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HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA !!! 



                   
Matko Najświętsza, my nędzni grzesznicy 
Pod Twoją obronę się uciekamy
Przed Twym obrazem, przy świetle 
gromnicy Ciebie błagamy!

                           Drodzy Parafianie,                   
 Wraz ze świętem Matki Boskiej 
Gromnicznej skończył się czas śpiewania 
k o l ę d .  N a  h o r y z o n c i e  ś p i e w u  

liturgicznego słychać już wielkopostne pieśni.  

 W Popielec posypiemy głowy popiołem - znak pokuty i 
umartwienia.
 Po czasie radości z narodzenia się Syna Bożego 
przyjdzie czas  przygotowania na Jego zwycięstwo 
naznaczone krzyżem, które otworzyło nam bramy nieba. Te 
zaś nie otworzą się dla nas jeśli na to nie zapracujemy, 
otwierając się na zaproszenie Zbawiciela. „ Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje.  ” ( Mt, 16,24 ) 

 Proboszcz
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SŁOWO  PROBOSZCZA

Z  ŻYCIA   NASZEJ  PARAFII
STYCZEŃ/ LUTY/ MARZEC  2016

Co działo się w styczniu 2016 roku?
 Odwiedziny duszpasterskie – Prawie przez cały styczeń, 

do czwartku 28 stycznia, kapłani kolędowali w naszej 
parafii. W kolędowaniu pomagał ks. Stanisław Gawlicki - 
filipin z Gostynia, który trzy niedziele stycznia głosił na 
Mszach św. kazania.

 Nowy Rok – W piątek, 1 stycznia obchodziliśmy 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

 Uroczystość Objawienia Pańskiego – zwane Świętem 
Trzech Króli obchodziliśmy w środę, 6 stycznia. Tego 
dnia święcono kredę, kadzidło i wodę. Po południu 
dzieci wraz z rodzicami spotkały się w kościele przy 
żłóbku  na wspólnym kolędowaniu. W śpiewie wspierali 
dzieci Zbąszyńscy Seniorzy wraz z p. MARIĄ LEŚNIK i 
p. REGINĄ GOŁEK.

 Wspólny opłatek – Również 6 stycznia, o godz. 16.00 w 
Domu Katolickim spotkali się członkowie grup 
duszpasterskich, Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej 
działających przy naszej parafii. Na spotkanie, które 
miało charakter opłatkowo-noworoczny przybyli również 
nasi kapłani. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za 
zaangażowanie w sprawy parafii, za wszelką pomoc i 
życzliwość. Szczególne podziękowanie złożył 
swoim najbliższym współpracownikom, księżom 
wikariuszom – ks. Markowi i ks. Łukaszowi. Było 
dzielenie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd, rozmowy 
przy kawie i słodkościach.  Spotkaniu towarzyszyły 

kolędy w wykonaniu kwintetu akordeonowego pod 
kierunkiem p. Tomasza Milera oraz w wykonaniu 
Zbąszyńskich Seniorów. 

 Obchody rocznicowe – W niedzielę, 17 stycznia 
uczczono 96. rocznicę Powrotu Zbąszynia do Macierzy. 
O godz. 17.00 - uroczystości na Rynku, o godz. 18.00 - 
Msza św.   w intencji Ojczyzny. Na koniec po Mszy św. 
spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Zbąszyniu, który odbył się 
w Filharmonii Folkloru Polskiego.

 Składka remontowa – W trzecią niedzielę miesiąca, 
17 stycznia zbierana była składka remontowa, która 
wyniosła 9.800 zł. Serdecznie dziękujemy za ofiary, 
wszelką pomoc i życzliwość dla parafii.

 Zabawa Karnawałowa – W sobotę, 23 stycznia w 
Domu Katolickim na zabawie bawili się rodzice naszych 
ministrantów.

Co nas czeka w lutym i marcu 2016 roku?
 Święto Ofiarowania Pańskiego – We wtorek - 2 lutego 

2016 roku,  czterdziestego dnia po Bożym 
Narodzeniu obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pana 
Jezusa w świątyni jerozolimskiej, zwane też Świętem 
Matki Bożej Gromnicznej. Na wszystkich Mszach św. 
tego dnia były święcone gromnice. Również 2 lutego 
obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego.

 Wspomnienie św. Błażeja – To patron chorób gardła. 
W środę, 3 lutego – kapłani udzielali podczas Mszy św. 
błogosławieństwa dwoma skrzyżowanymi świeczkami, 
zwanymi BŁAŻEJKAMI.

 Adoracje Eucharystyczne – W I czwartek, 4 lutego i w 
I piątek, 5 lutego prowadzone były adoracje 
Najświętszego Sakramentu wg stałego planu.

 Święta Agata – Również w piątek, 5 lutego 
obchodziliśmy wspomnienie św. Agaty. Tego dnia na 
Mszach św. święcono chleb, sól i wodę. 

 Środa Popielcowa – 10 lutego, ŚRODĄ POPIELCOWĄ 
rozpoczniemy Wielki Post. Na Mszach św. - posypywanie 
głów popiołem.

 Światowy Dzień Chorego – 11 lutego, w czwartek - we 
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzić będziemy 
XXIII Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez 
naszego ukochanego Papieża Św. Jana Pawła II.

 Droga Krzyżowa – W piątek, 12 lutego zostanie 
odprawiona pierwsza Droga Krzyżowa. Drogi Krzyżowe 
w piątki o godz. 17.30 i w niedziele o 14.30.

                  cd. str. 4
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 Odwiedziny Chorych – W sobotę, 13 lutego kapłani 
odwiedzą chorych w domach.

 Msza św. w intencji chorych – W niedzielę, 14 lutego 
2016 roku o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w 
intencji chorych parafian z udzieleniem Sakramentu 
Chorych. Msza św. będzie, jak co niedzielę, 
transmitowana przez Zbąszyńską Telewizję Kablową.

 Gorzkie Żale – Od niedzieli 14 lutego, I niedzieli 
Wielkiego Postu, rozpoczną się Gorzkie Żale – 
odprawiane o godz. 15.00.

 Międzydekanalny Dzień Skupienia – Sobota, 27 lutego 
będzie Dniem Skupienia dla Proboszczów 5 dekanatów – 
międzychodzkiego, lwóweckiego, pniewskiego, 
wolsztyńskiego i zbąszyńskiego.

 Adoracje Eucharystyczne – 3 i 4 marca 2016, w 
pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca 
prowadzone będą adoracje Najświętszego Sakramentu 
wg stałego planu.                                    Urszula Pawelska

UZDROWIENIE CHORYCH

Święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes 
ustanowił w 1891 roku Papież Leon XIII, a w 1907 roku 
Pius X polecił, aby było obchodzone w całym Kościele. 
Zgodnie  z reformą roku liturgicznego Papieża Pawła VI z 
roku 1969, wspomniany wyżej obchód liturgiczny nosi 
nazwę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ma rangę 
wspomnienia dowolnego i został wyznaczony na dzień 
11 lutego.  

Święty Papież Jan Paweł II dwukrotnie odwiedził 
sanktuarium w Lourdes w roku 1983 i 2004. On też 13 maja 
1992 roku ustanowił Światowy Dzień Chorego, wzywając 
tym samym wiernych, aby poświęcili jeden dzień w roku 
modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu tych, którzy cierpią na 
duszy i ciele.

Obchody tego dnia, nasz ukochany Ojciec Święty Jan 
Paweł II, wyznaczył na dzień 11 lutego, wiążąc ten obchód z 
Matką Bożą z Lourdes, za przyczyną której tak wielu ludzi 
odzyskało zdrowie fizyczne, ale też i uzdrowienie duchowe. 
Ogólnoświatowe obchody odbywają się co roku, w którymś z 
sanktuariów maryjnych na świecie. Po raz pierwszy Światowy 
Dzień Chorego obchodzono w 1993 roku, a główne 
uroczystości odbyły się w Lourdes i częściowo w Rzymie. 
Miejscem centralnych obchodów były m.in. takie sanktuaria 
jak: Jasna Góra, Fatima, Guadalupe, Loreto, Rzym. Papież 
przygotowywał orędzie na ten dzień, w którym przypominał 
idee obchodzenia Światowego Dnia Chorego, wyjaśniał sens 
choroby i pocieszał osoby cierpiące.

Co roku 11 lutego myśli nasze biegną do niewielkiego 
miasteczka położonego w Pirenejach we Francji. Lourdes jest 
znane całemu światu. Miliony pielgrzymów każdego roku 
nawiedza to miejsce w poszukiwaniu zdrowia – duchowego i 
fizycznego.

Wszystko zaczęło się w czwartek, 11 lutego 1958 roku w 
grocie skał Massabielskich, kiedy to ubogiej Bernadecie 

Soubirous ukazała się Matka Najświętsza z różańcem w ręku. 
Zachęcała do modlitwy za grzeszników, wzywała do pokuty i 
poprawy życia. Wyraziła życzenie, aby na miejscu objawień 
wybudować kaplicę i urządzać do groty uroczyste procesje. 
Ostatni zaś raz Piękna Pani ukazała się dziewczynce 16 lipca. 

Jeszcze w trakcie objawień miejsce to zasłynęło cudami. 
4 marca na oczach tysięcy ludzi został cudownie uzdrowiony 
człowiek, któremu groziła amputacja ręki. Ktoś inny odzyskał 
wzrok, przemywając chore oko wodą ze źródła tryskającego 
w pobliżu groty, a innym razem chore dziecko zanurzone w 
zimnej wodzie źródła nagle ozdrowiało.  

Tysiące świadectw przekazują kroniki sanktuarium, zaś 
wiele z nich komisja lekarska uznała za niewytłumaczalne z 
naukowego punku widzenia – za cudowne. O wiele więcej jest 
uzdrowień duchowych, które w większości pozostają 
tajemnicą ludzkich serc.

Maryja jest nadal obecna w życiu Kościoła, a Jej 
obecność wyraża się m.in. poprzez moc sanktuariów na całym 
świecie. Takim miejscem jest Lourdes. Tam Maryja niesie 
ulgę w cierpieniu i prowadzi do Chrystusa.                  

 Chociaż chorzy nie zawsze doświadczają uzdrowienia 
fizycznego, to jednak zawsze Maryja uczy ich przeżywania 
cierpienia w wierze i w zjednoczeniu z Chrystusem. 

Zdrowie jest bardzo ważne, ale największym złem jest 
grzech. „Na nic bowiem zda się najlepsza forma fizyczna,  jeśli 
dusza nie jest pogodzona z Bogiem. Natomiast jeśli jest ona w 
stanie łaski Bożej, zdoła znieść nawet najsroższe cierpienia, 
wiedząc, że służą one wiecznemu zbawieniu jej samej i braci”.  
(To słowa św. Jana Pawła II).

W Lourdes dokonuje się też cud innego rodzaju. Tutaj 
widać - jak powiedział św. Jan Paweł II – „…że świat 
ludzkiego cierpienia przyzywa niejako bez ustanku inny świat: 
świat ludzkiej miłości. Co więcej cierpienie jest w świecie po 
to, ażeby całą ludzką cywilizację przetwarzało  w cywilizację 
miłości”.

Tę myśl św. Jana Pawła II, Papieża cierpienia weźmy sobie 
do serca, jest ona niezwykle ważna dla każdego z nas. 
Chciejmy usłyszeć wołanie ludzkiego cierpienia, które 
rozlega się wokół nas. Chciejmy też w sobie pielęgnować 
miłość, która, odpowiadając na cierpienie, spotykanych na 
naszej drodze ludzi, będzie budować nowy, lepszy świat – 
świat miłości.            

                Na podst. „Zeszytów Maryjnych”  Urszula Pawelska
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W 2016 roku obchodzić będziemy 1050. rocznicę 
Chrztu Polski, które to wydarzenie wywarło ogromny 

wpływ na losy naszego narodu, państwa i Kościoła. 
Przygotowania do tego ważnego jubileuszu rozpoczęto 
już w 2012 roku. 23 kwietnia odbyło się założycielskie 

spotkanie komitetu organizacyjnego do spraw 
obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.

 Organizatorzy obchodów jubileuszu wystosowali w 2012 
roku zaproszenie do papieża Benedykta XVI, a w 2013 roku 
podobny list skierowali do papieża Franciszka kardynałowie 
Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz oraz prezydent 
Bronisław Komorowski.
 Widocznym znakiem jubileuszu we wszystkich 
kościołach są świece, które 25 listopada 2015 roku zostały 
przekazane biskupom diecezjalnym, uczestniczącym w 
rekolekcjach adwentowych na Jasnej Górze. Płomień świecy 
ma być znakiem zjednoczenia w modlitwie, wdzięczności za 
łaskę wiary i prośby o rozpalenie ducha apostolstwa. 
Centralne rocznicowe wydarzenia odbywać się będą w dniach 
od 14 do 16  kwietnia 2016 roku  w Poznaniu i Gnieźnie. 
Towarzyszyć im będą liczne inicjatywy religijne, kulturalne i 
społeczne. Obchody narodowe potrwają do listopada 2016 
roku. W gnieźnieńskich i poznańskich ośrodkach naukowych 
realizowany jest program edukacyjny „Wielkopolska kolebką 
państwa polskiego”, przypominający o początkach państwa 
polskiego i roli, jaką w jego kształtowaniu odegrało Gniezno i 
Wielkopolska. W ramach programu organizowane są 
konferencje, debaty i wystawy, przybliżające tematykę 
chrześcijaństwa i polskiej państwowości. Obchody mają 
przypominać o religijno-historycznych okolicznościach 
przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz stanowić okazję do 
refleksji Polaków, żyjących dziś i w przyszłości nad 
konsekwencjami tego wydarzenia. 
 Każdy dzień obchodów centralnych będzie miał swój 
motyw przewodni. Słowem  kluczowym  pierwszego dnia 
będzie „łaska”, zaś symbolem – światło świecy. Słowem 
kluczowym drugiego dnia będzie 
„wierność”, a symbolem – krzyż. W 
ostatnim dniu rocznicowych obchodów 
głównym motywem będzie „posłanie”, 
zaś symbolem – woda.  Wszyscy wierni 
zostaną zobowiązani do życia Ewangelią i 
dawania chrześcijańskiego świadectwa. 
Organizatorzy mają na celu uświadomienie 
wiernym istoty chrztu oraz faktu, że 
Chrzest Polski oznaczał początek zarówno 
życia kościelnego, jak i struktur państwa.
 Rocznicowe obchody rozpoczną się: 
- 14 kwietnia w Gnieźnie Mszą św. z 
udziałem Episkopatu Polski. Podczas 
Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej 
Episkopat będzie dziękować za Chrzest 
Polski. Po południu biskupi udadzą się na 
Ostrów Lednicki, gdzie w czasach 
pierwszych Piastów znajdował się jeden z 

g ł ó w n y c h  o ś r o d k ó w  
o b r o n n y c h  i  
administracyjnych ówczesnej 
Polski. Tam po raz pierwszy 
zabrzmi jubileuszowy dzwon, 
ogłaszając 1050. rocznicę 
Chrztu Polski.
 -  1 5  i  1 6  k w i e t n i a  
uroczystości odbędą się w Poznaniu. Tam 15 kwietnia na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich  planowane 
są uroczyste obrady Sejmu i Senatu oraz wygłoszone zostanie 
okolicznościowe przesłanie Zgromadzenia Narodowego. W 
tym miejscu zaprezentowane zostanie jubileuszowe 
o r a t o r i u m  s k o m p o n o w a n e  n a  z l e c e n i e  w ł a d z  
samorządowych. Wieczorem w katedrze poznańskiej 
odprawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem 
biskupów polskich oraz przedstawicieli Episkopatów z 
zagranicy.
 W gmachu poznańskiego seminarium - 16 kwietnia 
odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu 
Polski. Na Stadionie Miejskim będzie miało miejsce 
spotkanie ewangelizacyjne, które przygotowuje m.in. KEP ds. 
Nowej Ewangelizacji oraz będzie sprawowana Msza św. 
także przez przedstawicieli zagranicznych Episkopatów z 
odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
 Planowane jest też przekazanie polskim katedrom 
symbolicznych krzyży, które będą wykonane z drewna 
dębowego pochodzącego z pozostałości fortyfikacji 
obronnych z początków państwa polskiego.
 Zwieńczeniem jubileuszu będzie odnowienie Aktu 
oddania Polski Matce Bożej, które zostało zaplanowane na 
3 maja 2016 roku u stóp Jasnogórskiej Pani. Zaś w 
październiku planowana jest Jubileuszowa Pielgrzymka 
Narodowa wiernych z Polski do Rzymu.
 „Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może być 
celem samym w sobie. Chcemy by wspomnienie 
historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla 

chrześcijaństwa i państwowości na naszej 
ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez 
naszych pierwszych władców, stało się 
impulsem do odnowienia i umocnienia naszej 
wiary” – zaznaczył przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław 
Gądecki.
  Natomiast abp Józef Kowalczyk podczas 
Mszy św. sprawowanej w 2013 roku na 
Wyspie Lednickiej  przypomniał: „Całe nasze 
duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura 
są owocem przyjęcia chrztu św. przez 
Mieszka I i naszych praojców. Jako 
spadkobiercy tej ogromnej spuścizny, mamy 
prawo do wielkiej dumy, ale mamy też święty 
obowiązek obrony chrześcijańskich wartości, 
z których wyrosła Polska”.

                       Urszula Pawelska

OBCHODY  JUBILEUSZU 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI
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SENS CIERPIENIA I OFIAROWANIA GO W JAKIEŚ INTENCJI
 Rak,  amputacja,  powikłania po wypadku 
samochodowym, ból starzenia się organizmu, migreny, 
złamania, potworne objawy grypy, cierpienie po stracie 
bliskiej osoby, depresje… to tylko kilka przykładów 
cierpień, jakich doświadcza człowiek. Niektóre osoby 
zmagają się z nim od narodzin, inne zaś doświadczane są 
przez los.
 Chciałbym przytoczyć słowa 
Stanisława Barańczaka, który tak oto 
wypowiada się na temat cierpienia:
„Jeżeli coś cię boli:
- dobra wiadomość: żyjesz.
- zła wiadomość: ten ból czujesz 
wyłącznie ty.”
 I jest to prawda. Wierzymy, że 
człowiek składa się z ciała i duszy. 
Potwierdzeniem tego, że żyjemy jest 
ból, który odczuwa nasze ciało. To on daje nam pewność, że 
nie śnimy, a tym bardziej nie umarliśmy. Kosztem tego jest 
mniejsze lub większe odczuwanie bodźców pochodzących z 
zewnątrz, z otaczającego nas świata oraz z wewnątrz nas 
samych. Konkretny ból czuje tylko ta osoba, która ma do 
czynienia z cierpieniem. Podobnie odczuwamy inne bodźce 
zapach, smak. Każdy odbiera je inaczej. Właśnie dlatego 
każdy człowiek jest wyjątkowy, na przykład poprzez swoją 
„inność” w postrzeganiu świata,  w którym żyje.
 Często się zdarza, że osoby cierpiące nie czują się 
zrozumiane przez innych ludzi. Często cierpią w samotności, 

bo człowiekowi zdrowemu trudno zrozumieć tego, kto cierpi. 
Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę nie jesteśmy 
samotni w cierpieniu. Obok jest Bóg, który doświadcza nas 
poprzez cierpienie, wystawiając na próbę. Taką bowiem rolę 
odgrywa cierpienie  w planie Boga. Cierpienie jest bowiem 
narzędziem Boga w naszym życiu. Dzięki niemu dorastamy, 

zmieniamy się, stajemy się silniejsi. 
Co więc zrobić z tym cierpieniem? 
Otóż najlepiej będzie jak najszybciej 
do niego dorosnąć, przyjąć je. Można 
powiedzieć, że największym wyrazem 
miłości Boga do nas jest móc nieść 
Krzyż razem z Nim, być w ten sposób 
przez Niego wybranym.
 W Starym Testamencie ból był 
opisywany jako „kara od Boga za 
uczynione grzechy”. W Nowy 

Testamencie, kiedy Bóg stał się Człowiekiem, ból zaczęto 
pokazywać jako pole działania Boga. Opisuje to Ewangelia 
św. Jana. Czytamy w niej o cierpieniu niewidomego 
człowieka. Jezus powiedział wówczas: „Ani on nie zgrzeszył, 
ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły 
sprawy Boże.” (J 9,3) Jeśli cierpimy, ofiarujmy nasze 
cierpienie   w jakiejś intencji, robiąc to z miłości. W oczach 
Boga jest to mile widziane. Coś, co jest dla nas tak bardzo 
trudne a jednak robimy to dla Boga, na Jego chwałę jest w 
pewnym sensie ogromną modlitwą, nie tylko ciała, ale i ducha.

Grzegorz Jaskuła

 Tradycyjnie jak co roku w dniu 
Objawienia Pańskiego przez Perzyny 
przeszedł ORSZAK TRZECH KRÓLI. 
Śpiewając kolędy i pastorałki, udawał się 
od domu do domu, aby każdemu z osobna 
złożyć życzenia szczęścia, zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego na Nowy 
rozpoczynający się rok. Cieszy bardzo 

fakt, że liczebność osób w Orszaku z roku 
na rok ulega zwiększeniu. OBY TAK 
DALEJ…
 Zebrane ofiary zostaną przeznaczone 
na potrzeby Kaplicy w Perzynach. 
B Ó G  Z A P Ł A Ć  W S Z Y S T K I M  
OFIARODAWCOM!

Damian Matysiak

ORSZAK TRZECH KRÓLI W PERZYNACH
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Dla parafii . . .
 W naszej parafii pracuje wiele osób, których na co 
dzień nie widać, ale ich praca jest cichą służbą. Dziś 
przedstawiamy kolejną z takich osób. Jest nią 
Mateusz Kaźmierczak, grający na gitarze w chórku 
parafialnym oraz ministrant naszej parafii.

 W  Z b ą s z y n i u  
mieszkam od urodzenia 
razem z mamą Joanną, 
tatą Robertem, bratem 
K u b ą   i  s i o s t r ą  
Marysią. Tutaj również 
uczęszczałem do szkoły 
podstawowej, gdzie 
wychowawczynią była 
p a n i  M a ł g o r z a t a  
Rybak. Dziś jestem 
uczniem trzeciej klasy 
G i m n a z j u m  w  
Chrośnicy, a moim 
wychowawcą jest pani 
Anna Kluj. Należę do 
Związku Harcerstwa 

Rzeczpospolitej  (ZHR) w 
P o z n a n i u .  G ł ó w n y  c e l  
harcerstwa to spotkania, obozy 
w a k a c y j n e  o r a z  a k c j e  
wolontariatu (pomoc starszym i 
chorym ludziom w domach ). 
Kilka lat temu byłem uczniem 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w 
Zbąszyniu na instrumencie 
akordeon. Natomiast gry na 
gitarze nauczyłem się sam. 
 Mniej więcej dziesięć lat 
temu zostałem ministrantem. Wikariuszem wówczas w naszej 
parafii był ks. Marian Brdyś. Dziś również pełnię funkcję 
lektora. Należę do grupy tzw. „Powołaniówki”, gdzie wraz z 
kolegami – ministrantami uczestniczymy w rekolekcjach 
powołaniowych w Obrze.
 Od ponad roku, po namowie ks. Marka Krysmanna i pani 
Joanny Galas, należę do chórku parafialnego, dzięki czemu 
upiększam mszę św. grą na gitarze. Nawiązałem tam wiele 
nowych znajomości.
 Granie i śpiew sprawia mi ogromną radość. Chwalę przez 
to Pana Boga na swój sposób  i jestem z tego bardzo dumny.”

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska

Króluj  nam  ChrysteR E KO L E KC J E W P OZ N A N I U
W dniach od 29 do 31 stycznia 2016 roku w Arcybiskupim 

Seminarium Duchownym w Poznaniu odbyły się kolejne już 
rekolekcje dla młodzieży męskiej ze szkół gimnazjalnych, 
średnich oraz starszych, na które wybrali się dwaj ministranci 
naszej parafii - Ksawery i Antek. 

Na stronie internetowej zapraszano do udziału szczególnie 
tych, „którzy chcą przyjechać, ale wahają się, bo nie wiedzą, 
czy warto?” Świadectwa dotychczasowych uczestników 
miały być zachętą i najlepszym dowodem, że nie jest to czas 
stracony, a wręcz przeciwnie, dobra okazja do pogłębienia 
wiary i (…)

Niech więc te świadectwa będę najlepszą „reklamą” i 
zachętą dla chłopaków, który chcieliby przeżyć kilka 
niesamowitych dni w seminaryjnych murach. Kolejne 
rekolekcje od 8 do 12 sierpnia br.    
 „Te rekolekcje są wspaniałe, dały mi wiele radości i 
napełniły mnie duchową mocą, jestem tu szósty raz i na pewno 
na tym się nie skończy, bo warto tu przyjeżdżać!!!”
 „Dla mnie Dni Skupienia, są okazją do zatrzymania się w 
pędzie codziennego życia. Można tu – w Seminarium – znaleźć 
ciszę, spokój, harmonię, ale także zgubić w gąszczu korytarzy. 
Jeśli chcesz odnaleźć się w życiu nie wahaj się już i do 
Seminarium wstąp na weekend.”
 „Moim zdaniem Dni Skupienia bardzo dobrze przeżyłem, 
mogłem kilka razy doświadczyć tego, że Bóg naprawdę działa. 
Odcięcie od telefonu i Internetu w tym miejscu pomaga 
wzbudzić wiele refleksji, których nie brakowało. Mnie 
podczas tych dni skupienia podbudowało wiele świadectw czy 
to księży, czy to innych uczestników. Byłem zaskoczony 

niesamowita i bardzo otwartą atmosferą podczas kręgów 
biblijnych. Było to poza stereotypowe myślenie, którego mi od 
dawna nie brakuje. A wielu ludzi kieruje się nim w życiu i 
poprzez nie kształtuje swoje zdanie na wiele tematów i 
bieżących spraw.”
 Dni Skupienia w Seminarium pokazały mi prawdziwy obraz 
kleryków. Okazało się, że kleryk jest takim samym człowiekiem 
jak ja, czy Ty. Dzięki klimatowi jaki panuje w Seminarium 
łatwo osiągnąć spokój i usłyszeć głos Boga. Osobiście jestem 
coraz bardziej przekonany co do tego, że wiem do czego 
powołuje mnie Pan.”
 „Środowa adoracja była dla mnie bardzo głębokim 
przeżyciem, podczas której można było doznać szczerego 
spotkania z Chrystusem.”
 „Najlepszym co mnie spotkało na rekolekcjach była 
adoracja, na której poczułem obecność Boga, Jezusa, po 
prostu czułem, że On jest tam ze mną cały czas. W moim sercu 
panowała wielka radość. To był punkt, który najbardziej mi 
pomógł w rozeznaniu.”
 „Warto przyjechać, gdyż jest świetna atmosfera. Plan zajęć 
był rozmaity i ciekawy. Na rozpoczęcie dnia była rozgrzewka, 
która była znacznie za wcześnie. Wyjazd na rekolekcje 
uważam za udany.”
 „Było po prostu super!”
 „Zachęcam przyjeżdżać do seminarium ponieważ, wszyscy 
traktują się jak jedna rodzina.
Te rekolekcje są wspaniałe, dały mi wiele radości i napełniły 
mnie duchową mocą, jestem tu szósty raz i na pewno na tym się 
nie skończy, bo warto tu przyjeżdżać!!!”                           A.M.
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 Kolejnym tzw. grzechem głównym, który należy opisać na 
łamach naszego miesięcznika, jest zawiść (zazdrość). Wydaje 
się, że jest to grzech, który w sposób szczególny dotyka 
każdego z nas. Czy bowiem znajdzie się wśród nas ktoś, kto 
nigdy czegoś komuś nie zazdrościł? Czy znajdzie się wśród nas 
osoba, która nigdy nie chciała posiadać rzeczy należącej do 
bliźniego? Czyż nie każdy z nas pragnie wygodnego życia 
pełnego luksusów? 
 Zadane powyżej pytania miały skłonić czytelnika już na 
samym wstępie do refleksji. Należy bowiem właśnie w tym 
miejscu wyraźnie rozgraniczyć dwa pojęcia – zazdrość i 
zawiść. Otóż zazdrość definiuje się jako uczucie odczuwane w 
sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający 
potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. Wydaje się, że 
możemy wyróżnić trzy postacie zazdrości: łagodna, zwykła i 
silna (zawiść). Można też wyróżnić tylko dwie pierwsze 
postacie, zaś ostatnią uznać za coś odrębnego. Tak czy inaczej, 
nie ulega wątpliwości, że pierwszy z wyróżnionych typów 
zazdrości nie jest groźny ani nie wywołuje     w naszym życiu 
spustoszenia. Zazdrość w wersji łagodnej to taka „codzienna” 
zazdrość, która nie jest poparta chorobliwymi żądzami czy też 
nadmierną chciwością. Polega ona na tym, że chcemy, np. 
kupić sobie samochód i zazdrościmy, że nasz sąsiad właśnie 
kupił sobie nowy, a nas na niego nie stać. Przy czym nie 
życzymy źle sąsiadowi, nie chcemy, żeby spotkało go coś 
złego, po prostu czujemy swoiste ukłucie żalu, taką „drobną 
zazdrość”. Ponadto, wydaje się, że w niektórych sytuacjach, 
taka zazdrość w łagodnej wersji, może pozytywnie wpłynąć na 
nasz rozwój – w pracy może spowodować to, że zazdroszcząc 
komuś reputacji czy pozycji, będziemy ciężko pracować, co 
stanie się bodźcem do pozytywnej (uczciwej) konkurencji,          
a także realizacji własnych aspiracji. W tej wersji zazdrość w 
istocie nie jest prawdziwą zazdrością i nie prowadzi do 
żadnych negatywnych odstępstw w życiu człowieka (chociaż 
oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie).
 O wiele większy problem – i tu już wchodzimy na poziom 
grzechu – pojawia się, gdy nasza zazdrość zaczyna 
występować w tej wersji standardowej, określonej przez mnie 
jako „zwykła”. „Zwykła” zazdrość to 
jeszcze nie zawiść, ale już poważne 
wykroczenie przeciwko Boskim 
prawom i nakazom. Polega ona na 
tym, że oprócz odczuwania uczucia 
określonego przez mnie jako 
zazdrość w wersji „łagodnej”, 
odczuwamy też coś dodatkowego, 
coś złego, co powoduje w nas 
w e w n ę t r z n y  n i e p o k ó j .  W  
przytoczonym wyżej przykładzie nie 
tylko zazdrościmy sąsiadowi, że 
kupił sobie nowy samochód, ale też nachodzą nas złowrogie 
myśli wyrażone w formule: dlaczego on ma, a ja nie; nie 
zasłużył sobie, przecież on w zasadzie nie pracuje, mnie się 
bardziej to należy, etc. Zazdrość w tej postaci jest już grzechem 
i z reguły nie występuje samoistnie, co oznacza, że łączy się z 
innymi grzechami (wadami) głównymi. Są to grzechy główne 
już przez mnie opisane, w szczególności zaś chciwość, chociaż 
nie da się wykluczyć również związku z pychą czy 

nieczystością. Ale to właśnie ta chciwość nadaje owej 
zazdrości realny wymiar – nie tylko zazdrościmy, że ktoś ma 
coś, czego my nie mamy; my tego jeszcze pożądamy, kieruje 
nami chciwość, chcemy tę rzecz drugiemu człowiekowi 
odebrać. Zazdrość może jednak dotyczyć nie tylko rzeczy 
materialnych. Możemy również wyróżnić zazdrość o inną 
osobę, tzw. „chorobliwą zazdrość” (np. o partnera), czy też 
zazdrość o to, że ktoś jest lubiany, ceniony, sławny, etc. Z 
reguły taka zazdrość w sferze „psychicznej” występuje w o 
wiele bardziej radykalnej wersji niż zazdrość dotycząca rzeczy 
materialnych. 
 I tutaj przechodzimy płynnie do meritum artykułu, do 
prawdziwej i niezwykle obrzydliwej wady głównej jaką jest 
zawiść. To właśnie zawiść powoduje odwrócenie się od Boga i 
od miłości, a także skierowanie swych myśli i uczuć ku złu, ku 
nienawiści. W podanym przykładzie wyróżniamy wersję 
radykalną – nie tylko zazdrościmy sąsiadowi, że ma nowy 
samochód, nie tylko rozmyślamy, narzekamy, że to ja sobie 
zasłużyłem, a on nie; ale życzymy mu wszystkiego co 
najgorsze, obmawiamy go, chcemy, żeby go spotkało 
nieszczęście albo najlepiej, żeby ktoś mu to auto ukradł. 
Jesteśmy zawistni, kieruje nami tym samym nienawiść – nie 
wyobrażamy sobie, że ktoś inny może mieć się lepiej od nas, 
nie dopuszczamy takiej możliwości. Zawiść zatem jest 
najgorszym stopniem zazdrości, jest uczuciem znacznie 
silniejszym od zwykłej zazdrości, bo polega na tym, że 
odczuwa się silną niechęć lub wrogość w stosunku do danej 
osoby, której czegoś się zazdrości. Jak słusznie zostało 
wskazane w Księdze Mądrości: „Nie pójdę też drogą zżerającej 
zazdrości, bo ona z Mądrością nie ma nic wspólnego" (Mdr 
6,23). Zazdrość (zawiść) nas ogłupia, nie ma nic wspólnego ani 
z mądrością, ani z miłością, ani z Bogiem. Jest ona uczuciem 
destrukcyjnym i po prostu złym. 
 Reasumując powyższe rozważania, należy wskazać, że 
zwykła ambicja, dążenie do samorealizowania się, do rozwoju, 
etc. nie jest niczym złym, nawet jeśli występuje w koincydencji 
z zazdrością w wersji łagodnej. Stanowi ona bowiem wtedy 
wyłącznie bodziec do cięższej pracy i rozwoju osobistego. 
Problem zaczyna się w momencie, kiedy narasta w naszym 

sercu zazdrość w wersji bardziej 
radykalnej, która później ewoluuje w 
zawiść. Zawiść przekreśla realizację 
w swoim życiu jakichkolwiek 
przykazań chrześcijańskich. Niszczy 
ona więź z Bogiem i wlewa w serce 
nienawiść, a odrzuca miłość. Jak 
wielokrotnie podkreślałem w moich 
tekstach, trzeba ciągle zwracać 
uwagę, że to właśnie Bóg jest 
miłością. A zatem jedynie miłość do 
Boga, do drugiego człowieka i do 

samego siebie (w wariancie pozytywnym) stanowi remedium 
na pojawiające się w naszych sercach zalążki zawiści. Ważne 
jest, abyśmy zrozumieli, co tak naprawdę jest istotne. 
Pamiętajmy w swych codziennych czynnościach, że „Gdzie 
bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”  (Mt 6, 21) 
oraz że (jak wskazuje w znanym wszystkim Hymnie o miłości 
św. Paweł) „Miłość nie zazdrości" (1 Kor 13,4).

Błażej Boch
(fot. P.Hałasa)

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. IV)               ZAWIŚĆ (ZAZDROŚĆ)
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 W p r z e d d z i e ń  U r o c z y s t o ś c i  Tr z e c h  K r ó l i  
(Objawienia Pańskiego) z inicjatywy pana Maksymiliana 
Michalczaka – syna Powstańca Wielkopolskiego, w 
Perzynach została odprawiona Msza święta w intencji 
Powstańców Wielkopolskich z Perzyn. 
 Po zakończonej Eucharystii, którą 
sprawował ks. dziekan Zbigniew Piotrowski, 
delegacje wraz z mieszkańcami udały się pod 
pomnik – obelisk, aby złożyć okolicznościowe 
wiązanki kwiatów i zapalić znicze. 
 Gminę reprezentował pan Tomasz 
Kuras iński  –  Burmis t rz  Zbąszynia ,  
mieszkańców Rada Sołecka Wsi z panią 
Ireną Raczkowiak na czele oraz pan 

Maksymilian Michalczak wraz z synami i Prezes 
miejscowego Stowarzyszenia, pan Damian Matysiak. 
„CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”

Szafarz Damian

UCZCZENIE PAMIĘCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH Z PERZYN
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„Jeżeli chcesz wiedzieć, jak się mógł narodzić
Bóg z Dziewicy, idź do teologa…

Ale jeśli chcesz się dowiedzieć, jak kocha Narodzonego,
posłuchaj kolęd i zapatrz się w szopkę.”  

 (ks. A. Draguła)

 W polskiej tradycji śpiew kolęd towarzyszy nam aż do 2 
lutego – do tego dnia można jeszcze podziwiać szopki w 
kościołach, a księża powinni zdążyć obejść wszystkie domy z 
wizytą duszpasterską (!)…W tym okresie nasze zbąszyńskie 
gimnazjum wielokrotnie rozbrzmiewało śpiewem kolęd. 
Podczas tegorocznej wigilii gimnazjaliści przedstawili nam 
bowiem swoją historię. Narratorki - z grec. Sophia (Julia 
Stanicka) i z łac. Colendae (Ola Gaweł) poprowadziły nas 
przez dzieje kolęd od starożytności do czasów 
współczesnych. Dowiedzieliśmy się więc, że sam termin 
„kolęda” ma pochodzenie pogańskie i pierwotnie oznaczał 
pierwszy dzień miesiąca, czy też pierwszy dzień nowego 
roku. Na początku kolęda oznaczała „pieśń noworoczną”, w 
której zawarte były życzenia, aby nowy rok był pomyślny         
i urodzajny. Kolędy śpiewane były często pod oknami 
gospodarzy, celem otrzymania różnych datków. 

 Tradycje kolędnicze wywodzą się więc z czasów 
rzymskich i obchodów kolęd styczniowych związanych ze 
świętami ku czci odradzającego się słońca i wydłużania się 
dnia. Obyczaj ten przejęty przez chrześcijan, rozpowszechnił 
się wraz z kalendarzem rzymskokatolickim. W czasie naszego 
przedstawienia pojawiła się postać św. Franciszka z Asyżu 
(Klaudiusz Sołtysik, Paweł Szafrański), jako że to właśnie on 
w 1223r., we włoskiej wiosce Greccio, jako pierwszy ustawił 
w grocie żłóbek, obok niego woła i osła, a wzruszeni wierni 
zaśpiewali żarliwie pierwsze kolędy. Zobaczyliśmy też 
siostrę zakonną (Sara Śliwa), gdyż w XVII stuleciu zaczął się  
rozpowszechniać w Polsce, zwłaszcza w obrębie klasztorów 
żeńskich, ciekawy i wzruszający zwyczaj kołysania i tulenia 
figurki Dzieciątka. Wywodziło się to prawdopodobnie z 
szopek franciszkańskich - otaczając ruchomy żłób-kołyskę, 
czyli jasła i kołysząc Dzieciątko, śpiewano tkliwe kolędy-
kołysanki. To z tego okresu pochodzą kolędy „Gdy śliczna 
Panna” i słynne „Lulajże Jezuniu”, a także „Jezus malusieńki” 
– dwie ostatnie uwiecznił w swoich utworach nasz sławny 
Fryderyk Chopin (dla zainteresowanych: w Scherzu h-moll 
op.2o. oraz w Etiudzie cis-moll, op.25 nr 7).
 Nieznana jest data, od której kolęda utożsamiona została z 
pieśnią bożonarodzeniową. Przedtem na oznaczenie utworów 
na Boże Narodzenie używano u nas nazwy rotuła czy 
piosenka. Pierwszy termin „colenda” zapisano przy utworze 
„Nuż my dziatki zaśpiewajmy”, zamieszczonym w 
rękopiśmiennej tabulaturze Jana z Lublina. z 1540 r. 
 W okresie od średniowiecza do wieku XVI kolęda nie 
wyróżniała się spośród innych pieśni religijnych - oparta była 
o wydarzenia opisane w Biblii, miała formę modlitwy, często 

wzorowana była na hymnach kościelnych. Pieśni te były 
tłumaczone z języka łacińskiego. Widzowie mogli poznać 
jeszcze wiele innych ciekawostek związanych z naszymi 
ukochanymi kolędami, a przede wszystkim mogli je całym 
sercem wyśpiewać - prowadzeni przez solistów, 
przygotowanych przez p. Marię Leśnik: Darię Błaszak, Julię 
Kręcichwost, Leokadię Muller, Zuzannę Stasik, Aleksandrę 
Wachowską i Anitę Waszkowiak z klas pierwszych oraz ich 
starsze koleżanki: Alicję Domagałę, Wiktorię Fimińską, 
Zuzię Juś, Olgę Laubę, Małgosię Molendę oraz Natalię 
Witkowską.  
 Dziękujemy też serdecznie naszemu „pasterzowi” 
Michałowi Kubiakowi oraz jego „owieczce” Oliwii Śmiałek, 
a przede wszystkim Alicji Gajdeckiej i Jakubowi 
Laskowskiemu, którzy weszli w rolę Maryi i św. Józefa. 
Specjalne ukłony dla obsługi technicznej, która musiała się 
wykazać, jak zwykle, dużą dozą cierpliwości i 
wyrozumiałości – czyli dla Oskara Garbaciaka i Emila 
Starosty! I jak zawsze duże podziękowania i gratulacje dla 
rodziców, którzy nam te dzieci wychowują - „na chwałę Bogu 
i pożytek ludziom”! 

(Pozostałe zdjęcia z przedstawienia na okładce gazetki.)
 Przedstawienie zagraliśmy również dla rodzin, a także dla 
naszych przyjaciół z Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz 
SOSW w Zbąszyniu. A dokładnie 2 lutego  zagraliśmy – a 
właściwie zaśpiewaliśmy! – ostatni raz w tym roku, dla 
seniorów z Domu Dziennego Pobytu, a także z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na zakończenie wypada nam się już z 
kolędami tylko pożegnać - do zobaczenia, a raczej usłyszenia 
za rok!                                                Joanna Chłopkowska

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA!



NIE ZAPOMINAMY!  ERM U ŚP. KS. KRZYSZTOFA
 Jak co roku w czasie ferii zimowych 
wybraliśmy się do Poznania, na 
cmentarz na Junikowie, żeby pomodlić 
się za ks. Krzysztofa oraz postawić na 
Jego grobie razem ze zniczem 
„ M a r g a r e t k ę ”  -  c z y l i  r o c z n e  
zobowiązanie dzieci i młodzieży  do 
codziennej modlitwy. 
 Inicjatorem „Margaretek” w naszej 
parafii jest Eucharystyczny Ruch 
Młodych, ale zobowiązania podpisało w 
tym roku ponad 150 dzieci ze Zbąszynia. 
„Omadlają” codziennie wszystkich 
kapłanów z naszej parafii (także tych, 
którzy już od nas odeszli),  a nawet 
ks. Stanisława Gawlickiego, którego 

znają z rekolekcji, a przede wszystkim            
z kolędowania! 
 Mamy też wiadomość z ostatniej 
chwili: tegoroczny ogólnopolski zjazd 
ERM-u odbędzie się w Przasnyszu 
nieopodal Rostkowa, z którego pochodzi 
św. Stanisław Kostka! To ok. 400 km 
drogi, ale już się cieszymy na tak 
wyjątkowe spotkanie.
 Planujemy też wyjazd do Pniew  - do 
św. Urszuli… Ale to wszystko dopiero 
wiosną, a przed nami szczególny czas 
Wielkiego Postu, a także rekolekcje 
szkolne dla dzieci – więc pracy przed 
nami, jak zawsze, całe mnóstwo…
Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY - KRAKÓW 2016   
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SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ AUGUST HLOND
 W niedzielę, 17 stycznia 
2016 roku naukę na mszach 
św. głosił ks. Stanisław 
Gawlicki ze Świętej Góry. 
Zapamiętałem przykład cudu 
–  niedawnego cudu z  
Gostynia – matka, modląc się 
w intencji umierającej córki, 
odnajduje ogromną siłę w 
modlitwie różańcowej – 
szczególnie w nowennie 

pompejańskiej. O tej ogromnej sile mówił już Prymas 
Kardynał August Hlond:„Trzeba ufać i modlić się. Jedyna 
broń, dzięki której Polska odniesie zwycięstwo, to różaniec. On 
tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody 
może będą karane za swą niewierność wobec Boga. Nie będzie 
totalnej zagłady, jeżeli potrafimy klęczeć i modlić się na 
różańcu, bo różaniec to dar Matki dla zmieniania świata”.
 Tuż przed swoją śmiercią wypowiedział prorocze słowa, 
które na wiele sposobów wypełniały się w późniejszych latach: 
„Zwycięstwo – gdy przyjdzie – przyjdzie przez Maryję”. Z 
dziedzictwa Kardynała Hlonda czerpał Prymas Tysiąclecia 
Stefan Wyszyński, a także – pośrednio – Jan Paweł II.
 August Hlond urodził się 1881 r. w Brzęczkowicach na 
Górnym Śląsku, w rodzinie kolejarskiej. Był uczniem szkoły 
salezjańskiej. Kiedy miał 12 lat, wysłano go do Włoch w celu 
kontynuowania nauki. W 1896 r. wstąpił do 
zgromadzenia księży salezjanów, a dziewięć lat 
później (1905 r.) w Krakowie otrzymał święcenia 
kapłańskie.W 1925 r. został  pierwszym biskupem 
katowickim. Rok później papież Pius XI 
ustanowił go arcybiskupem gnieźnieńskim 
i poznańskim oraz Prymasem Polski, a w kolejnym 
roku wyniósł  do godności kardynalskiej. Już 
jako biskup, August Hlond, powołał do życia 
tygodnik „Gość Niedzielny”, jako Prymas Polski 
organizował Akcję Katolicką. 
 Pod Jego patronatem odbył się w 1931 r. XI 
Zjazd Katolicki w Zbąszyniu. Troszczył się o 
popularyzację społecznej nauki Kościoła. Powołał 
do życia w 1933 r. Radę Społeczną przy Prymasie 
Polski .Chcąc przygotować świeckich do 
prowadzenia katolickiej działalności oświatowej, otworzył w 
Poznaniu Katolicką Szkołę Społeczną, zaś w 1932 r. utworzył 
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Jego 
głównym celem było i jest po dziś dzień umacnianie wiary 
pośród Polaków na obczyźnie, posługa duszpasterska oraz 
opieka kulturowa i społeczna. Został odznaczony Orderem 
Orła Białego „za wybitne zasługi położone w pracy dla 
Państwa”.
 Prymas nigdy nie miał pieniędzy, wszystkie rozdawał, bo 
jakiś cel zawsze się znajdował. Nie żądał wygód. Spał na 
żelaznym łóżku, jak w salezjańskim internacie. Wygłosił 
zdanie, że jeszcze nie zaszkodził Kościołowi ksiądz, który 
umarłby z przepracowania. Sam więc bez przerwy pracował.
 We wrześniu 1939 r. przybył do Watykanu, by działać tu 

na rzecz sprawy polskiej oraz by prosić papieża o wsparcie 
moralne dla Polaków. Władze hitlerowskie odmówiły mu 
możliwości powrotu do Polski. Przez całą wojnę pomagał 
emigrantom wojennym, rozsyłał kapłanów do obozów 
jenieckich, gdzie znajdowali się polscy żołnierze, 
wykorzystywał każdą okazję, by umacniać wiarę oraz 
informować opinię publiczną o prześladowaniach Kościoła w 
Polsce. Będąc we Francji w  lutym 1944 r., został  aresztowany 
przez gestapo, które nigdy Go nie złamało. Po uwolnieniu 
powrócił do Poznania, gdzie organizował administrację 
kościelną na Ziemiach Zachodnich.
 W 1946 r. z jego incjatywy papież Pius XII utworzył unię 
personalną metropolii warszawsko-gnieźnieńskiej, stawiając 
Go na jej czele. W tym samym roku ofiarował naród polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi, a później urządził uroczyste 
obchody 950-lecia śmierci św. Wojciecha. Z niewyjaśnionych 
do dzisiaj powodów, po udanej operacji wyrostka 
robaczkowego, na skutek infekcji niewiadomego 
pochodzenia, 22 października 1948 roku, w wieku 67 lat, w 
szpitalu Sióstr Elżbietanek na Mokotowie  Prymas zmarł. 
Został pochowany w podziemiach archikatedry św. Jana w 
Warszawie.
 Obecnie w Rzymie toczy się ostatni etap procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. 
Zachęcamy do modlitwy za Jego pośrednictwem o 
uzdrowienie duchowe, fizyczne lub inne potrzebne łaski.

Boże, Nasz Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś naszej 
Ojczyźnie Kardynała Augusta Hlonda, 
Biskupa i Prymasa Polski, wielkiego 

i żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, 
Matki Twojego Syna i naszej Matki oraz, że uczyniłeś Go 

troskliwym ojcem i opiekunem Polonii Zagranicznej. 
Racz wzbudzić i w moim sercu 

gorącą miłość ku Tobie i synowską cześć 
ku Maryi Wspomożycielce Wiernych, a dla wsławienia 
Twego imienia racz mi udzielić za wstawiennictwem 
Kardynała Augusta łaski, o którą pokornie proszę.

Tomasz Jazdon 

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Kardynał August Hlond w Zbąszyniu



KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
7 luty Łk 5, 1 – 11 
„Zostawili wszystko i poszli za Jezusem”
 W Ewangelii tej Jezus nad jeziorem Genezaret, w pobliżu 
Kafarnaum prowadzi służbę misyjną i za chwilę powoła 
pierwszych uczniów. Najpierw każe Szymonowi wypłynąć 
na jezioro i zarzucić sieci, choć niedawno wrócił on z 
połowów całonocnych i nic nie złowił. Odpowiedź Piotra 
zadziwia. Nic nie złowił, ale Jezusowi odpowiada: „Na Twoje 
słowo zarzucę sieci”. W ten sposób pokazał, jak bardzo Mu 
ufa i wierzy. Piotr nie zawiódł się. Nawet więcej. Był 
oszołomiony ilością złowionych ryb. To, czego dokonał 
Jezus, nie mieściło się w jego ludzkim umyśle. Przeraził się, 
dlatego „przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode 
mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Jezus go uspokoił                          
i powiedział: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
 Czego uczy nas to zdarzenie? Oto Szymon Piotr najpierw 
pozwolił Jezusowi wejść do swojej łodzi. Potem słuchał Jego 
nauczania. Następnie był Mu posłuszny. To wszystko 
odmieniło jego życie – z rybaka ryb stał się rybakiem ludzi, z 
grzesznika stał się świętym i „skałą” Apostołów. Życie 
każdego człowieka może się odmienić podobnie jak życie 
Piotra. Wystarczy pójść w jego ślady.  
14 luty Łk 4, 1 – 13 
„Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był 
kuszony”
 Ta Ewangelia Łukasza przedstawia początek działalności 
misyjnej Jezusa. Zanim wyruszy On do Galilei, sprawdza 
swoją gotowość do pełnienia służby Ojcu, która zakończy się 
odrzuceniem i śmiercią. Święty Łukasz ukazuje Jezusa, jako 
tego, który jest kuszony przez szatana. Jezus jest Bogiem, jest 
Święty, jaśnieje czystością.  Jednak jako człowiek poddał 
swoją ludzka naturę próbie ze strony diabła. Próba ta nie jest 
pokusą do jakiegoś grzechu, raczej zmierza do odciągnięcia 
Jezusa od wypełnienia Jego misji w świecie. 
 Święty Łukasz opisuje przebieg próby ciała, duszy i ducha 
Jezusa. Poddał się jej napełniony Duchem Syn Boga. Próba 
ciała rozpoczęła się od postu i odczucia głodu. Diabeł, chcąc 
zapobiec objawieniu się Syna Bożego, chce zająć Jezusa 
produkcją chleba z kamieni. Zwycięstwo Jezusa w próbie 
ciała jest wzorem dla przyszłych Jego naśladowców, którzy 
tak jak On odrzucają dobra materialne. Próba duszy 
rozpoczęła się od pokazania ziemskich królestw i ich 
bogactw. Jezus jednak zdecydowanie odrzuca władzę i 
bogactwo, wybiera misję ukazania ludziom miłości wiernego 
Boga, aby zawrzeć z nimi wieczne przymierze przez Jego 
krew. Jezus zwyciężył próby. Jest przygotowany do służby 
misyjnej, do wypełnienia zadania, jakie otrzymał od Ojca. 
21 luty Łk 9, 28 – 36 
„Przemienienie Pańskie”
 Jezus w tej Ewangelii oddalił się na czas modlitwy. Zabrał 
ze sobą Piotra, Jana i Jakuba. Wydarzenie, jakie miało miejsce 
na Górze Tabor, było niezwykłe. Apostołowie doświadczyli 
wówczas czegoś nowego – bezpośredniej obecności Boga w 
materialnym świecie. Jezus ukazał im swoje prawdziwe 
oblicze, oblicze Boga. Objawił im się w swej Boskiej chwale. 
Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o zbliżającej się 

śmierci, o zbliżającym się odkupieniu win grzesznego świata. 
Piotr czuje się wyróżniony, chce to uczcić postawieniem 
namiotów. To on też słyszy głos z nieba, który mówi: „To jest 
mój Syn Wybrany. Słuchajcie Go.”

 Dlaczego Jezus przemienił się wobec tych trzech 
apostołów? Piotr, Jan i Jakub byli Jego najbliższymi 
uczniami. Przygotował ich w ten sposób do swojej męki. 
Przygotował  ich  serca  do  męstwa w obl iczu  
niewyobrażalnego cierpienia, którego będą świadkami. 
Jezus chciał ich przygotować, dlatego zabrał ich na górę, by 
pokazać im się w chwale, by upewnić ich, że jest Synem 
Boga, Mesjaszem zapowiadanym od wieków, by nie 
zwątpili, nie poddali się pokusie szatana prowadzącej do 
rozpaczy. By dla innych stali się oparciem i świadkami wiary. 
O tym, co ich spotkało, trzej uczniowie nic nie powiedzieli 
pozostałym uczniom.  

28 luty Łk 13, 1 – 9 
„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”
 Jezus został poinformowany o okrutnym ukaraniu przez 
żołnierzy rzymskich judejskich przestępców. Jednak nie 
okazuje żadnych oznak nienawiści, czy chęci zemsty. Wzywa 
słuchaczy, by wyciągnęli wnioski z nieoczekiwanej śmierci 
innych, nawrócili się i przygotowali na sąd. 
 Jezus odwraca uwagę od Piłata i przestępców, a zwraca się 
do obecnych, by pokazać, że grzech niewiary jest równie 
wielki jak przestępstwo karane śmiercią. Grzech niewiary 
powoduje śmierć duchową a jego skutki sięgają znacznie 
dalej. Nawrócenie owocuje zbawieniem. Bóg daje 
człowiekowi na to czas, podobnie jak ogrodnik, który pragnie 
uratować drzewo figowe przed wycięciem. Bóg pomoże nam 
formować duszę, wzrastać w wierze, doskonalić się w 
miłości. To proces długi, trwający całe ziemskie życie. 
Kończy się z chwilą zakończenia ziemskiej wędrówki. Każda 
chwila jest cenna. W każdej trzeba być otwartym, kochać i 
przyjmować Bożą wolę. 

 oprac. Katarzyna Kubiak
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  Ilekroć znajduję się na spotkaniach z młodymi w 
jakimkolwiek miejscu świata, czekam przede wszystkim na to, 
co oni zechcą mi powiedzieć o sobie, o swoim społeczeństwie, 
o swoim Kościele. I zawsze im to uświadamiam: ,,Nie jest 
wcale najważniejsze, co ja wam powiem – ważne jest to, co wy 
mi powiecie. Powiecie niekoniecznie słowami, powiecie 
waszą obecnością, waszym śpiewem, może nawet waszym 
tańcem, waszymi inscenizacjami, wreszcie waszym 
entuzjazmem''.
 Potrzeba nam tego młodzieżowego entuzjazmu. Potrzeba 
nam tej radości życia, którą mają młodzi. W tej radości życia 
jest coś z tej pierwotnej radości, jaką miał Bóg, stwarzając 
człowieka. Młodzi mają w sobie właśnie tę radość. Jest ona w 
każdym miejscu ta sama, a równocześnie inna, oryginalna. 
Potrafią ją po swojemu wypowiedzieć. To wcale nie jest tak, że 
Papież prowadzi młodych z jednego krańca globu ziemskiego 
na drugi. To oni go prowadzą. I choć mu przybywa lat, każą 
mu być młodym, nie pozwalają mu zapomnieć o jego 
własnym doświadczeniu, o jego własnym odkryciu młodości i 
jej wielkiego znaczenia dla życia każdego człowieka. Myślę, 
że to wiele tłumaczy.”
 W dniu inauguracji Pontyfikatu, 22 października 1978 
roku, już po zakończeniu liturgii, papież Jan Paweł II 
powiedział do młodych ludzi na Placu św. Piotra: ,,Wy 
jesteście nadzieją Kościoła i świata – wy jesteście moją 
nadzieją''. Te słowa wciąż bywają przypominane.
 Młodzi i Kościół... Podsumowując, pragnę powiedzieć, że 
młodzi szukają Boga, szukają sensu życia, szukają 
ostatecznych odpowiedzi na pytanie: ,,Co mam czynić, aby 
osiągnąć Życie wieczne?'' (Łk 10, 25). W tym szukaniu młodzi 
nie mogą nie spotkać się z Kościołem. I Kościół też nie może 
nie spotkać się z młodymi. Trzeba tylko, ażeby Kościół miał 
dogłębne zrozumienie tego, czym jest młodość, jakie jest 
znaczenie młodości dla każdego człowieka. Trzeba także, 
ażeby młodzi rozpoznali Kościół, ażeby dostrzegli w nim 
Chrystusa, który idzie poprzez wieki z każdym pokoleniem, z 
każdym człowiekiem idzie jako Przyjaciel. Ważny jest ten 
dzień w życiu, w którym młody człowiek przekona się, że to 
jest jedyny Przyjaciel, który nie zawodzi, na którego można 
zawsze liczyć (Przekroczyć próg nadziei, Lublin, 1994, s103 
ns).
 Ojciec Święty w Liście skierowanym do kard. Eduardo 
Pironio z okazji seminarium zorganizowanego  w dniach 13-
16 maja 1996 roku w Częstochowie przez Papieską Radę ds. 
Świeckich, mówił o znaczeniu  Światowych Dni  Młodzieży: 
„Przede wszystkim musimy podziękować Bogu za obfite i 
różnorodne owoce, jakie przynoszą Światowe Dni Młodzieży. 
Od pierwszego spotkania na placu św. Piotra w Niedzielę 
Palmową 1986 r. ukształtowała się tradycja, w ramach której 
w kolejnych latach odbywają się tam na zmianę spotkania 
światowe lub diecezjalne, co jest poniekąd symbolem swoistej 
dynamiki apostolstwa młodych, które winno się rozwijać w 
wymiarze lokalnym i powszechnym” (List Ojca Świętego do 
kard. E. F. Pironio z okazji seminarium zorganizowanego w 
dniach 13-16 maja 1996 r. w Częstochowie, za: L'Osservatore 
Romano,7-8/1996, s. 4, p.. 1).

Celem Światowych Dni Młodzieży jest wspólnotowe 
wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa: „Zasadniczym celem 
Dni jest skupienie wiary i życia każdego młodego człowieka 
wokół osoby Jezusa, tak aby On stał się trwałym punktem 
odniesienia oraz prawdziwym światłem dla każdej inicjatywy 
i dla wszelkich działań wychowawczych wśród nowych 
pokoleń. Taki jest «refren» każdego Światowego Dnia. 
Wszystkie zaś razem Dni Młodzieży obchodzone w 
minionym dziesięcioleciu jawią się jako nieustanne, naglące 
wezwanie do budowania życia i wiary na skale, którą jest 
Chrystus” – dodał Ojciec Święty w tymże Liście.
 Światowe Dni Młodzieży są uroczystym potwierdzeniem 
„tak” Chrystusowi. Są także wyjątkową okazją do odnowienia 
decyzji opowiadania się za Chrystusem: „W świetle 
powierzonego nam przez Chrystusa misyjnego zadania widać 
wyraźnie sens i znaczenie Światowych Dni Młodzieży, 
organizowanych w Kościele. Uczestnicząc w tych 
spotkaniach, młodzi pragną potwierdzić i odnowić ich „tak” 
powiedziane Chrystusowi i Jego Kościołowi, powtarzając za 
Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8)”  /Orędzie na VII 
ŚDM, 1992, za: L'Osservatore Romano, 2/1992/ - dodaje 
Ojciec Święty w Orędziu na VII Światowy Dzień Młodzieży.
 Te uroczyste spotkania mają pomóc młodzieży w 
przyjmowaniu Bożych darów: „Światowy Dzień Młodzieży 
ma więc przygotować nas wszystkich na przyjęcie daru Bożej 
miłości, która nas kształtuje i zbawia” /Orędzie na II ŚDM, 
Buenos Aires, 1987, za: L'Osservatore Romano, 11-12/1986/.
Spotkania te, przeżywane przez młodzież w duchu wiary pod 
przewodnictwem Ojca Świętego, są okazją do przemyślenia 
przez młodych ludzi prawd dotyczących ich miejsca w 
Kościele i w świecie: „Światowe Dni i Spotkania Młodzieży 
to opatrznościowe chwile refleksji, które pozwalają młodym 
zastanowić się nad ich najgłębszymi pragnieniami, umocnić 
świadomość przynależności do Kościoła, a także wyznawać, z 
coraz większą radością i odwagą, wspólną wiarę w Chrystusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego” /Orędzie na VIII 
ŚDM, 1993, za: L'Osservatore Romano, 10/1992/.
  Ojciec Święty Jan Paweł II przyznawał, że te spotkania z 
młodzieżą są okazją do wielu wzruszeń: „Podczas 
niezapomnianych spotkań światowych często doznawałem 
wzruszenia na widok spontanicznej radości i miłości młodych 
do Boga i do Kościoła. Przynosili oni ze sobą świadectwa o 
cierpieniu dla Ewangelii, o przeszkodach na pozór 
nieprzezwyciężonych, a pokonanych z Bożą pomocą; mówili 
o niepokoju, jakiego doznają wobec świata targanego przez 
rozpacz, cynizm i konflikty. Po każdym z tych spotkań żywiej 
odczuwałem potrzebę chwalenia Boga, który objawia 
młodym tajemnice swojego Królestwa (por. Mt 11, 25)” – 
wyznaje Ojciec Święty w Liście do Kardynała E. Pironio /List 
Ojca Świętego do kard. E. F. Pironio z okazji seminarium 
zorganizowanego w dniach 13-16 maja 1996 r. w 
Częstochowie, za: L'Osservatore Romano, 7-8/1996, s. 4, p. 
4/.

 Bp Henryk Tomasik

Pismo Parafii Zbąszyńskiej



  Sakrament Chrztu przyjęli:        
  1/.  Maria  Borowicka,  Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
  2/.  Michalina Oliwia  Bok,  Przyprostynia, ul. Cegielniana,
  3/.  Maria  Młodystach,  Nądnia, ul. Podmiejska,
  4/.  Zuzanna  Jarosz,  Gorzów Wlkp., ul. Zielona,
  5/.  Agnieszka  Kocur,  Zbąszyń, ul. Na Kępie,
  6/.  Aleksander  Mochort,   Wolsztyn, ul. Słowackiego,
  7/.  Kamil Jankowiak,  Stefanowo,
  8/.  Filip  Jankowiak,  Stefanowo,
  9/.  Natasza Halina  Sternalska,  Perzyny.

W OSTATNIM CZASIE: 

Odeszli do Wieczności:         
    1/.  Kazimierz  Gmiąt,  l. 88,  Zbąszyń, ul. Miodowa,
  2/.  Marian Piotr  Małycha,  l. 80,  Zbąszyń, ul. Topolowa,
  3/.  Władysława  Domagała,  l. 90,  Strzyżewo,
  4/.  Jan Antoni  Mai,  l. 69,  Zbąszyń, ul. Jeziorna,
  5/.  Czesława Maria  Stanicka,  l. 76,  Zbąszyń, ul. Żeromskiego,
  6/.  Aniela  Przybyła,  l. 85,  Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
  7/.  Elżbieta  Pobożan, l. 86,  Zbąszyń ul. Krótka.

Sakrament Małżeństwa zawarli:         
         1/. Jan Stanisław  Baszak  -  Celina Beata  Marciniak.

 W listopadzie 2014 roku ukazał się 
100 numer naszej parafialnej gazety 
„Zbąskie Sanktuarium”. W styczniu 
2016 roku minęło natomiast 10 lat  
u k a z y w a n i a  s i ę  „ Z b ą s k i e g o  
Sanktuarium” – mamy więc kolejną, 
okrągłą rocznicę wydawania naszej 
gazety. 
 Zachęcamy Parafian do jej 
czytania. Dziękujemy tym, którzy 

przekazują nam informacje, zdjęcia, 
które możemy wykorzystać w naszym 
piśmie. Dziękujemy za słowa 
podziękowania za ciekawe artykuły, a 
także niekiedy za słowa krytyki, które 
również są potrzebne.
 Słowa podziękowania kierujemy 
ku tym osobom, które podpowiadają 
nam  tematykę, jaką warto poruszyć w 
naszej gazecie.                Redakcja                                                        

MAMY JUŻ 10 LAT 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
to forma duchowości, która dla wielu staje się 

sposobem na życie. Prawdziwe Spotkanie 
z Nim pośrodku Zmagania sprawia, 

że nie chce się już żyć normalnie, 
tylko ekstremalnie, czyli w pełni.

Szczegóły Drogi Krzyżowej w kolejnym numerze „Sanktuarium”.
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PAN JEZUS MOŻE WSZYSTKO -
PODNIESIE KAŻDEGO,
KAŻDEGO!

Nr 51    LUTY      2016

  Ten rok dla Polski jest przełomowy. Rocznica Chrztu 
Polski i Światowe Dni Młodzieży. Warto ten czas 
spożytkować jako refleksję dziękczynną i świadectwo. Po 
ludzku czasami odczuwamy, że to co widzialne i policzalne 
ma większą wartość, ale dla chrześcijanina to bynajmniej 
nieprawda, prawdziwe wartości przyjęliśmy 1050 lat temu i 
chwała Panu Bogu za to, że nas prowadził, nas niedoskonałych 
Polan wraz z innymi po tym doskonałym świecie. Dlatego 
dziękujmy Mu ze wszystkich sił za łaskę wiary, którą przez 
Chrzest Święty otrzymaliśmy. Chwała Panu w Trójcy Świętej 
Jedynemu, chwała Matce Bożej, że jest naszą ukochaną 
Matką. W tym świętym czasie powinniśmy wszyscy dać 
namacalne świadectwo wiary. Możemy to robić na wiele 
sposobów:
 udostępniając swój dom gościom Światowych Dni 

Młodzieży,
 uczestnicząc w licznych wydarzeniach religijnych, także  

przez wsparcie finansowe,
 sami organizując wyjazd, 
 modląc się gorliwie za Ojczyznę i świat, by iskry wiary, 

nadziei i miłości z nich wychodziły. 
 W naszej Parafii zapisujemy chętnych, którzy chcą 

ugościć 
uczestni
k ó w  
Ś D M .  
G r u p a  
Modlite
w n a  
Święteg
o o Pio i 
Święteg
o Jana Pawła II organizuje wyjazd na uroczystości 1050-lecia 
do Gniezna w dniach 14-15 kwietnia. Szczegóły podamy w 
następnym numerze, ale już teraz chętnych zapisujemy pod 
numerem 602 763 974. Pod tym samym numerem proszę 
kierować smsy z prośbą o modlitwę wstawienniczą.
 Wyjazd na Światowe Dni Młodzieży organizuje ks. 
Łukasz, a zapisy przyjmuje p. Joanna Galas (opiekunka 
Chórku Dziecięcego).

2016 -  CZAS PRZEŁOMU

 Ojciec Święty Jan Paweł II 
odpowiadając na pytania Vittorio 
Messoriego stwierdził: „Każdy 
proboszcz w Rzymie wie, że 
odwiedziny w parafii musi zakończyć 
spotkaniem Biskupa Rzymu z 
młodzieżą. I nie tylko w Rzymie, ale 
także gdziekolwiek Papież się pojawi, 
wszędzie szuka młodzieży i wszędzie 
jest przez tę młodzież szukany. Ale 
właściwie to nie on jest szukany! To 
jest szukany Chrystus, który wie, ,,co                  
w człowieku się kryje'' (J 2, 25), 
zwłaszcza w młodym człowieku i daje 
n a  j e g o  p y t a n i a  p r a w d z i w e  
odpowiedzi! A jeśli to bywają 
odpowiedzi wymagające, młodzież 
wcale od nich nie stroni, owszem, na 
nie oczekuje.
 G e n e z a  Ś w i a t o w y c h  D n i  
Młodzieży również tym się tłumaczy. 
Najpierw przy okazji Jubileuszowego 

Roku Odkupienia, a potem w związku 
z  Międzynarodowym Rokiem 
Młodzieży, ogłoszonym przez ONZ 
(1985), młodzi zostali zaproszeni do 
Rzymu. I to był początek. Nikt nie 
wymyślił Światowych Dni Młodzieży. 
Oni sami je stworzyli.  
 Takie Dni, takie spotkania stały się 
odtąd potrzebą młodzieży we 
wszystkich miejscach świata .  
N i e j e d n o k r o t n i e  s ą  o n e  d l a  
duszpasterzy, a także dla biskupów 
wielkim zaskoczeniem. Przerastają to, 
czego oni sami oczekiwali.
 Światowe Dni Młodzieży stały się 
w i e l k i m  i  f a s c y n u j ą c y m  
świadectwem, jakie młodzież daje o 
sobie, stały się potężnym środkiem 
ewangelizacji. Jest bowiem w młodych 
ludziach olbrzymi potencjał dobra i 
twórczych możliwości.

cd. str. 14

Ojciec Święty Jan Paweł II o znaczeniu Światowych Dni Młodzieży

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

Co miesiąc Grupa Modlitewna prowadzi 
Adorację Pana Jezusa dla wszystkich 

w każdy czwartek przed Pierwszym Piątkiem 
m-ca godz. 17, a o 18 Msza Św. w intencjach, 

które wpływają do naszej grupy (czasami 
czwartek jest ostatnim dniem m-ca, a z uwagi 

właśnie na to, że Pierwszy Piątek przypada 
pierwszego dnia m-ca i jest rangą wyższy, 

dlatego Pierwszy Czwartek będzie dnia 
ostatniego m-ca. Ostateczna decyzja jednak 

zawsze należy do Księdza Proboszcza).
Co miesiąc odprawiamy Nabożeństwo 

Apelowe przy pomniku Jana Pawła II na 
pamiątkę odejścia do Pana (każdego 
drugiego dnia miesiąca o godz. 21).

Za św. Ojca Pio modlimy się codziennie we 
wszystkich intencjach, które wpływają do 

Grupy Koronką do Serca Pana Jezusa. 
Intencje te można przekazywać w dzień i noc 

z pełną dyskrecją telefonując lub SMS-em 
pod numer 602 763 974. Intencje też można 
składać do skrzynki modlitewnej na Ołtarzu 

św. Barbary (po prawej stronie)
Zachęcamy również do Modlitwy za 
kapłanów słowami św. S. Faustyny 

oraz dziesiątką Różańca za Ojczyznę 
(tzw. Krucjata za Ojczyznę). 



 

 

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA  

     1. Dzień zakochanych
2. Łyżwy na kółkach
3. Ścina drzewa
4. Rozpoczyna Wielki Post 
5. Zbieramy je na opał
6. Służy do mszy świętej
7. Roznosi listy i paczki
8. Kupujemy tam świeży chleb i bułeczki
9. Zwisają z dachu, gdy jest odwilż. 

autor: Milena

 

UZUPEŁNIANKA

  O                         T                         GI                    NA               KON 

  STO                                   ROWNICA   

  Ń S

Wykreśl co drugą literę i odczytaj hasło – dzień, który 
obchodzimy 21 lutego 2016 r

Has ................................................................................ło: .

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

Wielki Post – jako wezwanie do czynów miłosierdzia.

REBUS
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.Has ..........................................................ło: .

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

POST
 

Wielkimi krokami idzie Post.
Dwa dni nam tylko zostały,

A kiedy miną już „ostatków most”,
Usłyszysz, że: „z prochu Ty 

powstałeś”.

Posypie wtedy Ksiądz popiołem,
I do pokuty wezwie nas.

Do nawrócenia wszystkich społem,
Wezwie w Wielkiego Postu czas.

Jezusa powie znów słowami.
Donośnym głosem tak zawoła:

„Nawracajcie się, Ja jestem z Wami.
Więc przyjdźcie do mnie, 

do Kościoła”. 

Lidia Szymanowska
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 Litery w polach od  1  do  28  utworzą rozwiązanie krzyżówki - polskie przysłowie, które prosimy nadsyłać na adres: 
Zygmunt Buda, Przyprostynia, ul. Prandoty 48,  64 –360  Zbąszyń w terminie do dnia 20 lutego br.  
Rozwiązanie  zadań „Zamiast krzyżówki”: Homonim z metagramem:  łanie – łanie - na nie.  Anagram – „Dzielny żeglarz”:  
wielkim – wilkiem.   Anagram:  drobna – Brando.  Homonim - „Klęska Tukidydesa”:  za ten – z Aten. Homonim -  „W tropikalnej 
puszczy” :  roślinie – rośli nie.  Anagram - „W kolorowe, jesienne Bieszczady”:  sznur a – rusz na 
Nagrodę wylosowała:  Pani  Maria   Madaj,  Zbąszyń, ul. 17. Stycznia, Pani  Krystyna  Machul,  Nądnia.      
GRATULUJEMY !

Znaczenie wyrazów:

         Poziomo:
  1/.  w górach -  dla 
turystów
  8/.  zamęt, chaos,
  9/.  postać z „Pana 
Tadeusza”,
10/.  na głowie łosia,
11/.  rówieśnik,
13/.  kontynent,
16/.  A w AWF,
20/.  rodzaj obuwia, 
albo... ciągniki,
23/.  bierze udział w 
manifestacji,
24/.  pierwszy człon 
palca u ręki,
27/.  tam podpisano 
„Deklarację  
Niepodległości Stanów 
Zjednoczonych”,
30/.  róże mają 
kolczaste,
31/.  nosiciele genów,
33/.  przydatny w czasie 
rejsu jachtem,
34/.  naklejka,
35/.  Boże …, święto z 
uroczystą procesją,
36/.  rząd ssaków,
38/.  utwory muzyczne 
do ćwiczeń,
39/.  beztalencie 
pisarskie,
43/.  sztuka układania 
kwiatów,
46/.  mierzona u 
chorego,
48/.  np. wodór, siarka, 
węgiel,
49/.  silnie trujący gaz,
53/.  niemiecki 
przeciwnik czołgu T-34,
56/.  marzycielka,
58/.  największa wyspa 
Japonii,
59/.  kraj w Ameryce 
Południowej,
60/.  msza odprawiana 
tylko w Adwencie,
61/.  wyrazy z jedną 
zgłoską.

          Pionowo:
  1/.  harcerska /nie tylko/ 
łopatka,
  2/.  np. hoduje świnie, kury, 
kozy,
  3/.  rośliny – np. buraki i 
ziemniaki,
  4/.  imię żeńskie,
  5/.  błąd,
  6/.  sportowy czasomierz,
  7/.  dawniej przepisywał 
księgi,
12/.  obiekt kultury /np. 
STARY w Krakowie/,
14/.  rzeczywiste 
wydarzenia,
15/.  więziła Odyseusza,
17/.  naczynie mszalne,
19/.  szosa, lub Mleczna,
19/.  tam pracują misjonarze,
21/.  smaczna potrawa, lub 
przy butach alpinisty,
22/.  roczniki, kroniki,
25/.  gniew,
26/.  połowa z połowy,
28/.  gra z „kamieniami”,
29/.  zabytkowe miasto we 
Włoszech,
31/.  mieszkańcy Groznego,
32/.  duże rękawiczki,
33/.  miejsce zwycięstwa 
Napoleona w lipcu 1809 r.,
36/.  duży pierścień,
37/.  zawiązana ze wstążki,
40/.  w niej obraz,
41/.  na stole,
42/.  pierwiastek chemiczny 
Ac,
44/.  wypisywane np. w 
pralni,
45/.  stolica Grecji,
47/.  mogą być budowlane,
50/.  rośliny rosnące na 
drzewach, a nie będące 
pasożytami /np. mchy/,
51/.  dawniej: zysk,
52/.  panowie wiążą je przy 
koszulach,
53/.  brak mu odwagi,
54/.  „... i Ludmiła” - opera 
Glinki,
55/.  Marek …, aktor gra w 
„Złotopolskich”,
57/.  zawiadomienie z 
poczty.

KRZYŻÓWKA ZIMOWA  
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW

HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA !!!  
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 ZAKOŃCZENIE OKRESU BOŻEGO NARODZENIA  


