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Biuletyn szkolny ZSZ Nr 2 
im. Powstańców Wielkopolskich

we Wrześni

Drodzy czytelnicy „Wieści z Koszar”!!!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny 10 numer szkolnego biuletynu.

Przeczytacie w nim m. i. tekst poświęcony tematyce świątecznej

 z uwagi na zbliżające się wielkimi krokami święta Wielkiej Nocy.

Z tej właśnie okazji redakcja biuletynu składa wszystkim czytelnikom 

najserdeczniejsze życzenia 

„oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia, 

i uniosły serca ponad przemijanie”.

Zapraszamy do lektury!!!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl

http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/


KOSZAROWE   WIZYTÓWKI   ZNANYCH I LUBIANYCH!!!  

Imię – Marek
Nazwisko - Szymanowicz
Pseudonim – księciu
Miejsce urodzenia – Sieraków Wlkp
Motto życiowe – Jezu, ufam tobie!
3  rzeczy  do  zabrania  na  bezludną  wyspę  –  
brewiarz, plecak, rower
Ulubiona  potrawa  – ryba  w  galarecie,  
pierogi z grzybami
Ulubiona pora roku – lato
Ulubiona marka samochodu – volkswagen 
Ulubiony przedmiot w szkole – plastyka
Ulubiony napój – herbata erl grey
Najlepsze wspomnienia – z dzieciństwa, gdy żyła babcia
Największa porażka – złość i krzyk
Największe marzenie – być cierpliwym
Największy sukces – to, że nauczyłem się grać na kilku instrumentach
Jak się księdzu podoba nasza szkoła? – są tu ludzie o dobrym sercu

                             

Imię – Janusz
Nazwisko - Derdoski
Pseudonim – wielebny
Miejsce urodzenia – Mogilno
Motto życiowe – Pij mleko – będziesz wielki!
3 rzeczy do zabrania na bezludną wyspę – różaniec,  pepsi, 
dziennik II asp
Ulubiona potrawa – kotlet schabowy
Ulubiona pora roku – lato (wakacje)
Ulubiona marka samochodu – mazda
Ulubiony przedmiot w szkole – tablica
Ulubiony napój – herbata z cytryną
Najlepsze wspomnienia – z wakacji
Największa porażka – wrzesień (początek roku szkolnego)
Największe marzenie – podróż do Boliwii
Największy  sukces  –  moja  wrodzona  skromność  nie  pozwala  
mi o tym mówić
Jak się księdzu podoba nasza szkoła? – budynek domaga się remontu



Wierzę w zmartwychwstanie Ciała

     Święta  Zmartwychwstania  Pańskiego  są  najważniejszymi  Świętami  
dla  Chrześcijan,  bo  dają  nadzieję  na  to,  że  kiedyś  wszyscy,  tak  jak  Pan  Jezus, 
zmartwychwstaniemy.  
    Od  początku  chrześcijańska  wiara  w  zmartwychwstanie  spotykała  
się  z  niezrozumieniem  i  oporami.  „W  żadnym  punkcie  wiara  chrześcijańska  
nie  spotyka  więcej  sprzeciwu  niż  w  stosunku  do  zmartwychwstania  ciała”  
(Św.  Augustyn).  Bardzo powszechne jest  przyjmowane przekonanie,  że  po śmierci 
życie osoby ludzkiej trwa w sposób duchowy. Ale jak wierzyć, że to ciało, którego 
śmiertelność jest tak oczywista, mogłoby zmartwychwstać do życia wiecznego?

Co to znaczy zmartwychwstać?
    W  śmierci,  będącej  „rozdzieleniem  duszy  i  ciała,  ciało  człowieka  ulega 
zniszczeniu”,  podczas  gdy jego dusza  idzie  na spotkanie  z  Bogiem, chociaż  trwa  
w  oczekiwaniu  na  ponowne  zjednoczenie  ze  swoim  uwielbianym  ciałem.  Bóg  
w  swojej  wszechmocy  przywróci  ostatecznie  naszym ciałom niezniszczalne  życie, 
jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Jezusa.

Kto zmartwychwstanie?
    Wszyscy  ludzie,  którzy  umarli:  „Ci,  którzy  pełnili  dobre  czyny,  pójdą  
na  zmartwychwstanie  życia;  ci,  którzy  pełnili  złe  czyny  na  zmartwychwstanie 
potępienia” (J 5,29).

W jaki sposób?
    Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: „Popatrzcie na moje ręce i nogi: 
to Ja jestem” (Łk 24,39);  nie powrócił On jednak do życia ziemskiego. Tak samo  
w  Nim  „wszyscy  zmartwychwstaną  we  własnych  ciałach,  które  mają  teraz”,  
ale  to  ciało  będzie  przekształcone  w  „ciało  duchowe”  (1  Kor  15,44).  Udział  
w Eucharystii daje nam już zadatek przemienienia naszego ciała przez Chrystusa.

Kiedy?
    „W dniu  ostatecznym”  (J  6,39-40.44)  „na  końcu  świata”.  Zmartwychwstanie 
zmarłych  jest  wewnętrznie  złączane  z  powtórnym Przyjściem (Paruzją)  Chrystusa. 
„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła i na dźwięk trąby bożej, 
a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi” (1 Tes 4,16).

Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan, a wiara nas ożywia (Tertulian).
                                                                                                              D. Chuda

                                   



HIV MOŻESZ ZAKAZIĆ SIĘ: 
- POPRZEZ KONTAKTY SEKSUALNE, KREW, Z MATKI NA DZIECKO

                                                               Redakcja „ Wieści z Koszar”:                                               
 Edyta Raczak, Łukasz Tokarski

 oraz Sylwia Wizła, Lidia Jałoszyńska.
Szczególne podziękowania redakcja składa pani katechetce i księżom.
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