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Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serce śle.
                         św. Tomasz z Akwinu
 

 Wielu z nas nie wyobraża sobie tego dnia bez udziału w 
procesji. Przyjmujemy do serca Jezusa i głosimy Go na drogach 

i ulicach.
 Boże Ciało jest jednak przede wszystkim świętem 
Eucharystii.
 Jezus tak do nas mówi: "Bierzcie i jedzcie, to jest moje 
Ciało za was wydane." Za was i dla was. Możemy Nim 
wzgardzić, okazać obojętność, możemy też wziąć do siebie i 
wzrastać w miłości.
Dlaczego wychodzimy z Jezusem na ulicę?
Bo On jest naszą nadzieją, nie dodatkiem do naszego życia, 
ale absolutną koniecznością.

                                                     Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

  Rozmowa z Ks. Prałatem Leonem Łodzińskim 
z okazji 60-lecia Kapłaństwa. 
 
Kto był dla Księdza Prałata przykładem do naśladowania, 
inspiracją do powołania?  
Moje pierwsze myśli o powołaniu były już w wieku jedenastu 
lat. Często czytałem pismo „Oblat Niepokalanej” Wtedy 
właśnie zaczynałem myśleć, że może zostanę księdzem, 
zakonnikiem lub misjonarzem. To było w czasie wojny, dużo 
uczyłem się sam religii, języka polskiego, historii. Nie miałem 
ukończonej szkoły podstawowej, później ją uzupełniłem, a 
następnie gimnazjum. W seminarium byłem sześć lat, gdzie 
później 4 czerwca 1955 roku przyjąłem święcenia kapłańskie. 
Przez tyle lat kapłaństwa nigdy nie pomyślałem, żeby z niego 
wystąpić.
Jak wyglądał dom księdza, rodzina, wiara?
Moja rodzina była bardzo wierząca i religijna. Modlitwa w 
domu była codziennie. Miałem czworo rodzeństwa, troje z 
nich bardzo wcześnie zmarło. Mieszkaliśmy w Nądni a była 
wojna, więc do kościoła chodziliśmy po kryjomu. 
Uczęszczaliśmy na mszę św. do Dąbrówki Wlkp., Zbąszynka i 
Kosieczyna.
Jak zareagowali rodzice na wieść o tym, że ich syn chce 
zostać kapłanem?
Rodzice nie bardzo chcieli, żebym został księdzem, bali się. W 
tamtych czasach księża byli mordowani. Ale ja zrobiłem to, co 
chciałem, bo czułem, że wybieram dobrą 
drogę.  
Droga kapłańska księdza jest bardzo 
długa, 4 czerwca mija sześćdziesiąt lat. 
Jaka była ta droga? 
Moja droga kapłańska jest już bardzo 
długa, a ja jestem bardzo szczęśliwy. 
Służyłem w Sobieniach Jeziorach nad 
Wisłą, w Sarnakach nad Bugiem, cztery 
lata a następnie rok w Grębkowie na 
Podlasiu. Za pozwoleniem biskupa 
Ignacego Świrskiego w roku 1962 
wyjechałem do Afryki. Zostałem tam 
kapelanem. A następnie do Brazylii, po 
trzech miesiącach powierzono mi parafię 
Senges, gdzie zostałem proboszczem. W 

tym czasie wybudowałem plebanię. 
Nie było tam domu parafialnego, nie 
miałem samochodu. Ja mieszkałem w 
zakrystii. Aby tam mieszkać i 
funkcjonować, musiałem nauczyć się 
języka portugalskiego. Po dwóch 
latach biskup posłał mnie do nowej 
parafii Wenceslau Braz. Parafia ta 
była już bardziej zorganizowana. 
Miałem do dyspozycji radiostację, 
która ułatwiała mi pracę tam w 
Brazylii. Na moją prośbę sprowadzono trzech księży z Polski, 
gdyż później byłem już proboszczem trzech parafii i pracy 
było bardzo dużo. W czasie czterdziestu dwóch lat, jakie Pan 
Bóg dał mi przeżyć na misjach, ochrzciłem ponad 20 tys. 
dzieci, udzieliłem około 6 tys. ślubów i  wybudowaliśmy 
dwadzieścia sześć kaplic, które odwiedzaliśmy przynajmniej 
raz w miesiącu. 
Będąc na misjach daleko od domu, na pewno 
towarzyszyła Księdzu wielka tęsknota za bliskimi...
Tak, z początku bardzo tęskniłem, później się przyzwyczaiłem, 
zająłem się pracą. Do Polski, do domu rodzinnego 
przyjeżdżałem co dziesięć lat.
Jakie było seminarium ponad sześćdziesiąt lat temu, czy 
różniło się od dzisiejszego ?
Seminarium, do którego uczęszczałem mieściło się w 

Siedlcach. Wydaje mi się, że kiedyś był większy 
rygor, ale wspominam je bardzo miło. 
Panowała bardzo przyjemna atmosfera. Było 
nas wyświęconych ośmiu kapłanów. Zostało 
nas już tylko trzech, ale do dziś się spotykamy.
Czym jest Kapłaństwo dla Księdza Prałata?
Kapłaństwo to służba Panu Bogu przez ludzi i 
ludziom przez Boga. Pragnę służyć Bogu i 
moim wiernym, chcę być pożyteczny.
Czy zastanawia się Ksiądz Prałat, dlaczego 
to mnie Pan powołał ?
Zastanawiam się. I sam się dziwię. Nie zawsze 
powołuje Pan Bóg tych najlepszych. Są lepsi, 
ciekawsi, mądrzejsi. A jednak Pan powołał 
mnie, więc  IDĘ…                                 

cd. str. 4

„A była wojna, więc do kościoła chodziliśmy po kryjomu ...”
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„A była wojna ... cd. rozmowy z ks. Leonem

Czy będąc daleko w Brazylii, na misjach, przeżył Ksiądz 
jakieś trudne chwile?
Tak, były takie momenty. Otóż przyszedł do mnie bandyta z 
nożem i chciał mnie zabić. Jednak opatrzność Boża czuwała, a 
bandyta uciekł. Innym razem przyszło dwóch 
ludzi, kazali mnie i mojemu koledze  
kapłanowi usiąść na kanapie. W tym czasie 
jeden z nich szukał pieniędzy, a drugi trzymał 
w ręce rewolwer. Bardzo się bałem o nasze 
życie. Bandyci chcieli też jedzenia. Jak nas 
poinformowali, byli bezrobotni i interesowały 
ich najbardziej pieniądze. 
Powrót do Polski sprawił Księdzu na 
pewno radość … ale zostawiając tam 
daleko swój dom, parafię, wiernych, swoich 
braci w  kapłaństwie musiało być też 
smutno …
Przyszedł taki moment, kiedy zacząłem 
chorować. Byli tam dobrzy lekarze, którzy 
wzięli mnie zaraz pod swoją opiekę. Ale ja 
coraz częściej nie czułem się na siłach. Kiedy 
przyszedł czas mojego wyjazdu do Polski, 
tamtejsza ludność nie chciała mnie puścić. 

Wszyscy chcieli, abym u nich zamieszkał, proponowali mi 
swoją opiekę. Na koniec mojego pobytu w Brazylii, księża 
urządzili mi piękne pożegnanie. Było trochę przykro 
wyjeżdżać, w końcu spędziłem tam czterdzieści dwa lata. Do 
Polski wróciłem w 2009 roku. Służę teraz Bogu i ludziom w 
Zbąszyniu i Łomnicy.
 Chcę podziękować Panu Bogu za tyle lat życia i 

kapłaństwa. Za wszystkich ludzi, których 
poznałem i których Pan Bóg postawił na 
mojej drodze. Chcę im służyć tak długo, jak 
będę miał siły i jak Bóg pozwoli.

    Księże Prałacie, dziękujemy dziś Panu 
Bogu za Twoją obecność, wśród nas, za 
wszystko dobro, które się stało naszym 
udziałem, za czas, siły i talenty, którymi 
służysz ludziom. Życzymy Ci wielkiej 
radości z każdego dnia kapłańskiej 
służby, Bożego Błogosławieństwa i 
obfitości Ducha Świętego. Niech dobry 
Bóg darzy Cię zdrowiem i pokojem 
a Matka Boża ma w swojej opiece 
i wyprasza potrzebne łaski. Szczęść Boże.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Gabrysia Skubiszyńska

PRAWDZIWA NAUKA PROWADZI DO 
WIARY W PANA BOGA

W naszych poprzednich rozważaniach staraliśmy się 
wykazać(chociaż pobieżnie), że cały wszechświat i jego 
celowość mówi nam o istnieniu pierwszej Przyczyny – 
potężnego, mądrego i dobrego Stwórcy. Na każdym kroku 
widzimy mądrość i Bożą potęgę. Historia ludzkości wskazuje, 
że najwięksi i najmądrzejsi ludzie odznaczali się też głęboką 
wiarą.

Nawet w czasach przedchrześcijańskich spotykamy 
sławnych mędrców, odznaczających się przekonaniem o 
istnieniu Stwórcy. Właściwie wszyscy najsławniejsi 
filozofowie greccy i rzymscy wyrażali wiarę w Pana Boga. W 
innych sprawach nieraz mieli inne poglądy, nas jednak 
interesuje wiara w istnienie Boga. Arystoteles, Platon i inni w 
swoich pismach i nauczaniu wspominali o Bogu.

Wśród Ojców Kościoła, w początkach chrześcijaństwa, 
mamy głębokich myślicieli, jak Justyn, Orygenes, Augustyn, 
a zwłaszcza św. Tomasz z Akwinu. Opracowali oni Prawdy 
Wiary, opierając się na Piśmie i Tradycji.

W nowszych czasach widzimy w pismach Kanta, Stuarta i 
innych wiarę w Boga. Sławny filozof angielski Spencer przez 
wiele lat stał z daleka od religii, ale przy końcu swojego życia 
wyznał, że „od wielu lat myśl o wieczności budziła w nim 
niepokój, a po wielu latach myślenia i badania doszedł do 
pewności, że wiara w Boga jest konieczną do dobrego życia”. 
Znani uczniowie w nowszych czasach, jak Mikołaj Kopernik, 
Kepler mówią m.in.: „wielki jest Pan nasz, wielka Jego moc, a 
mądrość nie ma liczby. Chwalcie Go niebo, ziemia, słońce i 
gwiazdy”. Wielki uczony angielski Newton, wykazał istnienie 

prawa ciążenia, które ciała niebieskie zmusza do krążenia. 
Rozwinął też dowody istnienia Pana Boga, wykazując, że 
wspaniały porządek we wszechświecie wynika z mądrości 
Bożej i godnej podziwu celowości mogły tylko powstać i 
funkcjonować dzięki wszechmocy Stwórcy. Podziwiamy Go 
dla Jego doskonałości i modlimy się jako do „Sternika 
Świata”. Prawie codziennie udawał się do kaplicy 
uniwersyteckiej, a na słowo „Bóg” odkrywał głowę. Herschel, 
jeden z najsławniejszych astronomów był głęboko 
przekonany o istnieniu Stwórcy. Leverrier, dyrektor 
paryskiego obserwatorium znany był jako dobry katolik i 
umarł ze słowami: „Teraz, Panie, puszczasz swojego sługę 
w pokoju”. Wielcy astronomowie i matematycy słynęli nie 
tylko z wielkiej nauki, ale też z głębokiej religijności. Euler, 
Gaus, Cauchy ten ostatni był członkiem Paryskiej Akademii 
Nauk i pomimo rozlicznych zajęć, znajdował czas, aby 
uczestniczyć codziennie we Mszy Świętej, był czynnym 
członkiem Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, opiekował 
się ubogimi. W swojej książce napisał: „Jestem 
Chrześcijaninem, ze wszystkimi astronomami i uczonymi 
jestem katolikiem głęboko wierzącym”. Często przystępował 
do Komunii Świętej, a przed śmiercią przyjął sakramenty 
święte. Także Einstein, uważany przez niektórych za ateistę, 
wprawdzie nie był katolikiem, ale wyznał, że jest wierzącym 
w Boga.

Tak moglibyśmy wymienić wielu uczonych. Może w 
następnych rozważaniach zajmiemy się znanymi uczonymi. 
Możemy wymienić też uczonych duchownych - wynalazców, 
którzy przyczynili się do postępu ludzkości. 

Opracował ks. Leon Łodziński, 
na podstawie Apologetyka Podręczna, ks. Stanisław Bartnowski.
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Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
MAJ/ CZERWIEC  2015
Co działo się w maju  2015 roku? 
 Nabożeństwa Majowe i Apele – Przez cały miesiąc maj 

odbywały się  w naszym kościele nabożeństwa majowe po 
Mszy  św. wieczornej, a o godz. 21.00 Apel przy Grocie. 
Nabożeństwa majowe odbywały się również na wioskach w 
kaplicach lub przy Figurach Matki Bożej

 Pierwszy piątek miesiąca -  Z racji pierwszego piątku, 1 
maja kapłani odwiedzili chorych ze Spowiedzią i Komunią.

 Pierwsza sobota – W tym dniu Msze św. odprawione 
zostały jak w niedzielę, o Matce Bożej Królowej Polski. 

 Niedziela, 3 Maja – Msza św. o godz. 9.00 sprawowana 
była w intencji Ojczyzny, po której nastąpił przemarsz pod 
pomnik na Placu Wolności.

 Święty Florian – W poniedziałek, 4 maja we wspomnienie 
św. Floriana patrona strażaków, Msza św. o godz. 18.00 
sprawowana była w intencji strażaków.

 Wędkarski Turniej – W sobotę, 9 maja nad rzeką Obrą 
odbył się I Turniej Wędkarski Ministrantów. 

 Odpust w Przyprostyni – W niedzielę, 10 maja o godz. 
12.00 w kościółku p.w. św. Stanisława 
Biskupa w Przyprostyni odprawiona 
została uroczysta Msza św. odpustowa, 
którą sprawowali kapłani pochodzący 
z naszej parafii ks. Mirosław Śliwa i ks. 
Marian Szymański. Homilię wygłosił 
ks. Proboszcz Zbigniew Piotrowski. 
Tego samego dnia ks. Proboszcz 
poświęcił nowy krzyż w Przyprostyni 
stojący pod dębem, po lewej stronie 
drogi w kierunku do Stefanowa. Nowy 
krzyż stoi w miejscu starego, 
zniszczonego krzyża. Został on 
wykonany w zakładzie p. Arkadiusza 
Śliwy w Przyprostyni.

 Rocznica I Komunii św. – Również w niedzielę, 10 maja 
dzieci kl. IV uczestniczyły we Mszy św. w rocznicę I 
Komunii św. i odnowiły przyrzeczenia chrzcielne.

 Dni krzyżowe – W dniach od 11 do 13 maja podczas Mszy 
św. wieczornych odbywały się procesje wokół kościoła z 
modlitwami o dobre urodzaje.

 Bierzmowanie – W sobotę podczas Mszy św. o godz. 16.00 
sprawowanej przez ks. biskupa Damiana Bryla młodzież 
kl. III gimnazjalnych naszej parafii przyjęła Sakrament 
Bierzmowania. Sakramentu udzielił ks. biskup Damian 
Bryl. On to również po Mszy św. poświęcił nowy  krzyż 
przy kościele. Krzyż ten, tak samo jak i ten w Przyprostyni, 
wykonany został w zakładzie p. Arkadiusza Śliwy.

 Wspólnota  CHLEB ŻYCIA – W niedzielę, 17 maja 
gościliśmy w parafii ks. Jacka Krzemienia, który głosił 
Słowo Boże, zbierał ofiary na prowadzone przez 
Wspólnotę domy.

 Pierwsza Komunia św. – W dwie kolejne niedziele, 17 
maja we Wniebowstąpienie i 24  maja w Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego dzieci kl. III przystąpiły do I 
Komunii św. 

 Wyjazd do Rokitna – W czwartek, 28 maja 2015 dzieci 
pierwszokomunijne były na pielgrzymce dziękczynnej w 
Rokitnie.

 Próba sypania kwiatów – W piątek, 29 maja 2015 roku 
odbyła się próba dla dziewczynek sypiących kwiaty na 
Boże Ciało i w Oktawie tego święta.

A co nas czeka w czerwcu 2015 roku?
 Nabożeństwa Czerwcowe – Przez cały czerwiec 

odprawiane będą po Mszy św. wieczornej ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 Ś w i a t o w y  D z i e ń  S o l i d a r n o ś c i  z  O s o b a m i  
Niepełnosprawnymi Umysłowo – Dzień ten obchodzony 
był w poniedziałek, 1 czerwca pod hasłem: „M jak 
Miłość”.  W programie m. in.: przemarsz uczestników 
przez miasto, złożenie kwiatów przy pomniku Papieża, 
Msza św. w naszym kościele i spotkanie w ogrodach 
parafialnych.

 Boże Ciało – W tym roku przypadało w czwartek, 4 
czerwca. Procesja przeszła ulicami: Kolonia, Sportowa i 
dalej na plac przed WIKOMĄ. Ołtarze usytuowane były: I 
ołtarz - skrzyżowanie ulic Kolonia i Taczaka, II ołtarz – u 
zbiegu ulic Kolonia i Sportowa, III ołtarz – ul. Sportowa i 
IV ołtarz – na placu przy WIKOMIE, przy którym została 

odprawiona Msza Święta. Nowy baldachim w 
procesji Bożego Ciała nieśli przedstawiciele 
Bractwa Kurkowego, którzy ten baldachim 
ufundowali.

 Msza św. Jubileuszowa – W niedzielę, 7 czerwca 
o godz. 9.00 zostanie odprawiona UROCZYSTA 
MSZA ŚWIĘTA z okazji Jubileuszu 60-lecia 
Kapłaństwa ks. Prałata Leona Łodzińskiego i 
30-lecia Kapłaństwa ks. Kanonika Zbigniewa 
Piotrowskiego, proboszcza naszej parafii .

 Oktawa Bożego Ciała – W okresie oktawy  
procesje z Najświętszym Sakramentem wokół 
kościoła podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 18.00.

 Zakończenie Oktawy – W czwartek, 11 czerwca 
zakończenie Oktawy Bożego Ciała i procesja do 

czterech ołtarzy. Ołtarze wokół kościoła przygotowują 
mieszkańcy wiosek: I ołtarz – Stefanowo, II ołtarz – Nowy 
Dwór i Strzyżewo, III ołtarz- Perzyny i IV ołtarz – Nądnia.

 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – W 
piątek, 12 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – patronalne Święto Straży Honorowej NSPJ. Ze 
względu na Uroczystość tego dnia nie ma postu. 

 XI Spływ Szlakiem Karola Wojtyły – W niedzielę, 14 
czerwca na Campingu przy Baszcie zostanie odprawiona o 
godz. 9.00 Msza św. dla uczestników XI Spływu rzeką Obrą 
– Szlakiem Karola Wojtyły. Na Mszę św. zapraszamy 
również parafian. O godz. 12.00 modlitwa Anioł Pański 
wraz z uczestnikami Spływu przy pomniku Świętego Jana 
Pawła II.

 Odpust w Chobienicach – W niedzielę, 28 czerwca - 
odpust ku czci św. Piotra w Okowach w Chobienicach 
połączony z Kongregacją Dekanalną.

 Wakacyjny wyjazd – W poniedziałek, 29 czerwca Grupa 
Biblijna wraz z ks. Łukaszem udaje się na wakacyjny 
wypoczynek.                                             Urszula Pawelska                                     
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ODSZEDŁ  DO  PANA
W czwartek, 21 maja 2015 roku, w 84 

roku życia i 57 roku kapłaństwa, zmarł po 
długiej i ciężkiej chorobie KS. KANONIK  
JÓZEF  KROMSKI.  Ks. Kanonik po 
przejściu na emeryturę, od 1 sierpnia 2005 
roku,  zamieszkał na terenie naszej parafii w 
Perzynach, w domu rodzinnym swojego ojca.

Urodził się 9 marca 1931 roku w Poznaniu. 
Jego rodzina mieszkała na terenie parafii Matki 
Bożej Bolesnej na poznańskim Łazarzu. Z tej to 
parafii poszedł do Seminarium, ale Mszę św. prymicyjną 
odprawiał już w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i św. Floriana na Jeżycach, gdyż do tej parafii przeprowadzili 
się rodzice. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze 
Poznańskiej 31 maja 1958 roku z rąk ks. Arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka. W swoim kapłańskim życiu całkowicie 
zaufał Bogu. Na obrazku prymicyjnym umieścił takie słowa: 
„Jezu ufam Tobie” - i jak powiedział – tego wezwania nie 
trzeba tłumaczyć. 

Ks. Kanonik miał troje rodzeństwa – dwie siostry i brata. 
To, że poszedł seminarium – jak wspominał ks. Józef - 
sprawiła religijna atmosfera domu rodzinnego, a także  
domu sióstr ojca w Perzynach, gdzie bardzo często 
przebywał. 

Po święceniach kapłańskich trafił jako wikariusz do 
Lubasza, potem były Pniewy, a następnie Wronki. Kolejne 
parafie, w jakich posługiwał jako wikariusz to Szamocin 
k./Chodzieży, a dalej Kościan i Rawicz. 

Pierwsze probostwo ks. Kanonika to była Boruja w 
dekanacie zbąszyńskim - parafia p.w. MB Częstochowskiej. 
Ks. Józef Kromski bywał w tym czasie często w Zbąszyniu. 
Proboszczem zbąszyńskiej parafii, a zarazem dziekanem 
dekanatu zbąszyńskiego był wtedy ks. Mieczysław Pohl. 

D r u g i m  J e g o  
probostwem był Czacz 
– parafia p.w. Św. 
Michała Archanioła w 
dekanacie śmigielskim. 
W  t e j  p a r a f i i  
proboszczował 26 lat - 
od roku 1989 do 2005, 
do czasu przejścia na 
emeryturę.

Przez pierwsze pięć 
l a t  p o b y t u  n a  
e m e r y t u r z e  K s .  
Kanonik pełnił posługę 
kapłańską w naszej 
parafii.  Codziennie 
przyjeżdżał z Perzyn do 
Z b ą s z y n i a ,  g d z i e  
odprawiał Msze św., 

spowiadał, służył pomocą w duszpasterstwie. Bardzo cieszyli 
się mieszkańcy Perzyn, bo mieli w swojej wiosce kapłana. Ks. 
Józef w każdą niedzielę i święta odprawiał Mszę św. w 

kaplicy w Perzynach.
 Tutaj, w zbąszyńskiej parafii przeżywał 

swój Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Jak 
wspominał, Złotego Jubileuszu doczekała 
tylko połowa kapłanów z kursu tj. 13 
kapłanów, bo druga 13 już odeszła do Pana.  25 
maja 2008 roku w kościele p.w.  NMP 
Wniebowziętej w Zbąszyniu Czcigodny 
Jubilat odprawił Mszę św. dziękczynną, 
koncelebrowaną z okazji 50 Rocznicy 
Święceń Kapłańskich. Następnego dnia w 
Katedrze Poznańskiej Jubilaci odprawili Mszę 
św. dziękczynną pod przewodnictwem ks. 

Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. 
Ks. Kanonik przez ostatnie pięć lat chorował i nie mógł 

już służyć ludziom, a było to dla Niego najważniejsze. Za coś 
najbardziej pięknego w powołaniu kapłańskim uważał, jak 
powiedział: „Służbę Chrystusowi, która nie oddala od ludzi, 
ale wręcz przeciwnie, przez Chrystusa służymy ludziom”.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana Ks. 
Kanonika Józefa Kromskiego miały miejsce w Zbąszyniu i 
w Przyprostyni. Wprowadzenie i Msza św. pożegnalna 
odprawiona została w niedzielę, 24 maja 2015 roku w 

kościele NMP Wniebowziętej w Zbąszyniu o godz. 19.30, a 
Msza św. pogrzebowa w kościółku Św. Stanisława Biskupa w 
Przyprostyni została odprawiona  w poniedziałek, 25 maja 
2015 roku o godz. 12.00. Po Mszy św. pogrzeb na 
przyprostyńskim cmentarzu. Pamiętajmy w modlitwach o 
zmarłym kapłanie. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …                                                                                               
Urszula Pawelska



 Boże Ciało na tle ponad dwutysięcznej historii Kościoła 
Katolickiego to stosunkowo młode święto. W Polsce 
obchodzone jest od 1320 roku. Boże Ciało, najprościej 
ujmując, to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. 
Święto zawdzięczamy błogosławionej Juliannie z Cornillon   
(1192 - 1258), opatce z klasztoru augustianek w Mont 
Cornillon koło Liege w Belgii. W szesnastym roku życia 
miała pierwsze widzenie, które później powtarzało się 
wielokrotnie podczas adoracji eucharystycznych. W wizji tej 
wzdłuż średnicy księżyca w pełnym blasku biegła ciemna 
rysa. Pan pomógł jej zrozumieć sens tego, co widziała. 
Księżyc symbolizował życie Kościoła na ziemi. Natomiast 
ciemna linia sygnalizowała brak święta liturgicznego, w 
którego ustanowienie Julianna miała się skutecznie 
zaangażować: święta, w którym wierzący mogliby adorować 
Eucharystię, by pogłębiać wiarę, czynić postępy w 
praktykowaniu cnót i wynagradzać za znieważanie 
Najświętszego Sakramentu. Julianna, która w międzyczasie 
została przeoryszą klasztoru, przez niemal dwadzieścia lat 
zachowywała w sekrecie to objawienie, które napełniło jej 
serce radością. Później zwierzyła się dwom innym gorliwym 
adoratorkom Eucharystii, Ewie, która prowadziła życie 
pustelnicze oraz Izabeli, która dołączyła do niej w klasztorze 
w Mont-Cornillon. Te trzy kobiety zawarły pewnego rodzaju 
«przymierze duchowe», którego celem było wielbienie 
Najświętszego Sakramentu. Postanowiły wtajemniczyć także 

pewnego bardzo szanowanego kapłana, Jana z Lozanny, 
kanonika w kościele św. Marcina w Liege, i poprosiły go o 
zasięgnięcie opinii teologów i duchownych w sprawie, która 
leżała im na sercu. Odpowiedzi były pozytywne i 
zachęcające. Jednakże Bóg często wystawia świętych na 
próbę, by umocniła się ich wiara. Tak było również w 
przypadku Julianny, która spotkała się z silną opozycją ze 
strony paru duchownych, a także przełożonego, któremu 
podlegał jej klasztor. Wówczas Julianna z własnej woli 
opuściła klasztor w Mont-Cornillon z kilkoma 

t o w a r z y s z k a m i  i  
przez dziesięć lat, od 
1248 do 1258 r.  
gościła w różnych 
klasztorach sióstr 
cystersek. Budowała 
w s z y s t k i c h  s w ą  
p o k o r ą ,  n i e  
krytykowała ani nie 
g a n i ł a  s w o i c h  
przeciwników, lecz 
n a d a l  g o r l i w i e  
s z e r z y ł a  k u l t  
e u c h a r y s t y c z n y.  
Zmarła w 1258 r. w 
Fosses-La-Ville w Belgii. W celi, w której Julianna leżała, 
wystawiono Najświętszy Sakrament i — jak pisze biograf — 
umarła, kontemplując ostatnim spojrzeniem miłości Jezusa 
Eucharystię, którego zawsze miłowała, czciła i adorowała.
 Zwolennikiem słusznej sprawy święta Bożego Ciała był 
również Jakub Pantaléon z Troyes, który poznał świętą, gdy 
posługiwał jako archidiakon w Liege. Kiedy w 1264 r. został 
on papieżem i przyjął imię Urban IV, ustanowił uroczystość 
Bożego Ciała jako obowiązkowe święto dla Kościoła 
powszechnego, obchodzone w czwartek po Zesłaniu Ducha 
Świętego. W bulli ustanawiającej święto, zatytułowanej 

Transiturus de hoc mundo (11 
sierpnia 1264 r.), papież Urban 
nawiązuje również dyskretnie do 
mistycznych przeżyć Julianny, 
potwierdzając ich autentyczność i 
pisze: «Chociaż Eucharystia 
sprawowana jest  uroczyście 
codziennie, uważamy za słuszne, 
aby przynajmniej raz w roku 
upamiętniana była ze szczególną 
czcią i bardziej uroczyście. Inne 
rzeczy,  k tóre  wspominamy,  
ogarniamy bowiem duchem i 
umysłem, ale nie uzyskujemy przez 
to ich realnej obecności. Natomiast 
w  t y m  s a k r a m e n t a l n y m  
wspomnieniu Chrystusa, choć pod 
inną postacią, Jezus Chrystus jest 
pośród nas obecny w swojej istocie. 
Kiedy wstępował bowiem do nieba, 

powiedział: 'A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata' (Mt 28, 20)».
 Choć po śmierci Urbana IV obchody święta Bożego Ciała 
ograniczyły się do niektórych regionów Francji, Niemiec, 
Węgier i północnych Włoch, to inny papież, Jan XXII 
przywrócił je w 1317 r. w całym Kościele. Od tego momentu 
święto wspaniale się przyjęło i jeszcze dzisiaj głęboko jest 
przeżywane przez lud chrześcijański.

                                                                              Katechista 

Sławomir/ Andrzej Król

BOŻE CIAŁO - ZARYS HISTORYCZNY

Boże Ciało w Zbąszyniu - zdjęcie z archiwum PP. Matuszewskich
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Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Z KART HISTORII

ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA

 W Tygodniku Parafii Zbąszyńskiej z 
roku 1935 zamieszczono „Instrukcję” 
dotyczącą uroczystości Bożego Ciała w 
Zbąszyniu w tymże roku. Czytamy:
 „Główna procesja wyruszy jak 
zwykle w Boże Ciało z fary. (…) Przy 
porządkowaniu pochodu procesyjnego 
należy bezapelacyjnie zastosować się do 
z a r z ą d z e ń  k o m e n d a n t a  i  j e g o  
pomocników. Członkowie męskich i 
żeńskich bractw i stowarzyszeń niech 
raczej ustawią się w szeregach swych 
organizacji – zamiast zapełniać chodniki 
i narożniki.
 Procesja posuwać się będzie starym 
szlakiem w kierunku ul. Senatorskiej – z 
pominięciem rynku. Ołtarze będą: I. 
przed przytuliskiem dla starców, II. 
Przed domem p. Bocianowej, III przy 
s z k o l e ,  I V.  p r z e d  d o m e m  p . .  
Szczepaniakowej.

 Dla przedstawicieli władz i urzędów, 
zarządu parafialnej Akcji Katolickiej, 
Rady Parafialnej i zespołów społecznych 
będzie miejsce zarezerwowane 
zaraz za baldachimem. 
 Bractwo Kurkowe stawia 
tradycyjnie straż honorową przy 
baldachimie – osobnych zaproszeń 
na Boże Ciało nie stosuje się.
 Pieśni eucharystyczne niechaj 
wszyscy pełną piersią śpiewają na 
przemian z orkiestrą. O ile będzie 
inaczej, będziemy śpiewać bez 
przerwy. Kto nie umie śpiewać, 
niech przynajmniej się modli.
 W ogóle w czasie całej  
uroczystości, należy pobożnie się 
skupić  wokół  Najświę t sze j  
Tajemnicy. Kto się przechadza, 
r o z m a w i a  i  z a c h o w u j e  
niepoważnie, daje tylko zgorszenie 
innowiercom i powinien lepiej 
zostać w domu. (…)”  
 Chociaż minęło 80 lat instrukcje 
umieszczone w Tygodniku Parafii 

Zbąszyńskiej dotyczące zachowania w 
czasie procesji są nadal aktualne. 

A.M.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
(MARYJNE) W PERZYNACH

 Zakończyliśmy bardzo piękny miesiąc maj. Miesiąc 
poświęcony Matki Bożej.
 W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili 
jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w 
kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w 
Krakowie (w 1856) i we Włocławku biskup Marszewski 
(1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył w 
Galicji poezją o. jezuita Karol Antoniewicz. Ks. Wincenty 
Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o 
nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem 
podobną broszurę wydano we Wrocławiu w roku 1850. Wydał 
ją ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec. Po 30 latach 
nabożeństwo majowe stało się bardzo popularne i znane w 

1całym kraju .
 Nabożeństwo majowe odprawiane jest w kościołach, a 
także  przy figurach i kapliczkach położonych na polskich 
wsiach, również w Perzynach. Wierni gromadzą się przed 
figurą Matki Bożej, aby oddawać Jej cześć jako Królowej 
Nieba i Ziemi. Oprócz zasadniczych modlitw tj. Litania 
Loretańska czy modlitwa Pod Twoją Obronę, według 
perzyńskiej tradycji odmawiana jest również dziesiątka 
Różańca Świętego ofiarowana w różnych intencjach. Oddaje 
się wtedy pod opiekę mieszkańców wioski, dzieci i młodzież, 
kapłanów i Ojca Świętego. Nieodłącznym elementem 
„majowego” w Perzynach są pieśni maryjne, po których 
śpiewana jest przepiękna pieśń na dobranoc „Zapada zmrok” 
oraz Apel Jasnogórski –  jako duchowe zjednoczenie z Jasną 
Górą.  Szczególnie z tym nabożeństwem związane były 
nieżyjące panie Helena Śmiałek oraz Maria Szafczyk.

 Właśnie dzięki 
n i m  w i e r n i  
m o g l i  
uczestniczyć w 
nabożeństwach 
majowych jak i 
październikow
ych. Do dnia 
d z i s i e j s z e g o  
n a s t ę p c y  
o d p r a w i a j ą  
nabożeństwa Maryjne. Kult ten podtrzymywany jest również 
przez Róże Różańcowe, które prowadzone są przez 
zelatorów:
 I Róża Matek: -  Świątek – Harm Agnieszka
 II Róża Matek – Kostyra Maria i Marzena
 III Róża Matek – Kitta Bronisława
 V Róża Matek – Śliwa Anna
  III Róża Ojców – Świątek Andrzej
  IV Róża Ojców – Raczkowiak Leszek
 Numeracja Róż z biegiem lat uległa zmianom ze względu 
na śmieć Ojców i Matek . W związku z tym, że nowi 
członkowie nie przystąpili do poszczególnych Róż, nastąpiło 
połączenie kilku w jedną. Zelatorzy zachęcają, aby ojcowie i 
matki, którzy nie należą jeszcze do Róż przystąpili do 
modlitewnego maryjnego „grona”. Zgłaszać się można do 
zelatorów, którzy wymienieni są powyżej.

„MARYJO KRÓLOWO POLSKI JESTEM PRZY 
TOBIE PAMIĘTAM I CZUWAM”

      
  Szafarz Damian

1. Wikipedia. Wolna Encyklopedia, strona internetowa 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nabo%C5%BCe%C5%84stwo_majowe
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SŁOŃCE, DESZCZYK, KWIATY, PTAKI 
I ... BOŻE CIAŁO

Kwiaty kwitną, obudziła się przyroda, słońce mocno 
grzeje, a deszcz często skropi ziemię. To znaczy, że mamy 
już na pewno późną wiosnę, a nawet prawie lato. Pora 
roku ta kojarzy się bardzo z Bożym Ciałem.

Każdy lubi ciepłe dni, kiedy lekki wietrzyk ochładza ciało. 
Deszcz też jest mile widziany, bo daje ziemi wodę, dzięki 
której  is tnieje otaczająca nas 
roślinność. Rośliny i woda przyciągają 
też ptaki, które swym śpiewem 
ubogacają nam przebywanie na 
dworze. Wielu w tym czasie myśli już i 
planuje wyjazdy wakacyjne. Nie 
zawsze one się udadzą, z różnych 
powodów. 

Jednym z wielu powodów jest także 
pogoda. Choć bardzo chcemy, aby 
pogoda była zawsze piękna, to muszą 
przyjść okresy, kiedy będzie ona nie po 
naszej myśli. Słońca nie ma, deszcz 
gwałtownie pada, wiatr łamie drzewa i 
nie można wyjść z domu, a dni 
urlopu/wakacji przepadają. Trzeba się 
z tym pogodzić. Może to znak, aby 
spędzić ten czas właśnie w zaciszu 
domowym z rodziną. Warto się nad tym 
zastanowić. Może ma to jakiś cel?

Burze opisane zostały także w 
Piśmie Świętym. Wspomnę o trzech, które są chyba 
najbardziej znane. Pierwsza z nich opisana w Księdze 

Jonasza. Jonasz, uciekając przed Bogiem i przed swoim 
powołaniem, wsiadł na okręt i wypłynął z żeglarzami w 
morze, po czym nastała wielka burza. W momencie gdy 
towarzysze wyrzucili Jonasza do morza, burza ucichła i 
wielka ryba zjadła go. Przeżył i zaczął iść drogą wyznaczoną 
przez Boga.

Druga to burza  na jeziorze. W łodzi byli uczniowie z 
Jezusem, który spał. Trzecia także odbyła się z udziałem 
uczniów i Jezusa. Wówczas to Piotr szedł po wodzie, 
wezwany przez Nauczyciela. Te dwie burze uciszyły się, gdy 

rozkazał im Jezus, aby pokazać ludziom 
swoją władzę i to że muszą wierzyć i nie 
lękać się. Wszystko ma swój cel.

Jak już wspomniałem, ładna pogoda 
kojarzy mi się z Bożym Ciałem. 
Zazwyczaj słońce grzeje, dziewczynki 
sypią pachnące kwiaty przed Jezusem, 
do tego powiewa delikatny wietrzyk. 
Idąc ulicami miast, słyszymy ptaki 
znajdujące się gdzieś w krzakach, na 
dachach, czy liniach energetycznych. 
Kolorowe ołtarze, przystrojone ulice i 
do tego śpiew mnóstwa ludzi, także 
kolorowo ubranych. Kolory są wokół 
nas. A w samym centrum Jezus.

To przez Jezusa żyjemy i przez 
Niego i dla Niego jest to święto. To 
podziękowanie za to, że z Miłości oddał 
dla nas swoje życie i dał nam Swoje 
Ciało i Krew do spożywania. To wielki 
Dar.

I mimo wszystko Jezus nadal jest wśród nas. 
 Grzegorz Jaskuła

Tegoroczna uroczystość odpustowa św. Stanisława Bpa w 
Przyprostyni miała wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegła 
się z poświęceniem nowego krzyża 
przy drodze Przyprostynia  –  
Stefanowo.
 Mszę św. odpustową celebrował 
ks. Mirosław Śliwa – pochodzący z 
Przyprostyni a obecnie pełniący 
posługę kapłańską we Francji. W 
koncelebrze wziął udział ks.  Marian 
Szymański – kustosz wieleńskiego 
sanktuarium, a pochodzący z Perzyn. 
Homilię wygłosił ks. Proboszcz 
Zbigniew Piotrowski. We mszy św. 
wzięło udział bardzo wielu wiernych 
nie tylko z Przyprostyni, ale i z 
sąsiednich wiosek, a nawet parafii. 
Intencja mszalna była sprawowana za 
mieszkańców Stefanowa.
 Po mszy św. ks Proboszcz 
Zbigniew Piotrowski udał się wraz z 
częścią parafian do nowego krzyża, 

stojącego przy drodze Przyprostynia – Stefanowo, aby go 
poświęcić. Ponieważ poprzedni krzyż postawiony w 1947 r. 

ulegał coraz większemu zniszczeniu, 
Pan Łukasz Bimkiewicz – właściciel 
pola, przy którym stoi krzyż – 
ufundował materiał /drzewo/ na nowy. 
Nowy krzyż wykonał przyprostyński 
stolarz Pan Arkadiusz Śliwa, figurę 
Chrystusa Ukrzyżowanego pomalował 
Pan Krzysztof Mirek, postument i 
obmurowanie krzyża to dzieło Pana 
S z y m o n a  K i t t y ,  a  o b e j m y  
podtrzymujące krzyż wykonał Pan 
Łukasz Andrzejewski – wszyscy z 
Przyprostyni.
 Nowo poświęcony krzyż jest 
dowodem wzrostu Wiary w naszej 
społeczności, podziękowaniem za 
opiekę i otrzymane łaski i oddaniem się 
Bożej Opatrzności.

                                                                    
Zygmunt Buda

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA W PRZYPROSTYNI 10 maja 2015 r.
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 Nasi parafialni ministranci są bardzo zdolni. Na co dzień 
uczą się w szkołach (podstawowych, gimnazjalnych, 
średnich, wyższych, muzycznych), uprawiają sport, chodzą 
na zajęcia dodatkowe i w tym wszystkim znajdują czas na 
służbę przy ołtarzu. Jednak to dla nich mało, mają energię na 
różne spotkania, turnieje, zbiórki, wyjazdy. 
 Tym razem w zwykłą sobotę, 9 maja doszło do 
niezwykłego spotkania w niezwykłym miejscu. Otóż 22 
chłopaków wraz z ojcami i dziadkami, obładowani sprzętem 
wędkarskim, stawiło się przy rzece Obrze. Byli wśród nich 
także ministranci z Perzyn. Na sygnał odpowiedzialnych i 
doświadczonych wędkarzy, pana Jana Przybyły i panów z 
rybołówstwa, uczestnicy założyli robaki na haki i zarzucili 

wędki do wody. Na pierwsze okazy nie trzeba było długo 
czekać. Oczywiście ks. Marek na wzór Pana Jezusa był ze 
swoimi uczniami podczas połowu ryb. Cudownego, bo każdy 
miał coś w siatce i uśmiech na twarzy. 
 Ks. Zbigniew Piotrowski nagrodził Marcina Felisiaka, 
Ksawerego Króla i Antka Masiewicza, bo waga przy ich 
stanowiskach wskazywała najwyższe wartości. Na jesień 
łowimy znowu, może pojawią się mamy i dziewczyny.
 To szczęście, że mamy takich ministrantów, bo nic nie 
może się równać ze wspólnotą tak liczną, tak energiczną, tak 
zżytą. MÓDLMY SIĘ  I WSPIERAJMY !  
 Już dzisiaj zależy od polskiej Młodzieży następne 1000 lat

Dawid Andrys

Króluj  nam  ChrysteP E Ł N E S I E C I



E R M  W  S I E R A D Z U
 Długi majowy weekend spędziliśmy na kolejnym 
ogólnopolskim zlocie ERM-u. W związku z obchodami 
urodzin św. Urszuli Ledóchowskiej, w tym roku odbył się on 
w Sieradzu. To tam właśnie po I wojnie światowej siostry 
Urszulanki własnymi rękami odbudowały zrujnowany 
klasztor podominikański. W Sieradzu znajduje się także 
Zespół Szkół Katolickich. Tam zostaliśmy zakwaterowani i 
spędziliśmy kilka dni na rekolekcjach ERM-u    Przyjechało .
nas ponad 200 osób z rożnych stron Polski – ze Zbąszynia aż 
40 (połowa dzieci, połowa młodzieży, w tym jeden 
maturzysta!). Towarzyszyły nam siostry Urszulanki i 
zaproszeni przez nich księża: egzorcysta ks. Krzysztof Herbut 
i werbista ks. Mirosław Piątkowski. Dołączyli do nas także 
klerycy, a nawet jeden kandydat na misje świeckie. Trafił na 

salę naszych chłopców, a że było ich niemało, żartowaliśmy, 
że jeśli przeżyje te noclegi, to spokojnie może jechać na misje! 
 Nie można jednak narzekać –  musimy wręcz 
pogratulować naszym dzieciom i młodzieży, bo spisali się 
wzorowo! Byli też wielką pomocą dla organizatorów, co 
zresztą można zobaczyć na zdjęciach. Przy okazji chcemy 
podziękować osobom, które poświęcając wolny weekend, 
odważyły się pojechać z nami w roli opiekunów, a więc panu 
Krzysztofowi, oraz naszym kochanym studentom: Joasi i 
Michałowi – bez nich to przedsięwzięcie byłoby 
niewykonalne.
 Przez kilka dni gromadziliśmy się na Eucharystii, 
spotykaliśmy się na modlitwach, słuchaliśmy konferencji o 

mocy Słowa Bożego, ale też 
uczestniczyliśmy w warsztatach, 
które rozwijały nasze talenty. 
ERM-owicze mogli wybrać 
spośród szerokiej oferty, w której 
znalazły się: warsztat taneczny, 
t e a t r a l n y,  d z i e n n i k a r s k i ,  
l i t u r g i c z n y,   m u z y c z n y,  
fotograficzny, kaligraficzny, 
warsztat sztuki walki duchowej, 
plastyczny, biżuteryjny oraz - dla 
najmłodszych - reklamy Słowa 
Bożego. Każdy z warsztatów był 
charakterystyczny i wyjątkowy.

 Niezapomnianymi wydarzeniami były także wspólne 
pogodne wieczory, niespodzianka w postaci tortu 

urodzinowego Świętej Urszuli, prezentacja 
dorobku warsztatów, oraz marsz dla Jezusa 
ulicami Sieradza z Arką Przymierza, flagami, 
transparentami oraz śpiewem. Oto wrażenia 
uczestników: Sporo tam przeżyłem. Dawid - Taki 
wyjazd to każdorazowo emocjonalne przeżycie, 
które napełnia nas radością oraz nową siłą do 
działania. Wyjeżdżając, uczymy się siebie 
nawzajem poprzez rozmowę, śpiew, taniec, 
warsztaty. Specyficzne jest to, że spotkałem Boga 
nie tylko w Eucharystii, ale właśnie w koleżankach 
i kolegach. Dziękuję wam, przyjaciele! Ja 
zauważyłem, że jestem potrzebny drugiemu 
człowiekowi, ale i Ty jesteś potrzebny mnie. 
Bardzo!; Łukasz - Najbardziej podobały mi się 

codziennie śpiewane piękne pieśni. A nasi najmłodsi 
wspominają: Igor - Najbardziej podobały mi się warsztaty i 
przemarsz z Arką. Z powodu śpiewania bolało mnie gardło, a 

po wycieczce również nogi, kiedy szliśmy do żubrów (po 
drodze zwiedzaliśmy zamek w Gołuchowie, gdzie można z 
bliska obejrzeć żubry i daniele…); Paula - Podobały mi się 
opowieści księdza, spanie w śpiworze i darmowe koszulki (z 
logo ERM-u). Najmilszym wspomnieniem z Sieradza są 
podpisy prawie wszystkich uczestników (na wspomnianych 
koszulkach!), a najweselszym granie w piłkę (na hali) oraz 
tańce. 

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak
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FIGURY I KRZYŻE

 Jadąc przez Nowy Dwór na 
wysokości domu p. Edmunda Rzepy, 
przy rozwidleniu dróg, na bardzo 
widocznym miejscu, stoi krzyż. Od kiedy 
stoi i kto go postawił?
 Krzyż został postawiony przez 
wspomnianego już p. Edmunda Rzepę. 
Postawienie tego krzyża łączy się z osobistą 
intencją rodzinną. Został postawiony w 
marcu 2007 roku. Poświęcony zaś został 18 
marca 2007 roku przez ks. Mariana 
Brdysia, wikariusza zbąszyńskiej parafii, 

przy współudziale  ks.  Andrzeja 
Radzikowskiego - proboszcza z Łomnicy. 
Tego samego dnia w nowej kaplicy została 
odprawiona pierwsza Msza św., którą 
sprawował i poświęcenia kaplicy dokonał 
również ks. Marian Brdyś.  
 Krzyż stoi w otoczeniu zieleni, 
przystrojony kwiatami. Teren przy krzyżu 
wyłożony jest kostką. Krzyżem opiekuje 
się i o porządek wokół dba rodzina 
Rzepów.  

Urszula Pawelska 

22. Krzyż w Nowym Dworze – w pobliżu domu p. E. Rzepy

NAJŚWIĘTSZE   SERCE   PANA   JEZUSA

W  kontekście czerwcowego czasu nasze myśli kierują 
się do Serca Pana Jezusa. Kiedyś trudno było szukać 
domu, mieszkania, w którym nie byłoby wizerunku Jezusa 
uchylającego szatę, spod której jaśniało Serce. Czciciele 
Bożego Serca odnajdują w bliskości Serca Pana Jezusa 
pokój własnego serca. Zbliża się Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest 
to w tym roku, jak już pisałam w 
lutowym numerze, 250 rocznica 
ustanowienia tego święta, a obecnie 
uroczystości. 

Wielu papieży było wielkimi 
czcicielami Serca Jezusowego, a należeli 
do nich m. in. Klemens XIII, Pius IX, Leon 
XIII. Dzięki gorliwości Episkopatu Polski 
nasza Ojczyzna została w roku 1920 i 1951 

oddana pod opiekę Bożemu Sercu.
Szczególnymi zaś pasterzami według Serca Jezusowego 

można nazwać dwóch wielkich papieży naszych czasów: 
Jana Pawła II i Jana XXIII, których Kościół kanonizował 27 
maja 2014 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. U obydwu 
papieży miłość Chrystusa, którego symbolem jest otwarte 
Serce, stanowiła podstawę życia, wiary i apostolstwa.

Papież Jan Paweł II, 30 kwietnia 2000 r.  w dniu 
kanonizacji bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, ogłosił pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy świętem Miłosierdzia Bożego. 
Podczas Mszy św. kanonizacyjnej w Rzymie powiedział: 
„Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże Miłosierdzie 
dociera do ludzi. (…) A czy miłosierdzie nie jest <drugim 
imieniem> miłości?” Te słowa wypowiedział Jan Paweł II pięć 
lat przed swoim odejściem do Pana, w wigilię święta 
Miłosierdzia Bożego, ale jako młody pracownik zakładu 
Solvay codziennie chodził do klasztornej kaplicy na modlitwę 
przed obrazem Jezusa Miłosiernego.  Jako Papież zachęcał do 
ponownego odkrywania nabożeństwa do Najświętszego 
Serca. Jako syn polskiego narodu nie zapomniał, że to właśnie 
biskupi polscy uzyskali zatwierdzenie Oficjum i Mszy św. o 
Najświętszym Sercu Pana Jezusa od Papieża Klemensa XIII 

prawie wiek (1765 r.) przed rozpowszechnieniem ich na cały 
Kościół powszechny (1856 r.).

Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Francji, w 
czerwcu 1980 roku, Jan Paweł II udał się do bazyliki 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzgórzu Montmartre w 
Paryżu. Wizyta ta dała początek systematycznych, podczas 
niedzielnej modlitwy Anioł Pański, rozważań Litanii do NSPJ, 
które trwały do 1989 roku. We Francji Ojciec Święty 
nawiedził również Paray-le-Monial, centrum kultu Serca 
Jezusowego, gdzie spoczywają doczesne szczątki św. 
Małgorzaty Marii Alacoque, której to Pan Jezus właśnie w tym 
kościele objawił swoje Serce. Papież żarliwie się tam modlił, a 
w swoim wystąpieniu mówił na temat znaczenia nabożeństwa 
do Bożego Serca. Prosił wszystkich, aby „z jeszcze większą 
gorliwością popierali to nabożeństwo, które bardziej niż 
kiedykolwiek odpowiada na potrzeby naszych czasów”.

Nabożeństwo Papieża Jana XXIII do Najświętszego 
Serca Jezusowego sięga do czasów jego dzieciństwa. 
Pochodzący z biednej, lecz pobożnej, chłopskiej rodziny z 
Lombardii, przyszły Jan XXIII został poświęcony Bożemu 
Sercu od chwili swojego chrztu. To poświęcenie regularnie 
odnawiał do czasu, gdy będąc w seminarium w 1900 roku 
spisał „uroczyste przyrzeczenie Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa”.

Odbył liczne pielgrzymki do sanktuarium w Paray-le-
Monial we Francji, miejsca orędzia Najświętszego Serca 
przekazanego św. Małgorzacie Marii Alacoque. Tamtejsze 
Siostry Wizytki odnotowały ich pięć. Pierwszą odbył w 1905 
roku, kilka miesięcy po swoich święceniach kapłańskich. 
Będąc nuncjuszem apostolskim we Francji, 22 lipca 1947 roku 
przewodniczył uroczystościom z okazji trzechsetnej rocznicy 
urodzin św. Małgorzaty Marii Alacoque.

W grudniu 1903 roku podczas rekolekcji odprawianych  w 
Rzymie, napisał m. in.: „Obecnie, wszystko co dotyczy 
Najświętszego Serca Jezusa stało się mi bliskie i bardzo 
drogie. (…) i to właśnie do Serca Jezusa muszę się uciekać, by 
znaleźć rozwiązanie moich trudności”. Przyszły papież 
powołuje się na św. Augustyna, który nazywa Serce Jezusa 
„bramą życia”! Mówi, że jeśli Serce Jezusa jest naprawdę 
bramą, to trzeba przez nią przejść za wszelką cenę, by wejść do 
środka i wyjść.                                                          cd. str. 13
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NAJŚWIĘTSZE SERCE 
... - cd. 

  P a p i e ż  J a n  X X I I I  
przyznawał: „Nabożeństwo do 
Serca Jezusowego towarzyszyło mi 
przez całe życie…”.

Dwa różne okresy historii, dwaj 
różni Papieże, dwie różne drogi 
życia, ale jakże obie pasujące do 
przekonania Świętego Proboszcza z 
Ars, który mówił: „Kapłaństwo to 
miłość Serca Jezusowego”!

Otwórzmy się więc na  działanie 
Bożego Serca, wypraszając te 
niezwykłe obietnice, jakie Pan 
Jezus przedłożył św. Małgorzacie, a 
przez nią każdemu z nas.

               Urszula Pawelska

25 LAT ZBĄSZYŃSKICH SOKOŁÓW

     Wszystkie uroczystości kościelne i państwowe kojarzą nam 
się z pocztami sztandarowymi straży pożarnej, szkół, kół 
modlitewnych, bractw i charakterystycznymi zielono-
oliwkowymi mundurami Towarzystwa Gimnastycznego 
SOKÓŁ. Niewielu wie, co to za organizacja, jakie ma cele i od 
kiedy istnieje. 
Rozmawiam z prezesem Bogdanem Prętkim...
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Zbąszyniu istnieje już 94 
lata. Głoszone hasła: „W zdrowym ciele zdrowy duch” i 
„Ćwicz ciało i dłonie w ojczyzny obronie” – same mówią, jakie 
cele przyświecały początkom powstania tej organizacji. Od 
pierwszych dni istnienia przygotowywała przyszłych 
światłych obywateli odradzającej się Polski. Celem 
towarzystwa było i jest szerzenie kultury fizycznej wśród 
społeczeństwa poprzez prowadzenie i rozwijanie różnych 
dyscyplin sportowych oraz form aktywnego wypoczynku, 
opartych na zasadach moralno-wychowawczych, „dla 
podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa, wyrobienia 
karności, spójności, poczucia obowiązków wobec Ojczyzny i 
wszelkich cnót obywatelskich stanowiących podstawy miłości 
Boga i Ojczyzny”.
K t o  b y ł  i n i c j a t o re m  p o w s t a n i a  To w a r z y s t w  
Gimnastycznych Sokół?
Dużą zasługę w tej dziedzinie mieli właściciele ziemscy 
Mielżyńscy, Kwileccy, Niegolewscy, Raczyńscy, Działyńscy i 
inni. Ruchowi niepodległościowemu patronowało także 
duchowieństwo. Wiele polskich i katolickich organizacji 
rozwijało wśród swoich członków poczucie patriotyzmu i 
dumę narodową opartą na bogatej historii i kulturze własnej 
ojczyzny. Natomiast w Zbąszyniu pod koniec I wojny 
światowej zaczęto organizować patriotyczne manifestacje, 
m.in. z inicjatywy ks. Michalskiego oraz Antoniego Kryzana. 
W listopadzie 1918 roku zorganizowano uroczyste obchody 
kościuszkowskie. Odbywały się tajne spotkania miejscowych 
działaczy niepodległościowych przygotowujących warunki do 
przejęcia w polskie ręce Zbąszynia. W wyniku tych działań na 

początku grudnia 1918 r. powstała Rada Ludowa, a w końcu 
grudnia tego samego roku utworzono Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, do którego przystąpiło około 110 
członków. W krótkim czasie towarzystwo sokole 
przekształciło się w pododdział powstańczy, który wziął udział 
w walkach zbrojnych Powstania Wielkopolskiego. Po 
odzyskaniu niepodległości ponownie przystąpiono do 
organizowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 
Zbąszyniu. Miało to miejsce 9 stycznia 1921 r. i data ta figuruje 
na sztandarze zbąszyńskiego Sokoła. Skład pierwszego 
zarządu był następujący: prezesem został Maksymilian 
Kobierski, sekretarzem Jan Rzepa a naczelnikiem  Łukasz 
Szefner.  Natomiast po wojnie już w czasach niepodległej i 
suwerennej Polski - 15 maja 1990 r.  Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”  uzyskało osobowość prawną i z tą 
chwilą „odrodzony SOKÓŁ wzbił się do lotu”. Było to 
dokładnie 25 lat temu. 
Na czym polega obecnie działalność "Sokołów"?
Towarzystwo organizuje dla swoich członków wycieczki 
krajowe i zagraniczne, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, 
pielgrzymki, wyjazdy na basen, grzybobrania, zabawy, kuligi i 
gry w hokeja. Przygotowuje okolicznościowe imprezy, 
członkowie czynnie uczestniczą we wszystkich 
uroczystościach patriotycznych i religijnych odbywających się 
na naszym terenie. Przy każdej okazji staramy się przekazywać 
druhom informacje o historii miejsc, które zwiedzamy, w 
których akurat jesteśmy ... Zajmujemy się działalnością 
charytatywną, pomagamy potrzebującym, ale nie chcę się 
chwalić ... o tym innym razem.

Jak będą wyglądały uroczystości rocznicowe?
Mamy zamówioną mszę świętą w sobotę pierwszego sierpnia o 
godz. 15.00, na którą wszystkich członków, ich rodziny i 
sympatyków serdecznie zapraszamy. Sokoły będą miały nowy 
sztandar, sztandar obecny jest bardzo zniszczony i zostanie 
przekazany do zbąszyńskiego muzeum. Nowy sztandar 
posiada motywy sokoła i  Zbąszynia, jest trochę zmieniony. 
Zapewniamy, że jest równie piękny jak obecny.

                         Tomasz Jazdon

Pierwsze walne zebranie odbyło się 11 lipca 1990 roku w hotelu "Acapulco". 
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K O M E N TA R Z E  D O  C Z Y TA Ń  

7  czerwiec Mk 3, 20 – 35  „Zawierzyć się Jezusowi”
Święty Marek w swojej Ewangelii ukazuje Jezusa 
przebywającego w domu Piotra w Kafarnaum. Otoczony jest 
tłumem ludzi, którzy pragną Go słuchać, doznawać 
uzdrowienia, chcą cieszyć się Jego bliskością. Jezus nie ma 
czasu ani na jedzenie, ani na odpoczynek. Jednak znaleźli się 
uczeni w Piśmie, którzy uznają Go za hochsztaplera, chorego 
psychicznie („pozbawionego zmysłów”). Co więcej, 
przypisują Mu korzystanie z niejasnych mocy i współpracę z 
szatanem. Przyszli więc do Jezusa Jego krewni, by przekonać 
Go, aby zaprzestał działalności, zaniechał misji. Uczynili tak, 
ponieważ czuli się zaniepokojeni Jego postępowaniem, a 
także dlatego, że chcieli Go uchronić przed zagrożeniem. 
Jezus odpowiadając na zarzuty uczonych dowodzi, że brak im 
logiki. Jaki bowiem sens miałyby egzorcyzmy dokonywane 
przez szatana? Zarzucanie Jezusowi, że czyni dobro mocą zła 
jest bluźnierstwem i grzechem przeciwko Duchowi 
Świętemu, przez którego w rzeczywistości działa. Mało tego 
Jezus dowodzi, że odrzucenie zbawienia ofiarowanego przez 
Boga człowiekowi, nie zostanie przebaczone nigdy.
W trakcie dyskusji Jezusa z uczonymi pojawia się Jego matka 
z krewnymi. Jezus jednak w zagadkowy sposób odsuwa Ją od 
siebie. Dzieje się tak dlatego, że wykonuje On misję Ojca, daje 
więc pierwszeństwo Bogu Ojcu w niebie. Nie odrzuca swej 
ziemskiej rodziny, ale mówi o swojej roli Mesjasza. 
14 czerwiec Mk 4, 26 – 34 „Przypowieść o ziarnku 
gorczycy” 
W tej Ewangelii Święty Marek porównuje Królestwo Boże do 
ziarnka gorczycy. Pokazuje, że wzrost ziarna jest niezależny 

od aktywności  
s i e w c y,  k t ó r y  
może wyłącznie 
czekać na wyniki, 
k t ó r e  s ą  
nieprzewidywalne 
i zależne od siły, 
nad którą nie jest 
w stanie panować. 
W ten sposób 
Jezus uświadamia 

prawdę, że wzrost królestwa Bożego nie jest wynikiem 
ludzkiej pracy . Owszem, mamy pracować i pamiętać, że 
ludzkie środki są niewystarczające. Zawsze wzrost wnętrza 
człowieka związany jest z jakimś rodzajem Bożej interwencji. 
Porównanie królestwa Bożego do ziarna gorczycy nie jest 
przypadkowe, ponieważ do jego cech należy niezwykła 
odporność na wszelkiego rodzaju trudne warunki i to, że 
rozwija się w tempie zawrotnym – potrafi inwazyjnie zająć 
ogromne połacie terenu. Dzięki takiemu porównaniu Jezus 
uświadamia ludziom, że królestwo Boże posiada niezwykłą 
wewnętrzną zdolność do gigantycznego rozwoju. 
Historia ta uczy nas, że wiara jest tym mocniejsza im warunki 
jej praktykowania są trudniejsze. Pamiętajmy więc o 
podstawowej przestrodze wynikającej z tej Ewangelii: wzrost 
Królestwa zależy przede wszystkim od Siły, która nie jest 

efektem koniecznym naszego zaangażowania, ale niczym 
niezasłużonym Darem.  
21 czerwiec  Mk 4, 35 – 41 „Uciszenie burzy na jeziorze”
 Święty Marek opowiada o tym, jak to uczniowie wraz z 
Jezusem przeprawiali się na drugą stronę jeziora. Zapadł 
wieczór. Jezus zasnął. Naraz zerwał się gwałtowny wicher i 
zaczęły tworzyć się ogromne fale, które zalewały łódź. 
Uczniowie próbowali wylewać wodę z łodzi, ale wicher tak 
kołysał łodzią, że nie sposób było robić cokolwiek. 
Przestraszeni obudzili Jezusa. Dziwili się, jak może spać przy 
tak gwałtownym wietrze i takim kołysaniu łodzią. Przed ich 
oczami stanęła śmierć, a On śpi!
Jezus, wezwany na pomoc, uciszył wicher, uspokoił burzę. 
Czego uczy ta przypowieść? Otóż taką łodzią, do której 
wszedł Jezus jest nasze wnętrze. Znużeni ciągłą pracą nad 
sobą, ciągłymi próbami powstawania lekko przysypiamy. 
Panująca wokół cisza jest pozorna. Nasz odwieczny wróg 
wykorzystuje naszą uśpioną czujność i bazując na naszych 
licznych słabościach, będzie starał się zatopić naszą łódź. 
Przeżywamy wówczas lęk związany z przyszłością, czujemy 
się  bezradni, zagubieni. Kiedy przychodzi opamiętanie, lub 
gdy widzimy daremność naszych wysiłków, przypominamy 
sobie, że przecież jest Jezus. Wtedy usilnie błagamy Go  o 
pomoc, wyrzucamy swoje żale. Czujemy swoją bezsilność. 
Znowu nie dajemy rady. A  Jezus wstaje, rozkazuje wichrowi i 
jezioru, by zamilkły, by uciszyły się  i ponownie nastaje cisza. 
To jak długo będzie ona trwała zależy od nas, od tego, na ile 
pozwolimy jej trwać. Gdy znów ruszy nawałnica a my 
ponownie damy się w nią wciągnąć, ulegniemy słabościom.  
Pierwszą i podstawową sprawą jest oddać stery swej łodzi 
Jezusowi. Niech On będzie jej kapitanem, bo wtedy nie 
pozwoli zatonąć naszej łodzi. Jeżeli  trwać będziemy przy 
Jezusie, jesteśmy bezpieczni, nic złego się nam nie stanie.
28 czerwiec  Mk 5,21 – 43  „Wskrzeszenie córki Jaira”
Święty Marek opisuje tu aż dwa uzdrowienia: dorastającej 
córki Jaira i cierpiącej dwanaście lat dorosłej kobiety, której 
żaden z uzdrowicieli nie mógł pomóc. 
Jezus powraca z uczniami w okolice Kafarnaum, znów 
towarzyszy mu wielu ludzi. Jego pomocy szuka przełożony 
synagogi. Prosi Go o uratowanie umierającej córki. Na 
dogodną sytuację oczekuje też cierpiąca na krwotok kobieta. 
Podeszła zalękniona do Jezusa i pełna ufności, że Bóg może ją 
uzdrowić, dotknęła jego płaszcza. Natychmiast poczuła, że 
została uzdrowiona. Jezus publicznie ukazał jej wiarę, stał się 
jej ratunkiem i ocaleniem. Kiedy Chrystus dotarł do domu 
Jaira, okazało się, że dziecko już nie żyje. Ojciec jednak nie 
traci nadziei i wierzy, że Mesjasz ją ocali. Następuje 
wskrzeszenie dziewczynki z martwych. Czyni to Jezus w 
obecności jej rodziców i trzech uczniów. Opowieść ta uczy 
nas, ze Bóg może zmienić bieg życia człowieka, który 
oczekuje z wiarą na Jego działanie. 
Święty Marek prezentuje Jezusa nie tylko jako Cudotwórcę, 
ale przede wszystkim jako Zbawiciela, który wykonuje swoją 
misję zbawiającą na rzecz całej ludzkości. Oto dzięki 
ziemskiej działalności zbawczej Jezusa, ludzkość odzyskała 
utraconą po grzechu pierworodnym możliwość powrotu do 
głębokiej relacji z Bogiem Ojcem. 

    oprac. Katarzyna Kubiak
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  Sakrament Chrztu przyjęli:    
 
  1/.  Milena Krystyna  Kardaszewska,  Przyprostynia, ul Prandoty,
  2/.  Weronika Maja  Grunwald,  Torzym, ul. Saperska,    
  5/.  Julian  Łodyga,  Zbąszyń, ul. Zentkelera,
  6/.  Marcelina  Łodyga,  Zbąszyń, ul. Zentkelera,
  7/.  Lena  Łodzińska,  Zbąszyń, Os. na Kępie,
  8/.  Alan Janusz  Kozłowicz,  Zbąszyń, Pl. Wolności,
  9/.  Leon  Bańdur,  Przyprostynia, ul. Prandoty,
10/.  Aleksander  Eiserman,  Zbąszyń, Os. na Kępie,
11/.  Kacper  Sander,  Stefanowo,
12/.  Mikołaj  Reszot,  Zbąszyń, ul. Zielona,
13/.  Iga Maria  Gościniak,  Zbąszyń, ul. Kraszewskiego,
14/.  Adriana Michelle  Migo,  Zbąszyń, ul. Topolowa,
15/.  Jan  Matyaszczyk,  Zbąszyń, Os. Na Kępie,
16/.  Nataniek  Wieczorek,  Zbąszyń, ul. Rejtana,
17/.  Mikołaj  Milto,  Zielona Góra, ul. Sobkowiaka.

Odeszli do Wieczności:         
  1/.  Stanisław Kazimierz  Skrzypczak,  l. 72,  Zbąszynek, 
ul. Wojska Polskiego, 
  2/.  Roman  Kaźmierczak,  l. 78,  Nądnia, ul. Nowa,
  3/.  Maria  Cienkiewicz,  l. 59,  Zbąszyń, ul. Wigury,
  4/.  Bolesław  Kosicki,  l. 72,  Perzyny,
  5/.  Maria  Purek-Kropp,  l. 79,  Zbąszyń, ul. Mostowa,
  6/.  Henryk  Stefan,  l.  36,  Strzyżewo,
  7/.  Gertruda  Skotarek,  l.  83,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  8/.  Elżbieta Anna  Wachowska,  l.  79,  Zbąszyń, ul. 
Zygmunta I Starego.    

W OSTATNIM CZASIE: 

Ignacy 
Krasicki

Ignacy Krasicki - Bajki
Jagnię i wilcy
Zawsze znajdzie przyczynę,
kto zdobyczy pragnie.
Dwóch wilków jedno w lesie nadybali jagnię.
Już go mieli rozerwać; rzekło: „Jakim prawem?”
„Smacznyś, słaby i w lesie!”; zjedli niebawem.  

Sakrament Małżeństwa zawarli:        
  1/.  Krzysztof  Śmiergała  -  Jagoda Maria  Berlińska,
  2/.  Artur Bartosz  Siekierkowski  -  Monika Anna  Matula

Prezentujemy dzisiaj 
kolejne zdjęcie. Kogo 
p r z e d s t a w i a ?
 
Zdjęcie zamieszczone 
w majowym numerze 
p r z e d s t a w i a ł o  
członków Krucjaty 
Eucharys tyczne j  i  
pochodziło z 1947 
roku. Na zdjęciu jest ks. 
kanonik Jan Ścieśiński  
ks. Ks. Włodzimierz 
Borchardt - założyciel 
K r u c j a t y  
Eucharystycznej oraz  
n a u c z y c i e l k a  
matematyki p. Maria 
Ś m i d o d a .  

Dzieci i żaby
Koło jeziora z wieczora, chłopcy w koło biegali 
i na żaby czuwali:
Skoro która wypływała,
kamieniem w łeb dostawała.
Jedna z nich śmielszej natury, wystawiwszy łeb do góry,
Rzekła: Chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie,
Dla was to są igraszki, nam idzie o życie.  
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Nr 44      CZERWIEC    2015

„MONTE CASSINO - CHWAŁA BOHATEROM”
W poniedziałek, 18 maja, w Domu Katolickim 
przeżywaliśmy kolejną (71) rocznicę bitwy pod Monte 
Cassino. Historię tę na nowo opowiedział pan dr Zdzisław 
Kościański z Nowego Tomyśla. (Pan Doktor systematycznie 
dba o odświeżanie pamięci historycznej Zbąszynia i okolic, 
np. dotyczącej Powstania Wielkopolskiego). Wykład był 
oparty o jego pracę doktorską z początku lat 90-tych i 
bezpośredni kontakt w Wielkiej Brytanii z dowódcami, 
którzy walczyli z gen. Andersem. Wieczór ubogacili 
rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Miłośników Historii 

Wojskowości 
p r z y  
L u b u s k i m  
M u z e u m  
Wojskowym 
w Drzonowie 
k.  Zielonej 
Góry. W rolę 
g e n e r a ł a  
Władysława 
A n d e r s a  
wcielił się p. 

Maciej Myczka. Dwaj pozostali panowie wcielili się w rolę 
żołnierza 1 Samodzielnej Kompanii Comando oraz lotnika z 
bazy we Włoszech z Brindisi (w oryginalnym mundurze 
polskiego lotnika-nawigatora 301 Dywizjonu Bombowego, 
który latał nad Warszawą). 
 Jak się okazało na sali było obecnych wielu potomków 
tych żołnierzy. Tym razem głos zabrała pani Krystyna 
Michalczak, która wspominała ciężki los swojego taty. 
Całość podsumował ks. kan. Jan Małeta (wywodzący się ze 
Zbąszynia, a obecnie przebywający jako kapelan Sióstr 

Elżbietanek w Puszczykowie, były dziekan i proboszcz 
stęszewski). To on był duchownym patronem tegoż 
spotkania. Wraz z nim przyjechała Siostra Damia, która 50 lat 

t e m u ,  j a k o  
m ł o d a  
z a k o n n i c a ,  
posługiwała w 
zbąszyńsk i e j  
O c h r o n c e ,  
potem służyła 
przez ponad 40 
la t  w Ziemi  
Ś w i ę t e j ,  
następnie wróciła do Polski, do Puszczykowa. 
 Wszyscy zebrani ze wzruszeniem odśpiewali pieśń 
,,Czerwone Maki”, do której akompaniował pan organista, 
Jarosław Borowicz. Na koniec był poczęstunek, który 
przygotowały Panie z Grupy Modlitewnej, pani Maria Leśnik 
oraz szafarz Tomasz Jazdon. W kuchni i na sali posługiwały 
uczennice Gimnazjum w Zbąszyniu: Marlena Wachowska, 
Wiktoria Klimek i Agnieszka Bacherek. Wielki wkład w 
całość uroczystości miała Zbąszyńska Telewizja Kablowa, 
która nagrała całe wydarzenie, publikując je na antenie, za co 
serdecznie dziękujemy, bo swą pomoc ofiarowali nie po raz 
pierwszy. 
    Po uroczystości przeszliśmy pod pomnik Jana Pawła II, 
gdzie pod przewodnictwem Zbąszyńskich Seniorów i z 
pomocą Wesołej Ferajny, odśpiewaliśmy pieśni Maryjne na 

cześć i z okazji imienin Ojca Świętego. Tam też „gen. Anders z 
adiutantami” złożyli wiązankę kwiatów. Został też odczytany 
Apel poległych i zmarłych żołnierzy walczących pod Monte 
Cassino.

 Prosimy potomków żołnierzy walczących pod Monte 
Cassino o zgłaszanie się (tel. 602763974) w celu trwałego 

upamiętnienia tego wydarzenia w świadomości lokalnej. 
Konrad Maciejewski



 

 

KĄCIK DLA DZIECI

KRZYŻÓWKA 
  1. Popularny gatunek drzewa iglastego
 2. Niebieskie ludziki w białych czapkach z bajki
 3. Zagadka rysunkowa
 4. Może być pawie albo wodne
 5. Uroczysty przemarsz z Najświętszym Sakramentem
         ulicami miasta
 6. Czytana dzieciom na dobranoc  
 7. Torba na plecach    
 8. Szósty miesiąc roku   
 9. Mieszkanie pszczół   
 10. Jego magnetyczna igła zawsze wskazuje północ
 11. Majowe pachnące małe dzwoneczki 

autor: Milena

 

Wykreśl wyrazy związane uroczystością, mającą miejsce w czerwcu. Z pozostałych liter odczytaj hasło.  

WYKREŚLANKA

SZYFR
Wykonaj działanie i wpisz wyniki w tabelę i odczytaj hasło 

N
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Boże Ciało

Idzie Jezus środkiem drogi
Za nim wiernych ludzi tłum
Dzieci sypią płatki kwiatów
Aby po nich, stąpać mógł.

Patrzy Jezus swoim 
wzrokiem,
Zwiedza miasta, zwiedza 
wsie,
Tak strudzone moje nogi,
Czy,odpocząć miałbym gdzie.

Chodzi od wsi do miasteczka,
Zagląda do chłopskich chat,
A gdzie miłość jest i zgoda,
Swoje serce oddać rad.



KRZYŻÓWKA  CZERWCOWA  
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 Litery w polach od  1  do  40  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Georga Herberta, które prosimy nadsyłać na 
adres: Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20. czerwca br.  
Rozwiązanie Krzyżówki Majowej - „Miej serce i patrzaj w serce”. 
Nagrody wylosowały: Pani Halina Gruszczyńska,  Zbąszyń, ul. Mostowa, Pan Marian  Nolka,  Zbąszyń,                 
ul. Mostowa. GRATULUJEMY ! Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:

1/.  Zofia Loren, lub 
Magdalena Zawadzka,
  5/.  polano,
10/.  mąż, kiedy żona na 
wczasach,
11/.  biedronka,
12/.  pasemko włosów,
14/.  znany reżyser 
amerykański,
19/.  słodka bułka 
drożdżowa,
20/.  dziecięca zabawa z 
tańcami,
21/.  miasto w Czechach,
24/.  zwolennik,
26/.  prenumeratorka,
27/.  pojazd 
jednośladowy,
29/.  też zeszyt do 
notatek,
32/.  kwaśna przyprawa,
34/.  słynne muzeum w 
Paryżu,
35/.  gra rolę Marka 
Mostowiaka w serialu „M 
jak miłość”,
38/.  Anglia – poetycko,
39/.  imię Kiepskiego,
41/.  marzanny, lub 
smutku w alkoholu,
42/.  przyzywanie, 
prośba,
45/.  nierasowy kot 
domowy,
47/.  słynny stadion 
angielski,
48/.  jeden z bohaterów 
„Smerfów',
52/.  nie krzywa,
55/.  nacieki w jaskiniach,
57/.  słynna zatoka u 
wybrzeży Francji,
58/.  odbitka, kolumna,
59/.  straż, asysta. 

          Pionowo:

 2/.  … i krzyżyk,
  3/.  wersja, rodzaj,
  4/.  jeden z czworoboków,
  6/.  zwierzyniec,
  7/.  przegub,
  8/.  z myśliwym na 
polowaniu,
  9/.  starożytny pojazd, 
auriga,
11/.  tam oferuje się 
elegancką odzież,
13/.  statek wojenny,
15/.  wyposażenie żołnierza,
16/.  był taki Tadek,
17/.  lodołam,
18/.  jedna ze stolic 
skandynawskich,
22/.  nie juniorka,
23/.  naczynie kuchenne,
24/.  seria radzieckich 
pojazdów kosmicznych,
25/.  abiturient, lub 
maturzysta,
28/.  należą do bakalii,
30/.  na Rynku Głównym w 
Krakowie,.
31/.  może być na trąbce, 
akordeonie, lub … w szachy,
33/.  zbiorowisko roślinne 
strefy podbiegunowej,
36/.  w tym stanie USA – 
Chicago,
37/.  największy chrząszcz w 
Polsce,
40/.  kawał, żart,
43/.  może być dywanowy,
44/.  rozwiązał zagadkę 
Sfinksa,
46/.  1, 2, 3, 4, 5, itd.,
49/.  jeden z muszkieterów,
50/.  były prezydent Litwy,
51/.  autor „Hołdu 
pruskiego”,
53/.  podstawowa, lub 
średnia,
54/.  materiał do budowy 
dróg,
56/.  odgłos zegarka.



PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA i BIAŁY TYDZIEŃ    

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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