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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI



                   
 Przeżywamy czas modlitwy za 
zmarłych. Za nami uroczystość 
wskazująca na wszystkich Świętych w 
niebie. A więc Siostry i Bracia, 
ŚWIĘTYMI BĄDŹMY, by stać się 
ŚWIĘTYMI  W  NIEBIE !!!  

Szczęść Boże  Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD/GRUDZIEŃ  2015

Co działo się w październiku  2015 roku?
 Różaniec Święty – W październiku, miesiącu Różańca 

Świętego codziennie przy ołtarzu Matki Bożej 
Zbąszyńskiej – Królowej Różańca Świętego odprawiane 
były Nabożeństwa Różańcowe.

 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i 
pierwszy piątek miesiąca prowadzone były przez grupy 
duszpasterskie, wg stałego planu, adoracje Najświętszego 
Sakramentu.

 Rekolekcje parafialne – W dniach od 3 do 7 października 
trwały w naszej parafii rekolekcje zakończone odpustem 
MB Różańcowej. W ramach rekolekcji odbyła się VII 
Pielgrzymka dziękczynno-błagalna wokół jeziora. Zdjęcie 
z tegorocznej pielgrzymki i ze spotkania z chorymi i 
starszymi parafianami można obejrzeć w gablocie przy 
kościele.

 Składka remontowa – Jak w każdą trzecią niedzielę 
miesiąca, 18 października zbierana była składka 
remontowa, która wyniosła 10.800 zł. Za złożone ofiary i 
wszelką pomoc dla parafii składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 

 Wspomnienie Świętego Jana Pawła II – W czwartek, 
22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie 
Świętego Papieża Jana Pawła II. W tym dniu odbył się,  
o godz. 21.00 Apel przy pomniku Papieża,  
prowadzony przez Grupę Modlitewną św. Ojca Pio i św. 
Jana Pawła II.

 Nowi ministranci – W niedzielę, 25 października naszej 
parafii przybyło 15 nowych ministrantów. Chłopców do 
pełnienia tej zaszczytnej funkcji przy ołtarzu, przygotował 
ks. Marek, a nowych ministrantów wyświęcił ks. 
Proboszcz podczas Mszy św. o godz. 9.00. Nowym 
ministrantom życzymy 
wielu łask Bożych i 
opieki naszej Matki 
K r ó l o w e j  R ó ż a ń c a  
Ś w i ę t e g o  o r a z  
wytrwałości w służbie 
ministranckiej.

 Wyjazd ministrantów 
–  W  n i e d z i e l n e  
popołudnie, również 25 
października, grupa 
ministrantów wraz z ks. 

Markiem wyjechała do Poznania, do kina. Najpierw jednak 
odwiedzili grób ks. Krzysia Kaczmarka na Junikowskim 
cmentarzu. Jak już było wspomniane, 20 października 
minęła druga rocznica śmierci ks. Krzysia.

 Festiwal Dud Polskich – W ramach Festiwalu Dud 
Polskich dudziarze zagrali w naszym kościele podczas 
Mszy św. o godz. 12.00 w niedzielę 25 października i dali 
koncert po Mszy św.

 Bal Wszystkich Świętych – W piątek, 30 października 
2015 roku w Domu Katolickim odbył się III Bal 
Wszystkich Świętych. Organizatorami tego balu dla dzieci: 
byli Eucharystyczny Ruch Młodych, Przedszkole „Lipowy 
Zakątek” i Grupa św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II.

A co w listopadzie i na początku grudnia?
 Wszystkich Świętych – W tym dniu na cmentarzach w 

obrębie naszej parafii odprawione zostały Msze św. wraz z 
procesją i modlitwami za zmarłych. I tak o godz. 10.30 
odbyły się uroczystości na cmentarzu w Przyprostyni, o 
12.00 na cmentarzu parafialnym w Zbąszyniu i o godz. 
13.30 na zbąszyńskim cmentarzu komunalnym.

 Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – W 
Dzień Zaduszny w kościele parafialnym Msze św. zostały 
odprawione o godz. 7.00, 8.00 i 9.00.  W Przyprostyni 
Msza św. w kościółku św. Stanisława na cmentarzu 
sprawowana była  o godz. 15.00, a na cmentarzu 
parafialnym w Zbąszyniu, w kościółku św. Mikołaja o 
godz. 18.00.

 Wymienianki – W miesiącu listopadzie podczas Mszy św. 
w dni powszednie czytane są wymienianki za zmarłych 
oraz odmawiana jest 10 Różańca św. w intencji zmarłych.

 Adoracje Eucharystyczne – W pierwszy czwartek i 
pierwszy piątek miesiąca listopada prowadzone były 
adoracje Najświętszego Sakramentu przez poszczególne 
grupy wg stałego planu.

 Odwiedziny Chorych – W pierwszą sobotę 7 listopada 
kapłani odwiedzili chorych w domach.                cd. str. 4

"Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczność to czas, 
w którym Go posiadamy”

św. Franciszek Salezy
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Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII - cd.

 Msza Święta za Ojczyznę – W środę, 11 listopada 
przypada Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. 
zamówiona przez władze samorządowe w intencji 
Ojczyzny, odprawiona zostanie o godz. 9.00, potem 
przemarsz pod pomnik na Plac Wolności.

 Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 15 listopada 
zbierana będzie składka remontowa.

 Zakończenie Roku Kościelnego – Niedziela, 22 listopada 
jest ostatnią niedzielą Roku Kościelnego i jest to 
UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  
W S Z E C H Ś W I ATA –  t o  p a t r o n a l n e  ś w i ę t o  
Eucharystycznego Ruchu Młodych.

 Adwent – W niedzielę, 29 listopada rozpoczynamy Nowy 
Rok Liturgiczny cyklu niedzielnego 
„C”. Jest to zarazem  pierwsza 
niedziela Adwentu. Tradycyjnie już 
w tę niedzielę będziemy gościć 
Ojców Oblatów, którzy będą głosili 
Słowo Boże, a przed kościołem będą 
rozprowadzali KALENDARZE  
MISYJNE. 

 Roraty – Od 30 listopada, o godz. 
18.00 od poniedziałku do piątku 
będą odprawiane Msze św. roratnie. 

Zachęcamy do licznego udziału, szczególnie dzieci z 
lampionami, ale również dorosłych.

 Adoracje Eucharystyczne – 3 grudnia w pierwszy 
czwartek i 4 grudnia w pierwszy piątek miesiąca 
prowadzone będą adoracje Najświętszego Sakramentu. W 
czwartek od 8.00 – 9.00 Straż Honorowa NSPJ, a od 17.00 
– 18.00 Grupa św. O. Pio i św. Jana Pawła II. W piątek od 
8.00 - 9.00 czciciele Bożego Miłosierdzia, natomiast od 
15.30 – 16.30 Ojcowie i Matki –członkowie Żywego 
Różańca.   

 Odwiedziny Chorych – W pierwszą sobotę, 5 grudnia – 
comiesięczne odwiedziny chorych.

 Odpust Świętego Mikołaja –  Niedziela, 6 grudnia jest 
dniem odpustu kościółka św. Mikołaja na cmentarzu 
parafialnym w Zbąszyniu. Msza św. odpustowa w 
kościółku św. Mikołaja odprawiona zostanie w tym dniu o 

godz. 15.00.
 Święcenie  medal ików –  

również w niedzielę 6 grudnia  
dzieci klas III przygotowujących 
się do Pierwszej Komunii 
Świętej wraz z rodzicami, 
spotkają się na Mszach św. o 
godz. 14.30 – gr. I oraz o 16.00 – 
gr. II. Dzieci otrzymają z rąk 
rodziców poświecone medaliki.

Urszula Pawelska

 „Pewnego zimowego dnia św. Marcin przejeżdżając 
przez bramę w Amiens spotkał jakiegoś biedaka, który był 
nagi i nie dostał jeszcze od nikogo jałmużny. Zrozumiał 
wtedy Marcin, że to on właśnie powinien pomóc 
biedakowi, wyciągnął więc miecz i rozciął na dwoje 
płaszcz, który miał na sobie. Następnej nocy ukazał mu się 
Chrystus, ubrany w tę część jego płaszcza, którą dał 
biednemu, i tak rzekł do aniołów, którzy Go otaczali: W tę 
szatę ubrał mnie Marcin, który jest jeszcze 
katechumenem!”

 Jakub de Voragine „Złota legenda”

 Marcin urodził się około 316 roku na Węgrzech. Jego 
ojciec był rzymskim legionistą. Marcin od dziecka miłował 
pokój, pociągało go chrześcijaństwo, choć jego pogańscy 
rodzice, a szczególnie ojciec, z całych sił sprzeciwiali się 
nowej religii. W tajemnicy przed nimi poprosił o przyjęcie na 
katechumena i o przygotowanie do chrztu. Nie miał 
możliwości pójścia za głosem powołania, bowiem według 
ówczesnego prawa synowie wysłużonych żołnierzy mieli 
obowiązek zastąpić ojców w armii. I tak 15-letni Marcin, 
mimo słabego zdrowia i wbrew swojej woli, musiał wstąpić 
do służby w legionach. Wbrew rodzicom, cały czas starał się 
jednak postępować tak, jak chrześcijanin: żył w ubóstwie, a 
większość tego, co miał, oddawał biednym. Choć ludzie jego 
pozycji mieli w tych czasach zwykle wielu służących, Marcin 
zadowalał się jednym i traktował go jak równego sobie. 
Dzielił się z nim posiłkami i odnosił się jak do przyjaciela – 

rzecz niespotykana w rzymskim społeczeństwie, gdzie każdy 
powinien znać swoje miejsce.
 W roku 338 św. Marcin wraz ze swoim garnizonem został 
przeniesiony do Galii, w okolice miasta Amiens. To tutaj miało 
miejsce opisane powyżej zdarzenie, które ukazuje nam wielką 
wrażliwość Marcina na ludzką nędzę.
 Chrzest  święty przyjął w roku 339, gdy miał ok. 23 lata, w 
samą Wielkanoc, jak to było wówczas w zwyczaju. Nie było 
jeszcze wtedy formalnego zakazu dla chrześcijan, służenia w 
wojsku. Panowało jednak ogólne przekonanie, że 
chrześcijaninowi nie godzi się być żołnierzem, bo wiąże się to 
z przelewem krwi. Okazja ku temu, aby Marcin został 
zwolniony z wojska, nadarzyła się w 354 roku. 

cd. str. 5

DOBROTLIWY  BISKUP  -  ŚWIĘTY MARCIN  Z  TOURS
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 Wówczas to towarzyszył ariańskiemu cesarzowi w 
wyprawie do Galii przeciwko germańskim plemionom 
łupiącym te tereny. Według zwyczaju, w przeddzień bitwy dla 
zachęty dawano żołnierzom podwójny żołd. Marcin zamiast 
żołdu poprosił dowódcę o zwolnienie z wojska. Rozgniewany 
prośbą dowódca,  kazał go aresztować. Marcin poprosił 
wtedy, aby pozwolono mu do bitwy pójść bez broni w 
pierwszym szeregu, a on walczyć będzie jedynie znakiem 
krzyża. Tak się stało i wtedy właśnie wróg poprosił o zawarcie 
pokoju. Chrześcijanie widzieli w tym wyraźny znak Boży. Po 
zakończeniu wojny Marcin otrzymał zwolnienie z wojska.
 Po powrocie z wojska pojechał na Węgry odwiedzić 
swoich starszych rodziców i pozyskać ich dla wiary 
Chrystusowej. Prawdopodobnie na wiarę chrześcijańską 
udało mu się nawrócić tylko matkę. Po powrocie do Francji, 
do miasta Poitiers,  zwierzył się tamtejszemu biskupowi św. 
Hilaremu, że chciałby poświęcić się Bogu, żyjąc życiem 
ascety. Biskup przydzielił mu pustelnię w pobliskim Liguge, 
gdzie Marcin założył klasztor, który dał początek życiu 
zakonnemu w Galii. Początki nie były łatwe, ale Marcin był 
bardzo cierpliwy, a w jego sercu mieszkała pobożność, pokój i 
miłosierdzie.
 W dziesięć lat później lud obrał go biskupem w Tours. 
Marcin pragnął spokoju i ciszy do modlitwy. Jednak 
mieszkańcy Tours potrzebowali biskupa. Przyjął więc ten 
urząd w posłuszeństwie, nie chciał jednak mieszkać w 
gwarnym mieście, tylko nieopodal, w Marmoutier, gdzie 
założył klasztor. Święcenia kapłańskie i sakrę biskupią 
otrzymał w 371 roku. Godność biskupią sprawował przez 25 
lat. Wprowadził nowy styl pracy, do tej pory biskup mieszał 
przy katedrze. Tymczasem Marcin mieszkał w klasztorze, 
gdzie żył bardzo skromnie, a swoje ciało umartwiał 
noszeniem włosiennicy oraz postami i pokutą za grzechy 
wiernych. Często też przebywał poza klasztorem wśród 
wiernych. Uczestniczył w synodach, odwiedzał sąsiednich 
biskupów. Piotr Skarga tak pisał o jego działalności: 
„Otoczony zakonnikami, obiegał diecezję, niszczył świątynie 
pogańskie, kruszył bałwany, głosił Ewangelię i czynił różne 
cuda”. Nie był jednak św. Marcin kimś w rodzaju surowego 
rycerza chrześcijaństwa, który zamienił miecz na pastorał. 
Możemy przeczytać o jego wyjątkowej dobroci i łagodności 
wobec wielkich grzeszników. Św. Marcin miał bowiem serce 
pełne miłosierdzia dla grzeszników i z wielką litością 
przyjmował wszystkich, którzy chcieli pokutować.
 Św. Marcin  stawał w obronie niewinnych i niesłusznie 
oskarżonych, wobec bliźnich zawsze okazywał 
wyrozumiałość i miłosierdzie.  Chociaż jako biskup zwalczał 
arianizm i inne nieprawowierne nurty chrześcijaństwa, ale był 
przeciwny przemocy,  nawet wobec wrogów. Przeciwnicy św. 
Marcina – a miał ich sporo wśród hierarchów – odnosili się do 
niego wrogo, zarzucając mu, że broni heretyków i im sprzyja. 
W taki oto sposób przez cierpienia Pan przygotowywał 
swojego sługę na odejście po zasłużoną nagrodę.
 Św. Marcin oddał duszę panu Bogu 8 listopada 397 roku w 
Candes. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 
11 listopada. Do Tours niebawem zaczęły napływać tłumy 

pielgrzymów, a kult tego Świętego przetrwał po dziś dzień.  
Będąc na pielgrzymce w Lourdes i Fatimie w 2004 roku, 
nawiedziliśmy również Tours i miałam okazję pomodlić  się 
przy grobie św. Marcina.
 Nasz ukochany Papież - Św. Jan Paweł II tak wyraził się o 
św. Marcinie: „W swoim życiu urzeczywistniał każde z 
błogosławieństw: ubogi 
duchem, we wszystkim 
zdawał się na Boga, nie 
licząc na własne siły 
fizyczne, umysłowe czy 
duchowe. Żył w duchu 
całkowitego zawierzenia, 
wiedział bowiem, że wola 
Chrystusa wobec jego 
osoby jest jego jedyną 
racją bytu.  Cichy – 
porzucił oręż, aby służyć 
bliźniemu. Poruszony 
duchową nędzą swojej 
epoki, przemierzał kraj 
głosząc Dobrą Nowinę 
u b o g i m ,  w i ę ź n i o m  
uwolnienie, a strapionym radość. Złakniony i spragniony 
sprawiedliwości, potrafił stworzyć styl życia zgodny ze 
sprawiedliwością Bożą, która przewyższa sprawiedliwość 
ludzi. Zjednoczony z Chrystusem więzią serdecznego 
miłosierdzia, był człowiekiem przebaczenia i spieszył z 
pomocą ubogim, których Bóg postawił na jego drodze. 
Człowiek czystego serca, umiał opierać się pokusom. 
Budowniczy pokoju, zdołał rozwikłać wiele konfliktów swojej 
epoki. Prześladowany dla sprawiedliwości, ukazał, że 
Chrystus wypełnia całe życie człowieka i że warto iść za Nim 
bez względu na cenę”. 
 Wspomnienie liturgiczne św. Marcina Kościół katolicki 
obchodzi 11 listopada. Św. Marcin uznawany jest za patrona 
żołnierzy.  W ikonografii przedstawiany bywa najczęściej 
jako legionista na białym koniu, dający część swojego 
płaszcza biedakowi. W Polsce jest kilka miast, które posiadają 
uroczysta oprawę wspomnienia obowiązkowego św. Marcina. 
Do tych miast należy m.in. Poznań, który bardzo uroczyście 
świętuje ten dzień. Tradycją są też rogale świętomarcińskie, 
kształtem przypominające, jak głosi legenda, zgubioną przez 
konia, na którym jechał Święty Marcin, podkowę.
                                                                    Urszula Pawelska

ŚWIĘTY MARCIN - cd.  

MODLITWA
Boże, Panie nasz, przez miłość swego Syna
i wstawiennictwo Świętego Marcina uczyń,

abyśmy i my za jego przykładem 
mieli zawsze dość siły,

by dawać tym, którzy potrzebują 
i dzielić się  z tymi, którzy nie mają. Amen
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RÓŻANIEC - „TRACENIE CZASU” PRZED BOGIEM ... PAŹDZIERNIK W ERM-ie

 W październiku, w ramach comiesięcznej Adoracji, w 
jeden z piątkowych wieczorów, Eucharystyczny Ruch 
Młodych poprowadził rozważania bolesnych tajemnic 
Różańca. Na  ekranie można było zobaczyć miejsca, w 
których te tajemnice rozgrywały się w Ziemi Świętej. Była to 
okazja, aby sobie na nowo uświadomić, że różańcowe 
paciorki pełnią właściwie rolę klepsydry – odmierzają czas 
potrzebny na wejście, niejako „zanurzenie się” w tajemnicę tej 
modlitwy. Jej istota polega na prostym przebywaniu w 
obecności Jezusa - w szczególnym „towarzystwie” Jego 
Matki -  w kolejnych wydarzeniach  z Jego życia, które 
równocześnie tworzą naszą historię zbawienia. To swoiste 
„tracenie czasu” przed Panem Bogiem! Jeśliby tak przeżywać 
Różaniec - szczególnie wobec Pana Jezusa wystawionego w 
Najświętszym Sakramencie, i to jeszcze przed słynącym 
łaskami obrazem – to staje się  on naprawdę niezwykłym 
przeżyciem. 
 Ale do takiej  modlitwy trzeba nam ciągle  dorastać… 
Dużą radość stanowi więc widok dzieci i  młodzieży, którzy 
podejmują trud tego dorastania - a jeszcze większą, gdy 
towarzyszą im bliscy! Członkowie ERM-u oraz scholi 
uczestniczyli też w Nabożeństwie Różańcowym w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Zbąszyniu, którego wychowankowie dzielnie podjęli 
rozważanie tajemnic chwalebnych. Każdej dziesiątce 

t o w a r z y s z y ł y  r e k w i z y t y :  k a m i e ń ,  o k u l a r y  
przeciwsłoneczne, czerwona lampka, anielskie skrzydła i 
korona. „Ukoronowaniem” naszej modlitwy było 
przyjęcie Pana Jezusa w Komunii, na co uczniowie 
SOSW najbardziej czekają. Dzięki życzliwej współpracy 
naszych szkół i parafii, odwiedzamy ich z Księdzem 
Markiem systematycznie i wiemy, że nasze wizyty 
wnoszą w ich codzienność – a także w naszą(!) - dużo 
radości i dobrych przeżyć. I tak od wielu lat… Chwała 
Panu! 

Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak
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SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. I)                                PYCHA
 W nawiązaniu do mojego tekstu z 
ostatniego numeru naszego miesięcznika, 
kontynuujemy zagadnienia związane z 
t ematyką  g rzechu .  Jak  zos ta ło  
z a p o w i e d z i a n e ,  z a j m i e m y  s i ę  
problematyką siedmiu grzechów 
głównych. Artykuł rozpocząłem cytatem 
z Ewangelii św. Mateusza, który 
immamentnie wiąże się z dwoma 
pojęciami – z omawianą pychą, a zarazem 
z jej przeciwieństwem, czyli ze 
skromnością. Wszak każdemu z nas 
znane jest powiedzenie, że pierwsi będą 
ostatnimi, a ostatni pierwszymi, wiele 
razy wypowiadamy ten cytat przy 
różnych okazjach. Jednakże czy 
naprawdę tak myślimy?
 Współczesny świat w dużej mierze 
hołduje wartościom hedonistycznym. 
Ludzie żyją w ciągłym biegu, pośpiechu, 
nie mają czasu na rozmowy, kontakt z 
bliskimi, na odpoczynek, liczy się tylko 
praca. Co gorsza, nie znajdują też czasu 
na spotkanie z Bogiem, na pójście do 
kościoła, czy też na zwykłą, codzienną 
modlitwę. Każdy z nas chce osiągnąć 
sukces, dąży do tego, aby stać się 
sławnym, pięknym, bogatym, dąży do 
tego, aby awansować w hierarchii 
społecznej, żyć w luksusie, nie mieć 
problemów. 
 Oczywiście, nie można z absolutnym 
przekonaniem twierdzić, że takie 
pragnienia same w sobie są czymś złym. 
Dążenie do sukcesu ciężką pracą, 
zasługuje z pewnością na aprobatę i 
wpisuje się w naturalne pragnienia 
każdego człowieka, aby być społecznie 
akceptowanym i po prostu by być 
szczęśliwym. Ważne jednak przy tym 
jest, na ile racjonalizujemy swoje życie, 
na ile oddzielamy karierę od życia 
prywatnego, ile czasu poświęcamy 
rodzinie, przyjaciołom, znajomym, a 
także ile w tym wszystkim czasu 
znajdujemy dla Boga. I tutaj dochodzimy 
d o  z a g a d n i e n i a ,  k t ó r e  b ę d z i e  
przedmiotem naszych rozważań w 
bieżącym numerze – a mianowicie 
PYCHA. Dlaczego jego omawianie 
zacząłem od takiego wstępu? Dlatego, że 
pycha bardzo często wiąże się z naszym 
życiem codziennym, a zatem ze 
wszelkimi jego aspektami. Możemy 
bowiem przejawiać pychę zarówno 
wobec ludzi, traktując ich z góry, jako 
gorszych od siebie; wobec Boga – 

twierdząc, że jest nam niepotrzebny, bo 
sami sobie doskonale radzimy i wreszcie 
– możemy być pyszni wobec nas samych, 
stawiając swe jestestwo na piedestale 
świata, zwracając uwagę wyłącznie na 
własne problemy i zmartwienia, nie 
dostrzegając problemów innych ludzi, 
kiedy uważamy się za najbardziej 
poszkodowanych na całym świecie. Taka  
postawa zwana jest też egoizmem, ale nie 
u l e g a  w ą t p l i w o ś c i ,  ż e  j e s t  
także przejawem pychy wobec samego 
siebie, wobec tego, że miłosierny Bóg 
stworzył nas na swój obraz i swoje 
podobieństwo.
 Przechodząc do meritum naszych 
rozważań należy odpowiedzieć sobie na 
podstawowe pytanie: czym właściwie jest 
pycha? Na gruncie  potocznym, 
językowym jest to postawa człowieka 
charakteryzująca się nadmierną wiarą 
we własną wartość i możliwości, a także 
bycie wyniosłym. Człowiek pyszny ma 
zazwyczaj wysokie mniemanie o sobie 
oraz zbyt wysoką samoocenę. Często 
pycha jest spowodowana tym, że komuś 
dobrze powiodło się w życiu, że jest 
bogatszy od innych, zajmuje wysokie 
stanowiska, etc. Niekiedy jednak, i 
wydaje się, że nie będą to wcale takie 
rzadkie przypadki, pycha może być 
spowodowana niepowodzeniami we 
własnym życiu i chęcią udowodnienia 
innym, że jest się człowiekiem „na 
poziomie” ,pomimo tego że nic się w 
życiu nie osiągnęło. Jest to wtedy 
zachowanie jakby „na przekór” samemu 
sobie. W naszej wierze – w Kościele 
Katolickim pycha należy do siedmiu 
grzechów głównych, do tych grzechów, 
k tó re  są  na jgorsze  i  znacząco  
odseparowują nas od wiary, ograniczają 
lub całkowicie niwelują nasze kontakty z 
Bogiem. Często podkreśla się, że pycha 
jest grzechem, z którego powstają 
wszystkie inne grzechy, który jest 
źródłem zła wypływającego z człowieka. 
Człowiek nie chce wiedzieć, pamiętać o 
tym, że jest słaby, zraniony, że poniósł 
wiele porażek, że jego życie jest niepełne i 
smutne. Wtedy ucieka w pychę, która 
kompensuje mu te uczucia, co jednak w 
efekcie  prowadzi  do destrukcj i  
moralnej jego serca i powoduje całkowitą 
zapaść jego systemu wartości. Biblia 
dostarcza nam wielu przykładów na to, że 
pycha jest czymś złym. Dość wspomnieć 

Izraelitów ze Starego Testamentu, którzy 
za swą pychę zostali skazani na wiele lat 
na niewolę babilońską; podobnie było z 
osobami, które budowały wieżę Babel – 
Bóg jako karę za ich pychę pomieszał im 
języki. W Ewangelii św. Łukasza nasz 
Zbawiciel mówi: Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
poniża, będzie wywyższony (Łk 14,11). 
Oznacza to niewątpliwie, że ludzie pyszni 
poniosą karę za swe czyny, zaś po śmierci 
nie będzie żadnego zróżnicowania 
między ludźmi – każdy zostanie oceniony 
według jednej miary. Wtedy ci, którzy się 
wywyższali zostaną wiecznie potępieni, a 
ci, którzy służyli innym, osiągną 
zbawienie.
 Elementarnym zagadnieniem, do 
którego sprowadza się tematyka 
związana z pychą jest to, jak właściwie 
należy żyć. Jakim człowiekiem należy 
być, aby nie ulec pokusie bycia pysznym, 
aby nie zawładnęła nami pycha i poczucie 
własnej wyjątkowości, całkowitej 
alienacji od drugiego człowieka. Należy 
pamiętać, że pycha może opłacać się na 
pewnym aspekcie  życia ,  a le  w 
konsekwencji i tak doprowadzi człowieka 
do stanu, kiedy nie będzie miał przyjaciół, 
rodziny, nie będzie miał w sobie miłości, a 
jedyne co mu pozostanie to żądza 
pieniądza i bycia najlepszym. A trzeba 
jasno powiedzieć – nie ma ludzi 
niezastąpionych, nie ma człowieka 
idealnego, każdy z nas ma wady i 
problemy, każdy z nas ma chwile 
wątpliwości i załamania. Ale miłosierny 
Bóg zna lekarstwo na wszystkie nasze 
kłopoty. Należy mu tylko zaufać i poddać 
się Jego opiece, należy rozgraniczyć 
swoje codzienne obowiązki od sfery 
duchowej. Należy wreszcie pamiętać, że 
pycha nigdy nie jest dobra, a o tym, że 
prowadzi do destrukcji informuje nas 
także Pismo Święte, gdzie wprost 
zapisano: Przed porażką – wyniosłość, 
duch pyszny poprzedza upadek (Prz 
16,18). Na koniec pamiętajmy o słowach 
zawartych w jednym z listów św. Pawła, 
który prosi Boga o pokorę, o skromność 
następującymi słowami: „(…) nie daj 
Boże, bym się miał chlubić z czego 
innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki 
któremu świat stał się ukrzyżowany dla 
mnie, a ja dla świata”.          

Błażej Boch

 Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi (Mt 19,30)
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Dla parafii . . .  
Rozmowa z Ks. Pawłem Prüferem,  pochodzącym 
z Kosieczyna, a pracującym w parafii Św. Maksymiliana 
w Gorzowie Wielkopolskim. Kapłanem, który był gościem 
w Zbąszyniu i głosił nam kazania podczas tegorocznych 
Rekolekcji Parafialnych. 

Czym jest dla Księdza Kapłaństwo i ile lat pełni Ksiądz tę 
funkcję?
Jestem księdzem od 1997 roku, tak więc trochę już lat minęło 
od chwili, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk 
ks. biskupa Adama Dyczkowskiego w katedrze gorzowskiej. 
Nie jest ich jednak tak wiele, by powiedzieć, że mam duże 
doświadczenie. Powiedziałbym: mam doświadczenie, które 
nadal dojrzewa.
Kto był przykładem, inspiracją dla Księdza, kto przesądził o 
tym, że wybrał Ksiądz drogę kapłańską? 
To byli różni ludzie, dobrzy ludzie, nie tylko księża, którzy 
imponowali mi swoim oddaniem powołaniu. Zawsze 
fascynowało mnie to, gdy widziałem osobę hojnie i z 
oddaniem pracującą dla innych, poświęcającą innym dla 
dobra jakiejś sprawy swój czas i energię. 
Czy przeżył Ksiądz jakieś momenty na swojej drodze, które 
były wyjątkowe i utkwiły Księdzu w pamięci?
Tak, było ich sporo. Odczytuję je jako chwile łaski, 
jakiejś nadzwyczajnej – choć zazwyczaj subtelnej – 
interwencji Pana Boga. Czułem w tych momentach, czasem 
przychodzących dość zaskakująco, jakieś olbrzymie 
oddziaływanie Boga. Tak to przynajmniej odbierałem. Tak też 
jest nierzadko i teraz.
Czy tak wyobrażał sobie Ksiądz kapłaństwo?
Jak to w życiu i w każdym innym rodzaju powołania, ma się 
pewne wyobrażenia, które potem są nie tyle może 
weryfikowane, co uzupełniane, naznaczane konkretnymi 
wydarzeniami. Pan Bóg operuje w naszych schematach, 
dobrze znanych nam obszarach, które niejako zakładają 
Jego obecność i działanie, do których Go „ściągamy”. 
Wykracza pozna nie, przebija się do tych wymiarów 
codziennego życia, w których Go wcześniej nie 
dostrzegaliśmy. Początek kapłaństwa był dla mnie 
intensywnym doświadczeniem pracy duszpasterskiej. Po roku 

wyjechałem na studia 
specjalistyczne do 
R z y m u ,  c o  
spowodowało, że 
dużo czasu zacząłem 
poświęcać na naukę. 
Duszpasterzowania 
nigdy jednak nie 
o p u ś c i ł e m .  
Poznawałem je – 
pracując podczas 
wakacji lub w innym 
c z a s i e ,  n p .  
świątecznym – w 
innych kontekstach 
Kościołów lokalnych 
w e  W ł o s z e c h ,  
Austrii, Niemczech. 
Możliwość pobytu, 
studiów i pracy duszpasterskiej za granicą były dla mnie 
bardzo ubogacającym doświadczeniem, z którego 
nadal czerpię i korzystam w swojej codziennej pracy. 
Oprócz tego, że posługuję duszpastersko, prowadzę także 
pracę naukową, zarówno na uczelniach jak i publikując 
rozprawy naukowe. 
Czy po tylu latach, zdobywając taką wiedzę i doświadczenie 
życia kapłańskiego, wybrałby ksiądz taką samą drogę jeszcze 
raz?
Bez najmniejszej wątpliwości. Wybór dokonany przed laty w 
przekonaniu, iż otrzymało się łaskę Boga, która jest łaską 
powołania, nie pozwala myśleć i czuć inaczej.
Przeżyliśmy właśnie kolejne  rekolekcje parafialne, podczas 
których był ksiądz kaznodzieją. Podczas wygłaszania swoich 
homilii poruszył Ksiądz na pewno niejedno serce. A co 
takiego urzekło Księdza w naszej parafii w Zbąszyniu ?
Wspólnotę parafii znam od lat. Byłem tu często gościem, 
sprawowałem sakramenty, spotykałem się z duszpasterzami. 
Jest mi więc ta parafia bliska. Rekolekcje jeszcze 
bardziej otwierają możliwość „wejścia” we wspólnotę. Tak 
było i teraz. To, co charakteryzuje parafię zbąszyńską – 
przynajmniej tak mi się wydaje – to duże zaangażowanie 
kapłanów i świeckich w jej budowanie, funkcjonowanie, 
w pobudzanie ducha wspólnoty. Ponadto, jest to wspólnota, 
w której rozumie się sprawę, że parafia to wspólna sprawa. 
Jesteście bardzo dobrze zorganizowani.  Macie 
poczucie odpowiedzialności za siebie, za wspólnotę. 
Fascynujące jest to, jak liczna jest grupa osób tworzących tzw. 
służbę ołtarza – ministrantów, lektorów, szafarzy. To z 
pewnością duża zasługa kapłanów tej parafii, ale także 
wrażliwość wszystkich zaangażowanych. We wspólnocie 
parafii w Zbąszyniu odczuwa się żywo ducha wiary, 
modlitwy, odpowiedzialności za innych. 
Dziękuję  i życzę Bożego Błogosławieństwa  na dalszej 
drodze Kapłańskiej.    

Rozmawiała 

Gabrysia Skubiszyńska
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Króluj  nam  ChrysteJAK ZACHEUSZ ...
 Niezwykły dzień. Po pierwsze 
niedziela - Dzień Pański - czyli spotkanie 
z Jezusem i odpoczynek. Po drugie 
rocznica poświęcenia własnego 
kościoła, dlatego  cieszymy się z faktu 
p o s i a d a n i a  w ł a s n e j  ś w i ą t y n i .  
Jednocześnie uświadamiamy sobie, że to 
my tworzymy Kościół  poprzez 
zaangażowanie i modlitwę. Po trzecie 
święcenia ministranckie. 
 Właśnie 25 października podczas 
sumy o godzinie 9:00  do grona 
ministrantów zostało włączonych 
piętnastu chłopców. Nie wiem, jakim 
cudem aż tylu kandydatów dotrwało do 
tego uroczystego dnia. Zapewne czują 
powołanie i mają chęć służyć przy 
ołtarzu. Wcześniej zostali do tego 
przygotowani. Odbyło się wiele prób i 
zbiórek, podczas których chłopcy 
poznawali swoje zadania i strukturę 
liturgii. Najciekawsze pewnie było 
odkrywanie tajemniczych zakamarków 
naszego kościoła (oprócz ministrantów 

niewiele osób je zna). Sam cieszę się, 
gdy widzę u nich zapał, czasami nawet 
kłócą się o to, kto jaką ma pełnić funkcję 
( to jest „na plus”).  Nasze modlitwy 
przedstawił Panu Bogu ks. Marek, a ks. 
Proboszcz pozwolił kandydatom 
założyć kołnierze. W homilii celebrans 
mówił  o godności  ministranta.  
Przypomniał, że ta funkcja w kościele 
istnieje od wieków, pomimo wielu 
zmian. Ministrant już nie zna łaciny, ale 
wkłada całe serce w wykonanie 
powierzonej funkcji (np. by równo 
uderzyć w gong) – czyli, jak mawia ks. 
Łukasz, godnie służy. 
 Po niezwykle uroczystej Eucharystii 
świętowanie przeniesiono do dużej sali, 
gdzie dzięki rodzicom, dziadkom, 
rodzeństwu zrobiło się naprawdę gwarno 
(zebrało się ok. 80 osób). Ks. Proboszcz 
z wielką radością dziękował rodzicom. 
Podkreślał: „Od rodziny najwięcej 
zależy”. Zauważył, że nasza parafia jest 
w stanie wzrostu na wzór funkcji 

sinusoidalnej, więc kiedyś nastąpi 
spadek. Wymodliliśmy już wiele, ale 
potrzebna jest modlitwa podtrzymująca 
to, co dobre. Proszę każdego: księży, 
rodziny, chorych, ministrantów, grupy 
parafialne - o modlitwę!
 Jeszcze słówko do ministrantów: tak 
jak Zacheusz z niedzielnej ewangelii 
wspinał się na drzewo,  by zobaczyć 
Jezusa, tak ministrant wchodzi kilka 
stopni wyżej przed ołtarz i widzi Jezusa 
najlepiej ze wszystkich, ma Go na 
wyciągnięcie ręki!
Nowo przyjęci ministranci: Paweł 
Wawrzyński, Franciszek Muller, Oskar 
Łata, Olaf Mierzyński, Mikołaj 
Stachecki, Bartosz Orłowski, Wiktor 
Kołata, Oliwier Mielke  - wszyscy ze 
Zbąszynia,  Jakub Tepper – Perzyny,   
Jakub Szarłata, Dominik Rybicki, 
Adrian Kramski, Szymon Niziałek – 
P rzypros tyn ia ,  Adam Nowak  –  
Stefanowo, Oliwier Bengier - Strzyżewo.

Dawid Andrys
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Nądnia

Perzyny

  Piąte z  ośmiu 
b ł o g o s ł a w i e ń s t w  
w y p o w i e d z i a n y c h  
przez Pana Jezusa w 
czasie kazania nad 
b r z e g i e m  J e z i o r a  

Galilejskiego stanowić będą motto XXXI Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Jak pamiętamy w Orędziu 
do młodych na ŚDM w 2014 r. Papież Franciszek napisał: 
„Aby nadać rytm naszej drodze, chciałbym wraz z wami w 
ciągu najbliższych trzech lat zastanowić się nad 
ewangelicznymi Błogosławieństwami, które czytamy w 
Ewangelii świętego Mateusza (5, 1-12). Poprzednie dwa 
spotkania przebiegały zatem pod hasłami: „Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie” (Mt 5, 3) oraz „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Dodatkowo, 
zdaniem Papieża, aby droga błogosławieństw nie była trudna 
należy mieć w podróży za towarzyszy Świętych, ponieważ: 
„Święci to ci, którzy mogą nam najbardziej pomóc zrozumieć 
głęboki sens błogosławieństw”.

Wy b i e r a j ą c  n a  m o t t a  s p o t k a ń  z  m ł o d y m i  
„Błogosławieństwa”, Ojciec Święty Franciszek chciał 
zwrócić naszą uwagę na temat istoty szczęścia, do którego 
osiągnięcia otrzymaliśmy osiem wskazówek postaw od 
samego Chrystusa w czasie Jego kazania. 

Piąte błogosławieństwo nazywa szczęśliwymi tych, 
którzy są miłosierni. Sprawdzona zasada brzmi: „Więcej 

szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”(Dz 
20,35).Słowa te mogą wydawać się w dzisiejszych 
czasach przereklamowane lub nieco przebrzmiałe, ale gdy 
zagłębimy się w logikę Boskiej miłości (darmowej miłości) i 
zrozumiemy, że Bóg nieskończenie nas pokochał po to, 
abyśmy stali się zdolnymi do kochania tak jak On – 
bezwarunkowo. Wtedy przybliżymy się oraz naszych 
współbraci do Królestwa Niebieskiego. Ciekawostką jest 
fakt, iż piąte błogosławieństwo podsumowuje pierwsze 
lata pontyfikatu Papieża Franciszka! Pierwsze dwa lata, w 
czasie których Papież pokazywał nam jak miłość Boga 
wpływa na człowieka oraz jak istotne jest wzajemne 
miłosierdzie między ludźmi. 

Analizując Miłosierdzie można stwierdzić, że wybór 
miejsca spotkania ŚDM w 2016 r. nie jest przypadkowy. 
Kraków – Iskra Bożego Miłosierdzia od czasu objawienia się 
Jezusa Miłosiernego Św. s. Faustynie wciąż promieniuje. 
Krakowskie Łagiewniki znane są jako światowe centrum 
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia oraz jako miejsce 
zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jan 
Paweł II. Rzesze pielgrzymów przybywają tam, aby 
spotkać Jezusa Miłosiernego. Jezusa, który czeka na nas, ufa 
nam! Spotkać Tego, który chce nam tak wiele opowiedzieć! 
Chce, abyśmy spojrzeli w Jego oczy pełne miłości, 
gotowe przebaczyć każdy grzech i z głębi serca powiedzieli 
Mu: „Jezu ufam Tobie!”. 

„Czytajcie Błogosławieństwa, to Wam dobrze zrobi”
(Papież Franciszek, Rio de Janeiro)

„Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią”  (Mt  5,7)

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
 W niedzielę 4 października 2015 dzieci wraz z rodzicami 
zgromadziły się na Mszy św., podczas której zostały 
poświęcone przeznaczone dla nich różańce i książeczki. 
Wydarzenie to rozpoczęło cykl spotkań liturgicznych, 
przygotowujących do uroczystości I Komunii św., która 
odbędzie się 8 i 15 maja 2016 r. 
 Podczas następnego spotkania w grudniu, z okazji 

uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci otrzymają 
z rąk rodziców medaliki. 
 W sobotę 2 kwietnia przystąpią do I Spowiedzi św., 
a na drugi dzień, w Niedzielę Miłosierdzia, odnowią 
przyrzeczenia chrztu św.  Obecnie przygotowuje się 
I Komunii św. 128 dzieci z naszej parafii. 
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FIGURY I KRZYŻE
28. Krzyż Misyjny przy kościele w Zbąszyniu 

 Krzyż przy kościele stoi już od dawna. Jak informuje 
nas tabliczka umieszczona na krzyżu, został on 
poświęcony przez J. EM. X. KARDYNAŁA – PRYMASA 
HLONDA na zakończenie Misji Świętej odprawianej 
od 27.V  - 3.VI.1928.
 Krzyż nazwany jest misyjnym, bo umieszczone na nim 
tabliczki upamiętniają odprawione w naszej parafii Misje 
Święte. Druga tabliczka informuje, że kolejne Misje Święte 
odprawione zostały w czasie od 23.II – 5.III.1946 roku.
 W roku 1971, w okresie kiedy proboszczem parafii był ks. 
Mieczysław Pohl, Misje Święte były odprawione w dniach od 
2.XII do 12.XII. Za czasów proboszczowania ks. Pohla odbyły 
się też  Misje Parafialne z okazji Nawiedzenia Kopii 
Cudownego  Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w 
Zbąszyniu. Misje trwały od 23.II. – 4.III.1978 roku.
 Kolejne Misje Święte, przygotowujące nas na Jubileusz 
Roku 2000, odprawiane były od 6.XII do 13.XII.1998 roku. 
Nauki głosili Ojcowie Franciszkanie z Gdańska, a 
proboszczem naszej parafii był wtedy ks. Zbigniew Zieliński.
 Ostatnie Misje Święte trwały w parafii od 30.09. – 
07.10.2008 roku. Nauki głosili Księża Filipini – Ks. Leon 

Praczyk i znany nam 
wszystkim ks. Stanisław 
Gawlicki. Podczas trwania 
Misji, został poświęcony 
przez ks. Leona Praczyka, 
w dniu 5 października 
2008 roku, nowy krzyż. 
W  t y m  c z a s i e  
proboszczem był i jest 
nadal  ks. Zbigniew 
Piotrowski.
 Krzyż dość szybko 
uległ zniszczeniu i w 2015 
roku został wymieniony 
na nowy. Poświęcenia 
nowego krzyża dokonał  
ks. bp Damian Bryl 16 maja 2015 roku po Mszy św., podczas 
której udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.  
Nowy, obecny krzyż wykonany został w zakładzie p. 
Arkadiusza Śliwy w Przyprostyni.   

 Wjeżdżając do Strzyżewa od strony 
szosy na Trzciel, po lewej stronie drogi, 
przed mostem stoi krzyż. Jak powiedziała mi 
p. Maria Stefan -  mieszkanka Strzyżewa – 
krzyż był wykonany i gotowy  do ustawienia 
już wcześniej. Ówczesne czasy nie 
pozwalały jednak na ustawienie krzyża we 
wsi. Drewniany krzyż został postawiony w 
latach 1948 – 49 przez mieszkańców wioski.  
Aby postawić krzyż, kawałek swego pola 
oddał  p. Stanisław Stefan - teść 
wspomnianej p. Marii. Odbyło się wówczas 
uroczyste poświęcenie krzyża, który na tę 
szczególną chwilę został udekorowany 
wstążkami i girlandą, a w uroczystości 
liczny udział wzięli mieszkańcy Strzyżewa 

/zdjęcie przedstawia tę uroczystość/ .  
 Po 30 latach, w 1979 roku drewniany 
krzyż, który uległ zniszczeniu, zastąpiono 
krzyżem metalowym. Wokół niego 
ustawiono również metalowy płot. Miejsce 
to jest  zadbane dzięki rodzinom 
Kuberskich i Stefanów. Często stoją przy 
nim żywe, ogrodowe kwiaty. Należy też 
w s p o m n i e ć  n i e ż y j ą c y c h  j u ż  p p .  
Fleiszerowiczów, którzy również bardzo 
dbali o porządek przy tym krzyżu. Pole, na 
którym stoi krzyż, nadal należy do rodziny 
Stefanów. 
                                         Urszula Pawelska

W ostatnim numerze nie zamieściliśmy 

obecnej figury Św. Franciszka w ogrodach 

parafialnych. Oto zdjęcie tej figury. 

zdjęcie ULKA 

29. Krzyż w Strzyżewie
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KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
1 listopad Mt 5, 1 – 12a „Kazanie na Górze”
Ewangelia ta zawiera szereg błogosławieństw, które wyznaczają 
chrześcijański szlak do świętości, ku prawdziwemu szczęściu. 
Osiem błogosławieństw jest wyraźnie zgrupowanych w dwóch 
częściach. Każda część kończy się błogosławieństwem 
odwołującym się  do sprawiedliwości. Pierwsze cztery 
podkreślają aspekt zewnętrzny „błogosławionych”, cztery 
kolejne skupiają się na aktywności zewnętrznej. Ostatnie, 
dziewiąte błogosławieństwo, stanowi odrębny element 
zamykający naukę ośmiu błogosławieństw.  Całe „Kazanie na 
Górze” to ważny wykład na temat Królestwa Bożego i warunków 
przebywania w nim. Jezus objawia w nim Boże myślenie i Boże 
wartościowanie. Oto jego zasady:
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 
pocieszeni. 
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni  czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą 
nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo Boże.
9. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują 
wam, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na 
was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest 
w niebie.
8 listopad Mk 12, 38 – 44„Wdowi grosz”

W czasach Jezusa kobiety były traktowane na równi z 
dziećmi i niewolnikami. Nie miały żadnych praw społecznych 
czy politycznych. Wdowy uznawano za osoby znajdujące się na 
marginesie życia społecznego. Były pozbawione prestiżu 
społecznego i szacunku. Tymczasem Jezus ukazuje kobietę – 
wdowę jako niezwykły wzór do naśladowania, wzór 
bezinteresownej hojności.  Uboga wdowa jest kobietą pokorną, 
prostą i cichą. Dyskretnie wrzuca wszystko, co miała do 
skarbony. Jej dar jest bezinteresowny. Reprezentuje ona tę 
kategorię miłości, która stoi poza wszelką przezornością, która 
daje wszystko. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i 
ufność w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara 
uwalnia od trosk i lęków, daje wewnętrzną wolność.  Jezus 
właśnie tę kobietę stawia za wzór. To ona wrzuciła najwięcej ze 
wszystkich, którzy składali ofiary. Ona  wpisuje się w hierarchię 
Jezusa: ten, kto dał więcej, ale na pokaz i z tego co mu zbywa, w 
istocie dał mniej. Kto chce być pierwszy, będzie ostatni.  Nie 
chodzi więc o ilość, ale o wartość intencji. Uboga wdowa 
pokazuje, że można dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic 
nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce.
15 listopad Mk 13, 24 – 32„Powtórne przyjście Pana”

Ewangelia ta mówi o tym, abyśmy z drżeniem i lękiem 
oczekiwali Dnia Pańskiego. Jezus zapowiada nadejście tego dnia 
i przypomina, że zadaniem każdego z nas jest przygotować się na 
jego nadejście. Będzie to bowiem czas wielkiego triumfu Boga, 
czas, gdy ukaże się On w swej chwale, w pełni swego Majestatu. 

To również czas, gdy dusze, które życiem swym oddawały Mu 
cześć, okazując miłość, które przyjęły Boga za swego 
Zbawiciela, zostaną zabrane przez Niego, aby mogły zaznać 
radości wiecznej przy Jego boku. Niestety, nikt nie wie, kiedy to 
nastąpi, dlatego każdy powinien żyć tak, jakby miało się to 
dokonać za jego życia. Dla człowieka najważniejsze jest więc 
przygotowanie się do tego czasu, które ma charakter duchowy. 
Mamy stawać się duchowymi, bo takimi będziemy                  w 
wieczności. Mamy więc dążyć ku przemianie z cielesnych na 
duchowych, mamy poznawać Świat Duchowy, bo Bóg jest 
Duchem.
22 listopad J 18, 33b – 37„Królestwo nie z tego świata”
 Ta ewangelia relacjonuje „proces” Jezusa. Piłat pyta Jezusa: 
„Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus wykorzystuje to 
pytanie, aby wyjaśnić, co to znaczy być królem. Nie chodzi tu 
bynajmniej o okazywanie wyższości nie polega na wymaganiu, 
by ją respektowano. Tymczasem królowanie w oczach Boga to 
coś innego – to troska o poddanych, bo sam ten termin oznacza 
„poddany opiece”. Jeśli nie poddamy się Bogu, On nie będzie 
mógł troszczyć się o nas. 
 Jezus przyznaje, że jest królem, ale mówi też: „Królestwo 
moje nie jest z tego świata”. Jego królestwo objawia się poprzez 
cierpienie i krzyż. Właśnie wtedy, gdy zostaje osądzony, 
znienawidzony, odrzucony i przybity do krzyża… jest królem.  
Tytuł ten nie wiąże się więc z władzą, mocą, splendorem, 
bogactwem czy sławą, ale z pokorą, miłosierdziem, 
przebaczeniem, pokojem i cierpieniem. Te wartości głosił 
podczas swego nauczania, głosi je też w dniu swojej męki i 
śmierci.
  Jezus nie jest królem poprzez ludzkie nominacje. Jest 
Królem jako Bóg. Jest całkowicie wolny wobec ludzkich 
układów, zależności, wartości, bo wie, że Jego królestwo nie jest 
ze świata. Królewska godność Jezusa pochodzi od Boga i nikt z 
ludzi ani żadne zadane cierpienie nie może Mu jej odebrać.
29 listopad Łk 21, 25 – 28, 34 -36 „Lęk przed sądem”
 J ezus  opowiada  swo im uczn iom o  znakach  
zapowiadających  przyjście Syna Człowieczego. Obraz nie jest 
budujący, raczej napawa lękiem. Pamiętajmy jednak, że 
zamiarem Jezusa nie było bynajmniej wywoływanie wśród 
słuchaczy lęku. Przeciwnie chciał dodać im otuchy.
 Wielu ludzi ogarnie trwoga i będą mdleli ze strachu. 
Wyjątkiem będą chrześcijanie. Jezus przybędzie tego dnia z 
wielką mocą i siłą. Wypowiada On słowa otuchy: „Nabierzcie 
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się odkupienie”. 
Wystarczy wzbudzić w sobie ufność, aby w sercu mieć nadzieję i 
spokojnie, modląc się, wypatrywać nadchodzącego odkupienia.
 Dzień Pański nadchodzi. Nikt nie wie, kiedy to się stanie. 
Jednak warto już teraz do niego się przygotować. Już teraz 
napełnić się Duchem. Dlatego Jezus wzywa swoich uczniów do 
czuwania. Czuwać to znaczy umiejętnie kierować tęsknotami. 
Czuwać to modlić się w Duchu, wyrażać Bogu ufność, 
posłuszeństwo, wdzięczność, wyznawać grzech, mówić o swoich 
potrzebach. Uwielbiać Boga. Czuwać to rozważać Słowo Boga, 
poszukiwać tego, co jest wolą Bożą, co jest mądre, co przemienia 
myśli i pragnienia. Zamiast więc rozpraszać się tysiącami 
niepotrzebnych spraw, lęków, niepokojów, trosk uczmy się 
kierować ku Bogu, który jedynie może zaspokoić do końca 
naszego ducha.  Wówczas będziemy mogli podnieść głowy i bez 
strachu przywitać Odkupiciela. 

   oprac. Katarzyna Kubiak
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KSIĘGA ZMARŁYCH w okresie od 01.10.2014 r. do 01.10.2015 r.

 Andrzejczak  Zofia
  Banaszak  Grażyna
  Bartkowiak  Cecylia
  Bartkowiak  Jan
  Basiński  Józef
  Biernat  Jerzy
  Błachowiak  Danuta
  Błaszkowska  Marianna
  Brychcy  Benigna
  Buda  Stefania  Maria
  Burzyńska  Barbara Maria
  Ciechorski  Andrzej Włodzimierz
  Cienkiewicz  Maria
  Chełmińska  Zdzisława Łucja
  Dąbrowska  Łucja
  Dominik  Helena
  Dulat  Krystyna Marta
  Dulat  Zofia
  Dzioch  Marta
  Eisermann  Barbara
  Fleischerowicz  Izabela
  Frącek  Zofia
  Fujak  Teresa
  Gassem  Zofia
  Ganczarek  Stefania
  Gmiąt  Władysława
  Grandke  Tadeusz Mikołaj
  Godlewska  Urszula
  Godlewski  Bronisław
  Grünik  Anna
  Grychta  Maria
  Hałas  Pelagia
  Jóskowiak  Maria
  Kańduła  Wojciech Stanisław
  Karge  Henryk
  Kaźmierczak  Mirosław
  Kaźmierczak  Roman
  Klój  Cecylia Leonarda
  Kluj  Marianna
  Kluj  Stanisław Antoni
  Kłysz  Jerzy
  Kosicki  Bolesław
  Kostera  Irena
  Kozak  Helena
  Kozłowski Andrzej
  Kromska  Władysława
  Kromski  Ireneusz Stanisław
  Królik  Regina
  Królikowska  Maria
  Krzymińska  Marianna
  Krzywiak  Izabella Helena

  Ks. Kromski  Józef
  Kubiak  Helena
  Kuchta  Maria
  Kudliński  Kazimierz Franciszek
  Kulawiak  Florentyna
  Kurzawa  Stanisław
  Kusior  Ryszard Jan
  Kwapisz  Leokadia Dominika
  Kwaśnik  Edward
  Lejwoda  Rozalia
  Leśnik  Józef
  Lewandowski  Adam
  Ks. Łodziński Leon

  Maj Jan
  Malec  Piotr
  Marcinkowska  Jadwiga
  Matyaszczyk  Edmund Jan
  Mazur  Eugenia
  Michalski  Sylwester
  Migdałek  Hieronim Józef
  Napierała  Maria
  Orzechowski  Ryszard
  Pęksa  Czesława
  Piechowiak  Zdzisław
  Pikos  Donata Maria
  Pipała  Krystyna
  Pluskota  Benigna Michalina
  Pluskota  Edward
  Pluskota  Urszula
  Prusak  Jerzy  Kazimierz
  Purek – Kropp  Maria
  Pusiak  Jarosław Jacek
  Raczkowiak  Wincenty

  Rugała  Brunon
  Sarbok  Wojciech Kazimierz
  Skotarek  Gertruda
  Skrzypczak  Stanisław Kazimierz
  Słociński  Tadeusz
  Sobkowiak  Jerzy Alojzy
  Sołtysik  Donata Gertruda
  Stachowiak  Marianna
  Stefan  Henryk
  Szukalska  Irena
  Szukalski  Władysław
  Szulczyk  Paweł
  Szulczyk  Piotr

  Szwerbel  Gabriela
  Szymański  Jan
  Szyptowski  Ireneusz
  Śliwa  Edmund
  Śliwa  Hana
  Śliwa  Jadwiga
  Śmierzchalska  Irena
  Świderski  Zdzisław
  Tomaszewska  Elżbieta Maria
  Wachowiak  Marian
  Wachowska  Elżbieta Anna
  Winiarz  Czesław Antoni
  Wittke  Marian
  Wośkowiak  Kazimierz
  Wróblewicz Alicja Maria
  Zając  Stanisław
  Ziętara  Ewa
  Zoch  Sławomir Kasper

  Zysnarski  Leon
  

  Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie,

a światłość wiekuista 
niechaj im świeci.

Niech odpoczywają 
w wiecznym pokoju.

Amen. 
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  Sakrament Chrztu przyjęli:      
1/.  Marta Agnieszka  Makowiak,  Perzyny,

  2/.  Konrad  Ruciński,  Chrośnica,
  3/.  Małgorzata  Szymańska,  Zbąszyń, ul. Powstańców Wlkp.,
  4/.  Olaf  Szutta,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
  5/.  Oliwia  Żuchowska,  Perzyny,
  6/.  Cezary Andrzej  Raczkowiak,  Nowy Dwór,
  7/.  Amelia  Piątek,  Perzyny,
  8/.  Antoni Mieczysław  Kaźmierski,  Zbąszyń, ul Mostowa,
  9/.  Lena Anna  Dudek,  Zbąszyń, Rynek,
10/.  Stanisław Józef  Ryżek,  Obrzycko,
11/.  Wiktoria  Kuberska,  Zbąszyń, ul. Warszawska,
12/.  Aleksandra  Rzepa,  Perzyny,
13/.  Jeremiasz  Suwiczak,  Nądnia, ul. Główna,
14/.  Roksana  Fornalkiewicz,  Zbąszyń, ul. Sienkiewicza.

Odeszli do Wieczności:         
      1/.  Marta  Dzioch,  l. 91,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
  2/.  Donata Maria  Pikos,  l. 58,  Zbąszyń, Pl. Wolności,
  3/.  Czesław Antoni  Winiarz,  l. 78,  Zbąszyń,  ul. Zielona,
  4/.  Maria  Jóskowiak,  l. 93,  Zbąszyń, ul. Rejtana,
  5/.  Irena Janina  Kostera,  l. 87,  Strzyżewo,
  6/.  Anna  Szott,  Poznań,  l. 98, Poznań, ul. Grochowska,
  7/.  Stanisława  Dobrowolska,  l. 95,  Nądnia, ul. 
Podmiejska.  

W OSTATNIM CZASIE: 

Sakrament Małżeństwa zawarli:    
  1/.  Bartosz  Ratajczak  -  Dominika  Fabiś,
  2/.  Maciej  Troszyński  -  Karina  Sołtysik,
  3/.  Paweł  Kasprowiak  -  Katarzyna Małgorzata  Marciniak,
  4/.  Damian  Gaweł  -  Marzena  Gaweł.

 Ze starych dziejów zbąszyńskich
( Przedruk z Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej z dn. 6 listopada 1932 r)

 „Jak wszędzie, tak i w Zbąszyniu pierwotnie chowano zmarłych 
przy kościele. Później założono cmentarz na miejscu, gdzie się 
obecnie znajduje, to jest po prawej stronie Obry. Był to początkowo 
mniejszy obszar. W roku 1858 dokupiono od zarządu szpitala 
katolickiego na powiększenie 1 morgę 50 kdm. Kontrakt podpisali d. 
25 listopada t.r. ze strony zarządu szpitalnego burmistrz Carl Noack 
a ze strony parafji X. prob. Wojciech Pietraszewski, Aleksander 
Bogusławski dzierżawca Poświętnego i farbiarz Józef Kiralewski. 
Cena wynosiła 150 talarów. Później powstał przez to kupno proces o 
drogę pomiędzy adjacentem Tomaszem Grybskim mistrzem 
szewskim, a parafją, który to spór załatwiono w końcu ugodowo. W 
roku 1911 rozszerzono cmentarz z drugiej strony o dalszą 1 morgę z 
roli, której używał kościelny. Obecnie okazuje się znowu potrzeba 
powiększenia wzgl. założenia nowego cmentarza. Były przed 4 laty z 
zarządem szpitalnym i jednym ze sąsiadów pertraktacje zakupienie, 
wzgl. zamianę roli, lecz w końcu sprawa stanęła w martwym 
punkcie.
 Na cmentarz św. Mikołaja prowadziły dawniej dwie drogi. 
Jedna ze strony tzw. Rajewa uliczką przechodzącą obok własności 
Fockego a później Lahmanna, na prawo mimo placu, gdzie dziś stoi 
pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. Na Obrze był wówczas 
drewniany most zwany w aktach "Focksche Brücke", który w roku 
1840 się zapadł, został rozebrany i dziś już nie istnieje. Podobno 
miasto zamierza ten most niebawem odbudować. Drugie dojście na 
cmentarz to droga dziś jedynie używana od strony Przedmieścia. 
Znajduje się tutaj niewielki drewniany most przez kanał, 
wpływający do Obry. Ze względu na Strzelnicę, która w pobliżu tego 
mostu dawniej się znajdowała , nazywał się ten most 
,,Schelesshausbrücke". O ten toczył się w latach od 1833 -1842 

ciekawy spór. W roku 1833 zniosło Dominjum Nowy Dwór ten most, 
wychodząc z założenia, że droga i most jest jego prywatną 
własnością. Do wybudowania nowego mostu nikt się nie poczuwał. 
Musiano tedy nieboszczyków eksportować drogą okrężną przez 
most rajewski, a gdy tenże później pochylać się począł, nie było innej 
rady , jak przenosić trumny przez wodę, a gdy w czasie roztopów 
woda wylała, trzeba było ciała na czółnach przewozić. Później 
wybudowano most. Obecnie droga została przez miasto 
odpowiednio podwyższona i zmeliorowana, a most także jest w 
porządku. Bardzo pięknie byłoby, gdyby Magistrat zechciał tę 
,,czarną drogę", tak często przez mieszkańców używaną, drzewkami 
obsadzić.
 Kaplica św. Mikołaja istnieje od początku XVII wieku. Była i jest 
drewniana. Nad kruchtą był sygnarek. W roku 1830 całkiem 
podupadł i przez przeszło 30 lat nie był w ogóle używany. W latach 
1862/3 został z dobrowolnych datków parafjan odrestaurowany i w 
roku 1863 przez X mansj. Rednera, zastępującego chorego X prob. 
Pietraszewskiego, poświęcony.
 Podczas walk powstańczych w latach 1921/2 ucierpiał kościół 
znacznie, został gęsto postrzelony a dach zupełnie zrujnowany. W 
roku 1922 odnowiono kaplicę gruntownie na zewnątrz i wewnątrz 
tak, że obecnie znajduje się w dobrym stanie. Odnowienie 
kosztowało ogółem 832.534 naonczas zdewaluowanych marek. Do 
tego dzieła przyczynił się walnie chętny zawsze do usług kościelnych 
i społecznych obywatel zbąszyński Aleksander Wierzejewski, który 
też przy pomocy śp. Feliksa Bociana i innych obywateli zbierał 
składki od parafjan.
 W kaplicy znajduje się w ołtarzu starożytny obraz św. Mikołaja a 
na ścianie obraz Matki Boskiej. Tutaj odprawiają się nabożeństwa 
pogrzebowe, a dnia 6 grudnia msza św. na cześć patrona kaplicy.”

CMENTARZ PARAFIALNY
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Nr 48     LISTOPAD 2015

NAJWYŻSZA PORA ZACZĄĆ MÓWIĆ, ŻE JEST BÓG

TO JUŻ PO RAZ SIÓDMY 
Na chwałę Pana Jezusa, przez ręce Matki Bożej 
Zbąszyńskiej szliśmy, ofiarując Jej nasze radości, 
dziękczynienia oraz troski, jednocześnie pokutując za to 
wszystko, co złe. Nikt nie jest w stanie zmierzyć ogromu 
tego, co zostało uproszone. Myślę, że gdybyśmy 
wiedzieli, jak dobry i zarazem ofiarny jest Pan Bóg, to 
oszalelibyśmy ze szczęścia, a od cierpienia bylibyśmy już 
uzależnieni, żeby ciągle móc dziękczynić Panu Bogu i 
Matce Bożej. Pielgrzymka to część naszej drogi do Pana 
przez Jego Matkę, dlatego uczestnicząc w niej, nie 
idziemy za karę ani po to, żeby się przejść –idziemy, bo 
mamy cel: przyprowadzić do Boga siebie samego, swoich 
bliskich i innych ludzi.

POCHWAŁA A NIE PODLIZYWANIE SIĘ 

Wielu czeka na to. Spróbujmy sięgnąć pamięcią do 
naszego życie i zadajmy sobie pytanie: ,,Kiedy poczułem, 
że osiągnąłem sukces (nawet ten najmniejszy)”? 
Odpowiedź jest prosta, wtedy, kiedy usłyszałem 

prawdziwą pochwałę z ust 
drugiego człowieka. Wtedy 
poczułem się zauważony, 
dowartościowany, poczułem się 
wyjątkowo. Gdy pochwałę 
powtórzy kilka osób, wtedy 
człowiek ma poczucie, że jest na 
dobrej drodze i czuje się (jak to 
mówiła moja babcia) ,,Jakby go 
wsadzili na sto koni”. Kiedyś 
mój nieżyjący przyjaciel śp. 
Beniu Hanysz (kolejarz, jak 
często zwykł powtarzać, a 
potem pan z lodowej żółtej 

budki) mówił: ,,Chwal dzieci, zauważaj ich pozytywy, bo 
to je buduje”. Miał rację, autentyczna pochwała buduje 
osobowość nie tylko dziecka. Poprawiając nastój, często 
może odmienić całe życie i skierować je na tory, na których 
chce nas widzieć sam Pan Bóg. Chwaląc jak najwięcej, 
błogosławmy (bliskich i dalekich, przede wszystkim tych, 
k tórzy  w naszym odczuciu  ź le  pos tępują) .  
Błogosławieństwo uprasza u Boga dobrą drogę. A czyż nie 
chcemy, żeby nasze rodziny, otoczenie, Ojczyzna były 
dobre jak dobry jest sam Pan Bóg?

III BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Odbył się 30 października w Domu Katolickim. To kolejna udana 
impreza, ponieważ zrobiona z potrzeby serca. Na bogato 
przystrojoną salę przybyła spora liczba dzieci wraz z rodzicami, 
babciami, dziadkami. Bal był przygotowany przez panie 
przedszkolanki z „Lipowego Zakątka", młodzież i dzieci z 
Eucharystycznego Ruchu Młodych, GM Św. O. Pio i Św. Jana 
Pawła II oraz przez pana Artura Goździewicza, który zajął się 
przygotowaniem muzyki i zapewnił oświetlenie sali. Byli też 
fundatorzy słodyczy oraz soków. Wszystkim za całe dobro, które 
wyświadczyli w imieniu Ks. Proboszcza serdecznie dziękujemy. 
Celem balu jest zwrócenie uwagi na to, że oprócz naszej ziemskiej 
rzeczywistości istnieje inna, ta duchowa, a nasi święci patronowie 
mają nam być do pomocy na tym padole. Wystarczy tylko albo aż 
uwierzyć, że oni mogą nam pomóc. Dowodów na ich skuteczność 
jest przecież tak wiele. Ewangelizacja przez zabawę to jest to! To 
idealna recepta nie tylko dla dzieci. Te chwile dobrze zapadną nam 
w pamięć i tworzą z parafii dom, do którego z chęcią się wraca.
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KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA 
1. Stolica Polski
2. Ptak na godle Polski
3. Rozkładasz go, gdy pada deszcz
4. Zawód osoby, która robi zdjęcia
5. Inaczej państwo
6. Znoszą je kury
7. Obraz przedstawiający postać
8. Myjesz nią zęby
9. Zapalamy go na grobach
10. Może być królewski lub przy drzwiach
11. Na polskiej fladze - biel i ...

autor: Milena

 

Wykreśl imię świętego, którego wspominamy w listopadzie, a dowiesz się, czyim jest patronem.  

WYKREŚLANKA

REBUS 

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

(...) Na Świętego Marcina, 
każde dziecko to wie,

W każdym poznańskim domu 
rogale się je.

Tradycję tę dawną 
od ponad już wieku,

Wprowadził pewien znany, 
hojny poznański piekarz.

Za wzór biorąc 
patrona parafii swej,
Tak jak dobry Marcin 

umiał dzielić się.
Słodkimi, drożdżowymi 

podkówkami,
Które zwą się 

marcińskimi rogalami, karmił 
ubogich całego Poznania.

Aby wszyscy pamiętali, 
że Marcinowy siwy koń 

zgubił podkowę swą,
Gdy legionista ten 
uchodził z Amiens,
Tego samego dnia, 

kiedy u miejskich już bram,
Próbie poddał go sam 

Miłosierny Chrystus Pan!
(Lidia Rybicka)

Rozszyfruj rebus, a dowiesz się z czym jeszcze kojarzy się 
listopadowy święty. 

ROZSYPANKA

W drugą rocznicę 
wyboru na Stolicę 
Piotrową – Ojciec Święty 
Franciszek ogłosił, 
że nowy Rok Liturgiczny 
2015-2016 to …  
(odczytaj rozsypankę).
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 Litery w polach od  1  do  46  utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Sokratesa, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt 
Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 listopada br.  Rozwiązanie  Krzyżówki 
październikowej - „Różaniec trzeba odmawiać dobrze nie tylko samym ruchem warg, ale duszą otwartą na 
kontemplację.” Nagrodę wylosowała: Pani Barbara Kostyra, Zbąszyń, ul. Stycznia 17 .       GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:  
5/.  chudzina, mizerak,
10/.  jest w Pizie i 
Toruniu,
11/.  dziedzina medycyny 
pomocna w leczeniu 
nowotworowym
12/.  działalność pisarza,
13/.  przy butach,
15/.  też doradca,
18/.  … z kremem,
19/.  tłuste śledzie,
22/.  baba w babie – 
rosyjska układanka,
25/.  o tym w gazetach 
bulwarowych,
26/.  wejrzenia,
29/.  schabowy z 
kapustą, ale nie śledź w 
śmietanie,
32/.  nie ekspres i nie 
osobowy,
34/.  resztki, np. 
materiału,
35/.  żona wujcia,
36/.  leśny piękny ssak,
39/.  osobliwe zjawisko,
43/.  był nim Lech 
Wałęsa,
44/.  jeden z zawodników 
na boisku piłkarskim,
45/.  pyskacz, zabijaka,
46/.  znak 
interpunkcyjny,
49/.  elegancik, piękniś,
53/.  zapoczątkowała 
jakąś nowość,
54/.  siedziba magnata,
56/.  na mapie, lub 
miarce,
59/.  nazwisko 
francuskiego filozofa – 
twórcy socjologii,
60/.  kiepski pisarz,
64/.  smaczna zupa 
ziemniaczana,
66/.  „drętwy facet”,
67/.  baletnica, tancerka,
68/.  tam kupisz słodkie 
wypieki,
69/.  chrząszcz czczony 
w starożytnym Egipcie.

          Pionowo:
1/.  materiał dla cieśli i stolarza,
  2/.  śródziemnomorskie drzewo 
iglaste,
  3/.  oznaka przeziębienia,
  4/.  zawodnik w regatach,
  5/.  rodzaj utworu muzycznego, 
lub chód,
  6/.  przyrząd geometryczny,
  7/.  tytuł komedii Marka 
Koterskiego,
  8/.  tajemnica do odgadnięcia,
  9/.  młode nielotne kaczki,
13/.  jadą do pożaru,
14/.  dużo kwiatów w dłoniach,
15/.  grał Wokulskiego w „Lalce”,
16/.  waga towaru,
17/.  był w operze,
20/.  drapieżnik z sawanny,
21/.  małe kozy,
23/.  autor „Hamleta”,
24/.  niejedna na sośnie,
27/.  podanie,
28/.  Janis – piosenkarka rockowa,
30/.  wyroby prosto z fabryki,
31/.  imię pisarki  Brontë,
33/.  aktorka amerykańska – 
Oscar za rolę w filmie „Czarny 
łabędź”,
36/.  może być kajakowy,
37/.  mogą być stanu i 
żywnościowe,
38/.  wierni, wierzący,
40/.  wiraż,
41/.  do zmywania makijażu,
42/.  bramkarz, obrońca, lub 
napastnik,
45/.  obraz malowany farbą 
wodną,
47/.  jedna z niewiadomych,
48/.  może być rozrywkowy lub 
wyborczy,
50/.  nie mówi,
51/.  nie dniówki,
52/.  niewidoma,
55/.  rodzaj zapięcia,
56/.  imię jednego z papieży - 
fundatora swojej kaplicy,
57/.  brak kości czaszki,
58/.  przysposobienie,
59/.  picie bez umiaru,
61/.  po skoszonym zbożu,
62/.  piłkarskie dośrodkowanie,
63/.  pilnuje, uczy i bawi dzieci,
65/.  w stadninie.
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BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH   

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW




