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SŁOWO PROBOSZCZA
Adwent to znaczy „czuwać” .
Szczęść Boże! ...
Rozpoczął się czas Adwentu - czas
przygotowania się do świąt Bożego
Narodzenia. Tak to już jest, że przez całe
życie mamy wrażenie, że na coś czekamy. Na
każdym etapie życia na coś innego. Oczekujemy na przykład na
przyjście do naszego życia miłości, oczekujemy coraz lepszej

pracy, osiągnięcia dobrej pozycji zawodowej, stabilizacji
materialnej, powrotu do zdrowia ...
Ciągle za czymś gonimy, zapominając o tym, co
najważniejsze. Czas Adwentu to nie czas wyprzedaży i
promocji ... ale to poszukiwanie, a raczej znalezienie Jezusa
na nowo. Musimy pamiętać, że jest to czas oczekiwania na
przyjście Syna Bożego. Otwórzmy się na miłość Boga, bo
miłość Boga to kochanie człowieka.
"Nic to, że Bóg twój urodził się w żłobie, jeżeli także nie
zrodzi się w tobie" - pisał Adam Mickiewicz
Proboszcz

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
LISTOPAD 2014 / GRUDZIEŃ 2015
Liczenie wiernych – W październikową niedzielę liczono w
parafiach wiernych obecnych na Mszach Świętych. W naszej
parafii, wg obliczeń, w niedzielnej Mszy Świętej uczestniczy
TYLKO 25% wiernych.
Co się działo w listopadzie 2014 roku?
 Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w tym
dniu zostały odprawione na wszystkich cmentarzach w
obrębie naszej parafii. W Zbąszyniu na cmentarzu paraf.
Mszę św. sprawował - ks. Proboszcz, na cmentarzu
komunalnym - ks. Marek, a w Przyprostyni - ks. Łukasz.
 Dzień Zaduszny – W tym dniu po Mszy św. o godz. 9.00
odbyła się procesja za zmarłych wokół kościoła. W
Przyprostyni została odprawiona Msza św. o godz. 12.00,
a na cmentarzu paraf. w kościółku św. Mikołaja o godz.
20.30 odmówiono Różaniec św. w intencji zmarłych.
Modlitwy zakończono Apelem Jasnogórskim.
 WSPÓLNOTA CHLEBA – W Święto Niepodległości
gościliśmy w parafii ks. Jacka Krzemienia ze Wspólnoty
Chleba, który głosił kazania na wszystkich Mszach św. i
zbierał ofiary przed kościołem. Można też było zakupić
dżemy tzw. Skarby prababuni, wyprodukowane przez
członków Wspólnoty.
 Msza św. za Ojczyznę – Również 11 listopada została
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, po której
delegacje przemaszerowały pod pomnik na Plac Wolności.
 Kongregacja dekanalna – Po raz kolejny odbył się w
sobotę, 15.11. Dzień Skupienia dla kapłanów dekanatów –
lwóweckiego, międzychodzkiego, pniewskiego,
wolsztyńskiego i zbąszyńskiego. Modlitwom
przewodniczył i konferencję wygłosił -Ojciec Zakonny i
duchowy opiekun Sióstr Klarysek z Pniew.
 Turniej Ministrantów – W sobotę, 15 listopada na hali
ZBĄSZYNIANKA odbył się V Jesienny Turniej Piłki
Nożnej Halowej Ministrantów Starszych im. Ks.
Krzysztofa Kaczmarka.
 Składka remontowa – W niedzielę, 16 listopada zbierana
była składka remontowa. Ofiary wyniosły - 10.100 zł.
Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary oraz za wszelką
okazaną życzliwość.
 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata –
Niedziela, 23 listopada była ostatnią niedzielą Roku
Kościelnego. W tym dniu przypadało patronalne święto
Eucharystycznego Ruchu Młodych. Podczas Mszy św. o
godz. 12.00 nastąpiło odnowienie przyrzeczeń oraz

przyjęcie nowych członków ERM-u.
 I Niedziela Adwentu – W niedzielę, 30 listopada
rozpoczął się Adwent i Nowy Rok Kościelny. Gościliśmy
w parafii O. Oblatów z Gdańska, którzy głosili Słowo Boże
i rozprowadzali kalendarze misyjne.
 Wymienianki – Przez cały miesiąc listopad, podczas Mszy
św. w tygodniu, modliliśmy się za zmarłych podanych w
wymieniankach.
A co nas czeka w grudniu 2014 i styczniu 2015 roku ?
 Roraty – Od poniedziałku, 1 grudnia rozpoczęły się
RORATY. Msze św. roratnie odprawiane są od
poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Zachęcamy do
licznego udziału szczególnie dzieci, które na roraty
przychodzą z lampionami.
 Modlitwa do św. Michała Archanioła – Wraz z
rozpoczęciem Adwentu, w każdy poniedziałek podczas
wieczornej Mszy św., odprawiana jest nowenna do św.
Michała Archanioła. Każda zaś Msza św. kończy się
modlitwą – egzorcyzmem, do św. Michała Archanioła.
Obrazki z tą modlitwą są do nabycia w sklepiku
parafialnym.
 Apel przy pomniku – We wtorek, 2 grudnia o godz. 21.00
odbył się Apel przy pomniku św. Jana Pawła II.
 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek, 4
grudnia i pierwszy piątek, 5 grudnia w kościele modlono
się, adorując Najświętszy Sakrament.
 Dzień Skupienia – W czwartek, 4 grudnia młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeżywała drugi
w tym roku szkolnym Dzień Skupienia, w ramach
rekolekcji szkolnych.
 Odwiedziny Chorych – W sobotę, 6.12 nie będzie
odwiedzin chorych. Kapłani odwiedzą chorych przed
świętami Bożego Narodzenia, w sobotę, 20 grudnia.
 Św. Mikołaja – W sobotę, 6 grudnia przypada
wspomnienie św. Mikołaja. W tym dniu zostanie o godz.
9.00 odprawiona Msza św. w kościółku p.w. św.
Mikołaja - na cmentarzu parafialnym.
 Misjonarz w parafii – W niedzielę, 7 grudnia odwiedzi
naszą parafię misjonarz przebywający na misjach w
egzotycznej Papui-Nowej Gwinei – O. Krzysztof
Stachowiak, pochodzący z Leszna z parafii p.w. św. Jana
Chrzciciela.
 Święcenie medalików –Również w niedzielę, 7 grudnia
dzieci kl. III wraz z rodzicami przybędą na Msze św.
popołudniowe - o godz. 14.30 i 16.00. Dzieci otrzymają
poświęcone medaliki.
cd. str. 4
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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny – W
poniedziałek, 8 grudnia przypada
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
Opłatek ministrantów i ich rodziców – W
niedzielę, 21 grudnia o godz. 16.00 w Domu
Katolickim odbędzie się SPOTKANIE
OPŁATKOWE dla ministrantów i ich
rodziców.
Spowiedź Adwentowa – Poniedziałek, 22
grudnia będzie dniem SPOWIEDZI
ADWENTOWEJ w naszej parafii, z
udziałem księży z dekanatu. Godziny
spowiedzi rano - 9.00 do 12.00 z przerwą od
10.00 do 10.30, po południu – 14.00 do 17.00
z przerwą od 15.00 do 15.30 i wieczorem – po
Mszy św. do godz. 20.00.
Strojenie choinek – Tradycyjne już
ubieranie choinek w kościele będzie w tym
roku we wtorek, 23 grudnia o godz. 11.00.
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
Wszyscy przynoszą wykonane w domu
ozdoby. Najlepiej już zabrać się do pracy.
Pasterki – Msze św. pasterskie w środę, 24
grudnia w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia
odbędą się wg następującego planu:
PRZYPROSTYNIA I STEFANOWO –
godz. 20.00, STRZYŻEWO – godz. 21.00,
NĄDNIA, NOWY DWÓR I PERZYNY godz. 21.30. W ZBĄSZYNIU – godz. 23.00.
Boże Narodzenie – 25 grudnia nie będzie
Mszy św. o godz. 7.00
Msza św. dziękczynna – W środę, 31 grudnia
o g o d z . 1 8 . 0 0 - M S Z A Ś W. N A
ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO
2014 oraz NABOŻEŃSTWO
DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNE.
Nowy Rok – Rok Pański 2015 rozpoczniemy
w czwartek, 1 stycznia. Msze św. wg planu
niedzielnego.
Pierwszy piątek i pierwsza sobota –
2 stycznia 2015, przypada I piątek miesiąca.
Adoracje w tym dniu w stałego planu.
Wieczorem o godz. 21.00 Apel przy pomniku
Św. Jana Pawła II.
Trzech Króli – ŚWIĘTO OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO nazywane ŚWIĘTEM
TRZECH KRÓLI obchodzić będziemy we
wtorek, 6 stycznia. Tego dnia w Domu
Katolickim odbędzie się SPOTKANIE
OPŁATKOWE WSZYSTKICH GRUP
DUSZPASTERSKICH działających
w
parafii.
Urszula Pawelska
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA CZAS ADWENTU
Boże, nasz Ojcze, chcemy Cię prosić
o błogosławieństwo dla naszej rodziny
na czas Adwentu.
Umocnij naszą wiarę, byśmy prawdziwie,
całym sercem oczekiwali przyjścia naszego Pana.
Prosimy Cię, błogosław każdy nasz
dzień i nawróć nas ku sobie. Niepokalana Panno
Maryjo, która z radością oczekiwałaś
Twojego Syna, powierzamy się Tobie.
Uproś nam u Boga potrzebne łaski.

A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO
I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS ... (J 1,14)
2000 lat temu Słowo
wypełniło się. Słowo Boga
zapisane na kartach Starego
Testamentu urzeczywistniło się.
Narodziło się dziecko, Jezus.
Niedawno widziałem filmik w
Internecie, przedstawiający Jezusa
uczestniczącego aktywnie w naszym
współczesnym życiu. Podczas
narodzin, zabaw dziecka, będącego
na SkateParku, pomagającego w
trudnych chwilach, doradzającego,
gdy nie wiemy, co zrobić. Film ten
pokazuje, że Jezus jest blisko nas,
cały czas w naszej codzienności. I w
rzeczywistości tak jest, oczywiście
jeśli Mu na to pozwolimy. Teraz
obecny jest głównie za sprawą
Ducha Świętego, lecz dawniej jako
człowiek kroczący po Ziemi. Urodził
się w żłobie dla nas, aby nas
wybawić i zerwać granicę grzechu,
która była skutkiem braku
posłuszeństwa i ciekawości ludzkiej
naszych przodków Adama i Ewy.
Czy Jezus mieszka wśród nas?
A może zbliżające się Boże
Narodzenie będzie okazją do
otwarcia się na Jezusa? Warto się
zastanowić, czego się chce w życiu.
Jezus stał się podobny do ludzi.
Może lepiej by było, gdyby ludzie
starali się być podobni do Jezusa?
Już niedługo święta Bożego
Narodzenia. Zaczyna się powoli czas
porządków, wycierania kurzy, prania
firan i obrusów. Jeszcze bliżej świąt

c z a s w y p i e k ó w, g o t o w a n i a ,
smażenia... Z góry mamy narzucone,
jak to święto i jak ten klimat
powinien wyglądać. Tradycja jest
ważną rzeczą w życiu człowieka,
lecz gdy chcemy zapewnić
wszystko, co powinno być zrobione
to, to wszystko traci sens. Objawia
się to zabieganiem, stresem, brakiem
zrozumienia … Często brakuje tego,
co najważniejsze, wyrazów miłości
względem innych osób w rodzinie.
Prezenty? Niekoniecznie, choć też
miłe. Ważniejsze jest danie czegoś
od serca – na przykład: szczery
uśmiech, miły gest, polepszenie
zachowania wobec drugiej osoby.
Wiele można zrobić. Wystarczy
kartka i kredki - tak powstaje cenny
prezent małego dziecka, które chce
powiedzieć przez to „Ważny jesteś
dla mnie”.
Będziemy świętowali Boże
Narodzenie, rocznicę urodzin Jezusa
(naszego Boga), na które, Drogi
Czytelniku, dostałeś zaproszenie.
Zapowiada się impreza trwająca od
24. do 26. grudnia. Miejsce:
najbliższy kościół. Za muzykę
odpowiedzialny będzie pan
organista, a za jedzenie będzie sam
Jezus, który z miłości da nam swoje
Ciało i Krew do spożycia. Prezentów
nie trzeba, ważne żebyś był TY, bo
Jezusowi zależy, aby właśnie z Tobą
świętować.
Daj Mu swoje serce i czas.
Grzegorz Jaskuła
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NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2014/2015
Kościół Katolicki w Polsce w I niedzielę Adwentu
(30 listopada 2014 r.) rozpocznie nowy rok duszpasterski.
Będzie on częścią czteroletniego programu,
przygotowującego do 1050 rocznicy Chrztu Polski, którą
będziemy przeżywać w 2016 roku.
Praca duszpasterska przez najbliższe lata będzie skupiała
się wokół haseł: „Wierzę w Syna Bożego” (2013/1014),
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015),
„Nowe życie w Chrystusie” (2015/2016), „Idźcie i głoście”
(2016/2017). Cały, czteroletni program nosi nazwę: „Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest
do świadectwa”. Poprowadzić ma on wiernych poprzez
doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrzest ku postawie
apostolstwa. Chodzi o to, by wierni jeszcze bardziej pogłębili
swoją więź z Jezusem, jeszcze lepiej Go poznali, pokochali i
naśladowali; by uświadomili sobie jeszcze lepiej łaski
sakramentów (zwłaszcza chrztu św.) i z tych sakramentów
korzystali; by kształtowali postawy duchowe i moralne
zgodnie z wyznawaną wiarą; by jeszcze bardziej angażowali
się w życie Kościoła i dawali świadectwo chrześcijańskiego
życia; by jeszcze pełniej uświadomili sobie i podjęli
odpowiedzialność za kształtowanie życia rodzinnego,
społecznego i zawodowego w duchu wiary.
Oprócz kontynuacji założeń poprzedniego roku
duszpasterskiego i podjętych działań w parafii, w naszych
rodzinach i w osobistym życiu (rekolekcje o głównych
prawdach wiary, biblijne ożywienie duszpasterstwa,
katecheza dorosłych przed chrztem dziecka),
najważniejszymi zagadnieniami nowego roku
duszpasterskiego („Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”)
są:
 dojrzała wiara – ukazanie drogi życia człowieka jako
wydarzenia, w którym jest obecny Stwórcatowarzyszenie człowiekowi na jego drodze życia, by mógł
odkryć Boga, pomoc w stałej formacji wiernych,
kształtowanie żywej relacji z Bogiem (przede wszystkim
w słowie Bożym i sakramentach) i konsekwentnego życia
zgodnego z wiarą;
 nawrócenie – budzenie wrażliwości człowieka na zło i
grzech, głoszenie nawrócenia w Chrystusie, który ma moc
odpuszczenia grzechów, rozbudzenie nowego zapału
w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania oraz
mocniejsze zaakcentowanie wynagrodzenia za grzechy;
 radość i nadzieja – odkrywanie owoców nawrócenia w
życiu człowieka, wdzięczność za osoby konsekrowane i
modlitwa o nowe powołania, stawanie się uczniamimisjonarzami, ożywienie duszpasterstwa młodych w
parafii.
Ten rok będzie okazją do zaakcentowania znaczenia
sakramentu pokuty i pojednania, postawy nawrócenia,
ukazywania roli znaku krzyża w życiu chrześcijanina, roli
błogosławieństwa.
Realizacja tego programu będzie się odbywać również przez:
 głoszenie Słowa Bożego w homiliach;
 troskę o niedzielną Eucharystię;









większe i lepsze przygotowanie do Sakramentu Pokuty;
pogłębianie w dzieciach i młodzieży wrażliwości na
grzech;
troskę o krzyże w parafii;
popularyzację błogosławienia dzieci przez rodziców;
troskę o formację i modlitwa za kandydatów do
kapłaństwa i życia konsekrowanego (Rok Życia
Konsekrowanego w 2015 r.);
kontynuację nabożeństw pierwszych sobót miesiąca
(fatimskie wezwanie do nawrócenia – Wielka Nowenna
Fatimska przed 100. rocznicą objawień w 2017 r.).
Tegorocznemu hasłu towarzyszyć będzie symbol
krzyża oraz przykłady świętych: Teresy od Jezusa,
doktora Kościoła, założycielki zakonu karmelitów bosych
(w 500. rocznicę jej urodzin), Jana Bosko (w 200. rocznicę
urodzin) i Ojca Pio, charyzmatycznego spowiednika.
W dalszym ciągu będziemy powierzać nasze rodziny
opiece bł. Edmunda Bojanowskiego.
Opr. Krzysztof Kubiak

ZAWSZE WTEDY,
JEST BOŻE NARODZENIE
Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata i wyciągasz
do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz,
aby wysłuchać, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z
zasad, które jak żelazna
obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy dajesz
odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni
ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w
pokorze, jak bardzo znikome
są twoje możliwości i jak wielka
jest twoja słabość, jest
Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz
by Bóg pokochał innych
przez ciebie,
Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.
Matka Teresa z Kalkuty
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ZBĄSZYŃSKIE ORGANY
Pierwotnie organy pochodziły z około 1780 roku. Być
może, że zostały zbudowane przez zbąszyńskiego
organomistrza. Wiadomo, że organy kościoła w Babimoście
wykonał organomistrz ze Zbąszynia. Organy te pochodzą z
tego czasu, co organy zbąszyńskie.
Podczas pożaru zbąszyńskiego kościoła w roku 1830,
organy zostały uratowane. Nie wiadomo, czy wówczas
zostały zdemontowane.
Na początku XX wieku organy zbąszyńskie musiały
być w bardzo złym stanie, skoro zbąszyński proboszcz Beyer
zdecydował się
na duży wydatek nabycia nowego
instrumentu. Zostały wykonane w Królewcu u znanego
konstruktora organów Goebla. Montaż w kościele
nowych organów nastąpił w roku 1918. Pieniądze na zakup

nowych organów zbierano prawdopodobnie przez kilka lat.
W nowym instrumencie zamontowano też część piszczałek
ze starych organów.
Ostatnie strojenie organów miało miejsce w roku 1975.
Wówczas zamontowano kilka piszczałek o głosach
koncertowych. Do początku lat 50-tych XX wieku organy
były uruchamiane za pomocą miecha, który kalkowano za
pomocą nóg. Dopiero po tym czasie organy otrzymały napęd
elektryczny. Do roku 1918 organy miały inny układ
prospektu(ustawienie piszczałek). Wówczas prospekt miał
kształt dużej litery M. Człowiek, który poruszał miechem
organów nazywany był kalikantem. W naszej świątyni
wykonywał tę pracę grabarz.
Marian Andrzejak

NOWY MIECH I DMUCHAWA ORGANÓW
Podczas gruntownego oczyszczenia i ekspertyzy
organów w kwietniu tego roku wraz z ks. Proboszczem i
Panem organistą stwierdziłem, że najważniejsza i nagląca jest
wymiana miecha i dmuchawy organów. Poprzednie
niefachowe naprawy miecha powodowały większe
nieszczelności i kolejne pęknięcia. Korzystając z pomocy
parafian podczas oczyszczania organów, staraliśmy się
oskórować pęknięcia na miechu. Niestety miech podniósł się
tylko na ok. 5% prawidłowego skoku, co pozwoliło już na
odpowiednią grę instrumentu.
Pod koniec sierpnia zostałem poinformowany, iż miech
opadł i ciśnienie w organach nie pozwala w pełni wykorzystać
możliwości instrumentu. Po moim przyjeździe od razu
zauważyłem, że miech pękł zupełnie z innej strony na starej
części skóry. Po konsultacji z księdzem Proboszczem została
podjęta decyzja o wymianie miecha na nowy oraz dmuchawy
na bardziej oszczędną i bezpieczną.
Opis starego miecha, dmuchawy i skrzynki regulacyjnej.
Miech magazynowy z mechanizmem do kalikowania.
Magazyn miecha był popękany wzdłuż słoi drewna, dlatego
nie utrzymywał ciśnienia. Ewakuant miecha również pękł i
wypuszczał powietrze. Łączenia skórowe na fałdach były
popękane i zużyte. Mechanizm do kalikowania zepsuty i
zablokowany. Drewno miecha było zniszczone i popękane.
Na miechu można było zauważyć poprzednie naprawy skóry,
które niewiele pomagały.
Dmuchawa, czyli silnik umiejscowiony w pobliżu
miecha był już bardzo stary. Silnik chodził bardzo głośno i
potrzebował dużej mocy, aby zacząć działać. Turbina silnika
była luźna. Łopatki dmuchawy były bardzo zużyte poprzez
oscylacyjny luz na śrubach.
Skrzynka regulacyjna musiała przejść gruntowną
renowację oraz wymianę części zużytych na nowe. Stara
skrzynka nie miała zaworu zwrotnego a żaluzja regulująca
powietrze idące do miecha była zepsuta.
Opis nowego miecha.
Stary miech wymieniono na nowy, pływakowy, który
jest bardziej efektywniejszy. Nowy miech posiada
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zabezpieczenie tzw. ewakuant przed zbyt dużą ilością
powietrza oraz jest zabezpieczony przed szkodnikiem
drewna.
Skóra bydlęca użyta w miechu jest specjalistycznie
wyprawiana, klejona i zszyta przez co jej wytrzymałość jest
większa niż zwykłej skóry garbowanej. Miech jest dociążony
odważnikami. Łączenie miecha ze skrzynką regulacyjną i
kanałem zrobione jest skórą.
Opis renowacji i rekonstrukcji skrzynki regulacyjnej.
Skrzynka
regulacyjna została zdemontowana i
przywieziona do warsztatu. Starą farbę zeszlifowano, drewno
gruntownie zakonserwowano a następnie zabejcowano i
polakierowano. Po demontażu na części pierwsze podjąłem
decyzję o wymianie zużytych części. Została założona nowa
kurtyna(żaluzja), zawór zwrotny, regulacja wysokości, skóra
na połączeniach i śruby.
Nowy silnik-dmuchawa.
Na moje zamówienie został zrobiony nowy silnik
cichobieżny. Dmuchawa jest o wiele bardziej oszczędna niż
poprzednia 0,55 kW. Wydolność silnika to 2850 obr/min.
Silnik ma swoiste chłodzenie, dzięki któremu nawet w
wysokiej temperaturze zewnętrznej może bezproblemowo
działać. Jest to specjalny silnik organowy, który jest robiony
tylko na potrzeby organmistrzów.
Z tego miejsca pragnę podziękować za pomoc w
demontażu starego miecha i wniesieniu nowego, strażakom i
Panu organiście, Ks. Proboszczowi za udostępnienie
noclegu i wyżywienie, Panom z parafii za pomoc w
dopasowaniu miecha ważącego ok. 120 kg. Mojemu tacie i
bratu za pomoc w montażu i transporcie miecha.
Mojej żonie za cierpliwość podczas rysowania szkicu i
stercie papierów z wyliczeniami powierzchni miecha i
ciśnienia organów. Wszystkim Parafianom za zaufanie.
Wierzę, że wspólnie z Waszą pomocą doprowadzimy Wasz
instrument do lat jego świetności.
Organmistrz
W pierwszych dniach nowego rok przeprowadzony zostanie kolejny
etap remontu organów.
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LOURDES „JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM” - cz. IV
Do czego wzywa nas dzisiaj Maryja w Lourdes?
Które z wezwań Matki Najświętszej, ukazującej się w roku
1858 w Lourdes zachowało całą swą aktualność, wzywając nas
dziś do ich realizacji? Z pewnością można odpowiedzieć, że
wszystkie. Każde Boże autentyczne objawienie ma bowiem w
sobie zawsze treści uniwersalne i pozostaje aktualne niezależnie
od okresu historycznego, systemu politycznego i innych
uwarunkowań. Mamy być blisko Jezusa, Syna Maryi, obecnego
w Eucharystii. Dlatego Matka Najświętsza prosiła o zbudowanie
kaplicy, o przychodzenie w procesji do miejsca, w którym
człowiek może odnaleźć Boga w Sakramentach. Pamiętać o
stałej obecności i miłości Maryi do nas. Maryja podczas
objawień w Lourdes często milczała i uśmiechała się do
Bernadety. Zachowanie takie ukazuje nam Jej dobroć. Musimy
nauczyć się widzieć Maryję nawet w duchowych ciemnościach,
kiedy wydaje się nam, że jesteśmy całkowicie opuszczeni przez
wszystkich. Mamy czynić wszystko z Nią, oddać Jej siebie.
Wtedy Maryja będzie się nami posługiwać do realizacji swoich
planów. Maryja objawiła się w Lourdes, milcząc i uśmiechając
się, aby zachęcić do zaufania, nadziei, szukania u Niej
schronienia przez poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu.
Modlić się o nawrócenie grzeszników
„Proście Boga o nawrócenie grzeszników”- powiedziała
Maryja Bernadecie. W czasie, gdy dziewczynka się modliła,
Maryja milcząc przesuwała paciorki Różańca. Często
zapominamy, że modlitwa posiada potężną moc wypraszania

PYTANIA LITURGICZNE
Kiedy odmawiając modlitwę Ojcze nasz mówimy Amen?
Tylko wtedy, kiedy modlimy się Modlitwą Pańską poza mszą
św., np. w różańcu, pacierzu. Nigdy nie mówimy Amen w czasie
mszy św., ponieważ aklamacja, która następuje dalej (Wybaw
nas Panie od zła…) jest kontynuacją modlitwy Ojcze nasz.
Czy ludzie po rozwodzie mogą przystępować do spowiedzi i
przyjmować Komunię św.?
Odpowiedź na to pytanie jest uwarunkowana od zasadniczej
sprawy – czy człowiek po rozwodzie związał się z kimś innym.
Jeżeli nie, to może przystępować do spowiedzi i Komunii św. Z
perspektywy sakramentu małżeństwa żyje w separacji, a
sakrament trwa do końca życia. Natomiast jeżeli związał się z
kimś po rozwodzie, wtedy żyje w grzechu i nie uzyska
rozgrzeszenia po spowiedzi św., a co za tym idzie nie może
przystąpić do Komunii św.
Czym różnią się opłatki od komunikantów?
Jedno i drugie to najprostszy wypiek do celów liturgicznych.
Należy jednak pamiętać, że opłatek to nazwa zwyczajowo
używana tylko na wigilię, natomiast komunikanty to małe
kawałki chleba, które w czasie mszy św. stają się Ciałem
Chrystusa i przyjmujemy je w Komunii św. Zwróćmy uwagę na
prawidłowe nazewnictwo w naszym języku. W czasie Mszy św.
nie przyjmuję opłatka, tylko Ciało Chrystusa, komunikant , który
stał się Eucharystią.
Kiedy człowiek przystępujący do spowiedzi może nie dostać
rozgrzeszenia?
Tylko wtedy, gdy nie chce się poprawić, nie chce wyjść z
grzechu. Najprostszy przykład to ludzie żyjący razem bez
sakramentu małżeństwa. Jest to trwanie w grzechu. Jeżeli nie
zmieni się taki stan rzeczy, nie ma rozgrzeszenia.
Jakiego wina używa ksiądz odprawiając mszę św.? Jest to

łaski nawrócenia dla grzeszników. Dlatego Maryja w swoich
Objawieniach w Lourdes, zaprasza do częstej modlitwy o ich
nawrócenie. Ukazała nam za pośrednictwem Bernadety, swej,
jak powiedziała „ Najbiedniejszej Córki”, że najskuteczniejszą
modlitwą, którą najbardziej lubi jest Różaniec Święty.
Ciągle oczyszczać się w sakramencie pokuty
Obmycie się w źródle – o które prosiła Maryja ma znaczenie
symboliczne. Nie każdy może przecież pojechać do Lourdes. A
jednak słowa Matki Najświętszej, wypowiedziane w Lourdes
przeznaczone są dla wszystkich ich dzieci. Maryja mówi nam
więc w tych słowach także o innym źródle. Sprecyzowała to
zwracając się w rocznicę objawień w Lourdes do ks. Gobbiego
(11.02.1977): „ Obmyjcie się w źródle Wody Żywej tryskającej z
przebitego Serca Mojego Syna Jezusa.” Źródłem wody żywej są
w Kościele sakramenty, a zwłaszcza sakrament pojednania.
Maryja mówi: „ Obmywajcie się często w tym zdroju! Potrzeba
wam tego dla oczyszczenia się z grzechu i dla uzdrowienia ran,
które zło pozostawiło w waszym życiu.” Dla Maryi
najważniejsze jest nasze zdrowie duchowe. Dlatego wzywa nas
przede wszystkim do źródła, którym jest sakrament pojednania.
Jezus ustanowił ten sakrament jako drogocenny owoc
Odkupienia, aby przyjść nam z pomocą w najwyższej słabości.
Tylko przez to źródło, jakim jest sakrament pojednania, Boże
Miłosierdzie może rozlać się na całą ludzkość. cdn.
Z pielgrzymim pozdrowieniem Sławomir A. Król
wino mszalne, koniecznie z winogron. Obojętny jest kolor i
rodzaj (wytrawne czy słodkie). Bardzo ważnym jest tzw. atest
liturgiczny, który dopuszcza wino do celów liturgicznych
(chodzi o informację, że jest to wino godne do sprawowania
Eucharystii).
Czy szafarz nadzwyczajny Komunii św. może spowiadać i
namaszczać chorych?
Bardzo dobre pytanie. Szafarze nadzwyczajni (panowie, którzy
rozdają Komunię) mogą jedynie udzielać Komunii św. Nie mogą
spowiadać i namaszczać chorych, ponieważ nie mają władzy
święceń kapłańskich. Dlatego kapłani co miesiąc odwiedzają
chorych z Komunią św., jednocześnie spowiadając i
namaszczając, a szafarze co niedzielę idą do nich z Eucharystią.
Chorzy mogą dzięki temu w pełni uczestniczyć we mszy św.
(oglądać transmisję w telewizji lub słuchać w radiu i przyjąć
Chrystusa do serca). Jest to bardzo dobra sprawa, ponieważ
chorzy częściej przyjmują Komunię św. i są silniejsi duchowo.
Jakie mamy kolory szat liturgicznych w roku kościelnym?
Wyróżniamy siedem kolorów szat liturgicznych: biały, zielony,
fioletowy, czerwony, różowy, czarny i złoty. Biały – używany w
okresie Bożego Narodzenia oraz Zmartwychwstania, w święta
Pańskie, Maryjne, Aniołów, Świętych (nie męczenników),
Zielony – w okresie zwykłym; Fioletowy – w okresie Adwentu i
Wielkiego Postu oraz w mszach za zmarłych; Czerwony – w
Niedzielę Palmową, Wielki Piątek, Uroczystość Zesłania Ducha
Św., święta Apostołów i Męczenników; Różowy – może być
stosowany w czasie III niedzieli Adwentu ( Gaudete) oraz IV
wielkiego postu (Laetare) – zależnie od lokalnych zwyczajów;
Czarny – może być stosowany podczas mszy za zmarłych;
obecnie już bardzo rzadko używamy tego koloru zamieniając go
na fioletowy; Złoty – zastępuje wszystkie kolory, to tzw. kolor
uniwersalny.
Ks. Marek Krysmann
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KORONY, FLAGI I ... PIERNIKI - CZYLI, CO NOWEGO W ERM-ie
Panie Jezu, zamknąłeś się w Chlebie,
by karmić nas - wędrowców,
którzy z uporem idą ku Twojemu Królestwu.
W ostatnią niedzielę roku kościelnego Eucharystyczny
Ruch Młodych obchodził swoje święto patronalne, jako że
narodził się jako Krucjata, a więc - aby służyć Chrystusowi
Królowi. Tego dnia wszystkie dzieci, które przyszły na mszę
św. o godz. 12.00, zostały obdarowane koronami, żeby
poczuły się prawdziwie królewskimi dziećmi. Korony
wykonała techniką origami nasza młodzież – ok. 150 sztuk!
W czasie procesji z darami dzieci ofiarowały je później Panu
Jezusowi na znak, że Jego wybierają na Pana swojego życia.
Podczas mszy odbyło się także przyjęcie nowych członków
ERM-u (w tym roku to aż 16 osób), a starsi ERM-ici odnowili
swoje przyrzeczenia. Jest nas razem 44 osoby – w tym czworo
animatorów, którzy samodzielnie prowadzą już młodsze
grupy! W procesji z darami były niesione także: flaga ERM-u
z hasłem „Króluj nam, Chryste” oraz flaga papieska, na której
umieszczone zostały wyszyte na serduszkach imiona i
inicjały wszystkich członków naszej grupy – jako znak
oddania naszych serc na służbę Jezusowi i Jego Kościołowi.

ZAPROSZENIE DLA PIELGRZYMÓW ...
W październiku odbył się dzień skupienia dla osób, które
wzięły udział w pierwszej nocnej pielgrzymce wokół jeziora.
Rozpoczął się mszą św. wieczorną, a później wysłuchaliśmy
konferencji księdza Marka. Był też czas na adorację
Najświętszego Sakramentu i sakrament pojednania.
Konferencja dotyczyła właśnie problematyki spowiedzi –
ksiądz omówił najważniejsze problemy związane z
korzystaniem z tego sakramentu (na przykładzie mężczyzny,
który do końca życia borykał się z tym problemem). Młodzież
stwierdziła, że taki wieczór skupienia pomaga w innym
potraktowaniu tego ważnego sakramentu – jest więcej czasu,
m.in. na dialog z kapłanem, a Ten z kolei może poświęcić
więcej czasu penitentom w czasie nauki po spowiedzi.
Wszyscy uczestnicy przeżyli ten wieczór owocnie.
Zapraszamy więc innych do podjęcia próby zatrzymania
się na chwilę w naszej codziennej gonitwie i wejścia w głąb
swojego serca, by doświadczyć „sam na sam” z Chrystusem
obecnym w sakramentach i we wspólnocie Kościoła.
Szczególnie serdeczne zaproszenie kierujemy do wszystkich
pielgrzymujących co roku wokół naszego jeziora (nie
tylko do naszych „nocnych Marków”), ale także do osób,
które pragną dołączyć do tego naszego duchowego
pielgrzymowania drogą wiary.
Następny taki wieczór zaplanowaliśmy na ostatni piątek
przed świętami - 19 grudnia o godz. 18.00. To nowa szansa
dla nas wszystkich, bo będą to akurat pierwsze dni nowego
roku liturgicznego, którego hasło brzmi: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”.
Joanna Chłopkowska
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Ofiarowaliśmy też nasze osobiste zobowiązania podjęte
podczas piątkowej adoracji – czuwania przed uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata. (zdjęcia w numerze)
Na Adwent przygotowujemy dla naszych Parafian
smaczną niespodziankę: pieczemy pierniki, do których
dołączamy losowo wybrany fragment Ewangelii, jako że
Słowo Boże - wg Psalmisty - jest „słodsze niż miód”. W I
niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski
pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” –
można więc „wylosowane” Słowo Boże potraktować jako
osobiste motto na zbliżający się nowy rok. Młodzież będzie
rozprowadzać paczuszki po mszach niedzielnych w okresie
Adwentu, a dochód przeznaczony ze sprzedaży słodkich
pakunków będzie przeznaczony na działalność oraz wyjazdy
ERM-u – m.in. na światowy zlot, który odbędzie się w
wakacje w Rzymie.
W związku z hasłem nowego roku, przygotowujemy też
scenki do niedzielnych Ewangelii, które będą przedstawiane
podczas mszy św. dla dzieci. Tak więc Adwent zapowiada się
barwnie i słodko, a przede wszystkim ewangelicznie i
jezusowo.
Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

WARSZTATY GOSPEL
Godzina 8 rano – niedziela (30.11.2014). Na dworcu
głównym w Zbąszyniu zaczynają gromadzić się dzieci
należące do dziecięcego chórku działającego przy parafii
N.M.P. Wniebowziętej. Na ich twarzach maluje się uśmiech,
oczy błyszczą, a brzuszki bolą z ciekawości przed
nieznanym. Wszyscy czekamy z niecierpliwością na pociąg,
który zabierze nas na całodniową wyprawę, na XII
Poznańskie Warsztaty Gospel.
Po kilku minutach nadjeżdża pociąg, do którego
grzecznie wsiadamy i ruszamy w drogę. Podróż mija szybko
na rozmowach, dowcipach i zajadaniu smacznych kanapek. Z
pociągu udajemy się na autobus, który zabiera nas do celu.
Następnie krótka rejestracja i zajmujemy miejsca.
Przypinamy identyfikatory i zabieramy się do pracy. Po
krótkiej, zarówno głosowej jaki i ruchowej rozgrzewce
otwieramy śpiewniki, z których w czasie prób uczymy się
w i e l u
w s p a n i a ł y c h
p i e ś n i .
Godzina 17.00 – start koncertu. To wspaniała chwila, w
czasie której przed gronem publiczności prezentujemy to,
czego się nauczyliśmy w ciągu dnia. Po koncercie, pełni
wrażeń i z nowymi pieśniami ruszyliśmy w podróż powrotną
do Zbąszynia.
Fakt
Gospel to po angielsku Ewangelia – Dobra Nowina o
zbawieniu w Jezusie Chrystusie! To rodzaj muzyki
chrześcijańskiej powstały w kulturze czarnoskórych,
niewolniczych mieszkańców USA, którzy w trudnych
chwilach szukali i znajdowali pocieszenie w Panu.
(zdjęcia w numerze)
Joanna Galas
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ŚWIĘTY JAN - UCZEŃ UMIŁOWANY
Był najmłodszym Apostołem. Jedynym, którego
Jezus nazwał „umiłowanym uczniem”. Jedynym,
który przyszedł na Golgotę w godzinie próby.
Jedynym, który nie zginął śmiercią męczeńską, ale
dożył późnej starości.
Nie znamy roku urodzenia św. Jana, jak i żadnego z
Apostołów. Nie znamy też dokładnie miejsca jego urodzenia,
ale przypuszcza się, że była to Betsaida w Galilei, która była
również miastem rodzinnym św. Piotra i Andrzeja. Jezus
powołał ich właśnie wtedy, gdy w pobliżu wspólnie łowili
ryby. Ojcem Jana był Zebedeusz, właściciel łodzi rybackiej, u
którego pracowali jego synowie Jakub i Jan, będąc tak jak
ojciec - rybakami. Matka Salome była jedną z kobiet
usługujących Jezusowi. Jan był młodszy od Jezusa,
prawdopodobnie ok. 10 lat.
Jan od wczesnej młodości poszukiwał duchowego mistrza
i znalazł go najpierw w osobie Jana Chrzciciela, od którego
dowiaduje się o Mesjaszu. Kiedy więc Jezus pojawia się nad
Jordanem, podąża za nim, stając się jednym z pierwszych
Jego uczniów. Obok Szymona-Piotra i swego brata Jakuba,
jest najważniejszym z Apostołów, zostaje świadkiem między
innymi uzdrowienia teściowej Piotra, wskrzeszenia córki
Jaira, towarzyszy Jezusowi w czasie przemienienia i
modlitwy w Ogrójcu. Jako jedyny Apostoł jest obecny na
Golgocie.
Św. Jan łagodny i pełen miłości nie zawsze był takim.
Potrafił być też człowiekiem niecierpliwym i gwałtownym,
bo nie zawsze rozumiał misję Pana Jezusa. Z tego to powodu
otrzymał od Jezusa przydomek „Syna Gromu”.
Dzięki swojej odwadze i miłości do Nauczyciela, św. Jan
staje się najważniejszą postacią spośród dwunastu Apostołów.
Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi – wytrwał
pod krzyżem. Dlatego Jezus z krzyża powierza mu swoją
Matkę, a Jej – Jana jako przybranego syna. O tym, co działo
się pod krzyżem dowiadujemy się tylko z relacji św. Jana. Nie
wspomina o tym żaden z pozostałych Ewangelistów. Jan,
będąc skromnym człowiekiem, w opisach nie wymienia
swojego imienia.
Tak oto Jan stał się bratem Jezusa i opiekunem Matki
Bożej. Jako jedyny był obecny we wszystkich
najważniejszych momentach życia Jezusa. Widział
chrzest, widział przemienienie i modlitwę w Ogrójcu, widział
mękę i śmierć Mistrza. To on pomagał zdjąć ciało Chrystusa z
krzyża, złożyć do grobu i zasunąć kamień zasłaniający
wejście. On także był głównym świadkiem
zmartwychwstania.
Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa
Apostołowie wyruszyli, aby głosić Dobrą Nowinę. Co się
działo wtedy z Janem? Z Dziejów Apostolskich wynika, że na
początku był towarzyszem i wspólnikiem Piotra, razem
nauczając i czyniąc cuda, przemierzali Ziemię Świętą.
Po zdobyciu Jerozolimy przez Rzymian, Jan przenosi się
do Azji Mniejszej, gdzie działa wspólnie ze św. Pawłem,
który w Liście do Galatów nazywa Jana - filarem Kościoła.

Ś w .
J a n
zamieszkuje w
Efezie i opiekuje
się tamtejszymi
wspólnotami.
Pisze wtedy trzy
Listy Apostolskie.
Św. Jan bardzo
często w swoich
naukach powtarzał
jedno zdanie:
„Synaczkowie,
kochajcie się
wzajemnie”.
Wyjaśniał, że jest
to przykazanie Pańskie i jeśli będą go przestrzegać,
to wystarczy. W swoim pierwszym Liście napisał:
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim”. Jakże to wzruszające świadectwo św. Jana,
nazywanego również Apostołem Miłości. Echa jego
działalności dotarły do Rzymu i okrutny cesarz
Domicjan kazał Jana aresztować i uwięzić na wyspie Patmos.
W osamotnieniu i smutku, wynikającym z rozłąki ze
swoimi owieczkami, Apostoł Jan doznał przerażającej
wizji Apokalipsy. Natychmiast spisał ją ku przestrodze
wiernych, aby ukazać sługom Bożym to „co musi stać się
niebawem”. Objawienie kończy sielski opis „nowego
Jeruzalem”, w którym zamieszka Bóg wraz ze swoim
wiernym ludem. Jest więc w pewien sposób Apokalipsa
opowieścią „ku pokrzepieniu serc” napisaną przez
uwięzionego Jana, aby wspomóc swych towarzyszy w Azji
Mniejszej, nękanych przez Żydów, jak i przez Rzymian.
Na dodatek jeszcze pozbawionych swego duchowego
przywódcy.
Po śmierci Domicjana sędziwy Apostoł Jan wrócił do
Efezu. Jednak zaraz usunął się do pustelni i podjął ponownie
pisarskiego trudu, opisując najważniejsze wydarzenie
swojego życia – spotkanie z Jezusem. Pod piórem Jana
powstało świadectwo słów i czynów Zbawiciela, jakże
odmienne od pozostałych Ewangelii, stanowiące
jednocześnie wzruszający zapis przyjaźni Mistrza i ucznia.
Swoją Ewangelię zaczął od zdania: „ Na początku było
Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo…”
Po ukończeniu dzieła życia, Apostoł Jan dożywszy
sędziwego wieku, umiera w Efezie i tam zostaje pochowany.
Pierwszą wzmiankę o grobie św. Jana w Efezie podaje
Polikrates, biskup Efezu w 191 roku w liście do papieża św.
Wiktora I. O cudach przy grobie Świętego wspomina w 594
roku, św. Grzegorz z Tours. Badania archeologiczne,
przeprowadzone w 1936 roku, potwierdziły istnienie tegoż
grobu. Dzisiaj, z wielkiej metropolii jaką był Efez, pozostały
ruiny, a na nich powstała mała wioska turecka.
c.d. str. 12
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JUBILEUSZ „ZBĄSKIEGO SANKTUARIUM”
Listopadowy numer, Drodzy
Czytelnicy, był 100 numerem naszej
parafialnej gazety. To już prawie 9 lat, jak
w styczniu 2006 roku ukazał się pierwszy
numer „Zbąskiego Sanktuarium”. Jak
rozwijało się nasze parafialne pismo?
Początek parafialnych wiadomości
wydanych drukiem stanowił „Liścik do
Chorych”, który ukazał się po raz pierwszy
3 marca 2001 roku. Zawierał on początkowo
4 strony małego formatu. Liścik zaczęli
tworzyć Gabrysia i Mirek Skubiszyńscy.
Trafiał on do chorych, odwiedzanych przez
pierwszych szafarzy, Zygmunta Budę i
Mirka Skubiszyńskiego. „Liścik do
Chorych”, chociaż zawierał niewiele
wiadomości, zdobywał coraz więcej czytelników. Gazetkę
zaczęto więc rozprowadzać przy kościele.
Moja współpraca z „Liścikiem do Chorych” rozpoczęła
się od numeru 20, od września 2002 roku. Mirek Skubiszyński
zaproponował mi, abym napisała relację z pielgrzymki do
Częstochowy i Gidli. I tak to się zaczęło.
Od numeru 26, który ukazał się 1 marca 2003 roku,
została zmieniona nazwa na „Parafialny Liścik do
Chorych”. Nadal tworzyliśmy go wspólnie z
szafarzami, Mirkiem i Zygmuntem. Od czerwca 2005 roku
ustanowiony został nowy szafarz Krzysztof Kubiak i on to,
od lipca 2005 roku, dołączył do naszej małej redakcji.
Gazetki były kserowane, ale ukazywały się systematycznie,
co miesiąc, od marca 2001 do grudnia 2005 roku. Jak pisał
Mirek Skubiszyński w ostatnim numerze „Liściku”, gazetka
ta była skromnym źródłem informacji, zwłaszcza dla chorych
i starszych, ale szybko rozchodziła się w parafii.
Pierwsze numery w 2001 roku to był nakład…15 sztuk, a w
ostatnich miesiącach 2005 roku – ponad 300 egzemplarzy.
Planowaliśmy zmiany, ale okazja ku temu nadarzyła
się, gdy Proboszczem naszej parafii został ks. Zbigniew
Piotrowski. Było to 1 sierpnia 2005 roku. W parafii trwały
remonty i nie było gdzie się spotkać. Spotkanie, w którym
uczestniczyli ks. Proboszcz Z. Piotrowski, wikariusze – ks.
Marian Brdyś i ks. Krzysztof Borowicz, szafarze – Mirek,
Zygmunt i Krzysztof, odbyło się moim mieszkaniu. Na
spotkaniu tym obecna była również Małgosia NowakMatysiak, która opracowała szatę graficzną i Radek Sobczak,
którego firma – Studio Kolor – od stycznia 2006 po dzień
dzisiejszy drukuje naszą gazetę. Na spotkaniu tym zapadła
decyzja co do nazwy gazetki „Zbąskie Sanktuarium” i jej
szaty graficznej.
Pierwszy numer miesięcznika „Zbąskie Sanktuarium”,
jak już wspomniałam, ukazał się w styczniu 2006 roku.
Początkowo gazeta miała 8 stron, a od numeru 18 wydanego w
czerwcu 2007 roku, już stron 12. We wrześniu 2007 roku ks.
Mariana Brdysia zastąpił w parafii ks. Przemysław Boiński,
który również współpracował z naszą gazetą. W roku 2008
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dołączył do redakcji Jarosław Olszewicz i
przez pewien okres właśnie do niego
wysłaliśmy materiały do kolejnych numerów.
Gazetka zaczęła wtedy liczyć 16 stron, a
komputerowo składał ją Marcin Pluskota.
Wrzesień 2009 rok – kolejna zmiana, ks.
Przemka Boińskiego zastępuje ks. Krzysiu
Kaczmarek i zaraz dołącza do naszej redakcji.
W tym okresie zaczynają się też ukazywać w
gazetce, ciekawe artykuły ks. Leona
Łodzińskiego.
Grudniowy numer z 2009 roku, który był
46 numerem „Zbąskiego Sanktuarium”, miał
po raz pierwszy okładkę w kolorze.
W roku 2010 odchodzi z parafii ks.
Krzysztof Borowicz, którego artykuły często
mogliśmy czytać w naszym miesięczniku. W tym samym roku
do redakcji dołączają kolejne osoby, ale niektóre na krótko.
Do dziś z tego okresu pozostali w redakcji Joasia Galas,
Konrad Maciejewski i Grzesiu Jaskuła. Bardzo wiele
artykułów pisze wtedy ks. Krzysiu Kaczmarek i jednocześnie
kieruje redakcją gazetki.
W roku 2011 składem i przygotowaniem gazetki do
druku zajmuje się Sławomir Kostrzewa, a do zespołu
redakcyjnego gazetki dołączyli: Ania Masiewicz,
Katarzyna Kubiak, Tomek Jazdon i Błażej Boch. We wrześniu
2011 roku funkcję redaktora naczelnego przejmuje, od ks.
Krzysia Kaczmarka, ks. Mateusz Kubiak. Współpracuje
również z naszą gazetką ks. Marek Krysmann, który w tym
roku co ks. Mateusz przybył do naszej parafii, zastępując ks.
Pawła Obsta.
W roku 2012 i 2013 znów nowe osoby wchodzą w
skład zespołu redakcyjnego - Joanna Chłopkowska, Maria
Olejniczak i Sławomir Król. Po wakacjach 2013 roku, po
odejściu ks. Mateusza Kubiaka, na którego miejsce
przychodzi ks. Łukasz Wegner, redakcją kieruje ks. Marek
Krysmann. Kolejną zmianą w 2013 roku jest to, że składem i
przygotowaniem gazetki do druku zajmuje się odtąd Ania
Masiewicz.
Gazeta „Zbąskie Sanktuarium” ukazuje się w pierwszą
sobotę miesiąca, tak aby mogła trafić do chorych, których tego
dnia odwiedzają kapłani. Nasz miesięcznik informuje o życiu
parafii, wyjaśnia sprawy duchowe. Posiada też stałe pozycje
jak m. in. Słowo Proboszcza, Z życia parafii, Wywiady,
Święci i błogosławieni. Jest też Krzyżówka, Kącik dla dzieci,
strona Grupy Modlitewnej św. O. Pio i św. Jana Pawła II oraz
wiele informacji bieżących i zdjęć.
Obecnie wydawanych jest ok. 800 egzemplarzy gazety.
Pomimo następujących zmian w składzie redakcyjnym i
wielu innych obowiązków członków redakcji, staramy się,
aby nasze „Zbąskie Sanktuarium” ukazywało się
systematycznie, stale się rozwijało i zyskiwało nowych
Czytelników.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

84 LATA PRASY KATOLICKIEJ W ZBĄSZYNIU
Pierwszy numer Tygodnika Parafii Zbąszyńskiej ukazał
się 4 stycznia 1931 roku. Pismo powołał do życia proboszcz
parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny
Wniebowziętej w Zbąszyniu ks. Leon Płotka. „Przystępuję za
zgodą Wysokiej Władzy Duchowej do wydawania gazety
parafialnej ” .
W pierwszym numerze założyciel i redaktor ks. Płotka
określił cel i zadania pisma: „Tygodnik ma być łącznikiem
między proboszczem i duchowieństwem a parafianami, (…)
będzie informatorem parafialnym, urzędowym organem, za
pomocą którego dowiecie się, co Was jako parafian
Zbąszyńskich obchodzi i interesuje (…). Szczególnie
będzie organem naszych związków katolickich, bractw i
towarzystw. (…) Niech będzie platformą, na której wszyscy się
połączymy, twórcą zgody i miłości
wzajemnej.
Parafia to
Nowy
Dwór/Strzyżewo
wielka rodzina. Gazeta nasza niech nas zespoli, niech uczyni
z parafii silną katolicką twierdzę. Jest pismem parafialnym,
ma charakter informacyjny (…) Wychodzi „na każdą
niedzielę” (…)”
Do 25 czerwca 1939 roku (nr 26 w 1936 roku) ukazało
się łącznie 442 numery gazety. Redakcja i administracja
pisma mieściła się w kancelarii parafii. Redaktorem pisma do
końca lutego 1936 roku był ks. dziekan Leon Płotka.
Współpracowali z nim ks. Franciszek Wasiela, ks. Marian
Rywolt i redaktor Antoni Lisiewicz. Od marca 1936 roku
redaktorem był ks. dr Jan Ściesiński (współpracował z nim
wikary ks. Sałata). Pismo wydawane było w drukarni
Ludwika Wróbla w Wolsztynie. Nakład, którego oficjalnie
nigdy nie podano – mógł osiągać do 1 tys. egzemplarzy. Było
to jedyne pismo jakie ukazywało się w Zbąszyniu w okresie
międzywojennym. Stało się nie tylko kroniką życia parafii,
ale także kroniką życia miasta i jej mieszkańców – było
jedynym rejestratorem i inicjatorem życia lokalnego.
Odegrało znaczącą rolę edukacyjną, wychowawczą w
swoim środowisku.

W tym czasie do parafii zbąszyńskiej należały
miejscowości: Belęcin, Boruja, Chrośnica, Czeskie Nowe,
Czeskie Stare, Łomnica, Mariankowo, Nądnia, Nowy Dwór,
Perzyny, Przychodzko,
Przyprostynia, Stefanowo,
Stefanowice, Strzyżewo, Zakrzewko, Zakrzewo, Zbąszyń. W
1931 roku parafia liczyła blisko 13200 wiernych. Oprócz
kościoła parafialnego do parafii przynależał: Kościół filialny
pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Łomnicy, Kościół filialny
pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Przyprostyni i
Kościół filialny pod wezwaniem św. Kazimierza w

Perzyny
Zakrzewie. W Zbąszyniu
zamieszkiwało 5432 osoby (około
1784 rodzin), w tym 210 osób narodowości niemieckiej i 50
osób mniejszości żydowskiej.
Gazeta zawsze prezentowała jednolite, jasno określone
stanowisko, zgodne z nauką społeczną Kościoła
Katolickiego. Zakres zagadnień, jakie poruszano na łamach
pisma był bardzo szeroki, począwszy od spraw religijnych
(parafialno-organizacyjnych), społeczno ustrojowych,
poprzez sprawy natury czysto politycznej, prawnej,
kulturalnej, obyczajowej, gospodarczej, aż do spraw z
zakresu życia rodzinnego i osobistego ludzi włącznie. Na
łamach pisma wielokrotnie podejmowana była problematyka
wychowania społecznego, obywatelskiego, patriotycznego,
religijnego, moralnego i rodzinnego w „duchu katolickim i
narodowym”.
Nądnia
Tygodnik Parafii Zbąszyńskiej jest bardzo interesującą
lekturą. Wiele problemów ówcześnie występujących jest i
dziś aktualne. Jedyny kompletny zbiór Tygodnika znajduje
się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dzięki
staraniom, mamy w naszej parafii już pięć kompletnych kopii
roczników: 1931, 1932, 1934, 1935 i 1936. Zabiegamy o
brakujące.
Po wielu latach pustki, dzięki inicjatywie Gabrieli i
Mirosława Skubiszyńskich, od 3 marca 2001 roku zaczął się
ukazywać "Liścik do Chorych".

Redakcja i wydawnictwo znajdowało się w mieszkaniu
Państwa Skubiszyńskich. Liścik ukazywał się do 3 grudnia
2005 roku i w ostatnim numerze zamieszczono artykuł, który
tu zacytuję:
„ Drodzy Chory i Starsi, Drodzy Czytelnicy „Liściku”
Wszystko wskazuje na to, że oddajemy w Wasze ręce
ostatni "Parafialny Liścik do Chorych". Zgodnie z
zapowiedzią od nowego roku zmieni się forma gazetki. Mamy
nadzieję, że będzie to zmiana na lepsze. Większa będzie
objętość pisma, polepszy się jakość zdjęć, pojawi się kolor.
Gazetka parafialna wydawana będzie przez prawdziwą
drukarnię. Muszę przyznać, że z pewnym sentymentem
spoglądam na nasz "Liścik do Chorych". Przez ponad 4 lata
(pierwszy numer ukazał się 3 marca 2001) był skromnym
źródłem informacji zwłaszcza dla chorych i starszych, ale
szybko też rozchodził się w parafii. W ciągu ostatnich kilku
miesięcy nakład wciąż przekracza 300 egzemplarzy. Pierwsze
numery w 2001 roku wydawaliśmy w nakładzie...15 sztuk.
Pisemko utrzymywało się dzięki Waszej ofiarności i
życzliwości wielu osób, które niejednokrotnie do dnia
dzisiejszego pragną pozostać anonimowe.
cd. str. 14

11

ŚWIADKOWIE JEHOWY
Temat Świadków Jehowy został przeze mnie poruszony
na łamach Zbąskiego Sanktuarium ponad rok temu. Warto go
jednak przypomnieć naszym czytelnikom, szczególnie w
okresie przedświątecznym.
Często do naszych domów, zwłaszcza w sobotę albo w
niedzielę, pukają Świadkowie Jehowy, chcąc nas
uszczęśliwić swoją nauką.
Sekta Świadków Jehowy powstała w 1874 roku.
Założycielem był Karol Taze Russell, urodzony w Stanach
Zjednoczonych (Pensylwania). Należał do kościoła
Kongregacjonistów. W młodości przejął się myślą o piekle.
Piekło czeka wszystkich niewiernych. Pewnego dnia, po
dyskusji z niedowiarkiem, ten przekonał go, że żadnego
piekła nie ma. W wieku 20 lat zaczął głosić, że kary wiecznej
nie ma. Można czytać Pismo Święte, ale nie trzeba wierzyć w
wieczne potępienie. Nakazał nazywać się pastorem Russell.
Zebrał wokół siebie grupę wyznawców, ogłosił się prorokiem
nieomylnym, mającym objawienia. Głosił, że tylko on
rozumie i może wyjaśniać Pismo Święte. Wyznaczył
dziesięcinę wśród swoich wyznawców (dziesięć procent z
dochodów każdego członka sekty). Praktykę tę stosują liczne
sekty protestanckie. Na początku nawet pomagają nowo
nawróconym, po czasie żądają podatku, nawet od osób
ubogich. Nic więc dziwnego, że Russell w krótkim czasie stał
się bogatym człowiekiem. Posługiwał się kłamstwem, np. na
jednym z wieców, wobec wszystkich słuchaczy, pod
przysięgą zapewniał, że zna całe Pismo Święte, nawet w
języku greckim. Kiedy jeden ze słuchaczy poddał go próbie,
nie był wstanie przetłumaczyć ani jednego słowa. Jego
życie moralne pozostawia wiele do życzenia. W 1897 roku
rozwiódł się z żoną, która ze swojej strony oskarżała go o
cudzołóstwo z dwiema kobietami i złe traktowanie. Sędzia
zobowiązał go do płacenia alimentów, wtedy Russell szybko
przepisał majątek na Towarzystwo Biblijne, aby nie płacić
swojej byłej żonie , która zmarła w nędzy i zapomnieniu.
Russell zmarł w 1916 roku.

Nr 36

CZERWIEC 2014

ŚWIĘTY JAN ... - cd.
W ikonografii najczęściej ukazuje się św. Jana Apostoła
jako Ewangelistę z księgą i symbolem orła, gdyż teologiczną
głębią i polotem przewyższył pozostałych Ewangelistów. Św.
Mateuszowi przypisuje się symbol człowieka, św. Markowi –
symbol lwa, a św. Łukaszowi – symbol wołu. Często też
można oglądać św. Jana stojącego pod krzyżem z Maryją i
Marią Magdaleną.
Najwspanialszą świątynię wystawiono św. Janowi w
Rzymie. Wspaniała bazylika na Lateranie, jedna z
najstarszych świątyń Rzymu, jest p.w. św. Jana Chrzciciela i
św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Zwana jest również bazyliką
Zbawiciela – matką wszystkich kościołów chrześcijaństwa,
jest ona katedrą papieża jako biskupa Rzymu. Konsekrował ją
papież św. Sylwester I w 335 roku.
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa czci
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Następcą Russella został Joseph Franklin Rutherford.
Najpierw siedział w więzieniu, odbywając karę za oszustwa.
Po wyjściu z więzienia został prawnikiem powołanym do
kierowania sektą. Odznaczał się niezwykłym sprytem i
obiecał dalej prowadzić dzieło swojego poprzednika, ale
wkrótce zaczął reformę, wprowadził różne zmiany, ogłosił
uroczyście nową nazwę, Świadkowie Jehowy. Zapowiadał
rychły koniec świata i powrót Chrystusa i aniołów na Sąd
Ostateczny.
Według jego nauki Chrystus nie był Synem Bożym
tylko wyższego stopnia aniołem. Aby godnie przyjąć
niebiańskich gości, wybudował wspaniały pałac. W
oczekiwaniu na to przyjście sam w nim zamieszkał.
Kilkakrotnie przepowiadał datę zjawienia się Chrystusa,
nawet określał rok i miejsce. Kiedy to nie następowało,
sprytnie tłumaczył powód opóźnienia. Według jego nauczania
zbawionych będzie tylko 144 tysiące, reszta wyznawców
otrzyma szczęście doczesne, a wyznawcy innych religii i
niewierzący zostaną unicestwieni, po prostu nie
zmartwychwstaną.
Świadkowie Jehowy nie uznają tajemnicy Trójcy
Świętej, więc nie można ich nazwać chrześcijanami. Nie
wierzą w nieśmiertelność duszy, i twierdzą, że pełnią
szczęścia będą cieszyć się tylko Świadkowie Jehowy. Pan Bóg
nie rządzi światem tylko szatan. Odrzucają służbę wojskową,
co staje się często przyczyną konfliktów z prawem.
Odznaczają się fanatyzmem.
Nie zapominajmy, że Pan Jezus założył tylko jeden
Kościół, na czele którego stoi Papież. Wszystkie inne
Kościoły i sekty zostały założone przez ludzi wiele lat później.
Tylko pierwszy papież, Święty Piotr otrzymał od samego
Chrystusa zapewnienie, że co zwiąże na ziemi będzie też
związane w niebie, a co rozwiąże, będzie również uznane w
niebie.
Dziękujmy zawsze Opatrzności Bożej, że należymy
do prawdziwego Kościoła, którego nauka prowadzi do
wiecznej szczęśliwości.
Opracował ks. Leon Łodziński

św. Jana Ewangelistę jako swojego szczególnego Patrona. Był
bowiem zawsze blisko Serca Bożego. Można powiedzieć, że
czuwał przy Sercu Pana Jezusa przy Ostatniej Wieczerzy i pod
krzyżem na Kalwarii, gdy Serce Boże zostało otwarte
włócznią żołnierza, jako krynica zbawienia dla wszystkich.
Podkreśla się również, że najważniejsze objawienia Serca
Jezusowego: św. Gertrudzie w 1302 roku i św. Małgorzacie
Marii Alacoque w 1690 roku, miały miejsce w święto św. Jana
Apostoła i Ewangelisty – 27 grudnia.
Św. Jan jest również uważany za promotora kultu Matki
Bożej jako Jej pierwszy i szczególny czciciel. Jemu bowiem
Jezus powierzył Swoją Matkę. On też z wielką czcią
opiekował się Nią do końca.
Św. Jan uczy nas zatem dwóch nabożeństw – do Serca
Jezusowego i Matki Bożej. Idźmy zatem za przykładem św.
Jana i czcijmy Najświętsze Serce Jezusa i Matkę Bożą.
Urszula Pawelska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WIELKIE ŚWIĘTO !!!

Króluj nam Chryste

W naszej parafii, 15 listopada, już po raz kolejny odbył się
turniej ministrancki. Jest to bardzo ważne wydarzenie, gdyż
turniej jest nazwany imieniem ks. Krzysztofa Kaczmarka. W
ten sposób ministranci wspominają swojego świętego
opiekuna. To dzięki Niemu do naszej hali sportowej każdego
roku przyjeżdżają ministranci i grają w piłkę nożną halową.
Jak powiedział Pan Wiesław Ciepielewski (nasz sędzia),
któremu bardzo dziękujemy - jest to okazja do spotkania, czas
świetnej zabawy i wspomnienia! (ks. Krzysia).
Po zakończonych rozgrywkach i wręczeniu medali,

wszyscy uczestnicy udali się do Domu Katolickiego na
poczęstunek. (Była przepyszna grochówa) Przygotowały ją
dwie niezastąpione Panie Teresy. Wielkie dzięki należą się też
ks. Proboszczowi, ks. Markowi i panu Tomaszowi
Szczechowiczowi, którzy każdego roku podejmują się
organizacji tego dzieła.
W tym roku zwyciężyli ministranci z Wronek. Kolejny
turniej już w kwietniu. Niech nie zabraknie Parafian, a w
szczególności Ministrantów i ich Rodziców przy wspólnym
kibicowaniu „naszym” - na pewno wygramy. Dawid Andrys

PARAFIALNY BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Podobała mi się muzyka i piosenki. Na balu byłam drugi raz.
Łukasz Piątek 10 lat – Bal mi się bardzo
podoba, na pewno przyjdę w przyszłym
roku. W tamtym roku było fajnie, ale w tym
„ dali czadu ''organizatorzy i mocno się
postawili. Najbardziej podobają mi się
zabawy, bo są dla wszystkich i wszystkie
dzieci mogą brać w nich udział.
Jaś 6 lat i Marcin 4 lata PłaszczewscyPierwszy raz byliśmy na balu „
Wszystkich Świętych '' i bardzo nam
się podobało. Wszyscy bardzo fajnie
się bawili. Najbardziej podobał nam
się taniec z aniołkami, które gubiły
piórka.
Hania 6 lat i Justynka 2 lata LeśnikNa balu byłam z moją młodszą
siostrzyczką Justynką, która
już w domu przeżywała
wyjście na bal, oraz z moją
koleżanką Olgą Rapicką z
Wolsztyna. Bardzo cieszyłam
się, bo podczas balu była
piosenka „ Święty
uśmiechnięty”, a ja umiałam
pokazywać ruchy do tej
piosenki. Uczyłam również moją siostrę. Fajnie, że byłyśmy
aniołkami, a nie brzydkimi straszydłami.
Julia Szaferska 10 lat- Bal bardzo mi się
podoba. Jestem już drugi raz. Dzieci się
fajnie bawią. Jesteśmy częstowani
przepysznymi ciasteczkami.
Alicja 6 lat- Na balu podobały mi się
wspólne tańce i śpiewy.
N ajfajniejs zą
konkurencją było przeciąganie liny, a
najpiękniejsze- fruwające anielskie
pierze. Było bosko!
Anita WaszkowiakPrzyszłam na bal po raz
pierwszy. Zabawa i
wrażenia super.
Wszystkie dzieci są ładnie przebrane, jest
dużo świętych.

Waldek Chwałkowski - prowadzący
bal: Bardzo miło spędziłem czas w tak
małym i miłym towarzystwie. Formuła
balu jest bardzo dobra. Super organizacja.
Należą się podziękowania dla
przedszkolanek i katechetek za duży
profesjonalizm w tym,
co robią. Również
nieocenioną uprzejmość Ks. Proboszcza,
Judyta Waszkowiak 10 lat – Na balu
jestem drugi raz, bardzo mi się podoba.
Jest bardzo wesoło i kolorowo. Puszczane
są ładne piosenki i uczą nas fajnych
układów.
Faustyna Skubiszyńska 9 lat- Było
super i świetnie się bawiłam. Jest to już
mój drugi bal ,w którym uczestniczyłam .
Wszystkie dzieci były ładnie przebrane,
ja byłam aniołkiem. Spotkałam tu dużo
młodszych, starszych kolegów i
koleżanek. Były też bardzo smaczne
ciasteczka. W przyszłym roku też przyjdę na bal.
Paweł
Pruszkowski 5 lat – Byłem
pierwszy raz na balu, na którym były same
aniołki i trochę Świętych. Ale takiego
przebrania jak ja to nie miał nikt, bo ja
uwielbiam być księdzem, nareszcie mogli
mnie zobaczyć inni. Podobało mi się
przeciąganie liny, tańce i ta zabawa z
kolorową, dużą chustą.
Za rok też chciałbym być na balu, a wtedy
przebiorę się za biskupa.
Agata Marchewka 6 lat- Na bal
„Wszystkich Świętych ”przyszłam z
ciocią i dwiema kuzynkami Zuzią i Zosią.
Jestem tu po raz pierwszy.
Byłam przebrana za
aniołka. Na balu było
bardzo fajnie, dużo tańczyliśmy i bawiliśmy
się. Za rok na pewno też przyjdę i już myślę
nad strojem.
Kornelia Lehmann 10 lat- Wszyscy się
bardzo fajnie bawili i byli ładnie przebrani.

Gabrysia Skubiszyńska
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
7 grudnia Mk 1, 1 – 8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Oto Pan Bóg przychodzi, ale jednocześnie głos woła:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Bóg
przychodzi, chce być z nami. Ten dzień przyjdzie
nieoczekiwanie, będzie dla każdego człowieka zaskoczeniem.
Dlatego problem nawrócenia, spotkania i bycia z Bogiem jest
kwestią ważną każdego dnia, ponieważ każdy dzień może być
dla człowieka dniem Pańskim.
Świadkiem tej prawdy jest Jan Chrzciciel, który głosi „chrzest
nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. Jan to człowiek
wielkiego formatu. Surowy, ascetyczny, bezkompromisowy,
pokorny, odważnie głoszący prawdę a jednocześnie człowiek
otwarty na Ducha Świętego i Jego prowadzenie. Te zalety
sprawiają, że ciągną do niego tłumy. Jednych przyciąga wiara
i chęć prawdziwego nawrócenia, inni chcą spotkać ascetę,
człowieka nieprzeciętnego, jeszcze inni czynią to z
ciekawości. Jan wszystkich ich wzywa do przemiany i
nawrócenia.
W dziejach ludzkości Bóg nie raz posyłał swoich proroków,
by głosili potrzebę nawrócenia, by przygotowali dusze
ludzkie na przyjście Jezusa Chrystusa jako Pana, Króla,
Zbawiciela, Odkupiciela. Poprzez nich Bóg objawiał swoje
prawdy, przepowiadał przyszłość i tłumaczył znaczenie
wydarzeń w ich życiu. Wszystko to służyło ich nawróceniu,
przygotowaniu serca na przyjście Boga.
14 grudnia J 1, 6 – 8, 19 – 28 Zaświadczyć o światłości
Ludzie nie mogli przejść obojętnie obok świętego Jana
Chrzciciela, przyglądali mu się z ciekawością, bo nie był
podobny do nich. Z tego powodu wysłannicy przywódców
religijnych pytali, kim on jest. Jan odpowiada kolejno, że nie
jest Mesjaszem, Eliaszem ani prorokiem. Jest posłanym, aby
świadczyć. Powołany został na świadka, który ma
przedstawić Jezusa jako Mesjasza. Dlatego chrzci ludzi, aby
byli oni przygotowani na spotkanie z Chrystusem, który
zanurzy wierzących w Duchu Świętym.
Misja Jana jest trudna, bo wymaga rezygnacji i trudu. Przecież
Jan trudzi się, aby zgromadzić uczniów, a Jezus mu ich zabrał.
Jednak Jan nie widzi w Nim konkurenta, który pozbawił go
sławy, popularności i osiągnięć. Przeciwnie, sam wskazuje
uczniom Jezusa. Jan zna swoje miejsce, swoją życiową rolę.
Dlatego nazwie siebie głosem, będzie głosił Jezusa, by później
zamilknąć. Bóg posłał Jezusa, aby był światłem odbitym od
Boga, Bożym objawieniem i aby lud przyjął Go jako swego
Pana i Króla. Jan Chrzciciel jest świadkiem owego Światła.
Ma przygotować ludzi do uwierzenia w Jezusa Chrystusa.
Każdy chrześcijanin, tak jak on, powołany jest do tego, aby
świadczyć o prawdziwie.
21 grudnia Łk 1, 26 – 38 Maryja pocznie i porodzi Syna.
Ewangelia Łukasza opowiada o zwiastowaniu Maryi. Bóg
przekazuje Jej wielką tajemnicę, największy Dar, jaki może
dać – swojego Syna. Wcześniej ją do tego przygotował,
uformował, nie pozwolił dotknąć żadnemu grzechowi,
najmniejszemu złu. Maryja jest więc największym
arcydziełem Boga, jest pełna łaski, więc może stać się żywą
świątynią Jego obecności w świecie. Maryja jest niepokalana,
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czyli wolna od grzechu, ale nie od pytań, wątpliwości, wahań.
Jest wolnym człowiekiem, dlatego Bóg czeka na jej
odpowiedź. Jej „tak” wypowiedziane do Boga jest zgodą na
nieznane. Maryja po prostu całkowicie zaufała Bogu,
zawierzyła Mu bezgranicznie. Zgodziła się na wszystkie
konsekwencje swojej decyzji. Dlatego mówi: „Oto ja
służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa”.
To słowa całkowitego posłuszeństwa, powierzenia własnego
życia woli Bożej, ofiarowania siebie. Przykład Marii
pokazuje, że w relacji z Bogiem najważniejsze jest zaufanie.
Boga poznaje się, kiedy się Mu zaufa i wejdzie w tajemnice, w
które On sam prowadzi. Pamiętajmy jednak, że każde
zaufanie sprawdza się poprzez próby. Nasze „tak”, które
wypowiadamy Jezusowi musi być potwierdzane dzień po
dniu, przez całe życie.
28 grudnia Łk 2, 22. 39 – 40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Zgodnie z prawem każde pierworodne dziecko płci męskiej
ma być poświęcone Bogu. Dla Żydów poświęcenie Bogu
pierworodnego syna było pamiątką ocalenia wszystkiego, co
pierworodne podczas pobytu Izraela w Egipcie, gdy Bóg
wysłał anioła śmierci na Egipcjan i wytracił wszystkich
pierworodnych synów i zwierzęta. To ostatecznie skłoniło
faraona do wypuszczenia Izraelitów z niewoli. Również Jezus
Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie wykupił
nas od śmierci wiecznej, ocalił nasze życie z rąk szatańskich.
Maria i Józef przynieśli więc Jezusa do świątyni, by
ofiarować Go Bogu. Symeon i Anna rozpoznali jednak w
dziecku Boga, który ofiarował się nam – ludziom. Bóg
postanowił dać swoją Miłość człowiekowi. Szukając sił do
codziennego ofiarowania się Bogu, pamiętajmy, że On
pierwszy sam nam się ofiarował.
opr. Katarzyna Kubiak

84 LATA PRASY KATOLICKIEJ - cd.
Wszystkim składam serdeczne podziękowanie. Od nowego
roku zamiast "Liściku" wydawać będziemy nową gazetę
parafialną skierowaną już nie tylko do chorych i starszych, ale
do wszystkich parafian. Pismo wychodzić będzie w pierwszą
sobotę miesiąca, gdyż wtedy księża udają się do chorych i
starszych parafian będących w domach. Parafianie będą
mogli zaopatrzyć się w gazetę w kiosku kościelnym u Pani
Teresy oraz w Strzyżewie i Perzynach..
Dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę przy
redagowaniu i wydawaniu "Liściku do Chorych". Bóg zapłać.
Szafarz Mirosław Skubiszyński".
Bieżący, 101 numer "Zbąskiego Sanktuarium", ukazuje
się w przededniu 84 rocznicy powstania "Tygodnika
Parafii Zbąszyńskiej". To szczególna rocznica, z której
jesteśmy dumni i chylimy czoła przed wszystkimi,
dzięki którym powstawały te dobra kultury katolickiej
i zbąszyńskiej. Za zmarłych zanosimy modlitwę, a żyjącym
życzymy Szczęść Boże.
Tomasz Jazdon

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/. Katarzyna Jaśnikowska, Nądnia, ul. Kwiatowa,
2/. Maja Solarczyk, Strzyżewo,
3/. Mikołaj Florian Obst, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Olga Trocholepsza, Przyprostynia, ul. Prandoty,
5/. Antonina Królikowska, Strzyżewo,
6/. Brayan Łukasz Kulus, Zbąszyń, ul. Chłodna,
7/. Julia Jankowiak, Stefanowo,
8/ Oskar Jan Lipowicz, Zbąszyń, ul. 17.Stycznia,
9/. Łucja Kaiser, Przyprostynia, ul. Prandoty,

Odeszli do Wieczności:
1/. Maria Królikowska, l. 83, Strzyżewo,
2/. Marianna Kluj, l. 88, Zbąszyń, ul. Spacerowa,
3/. Teresa Fujak, l. 74, Przyprostynia, ul. Prandoty,
4/. Stanisław Kurzawa, l. 57, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
5/. Urszula Pluskota, L. 58, Stefanowo,
6/. Zdzisława Łucja Chełmińska, l. 82, Zbąszyń, ul. Senatorska,
7/. Andrzej Kozłowski, l. 52, Nądnia, ul. Główna,
8/. Izabella Helena Krzywiak, l. 44, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
9/. Ireneusz Stanisław Kromski, l. 67, Perzyny,
10/. Czesława Pęksa, l. 93, Zbąszyń, ul. Graniczna,
11/. Andrzej Włodzimierz Ciechorski, l. 65, Zbąszyń, ul. Poznańska,
12/. Władysław Szukalski, l. 94, Zbąszyń, ul. Garczyńskich,
13/. Cecylia Leonarda Klój, l. 78, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
1/. Błażej Łukasz Kulpiński - Karolina Bruda,
2/. Arkadiusz Adam Solarczyk - Anna Magdalena Kmiecik,

ROCZNICE ŚLUBU
1 – papierowa
2 – bawełniana
3 – skórzana
4 – kwiatowa
5 – drewniana
6 – cukrowa
7 – wełniana
8 – blaszana
9 – gliniana
10 – cynowa
11 – stalowa
12 – jedwabna
13 – koronkowa
14 – kości słoniowej
15 – kryształowa
20 – porcelanowa
25 – srebrna

30 – perłowa
35 – koralowa
40 – rubinowa
45 – szafirowa
50 – złota
55 – szmaragdowa
60 – diamentowa
65 – żelazna
70 – kamienna
75 – brylantowa
80 – dębowa
Życzę doczekania dębowej
rocznicy ślubu.
Niech Łaska Boża zawsze
Wam towarzyszy.
ks. Leon Łodziński

Boże Dzieciątko, to źródło miłości
dane nam od Boga.
Źródło, które nigdy nie wysycha.
Pij z Niego i dziel się z innymi.
Im więcej z Niego czerpiesz, tym większym
strumieniem tryska.
Niech radość i pokój Świąt Bożego
Narodzenia towarzyszą Wam,
Drodzy Czytelnicy,
przez cały następny rok.
życzą:
Księża i Redakcja „Zbąskiego Sanktuarium”
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Nr 39
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Bal Wszystkich Świętych, czyli jak przez zabawę
można dziękować za świętych obcowanie. Rodzice i
dziadkowie dbając o wiarę i tradycje, prowadzą swoje
Skarby do Pana Boga. Grupa Ojca Pio dziękuje za
współpracę wszystkim zaangażowanym w organizację
Balu. Bóg zapłać!

LISTOPAD 2014
GRUDZIEŃ
2014
NASZA GRUPA
Grupa nasza modli się za innych w intencjach stałych:
codzienna modlitwa za kapłanów słowami św. Faustyny
Kowalskiej
 codzienna modlitwa w intencji Ojczyzny (10-tka różańca)
 codzienna Koronka do Serca Pana Jezusa w intencjach
wpływających, które wzbudzamy za pomocą systemu sms - 21
osób dostaje intencje do omodlenia (modlitwa codzienna św.
Ojca Pio w intencjach, które wpływały do Niego)
 ponadto wysyłamy intencje w „Polskę” i za granicę do innych
grup modlitewnych
Świadectwa uświadamiają siłę, moc i wielki sens modlitwy. Dla ich
udokumentowania założyliśmy specjalną księgę, w której będą one
zapisywane. Jeżeli ktoś chce podziękować Panu Bogu za doznane
łaski, może to zrobić, wpisując świadectwo do Księgi.


MI BĄDŹCIE
Ograniczenie sprzedaży alkoholu, to poważne zadanie dla nowych
samorządów i komisji antyalkoholowych. Problem w naszym
mieście nasila się podczas weekendu. Naocznie można się
przekonać, jak łatwo nieletni mogą zaopatrzyć się w alkohol
(często proszą o kupno pełnoletnich kolegów, a zdarzają się nawet
przypadki sprzedaży z tzw. „pierwszej ręki” . Dostępność to nie
jedyny problem i nie dotyczy tylko nieletnich, to zaledwie
dotknięcie tematu. Działać
można i trzeba w tej i innych
sprawach za pomocą
modlitwy, postu i jałmużnyto konkretne i skuteczne
działanie ludzi wierzących.
Inicjacja alkoholowa w
młodzieńczym wieku często
rozbija rodziny.
Pomódlmy się za
podpalacza, który
już po raz kolejny
podłożył ogień w
Przyprostyni.
Nieszczęście
dotknęło następne
gospodarstwo w
nocy z 29/30
listopada.
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Małe pierożki
2. Łóżeczko małego Jezuska

3. Prowadziła trzech króli
4. Ciągną sanie Mikołaja
5. Wigilijna zupa z buraków
6. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną
7. Zawieszamy je na choince
8. Msza adwentowa
9. Składamy je sobie na święta
10. Długi, oplatający choinkę
11. Dzieci chodzą z nim na roraty
12. Biały puch za oknem
13. Pod wigilijnym obrusem
14. Przynosi prezenty
15. Chodzą po domach i śpiewają kolędy
autor: Milena

REBUS
.........................................................................
.........................................................................

UZUPEŁNIANKA
Uzupełnij luki w tekście wyrazami pomocniczymi.

Ten najpiękniejszy wieczór w roku
pierwsza gwiazdka rozpoczyna.
Przy stole zebrała się cała rodzina...
Chrystus się narodził!

......................................... to święto pokoju. Radujemy się
wszyscy z narodzenia Jezusa. ........................... to wieczerza
przed Bożym Narodzeniem. .................... pod obrusem
kładziemy na pamiątkę żłobka. .............................
................................... zostawiamy dla gościa, bliskich,
którzy odeszli. .................... jest znakiem miłości, zgody,
pokoju i przebaczenia. ........................to zielony symbol
życia, nadziei i łask Boga. ......................................był
biskupem , opiekował się biednymi, cierpiącymi i chorymi.
.................. to pieśni kościelne śpiewane podczas Bożego
Narodzenia. ....................... to świąteczne piosenki.
............................. to wieczorna msza wigilijna.
..........................to przedstawienie o narodzinach Jezusa.
Wyrazy pomocnicze:
kolędy, Boże Narodzenie, jasełka, pasterka, wolne miejsce
przy stole, choinka, Wigilia, pastorałki, siano, opłatek,
święty Mikołaj
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA
Litery w polach od 1 do 95 utworzą rozwiązanie – myśl. św. Augustyna, które prosimy nadsyłać na adres:
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do dnia 25.12.2014 r. Rozwiązanie
Krzyżówki Listopadowej - „Kto ufa Bogu nigdy się nie zawiedzie”. Nagrodę wylosowali:
Pani Emilia Drzewiecka, Zbąszyń, ul. Zbąskich oraz Pan Józef Rzepa, Zbąszyń, ul. Senatorska.
GRATULUJEMY !
Znaczenie wyrazów:
Poziomo:
1/. na nim wypasane krowy,
owce,
11/. dziedziczenie,
13/. inaczej – tyran satrapa,
15/. masowe zawody
sportowe
19/. rosyjski strunowy
instrument muzyczny,
24/. fanaberie, dąsy,
26/. obiecanka - …...,
27/. przybory, akcesoria,
28/. część wagi,
30/. czapka – krakuska,
34/. sposobność,
36/. posługuje się nią
zegarmistrz,
38/. tytuł polskiego filmu „ … kryształu” K.
Zanussiego,
40/. mieszka w Tyrolu,
41/. strop, sklepienie,
43/. w ręku chirurga,
46/. miłośniczka muzyki,
48/. dawniej zaręczyny,
49/. można je posiąść np. …
nauki, wiedzy,
51/. niemiecki samolot
wojsk.z okresu II wojny
54/. zgaduj - …,
55/. kondygnacja,
57/. miejsce spacerów i
spotkań w mieście,
58/. lek uśmierzający
nerwobóle,
60/. zapisuje tekst za pomocą
umownych znaków,
65/. rzadki pierwiastek chem.,
67/. płaskorzeźba,
68/. krzyżówka klaczy zebry z
koniem,
69/. w dawnej Polsce –
przywilej,
71/. chroni przed deszczem i
słońcem,
76/. zajęcie dozorcy,
81/. zagadnienie,
82/. ranczer, farmer, rolnik,
83/. retoryka,
85/. jest nim cukrzyk - ptak.
Pionowo:
1/. przeciągnięcie,
2/. za pługiem,
3/. nie śruba,
4/. karczma, knajpa,
5/. ósemka wioślarska,
6/. kiedyś służyła do prania,
7/. mała skóra,
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8/. wnęka, nisza,
9/. bariera,
10/. nędzarz,
14/. fotografia,
16/. po strzelaniu – na tarczy
strzeleckiej,
17/. działko,
18/. Macierzyństwo, odruch,
19/. może być … dzwonów,
20/. sarna,
21/. luminacja, polor,
22/. roślina tropikalna
uprawiana na włókno,
23/. na wystawie sklepowej,
25/. kobieta niegrzeczna,
opryskliwa,
29/. np. … Zegrzyński,
30/. wyżyna na Półwyspie
Indyjskim,
32/. znana angielska agencja
prasowa,
33/. schodki na statek,
35/. … Trajana, wzniesiona w
Rzymie w 113 r. n.e.,
37/. nie umie czytać,
38/. kulig,
39/. gat. skowronka,
42/. mebel wyściełany,
44/. dawna czapka wojskowa,
45/. na niebie po burzy,
47/. przyrząd z korbą,
50/. stolica Grecji,
52/. odmiana jabłoni,
53/. japoński napój
alkoholowy,
56/. małe zwierciadło,
57/. może być arytmetyczny,
lub geometryczny,
58/. dawna polska miara
objętości,
59/. zawinięty śledź,
61/. sakwa,
62/. wynalazca dynamitu,
63/. starożytne miasto – Ilion,
64/. wyskok w górę,
66/. jego wzorzec w Sevres,
70/. w wiecznym piórze,
72/. dała sygnał do rozpoczęcia
rewolucji w Rosji w 1917 r.,
73/. szkodliwy składnik w
dawnych materiałach budowl.,
74/. ciapa, niezdara,
75/. gat. dzikiej kaczki,
76/. sklejka,
77/. pas ziemi uprawnej,
78/. kłusak,
79/. skała,
80/. autor „Przygód Tomka
Sawyera”

Pismo Parafii Zbąszyńskiej
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UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WARSZTATY GOSPEL
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EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

