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SŁOWO PROBOSZCZA
Powitaliśmy kolejny rok żegnając stary
… Z pewnością słyszeliśmy i sami
życzyliśmy innym wiele szczęścia. Ale
czym jest to szczęście? To pojęcie trudne do
zdefiniowania. Każdy człowiek ma własną
definicję szczęścia, ponieważ każdy jest inny i
uszczęśliwiają go inne rzeczy. Niektórzy potrzebują niewiele,
aby być szczęśliwymi, inni zaś nigdy nie są nasyceni.

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII
GRUDZIEŃ 2014 i STYCZEŃ - LUTY 2015
Co działo się w grudniu 2014 roku?
 Roraty – Dziękujemy wszystkim uczestniczącym we
Mszach św. roratnich. Szczególne podziękowania dla dzieci,
które przychodziły na roraty z lampionami.
 Dzień Skupienia – 4 grudnia młodzież zbąszyńskich szkół
– gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej przeżywała drugi

dzień skupienia, w ramach trzydniowych rekolekcji
szkolnych. Modlitwom przewodniczył i nauki głosił ks.
Konrad Jędrzejczak, proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla
w Bolewicach.
 Święty Mikołaj – To patron kościółka cmentarnego w
Zbąszyniu. Mszę św., 6 grudnia w kościółku św. Mikołaja,
sprawował ks. Marek. Wszystkie przybyłe dzieci otrzymały
czekolady od Świętego Mikołaja. Prawdziwy Święty
Mikołaj przybył do naszego kościoła w niedzielę, 7 grudnia
na Mszę św. dziecięcą o godz. 12.00., z workiem pełnym
słodyczy.
 Misjonarz z Papui – Nowej Gwinei – Również w
niedzielę, 7 grudnia gościliśmy w parafii Misjonarza Świętej
Rodziny przebywającego na misjach w egzotycznym kraju,

Szukamy szczęścia, zapominając, że najpierw trzeba coś
zgubić, by móc szukać. W tej ciągłej pogoni umyka nam, że
to, co najważniejsze mamy przed nosem. Bo tak naprawdę
do szczęścia potrzebny nam jest drugi człowiek; rodzina,
której często nie doceniamy, bliscy, którzy nas otaczają.
Rodzina jest wartością nadrzędną! Święty Jan Paweł II
powiedział: „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka
i całego narodu”.
Życzę Wam, Drodzy Parafianie tej siły, niech Matka Boża
otoczy opieką Wasze rodziny. Szczęść Boże! ... Proboszcz

jakim jest Papua – Nowa Gwinea. Głosił on kazania na
wszystkich Mszach św., a także spotkał się z parafianami w
Domu Katolickim. Więcej o Ojcu Krzysztofie można
przeczytać w tym numerze gazetki.
 Święcenie medalików – I ta uroczystość dla dzieci kl. III i
ich rodziców miała miejsce w niedzielę, 7 grudnia. Medaliki
poświęcił, sprawował Mszę św. i wygłosił homilię Misjonarz
– o. Krzysztof Stachowiak.
 Składka remontowa – W drugą niedzielę, 14 grudnia
zbierana była składka remontowa. Ofiary wyniosły 7 tys. zł.
Serdeczne podziękowanie za wszelką życzliwość i pomoc dla
parafii.
 Ministrancki opłatek – W niedzielę, 21 grudnia odbyło się
SPOTKANIE OPŁATKOWE dla ministrantów i ich
rodziców. Duża sala Domu Katolickiego była wypełniona
po brzegi. Wszyscy ministranci otrzymali słodkie
upominki. Można było posłuchać kolęd w wykonaniu
młodszych i starszych ministrantów, ojców i dziadków oraz
mam i babć.
 Spowiedź Adwentowa – Poniedziałek, 22 grudnia był w
parafii dniem spowiedzi z udziałem księży z dekanatu.
 Strojenie kościoła – We wtorek, 23 grudnia strojono
kościół. Najpierw do pracy przystąpili strażacy ustawiając
choinki, a potem dzieci wraz z rodzicami dekorowały choinki
i wyposażały żłóbek.
  Wigilia – Tego wieczoru we wszystkich wioskach naszej
parafii zostały odprawione Msze św. pasterskie. Pasterkę w
kościele parafialnym w Zbąszyniu o godz. 23.00 odprawił ks.
Marek. O północy ks. Proboszcz uroczyście wniósł do żłóbka
Dzieciątko, które wszyscy zebrani w kościele adorowali
poprzez śpiew kolęd. Podczas Pasterki grali „Pastuszkowi
Grocze spod Zbąszynia”.
Odwiedziny Duszpasterskie – W poniedziałek, 29 grudnia
nasi kapłani rozpoczęli w parafii kolędowanie. W tym roku
kolędę rozpoczęto od Nądni. Od 9 stycznia 2015 roku w
kolędowaniu pomaga ks. Stanisław Gawlicki – filipin ze
Świętej Góry w Gostyniu.
 Zakończenie Roku Pańskiego 2014 – Bardzo wielu
parafian przybyło na Mszę św. w środę, 31 grudnia o godz.
17.00. W wygłoszonej homilii ks. Proboszcz dokonał
krótkiego podsumowania mijającego roku. W roku 2014
zostało ochrzczonych – 145 dzieci, 48 par zawarło związek
małżeński, a 108 parafian odeszło do Pana. Po Mszy św.
zostało odprawione nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne
zakończone błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
cd. str. 4
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MACIERZYŃSTWO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z Bożą pomocą przeżyliśmy rok 2014. Zaczynamy rok
2015. W dniu 1 stycznia obchodzi się Święto Bożej
Rodzicielki Maryi, początek nowego roku i dzień pokoju.
Prosimy Pana Boga, za przyczyną Matki Bożej Rodzicielki,
aby błogosławił i wspierał naszą pracę, strzegł od nieszczęść i
kataklizmów. Ażeby panował pokój na świecie, w naszej
Ojczyźnie, w naszych rodzinach, a przede wszystkim w
naszych sercach.
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej
woli”, śpiewali aniołowie. Prosimy Matkę Najświętszą, aby
swoim wstawiennictwem nas wspomagała w trudnościach. Z
drugiej strony nie możemy zapomnieć o podziękowaniu
Bożej Opatrzności za dotychczasową opiekę. Maryja
otrzymała wiele łask i przywilejów od Pana Boga, ale
największym jest wybór na Matkę Syna Bożego. Wszystkie
inne łaski są Jej dane właśnie z tego tytułu, jak np.:
Niepokalane Poczęcie, Wniebowzięcie. Taka jest tradycja
sięgająca początków Kościoła. Co zresztą potwierdza II Sobór
Watykański.
Św. Paweł pisze w Liście do Galatów: „Kiedy przyszedł czas
przewidziany przez Boga, wysłał On swojego Syna
Jednorodzonego, zrodzonego z niewiasty, abyśmy wszyscy
otrzymali łaskę przybranych synów Bożych”. W
dokumentach soborowych czytamy m.in., że NMP, która
podczas Zwiastowania otrzymała Słowo Boże, Drugą Osobę
Trójcy Świętej, dała światu życie nowe. Jest uznana od tej
chwili, jako Matka Boża i Zbawiciela. Córka ukochana przez
Ojca jest sanktuarium Ducha Świętego. Jest przez ten dar
wyższa od wszystkich aniołów i świętych. Maryja w

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd
A co w styczniu i lutym 2015 roku?
 Nowy Rok – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – święto
nakazane. Zgodnie z kanonem 1247 Kodeksu Prawa
Kanonicznego, w tym dniu wierni zobowiązani byli do
uczestniczenia we Mszy św.
 Koncert kolęd – W piątek, 2 stycznia 2015 roku o godz.
19.00 odbył się w naszym kościele parafialnym Noworoczny
Koncert Kolęd. W przepięknej, świątecznej scenerii wystąpili
m.in.: Kapela ludowa Zbąszyniacy, Pauza, Zespół Śpiewaczy
Zbąszyńskich Seniorów, a także nowy chór STRAŻAKÓW
w skład, którego weszli strażacy reprezentujący wszystkie
jednostki naszej gminy.
 Chór Strażaków – W niedzielę, 4 stycznia 2015 roku
podczas Mszy świętej o godz. 9.00 kolędy śpiewał CHÓR
STRAŻAKÓW.
 Święto Objawienia Pańskiego – Zwane Świętem Trzech
Króli obchodziliśmy 6 stycznia. Tego dnia, o godz. 16.00 w
Domu Katolickim, spotkali się na opłatku członkowie
wszystkich grup duszpasterskich działających w parafii.
 Pauliści w parafii – W niedzielę, 11 stycznia goszczą w
naszej parafii PAULIŚCI - TOWARZYSTWO ŚWIĘTEGO
PAWŁA. Jest to Katolickie Zgromadzenie Zakonne Księży i
Braci Paulistów, którego celem jest ewangelizacja za pomocą
środków przekazu. Najważniejszym wydawnictwem
zgromadzenia Paulistów jest „Edycja Świętego Pawła”.
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momencie zwiastowania, kiedy anioł Gabriel czekał na
odpowiedź, po krótkim zastanowieniu odpowiedziała
zupełnie dobrowolnie: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego”. Po tej odpowiedzi Duch Święty
zstąpił na Maryję i stała się Matką Syna Bożego.
Ojcowie Kościoła mówią, że śmierć przyszła przez Ewę, a
życie przez Maryję. Podczas przywitania się ze swoją krewną
Elżbietą, została przez nią nazwana „Matką mojego Pana”.
Podczas ofiarowania w Świątyni Jerozolimskiej, prorok
Symeon natchniony przez Ducha Świętego zapowiada:
„Miecz boleści przeniknie twoją duszę, aby się objawiły
zamysły serc wielu”. Na weselu w Kanie Galilejskiej
widzimy, jak Pan Jezus spełnia prośbę Maryi, jakby to był
rozkaz. Maryja towarzyszyła swojemu Synowi w drodze na
Kalwarię, widzimy Ją też pod krzyżem i podczas pogrzebu. Po
wniebowstąpieniu została jeszcze przez jakiś czas na ziemi,
jako Matka Apostołów i Kościoła. Św. Łukasz pisze w
Dziejach Apostolskich, że razem z Apostołami modliła się
Maryja, Matka Jezusa. Kiedy zbliżał się koniec Jej życia na
ziemi, została zabrana z ciałem i duszą do nieba, aby tam
wstawiać się za nami.
Stwórcą wszechświata i jego kierownikiem jest sam Pan Bóg,
Trójca Święta, ale w swojej dobroci i łaskawości dopuszcza do
współpracy świętych i aniołów. Wśród świętych największą
moc mają prośby Matki Bożej. Możemy też z całą ufnością
zwracać się do Maryi z naszymi prośbami, jak mówi św.
Bernard, nigdy nie słyszano, aby ten, kto Ją o wstawiennictwo
prosi, nie został wysłuchany.
Opracował ks. Leon Łodziński

Pauliści do Polski przybyli w 1934 roku. W latach 1967 –
1977 zakon nie działał w Polsce. Został oficjalnie
reaktywowany w roku 1978. Pauliści mają swoją siedzibę w
Częstochowie, którą jest Dom Królowej Polski na ul. Św.
Pawła. Dom ten został poświęcony przez prymasa Polski,
kardynała Józefa Glempa.
 Kolędnicy z Pniew – W niedzielę, 25 stycznia przybędzie
do nas Rodzinny Zespół Muzyczny z Pniew. Na Mszach św.
usłyszymy w ich wykonaniu kolędy.
 Święto Ofiarowania Pańskiego – W poniedziałek, 2
lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce
obchodzone także jako wspomnienie Matki Bożej
Gromnicznej. Tego dnia na Mszach św. będą święcone
gromnice.
 „Błażejki” – We wtorek, 3 lutego w liturgiczne
wspomnienie św. Błażeja patrona chorób gardła kapłani będą
udzielali wiernym błogosławieństwa „błażejkami”, dwoma
skrzyżowanymi świecami.
Święta Agata – W czwartek. 5 lutego z racji liturgicznego
wspomnienia św. Agaty, która jak mówi przysłowie - strzeże
od ognia chaty, podczas Mszy św. będzie święcony chleb i
woda
 Odwiedziny chorych – Kapłani odwiedzą chorych w
domach w sobotę, 7 lutego 2015 roku, przed przypadającym
11 lutego XXIII Światowym Dniem Chorego, ustanowionym
przez Świętego Jana Pawła II.
Urszula Pawelska
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POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Rozpoczął się już nowy rok - 2015. Zarówno w telewizji,
jak i w radiu, gazetach, czy też codziennych rozmowach da się
słyszeć o tym, że wiele osób wkracza w ten rok z
„postanowieniami”. I w wielu przypadkach – jak co roku –
wyłącznie na postanowieniach się skończy. W tym miejscu
warto sobie zadać pytanie – czy są nam potrzebne
postanowienia, jakie powinny one być i co powinien
postanawiać sobie katolik?
Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań, wydaje
się, że nie ma nic złego w tym, aby sobie coś nowego
postanawiać, starać się zerwać z określonym nałogiem,
przeciwdziałać określonym złym nawykom, etc. Każdy z nas
jest tylko człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy, ma jakieś
przyzwyczajenia. Sporządzenie listy postanowień
noworocznych jest niejako pierwszym krokiem do tego, aby
osiągnąć większą doskonałość, żeby się poprawiać i nie
powracać do tego, co nas denerwuje w naszym charakterze.
Jak powinno jednak wyglądać przygotowanie
postanowień? Jakie w ogóle one powinny być? „Będę więcej
ćwiczył”, „Nie będę oglądał tyle telewizji”, „Ograniczę
spożywanie słodyczy”, „Nie będę palił papierosów” – to tylko
kilka przykładów na to, jak wyglądają określone
postanowienia noworoczne. Co razi w ich treści? Moim
zdaniem jest to przede wszystkim zbytnia ogólnikowość – są
to puste slogany bez pokrycia. Jeśli bowiem coś planujesz, to
za tymi planami muszą iść określone działania. Podane
przykłady dotyczą rzeczy bagatelnych, natomiast zauważmy,
że trudno zmienić nawet takie nawyki.
A co ze sprawami bardziej poważnymi? W związku z tym
wydaje się, że obok jedynie wymienienia postanowień
należałoby rozpisać sobie jak dojść do ich zrealizowania.
Ponadto, nie należy „przesadzać” – planuj zmiany, ale tylko w
określonym zakresie, na miarę Twoich możliwości; jeśli Ci
się uda, to za rok możesz spróbować zmienić więcej, itd. Nie
warto także robić zbyt dużej liczby postanowień – gdyż wtedy
prawdopodobnie żadnego z nich nie zrealizujemy.
Wymyślmy sobie jedno-dwa konkretne postanowienia, ale
starajmy się rzeczywiście rozplanować jak dojść do
zamierzonego efektu i do satysfakcji ze zmiany życia na
lepsze.
Powyżej zawarte są krótkie rozważania dotyczące przede
wszystkim sfery fizycznej, naszego życia codziennego.
Natomiast powstaje pytanie – co ze sferą duchową? I tutaj
wydaje się tkwić największy problem. Wielu z nas chce
schudnąć, uprawiać więcej sportu, rzucić palenie, przestać pić
alkohol, poświęcać więcej czasu rodzinie. Niewątpliwie są to
pozytywne pomysły, a jeśli komuś uda się osiągnąć cel –
zasługuje to na aprobatę. Jednakże często zapominamy, że
nasze życie zdeterminowane jest nie tylko tym, co profanum,
ale także tym, co sacrum. Czy kiedykolwiek ktoś z nas
pomyślał, aby postanowić sobie, by częściej się modlić,
częściej chodzić na Mszę Świętą, częściej pomagać bliźnim,
czy też częściej przystępować do sakramentów? Wprawdzie
rok liturgiczny jest niezależny od kalendarzowego i zaczyna
się nieco wcześniej, ale nie wydaje się, żeby miało być coś
złego w tym, aby nasze postanowienia dotyczyły także sfery

duchowej, związanej z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi,
członkami Kościoła katolickiego. Wyrażone we wstępie
przekonanie o tym, że w ślad za ogólną treścią postanowienia
powinny iść określone działania tak, aby ostatecznie w pełni
osiągnąć zamierzony efekt, mają zastosowanie także w tym
przypadku. Wystarczy podać tutaj jeden przykład:
postanawiam sobie „więcej się modlić”. Czy jednak jeśli
sporządzę sobie listę, na której napiszę „będę więcej się
modlić”, to czy rzeczywiście zacznę to robić? Jest to mocno
wątpliwe. Ale może pod tym postanowieniem dodam kilka
podpunktów? Przykładowo: 1. Będę codziennie poświęcał od
20 do 20.20 czas na indywidualną modlitwę (rozmowę) z
Bogiem. 2. Będę starał się chociaż raz w tygodniu (poza
niedzielą) uczęszczać na Mszę Świętą i przyjmować
Najświętszy Sakrament. 3. Będę co najmniej 3 razy w
tygodniu odmawiał różaniec. 4. Będę codziennie czytał
fragment Pisma Świętego. Oczywiście, można nawet
sporządzić tak rozbudowany plan, a i tak go nie przestrzegać.
To, czy nasze życie rzeczywiście się zmieni zależy wyłącznie
od nas. Podstawowym motorem zmiany stylu życia jest chęć i
gotowość, aby owej zmiany dokonać, a także pokładanie swej
ufności w Bogu i regularna modlitwa. Tym większa będzie
nasza radość, jeśli usiądziemy ponownie, po roku, dnia 1
stycznia i z radością odhaczymy z listy konkretne punkty,
wpisując obok „spełnione”. A jeśli nie wszystko pójdzie po
naszej myśli, zawsze można zmodyfikować plan albo też
osiągnąć zamierzony cel w zupełnie inny sposób. Jeśli nawet
uda nam się pewne rzeczy zmienić na korzyść tylko
częściowo, to i tak jest to zawsze nasz sukces.
Podsumowując, należy zauważyć, że prowadząc analizę
swojego życia, rozważania związane z tym, co czynię źle,
tworząc określone „postanowienia noworoczne” zdarza się,
że nie dostrzegamy tego co najważniejsze – naszej wiary. A
przecież nie od dziś wiadomo, że z prawdziwą wiarą można i
góry przenosić. Dlatego konkludując zagadnienie opisane w
tym tekście warto podkreślić – wpierw starajmy się zmienić w
sobie pewne zachowania, starajmy się więcej spraw
zawierzać Bogu, modlić się częściej, być bardziej życzliwym
dla bliźniego. Z Bożą pomocą cała reszta przyjdzie nam z
większą łatwością. Jeśli bowiem będziemy czuli obecność
miłosiernego Boga, osiągniemy pełnię szczęścia, a radość
życia sprawi, iż także w życiu ziemskim uda nam się osiągnąć
zamierzone cele.
Błażej Boch
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MISJONARZ ŚWIĘTEJ RODZINY - O. KRZYSZTOF STACHOWIAK
O. Krzysztof, który gościł w naszej parafii ze Słowem
Bożym w niedzielę, 7 grudnia 2014 roku, pochodzi z parafii
św. Jana Chrzciciela w Lesznie. Do Zgromadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny wstąpił po dziesięciu latach
pracy jako kapłan diecezjalny. W roku 2005 wyjechał na
misje do dalekiej Papui-Nowej Gwinei.
Misjonarze Świętej Rodziny
poświęcają się Bogu przez
naśladowanie Chrystusa wg
rad ewangelicznych i oddanie
się misjonarskiemu
posłannictwu w Kościele.
Członkowie Zgromadzenia w
sposób szczególny obchodzą
uroczystość Świętej Rodziny,
która jest ich głównym
świętem.
Ks. Krzysztof Stachowiak
odbył swój nowicjat zakonny
w Sanktuarium Matki Bożej
Góreckiej w Górce
Klasztornej. Po kilku latach pracy w roli misjonarza
rekolekcyjnego w kraju, postanowił wyjechać na prawdziwe
misje do egzotycznego kraju, jakim jest Papua-Nowa Gwinea.
Do tego wyjazdu przygotowywał się bardzo starannie,
przechodząc intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii.
Papua-Nowa Gwinea to państwo położone w zachodniej
części Oceanu Spokojnego, obejmujące wschodnią część
wyspy Nowa Gwinea i około 2800 wysp i wysepek leżących
od niej na północ i wschód. Na powierzchni 462,8 tysięcy km
kw. żyje obecnie ok. 5,5 miliona mieszkańców. Stolicą kraju
jest miasto Port Moresby liczące 193 tys. mieszkańców. Jest to
kraj słabo rozwinięty, rolniczo-surowcowy. Podstawowym
źródłem dochodu jest uprawa herbaty, kakao, kawy, palmy
kokosowej, ryżu. Ludność pracuje również w rybołówstwie i
leśnictwie. Jednym z podstawowych źródeł dochodu jest też
przemysł wydobywczy.
Papua-Nowa Gwinea leży na wyspie, która ma kształt
ptaka. Do lat trzydziestych XX wieku Europejczycy sądzili, że
górzysta i pokryta dżunglą wyspa jest bezludna. Dopiero
podczas wypraw organizowanych po roku 1930 w
poszukiwania złota stwierdzono, że żyją tam prymitywne
plemiona, które nigdy nie widziały białego człowieka.
O. Krzysztofa od swojego rodzinnego Leszna dzieli
odległość 15 tysięcy kilometrów, to 21 godzin lotu samolotem.
Nie jest to lot bezpośredni, ale 3 razy po ok. 7 godzin. Jak
opowiadał o. Krzysztof – leci najpierw do Dubaju, potem do
Singapuru i stąd do stolicy Papui- Nowej Gwinei – Port
Moresby. Jego dom misyjny znajduje się w miejscowości
Goroka, która jest siedzibą diecezji liczącej zaledwie 9 parafii.
Obsługuje on jedną z tych parafii, mając pod opieką 4 kaplice i
7 punktów modlitewnych. Często wędruje po górach i
odwiedza swoich parafian. Do starszych osób przybywa z
sakramentem namaszczenia chorych. Przyjmują go bardzo
serdecznie i z wielką radością. W jego wędrówkach po
górskich stokach i przez liczne rzeki często pozbawione
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mostów, towarzyszą mu dzieci, które trzymają go mocno za
ręce, aby nie zrobił sobie krzywdy. Dzieci są też bardzo
wdzięcznymi słuchaczami. Nie jest to praca łatwa, ale daje
wiele radości.
Parafia o. Krzysztofa ma swoją siedzibę w górach. Na
szczęście nie jest tam tak gorąco jak na równinach, gdzie
temperatura często dochodzi do 50 stopni. Papuasi mieszkają
w dużych okrągłych chatach, które nie mają okien, za to
pośrodku jest ognisko. Jak wygląda papuaska kuchnia?
Świąteczne jedzenie przygotowywane jest wg specjalnej
receptury. Na spód wykopanego dołu kładzie się rozpalone
kamienie, które są przykrywane liśćmi bananowymi. Na to
kładzie się mięso ze słodkimi ziemniakami oraz warzywa i
ponownie przykrywa się liśćmi. Kopiec zostaje polany wodą i
przykryty ziemią. Wówczas wszystko zaczyna parować i po
trzech godzinach można to świąteczne danie spożywać.
W parafii Namta p.w. św. Bernarda, w której o. Krzysztof
posługuje, tak jak wszędzie przygotowuje młodzież do
sakramentów świętych, kładąc duży nacisk na katechizm i
znajomość Pisma Świętego. Oprócz pracy duszpasterskiej
cały czas stara się poprawić warunki bytowe miejscowej
ludności. W tym celu, przyjeżdżając do Polski, odwiedza
parafie głosząc Słowo Boże i zbiera fundusze na dalszą
działalność misyjną. Jak wspomniałam – o. Krzysztof przez
10 lat posługiwał jako wikariusz, jeszcze przed wstąpieniem
do zakonu Misjonarzy
Świętej Rodziny i jak
mówi - bardzo mile
wspomina ten okres
swojej posługi
kapłańskiej. Dlatego
też zawsze chętnie
odwiedza te parafie, w
których ma wielu
przyjaciół i
znajomych. Do
parafii, gdzie
pracował jako
wikariusz należy
Krotoszyn, Szamotuły
i Międzychód.
O. Krzysztof
cieszy się bardzo, że
udało mu się w jego
misyjnej parafii
przygotować miejsce
na cmentarz, z dużym
krzyżem pośrodku.
Przedtem chowano
zmarłych byle gdzie. Dzięki ofiarom z Polski Papuasi w
kościele nie siedzą na ziemi, ale tak jak w Polsce na ławkach.
Została też wyremontowana szkoła, która dzięki temu lepiej
spełnia swoje funkcje i służy dzieciom parafii.
cd. str. 8

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

LOURDES „JESTEM NIEPOKALANYM POCZĘCIEM” - cz. V
Troszczyć się o oczyszczenie i poprawę świata.
Maryja pragnie naszego oczyszczenia po to, abyśmy z
kolei oczyszczali i uświęcali świat, zalewany błotem zła. Ileż
dzieci Maryi doznaje codziennie skażenia błotem,
rozlewającym się coraz bardziej po świecie i prowadzącym
niezmierną liczbę dusz ku śmierci. Matka Najświętsza jest
Niepokalana, jest samą Czystością. W Niej musimy się
chronić przed zalewem błota zła. Przed tym błotem zła i błędu
możemy się też ocalić, wplatając w nasze codzienne życie
nauki i praktyki, jakie zalecał nam Św. JPII, który całkowicie
był oddany Maryi. Był dla nas przykładem życia, jakiego
pragnie Niepokalana Matka.
Żyć w doskonałej czystości.
Maryja wzywa nas, abyśmy się obmyli, bo chce
doskonałej czystości naszego umysłu, serca i ciała, jak
wyjaśniła nam przez ks. Gobbiego w orędziu z 11 lutego 1977
roku. Być czystym w umyśle oznacza, że w myślach mamy
szukać i wypełniać jedynie wolę Pana. Umysł nasz ma być w
pełni otwarty na przyjęcie Bożego Światła i nie zaciemniony
błędem. Mieć czyste serce to znaczy być prawdziwie
zdolnym do Miłości Nadprzyrodzonej i Bożej.
Nieuporządkowane przywiązania do siebie i stworzeń rzucają
cień na wewnętrzną czystość naszej miłości. Maryja pragnie
czystości naszego ciała, bo pewnego dnia zmartwychwstanie
ono – duchowe i oczyszczone, by cieszyć się światłem i
życiem Bożym. Przeznaczeniem ciała nie jest grób i
zniszczenie, lecz Raj, dokąd po zmartwychwstaniu nasze
ciało wstąpi, aby żyć wiecznie.
Żyć we wspólnocie, w jedności, by wspólnie się modlić
Maryja prosiła w Lourdes o przychodzenie do groty
objawień w procesji i o zbudowanie kaplicy. Zwróciła się z
tym wezwaniu do kapłanów, by towarzyszyli ludowi. Matka
Boża pragnie więc wspólnoty i modlitwy wspólnotowej. Tam
gdzie jest kapłan, kaplica, Bóg może też udzielać łask
poprzez sakramenty. Maryja zachęca nas w ten sposób do
korzystania z nich dla dobra naszych dusz. Pielgrzymowanie
do Lourdes osób chorych
wymaga też wspólnoty i
ogromnej solidarności ludzi
zdrowych.
Troszczyć się o rozwój
łaski poprzez życie
sakramentalne
Niepokalane Poczęcie
Maryi to dla nas wezwanie
do życia łaską, której Ona
była pełna. Matka Boża
objawiła się w Lourdes jako
Niepokalane Poczęcie, to
znaczy jako Jedyne
Stworzenie, które nigdy nie
znało cienia grzechu nawet
pierworodnego. Zwróciła
się do nas w Lourdes z
zaproszeniem do kroczenia
drogą dobra i łaski, czystości

i pokory, miłości i coraz
większej świętości.
Prosi o posługiwanie się
środkami niezbędnymi
do kroczenia tą drogą: o
modlitwę, pokutę,
oczyszczenie się w
s a k r a m e n c i e
pojednania.
Szukać pomocy u
Matki w chorobach
duszy
W życiu stale
z a g r a ż a n a m
niebezpieczeństwo
choroby, poddawaniu się zniechęceniu, brak ufności, co
prowadzi do duchowej niemocy. Maryja chciała się ukazać w
Lourdes jako lekarstwo na nasze choroby, pomoc w naszych
potrzebach, wsparcie w ludzkiej słabości. U naszej Matki
mamy szukać uzdrowienia nie tylko fizycznego, ale przede
wszystkim duchowego.
Być radością dla Matki Niebieskiej
Kto kocha Niepokalaną Matkę, ten nie tylko szuka Jej
pomocy, lecz pragnie być Jej radością. Dzisiaj Serce Maryi
jest głęboko ranione przez grzechy, zniewagi i niewierności,
przez pychę i oschłość, uporczywe odrzucanie Jej
macierzyńskich intencji. Maryja znajduje pocieszenie ze
strony najmniejszych dzieci. Przykładem jest Św. Bernadeta.
Biografowie piszą, że brakowało jej wszystkiego: pieniędzy,
zdrowia i wykształcenia, czyli wszystkiego co liczy się w
oczach ludzi. A jednak Maryja znalazła w niej coś, o co mogła
poprosić Swoją „najbiedniejszą córkę”. Była to modlitwa,
pokuta, oddanie siebie, korzystanie z sakramentów, życie
zakonne... Bernadeta spełniła wszystkie te pragnienia.
Wchodząc na drogę wskazaną jej przez Matkę Najświętszą,
sama w krótkim czasie osiągnęła świętość.
Odpowiedzieć na
wezwanie Maryi z
Lourdes i sprawić Jej
radość może zatem każdy
człowiek, bo każdy może
posiadać bogactwo
miłości, pokory i uległości
wobec Boga i Maryi,
choćby po ludzku był
najbiedniejszy. Słuchanie
zaś Jej rad i podążanie za
Jej przykładem jest
najprostszą drogą do
świętości, której
Niepokalana Maryja
pragnie dla każdego ze
swoich dzieci.
Z pielgrzymim
pozdrowieniem
Sławomir A. Król

7

Dla Parafii…
W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzień nie widać,
ale ich praca jest cichą służbą.
Dziś przedstawiamy kolejną z takich
osób. Jest nią Pan Piotr Sobiech –
ministrant naszej parafii.
„Mam 19 lat. Moja mama to Iwona
a tata Ireneusz. Mam starszego brata,
Marcina. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyłem w
Zbąszyniu, gdzie mieszkam do dnia dzisiejszego. W roku 2011
rozpocząłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym na profilu
matematycznym. Aktualnie jestem na I roku studiów w Wyższej
Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i
Rachunkowość. Interesuję się sportem, a przede wszystkim
piłką nożną. 1 maja 2005 roku zostałem wyświęcony na

ministranta. Proboszczem parafii był wtedy Śp. Ks.
Zbigniew Zieliński.
W tym czasie poznałem wielu wspaniałych kolegów oraz
księży m.in. tych, którzy byli w naszej parafii: Ks. Mariana
Brdysia, Ks. Marka Smulskiego, Ks. Przemysława
Boińskiego, Ks. Krzysztofa Borowicza, Śp. Ks. Krzysztofa
Kaczmarka, Ks. Pawła Obsta, Ks. Mateusza Kubiaka, Ks.
Marka Krysmanna, Ks. Łukasza Wegnera, Ks. Zbigniewa
Piotrowskiego oraz wspomnianego już Śp. Ks. Zbigniewa
Zielińskiego. Na ministranturę namówił mnie Ks. Marek
Smulski. Od każdego z tych księży nauczyłem się wielu
wartościowych rzeczy.
Bycie ministrantem to bardzo fajna sprawa. Zachęcam
wszystkich młodych chłopców, którzy się jeszcze nad tym
zastanawiają. Ministrant to nie tylko modlitwa, to także
spotkania z kolegami i księżmi. Spotykamy się na zbiórkach,
wyjazdach. To również rozwój fizyczny, czyli sport. To
wspaniała atmosfera”.
Wysłuchała: Gabrysia Skubiszyńska

ATMOSFERA DOMU RODZINNEGO
JANA SEBASTIANA BACHA (1685 – 1750) - jednego z największych
kompozytorów i wirtuozów organowych w historii muzyki.
Na budynku szkolnym cały czas

O. KRZYSZTOF STACHOWIAK -cd.

powiewa flaga biało-czerwona z orłem w
koronie, namalowanym przez dzieci.
Miejscowa ludność, a zwłaszcza
dzieci darzą o. Krzysztofa wielką
sympatią. Obdarowują go często
kilogramami świeżych owoców, z
których najbardziej smakują mu banany.
Papuasi proszą
biskupa, aby o.
Krzysztofa pozostawił u nich już na
zawsze.
Ojciec Krzysztof Stachowiak
odwiedza Polskę co trzy lata. Jak mówi –
Do kraju tego… gdzie kruszynę chleba …
zawsze tęskno mi Panie. O Polsce mówi,
że to najpiękniejsze miejsce na świecie.
Wraca jednak chętnie na swoją misyjną
placówkę, bo od 9 lat Papua-Nowa
Gwinea jest jego drugim domem.
Urszula Pawelska

W rodzinnej parafii o. Krzysztofa w
Lesznie – parafii p.w.
św. Jana
Chrzciciela, posługę wikariuszowską
p e ł n i ł k s . P ro b o s z c z Z b i g n i e w
Piotrowski, a także ks. Tadeusz Jaskuła były Proboszcz parafii Chobienice.
Właśnie z tą leszczyńską parafią byłam
na kilku pielgrzymkach i do dzisiaj
utrzymuję kontakt ze znajomymi, którzy
redagują tam gazetkę „Głos Świętego
Jana”. Otrzymane od nich materiały i
udział w spotkaniu z o. Krzysztofem,
pozwoliły mi przedstawić osobę o.
Misjonarza i jego misyjną placówkę.
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Johan Nicolaus Forkel, pierwszy
biograf Bacha tak piesze:
„Poszczególni członkowie tej rodziny
byli do siebie bardzo przywiązani.
Ponieważ nie mogli mieszkać w jednym
miejscu, postanowili widywać się
przynajmniej raz do roku i ustalili
pewien dzień, w którym mieli wszyscy
pojawić się w umówionym miejscu.
Nawet, gdy rodzina stała się o wiele
liczniejsza (…) kontynuowali swoje
doroczne spotkania, które zazwyczaj
odbywały się w Erfurcie, Eisenach lub
Arnstadt.
Ich rozrywki w czasie owych
spotkań były wyłącznie muzyczne. Jako
że towarzystwo w całości składało się z
kantorów, organistów i miejskich
muzyków (wszyscy mieli do czynienia z
Kościołem), a poza tym było w
powszechnym zwyczaju rozpoczynać
wszystko od religii, pierwszą rzeczą,
którą robili zebrawszy się, było
zaśpiewanie chorału.
Po tym pobożnym początku,
przechodzili ku żartom, które często
stanowiły w stosunku do chorału wielki
kontrast. Później przychodziła pora na
popularne piosenki, trochę żartobliwe,
trochę zaś frywolne, wszystko śpiewane
razem i extempore, lecz tak, że
poszczególne w ten sposób
improwizowane głosy tworzyły razem
przyjemną harmonię, przy czym słowa

każdego głosu były inne. Nazwali ten
rodzaj improwizowanej muzyki
Quodlibet. Nie tylko serdecznie sami się
z niego śmiali, lecz taka sama serdeczna
i niepohamowana wesołość ogarniała
wszystkich, którzy ich słyszeli.”
Jest więcej niż prawdopodobne, że
Bach towarzyszył rodzicom w owych
zjazdach rodzinnych od
najwcześniejszego dzieciństwa i że
skończyły się one mniej więcej w tym
czasie, kiedy osiągnął dorosłość. Tę
niezależność i wielość melodii można
zauważyć w utworach
instrumentalnych i wokalnych Jana
Sebastiana Bacha.
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ŚWIĘTY JAN BOSKO - OJCIEC I NAUCZYCIEL MŁODZIEŻY
Tak św. Jana Bosko nazwał nasz Papież - Święty Jan
Paweł II. Św. Jan Bosko był dla Papieża „mistrzem
skutecznego i genialnego sposobu wychowania”. Młodym
okazywał troskliwą uwagę, skupiając się na każdym z
osobna. Był praktykiem, który najskuteczniej uczył
swoim życiem.
Urodził się 16 sierpnia 1815 roku, 40 km od Turynu, we
włoskim Piemoncie, w ubogiej wiejskiej rodzinie Franciszka i
Małgorzaty. Na chrzcie rodzice swemu najmłodszemu
synowi dali dwa imiona: Jan Melchior. W rodzinie Bosko było
już dwóch starszych synów: Antoni, syn Franciszka Bosko z
pierwszego małżeństwa oraz Józef, syn Franciszka i
Małgorzaty. Kiedy Janek miał zaledwie 2 lata umarł ojciec.
Wychowaniem dzieci zajęła się ich mama, Małgorzata.
Janek Bosko w młodości zapowiadał się na świetnego
kuglarza i linoskoczka. Ludzie ze wsi uwielbiali, gdy przed
rodzinnym domem prezentował swoje umiejętności. Stawiał
jednak jeden warunek: popis może obejrzeć tylko ten, kto
weźmie udział w różańcu. Założył „towarzystwo wesołości”,
starając się dać kolegom godziwą rozrywkę oraz pogłębiać z
nimi życie religijne. Mając 11 lat, był już pewien, że zostanie
księdzem. To właśnie z domu rodzinnego wyniósł pobożność i
chęć do nauki. Jednak aby mógł zdobywać wiedzę, musiał
ciężko pracować. Dorabiał jako korepetytor, krawiec, a nawet
cukiernik. Dzięki swojej inteligencji i wytrwałości oraz przy
pomocy życzliwych ludzi, ukończył szkołę, a następnie w
1835 roku wstąpił do seminarium duchownego w Chieri i
sześć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Hasło, które
wybrał z okazji święceń kapłańskich: „Daj mi duszę, resztę
zabierz”, stało się potem hasłem wszystkich salezjanów.
Po święceniach ks. Bosko poznawał sytuację młodzieży
żyjącej w Turynie. Był przerażony tym, co zobaczył. Młodzi
włóczyli się po ulicach, byli bez pracy i wykształcenia. Wielu
z nich, nie mając za co żyć, schodziło na drogę przestępstwa.
Ks. Bosko postanowił stworzyć warunki, które pomogą
przygotować chłopców do godnego, dorosłego życia.
Zachwycony postacią św. Franciszka Salezego, obiera go za
patrona swojej działalności. Pod patronatem tego świętego
zakłada wędrowne oratorium dla ubogiej i zaniedbanej
młodzieży męskiej. Następnie przy stałej siedzibie oratorium
w Valdocco, na przedmieściach Turynu ks. Bosko zakłada m.
in. bursę dla młodzieży rzemieślniczej, gimnazjum
ogólnokształcące, dom dla młodzieży z instytucjami

o ś w i a t o w y m i i
wychowawczymi.
Ks. Bosko, mając
głębokie przeświadczenie, że
został posłany przez Boga po
to, by prowadzić młodych do
świętości, pomagał im nie
tylko w wymiarze
materialnym, ale również
duchowym. Uczył ich
modlitwy i zachęcał do
częstego przystępowania do sakramentów spowiedzi i
Komunii świętej. Wpajał im zasady postępowania oparte na
Bożych przykazaniach i Ewangelii. Ukazywał, że ich
powołaniem jest służba Bogu i bliźniemu w społeczeństwie i
w Kościele.
Ks. Jan Bosko miał jednak świadomość, że sam niewiele
może dokonać. Potrzebował współpracowników, którzy
pomogliby mu w pracy z młodzieżą, a po jego śmierci
kontynuowaliby rozpoczęte dzieło. Chętnych do współpracy
znalazł wśród swoich wychowanków z oratorium. Założył
dwie rodziny zakonne : Towarzystwo św. Franciszka Salezego
dla młodzieży męskiej (1859) i Zgromadzenie Córek Maryi
Wspomożycielki Wiernych (salezjanek) dla dziewcząt
(1872). Dzisiaj te dwie rodziny salezjańskie pracują na
wszystkich kontynentach świata, na polu misyjnym, zajmując
jedno z pierwszych miejsc.
Cały swój wolny czas poświęcał na pisanie i
propagowanie dobrej prasy i książek, gdyż zdawał sobie
sprawę, jak wielki wpływ na kształtowanie się charakteru
chrześcijańskiego wywiera dobra prasa. Najpierw wydawał w
drukarniach turyńskich, a potem posiadał już własną
drukarnię.
Opatrzność ubogaciła go również w dary nadprzyrodzone,
charyzmatyczne. Posiadał dar bilokacji (znajdowania się
jednocześnie w wielu miejscach), dar czytania w ludzkich
sumieniach i dar przepowiadania przyszłości. Choć
obdarzony tak wielkimi darami, pozostawał zawsze skromny i
pokorny, uważając, że jest lichym narzędziem w ręku Bożym.
Cały spalał się w pracy dla młodych. „Przyrzekłem Bogu,
że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla moich ubogich
chłopców” – temu przyrzeczeniu ks. Bosko pozostał wierny
do końca swego życia.
cd. str. 13

DLA NASZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

to, że jesteście
tak szlachetni!
W waszej
intencji Ojcze
n a s z
…
Z d r o w a ś
Mario ...
C h w a ł a
Ojcu…

Jest wielu wychowawców i opiekunów- społeczników,
którzy poświęcają się bezinteresownie dla waszych pociech.
Godzi się zauważyć ich trud, podziękować, a także wesprzeć
ich. To niesamowicie może ich pobudzić, podbudować i
zmotywować dla dalszych jeszcze lepszych efektów. To
oni bezpośrednio przez poświecony swój czas chronią dzieci
i młodzież przed zagrożeniami związanymi z nadmiarem
czasu.
Dziękujemy Wam, drodzy wychowawcy i opiekunowie za Młodzi adepci K.S. Płomień Przyprostynia i K.S. Obra
Zbąszyń podczas meczu.
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KIERUNEK „NAWRÓCENIE”
W grudniu młodzież naszej parafii przeżywała swój
kolejny dzień skupienia w ramach rekolekcji szkolnych. Na
początku obejrzeliśmy scenkę biblijną do adwentowej
Ewangelii, odegraną przez naszą młodzież A potem
wysłuchaliśmy nauki ks. Konrada Jędrzejczaka, proboszcza
parafii w Bolewicach – rodzinnej parafii ks. Marka.
Ksiądz oparł swoją naukę na kluczowym w tym roku
fragmencie z Ewangelii św. Marka. Są to pierwsze słowa
Jezusa zanotowane w tej najstarszej, a więc najbardziej
pierwotnej ewangelii: „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię.” Tłumaczył treść słowa „nawrócenie” (gr.
metanoia - przemiana), w którym nie chodzi tyle o zdobycie
doskonałości moralnej (która zresztą dla człowieka jako
grzesznika jest tutaj nieosiągalna – to czystość, która często
ma charakter faryzejski, zapewnia dobre samopoczucie przed
Bogiem i bardzo często prowadzi do zarozumiałości wobec
bliźnich), ale o zupełną zmianę kierunku życia, przemianę
myślenia. Aby nastąpiło nawrócenie, człowiek musi przeżyć
„nowe narodzenie”, zobaczyć, że to, co było dotychczas,
nie zawsze było sensowne, a podejmowane wysiłki nie

przynoszą pełni
szczęścia jego
sercu.
To w ł a ś n i e
trzeci wymiar słowa
„metanoia” –
zrozumienie, że
wszystkie nasze
„głody”, które
pragniemy na różne
sposoby zaspokoić,
może w pełni nasycić tylko sam Bóg. W Nim jest pełnia, z
której „wszyscyśmy otrzymaliśmy łaska po łasce...” (J1,16).
Dopiero to odkrycie może zmienić kierunek naszego
myślenia… I całego życia – także w jego wymiarze
moralnym… Tak więc mamy przed sobą cały rok na
modlitwę o łaskę prawdziwego nawrócenia – błogosławiony
rok: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia”
(2Kor 6,2).
Joanna Chłopkowska

GRUDNIOWE WSPOMNIENIA I ... ZAPROSZENIE!
Młodzież i dzieci z ERM-u oraz zaprzyjaźnieni z nimi
ministranci przygotowali w tym roku mnóstwo adwentowych
niespodzianek - przez cztery kolejne niedziele pokazywali
na mszach dziecięcych scenki biblijne do adwentowych
ewangelii. Na początek obejrzeliśmy scenkę o gospodarzu,
który udał się w daleką podróż i powierzył dom swoim
sługom. Później zobaczyliśmy także Jana Chrzciciela
oraz Maryję i Gabriela ze sceny zwiastowania…
Wyjątkiem była niedziela przypadająca po św. Mikołaju.
Wtedy dzieci mogły zobaczyć wzruszającą historię przedstawienie pt. „Listy do św. Mikołaja”. Poszliśmy także
ze scholą młodzieżową z mikołajową wizytą do naszych
przyjaciół z SOSW w Zbąszyniu … (zdjęcie poniżej).

A na spotkaniu
opłatkowym
ERM-u nasi
k s i ę ż a
otrzymali
k o l e j n e
„margaretki”,
czyli roczne
zobowiązania
dzieci i
młodzieży do
modlitwy za
kapłanów na
każdy dzień tygodnia. Było dużo radości, wzruszeń i
wyśmienitej zabawy, i oczywiście wspólne kolędowanie.
Tradycyjnie już nasi gimnazjaliści przygotowali także
przedstawienie świąteczne. W tym roku powtórzyliśmy
spektakl sprzed czterech lat (oczywiście w nowej
obsadzie!) pt. „Do Betlejem nie jest wcale tak daleko” na podstawie sztuki A. Heruda „Noc, jakich wiele”.
Zagramy je jeszcze raz około 2 lutego na pożegnanie
okresu Bożego Narodzenia - wszystkich chętnych
zapraszamy do budynku Gimnazjum przy ul. Mostowej.
Będziemy mogli jeszcze raz przeżyć „magię świąt” i
wspólnie zaśpiewać „Gloria, gloria in excelsis Deo!”…
Zapraszamy szczególnie rodziny naszych utalentowanych
aktorów!
Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

(Relacja fotograficzna z grudniowych wydarzeń na str. 11)
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ADWENTOWE SCENKI BIBLIJNE
Perzyny

Nowy Dwór/Strzyżewo

Nądnia

OPŁATEK ERM-u
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ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
DZIECI - 6 stycznia
Światowy Dzień Misyjny Dzieci
jest świętem patronalnym Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci. Dzień ten
został ustanowiony przez papieża
Piusa XII w 1949 roku. Każdego roku
obchodzony jest w święto Objawiania
Pańskiego. Idąc przykładem Trzech
Króli, dzieci naszej Parafii wraz z
bliskimi, spotkali się przy szopce, by
wspólnie kolędować Panu. Najmłodsi

Nr 36

przy akompaniamencie Pani Reginy
Gołek śpiewali kolędy, a wtórował im
Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich
Seniorów. Całość prowadziła Pani
Maria Leśnik.
Joanna Galas
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CZERWIEC 2014

SPOTKANIE GRUP DUSZPASTERSKICH
Jak co roku, taki i w dniu 6 stycznia,
w dużej sali Domu Katolickiego odbyło
się spotkanie opłatkowe. Przedstawiciele
wszystkich Grup Duszpasterskich
działających w naszej Parafii spotkali się,
by przy wspólnym kolędowaniu
podsumować miniony rok. Goście
zebrani na sali mogli podziwiać występ

artystyczny przygotowany przez
uczniów z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zbąszyniu. Śpiewom
kolęd towarzyszył akompaniament
muzyków: Juliusz Rząd - akordeon,
Mikołaj Nowak - akordeon, Adam
Pazdan - klawisze.
Joanna Galas

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Króluj nam Chryste

Niedziela dwudziestego
pierwszego grudnia, godzina
szesnasta, duża sala Domu
Katolickiego i dwieście
pięćdziesiąt osób. Księża,
ministranci, rodzice,
rodzeństwo, dziadkowie,
ciocie, wujkowie i
k u z y n o w i e . E w a n g e l i a , Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia Kolędy śpiewali młodsi ministranci...
opłatek, życzenia, placki,
śmiech, zadania,
podziękowania,
rozmowy,
prezenty i kolędy. (Udało się
stworzyć cztery chóry!) Tak
wyglądało spotkanie
opłatkowe ministrantów. To
właśnie ta grupa zaśpiewała w
Domu Katolickim pierwszą
(w tym sezonie) kolędę. Co
roku jest więcej chętnych, to
... którymi z zaangażowaniem dyrygował Prezes Dawid ...
jest już wielkie wydarzenie w
naszej parafii. (Niedługo
trzeba będzie powiększyć
salę.)
Ks. Proboszcz, któremu
bardzo dziękujemy, zawsze
powtarza, że jest to
największy opłatek w parafii i
bardzo cieszy się z naszej
obecności. Ks. Marek, który
o p i e k u j e s i ę t ą c a ł ą ... Kolędy śpiewała Sara - gość z Holandii ...
... i starsi ministranci
wspólnotą, jest bardzo
zaangażowany i organizuje
różne spotkania. Pomagają
mu w tym niezastąpieni
rodzice. Składamy im wielkie
dzięki. Nasze spotkania
opłatkowe, które stały się już
tradycją, organizowane są
każdego roku, więc …
Dawid Andrys

... i wszystkie Panie ...

ŚW. JAN BOSKO - cd.
Ostatnie polecenie skierowane tuż przed śmiercią do
salezjanów dotyczyło tego, co stanowiło sens i posłanie jego
życia: „Waszej trosce polecam wszystkie dzieła, jakie Bóg
zechciał mi powierzyć (…); jednakże w sposób szczególny
polecam wam troskę o młodzież biedną i opuszczoną, która
zawsze stanowiła najdroższą cząstkę mego serca na ziemi”.
Ks. Jan Bosko odszedł do wieczności 31 stycznia 1888 roku,
w wieku 73 lat. Kiedy umarł, cały Turyn pogrążył się w
żałobie. Tego dnia sklepy i domy handlowe były nieczynne.
Na drzwiach widniały kartki: „Zamknięte z powodu śmierci
ks. Bosko”.
Jego wspomnienie liturgiczne Kościół katolicki obchodzi
31 stycznia, w dniu narodzin dla nieba. W ikonografii

... i wszyscy Panowie ...

przedstawiany jest prawie zawsze w otoczeniu młodzieży.
Ks. Jan Bosko został beatyfikowany w 1929 roku, a
kanonizowany w 1934 r. Zarówno beatyfikacji jak i
kanonizacji dokonał Papież Pius XI.
Ciało Św. Jana Bosko spoczywa w Bazylice p.w. Maryi
Wspomożycielki w Turynie, w szklanej trumnie. Będąc w
roku 2010 w Turynie – przy Całunie Turyńskim – miałam
okazję modlić się w bazylice turyńskiej przy relikwiach tego
Wielkiego Świętego.
W tym roku przypada 200 rocznica narodzin Świętego
Jana Bosko, którą pragnie również uczcić Papież
Franciszek. W czerwcu 2015 roku odwiedzi stolicę Piemontu
– Turyn, aby uczcić Święty Całun oraz oddać hołd św.
Janowi Bosko.
Urszula Pawelska

13

KOMENTARZE DO CZYTAŃ NIEDZIELNYCH
4 stycznia J 1, 1 – 18
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”
Jan w swojej ewangelii stwierdza ważny fakt: „Na
początku było Słowo”. To Słowo było już na początku, było
już wtedy, gdy poza Bogiem Jahwe nie było nic innego, to
Słowo towarzyszyło Bogu od prawieków. Słowo to w osobie
Jezusa przybrało realny wymiar osoby. Od narodzin w
Betlejem to Boże słowo staje się Jezusem Mesjaszem,
przybiera realny wymiar osoby bożej, a w późniejszej myśli
chrześcijańskiej staje się częścią definicji Trójcy.
Odwieczne Słowo Ojca – Boży Syn jest tym, który przyszedł,
aby zaświadczyć o Prawdzie. Jezus – Odwieczne Słowo Ojca,
został przez Ojca wysłany na ziemię, by objawić światu Boga.
By ukazać ludziom Prawdziwe Jego oblicze. Dotąd nie znali
tej Prawdy. Do tej pory ludzkość żyła w ciemności. I przyszło
Słowo! Rozjaśniło serca i umysły.
Jezus jest Słowem Ojca, światłem i życiem ludzi i całego
świata, chlebem żywym, przesłanym światu przez Boga Ojca,
dobrym pasterzem, drogą do Ojca, prawdą, barankiem
składającym Ojcu siebie na ofiarę za ludzi. Ojciec i Syn są
jednym. Ojciec doskonale zna syna, a Syn doskonale zna
Ojca. Nikt nie zna Boga tak, jak zna Go Syn. Jest przecież
wypowiedzianym przez Niego Słowem. W swoim Słowie
Bóg złożył Życie.

przekonania o wyższości Jezusa. Świadectwo Jana
Chrzciciela osiąga pożądany skutek. Od Jana odłączają się
dwaj jego uczniowie i idą za Jezusem. Jednym z nich był
Andrzej. Chrystus zapytał ich: „Czego szukacie?” Na to
pytanie uczniowie odpowiadają pytaniem: „Gdzie
mieszkasz?”, czyli: kim jesteś?, jak żyjesz?, czego nauczasz?
Jezus zaspokaja ich ciekawość mówiąc: „Chodźcie, a
zobaczycie”. Chrystus chce nauczyć ich właściwego
patrzenia, patrzenia w głąb, a to wymaga wolności. Dlatego
muszą najpierw opuścić wszystko, co ich wiąże. Muszą
opuścić również samych siebie i przyjść do Jezusa. Wówczas
poznają tajemnicę człowieka i tajemnicę Boga. By poznać
osobę, trzeba z nią być, patrzeć, jak żyje, co mówi, co czuje,
jak odnosi się do innych. Poznanie Jezusa jest warunkiem,
który prowadzi do fascynacji Jego osobą, życiem, nauką. Bez
poznania nie ma prawdziwej miłości.
Uczniowie nie tylko pozostali z Jezusem, ale odczuwali
również potrzebę mówienia o Nim. Andrzej przyprowadził
Piotra do Mistrza. Chciał, by brat spotkał Jezusa, by rozpoczął
swoją drogę bezpośrednio u źródła. Dobra Nowina powinna
się rozszerzać.

11 stycznia Mk 1, 6b – 11
„Chrzest Jezusa”
Ewangelia św. Marka opowiada o Janie Chrzcicielu, który
opuścił dom i zamieszkał nad Jordanem. Przybył do niego
Jezus, aby tak jak inni przyjąć chrzest. W ten sposób
utożsamia się z nami, z ludźmi. Bezgrzeszny Jezus został
ochrzczony razem ze swoimi grzesznymi rodakami. Kiedy
wychodził z wody, rozdarło się niebo. Ukazał się w nim Duch
w postaci gołębicy. W tym momencie rozlega się głos z nieba,
który mówi: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie”. Głos z nieba to głos Boga Ojca, który
przedstawia swego Syna ludziom zgromadzonym nad
Jordanem.
Cel rozdarcia nieba jest jasny, wskazuje na pochodzenie
Ducha w postaci gołębicy, jak i pozwala na jego ukazanie się.
Ewangelista podkreśla, że to Jezus staje się celem zstąpienia
Ducha Świętego. Pokazuje również to, że między Jezusem i
rzeczywistością niebiańską nie ma nic, co oddzielałoby Go
od Boga. W kontekście Janowej zapowiedzi przyjścia
silniejszego od niego, który będzie chrzcił Duchem Świętym,
staje się jasne, że nadszedł czas realizacji zapowiedzi. Jezus
będzie mógł chrzcić w Duchu Świętym, ponieważ posiada
tego Ducha.

25 stycznia Mk 1, 14 – 20
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Marek przedstawia Jezusa jako herolda Bożej ewangelii.
Podaje do wiadomości, ogłasza, obwieszcza słowo Boga. Po
aresztowaniu Jana Chrzciciela Jezus wrócił do Galilei i
zamieszkał w Kafarnaum. Spotykał się z ludźmi i wzywał do
nawrócenia, bo Mesjasz jest już wśród nich obecny.
W Kafarnaum mieszkali bracia Andrzeja i Piotra, uczniów
Jezusa, którzy przyłączyli się do Niego nad Jordanem. O tym,
co usłyszeli od Jana na temat Jezusa i co sami sprawdzili
mówili znajomym. Teraz Jezus wezwał ich do służby
misyjnej. Na jakiś czas będą musieli opuścić rodzinę i pracę.
Uczniowie posłuchali wezwania. Porzucili dobrze
prosperujące zajęcie i poszli za Jezusem.
W postaciach Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana możemy
zobaczyć samych siebie. Chociaż dzisiaj Bóg nie oczekuje, że
zostawimy pracę i rodzinę, by pójść za Jego głosem, jednak
bardzo wyraźnie mówi, iż chce abyśmy zostawili to, co nie
pochodzi od Boga, co nie prowadzi ku zbawieniu, co zniewala
18 stycznia J 1, 35 – 42
nasze serca, co nie jest miłością w nas, co nie płynie z miłości.
„Powołanie pierwszych uczniów”
Jan cieszy się uznaniem ludzi. Zyskuje sławę, ma własnych Bóg oczekuje, że otworzymy szeroko oczy swego serca, by
uczniów. Jednocześnie ten sam Jan po raz kolejny wskazuje na dojrzeć to, co najistotniejsze – Miłość i za tą Miłością
Jezusa i mówi: „Oto Baranek Boży”. To kolejne świadectwo o pójdziemy.
Jezusie Synu Boga. I to właśnie jemu ewangelista przekazał
oprac. Katarzyna Kubiak
własnych uczniów. Wymagało to od niego wielkiej pokory i
14
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W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.

Zuzanna Piter, Strzyżewo,
Hanna Piwecka, Zbąszynek, ul. Wojska Polskiego,
Aleksander Klemke, Stefanowo,
Antoni Franciszek Hasiak, Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
Mikołaj Józef Tratwal, Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
Oliwier Zbigniew Kwaśny, Zbąszyń, ul. Warszawska.

Odeszli do Wieczności:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.

Jerzy Kazimierz Prusak, l. 71, Nądnia, ul. Podmiejska,
Stefania Ganczarek, l.86, Strzyżewo,
Rozalia Lejwoda, l. 95, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Marian Wachowiak, l. 59, Nowy Dwór,
Regina Królik, l. 55, Zbąszyń, ul, Warszawska,
Wojciech Stanisław Kańduła, l. 70, Zbąszyń, ul. Wypoczynkowa,
Hieronim Józef Migdałek, l. 78, Zbąszyń, u. Batorego,
Stanisław Antoni Kluj, l. 81, Zbąszyń, ul. Zbąskich,
Marta Kuchta, l. 92, Zbąszyń, ul. Senatorska.

KĄCIK HUMORU
Chart i kotka
Chart widząc kotkę, że mysz jadła na śniadanie,
Wymawiał jej tak podły gust i polowanie.
Rzekła kotka, wymówką wcale nie zmieszana:
„Wolę ja mysz dla siebie niż sarnę dla pana”.
Mądry i głupi
Nie nowina, że głupi mądrego przegadał,
Kontent więc, iż uczony nic nie odpowiadał,
Tym bardziej jeszcze krzyczeć przeraźliwie począł;
Na koniec zmordowany, gdy sobie odpoczął,
Rzekł mądry, żeby nie być odpowiedzi dłużny:
„Wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny”.
Lew pokorny
Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.
Lew,Ignacy
chcąc wszystkich przeświadczyć o swojej pokorze,
Krasicki
Kazał się jawnie ganić. Rzekł lis: „Jesteś winny,
Boś zbyt dobry, zbyt łaskaw, zbytnie dobroczynny”.
Owca widząc, że kontent, gdy liszka ganiła,
Rzekła: „Okrutnyś, żarłok i tyran”. - Już nie żyła.

Modlitwa do Świętego
Michał Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas
w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości
złego ducha bądź nam obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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Nr
Nr40
39
Wraz z przyjaciółmi udaliśmy się do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Świebodzinie. W tą uroczystość
chcieliśmy prosić i dziękować Panu
Jezusowi poprzez sam trud
pielgrzymi, uczestnicząc w uroczystej
Sumie oraz w procesji do figury Pana
Jezusa. Podczas jazdy autobusem był
śpiew, modlitwa, ale także żart i
możliwość zwykłej rozmowy.
Wróciliśmy szczęśliwi, gdyż ta
niedziela była inna niż zwykle.

STYCZEŃ
LISTOPAD2015
2014

23 listopada - Niedziela Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Grupa modlitewna oferuje swój
wolny czas na modlitwę
wstawienniczą w różnych
intencjach, które można składać
do skrzynki modlitewnej na
ołtarzu serca Pana Jezusa oraz
na numer 602 763 974, także na
stronie internetowej grupy o. Pio
i św. Jana Pawła II.
Adoracje eucharystyczne
dla wszystkich

Grupa św. o Pio i św. Jana Pawła II wraz z przyjaciółmi pod figurą Chrystusa Króla
Wszechświata w Świebodzinie 23 listopada 2014

Pierwsze czwartki, pierwsze
piątki wraz z Mszą Św. są
nieocenioną wartością. Nasza
grupa prowadzi adoracje
w pierwszy czwartek od godziny
17, potem Msza Św. we
wszystkich intencjach,
które wpływają do grupy.

MI BĄDŹCIE
Telewizja przedstawia nam coraz
więcej nonszalancji za kierownicą pod
wpływem alkoholu i narkotyków. Efekt
tego jest niesamowicie krwawy. Po
każdym weekendzie spora grupa dusz
odchodzi z tego świata, a wielu zostaje
przykutych do łóżka. Już bez udziału
alkoholu wypadki to prawdziwa plaga.
Alkohol potęguję ich liczbę i skutki.
Człowieka, który wsiada za kierownicę
po alkoholu trzeba więc nazwać
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potencjalnym zabójcą. Jeżeli sami nie
okażemy potępienia dla takich
zachowań, wtedy nas samych może
dotknąć tragedia, a nasz brak reakcji,
to też wina- pośrednia, ale wina.
Pamiętajmy, że jeżeli sami nie
jest postawą chrześcijańską i
p o t r a f i m y u z m y s ł o w i ć o s o b i e obywatelską, bo wynika z miłości
nietrzeźwej możliwych tragicznych bliźniego.
konsekwencji, wtedy zawsze zostaje
Święty Krzysztofie, patronie
numer 997 lub 112 - reakcji możemy być
kierowców, módl się za nami.
pewni. Trzeba zaznaczyć, że taka reakcja

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Imię jednego z trzech króli
2. Zwisa z dachu, gdy jest odwilż
3. Zamarznięta woda
4. Chronią ręce przed zimnem
5. Miesiąc rozpoczynający zimę
6. Zawieszane na choince
7. Zabieramy je, gdy idziemy na lodowisko
8. Dwie deski do zjeżdżania po śniegu
9. Ciągną je renifery
10. Zimny podmuch powietrza
11. Pada zimą
autor: Milena

MATEMATYCZNY SZYFR
Każda liczba zaszyfrowanego hasła jest iloczynem dwóch cyfr z tabelki, które wskażą ci odpowiednią literkę.
Odczytaj hasło.

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

PAMIĘTAJCIE!!!

Z dalekiego Wschodu
Piaskami pustyni
Jadą Trzej Królowie
Bardzo już znużeni.
Od miasta do miasta
W słonecznej spiekocie
Rozpytują wszędzie
O królewskie dziecię.
Nikt jednak im wskazać
Nie potrafi drogi,
W pałacach go nie ma
Bo to król ubogi.
Zawierzyli przeto
Gwieździe nad Betlejem
Ona im stajenkę
Wskazała promieniem.

Wszystkim Kochanym Babciom i Dziadkom
składamy serdeczne życzenia.
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KRZYŻÓWKA STYCZNIOWA
Litery w polach od 1 do 43 utworzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 – 360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 stycznia 2015 r. Rozwiązanie Krzyżówki
Świątecznej - „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Stwórca stał się stworzeniem, aby się
znalazło to, co zginęło”. Nagrodę wylosowali: Pani Maria Madaj, Zbąszyń, ul.17 Stycznia, GRATULUJEMY!

Pionowo:

Znaczenie wyrazów:
Poziomo:

1/. nieuczciwe działania,
11/. polska aktorka –
serial „M – jak miłość”,
12/. francuski taniec
salonowy,
13/. hotelik dla
wczasowiczów,
14/. kłopot, ambaras,
17/. na stawie,
19/. przy Placu
Czerwonym w Moskwie,
22/. w akumulatorze,
24/. leczy zwierzęta,
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25/. można w nim
np. działać,
28/. figle,
30/. statek na parę,
33/. przemiana,
34/. tak też mówimy
o środkach piorących,
35/. dawne historie,
36/. francuska pieśń
rewolucyjna z 1792 r.

1/. owoc kojarzony z
dobrym interesem,
2/. jego twórcą był Marek
Kotański,
3/. przeciwieństwo wiary,
4/. tam tworzył Jan
Kochanowski,
5/. znawca, biegły,
6/. młode kraczącego ptaka,
7/. kiepska restauracja,
8/. znany polski aktor,
9/. płynny składnik krwi,
10/. jednostka ciśnienia,
15/. Henryk – polski aktor,
16/. lasso,

18/. z niego sprzedawano
wodę sodową,
20/. część walki bokserskiej,
21/. prowizje,
23/. pracuje w cyrku,
24/. nagłe zdarzenie,
25/. był niewierny,
26/. amerykański reżyser –
np. film MASH,
27/. np. lew,
28/. przesadna dbałość o
czystość i poprawność języka,
29/. mały ogon,
31/. taniec towarzyski,
32/. łódź, barka.
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

STROJENIE CHOINEK W KOŚCIELE

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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PASTERKA W ZBĄSZYNIU

KONCERT KOLĘD

