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SŁOWO PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie,
Całun z Manoppello (wł.
Volto Santo di Manoppello) – relikwia
chrześcijańska, która znajduje się w
sanktuarium w miasteczku Manoppello
we Włoszech ukazuje uśmiechniętą

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII

MARZEC/ KWIECIEŃ/ MAJ 2016

Co się działo w marcu 2016 roku?
 Wieczysta Adoracja – Od 3 do 5 marca 2016 trwała w
naszej parafii Wieczysta Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Dniami wieczystej adoracji są corocznie
czwartek, piątek i sobota przed IV Niedzielą Wielkiego Postu.
Adoracjom przewodniczyły grupy: w czwartek - Straż
Honorowa NSPJ, w piątek – Ojcowie i Matki Różańcowe, w
sobotę – Grupa św. Ojca Pio i św. Jana Pawła II. Każdego dnia
były też adoracje w ciszy.
 Zbąszyńska Droga Krzyżowa – W piątek, 18 marca
przeszła ulicami Zbąszynia Droga Krzyżowa. Rozważania
przy każdej stacji prowadził ks. Marek, ks. Proboszcz
niósł relikwie Krzyża Świętego, a ks. Łukasz –
przewodniczył końcowym obchodom w kościele – Litanii do
Najdroższej Krwi Chrystusa Pana i ucałowaniu relikwii
Krzyża Świętego.
 Ekstremalna Droga Krzyżowa – Pierwsi uczestnicy tej
Drogi Krzyżowej, którzy wyruszyli z Wolsztyna w piątek, 18
marca o godz. 21.00 dotarli do Zbąszynia w sobotę, 19 marca
już ok. godz. 5.00. Na trasę wyruszyło 130 osób, a do celu
dotarły 103 osoby.
 Świąteczny Objazd Chorych – Kapłani odwiedzili
chorych w domach w sobotę, 19 marca, przed Niedzielą
Palmową.
 Uroczystość św. Józefa – Również w sobotę, 19 marca o
godz. 16.00 z racji Uroczystości Św. Józefa Oblubieńca NMP
została odprawiona Msza św. w kaplicy w Nowym Dworze.
Św. Józef jest patronem tej kaplicy.
· Niedziela Palmowa – W niedzielę, 20 marca, na
wszystkich Mszach św. święcone były palmy. Najbardziej
uroczyste wejście w procesji z palmami miało miejsce na
Mszy św. o godz. 12.00.
 Składka remontowa – W niedzielę, 20 marca zbierana
była składka remontowa, która wyniosła 9.900 zł. Za złożone
ofiary i wszelką pomoc dla parafii składamy serdeczne Bóg
zapłać.
 Spowiedź Wielkanocna – Poniedziałek, 21 marca był
dniem spowiedzi wielkanocnej w naszej parafii z udziałem
księży z dekanatu.
 Triduum Paschalne – W dniach od 24 do 26 marca 2016
roku przeżywaliśmy Święte Triduum Paschalne.
Uroczystościom w Wielki Czwartek przewodniczył
Ks. Łukasz, liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył
Ks. Marek. Mszy św. koncelebrowanej Wigilii Paschalnej w

twarz
Jezusa w chwili Zmartwychwstania. Uśmiech
ofiarowany człowiekowi wraz ze zbawczym darem życia
wiecznego i Zmartwychwstania. Nam zaś trudno to pojąć i
zrozumieć choć św. Paweł już informował, że ani oko nie
widziało, ani ucho nie słyszało, co przygotował Bóg dla
swoich czcicieli.
Niech Zmartwychwstały Wam wszystkim błogosławi.
Alleluja.
Proboszcz

Wielką Sobotę przewodniczył Ks. Proboszcz.
 Wielkanoc – Msze św. w Niedzielę Wielkanocną i
Wielkanocny Poniedziałek sprawowane były wg porządku
niedzielnego.
Co nas czeka w kwietniu i w maju 2016 roku?
 Pierwszy czwartek i piątek – W pierwszy piątek –
1 kwietnia i 31 marca w czwartek przed pierwszym piątkiem
miesiąca prowadzone były Adoracje Eucharystyczne wg
stałego planu.
 Pierwsza spowiedź – W pierwszą sobotę, 2 kwietnia 2016
roku – dzieci kl. III przygotowujące się do przyjęcia
Pierwszej Komunii św. – przystąpiły po raz pierwszy do
Spowiedzi św.
 Turniej Piłki Nożnej Halowej – Również w sobotę,
2 kwietnia odbył się na Hali Sportowej Zbąszynianka
X Turniej Piłki Nożnej Halowej Ministrantów o puchar ks.
Proboszcza.
 11 Rocznica śmierci św. Jana Pawła II – W Wigilię
Święta Bożego Miłosierdzia, przypadającą tak samo jak 11 lat
temu – 2 kwietnia, obchodziliśmy kolejną już 11 rocznicę
śmierci św. Jana Pawła II. W tym dniu odbył się o godz. 21.00
Apel przy pomniku Papieża.
 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – W niedzielę,
3 kwietnia 2016 roku podczas Mszy św. o godz. 14.30 i 16.00
dzieci kl. III odnowią przyrzeczenia chrzcielne, trzymając w
rękach, zapalone przez rodziców od PASCHAŁU świece.
 Niedziela Miłosierdzia – Niedziela, 3 kwietnia – pierwsza
niedziela po Wielkanocy to Święto Miłosierdzia Bożego.
Jest to w tym roku szczególne Święto, bo obchodzone
w ROKU NADZWYCZAJ NEGO JUBILEUSZU
MIŁOSIERDZIA, którego hasło brzmi: „Bądźcie miłosierni
jak Ojciec”. W Godzinie Miłosierdzia o godz. 15.30 zostanie
w kościele odprawione nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego.
 Składka remontowa – W trzecią niedzielę, 17 kwietnia
2016 r. będzie zbierana składka remontowa.
 Rekolekcje szkolne – Dzieci szkół podstawowych będą
przeżywały rekolekcje w dniach od 27 do 29 kwietnia 2016
roku.
 Nabożeństwa Majowe i Apele – Przez cały miesiąc maj
Nabożeństwa Majowe po Mszy św. wieczornej, a Apel przy
Grocie o godz. 21.00.
 Apel przy pomniku – W poniedziałek, 2 maja 2016 Apel
przy pomniku Papieża św. Jana Pawła II
 Trzeciego Maja – Uroczystość NMP Królowej Polski,
Święto Konstytucji 3 Maja. Msza św. w intencji Ojczyzny
zostanie odprawiona o godz. 9.00.
cd. str. 6
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ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
„Przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy
pracowałem w pobliskim Solvayu. Do dzisiaj pamiętam tę
drogę, którą odbywałem codziennie przychodząc na różne
zmiany do pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie
się wtedy nosiło. Jak można sobie wyobrazić, że ten człowiek
w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę
Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach?” powiedział w 2002 roku Papież Jan Paweł II, nawiązując
do swojej wojennej przeszłości. Dziś możemy powiedzieć,
że w Święto Miłosierdzia Bożego 2005 roku ten człowiek w
drewniakach pomaszerował prosto w ramiona
Miłosiernego Boga.
Karol Wojtyła nigdy nie poznał Siostry Faustyny. Gdy
przybył z ojcem do Krakowa latem 1938 roku, siostra
Faustyna była śmiertelnie chora. Zmarła w krakowskich
Łagiewnikach 5 października tegoż roku – Karol właśnie
rozpoczynał studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kiedy dowiedział się o jej istnieniu? Siostry z
klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
twierdziły, że jako młody kapłan często bywał w kościele,
gdzie na przyklasztornym cmentarzu spoczywały doczesne
szczątki s. Faustyny.
Narodziny dla nieba Ojca Świętego Jana Pawła II
przypadły w roku, kiedy obchodziliśmy 100-lecie urodzin św.
s. Faustyny. To właśnie na gruncie orędzia przekazanego przez
Jezusa skromnej zakonnicy wyrósł kult, który na krańce ziemi
zaniósł Papież Jan Paweł II.
Ojciec Święty niestrudzenie głosił
orędzie miłosierdzia, a ramy tego
szczególnego wyznania wiary
wyznaczały słowa: „Bóg bogaty w
miłosierdzie”. Pod takim tytułem
ukazała się, na progu jego pontyfikatu,
druga encyklika, pod takim też hasłem
upłynęła Jego ostatnia pielgrzymka do
Ojczyzny. „To hasło - tłumaczył
Papież w homilii na krakowskich
Błoniach – jest niejako streszczeniem
całej prawdy o tej miłości Boga do
człowieka, która przyniosła ludzkości
odkupienie. Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze Krzyża.
Nikt bowiem nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Taka jest miara
miłosiernej miłości! Taka jest miara Miłosierdzia Bożego!”.
Jan Paweł II wiedział, że wezwanie do głoszenia światu
miłosiernej miłości Boga nie wyczerpuje się tylko w słowie.
„Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i
głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i
Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych
zdrojów miłosierdzia. Ogromne znaczenie ma w tej dziedzinie
stałe rozważanie Słowa Bożego, a nade wszystko świadome i
dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz sakramencie pokuty
i pojednania” (Dives in misericordia, 13).
Ojciec Święty nie tylko mówił nam o tym, abyśmy
„korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami czynili
miłosierdzie wobec braci”, ale sam był pierwszym sługą tego
przesłania. Byliśmy świadkami wielu aspektów miłosiernej
miłości Jana Pawła II: od stawania w obronie życia, poprzez

4

n i e s t r u d z o n e
nawoływania do pokoju i
ludzkiej solidarności, do
stawiania drogowskazów
młodym, umacniania
rodzin, jednoczenia się z
samotnymi i cierpiącymi.
Był wszędzie tam, gdzie
wzywały go potrzeby
tych, którzy się źle mają
(Mt 9,12). Różnymi
drogami docierał do ich
serc, bezpośrednio – w
osobistych spotkaniach, a
gdy było to niemożliwe, to
słowem, a zwłaszcza
modlitwą. Swoją posługę
miłosierdzia spełnił także
wobec Ali Agcy, ucząc nas
tym samym, że
„przebaczyć to znaczy
odwołać się do dobra, które jest większe od jakiegokolwiek
zła” (Pamięć i tożsamość, 3).
W planie głoszenia Bożego Miłosierdzia św. Jan Paweł II
odegrał bardzo ważną rolę. Już od swojej młodości żył
orędziem Bożego Miłosierdzia. Było ono szczególnym
źródłem nadziei dla wielu ludzi w tragicznych latach drugiej
wojny światowej, niemieckiej okupacji i komunistycznego
zniewolenia. „Było to moje osobiste doświadczenie – mówił
Jan Paweł II – które zabrałem na Stolicę Piotrową i które
kształtuje obraz tego pontyfikatu”. Pontyfikat Jana Pawła II to
wielkie wołanie do Boga o miłosierdzie. Miał świadomość, że
głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu jest Jego
szczególnym zadaniem.
Już jako arcybiskup w 1965 roku podjął decyzję o
rozpoczęciu diecezjalnego procesu informacyjnego
odnośnie życia i cnót s. Faustyny. Jako kardynał zabiegał o
rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny w
Rzymie, a jako Jan Paweł II w 1993 roku ogłosił Faustynę
błogosławioną.
Nie możemy zapomnieć o innym czynie miłosierdzia, jaki
dokonał się 30 kwietnia 2000 roku, w Roku Wielkiego
Jubileuszu. Tego dnia Papież przyniósł światu orędzie
miłosierdzia poprzez szczególne znaki: kanonizację s.
Faustyny i ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego, tego
Miłosierdzia, które Jezus w jednym z widzeń Faustyny nazwał
jedynym ratunkiem dla świata. Kolejnym wielkim
wydarzeniem wyznaczającym w świecie szlak Bożego
Miłosierdzia, a dokonanym przez Jana Pawła II, jest uroczysty
Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, który miał
miejsce w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku.
Opatrzność Boża sprawiła, że odejście Jana Pawła II
do Domu Ojca nastąpiło w sobotę, 2 kwietnia 2005 roku
w wigilię Niedzieli Miłosierdzia – święta, które sam
ustanowił. Jego następca na Stolicy św. Piotra wybrał to
święto, dzień 1 maja w 2011 roku, na dzień beatyfikacji
Jana Pawła II.
cd. str. 6
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ŚP. KS. KANONIK HENRYK RĘKOŚ - EMERYTOWANY PROBOSZCZ
W środę, 9 marca 2016 roku, w 80 roku życia
i 56 roku kapłaństwa zmarł po długiej chorobie
KS. KANONIK HENRYK RĘKOŚ. Ks. Kanonik, będąc
już emerytem, w październiku 2010 roku zamieszkał w
naszej parafii i służył pomocą w duszpasterstwie. Mieszkał
w parafii przez ok. 2 lata, a drugie tyle dojeżdżał i nadal
służył pomocą na tyle, na ile pozwalało zdrowie.
Ks. Henryk Rękoś urodził się 18 stycznia 1936 roku. Jego
rodzinną parafią było Brenno w dekanacie przemęckim. Jest to
ten sam dekanat, do którego należy Wieleń
Zaobrzański i dlatego ks. Kanonik bywał tam każdego
roku na odpuście. Pochodził z licznej rodziny, miał
pięcioro rodzeństwa.
Będąc uczniem szkoły podstawowej, służył przy
ołtarzu jako ministrant. Po jej ukończeniu w 1950
roku, wraz z kolegami ministrantami we czwórkę,
postanowili kontynuować naukę w Niższym
Seminarium Duchownym w Wolsztynie. Po zdaniu
matury w 1954 roku, ks. Henryk wstąpił do
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w
Poznaniu i został przyjęty przez ks. arcybiskupa
Walentego Dymka, a wyświęcony na kapłana przez ks.
arcybiskupa Antoniego Baraniaka, 26 maja 1960 roku. Wraz z
ks. Henrykiem wyświęconych zostało 45 diakonów.
W jakich parafiach posługiwał ks. Henryk? Po
święceniach był na zastępstwach kolejno w parafiach Tomice,
Konarzewo i Gościeszyn. Potem były wikariaty w Kicinie,
w Poznaniu – w parafii św. Marcina. W roku 1973 objął
pierwszą samodzielną placówkę jako proboszcz. Była to
parafia w Kotłowie k/Ostrowa, gdzie posługiwał przez siedem
lat. W roku 1980 objął parafię p.w. św. Mateusza w Opalenicy.
W tej parafii był do roku 1985. Od 1985 do 2006
proboszczował w parafii p.w. Wszystkich Świętych w
Tarnowie Podgórnym w dekanacie szamotulskim. W roku
1999 został kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w
Poznaniu. Od roku 2006 do 2009 kierował jako proboszcz
parafią p.w. św. Wojciecha w Rusku k/Jarocina. Ze względów
zdrowotnych ks. Kanonik przeszedł na emeryturę i
zamieszkał przy parafii kolegiackiej w Szamotułach.
W roku 2010 ks. Kanonik Henryk Rękoś obchodził Złoty
Jubileusz Kapłaństwa i w tym samym roku, pod koniec
września trafił do Zbąszynia. Zamieszkał na wikariacie. Wraz
z parafianami i kapłanami ks. Krzysztofem Kaczmarkiem i ks.

Pawłem Obstem, 2 października 2010
roku udał się na II Pieszą Pielgrzymkę
Pokutno-Dziękczynną wokół Jeziora
Błędno. Podczas tej pielgrzymki
właśnie ks. Henryk poświęcił,
znajdujący się w lesie, Kamień
Pielgrzyma.
Ks. Henryka szczególnie
pamiętamy z posługi w konfesjonale.
Był niestrudzonym spowiednikiem.
Lubił tę posługę, a co najważniejsze
starał się zrozumieć drugiego
człowieka. Ks. Kanonik w parafii w
Tarnowie Podgórnym opiekował się
Oazą Rodzin – jak powiedział –
wiele widział i słyszał, wie, co
przeżywały niektóre rodziny, z
jakimi problemami się borykały.
Ponadto ks. Kanonik
Henryk, jak długo pozwalało mu
zdrowie, odprawiał Msze św.,
rozdzielał Komunie św., odwiedzał chorych w pierwsze
soboty miesiąca, odwiedzał parafian, chodząc po kolędzie.
We wtorek, 15 marca 2016 roku odbyły się uroczystości
pogrzebowe śp. KS. KANONIKA HENRYKA RĘKOSIA.

Msza św. z wprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego
została odprawiona w kościele parafialnym w Zbąszyniu o
godz. 8.00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks.
kanonik Zbigniew Piotrowski – proboszcz naszej
zbąszyńskiej parafii, a homilię wygłosił ks. kanonik Andrzej
Grabański – proboszcz parafii p.w. NMP Nieustającej
Pomocy w Nowym Tomyślu. Msza św. pogrzebowa pod
przewodnictwem ks. biskupa seniora Zdzisława Fortuniaka
odprawiona została w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej w
Brennie. Po Mszy św. odbył się pogrzeb na cmentarzu
parafialnym. Pamiętajmy w modlitwach o zmarłym kapłanie.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ...
Urszula Pawelska
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KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)
Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na
ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty
między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego,
Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził
się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę
w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała
zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana
naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za
grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach
(10 razy)
Dla Jego bolesnej
męki, miej miłosierdzie
dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty
M o c n y, Ś w i ę t y
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Od poniedziałku do soboty zapraszamy
do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego,
w kościele o godz. 15.00.

ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA - cd.
Papież Benedykt XVI miał bowiem to głębokie
przekonanie, że kluczem do zrozumienia całego
pontyfikatu Papieża Polaka jest Miłosierdzie Boże.
Tą droga poszedł również Ojciec Święty
Franciszek, który zdecydował, że kanonizacji
Jana Pawła II i Jana XXIII dokona w ten wymowny
dzień – w Święto Miłosierdzia Bożego w dniu
27 kwietnia 2014 roku.
W ROKU ŚWIĘTYM NADZWYCZAJNEGO
JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA - w Wigilię
Święta Bożego Miłosierdzia, przypadającą tak
samo jak 11 lat temu w pierwszą sobotę, 2 kwietnia
2016 roku, obchodzić będziemy kolejną (11)
rocznicę śmierci naszego ukochanego Papieża św.
Jana Pawła II. Czy pamiętamy, czego uczył nas
Ojciec Święty?
MODLITWA
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie
za dar apostolskiego życia i posłannictwa
Świętego Jana Pawła II i za Jego
wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości
do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa
wszystkim ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
Urszula Pawelska

6

Z ŻYCIA NASZEJ PARAFII - cd. ze str. 3
 Święty Florian - W środę, g o d z . 1 8 . 3 0 S a k r a m e n t u
4 maja przypada liturgiczne Bierzmowania naszej młodzieży
wspomnienie św. Floriana – udzieli KS BISKUP SENIOR
patrona strażaków. Msza św. w ZDZISŁAW FORTUNIAK.
intencji strażaków odprawiona  Msze Święte Fatimskie – W
pierwszą sobotę miesiąca, od
zostanie o godz. 18.30.
 Adoracje Eucharystyczne – maja do października, będą
W pierwszy czwartek - 5 maja i odprawiane Msze św. Fatimskie pierwszy piątek - 6 maja o godz. 20.00. Jednak w maju,
będziemy trwali na adoracji ze względu na bierzmowanie,
Najświętszego Sakramentu pod Msza św. fatimska nie będzie
przewodnictwem grup wg stałego odprawiona.
 U r o c z y s t o ś ć
planu.
 Odpust w Przyprostyni – Wniebowstąpienia Pańskiego –
Msza św. odpustowa w kościółku W niedzielę, 8 maja 2016 roku, w
św. Stanisława Biskupa w Uroczystość Wniebowstąpienia
P r z y p r o s t y n i o d p r a w i o n a Pańskiego, pierwsza grupa
zostanie w sobotę, 7 maja 2016 dzieci kl. III, podczas Mszy św. o
godz. 10.00, przystąpi do I
roku o godz. 16.00.
 Bierzmowanie – Również w Komunii świętej.
Urszula Pawelska
sobotę, 7 maja na Mszy św. o

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KALENDARIUM
Jan Paweł II to papież, którego poznał cały świat. Jego
pontyfikat zmienił bieg historii świata, przemieniając
świadomość i serca setek milionów ludzi. Jest on jedną z
najważniejszych osób w całej historii chrześcijaństwa.
Podczas trwania jego pontyfikatu, słowa Jezusa docierały do
najdalszych zakątków ziemi, ponieważ wiele pielgrzymował
oraz głosił Słowo Boże na całym świecie. Pracował
niestrudzenie, był twórcą wielu encyklik. Podczas
pielgrzymek do Polski wiele razy wspominał, że tęskni za
nią, bo kochał swoją ojczyznę. Papież wzywał narody
walczące ze sobą, aby zaprzestawały walk, ponieważ dbał o
pokój na świecie. To tylko kilka rzeczy, które sprawiają, że
jest on bliski naszemu - polskiemu – sercu. Aby trochę
odświeżyć nasze wspomnienia o Janie Pawle II,
przedstawiamy cykl jego kalendarium:

REJONÓWKA SZAFARZY
W dniu 1 marca 2016 r. w naszej parafii w Zbąszyniu
odbyło się rejonowe spotkanie Nadzwyczajnych
Szafarzy Komunii Świętej. O godz. 19:00 wszyscy
zgromadziliśmy się w kościele na adoracji
Najświętszego Sakramentu, którą prowadził nasz
opiekun ks. Krzysztof Frąszczak. Następnie przeszliśmy
do salki w Domu Katolickim na drugą część spotkania.
Ksiądz Krzysztof zapoznał nas z wydarzeniami, które
czekają nas w najbliższych miesiącach.
Najważniejszymi uroczystościami będą obchody









 13 kwietnia 1929 r. umiera matka Karola, Emilia z
Kaczorowskich Wojtyłowa.
 styczeń-kwiecień 1965 – Arcybiskup Wojtyła
pracuje w podkomisji przygotowującej soborowy
dokument „O Kościele w świecie współczesnym”.
16 kwietnia 1974 – kardynał rzuca wyzwanie
czechosłowackim władzom komunistycznym,
wygłaszając przemówienie na pogrzebie kadr. Stefana
Trochty w Litomierzycach.
28 kwietnia 1994 – Jan Paweł II upada i łamie kość
udową.
29 kwietnia 1994 przechodzi zabieg wszczepienia
sztucznego stawu biodrowego.
17 kwietnia 2003 – ogłasza nową encyklikę „Ecclesia de
Eucharistia”.
2 kwietnia 2005 – godzina 21:37 Jan Paweł II nie żyje.
27 kwietnia 2014 - papież Franciszek odprawił na placu
Św. Piotra mszę świętą kanonizacyjną Jana Pawła II
Katarzyna Szymków

jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Nasz opiekun
zachęcał do udziału, szczególnie we Mszy św. 16
kwietnia w Poznaniu
i pomocy w rozdzielaniu
Komunii. Kolejnym wydarzeniem będzie w czerwcu,
także w Poznaniu, Ogólnopolska Pielgrzymka Szafarzy
Komunii Świętej. Tego dnia zostaną włączeni do grona
szafarzy nowi kandydaci z archidiecezji poznańskiej, a
szafarze obecnie pełniący tę funkcję, odnowią ją na
kolejny rok. Na koniec ustalono miejsce następnego
spotkania, które odbędzie się w parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu.
Krzysztof Kubiak

ROCZNICA CHRZTU POLSKI - PROGRAM
CZWARTEK - 14 KWIETNIA
GNIEZNO

PIĄTEK - 15 KWIETNIA
POZNAŃ

SOBOTA - 16 KWIETNIA
POZNAŃ

Godz. 11.00 – Biskupi uczestniczyć
będą w obradach plenarnych
Konferencji Episkopatu
Polski w
Seminarium Duchownym w Gnieźnie.
Godz. 15.00 – Celebracja jubileuszowa
na Ostrowie Lednickim. Episkopat
Polski, zaproszeni goście i wierni będą
tam dziękować za Chrzest Polski,
zabrzmi też dzwon „Mieszko i
Dobrawa”.
Godz. 17.00 – W katedrze
gnieźnieńskiej rozpocznie się uroczysta
Msza św.
Godz. 20.00 – W gnieźnieńskim Teatrze
im. Aleksandra Fredry odbędzie się
prapremiera filmu o chrzcie Mieszka I.

Przed południem – W Gimnazjum
Katolickim im. Św. Stanisława Kostki w
Poznaniu
odbędzie się zebranie
Episkopatu .
Godz. 12.00 – W Sali Ziemi na terenie
M i ę d z y n a r o d o w y c h Ta r g ó w
Poznańskich rozpoczną się uroczyste
obrady Zgromadzenia Narodowego z
orędziem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
Następnie w Filharmonii
Poznańskiej zabrzmi jubileuszowe
„Oratorium 966.pl”.
Godz. 15.45 – Wyruszy procesja
maryjna z Fary do Katedry poznańskiej.
Godz. 17.00 – Uroczysta Msza św. w
poznańskiej Katedrze.

Przed południem – Po raz kolejny
w Gimnazjum Katolickim im. Stanisława
Kostki w Poznaniu zbierze się Episkopat
Polski.
Godz. 10.50 – Na Stadionie INEA
rozpocznie się świętowanie Jubileuszu
pod hasłem: „Gdzie chrzest, tam
nadzieja”.
Godz. 14.00 – Również na stadionie
zostanie odprawiona Msza św. z chrztem
dorosłych i posłaniem wieńczącym
centralne obchody Jubileuszu.
Godz. 19.00 – Na stadionie INEA
zaprezentowane też zostanie specjalne
wykonanie
musicalu poznańskiego
Teatru Muzycznego „JESUS CHRIST
SUPERSTAR”.
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W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej
Wolsztyn-Zbąszyń, która odbyła się 1819.03.2016r., wzięło udział 130 osób. Droga
rozpoczęła się Mszą św. o godzinie 20.00,
po której udzielono błogosławieństwa dla
każdego z uczestników. Na szlak pątnicy
wyruszyli około godziny 21.00 spod
wolsztyńskiej Fary. Czterdziestodwukilometrową trasę
Drogi Krzyżowej, dochodząc do 14 stacji Drogi Krzyżowej
usytuowanej przy Kościele Parafialnym w Zbąszyniu,
przeszły 104 osoby. Na Msze św. w sobotę rano o godz. 7.00
lub 7.30 dotarli prawie wszyscy uczestnicy Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej. Jak przeżyli ten niesamowity czas?
*** O Ekstremalnej Drodze Krzyżowej dowiedziałem się w
Kościele. Decyzję o przejściu podjąłem wspólnie z żoną.
Prosiłem o łaskę Ducha Świętego, o siłę do przejścia.
Rozważania drogi krzyżowej były dla mnie bardzo dużym
przeżyciem duchowym. Myśl o Jezusie i rozważania stacji dawały
siłę do pokonania kolejnych odcinków trasy. Kiedy myślisz, że już
nie wytrzymasz – nadchodzi świt – widać Zbąszyń. Czasem trzeba
udowodnić sobie, jak ważne jest przezwyciężenie samego siebie.
Jestem zadowolony, że wraz z żoną mogłem uczestniczyć w tej
DRODZE, to po prostu uczy pokory. Nie piszę dużo, bo jak ktoś
powiedział: "EDK nie jest do opowiadania, tylko do przejścia".
(Małgorzata i Andrzej Krawczyk)
*** Przy takim ekstremalnym wysiłku ważny jest kryzys. Bez
niego nie ma poświęcenia. Największy kryzys na trasie EDK
miałem gdzieś około kilometra-dwóch od miejscowości, gdzie
mieszkam. Dzięki wysiłkowi doświadczyłem
chyba największego w życiu pragnienia
znalezienia się na końcu tej drogi, czyli w
moim kościele, w Zbąszyniu, który witał nas
dzwonami, gdy wchodziliśmy na plac
kościelny równo o 6:00 godzinie. (Grzegorz)
*** Praktycznie bez przygotowania
fizycznego, a jestem osobą, która wszędzie
jeździ samochodem, wybrałam się na
Ekstremalną Drogę Krzyżową. Bardzo się
zatem bałam, czy dam radę. Noc wcześniej
nie spałam... nerwy... Dzisiaj już jestem po i ciągle wracam
myślami do tej nocy. Nie pamiętam już bólu, który towarzyszył mi
niemal od samego początku. Za to dopiero teraz zaczynam myśleć
o wartości tych chwil pielgrzymowania. Co czuję? Radość i
dumę. Tyle dzisiaj. Jedno wiem na pewno nigdy nie pokonałabym tej trasy, gdyby
nie miłość do Jezusa, tylko dla Niego
zdecydowałam się. Dziękuję za to, że
szłam, cierpiąc, modląc się za wielu i za
siebie. Jestem pewna, że owoce przyjdą.
(Kasia)
*** EDK – przeżyłem! Wytrzymałem
trudy. Po drodze byłem szczęśliwy, gdy
mogłem docierać do kolejnych stacji.
Szedłem w ciszy i spokoju. Po przyjściu do
Zbąszynia fizycznie odczuwałem jedynie ból „parzących” stóp. A
w przyszłym roku pójdą ze mną jeszcze inni. Chyba ich skutecznie
zachęciłem.
(Roman)
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*** Doświadczenie Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej było dla mnie niezwykle
cenne. Nocna wędrówka w ciszy
połączona z rozważaniem męki
Chrystusa, to czas duchowego, jak i
fizycznego wysiłku. Z całą pewnością
dzięki tej nocy bardziej świadomie
wszedłem w czas Triduum Paschalnego.
W chwilach kryzysu bardzo pomagała
mi obecność innych uczestników.
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał,
Alleluja!
(fr. Jędrzej OMI)
*** W EDK wziąłem udział po raz drugi. Tegoroczną drogę
krzyżową szedłem w intencji mojej rodziny: żony i dzieci.
Dziękowałem za wszystko, co od Boga otrzymujemy i polecałem
przyszłość każdego z nas. Szedłem w grupie, która była na czele,
co było zgodne z wcześniejszymi założeniami, gdyż dobrze
znałem całą trasę. Szło mi się dobrze i prawie bezboleśnie. Cieszę
się, że wziąłem udział w tej modlitwie. Trasę uważam za ciekawą,
a dobre „Anioły” czekające na pątników z ciepłą kawą i herbatą
były miłym podsumowaniem tego wydarzenia.
(Jarosław)
*** Poszedłem na EDK, aby odnaleźć cel życia. Nie uznaję
Watykanu, ale poszukuję Boga i świętości.
(A.K.A)
*** Stacja IX, Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Ja też
upadam razem z nim. Tym razem nie jest to jednak przenośnia, a
dosłowny obraz mojego stanu fizycznego. Godzina 3 w nocy,
stopy zmienione w ogniska bólu, a ja bardzo wyraźnie odczuwam,
że wydarzenia męki Jezusa, to nie tylko metafory i zabiegi
literackie, a rzeczywiste przeżycia Boga - człowieka idącego na
śmierć za mnie. Inaczej spogląda się na ostatnią drogę
Zbawiciela wypoczętemu i w ciepłym kościele, a inaczej padając
ze zmęczenia w środku ciemnego lasu...
(fr Michał)
*** Na pytanie czy w trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
głęboko duchowo ją przeżyłam,
odpowiadam – „Chyba nie …”.
Przeżycia przyszły dopiero później,
gdy człowiek sobie wszystko
przemyślał, przeanalizował,
„przetrawił”. W trakcie drogi raczej
byłam skupiona na samej drodze, aby
nie pomylić szlaku, by się nie zgubić w
ciemności, nie potknąć się. Cała noc
spędzona w samotności, idąc od stacji
do stacji nastrajała do przemyśleń,
modlitw, obcowania z Bogiem i naturą. Mając w sercu intencję,
łatwiej było pokonać swoje fizyczne słabości i bóle.
(Basia)
*** W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej uczestniczyłem pierwszy
raz w życiu. Jest to zupełnie nowe doświadczenie dla mnie.
Wysiłek był ogromny. Niosłem w tej
Drodze Krzyżowej trudności, które
na codzień jakoś mnie dotykają, ale
również niosłem intencje, które mi
powierzono w rodzinie. Przede
wszystkim jednak chciałem być z
Chrystusem i czuć to, co On czuł
idąc na Golgotę.Cierpieć razem z
Nim. Były takie chwile w czasie
drogi, że mówiłem sobie - nie dam
rady, że nie dojdę, ale motywowało
mnie tylko jedno, że CHRYSTUS MIAŁ CIĘŻEJ i doszedł na
Górę. Już czekam aż za rok będę mógł wziąć kolejny raz udział w
tej Drodze Krzyżowej z Chrystusem.
(brat Łukasz)
cd. str. 9
Pismo Parafii Zbąszyńskiej

DUSZA LUDZKA
Czym jest dusza? To często zadawane pytanie, tym
bardziej po Wielkanocy, kiedy to zastanawiamy się nad
wielkością czynu Jezusa, czyli Jego śmierci dla nas, dla
naszych dusz, aby mogły wejść do Nieba i cieszyć się z
bliskiej obecności Boga.
Człowiek łączy w sobie świat
duchowy i materialny, składa się z duszy i
ciała. Ciało to jest to, co każdy widzi i
może dotknąć, ale czym jest dusza
znacznie trudniej określić.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego
możemy przeczytać: Pojęcie dusza często
oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie
lub całą osobę ludzką. Oznacza także to
wszystko, co w człowieku jest najbardziej
wewnętrzne i najwartościowsze; to, co sprawia, że człowiek
jest w sposób najbardziej szczególny obrazem Boga: „dusza"
oznacza zasadę duchową w człowieku (KKK 363). W takim
razie jeśli dusza jest „całą osobą ludzką”, to można przyjąć, że
dusza to nie tylko byt, który po śmierci idzie do Nieba, ale
także całe ciało człowieka, jego myśli i wszystko to, co można
nazwać obrazem Boga w człowieku. Można pokusić się także
o stwierdzenie, że kiedy człowiek kiedyś zmartwychwstanie,
to jego dusza otrzyma z powrotem ciało, które było częścią
jego duszy. Tak to rozumiem. Kolejny fragment KKK może
potwierdzać moją myśl. Czytamy tam bowiem: Jedność ciała i
duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę"
ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z
materii jest ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w
człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich
zjednoczenie tworzy jedną naturę. (KKK 365) Ciało i dusza
połączone przez Boga stają się jednością, całością. Dusza

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA - cd.
*** Szukam, szukam, szukam … Wiele problemów i trudów
dnia codziennego… Należy je rozwiązać w zgodzie z etyką i
troską o każdego, którego dotyczą. I w tym wszystkim każdego
dnia szukam. Szukam Boga. A może by tak jeszcze dołożyć
kolejne wyzwanie – Ekstremalna Droga Krzyżowa? Nie, to nie
jest wyzwanie, to możliwość rozmowy z Bogiem w ciszy, w
ciemności, w chłodzie, w zmęczeniu, prosząc o łaski zdrowia dla
całej rodziny. Decyzja zapadła z dnia na dzień, bez
przygotowania. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko!
Zmęczenie, ból, zimno, ciemno i do celu daleko … Było warto!
Śpiew ptaków o poranku. Słuchanie i rozmowa z Bogiem. To nic,
że wielu sprawniejszych było szybciej. Może to ja miałem więcej
czasu na rozmowę z Bogiem! I za to dziękuję! Pomimo
zmęczenia i bólu – radość. Dziękuję Tym, którzy mnie wspierali
w czasie Drogi. Dziękuję też organizatorom, za zapewnienie
pomocy medycznej, oznakowanie trasy, a na końcu herbatkę i
rogaliki (chyba za dużo ich zjadłem).
(Ostatni – ciągle szukający Boga)
Dziękuję uczestnikom EDK za pomoc i wszystkie świadectwa.
Anna

ożywia ciało, z którym ściśle i nierozerwalnie się łączy. Choćby
po śmierci, każda dusza przy zmartwychwstaniu znajdzie z
powrotem swoje ciało. Dusza daje nam wiele, m.in. to, co daje
nam możliwość pójścia w stronę Boga, czyli umiejętność
rozpoznawania dobra i zła. KKK opisuje
to
tak: Prawo naturalne jest zapisane i
JA JESTEM
wyryte w duszy każdego człowieka,
DROGĄ,
ponieważ jest ono rozumem ludzkim
PRAWDĄ
nakazującym czynić dobro, a zakazującym
I ŻYCIEM
grzechu... Jednakże ten przepis rozumu
ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej,
gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego
rozumu, któremu nasz rozum i nasza
wolność powinny być poddane. W
uproszczeniu można powiedzieć, że dusza
daje nam sumienie, dzięki któremu wiemy, co jest dobre a co
złe. W tym momencie znowu pokusiłbym się o kolejne pytanie:
Czy w takim razie Adam i Ewa przed zjedzeniem „zakazanego
owocu” mieli duszę, skoro nie znali grzechu i nie mieli
umiejętności rozpoznawania go? Sądzę, że tak, bowiem: Prawo
naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka.
Pierwsi ludzie mieli być posłuszni Bogu, takie było ich prawo.
Było ono wyryte pierwotnie, wyuczone lub zapisane od samego
początku w ich duszy. Nierzadko zastanawiamy się, kiedy
dusza jest powołana przez Boga? W Katechizmie czytamy:
Ciało człowieka uczestniczy w godności „obrazu Bożego"; jest
ono ciałem ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez
duszę duchową i cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać
się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha (KKK 364). Często
jesteśmy świadkiem debaty, kiedy człowiek staje się
człowiekiem. Kiedy jest ten czas, gdy w ciele zamieszkuje
dusza? Cytat z KKK mówi wyraźnie, że ciało […] jest
ożywiane przez duszę duchową. Wniosek jest tylko jeden.
Najpierw jest dusza, potem ożywione przez nią ciało. Ciało
człowieka to po zapłodnieniu już pojedyncza komórka, która,
pomimo że jest w ciele matki, oddzielona jest od niej i ma inne
DNA. W rozumieniu tego zdania z KKK taka komórka już ma
duszę (bo została ożywiona przez nią), a jeśli ma duszę, to jak
już wyżej wspomniałem, jest całością osoby ludzkiej, jest
człowiekiem. Wiemy, kiedy dusza jest powołana. A czy jest ona
nieśmiertelna? Z moich rozważań nad Katechizmem
Kościoła Katolickiego wynika, że: Kościół naucza, że
każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga
nie jest ona "produktem" rodziców - i jest nieśmiertelna, nie
ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili
śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego
zmartwychwstania (KKK 366). Dusza stworzona przez Boga,
pomimo oddzielenia od ciała, nie ginie, a przy
zmartwychwstaniu do niego powróci, czyli jest wieczna i
nieśmiertelna.
Na koniec chcę podkreślić, że poruszone kwestie w sprawie
duszy, to tylko część tego zagadnienia. Moje rozmyślania
opierają się na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Każdy
może mieć własne przekonania, więc nie narzucam nikomu
moich, bo całkowitą prawdę na temat tego, czym jest dusza
zyskamy dopiero po śmierci, w Niebie.
Grzegorz Jaskuła
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D R O G A K R Z Y Ż O WA W P E R Z Y N A C H
Droga Krzyżowa w wielkiej Miłości, dziękuję za nadzieję życia wiecznego w
Perzynach odbywa się w Niebie, dziękuje, że Jesteś tym, który Jesteś….
… Bogu niech będą dzięki za MIŁOŚĆ, którą obdarzył
każdy piątek Wielkiego
Szafarz Damian
Postu. Bardzo cieszy fakt, każdego człowieka ...
że spora część wiernych
w niej uczestniczy. Jako
prowadzący bardzo się
cieszę, ale zachęcam
p o z o s t a ł y c h
mieszkańców do
podejmowania
modlitwy rozważającej
drogę Miłości Boga do
człowieka. Poniżej
przedstawiam swoją
wewnętrzną refleksję na
temat przeżywania
Drogi Krzyżowej.
Rozważania
Męki Pańskiej mają głęboką treść, która przekazywana
jest dla wszystkich ludzi, nie tylko wierzących
członków Kościoła. Odnajdujemy tam prawdę, że
Zbawienie możemy uzyskać tylko przez Krzyż. Nie ma
innej drogi.
Każdy człowiek ma w swoim życiu taki krzyż,
który może wziąć na swoje ramiona i iść ku Zbawieniu.
Mimo różnych upadków, za przykładem Jezusa należy się
podnosić i iść dalej. Przecież celem każdego
chrześcijanina jest zdobycie nagrody wiecznej,
którą jest NIEBO. Największym szczęściem będzie
usłyszeć od Jezusa słowa: „DZIŚ ZE MNĄ BĘDZIESZ
W RAJU”.
Spoglądając na życie Chrystusa i Jego męczeńską
śmierć, dostrzega się wielką pokorę wobec drogi, która
stała się Jego udziałem. Wola
Ojca i oddanie życia dla
Zbawienia człowieka była
najważniejsza. Była to droga
ogromnej niewyobrażalnej
MIŁOŚCI…
Życie ludzkie składa się z chwil
radości, zabawy i
przyjemności, ale kiedy
przychodzi cierpienie, należy z
pokorą i za przykładem Jezusa
przyjąć ten Krzyż na swoje
ramiona.
Mimo radości czy cierpienia
życie swoje należy oddawać
Panu Bogu, trwać przy Nim tak
jak Ci, którzy stali pod
Krzyżem Jego Syna na
Kalwarii.
Panie Jezu, dziękuję Ci za
Krzyż, dziękuję za przykład
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„ZACZAROWANY OŁÓWEK”, KONKURSY I L-4 - PRACOWITY WIELKI POST DZIECI I MŁODZIEŻY
To był wytężony czas – a więc dobry czas. W Roku
Miłosierdzia młodzież gimnazjalna podjęła kolejną akcję
charytatywną inspirowaną przez Fundację Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu. Do tych działań
co roku włączają się także dzieci ze szkoły podstawowej. Tym
razem akcja nosiła nazwę ”Zaczarowany ołówek”, a jej celem
było dostarczenie przyborów szkolnych dzieciom z
najbiedniejszych krajów świata. Transport trafi do Afganistanu,
gdzie w prowincji Ghazni działa 536 szkół, z czego część pod
gołym niebem lub w namiotach. Kolejne transporty mają być
wysłane na Papuę Nową Gwineę i do Kamerunu. Wyniki zbiórki
szkolnej, dzięki zaangażowaniu naszych gimnazjalistów i
pracowników szkoły oraz przy wsparciu zbąszyńskich
przedsiębiorców, były dużym zaskoczeniem. Koordynatorkami
akcji szkolnej były
niezwykle zaangażowane
uczennice gimnazjum:
Zuzanna Furmaniak,
Marlena Wachowska i
Wiktoria Majchrowska,
które pracowały przy
wsparciu nauczycielek
Marii Leśnik i Joanny
Gruszczyńskiej.

A co w ERM-mie? Przygotowaliśmy bukiety palmowe dla
chorych oraz parafian, Perzyny
rozprowadzaliśmy świece jubileuszowe
na świąteczne stoły oraz ozdoby wielkanocne. Oprócz tego
chorzy zostali
zaproszeni do akcji
L4 związanej z
ŚDM w Krakowie.
Każdy chory lub
przeżywający
trudności może
ofiarować je w
specjalnej
modlitwie Panu
Bogu w intencji
Światowych Dni Młodzieży. Osoby, które podpiszą deklarację
udziału w tej akcji, znajdą się w specjalnej księdze, która
zostanie wręczona papieżowi. W marcowe soboty odbywały się
Nądnia
intensywne próby śpiewu (wielogłosowego)
na Triduum
Paschalne – w tym roku mamy nowy narybek – nowe
dziewczynki i chłopcy próbują swoich sił w altach i tenorach!
Młodzież prowadziła też próby do flash mobu – co to takiego
wyjaśnimy w następnym miesiącu. Już po Niedzieli
Miłosierdzia. Jak zawsze - będzie się działo!
Joanna Chłopkowska i Maria Olejniczak

ZWYCIĘSKI FINAŁ W POZNANIU I ...
DREWNOJADY

odnawiania obrazów oraz rzeźb. Poznaliśmy tajniki renowacji –
oglądaliśmy, dotykali, a nawet wąchali (oczywiście w
bezpieczny sposób) tajemnicze substancje do niej służące, m.in.:
wydzielinę owadów, tworzącą specjalny lakier, preparowane
kości zwierzęce, które po rozpuszczeniu wstrzykuje się w
uszkodzone rzeźby do otworów po różnego rodzaju
drewnojadach (kołatkach, kornikach, itp.), i jeszcze
wiele innych ciekawych preparatów… A „na deser”
zostaliśmy zaproszeni na poddasze muzeum, gdzie
mogliśmy na pamiątkę wykonać dla siebie „ikonę”
(oczywiście, bazując na reprodukcjach) – uczyliśmy
się nakładać płatki złota, które wypełniły tło ikony.
Ciekawe doświadczenie! Tak więc nie było miejsca na
nudę, a i nagrody miłe – Olga wygrała wieżę firmy
„Panasonic”. Przy okazji warto nadmienić, że od lat
koordynatorem konkursu jest ks. Marian Brdyś!
Dyplomy wręczał zaś bp Damian Bryl, który zapraszał
do tego, by nasze wysiłki intelektualne prowokowały nas do
większej zażyłości z Jezusem, bo ostatecznie wszystko rozgrywa
się w naszym życiu wokół prawdy o bliskości Boga, który
objawił się w Jezusie. Oldze i jej rodzicom serdecznie
gratulujemy!!!
Oprócz tego 40 uczniów gimnazjum wzięło udział w I
Olimpiadzie Biblijnej zorganizowanej w naszej szkole. To nowa
inicjatywa mająca na celu popularyzowanie czytania Biblii.
Pomysłodawcą jest pani Elżbieta Krzywak ze Zbąszynka, która
pomaga katechizować w naszym gimnazjum. W tym roku
czytamy najstarszą ewangelię – wg św. Marka.
Najlepsza dziesiątka uczniów przeszła właśnie do II
etapu. Powoli zbliżamy się też do konkursów
związanych z Janem Pawłem II… Trzeba tu gorąco
podziękować paniom katechetkom ze szkół
podstawowych, które corocznie mobilizują dzieci
do udziału w rozlicznych konkursach religijnych i
w ten sposób kładą podwaliny pod dalszą pracę!
Joanna Chłopkowska

Zakończyły się rozgrywki finałowe archidiecezjalnego
Konkursu Wiedzy Religijnej w Poznaniu. W sobotę 12 marca
Olga Lauba (nasza
flecistka z chórku
parafialnego)
wywalczyła II miejsce w
województwie! W tym
roku w związku z
jubileuszem konkurs
nosił tytuł „Nowe życie
w Chrystusie”, a
dotyczył tajemnicy
Chrztu. Spośród 180
uczestników do
ostatecznych rozgrywek zakwalifikowano 20 osób. Po
pierwszym etapie do ścisłego finału weszło ich siedem – w tym
nasza Olga. Walka była wyrównana - pomiędzy finalistami są
różnice tylko jednego punktu. Wyprzedził nas Poznań, a trzecie
miejsce zdobył Śrem. Tak więc możemy być dumni, a
pracowitość Olgi została wspaniale ukoronowana! Wspomnieć
należy też Patrycję Niemiec i Patrycję Tomaszewską, które brały
udział w rozgrywkach na etapie rejonowym. W przerwach
między poszczególnymi etapami, zostaliśmy zaproszeni na
zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, jako że finał konkursu odbywa
się zawsze w Kurii
Metropolitalnej – w cieniu
katedry poznańskiej. Tym
razem odwiedziliśmy Muzeum
Archidiecezjalne, w który
nacieszyliśmy oczy pięknymi
zabytkami, m.in. z okresu
gotyku. Ale przede wszystkim
dokształciliśmy się w zakresie
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SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH (CZ. V)

NIEUMIARKOWANIE

Spożywanie posiłków oraz napojów jest przebywam i studiuję we Wrocławiu. Znajduję się w
podstawową potrzebą każdego człowieka. Bez wody obrębie parafii franciszkańskiej pw. św. Antoniego.
nikt z nas nie mógłby przeżyć dłużej niż kilka dni, bez Franciszkanie prowadzą tzw. kuchnię charytatywną
jedzenia kilka tygodni. Wydaje się, że jedzenie i picie są utrzymywaną z dobrowolnych datków wiernych.
południa ustawia się bardzo długa
czynnościami tak zwyczajnymi, tak
że na Codziennie około
Nrnaturalnymi,
36 CZERWIEC
2014
co dzień nie zastanawiamy się nawet nad tym, że musimy kolejka ludzi, którzy przychodzą, aby zjeść ciepłą zupę.
jeść, aby żyć, że musimy pić, aby żyć – po prostu to Czy przychodziliby, gdyby mieli w domu jedzenia pod
robimy. Jednakże w bieżącym numerze skupimy się dostatkiem? Warto mieć na to wzgląd, gdy kolejny raz
właśnie na tym zagadnieniu, ale w kontekście piątego będziemy narzekali, że nas boli brzuch, bo zjedliśmy za
grzechu głównego: nieumiarkowanie w jedzeniu i dużo albo gdy będziemy wyrzucać jedzenie do
śmietnika. Pamiętajmy, że nieumiarkowanie w jedzeniu
piciu.
W przeszłości omawiany dziś przeze mnie grzech i piciu jest też wystąpieniem przeciwko sprawiedliwości
główny zwany był bardziej okrutnie – łakomstwem czy społecznej, bo zawsze są ubodzy, którzy cierpią głód.
Na koniec warto zaznaczyć, że nieumiarkowanie w
wręcz obżarstwem. Używana dziś nazwa określa jednak
znacznie lepiej charakter tego grzechu. Nie chodzi jedzeniu i piciu, jak i w każdej innej dziedzinie życia
bowiem wyłącznie o nieumiarkowanie w jedzeniu i wynika nie tylko z pobudek egoistycznych, ale też często
piciu; chodzi w ogólności o to, aby w każdej dziedzinie z problemów wewnętrznych, psychicznych, etc.
życia potrafić zachować umiar. Oczywiście, nie idzie o Nadmierne spożywanie pokarmów, sięganie po alkohol
to, że nie możemy zjeść czegoś dobrego, napić się wina, i inne używki może być reakcją na stres. Gdy chcemy
piwa, etc. Chodzi o zgoła odmienną sytuację – kiedy nie uciec od problemów, zaczynamy zachowywać się
potrafimy zachować umiaru, gdy się obżeramy, upijamy, egoistycznie, co może przybrać formę braku umiaru w
myślimy tylko o zaspokojeniu głodu, ale nie w sposób określonych dziedzinach życia, w tym braku umiaru w
dostateczny, tylko nadmierny. Stajemy się wtedy jedzeniu. Problem ma zatem o wiele szerszy wymiar niż
egoistami, dążymy do zaspokojenia własnych to się prima facie może wydawać. Jedynym remedium
przyjemności, zachcianek, potrzeb, nie myślimy o na taki stan rzeczy zdaje się być mniej egoistyczne
i n n y c h . Ż y c i e c h r z e ś c i j a ń s k i e p o w i n n o podejście do życia, pomaganie bliźnim, zwrócenie
charakteryzować się umiarkowaniem, opanowaniem i uwagi na to, że są bardziej potrzebujący od nas.
samokontrolą.
Ważne jest też, aby spełniać uczynki miłosierne:
W prosty sposób można tutaj nawiązać do okresu, modlitwa, post, jałmużna, a także prosić Boga o to, aby
który właśnie się zakończył – Wielkiego Postu. pomagał nam zachować umiar w każdym dniu naszego
Zadajmy sobie pytanie: kiedy ostatni raz (poza Wielkim życia, gdyż wszelkie nieumiarkowanie jest czymś złym;
Piątkiem czy Środą Popielcową) pościłem? Nie chodzi jedyne, czego nie da się nadużywać jest miłość. Jeśli
tutaj o głodówki, ascezę, umartwianie się, ale np. o będziemy pamiętać, że Bóg jest miłością i że mamy
odmówienie sobie słodyczy, ograniczenie spożywania miłować bliźniego swego jak siebie samego, to
określonych pokarmów, a nawet tak prostą rzecz jak będziemy wolni od wszelkich niedoskonałości i troski o
zachowanie w piątek wstrzemięźliwości od pokarmów rzeczy doczesne, a przynajmniej będziemy potrafili
mięsnych. W przeszłości ludzie nie mieli wątpliwości, że zachować umiar w korzystaniu z różnorakich dóbr.
najłatwiejszym sposobem, aby opanować swoje popędy Módlmy się zatem o to, aby w naszym życiu była
i żądze jest post. Potrzeba jedzenia i picia jest bowiem wszechogarniająca miłość, której nie da się
tak podstawowa, tak silna, że jeśli ktoś ma silną wolę i przedawkować.
potrafi pościć, to potrafi sobie odmówić także każdej
Błażej Boch
innej rzeczy, potrafi w życiu sam się
dyscyplinować.
Z nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu łączy
się wiele innych grzechów. Dość wspomnieć
powszechne w dzisiejszych czasach wyrzucanie
jedzenia. Aż strach pomyśleć, ile ton jedzenia się
marnuje, gdyż zostało zwyczajnie wyrzucone.
Zdajemy się często zapominać, że na co dzień
wiele osób głoduje, wiele dzieci umiera z głodu,
nie ma dostępu do bieżącej wody. Podawane
przykłady nie muszą być wcale tak skrajne, nie
trzeba nawet odwoływać się do głodu w biednych
krajach afrykańskich, wystarczy spojrzeć na
najbliższe otoczenie. Na co dzień mieszkam,
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KO M E N TA R Z E D O C ZY TA Ń
3 kwiecień J 20, 19 – 31
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
Ewangelia św. Jana opisuje spotkanie zmartwychwstałego
Pana najpierw z uczniami a następnie z Tomaszem. Jezus
odwiedza ich i potwierdza misję, do której przygotowywał
ich przez trzy lata. Jego uczniowie będą rozstrzygać wszystko
zgodnie z Bożą wolą. Jednak Tomasz nie przyjął do
wiadomości informacji o spotkaniu ze zmartwychwstałym
Jezusem. To uczeń, który dochodzi do wiary etapami.
Najpierw odkrył, że Jezus jest Mesjaszem, potem, że jest jego
Bogiem. Pełną wiarę osiągnęli wszyscy dopiero po
zmartwychwstaniu Jezusa. Tomasz musiał najpierw
„sprawdzić” wiarygodność pierwszych informacji
o zmartwychwstaniu. Dopiero okazane rany poświadczają, że
jest to ten sam Jezus, który umarł. Kiedy więc Tomasz będzie
głosił ewangelie, lepiej zrozumie tych, którzy szukają
dowodów lub czegoś nie rozumieją.
Wiarę Tomasza Jezus przeciwstawia tym, którzy nie widzieli,
a uwierzyli i nazywa ich błogosławionymi. To
błogosławieństwo dotyczy każdego z nas. W naszym życiu są
takie momenty, w których nie widzimy, nie czujemy, nie
doświadczamy, a jednak wierzymy, że jesteśmy w ręku Boga.
Są to doświadczenia ciemności, w których nie czujemy
uzdrowienia, wyzwolenia, nie znajdujemy pociechy, nie
czujemy bliskości Boga… A jednak dzięki łasce Bożej
trwamy w wierze i możemy stawić czoło największym
przeciwnościom.
10 kwiecień J 21, 1 – 19
„Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom”
W tej ewangelii św. Jan mówi o tym, że apostołowie wrócili
nad Jezioro Galilejskie zwane również Tyberiadzkim. Zajęli
się znów połowem ryb, ale Jezus przyszedł tam za nimi po
swoim zmartwychwstaniu. Przyszedł i wszystko odnowił.
Najpierw naprowadza ich na ryby, których wcześniej nie
mogli znaleźć, potem przygotowuje im śniadanie. To
wówczas mówi im o łowieniu ludzi. Jezus musiał sprawdzić
miłość Piotra, zanim potwierdzi jego rolę i odpowiedzialność.
Wcześniej Piotr trzy razy wyparł się znajomości z Jezusem.

zaprasza Piotra, mówiąc: „Chodź ze mną”. Zaprasza go do
jeszcze większego oddania, do wierności i wytrwałości, do
odnowienia pierwszego wezwania.
16 kwiecień J 10, 27 – 30
„Jezus daje owcom życie wieczne”
Ta ewangelia św. Jana opowiada o Jezusie jako Dobrym
Pasterzu, Prawdziwym Pasterzu, który oddaje życie za owce.
Nie panuje nad nimi, ale służy. Owce rozpoznają pasterza po
głosie. Między nami a Jezusem istnieje osobowa, intymna
relacja. Dla Niego nikt nie jest częścią tłumu, jednym z wielu.
Każdy jest jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny. Nie istnieje
człowiek przeciętny, typowy, standardowy. Każdy z nas jest
jakby jedynym egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste
talenty i misje.

Jezus jest gotowy do zapłacenia wysokiej ceny, bo za swoje
owce odda życie. W Jerozolimie ogłasza największą
obietnicę skierowaną do tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest
jedno z Ojcem i naśladują Go: „Ja im daję życie wieczne. Nie
zginą na wieki i nikt nie zabierze ich spod mojej ręki”. Takie
właśnie jest życie wieczne, zbawienie. Jezus jest jedynym,
który może je dać człowiekowi, ale tylko temu, kto idzie za
Nim i kto słucha Jego głosu. Taki człowiek jest w ręku Boga.
A Bóg jest wieczny i wieczna jest Jego opieka. Póki On nas
trzyma, także my jesteśmy wieczni.
24 kwiecień J 13, 31 – 35
„Najlepszy Mistrz miłości”
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
będziecie się wzajemnie miłowali”. Dzisiejsza ewangelia
porusza temat miłości wzajemnej, miłości we wspólnocie
ludzkiej. Jezus żegna się z apostołami i daje im ostatnie
wskazówki. Chce przekazać to, co najważniejsze w Jego
nauce. Jest nim nowe przykazanie: „Przykazanie nowe daję
wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem”. To rewolucyjne przykazanie. Zamiast nakazu
czy zakazu mowa w nim o wzajemnej miłości, która staje się
warunkiem rozpoznawania Jego uczniów.
Największym uwielbieniem Boga jest właśnie Miłość. Ona
jest najpiękniejszym hymnem na Jego cześć, bo jakby
wyśpiewuje Jego samego. Miłość jest najwyższą formą
modlitwy, bo jest doświadczeniem Boga na własnej skórze,
Teraz trzy razy pytany o miłość potwierdza ją, mówiąc: „ dlatego jest właściwie jedynym przykazaniem.
Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Od tego
oprac. Katarzyna Kubiak
momentu Piotr będzie pasterzem i męczennikiem. Jezus

13

TRZY ŚWIĘTE DNI

Króluj nam Chryste

Wspólnie z miliardem ludzi przeżyliśmy rekolekcje.
Uczestniczył w nich cały Kościół (Ameryka, Europa, Afryka,
Oceania, Azja, Zbąszyń). Zaczęliśmy w czwartek po
zachodzie słońca i tak już bez przerwy aż do niedzieli, czyli
zmartwychwstania. Każdy wytrzymał i jeszcze uśmiechał się
do innych. Tak, ten czas daje parafii wiele radości. Mowa o
niezwykłej liturgii Triduum Paschalnego, która wymaga od
nas dużo. Warto!?
Bóg nie zbawił nas pstryknięciem, rąbnięciem czy
piorunem. Wysłał Syna na ziemię, do ludzi. Jezus zaczął od
uczniów, chorych, opętanych. Dochodziły kolejne grupy, gdy
wędrował i mówił kazania. Kiedy szedł z
belką przez miasto i wtedy, gdy patrzył z
krzyża (tam dopiero były tłumy). Tak
uświęcał i otwierał niebo. Dlatego warto
zauważyć parafialną wspólnotę.
Ministranci i chóry w tym czasie
szczególnie działają razem. Każdego dnia
zbiórka - rano i przed liturgią. Najwięcej
frajdy dają kołatki, klekotki i taczki, bo
robią wiele hałasu. Jesteśmy przy Jezusie w
ciemnicy i w grobie, zawsze po dwóch.
Wraz z dziećmi i chórkiem przeżywamy

Drogę Krzyżową, a nade wszystko razem spotykamy się na
wieczornych uroczystościach. Miło jest zobaczyć, jak kościół
jest pełen. Ministranci, schola, szafarze, trzej księża,
organista…
Msza wielkoczwartkowa jest pojednaniem całej parafii.
Jedyna taka w ciągu roku. W momencie, gdy chór podejmuje
śpiew, czuję, iż jesteśmy jednością. Bardzo wam
dziękuję, dziewczyny i chłopaki! Chętnie bym was
wyściskał, bo dajemy siebie nawzajem☺(„Bombowa
sprawa”). Połączenie z Jezusem - to jest piękno tych dni.

Dla parafii . . .

Następnie zmieniłem pracę, pracowałem na posterunku
elektrycznym w Zbąszyniu. Nadszedł okres, kiedy trudno było
o pracę, zakłady „padały”. Ja również miałem przerwę. W
końcu udało mi się i podjąłem pracę w firmie „Wulkan”, jako
stróżo-palacz w brygadzie remontowo-budowlanej. Po
przepracowaniu odpowiedniego czasu przeszedłem na
wcześniejszą emeryturę.
W 1961 roku zawarłem sakrament małżeństwa. Z żoną
Zofią jesteśmy szczęśliwymi rodzicami Mari, Lucyny i Pawła;
mamy także siedmioro wnuków i troje prawnuków.
Od 1957 roku działam w Ochotniczej Straży Pożarnej,
gdzie przez dwadzieścia pięć lat byłem prezesem. Teraz
występuję jako prezes honorowy. Warto zaznaczyć, że
wszyscy strażacy w miarę możliwości udzielają się w naszym
kościele m.in. uczestniczą w Drodze Krzyżowej ulicami
naszego miasta.
W kościele udzielam się od 1980 roku. Brałem udział w
adoracjach. Prowadziłem adoracje Misyjne, które później
przerodziły się w adoracje Ojców i Matek różańcowych.
Z żywym różańcem związany jestem od 1960 r. W 1971 roku,
po śmierci pierwszego założyciela Róży Ojców
Strażaków, objąłem różę i byłem zelatorem. Nadzelatorem
ogłosił mnie Ks. Kanonik Zbigniew Piotrowski. Było to
siedem lat temu. Jako jeden z nielicznych najstarszych
ministrantów razem z Panem Tadeuszem Basińskim
prowadzimy w czasie Wielkiego Postu w niedzielę Drogę
Krzyżową.
Kocham to, co robię dla Kościoła. Robię to z potrzeby
serca i na ile mi zdrowie pozwala. Jestem przekonany i wierzę,
że Ktoś czuwa nade mną i nad moją rodziną.

W naszej parafii pracuje wiele
osób, których na co dzień nie
widać, ale ich praca jest cichą
służbą. Dziś przedstawiamy
kolejną z takich osób. Jest nią
Pan Zbigniew Szczepaniak,
który przez długie lata był
zelatorem róży i nadzelatorem
wszystkich róż w naszej parafii.
Pochodzę z Wołynia (dziś Ukraina). Do Zbąszynia
przyszliśmy mieszkać po wojnie w 1945 z mamą. Tata
zginął na wojnie. Mam troje rodzeństwa. Jako siedmiolatek
rozpocząłem szkołę podstawową. Pod koniec podstawówki
wstąpiłem do grupy ministranckiej, której opiekunem był
ks. Kubiak. Następnie uczyłem się w Zasadniczej Szkole
Zawodowej jako tokarz.
Po ukończeniu szkoły zawodowej, zostałem przyjęty do
pracy w kościele jako pomocnik kościelnego. Był to czas,
kiedy w parafii był ks. Bielański i ks. Szymczak. Pracowało mi
się wtedy bardzo dobrze, panowała miła atmosfera
i współpraca. Z inicjatywy Ks. Bielańskiego i pani Smertka
(kierowniczki szkoły), powstał tzw. Amatorski Zespół
Teatralny w Nądni. Były organizowane przedstawienia m.in.
„Agnes”, gdzie główną rolę grała moja przyszła żona.
W takich okolicznościach właśnie się poznaliśmy.
W listopadzie 1985 zacząłem naukę jako elektro-instalator
w Zbąszyniu. Rolę kościelnego również przez jakiś czas
pełniłem, gdy proboszczem był śp. Ksiądz Mieczysław Pohl.
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Dawid Andrys

Wysłuchała Gabrysia Skubiszyńska

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

W OSTATNIM CZASIE:
Sakrament Chrztu przyjęli:
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.

Odeszli do Wieczności:

Hanna Kłysz, Nądnia, ul. Główna,
1/. Marianna Tobys, l. 86, Nądnia, ul. Główna,
Klaudia Wojtaszak, Zbąszyń, ul. T. Śliwy,
2/. Maria Grabiniok, l. 83, Stefanowo,
Aleksander Władysław Koźlik, Bukowiec Międzyrzecki, 3/. Wanda Nowaczyk, l. 88, Zbąszyń, ul. Przedm. św. Woj.
Maja Radna, Zbąszyń, ul. Na Kępie,
4/. Norbert Brumma, l. 68, Strzyżewo,
Nadia Ciećwiera, Dąbrówka Wlkp, ul. Główna,
5/. Eugeniusz Szczepan Smardz, l. 68, Zbąszyń,
Joachim Michał Wyrwa, Stefanowo,
ul. Garczyńskich,
Antoni Maciejewski, Zbąszyń, ul. Klemczaka,
6/. Nicola Gołek, noworodek, Zbąszyń, ul. 17. Stycznia,
Julia Olender, Nowy Dwór,
7/. Grzegorz Rzepa, l. 48, Nowy Dwór,
Amelia Bożena Szyptowska, Zbąszyń, ul. Wigury,
8/. Marek Sołtysik, l. 60, Zbąszyń, ul. Krótka,
Tomasz Kacper Kowalewski, Zbąszyń, ul. A. Woźnej, 9/. Zygmunt Władysław Sadowski, l. 71,
Amelia Białecka, Nowy Dwór,
Zbąszyń, ul. Zygmunta I Starego,
Kacper Stanisław Wechterowicz, Zbąszyń, ul. Na Kępie, 10/. Kazimierz Grzegorz Kostera, l;. 56,
Barbara Jankowiak, Nądnia, ul. Główna,
Zbąszyń, ul. Żydowska,
Maksymilian Łukasz Klimecki, Brockmorgen /Holandia/. 11/. Hanna Małgorzata Łuka, l. 48, Nowy Dwór,
12/. Klementyna Rusinowska, l. 93, Zbąszyń, ul. Wigury,
13/. Wojciech Kołata, l. 69, Zbąszyń, Rynek,
14/. Andrzej Bańdur, l. 55, Przyprostynia, ul. Prandoty

Z okazji imienin
Ks. MARKOWI KRYSMANNOWI
życzenia zdrowia, błogosławieństwa
Bożego, opieki Matki Bożej,
Darów Ducha Świętego
i radości w pracy duszpasterskiej

PLAKAT!!!!!!

Czytelnicy i Redakcja
„Zbąskiego
Sanktuarium”
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Nr 53 KWIECIEŃ 2016
ROK MIŁOSIERDZIA / ROK CHRZTU
O rodacy! Jakże gorąco
dziękuję wspólnie z wami raz
jeszcze za to, że zostaliśmy
przed tysiącem z górą lat
ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Że zostaliśmy
zanurzeni w wodzie, która
odbija w sobie obraz Boga
żywego - w wodzie, która jest
falą wieczności: „źródłem wody
wytryskającej ku życiu

wiecznemu" (J 4, 14). Że
zostaliśmy my, ludzie, my,
Polacy, z których każdy rodzi się
jako człowiek „z ciała i krwi"
(por. J 3, 6) swoich rodziców,
poczęci i narodzeni z Ducha
(por. J 3, 5). Z Ducha Świętego.
Homilia w czasie Mszy św.
odprawionej na Błoniach,
Kraków, 9 czerwca 1979 r.

Przykłady Miłosierdzia:
jadąc samochodem w deszczu, podwieź idącego,
odwieź chorego, mieszkającego może za ścianą-pomóż
mu, pomódl się za niego,
 kiedy czasami ktoś cię rani, pomódl się za niego (nigdy nie
złorzecz), najlepsze dzieła Miłosierdzia poprzedza
modlitwa.








Intencje, za które się modlimy i prosimy
o modlitwę za przyczyną
św. O. Pio i św. Jana Pawła II:
















Za Damiana, który jest dotknięty i przejęty swoją chorobąnieokreślona bakteria.
Za Marka, który cierpi na raka - Daj mu, Panie, siłę.
Za wyjście z alkoholizmu siostry.
Za chorą mamę Joannę - syn Jarek.
Za chorą Elę, która walczy z rakiem piersi.
O światło Ducha Świętego dla Haliny i ducha zdrowia.
O łaskę uzdrowienia i błogosławieństwo dla Bronisławy.
O łaskę uzdrowienia dla Olka.
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O łaskę uzdrowienia dla mojego taty.
Za mojego przyjaciela i jego przyszłą rodzinę.
O wieczny odpoczynek dla śp. Grzegorza.
Za Hannę (rak głowy, stan ciężki).
Za Stanisława zmagającego się z rakiem.
Za rodziców nienarodzonego dzieciątka, które ma
nieukształtowane prawidłowo serduszko.
Za Jolę, która przeszła ciężką operację.
Za ks. Proboszcza, który niedawno obchodził swoje
imieniny.
Za wszystkich kapłanów, którzy posługują w parafii oraz
służbę ołtarza.
Za wszystkie Zakony męskie i żeńskie.
Za ludzi, którzy odeszli od kościoła, szczególnie naszych
bliskich.
Za wszystkie rodziny, a szczególnie zagrożone.
Za chrześcijan, którzy są prześladowani i mordowani
(o szczególną opiekę nad ich pasterzami).

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

KĄCIK DLA DZIECI
KRZYŻÓWKA
1. Sklep z lekarstwami
2. Najważniejsza osoba w szkole
3. Największy ssak morski
4. Czerwieni się w zbożu
5. Chodzimy tam na grzyby
6. Jeden z ewangelistów
7. Święcimy je w Niedzielę Palmową
8. Cukrowy lub z masła
9. Po Wielkiej Sobocie
10. Wysoki wieżowiec
11. Przyjaciel Pszczółki Mai
12. Owad w żółte paski
autor: Milena

SZYFR

ROZSYPANKA
Uporządkuj rozsypane literki rozpoczynając od zaznaczonej
literki „P”, a dowiesz się, o co Pan Jezus zapytał swojego ucznia.

Ktoś zaszyfrował jedno zdanie z Ewangelii.
Rozszyfruj wiadomość, a dowiesz się, co Pan Jezus
powiedział o sobie samym.

STWORZENIE ŚWIATA
Wpisz do krzyżówki odpowiedzi z tekstu i odczytaj hasło.

1. Ile dni zajęło Panu Bogu stworzenie całego świata (licz razem
z dniem odpoczynku)?
2. W piątym dniu Pan Bóg stworzył ryby i ………
3. Stworzony w szóstym dniu, ma rozum i wolną wolę.
4. W czwartym dniu zostały stworzone: ………, księżyc i gwiazdy.
5. Pan Bóg widział, że wszystko, co stworzył, jest ……..
6. Co zrobił Pan Bóg w siódmym dniu, gdy wszystko już zostało
stworzone?
7. Człowiek został stworzony na obraz i …… Pana Boga.
8. Trawa, kwiaty, owoce, warzywa, drzewa to: ……
9. Czasem jest błękitne, a czasem pojawiają się na nim chmury
lub kolorowa tęcza.
10. Śródziemne lub Bałtyckie.
11. Przeciwieństwo słowa: ciemność.
12. Widać je w nocy na niebie; małe, świecące i migoczące punkciki.
13. Nie jest gwiazdą i nie daje światła, ale je odbija. Czasem
pokazuje się cały (wtedy mówimy, że jest w pełni), a niekiedy
wygląda jak rogalik.
14. Przeciwieństwo słowa: mężczyzna.
15. Koń, tygrys, małpa, wilk, krowa to: …………
16. Pierwsza księga Biblii, w której zostało opisane stworzenie
świata, to Księga …………
Na podstawie: 50 krzyżówek biblijnych - A. Ligęza, M.Wilk
Opowieści biblijne - A. Ligęza, M.Wilk.
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KRZYŻÓWKA KWIETNIOWA
Litery w polach od 1 do 47 utworzą rozwiązanie krzyżówki - myśl Seneki, które prosimy nadsyłać na adres: Zygmunt Buda,
Przyprostynia, ul. Prandoty 48, 64 –360 Zbąszyń w terminie do dnia 20 kwietnia br. Rozwiązanie „Krzyżówki Marcowej”: Konfesjonał
nie jest miejscem tortur, ale miejscem miłosierdzia. Nagrodę wylosowała: P. Barbara Kostyra, Zbąszyń, ul. 17 Stycznia
Gratulujemy!

Znaczenie wyrazów:
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Poziomo:

Pionowo:

4/. napój
orzeźwiający,
8/. jest nim „Bartek”
w Zagnańsku,
9/. reżyser, /filmy:
Poszukiwany,
poszukiwana, Żona dla
Australijczyka/,
10/. rzeka ma go dwa
/lewy i prawy/ - 2
wyrazy,
11/. może być zimny
… cieląt,
13/. np. kangur, koala,
ostronos,
16/. obrady sejmu na
temat dochodów i
wydatków państwa /2
wyrazy/,
19/. na plaży w
Chałupach,
20/. figura, lub statua,
21/. „żona” lwa,
23/. włoski - jest
większy od owocu
leszczyny,
26/. samochód
terenowy,
29/. zamiast bruku,
31/. cały tydzień
wolny od pracy /3
wyrazy/,
32/. podróżna,
33/. opał wysoko
kaloryczny,
36/. koń – kopyto,
krowa - …,
38/. z niego szyba, lub
butelka,
41/. dawniej wezwanie
do broni,
42/. też nimi się
strzela,
43/. … pracownika są opisane w
„Kodeksie pracy”,
46/. pyszne ciastka z
Wadowic,
49/. tam samochody,
52/. lato to …. /2
wyrazy/,
53/. męski pierścień,
54/. „ojciec”
geometrii,
55/. prowadzący tańce
na balu.

1/. stosy,
2/. 18 mieć lat to nie
…,
3/. promieni „X” - to
Rȍntgen,
4/. dworce kolejowe,
szkoły, biblioteki /3
wyrazy/,
5/. ma długą szyję,
6/. pracownik w
oborze,
11/. „Wodogrzmoty
Mickiewicza”,
12/. aktor polski, filmy:
Popiół i diament,
Poznane nocą,
14/. na wyposażeniu
wojskowych oddziałów
pancernych,
15/. np. wywieziony z
terenów
powodziowych,
17/. sztuka Mrożka,
18/. imię Zoli, Zatopka,
22/. malutki wafel,
24/. np. M, L, XXL,
41,
25/. ważny element
każdego pojazdu,
27/. wąż jadowity,
28/. może być
administracyjny,
30/. „targowe” miasto
w Niemczech,
32/. przewinienie,
34/. na palcu żonatego,
mężatki,
35/. baśniowe kije,
37/. dowód, fakt,
39/. kobieca , lub ...
indycza ozdoba,
40/. w zegarku – mała
oś,
44/. przedsiębiorca,
45/. w kolejce
wąskotorowej, lub
górskiej,
47/. bardzo śmiałe
przedsięwzięcie,
48/. ma symbol chem.
Mg,
50/. dochodzi ze stajni,
51/. dawniejszy
żniwiarz.

Pismo Parafii Zbąszyńskiej

WIELKI PIĄTEK

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA

PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW
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WIELKA SOBOTA

