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LUTY 3

Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki Parafialnej � Zbawiciel �
W dniu wczorajszym obchodzili�my w Ko�ciele   Uroczysto�æ

Ofiarowania Pañskiego, zwanego w polskiej tradycji �wiêtem Matki
Boskiej Gromnicznej. Nasze �wi¹tynie rozb³ys³y blaskiem zapalo
nych gromnic, które symbolizuj¹ �wiat³o Chrystusa na o�wiecenie
pogan. Rozbrzmiewaj¹ s³owa starca Symeona, który zobaczywszy
Chrystusa  ofiarowanego  w  �wi¹tyni  powiedzia³,  ¿e  mo¿e  odej�æ
z  tego  �wiata,  gdy¿  jego  oczy  ujrza³y  zbawienie.  By³o  to wielkie
wyznanie wiary Symeona w Boskie pos³annictwo Jezusa Chrystu
sa.

Zapalona  �wieca  towarzyszy  ka¿demu  z  nas  od  chwili  chrztu.
Mamy kroczyæ za Jezusem, który jest �wiat³o�ci¹ �wiata. Kto chodzi za Nim nie chodzi
w  ciemno�ciach. Tê  prawdê  przypominaj¹  sobie  ka¿dego  roku  osoby  konsekrowane,
Siostry i Bracia Zakonni, którzy po�wiêcili siê na wy³¹czn¹ s³u¿bê Bogu i ludziom, a tego
dnia  odnawiaj¹  �luby  zakonne.  Cieszymy  siê,  ¿e  w  naszej  parafii  pos³uguj¹  Siostry
Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek. Pos³uguj¹ w katechezie szkolnej, prowa
dz¹ Eucharystyczny Ruch M³odych, dbaj¹ o przyozdobienie kwiatami naszego ko�cio³a,
troszcz¹ siê o czysto�æ szat  i  bielizny  liturgicznej. Swoj¹ pos³ugê wykonuj¹ z wielkim
zaanga¿owaniem cicho  i pokornie. Dziêkujemy za  to Siostrom Marii  i Renacie ¿ycz¹c
obfito�ci Bo¿ych ³ask.

Z wdziêczno�ci¹ kierujemy nasze my�li ku kapelanom naszego szpitala Ojcom Zakon
nym  ze  zgromadzenia  Ojców Werbistów  �  O.  Zbigniewowi  i  O.  Tadeuszowi.  S¹  oni
obecni w najtrudniejszych chwilach ¿ycia cz³owieka w czasie choroby, cierpienia, a tak¿e
i �mierci. Nios¹ Chrystusa, który umacnia , budzi nadziejê i pomaga d�wigaæ do koñca
z godno�ci¹ krzy¿ cierpienia. Za pos³ugê Ojców Kapelanów Bogu niech bêd¹ dziêki.

11 lutego bêdziemy obchodzili wspomnienie NMP z Lourdes � �wiatowy  Dzieñ Chorych.
Zjednoczmy  siê  na modlitwie  z  tymi,  którzy  cierpi¹.  Pomó¿my  przybyæ  im  do  naszej
�wi¹tyni na specjalne nabo¿eñstwo po³¹czone z udzieleniem Sakramentu Namaszcze
nia Chorych. Msza �wiêta  w intencji chorych zostanie odprawiona 11 lutego, o g. 9.00.

3 lutego �rod¹ Popielcow¹ rozpocznie siê okres Wielkiego Postu. Przyjmiemy na nasze
g³owy popió³, jako znak gotowo�ci do nawrócenia i pokuty. Bêdzie to tak¿e czas rozwa
¿ania Mêki  i  �mierci  Pana  Jezusa  na  krzy¿u  dla  naszego  zbawienia.  Pomoc¹  w  tej
refleksji bêd¹ Nabo¿eñstwa Drogi Krzy¿owej oraz Gorzkich  ¯ali. Uczyñmy sobie posta
nowienia  gorliwego  udzia³u  w  tych  nabo¿eñstwach.  Otwórzmy  siê  równie¿  na  S³owo
Bo¿e w czasie rekolekcji, które w tym roku rozpoczn¹ siê w 5 niedzielê Wielkiego Postu.

Niech ten miesi¹c, tak bogaty w wydarzenia religijne bêdzie dla ka¿dego z nas czasem
b³ogos³awionym, przepe³nionym ³ask¹ Bo¿¹.

                                                Ks. Miros³aw Maciejewski  Proboszcz

S£OWO KSIÊDZA PROBOSZCZA



�Zbawiciel� 4
¯YCIE PARAFII

KALENDARIUM WYDARZEÑ PARAFIALNYCH
NA LUTY 2013 r.
02.02.  Ofiarowanie Pañskie (Matki Bo¿ej Gromnicznej).
11.02.  Naj�wiêtszej Maryi Panny z Lourdes, �wiatowy
                 Dzieñ Chorych, Msza �w. z udzieleniem Sakramentu

Namaszczenia Chorych o godz. 9.00.
13.02.      �roda Popielcowa, rozpoczyna siê okres Wielkiego
                 Postu przygotowuj¹cego do �wi¹t Paschalnych.

Msze �w. jak w �wiêta zniesione: 7.00, 9.00,15.30, 17.00, 18.30.
14.02.  Msza �w. w intencji pionierów Zielonej Góry o godz. 12.00.
  16.02.  Pocz¹tek praktyki duszpasterskiej ks. diakona Paw³a Sztybera.
17.02.  1. Niedziela Wielkiego Postu.
19.02  Imieniny ks. pra³ata Konrada Herrmanna.
24.02.  2. Niedziela Wielkiego Postu.
26.02.  Imieniny ks. Proboszcza Miros³awa Maciejewskiego.
29.02.  Msza �w. o uzdrowienie duszy i cia³a, o godz. 18.30.
03.03.  3. Niedziela Wielkiego Postu.
17.03.  Rekolekcje wielkopostne, 5. Niedziela Wielkiego Postu.

WYKAZ NABO¯EÑSTW NA CA£Y MIESI¥C
Poniedzia³ek Litania do �w. Piêciu Pierwszych Mêczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek  Nabo¿eñstwo do �w. Antoniego z uca³owaniem relikwii o godz. 9.00.
�roda  Nowenna do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy po Mszy �wiêtej

o godz. 9.00 i 18.30.
Pi¹tek  Droga Krzy¿owa po Mszy �w. o godz. 9.00, o 17.00 (dla dzieci) i o 18.00

  (dla m³odzie¿y i doros³ych).
  Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego po Mszy �w. o godz. 9.00 i 18.30.

Sobota  Litania do Pani Cierpliwie S³uchaj¹cej z Rokitna po Mszy �wiêtej o g. 9.00.
Niedziela  Gorzkie ¯ale o godz. 16.00.

Drogi Ksiê¿e Proboszczu Miros³awie Maciejewski
i Ksiê¿e Pra³acie Konradzie Herrmannie!
Z okazji Waszych imienin pragniemy z³o¿yæ Wam, w imieniu ca³ej
wspólnoty parafialnej, najserdeczniejsze ¿yczenia obfito�ci £ask
i B³ogos³awieñstwa Bo¿ego na ka¿dy dzieñ ¿ycia oraz rado�ci z ka-
p³añstwa, do którego powo³a³ Was Chrystus. ¯yczymy wytrwa³o�ci
w pe³nieniu woli Bo¿ej i ¿yczliwo�ci osób, do których posy³a Was Pan. Dziêkujemy za
duszpasterzowanie nam i przybli¿anie do Jezusa Chrystusa, jedynego �ród³a ¿ycia.
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GRUPY PARAFIALNE

Caritas
Dy¿ury w ka¿dy wtorek;
godz. 16.00  16.30, na plebanii.
Chór parafialny
Spotkania w ka¿dy wtorek;
o godz. 18.30, salka nad zakrysti¹.
Domowy Ko�ció³
Spotkania raz w miesi¹cu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w �rodê o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch M³odych
Spotkania w soboty;
salka nr 1,
rozpoczynaj¡ się Mszą świętą
o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
Spotkania w poniedzia³ki; salka nr 4,
rozpoczynaj¡ się Mszą świętą
o godz. 18.30.

Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w ka¿dy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebanii.
Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11.00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu .�wiêtym
Spotkania w ka¿dy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drug¹ sobotê miesi¹ca;
salka nr 4, rozpoczynaj¹ siê Msz¹ �wiêt¹
o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazaretañskich
Spotkania w ka¿dy poniedzia³ek;
salka nr 1 , rozpoczynaj¡ się Mszą świętą
o godz. 18.30.
¯ywy Ró¿aniec
Spotkania w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca; godz. 7.45 w górnym ko�ciele.

Przy naszej parafii pw. Naj�wiêtszego Zbawiciela dzia³aj¹ nastêpuj¹ce grupy.
Maj¹ one charakter otwarty, zatem ka¿dy z was mo¿e znale�æ w nich miejsce
dla siebie.

Ko³o Przyjació³ Radia Maryja
Pierwsze  Ko³o  Przyjació³  Radia  Maryja  w  Zielonej  Górze

rozpoczê³o sw¹ dzia³alno�æ w sierpniu 1993 r. w parafii Naj�wiêt
szego Zbawiciela. Przestrajano odbiorniki, rozprowadzano mie
siêcznik  �Przyjaciele  Radia  Maryja�,  rozpowszechniano
informacje o Radiu Maryja. Z inicjatywy Ko³a w 1994 r. powo³ano

Biuro Radia Maryja  (za  zgod¹  ks.  bpa Adama Dyczkowskiego oraz proboszcza
parafii ks. Konrada Herrmanna, zatwierdzone przez Ojca Dyrektora Radia Mary
ja).W 1995 r., w ramach poniedzia³kowych pielgrzymek po Ojczy�nie Radio Maryja
go�ci³o w naszej parafii. Uroczysto�æ by³a transmitowana. Po zmianie rejonizacji
w 1999 r., za³o¿ono w naszej parafii Ko³o Radia Maryja. Przewodnicz¹c¹ zosta³a
Krystyna Smolska, która pe³ni³a funkcjê do dnia 8 grudnia 2012r. Ze wzglêdu na
zmiany  rejonizacji  Biuro Radia Maryja  przeniesiono do Konkatedry  �w.  Jadwigi.

¯YCIE PARAFII
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Ko³o RM pozosta³o przy parafii Naj�wiêtszego Zbawiciela. Na spotkaniu 8 grudnia
2012r.,  na  wniosek  Biura  Radia  Maryja  powo³ano  na  przewodnicz¹c¹  Jadwigê
Wojtkowsk¹.  Janina Szymaniuk  z Biura Radia Maryja  serdecznie  podziêkowa³a
Krystynie Smolskiej za dotychczasow¹ pracê w Kole i ¿yczy³a owocnej pracy nowej
przewodnicz¹cej. W spotkaniu uczestniczy³ opiekun Ko³a, ks. Aleksander Werstler.
Cz³onkowie Radia Maryja i s³uchacze spotykaj¹ siê co miesi¹c w drug¹ sobotê na
wspólnej Mszy �w.  i spotkaniu. Ko³o Radia Maryja uczestniczy³o w wyje�dzie na
Manifestacje  do Warszawy w  sprawie  przyznania  Telewizji  TRWAM miejsca  na
multipleksie, zbiera³o równie¿ podpisy do KRRiT w Warszawie. 12 stycznia 2013 r.
Ko³o Radia Maryja uczestniczy³o w diecezjalnym spotkaniu op³atkowym Rodziny
Radia Maryja u Naszej Matki Cierpliwie S³uchaj¹cej w Rokitnie. Spotkanie rozpo
czê³o siê w bazylice modlitw¹ ró¿añcow¹, za Ojca �wiêtego, Ko�ció³, Radio Maryja
i  wszystkie  dzie³a  powsta³e  przy  nim  oraz  w  intencji  diecezji.  Po  nabo¿eñstwie
ró¿añcowym rozpoczê³a siê Msza �w., której przewodniczy³ ks. bp. Tadeusz Lityñ
ski,  w  koncelebrze  kustosza  bazyliki  ojca  Benedykta  z  Torunia.  Po  Mszy  �w.
³amali�my siê op³atkiem  i sk³adali�my sobie ¿yczenia. Nastêpnie przeszli�my na
wspólny posi³ek, gdzie �piewali�my kolêdy, dzielili�my siê do�wiadczeniami, roz
mawiali�my. 19 stycznia Ko³o Radia Maryja przy parafii Naj�wiêtszego Zbawiciela
uczestniczy³o  w  comiesiêcznej  Mszy  �w.  za  Ojca  �w,  Ojczyznê,  Radio  Maryja
i wszystkie dzie³a powsta³e przy nim. Po Mszy �w., któr¹ odprawi³ ks. proboszcz
Miros³aw Maciejewski w koncelebrze z opiekunem Ko³a, ks. Aleksandrem, odby³o
siê nabo¿eñstwo ekspiacyjne, wynagradzaj¹ce Bogu za zniewa¿enie i profanacjê
Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Po nabo¿eñstwie udali�my siê
na  spotkanie  op³atkowe,  w  którym  uczestniczy³  ks.  proboszcz  i  ks. Aleksander.
Spotkanie  przebiega³o  w  radosnej  atmosferze  wspólnej  modlitwy,  przy  �piewie
kolêd i sk³adaniu sobie ¿yczeñ.

Ko³o Radia Maryja informuje wszystkich parafian, ¿e od marca 2013 r., w salce nr
4 domu parafialnego (wej�cie od podwórza), w ka¿d¹ sobotê w godz. 10.00  11.00,
bêd¹ dy¿ury RM. Mo¿na bêdzie zakupiæ czasopisma, ciekaw¹ ksi¹¿kê, otrzymaæ
informacje  o  Radiu  Maryja,  zapisaæ  siê  do  Ko³a  RM,  podpisaæ  listê  w  obronie
Telewizji TRWAM (je�li kto� jeszcze tego nie uczyni³).

W tym roku, w maju nasze Ko³o planuje równie¿ zorganizowaæ pielgrzymkê m³o
dych do Czêstochowy.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodnicz¹ca Ko³a Radia Maryja
Jadwiga Wojtkowska

¯YCIE PARAFII
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W  dniach  28.12.2012  2.01.2013  Duszpasterstwo
Akademickie U ZBAWICIELA uczestniczy³o w kolejnym
etapie pielgrzymki zaufania przez ziemiê, któr¹ organi
zuje Wspólnota z Taize.
Tegoroczne 35. Europejskie Spotkanie M³odych odby³o
siê na zaproszenie Benedykta XVI w Rzymie.
M³odzie¿ Akademicka (i nie tylko) przez kilka dni w tym
wyj¹tkowym Roku Wiary wspólnie modli³a siê w wiel
kich bazylikach miasta siedmiu wzgórz �piewem i w ci
szy.
Wraz z dziesi¹tkami tysiêcy m³odych ludzi z ca³ej Euro
py  i  spoza niej pielgrzymowa³a do grobów Aposto³ów
Piotra  i  Paw³a  oraz  B³ogos³awionego  Jana  Paw³a  II,
jako do �róde³ wiary i mi³o�ci.
Czas pobytu w Rzymie by³ czasem spotkañ z lud�mi,
którzy ¿yj¹ ewangeli¹ po�ród wyzwañ naszych czasów,
co umacnia³o nasz¹ wiarê.
Wa¿nym punktem ca³ego wyjazdu by³o czuwanie modli
tewne na Placu �w. Piotra z papie¿em Benedyktem XVI
i wspólna modlitwa ok. 35 tys. m³odych ludzi o pokój na
�wiecie i zaufanie miêdzy lud�mi.

Spotkanie  M³odych
w  Rzymie  na  d³ugo
pozostanie  w  naszej
pamiêci  i w sercach,
które  pokrzepi³y  siê
na nowo moc¹ wiary
i  b³ogos³awieñstwem
Apostolskim.

Ks. Marcin

Relacja ze spotkania m³odych w Rzymie

Posi³ki  w Circo Massimo

Kolejni chrze�cijanie  w Coloseum, daj¹cy
�wiadectwo wiary
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6  stycznia  2013  roku,  w  dniu  Objawienia  Pañskiego,  koncertem  kolêd  w  naszym
ko�ciele  chór  CANTEMUS DOMINO  rozpocz¹³  obchody  60lecia  istnienia.  S³uchacze
zgromadzeni w �wi¹tyni mogli us³yszeæ kolêdy i pastora³ki znane i lubiane, a tak¿e i te mniej
znane �  równie piêkne.

W  czasie  koncertu  oklaskiwani  byli  tak¿e  nasi  soli�ci:  Alina  Marciniak,  Regina
Chañczewska,  Janina  Ulanicka,  Violetta  Janecka,  Eugeniusz  Olejniczak,  Kazimierz
Naumowicz. Go�cinnie z chórem wyst¹pi³y Jolanta i Agata Sipowicz. Przepiêkne wiersze
ks.  Jana  Twardowskiego  recytowa³a  Ma³gorzata  Wower,  dyrygowa³  Maciej  Ogarek,
akompaniowa³ Julian Tatarynowicz, ca³o�æ poprowadzi³a El¿bieta Kusz.
Pan  Julian  wyst¹pi³  tak¿e  w  roli  solisty
wykonuj¹c  kompozycjê  Piotra  Rubika  �
�Bia³y �nieg i ty�.
Urokliwy  koncert  zakoñczy³o  wspólne
za�piewanie kolêdy �Lulaj¿e Jezuniu�.
Przybyli  do  �wi¹tyni  s³uchacze  zgotowali
zespo³owi wielkie brawa i mimo, ¿e koncert
trwa³ pó³torej godziny, nie my�leli o szybkim
powrocie do domu.

Zapraszamy  na  kolejne  koncerty
jubileuszowe. Bêdziemy o nich informowaæ.

Zachêcamy do zagl¹dania na nasz¹ stronê: www.cantemusdomino.pl

Violetta Janecka

¯YCIE PARAFII
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Jak co roku m³odzi KSMowicze w ramach swojej formacji wyjechali
w  dniach  1923  stycznia  do  Kunic  ¯arskich  na  diecezjalne  rekolekcje  Katolickiego
Stowarzyszenia  M³odzie¿y.  Uczestnikami  byli  m³odzi  ludzie  z  naszej  parafii  oraz
Ko¿uchowa, Nowej Soli i Nowogrodu Bobrzañskiego.

Podczas  pobytu  ksi¹dz Artur Adamczak  �  rekolek
cjonista  i  egzorcysta w Diecezji  ZielonogórskoGo
rzowskiej    wyg³osi³  kilka  konferencji,  podczas
których  podkre�la³  m.in.  u¿ywanie  przez  ka¿dego
cz³owieka talentów, którymi obdarzy³ go Bóg, w ce
lu niesienia  innym pomocy  i  zmieniania  �wiata na
lepsze.  Wspomina³  równie¿  o  wykorzystywaniu
swoich braków, aby móc innym pokazywaæ, ¿e prze
zwyciê¿anie przeciwno�ci z Chrystusem i dla Niego
tak¿e jest �ród³em szczê�cia.

Rekolekcjonista  w  bardzo  ciekawy  sposób  mówi³
o planie Boga wobec ka¿dego cz³owieka, ale jedno
cze�nie przestrzega³ przed tym, ¿e równie¿ diabe³ ma plan wobec nas i czêsto ulegamy
z³udzeniu  nieobecno�ci    szatana w  naszym  ¿yciu,  a  przez  to  dajemy mu  dostêp  do
naszego serca.

Oprócz wytchnienia dla duszy by³ równie¿ czas na rekreacjê � codziennie odbywa³y siê
spacery,  podczas  których  nie  zabrak³o  tradycyjnych  bitew  na  �nie¿ki  i  oczywi�cie
robienia ba³wana  wytarzania ka¿dego w �niegu, tak, ¿eby nie pozosta³o na nim nic
kolorowego, a  jedynie  jednolity bia³y  strój. Pogodne wieczory natomiast obfitowa³y
w ciekawe zabawy integracyjne przy kominku i trwaj¹ce do pó�nych godzin wieczor
nych �piewy i rozmowy.

£ukasz Brodzik
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W dniach 2427 stycznia 2013 r. odbywa³y rekolekcje w Licheniu.
W Roku Wiary  starali�my siê    znale�æ odpowied� na wezwanie Benedykta XVI
zawarte w Li�cie apostolskim Porta Fidei, st¹d te¿ temat rekolekcji ¯YÆ WIAR¥
W CODZIENNO�CI. Do Sanktuarium Matki Bo¿ej przyjechali cz³onkowie Ruchu
Rodzin Nazaretañskich, ale nie tylko. Rekolekcje organizowane przez RRN maj¹
charakter  otwarty,  dlatego  prócz  cz³onków  Ruchu  byli  równie¿  sympatycy  i  ci,
którzy odczuwali potrzebê uczestniczenia w rekolekcjach. Ca³e, czêsto wielopoko
leniowe rodziny chcia³y skorzystaæ z czasu ³aski, jakim jest pobyt u naszej Matki.
Bogata  forma  rekolekcji pomaga³a w odnalezieniu  tego, co w danym momencie
by³o  najbardziej  potrzebne.  Kilkunastu  ksiê¿y  nieustannie  by³o  do  dyspozycji
uczestników  rekolekcji.  Mogli�my  korzystaæ  z  codziennej  porannej  medytacji,
Eucharystii, Adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu, Sakramentu Pojednania  i  roz

mów  duchowych  z  kap³anami  i  animatorami
�wieckimi.  By³  te¿  wieczorny  ró¿aniec  dla
dzieci  i Apel  Jasnogórski.  Doro�li  wys³uchali
ciekawej konferencji Jacka Pulikowskiego na
temat relacji ma³¿eñskiej  i  relacji  rodzinnych.
Ca³o�ci  dope³nia³y  tre�ci  duchowe,  ujête
w  bloki  tematyczne.  Gdy  doro�li  ws³uchiwali
siê w  tre�ci konferencyjne, dzieci pod okiem
animatorów korzysta³y ze specjalnie dla nich

przygotowanego programu. �piewa³y, wyko
nywa³y  rysunki  i  szkatu³ki,  które  nastêpnie
nios³y  w  procesji  z  darami,  ogl¹da³y  bajki
o  tematyce  religijnej.  Cieszy³a  du¿a  liczba
m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej, która bar
dzo chêtnie czynnie w³¹cza³a siê w program
rekolekcji.  Najlepiej  jest  u  Mamy,  dlatego
z  pewnym  niedosytem  opuszczali�my  Li
cheñ  po  niedzielnej  uroczystej  Mszy  �w.,
pod przewodnictwem bpa Andrzej Siemieniewskiego. Mamy  jednak nadziejê, ¿e
Matka Bo¿a zaprosi nas do siebie jeszcze nie raz.

Agnieszka Linka

�¯yæ wiar¹
           w codzienno�ci�
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Stanowisko biskupa Stefana Regmunta dotycz¹ce eutanazji
Zespó³ Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia 8 stycznia br. przy
pomnia³ w specjalnej deklaracji o warto�ci  cierpienia w ¿yciu cz³owieka. By³a  to
odpowied� na wywiad udzielony przez pana Jerzego Owsiaka, w którym otwarcie
twierdzi on, ¿e eutanazja jest �pomoc¹ dla  starszych ludzi w ich cierpieniach�.

Wypowied�  prezesa inicjatywy  charytatywnej  jak¹  jest  �Fina³  Wielkiej  Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy" wzbudzi³a wielkie kontrowersje tym bardziej, ¿e mia³a ona
miejsce przed zbli¿aj¹cym siê 21. Fina³em tej akcji. W tym roku zebrane pieni¹dze
mia³y wesprzeæ nie tylko noworodki, ale tak¿e zak³ady opiekuñczo � lecznicze dla
ludzi starszych. Zdanie pana Jerzego Owsiaka na  temat mo¿liwo�ci przeprowa
dzania eutanazji by³o szeroko komentowane w mediach. Polscy parlamentarzy�ci
z ró¿nych �rodowisk politycznych nak³aniali go do wycofania siê z tej wypowiedzi.
W otwartym li�cie pana Owsiaka czytamy, ¿e przedstawiony przez niego pogl¹d
jest wy³¹cznie �prywatn¹ opini¹�, której nie nale¿y przypisywaæ organizacji przez
niego prowadzonej. Dementuje tak¿e swoje stanowisko przedstawiaj¹c je jako nie
do koñca sprecyzowane, gdy¿ na temat eutanazji prze¿ywa on prawdziwe �dyle
maty, rozterki i w¹tpliwo�ci�.

Biskupi przedstawiaj¹ stanowisko Ko�cio³a katolickiego w tej sprawie.  �Z satysfak
cj¹� przyjmuj¹ zdanie pana Owsiaka mówi¹ce, ¿e �¿ycie zarówno dla niego jak i dla
reprezentowanej przez niego fundacji �jest warto�ci¹ najwy¿sz¹" i �celem dzia³añ".
Prezes  Fundacji  jest  osob¹  publiczn¹,  a  wiêc  nawet  prywatnie  przedstawiona
opinia mo¿e ukierunkowywaæ my�lenie m³odych ludzi.

Eutanazja  bezpo�rednia,  czyli  �dzia³anie  lub  zaniechanie  dzia³ania,  które  samo
w sobie lub w zamierzeniu zadaje �mieræ, by zlikwidowaæ ból� (Katechizm Ko�cio³a
Katolickiego, n. 2277), stanowi zabójstwo i dlatego � niezale¿nie od stoj¹cych za
ni¹  motywów  �  jest  moralnie  niedopuszczalna.� Nie  mo¿na  wybieraæ  eutanazji
maj¹c mo¿liwo�æ podania choremu �rodków przeciwbólowych.

�¯ycie ludzkie jest zbyt wielk¹ warto�ci¹, by lekkomy�lnymi wypowiedziami mo¿na
je by³o nara¿aæ na ryzyko spo³ecznej dewaluacji. Wyra¿amy nadziejê, i¿ pogl¹dy
promuj¹ce eutanazjê nie znajd¹ pos³uchu w�ród obywateli naszego kraju. Osoby
starsze  i  chore,  dotkniête  nierzadko  wielkim  cierpieniem,  oczekuj¹  ze  strony
swoich  rodzin  i  ca³ego  spo³eczeñstwa  autentycznej  troski  i  konkretnej  pomocy.
Eutanazja nie jest tu ¿adnym rozwi¹zaniem.�

+Stefan Regmunt
Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP

Opracowa³a Anna Kulpaczyñska
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Z Chrystusem góry mogê przenosiæ
 rozmowa z s. Mari¹ Piêtak
1. Jaka by³a droga Siostry powo³ania?
Jako m³oda dziewczyna nie my�la³am o ¿yciu zakonnym. Bra
³am pod uwagê inn¹ formê ¿ycia. Bardzo jednak zale¿a³o mi na
g³êbszym  zaanga¿owaniu  w  Ko�ciele,  chcia³am  wiêcej  daæ
z siebie. Jak tylko powstawa³y pierwsze oazy od razu siê w nie
zaanga¿owa³am.  Po  maturze  namówi³am moj¹  kole¿ankê  na
kurs katechetyczny, na który pojecha³y�my razem. Pragnê³am
bowiem zg³êbiæ wiedzê o Bogu, poniewa¿ odczuwa³am dyspro
porcjê miêdzy rozwojem  intelektualnym a rozwojem ¿ycia we
wnêtrznego. Pó�niej by³y piesze pielgrzymki z Warszawy na Jasn¹ Górê. Zawsze, gdy sz³am
w pielgrzymce towarzyszy³o mi poczucie odkrywania Pana Boga i fascynacji Nim. Jednocze
�nie ¿y³am w pe³ni ¿yciem studenckim, anga¿uj¹c siê w duszpasterstwo akademickie, które
mu przewodniczy³ m.in. ks. Zbigniew Stekiel. Mia³am te¿ ch³opaka, z którym wi¹za³am plany
matrymonialne. Pewien prze³om w odkrywaniu mojej drogi powo³ania dokona³ siê na kursie
katechetycznym, po Sakramencie Pojednania u bpa Paw³a Sochy. Bp Pawe³ zapyta³ mnie,
czy  bra³am  pod  uwagê  przy  wyborze  przysz³ego  kszta³tu  ¿ycia  drogê  ¿ycia  zakonnego?
Wype³niaj¹c polecenie ks. bpa posz³am jednak na rozmowê z s. Iren¹ Skibick¹ urszulank¹.
Razem pojecha³y�my po kursie do Pniew, abym mog³a zobaczyæ jak ¿yj¹ siostry w klasztorze.
Zaskoczy³a  mnie  autentyczna  rado�æ,  dobroæ  i  pogoda  ducha,  które  emanowa³y  z  sióstr
urszulanek. Wróci³am na czwarty  rok studiów,  ci¹gle  jednak  towarzyszy³a mi my�l o  ¿yciu
zakonnym. Wówczas równie¿ katechizowa³am spo³ecznie dzieci w okolicznych wsiach, mimo
sprzeciwu  rodziców, którzy  lêkali  siê ponoszenia konsekwencji  z zaanga¿owania na  rzecz
Ko�cio³a w czasach komunistycznych.  Kropk¹ nad i w moim pe³nym odkryciu drogi powo³ania
by³ wybór Karola Wojty³y na papie¿a w pa�dzierniku 1978 r. Wówczas zapragnê³am z³o¿yæ
swoje ¿ycie jako votum za ten wielki dar papie¿a Polaka. W czerwcu 1979 r., zdeterminowana
pojecha³am do Czêstochowy na spotkanie z Janem Paw³em II. 14 czerwca tego samego roku
kole¿anka zachêca³a mnie, bym przyjecha³a do Pniew na  jej wst¹pienie do zgromadzenia.
Zaproponowano  mi  ,  bym  wst¹pi³a  razem  z  ni¹.  S.  Irena,  razem  z  Siostr¹  Prze³o¿on¹
stwierdzi³y, ¿e najwa¿niejsze jest pragnienie wst¹pienia do zgromadzenia, sama dokumenta
cja jest rzecz¹ wtórn¹, któr¹ mo¿na w ka¿dej chwili uzupe³niæ. Jeszcze tego dnia zosta³am
urszulank¹.  Po  moim  wst¹pieniu  do  zgromadzenia  wróci³am  do  szko³y,  w  której  by³am
nauczycielk¹ jêzyka polskiego. Moi uczniowie my�leli, ¿e siê zarêczy³am, gdy¿ na moim palcu
zobaczyli ró¿aniec, który otrzyma³am w dniu wst¹pienia do zgromadzenia. Ró¿aniec uznali
za  pier�cionek  zarêczynowy.  Sprawili  mi  tym  wielk¹  rado�æ,  bo  zarêczyæ  siê  z  Panem
Jezusem to niebywa³a sprawa.
2. Dlaczego wybra³a Siostra Zakon Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego?
Na oazie mia³am kontakt z ró¿nymi zgromadzeniami. Do odwiedzin u siebie zachêca³y mnie
salezjanki  i  szarytki.  Mia³am  te¿  kontakt  z  benedyktynk¹  oraz  s³u¿ebniczk¹.  Najbardziej
jednak poci¹ga³ mnie charyzmat urszulañski, ze wzglêdu na moj¹ profesjê. Poci¹ga³a mnie
równie¿ urszulañska pogoda ducha, prostota i naturalno�æ. Do tej pory czujê siê cz³owiekiem
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wolnym,  szczê�liwym  i  zrealizowanym  w  swoim  urszulañkim  powo³aniu.  Styl  ¿ycia  sióstr
urszulanek, ich duchowo�æ, wychodzi³a naprzeciw moim oczekiwaniom. Do dzisiaj nie zamie
ni³abym swego wyboru ¿yciowego. Nigdy nie têskni³am za innym ¿yciem. ¯ycie konsekrowa
ne  jest dla mnie pasj¹ w wymiarze odtworzenia pasyjno�ci Chrystusa  (jestem urszulank¹
Serca Jezusa Konaj¹cego), ale i w tym sensie, by ¿ycie konsekrowane wype³nia³o ca³¹ mnie,
ca³e moje ¿ycie.
3. Jak wygl¹da Siostry codzienne ¿ycie, czym siê Siostra zajmuje?
¯yjemy we wspólnocie duchem rad ewangelicznych. Wszystkie siostry ¿yj¹ce w zgromadze
niu  czynnym apostolsko, jakim jest nasze zgromadzenie, czy w Instytutach ¯ycia Konsekro
wanego, mniszki, sk³adaj¹ �luby czysto�ci, ubóstwa, pos³uszeñstwa i z nimi ¿yj¹ na co dzieñ.
Ró¿nimy siê tylko stylem ¿ycia. W ¿yciu zakonnym ¿eby siê zrealizowaæ, ¿eby byæ szczê�li
wym, trzeba z³o¿yæ dar z siebie.  Istot¹ ¿ycia konsekrowanego  jest odtworzenie stylu ¿ycia
Jezusa  Chrystusa.  On  jest  pierwsz¹  osob¹  konsekrowan¹,  wraz  z  Maryj¹  i  Aposto³ami,
dlatego pragniemy ich na�ladowaæ. Has³em naszego zgromadzenia s¹ s³owa Maryi: �Oto ja
s³u¿ebnica  Pañska...�,  czyli  pe³nienie  woli  Bo¿ej  na  wzór  Maryi  a  przez  to  d¹¿enie  do
�wiêto�ci.  To  codzienne  szarourszulañkie  sk³adanie  daru  z  siebie  niejednokrotnie  nie  jest
³atwe i nie by³oby mo¿liwe gdyby�my nie czerpali si³y z Jezusa Chrystusa. Zjednoczone z Nim
poprzez  codzienn¹  modlitwê,  Eucharystiê,  rozwa¿ania  S³owa  Bo¿ego,  modlitwê  osobist¹
i wspólnotow¹. Codziennie zmagamy siê o kszta³t tego ¿ycia, jego jako�æ, jego smak. ¯ycie
modlitwy prowadzi nas do owocnego ¿ycia we wspólnocie i do ¿ycia apostolskiego. Zakotwi
cza  nas  w  Bogu  i  drugim  cz³owieku.  Bez  zjednoczenia  z  Chrystusem  by³abym  jedynie
aktywistk¹, z Nim nie ma dla mnie rzeczy niemo¿liwych do wykonania. Duch pokory prakty
kowany  w  ¿yciu  zgromadzenia  z  uwzglêdnieniem  s³ów  Pisma  �wiêtego  �wszystko  mogê
w Tym,  który mnie  umacnia��,  z  jednoczesnym prze�wiadczeniem paw³owym  �có¿ mam
czego bym nie otrzyma³��, pozwala czerpaæ  moc z Niego. Dziêki Chrystusowi mogê ¿yæ
Jego mi³o�ci¹ i ni¹ emanowaæ.
4. Jak¹ warto�æ dla Siostry ma ¿ycie konsekrowane?
¯ycie konsekrowane jest jednym ze sposobów osi¹gniêcia g³ównego celu ¿ycia cz³owieka,
jakim  jest  zbawienie.  Dla  mnie  ta  forma  ¿ycia  jest  najlepsz¹  do  osi¹gniêcia  �wiêto�ci.
Sk³adanie daru z siebie to odchodzenie od siebie, od koncentracji na sobie, by móc i�æ dalej.
Jest to czê�ci¹ ludzkiego ¿ycia, równie¿ ¿ycia chrze�cijañskiego i konsekrowanego. Odcho
dzenie nie jest jednak celem, a jedynie �rodkiem do celu, jakim jest pe³nia ¿ycia w Chrystusie.
Dla Niego warto zostawiæ wszystko, byleby tylko z sercem oczyszczonym i wolnym móc i�æ
Jego  �ladami.  Ta  my�l  przy�wieca³a  mi  na  pocz¹tku  wyboru  drogi  ¿yciowej  i  nadal  mi
przy�wieca.  Ka¿dy mo¿e  w  Ko�ciele  odnale�æ  swoje miejsce.  Trzeba  tylko  pytaæ  Jezusa
i mieæ odwagê odpowiedzieæ na Jego wezwanie i znaki czasu.
5. Czy w obecnych realiach ¿ycia konsekracja jest jeszcze potrzebna?
Atrakcyjno�æ ¿ycia konsekrowanego nie przemija, gdy¿ Chrystus nadal fascynuje. Tak d³ugo
jak ¿yje Ko�ció³, tak d³ugo bêdzie istnia³o ¿ycie konsekrowane. Ono mo¿e jedynie zmieniaæ
formê, kszta³t, styl ¿ycia. Zawsze bêd¹ jednak osoby, które dla Chrystusa zostawi¹ wszystko
i pójd¹ za Nim,  jak Aposto³owie. Fascynacja ¿yciem Jezusa Chrystusa  trwa nadal. Forma
natomiast jest wyzwaniem, odpowiada na znaki czasu. Jezus zawsze bêdzie puka³ do serc,
a¿ do paruzji.
                                                                                                            Agnieszka Linka

WYWIAD
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        2  lutego  obchodzimy  �wiêto  Ofiarowania
Pañskiego. W polskiej tradycji jest ono prze¿ywane
bardziej  jako  �wiêto  Matki  Bo¿ej  Gromnicznej,
jednak  w  swej  istocie  pozostaje  ono  przede
wszystkim  �wiêtem  wskazuj¹cym  na  konkretne
wydarzenie  z  ¿ycia Pana  Jezusa. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e kieruje ono nasze oczy nie tylko na
jednostkowe  wydarzenie,  które  mia³o  miejsce
czterdzie�ci dni po narodzeniu Jezusa w Betlejem,
ale  na  pewien  istotny  wymiar  ¿ycia  naszego
Zbawiciela.  Jezus  prze¿y³  ca³e  swoje  ¿ycie
w  duchu  ofiary,  ofiarowany  Ojcu  od  samego
pocz¹tku po kres swej ziemskiej wêdrówki, czyli
po  najdoskonalsz¹  paschaln¹  ofiarê  z  siebie
z³o¿on¹  na  krzy¿u  i  uwieñczon¹  powstaniem
z martwych. Jego ¿ycie by³o jedn¹ wielk¹ ofiar¹.

Przypominanie o tym nam, wspó³czesnym chrze�cijanom jest bardzo potrzebne.
Choæby z  tego powodu, ¿e duch ofiary po�ród nas zanika. Coraz mniej chêtnie
dajemy  co�  z  siebie  Bogu.  Coraz  mniej  popularna  jest  asceza,  nawet  w  tak
ograniczonym zakresie, jaki naznaczony jest przez pi¹tkow¹ wstrzemiê�liwo�æ od
pokarmów miêsnych (jak mówimy �post�, ale có¿ to za post...). Coraz mniej skorzy
jeste�my do ofiarowania naszych pieniêdzy na sprawy Bo¿e. Miêdzy innymi dlatego
nasze wspó³czesne �wi¹tynie nie s¹ tak piêkne i bogato wystrojone jak za czasów
naszych dziadów i pradziadów, choæ przecie¿ w sumie jeste�my bogatsi od nich.
Dobrze, ¿e nie zginê³a w nas ca³kowicie wra¿liwo�æ na ubogich i potrzebuj¹cych,
ich bowiem wci¹¿ w jakim� stopniu potrafimy wspomagaæ.

Konieczno�æ samowychowania w duchy ofiary i ascezy bardzo czêsto podkre�la³
s³uga Bo¿y bp Wilhelma Pluta. Bez gotowo�ci do ofiary bêdzie w nas zwyciê¿a³
egoizm,  zabraknie  miejsca  na  mi³o�æ,  a  rodziny  bêd¹  niszczone  od  wewn¹trz,
niezdolne do szczê�liwego ¿ycia. Samowychowanie w duchu ofiary jest konieczne,
bo to samo nie przyjdzie. Prawdziwa mi³o�æ jest trudna i trzeba siê jej uczyæ, trzeba
siê do niej przygotowywaæ.

U pocz¹tku i u kresu ¿ycia Jezusa bardzo wyra�nie rzuca siê w oczy prawda, ¿e
¿ycie jest ofiar¹ z siebie. Chrze�cijanin to ten, który idzie za Jezusem staraj¹c siê
Go  na�ladowaæ.  Kto  chce  byæ  chrze�cijaninem, musi  ¿yæ w  duchu  ofiary, musi
potrafiæ co� z siebie daæ na ofiarê...

Ks. Dariusz Gronowski
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   Chrystus przemienia cierpienie w �ród³o ³aski i ¿ycia
 �My tak¿e widzieli�my i �wiadczymy, ¿e Ojciec zes³a³ Syna
jako Zbawiciela �wiata (...) My�my poznali i uwierzyli mi³o�ci,
jak¹ Bóg ma ku nam� (1J 4,1416).
Te s³owa aposto³a Jana trafnie okre�laj¹ rolê, jak¹ duszpaster
ska  praca  Ko�cio³a  powinna  odgrywaæ  w  dziedzinie  s³u¿by
zdrowia. Ko�ció³, rozpoznaj¹c obecno�æ Pana w naszych cier
pi¹cych braciach i siostrach, pragnie zanie�æ im dobr¹ nowinê
Ewangelii oraz otoczyæ ich prawdziw¹ mi³o�ci¹.
�wiatowy Dzieñ Chorego stanowi zaproszenie dla wszystkich
wiernych, by zwrócili serca i umys³y ku Matce Bo¿ej. Ko�ció³,
oddaj¹c siê w opiekê Naj�wiêtszej Maryi Dziewicy, pragnie daæ jeszcze wyra�niejsze
�wiadectwo  o  bezinteresownej mi³o�ci  i  tym  samym  stawaæ  siê  ¿yw¹  ikon¹  Jezusa
Chrystusa, Dobrego Samarytanina, w niezliczonych sytuacjach fizycznego oraz moral
nego cierpienia we wspó³czesnym �wiecie.
Dramatyczne pytania o sens cierpienia i �mierci, które choæ ze�wiecczona mentalno�æ
czêsto próbuje lekcewa¿yæ lub ca³kowicie usun¹æ ze �wiadomo�ci cz³owieka, pojawia
j¹  siê  w  sercu  ka¿dej  osoby  i  czekaj¹  na  zadowalaj¹c¹  odpowied�.  Chrze�cijanin,
zw³aszcza gdy staje w obliczu ludzkich tragedii, jest wezwany do dawania �wiadectwa
o pocieszaj¹cej prawdzie zmartwychwsta³ego Pana, który przyjmuje na siebie wszyst
kie krzywdy i cierpienia  ludzko�ci, w tym równie¿ �mieræ,  i przemienia  je w �ród³o
³aski i ¿ycia.
Wydaje siê, ¿e na ca³ym �wiecie, powstaje model spo³eczeñstwa, w którym dominuj¹
silni,  s³abi  za�  spychani  s¹  na margines,  a  nawet  eliminowani:  nienarodzone dzieci,
bêd¹ce bezbronnymi ofiarami aborcji,  ludzie w podesz³ym wieku oraz nieuleczalnie
chorzy, poddawanych eutanazji  i wiele innych osób odsuwanych poza nawias spo³e
czeñstwa. Jak wiêc, w obliczu tych smutnych faktów, mogliby�my nie uczyniæ obrony
kultury  ¿ycia  jednym  z  priorytetów  naszej  dzia³alno�ci  duszpasterskiej?  Katolicy,
którzy pracuj¹ w s³u¿bie zdrowia, maj¹ obowi¹zek broniæ ¿ycia zawsze, gdy jest ono
zagro¿one; winni równie¿ w swoich dzia³aniach kierowaæ siê sumieniem, uformowa
nym w oparciu o nauczanie Ko�cio³a.
Ko�ció³, otwarty na prawdziwy postêp naukowy i technologiczny, docenia wysi³ek oraz
po�wiêcenie osób, których pe³ne oddanie i wysokie kwalifikacje zawodowe przyczy
niaj¹ siê do poprawy jako�ci opieki nad lud�mi chorymi, w poszanowaniu ich godno�ci.
W  ¿adnym wypadku  nie mo¿na  usprawiedliwiæ  zabicia  jednej  osoby,  aby  uratowaæ
inn¹, nigdy nie bêdzie dopuszczalne zaniechanie terapii b¹d� siêganie po �rodki, które
z samej natury lub wedle intencji dzia³aj¹cej osoby maj¹ spowodowaæ �mieræ.

Oprac. Magdalena Iwañska
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�wiêta Bernadeta Saubirous by³a naj
starsz¹  córk¹  z  dziewiêciorga  dzieci
ubogiego  m³ynarza.  Od  m³odych  lat
pracowa³a  pomagaj¹c  w  utrzymaniu
rodziny.  W  czwartek  11  lutego  1858
roku, maj¹c 14  lat, posz³a po drzewo
do lasu w Massabielle razem z m³od
sz¹ siostr¹ Tionette i  ich przyjacielem
Jeanne  Abadie.  Przechodz¹c  przez
potok  ujrza³a  grotê,  a  w  niej  �Piêkn¹
Pani¹� w bia³ej sukni z niebiesk¹ szar
f¹ i ¿ó³t¹ ró¿¹ pod ka¿d¹ stop¹. Berna
detta  ze  strachu  wziê³a  do  rêki
ró¿aniec,  który  zawsze  nosi³a  w  kie
szeni i próbowa³a siê prze¿egnaæ. Nie
mog³a  tego  uczyniæ  dopóki  Pani  nie
nakre�li³a znaku krzy¿a wielkim krucy
fiksem przy swoim ró¿añcu. Dziewczy
na  widzia³a,  ¿e  Maryja  podczas
odmawiania  modlitwy  nie  porusza

Matka Bo¿a z Lourdes
TEMATY MIESI¥CA

ustami,  a  jedynie  przesuwa  paciorki.
¯adna z osób towarzysz¹cych Berna
decie  nic  nie widzia³a.  �wiêta  powie
dzia³a o wszystkim wspó³towarzyszom
i  swojej  matce.  W  czasie  kolejnych
spotkañ Maryja prosi³a dziewczynê, by
przyprowadza³a do groty coraz wiêcej
ludzi.  Stopniowo  liczba  przyby³ych
wzrasta³a. W szóstym objawieniu Ma
ryja  poprosi³a  j¹,  ¿eby modli³a  siê  za

Zbawiciel  pragnie  leczyæ  choroby
naszych dusz i cia³ tak, jak czyni³ to za
swego  ziemskiego  ¿ycia.  Towarzyszy
mu Maryja, przyprowadzaj¹c tych, któ
rzy  sami  sobie pomóc nie mog¹.  Jed
nym z uprzywilejowanych miejsc, gdzie
to czyni  jest Lourdes. Tutaj ponad 150
lat temu ukaza³a siê Bernadetcie Soubi
rous w  tajemnicy  swego Niepokalane
go poczêcia.
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grzeszników.  Bernadeta  by³a  wielo
krotnie przes³uchiwana przez komisa
rzy.  Ojciec  nie  pozwala³  jej  na
spotkania w grocie.  Podczas spowied
dzi dziewczyna us³ysza³¹ od ksi¹dza,
¿e  nikt  nie  ma  prawa  zakazywaæ  jej
tego. Ojciec cofn¹³ wiêc zakaz i Berna
deta ponownie uda³a siê na spotkanie
z Matk¹ Bo¿¹, która uczy³a j¹ krótkiej
modlitwy zachowanej w tajemnicy i od
mawianej przez dziewczynê do �mier
ci.  Matka  Bo¿a  przekaza³a  jej,  ¿eby
posz³a do kap³anów  i powiedzia³a, ¿e
w miejscu  groty ma  powstaæ  kaplica.
Podczas dziewi¹tego objawienia Ber
nadeta  by³a  poproszona  przez  Pani¹
o wypicie wody  i  umycie  siê w pobli
skim  �róde³ku  oraz  zjedzenie  trawy.
Zgromadzeni ludzie uwa¿ali j¹ za sza
lon¹. Woda by³a bardzo brudna. �wiê
ta  kopa³a,  a  �róde³ko  sta³o  siê
ogromne. Woda w nim okaza³a siê byæ
niezwykle  czyst¹.  Ludzie  nazywali  j¹
�cudown¹  wod¹�.  Podczas  kolejnych
objawieñ Bernadeta pi³a wodê ze �ró
d³a  i  jad³a  trawê  na  pro�bê  Maryi.
W trzynastym objawieniu Pani ponowi
³a pro�bê o udanie siê �wiêtej do ksiê
dza  w  sprawie  wybudowania  kaplicy.
Proboszcz poprosi³ Bernadetê, by za
pyta³a o imiê Pani. Uczyni³a to, jednak

TEMATY MIESI¥CA
Maryja tylko siê u�miecha³a. Podczas
szesnastego  objawienia  Pani  odpo
wiedzia³a  mówi¹c:  �Ja  jestem  Niepo
kalanym Poczêciem�. O�wiadczenie to
potwierdza³o  doktrynê  papie¿a  Piusa
IX i objawienia siostry Katarzyny Labo
ure z 1830  roku. W³adze 10 czerwca
1858 roku zamknê³y wej�cie do groty,
przez  co,  podczas  ostatniego  osiem
nastego  objawienia  11  lutego  1858
roku Bernadeta nie mog³a siê do niej
dostaæ.  Uklêk³a  razem  z  ciotk¹  po
przeciwnej  stronie.  Pytana  pó�niej
o  to,  co Maryja  jej powiedzia³a odpo
wiada, ¿e nic, ale nigdy dot¹d nie wi
dzia³a  tak  piêknej  Pani.  Po  tym
objawieniu Bernadeta powróci³a do co
dziennego  religijnego  ¿ycia.  Po  kilku
latach wst¹pi³a  do  zakonu w Nevers,
gdzie  ofiarnie  s³u¿y³a  chorym.  Liczba
osób towarzysz¹cych Bernadecie pod
czas objawieñ z 3 wzros³a do 20 tysiê
cy.  Co  roku  grota w Massabielle  jest
odwiedzana �rednio przez 5 milionów
pielgrzymów. Zanotowano 6784 przy
padków  niewyt³umaczalnych  uzdro
wieñ  po  obmyciu  siê  w  wodzie
z  �cudownego  �róde³ka�.  67  spo�ród
nich Ko�ció³ uzna³ za cudowne.

Anna Kulpaczyñska
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Wywiad z o. Zbigniewem S³awiñskim, kapelanem szpitalnym
1. Co Ojciec móg³by o sobie powiedzieæ?
Moje rodzinne strony to przepiêkne woj. lubelskie Pu³awy,
Kazimierz Dolny, Opole Lubelskie, Na³êczów. Tam mieszka
³em w dzieciñstwie. W wieku 20 lat wst¹pi³em do Zgroma
dzenia  S³owa  Bo¿ego.  Przez  rok  odbywa³em  nowicjat
w  Chludowie,  pod  Poznaniem.  Przez  2  lata  studiowa³em
filozofiê w Nysie, przez 4 lata teologiê w Pieniê¿nie. W miê
dzyczasie  pracowa³em  na  Bia³orusi,  w Argentynie,  Nysie,
i Zakopanym. Od 13  lat  jestem w Zielonej Górze. Opatrz
no�æ Bo¿a sprawi³a, ¿e mimo,  i¿ nale¿ê do zgromadzenia
typowo misyjnego to w miejscach, w których siê znajdowa
³em, zajmowa³em siê prac¹ z chorymi. Do Zielonej Góry pierw
szy raz przyjecha³em w 1999 r. na zastêpstwo, a  ju¿ dwa trzy miesi¹ce pó�niej
(2000 r.) zacz¹³em pracowaæ tutaj na sta³e. Pos³ugujê w Szpitalu Wojewódzkim,
Szpitalu Policyjnym (Poliklinika) oraz Hospicjum.
2. Kto i w jakich okoliczno�ciach powinien prosiæ o Sakrament Chorych?
Sakrament Chorych jest pro�b¹ wspólnoty
Ko�cio³a o zdrowie. Przede wszystkim jest
to pro�ba o zdrowie duszy, ale przy okazji
tak¿e i cia³a. Zawsze jest to forma zwróce
nia  siê do Pana Boga z pro�b¹ o pomoc,
o  Jego obecno�æ. W³a�ciwie  ka¿dy  chory,
który odczuwa powa¿n¹ dolegliwo�æ ciele
sn¹, b¹d� duchow¹ mo¿e prosiæ o Sakra
ment  Chorych.  Nie  jest  to  sakrament,  do
którego przystêpuje siê jak do Komunii, czy
spowiedzi, ale jest on osi¹galny dla ka¿de
go. Chorzy czêsto uwa¿aj¹, ¿e jeszcze nie
czas na przyjêcie Sakramentu Chorych, poniewa¿ pokutuje przekonanie, i¿ jest to
ostatni sakrament. Tymczasem ostatnim sakramentem jest Wiatyk Komunia �wiê
ta dla umieraj¹cego z wyznaniem wiary  i wyrzeczeniem siê  z³a. Gdy  chory  jest
nieprzytomny i nie mo¿e �wiadomie o niego prosiæ, robi to w jego imieniu rodzina.
Mylne skojarzenie polega na tym, ¿e wi¹¿emy u¿ycie olejów �wiêtych z odchodze
niem  z  tego  �wiata,  tymczasem  Sakrament  Chorych  mo¿na  przyj¹æ  wiêcej  ni¿
jeden raz.
 A jak jest w przypadku dzieci?
Nie ma specjalnej ró¿nicy. W szpitalu rzadko mamy radosne chrzty. Przewa¿nie s¹
to smutne spotkania z najbli¿szymi. Je�li  jest bezpo�redni stan zagro¿enia ¿ycia
i pro�ba  rodziców,  to wierz¹c, ¿e  jest on  równie¿ pro�b¹ o zdrowie, korzystamy
z tego.
3. Czy wiele osób odchodzi pojednanych z Bogiem?
Wiele.  Zazwyczaj  zaczynam  obchód  rano  i  koñczê  o  godz.  12.00. W  niedzielê
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skoñczy³em o godz. 13.00 tak wiele osób chcia³o skorzystaæ z Sakramentu Pokuty
i Pojednania. �wiadomo�æ czym rzeczywi�cie jest Sakrament Chorych jest coraz
wiêksza. Nadal jednak s¹ ludzie, którzy nie decyduj¹ siê na przyjêcie Chrystusa
i porz¹dkowanie swego ¿ycia, nawet w tak trudnych i wyj¹tkowych chwilach.
4. Jak wa¿na jest wiara w ¿yciu osób chorych, maj¹cych �wiadomo�æ za
gro¿enia ¿ycia?
Czas choroby  jest czasem rozmy�lañ. W szpitalu  jest wiele czasu na my�lenie.
Cz³owiek chory  jest nara¿ony na wiêcej pokus, ni¿  zdrowy. Przychodzi  czas na
podsumowanie dotychczasowego ¿ycia, na spojrzenie na nie z m¹dro�ci¹  i  dy
stansem. W  takich  przypadkach  wystarczy,  ¿e  przyjdê,  porozmawiam  i  udzielê
sakramentów. Gorzej  jest, gdy rodzina nie chce, by chory zna³ prawdê o swoim
stanie  zdrowia,  pragn¹c  go  nie  straszyæ.  Osobi�cie  jestem  zwolennikiem  opcji,
¿eby mówiæ szczerze. Chory ma wtedy �wiadomo�æ i czas, by przemy�leæ pewne
rzeczy. O wiele trudniej dotrzeæ jest do ludzi, którzy s¹ oszukiwani, nawet w dobrej
wierze.  Bywa³y  niestety  przypadki,  ¿e  mi  siê  nie  udawa³o.  Zawsze  zachêcam
rodzinê, aby przypomnia³a choremu o mo¿liwo�ci skorzystania z sakramentów, bo
nikt nie ma takiego wp³ywu na chorego, jak najbli¿si.
5. Jak powinni�my patrzeæ na cierpienie najbli¿szych?
Bywa,  i¿  nasz  stosunek  do  Pana  Boga  jest  roszczeniowy.  Czasem  trudno  jest
u�wiadomiæ  osobie  cierpi¹cej,  ¿e mog³aby  ze  swojego  cierpienia  uczyniæ  ofiarê
i oddaæ w pewnej intencji. Tymczasem nasze cierpienie nie musi byæ bezsensow
ne. Nie umiem odpowiedzieæ ka¿demu cierpi¹cemu, dlaczego spotykaj¹ go trudne
do�wiadczenia, ale wierzê, ¿e kiedy� Pan Bóg da odpowied� wszystkim.
6. Co dla Ojca jest szczególnie wa¿ne w pos³udze?
Szpital  jest  miejscem,  w  którym  cz³owiek  mo¿e  siê  spodziewaæ  bardzo  wielu
rzeczy. Przede wszystkim musi  jednak wiedzieæ, ¿e kap³an  jest zawsze do  jego
dyspozycji. Zdajê sobie sprawê, jak ogromna odpowiedzialno�æ na mnie spoczy
wa. Lekarz mo¿e poprawiæ jako�æ ¿ycia lub przed³u¿yæ je o kilka lat, nie decyduje
jednak o wieczno�ci. Tymczasem tutaj wa¿¹ siê losy.
7. Proszê powiedzieæ kilka zdañ na temat kaplicy Szpitala Wojewódzkiego
w  Zielonej Górze?
Wezwanie  kaplicy  Matki  Bo¿ej  Nieustaj¹cej  Pomocy,  zosta³o  przeniesione  ze
starego ko�cio³a w Jêdrzychowie, jako ¿e werbi�ci wcze�niej pracowali w Jêdrzy
chowie  i stamt¹d zajmowali siê szpitalem. Nie umiem powiedzieæ kto, ani kiedy
tego dokona³. Kaplica na pewno powsta³a przed wojn¹. Z  rozmów ze starszymi
mieszkañcami, którzy przychodzili do tej kaplicy od dziecka wynika, ¿e w  latach
50.60.  kaplica  zosta³a  odtworzona w  obecnej  postaci. Wcze�niej  by³a wiêksza
i pewnie piêkniejsza. Msze �w. odbywaj¹ siê tutaj codziennie o 16.30 (ze wzglêdu
na porz¹dek szpitalny). W niedzielê Eucharystia sprawowana jest o godz. 10.00.
W  Szpitalu  Policyjnym  sprawujemy  Mszê  �w.  12  razy  w  tygodniu,  natomiast
w  Hospicjum  tylko  w  niedzielê.  Spo�ród  innych  nabo¿eñstw  sprawowany  jest
�pierwszy pi¹tek miesi¹ca� oraz w �rodê, po Mszy �w. Nowenna do Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej  Pomocy.  Poza  tym  staramy  siê  s³u¿yæ  personelowi  szpitala  z  racji
przeró¿nych okazji.

Agnieszka Linka

WYWIAD
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Choroba przewlek³a mo¿e dotkn¹æ ka¿dego i na
ka¿dym etapie ¿ycia. Czy to cz³onków naszej rodziny
czy nas samych mo¿e spotkaæ co�, co uniemo¿liwi
samodzieln¹  egzystencjê.  Sytuacja  wymusi
diametralne  zmiany  w  ka¿dej  p³aszczy�nie
,a  w  szczególno�ci  w  relacjach  z  bli¿szym  lub
dalszym  otoczeniem.  Czêsto  osoby  chore  mog¹
liczyæ  w  tym  trudnym  okresie  na  wsparcie
najbli¿szych.  Niew¹tpliwie  sytuacja  jest  bardzo
stresogenna  dla  obu  stron  ze  wzglêdu  na
emocjonalne  zaanga¿owanie.  Brak  medycznego  przeszkolenia,  wsparcia
psychologa czy  te¿ ci¹g³a obawa o  los bliskiej nam osoby sprawia, ¿e podjêcie
opieki  staje  siê  czêsto  zajêciem  wyczerpuj¹cym  psychicznie.    Podopieczni  nie
zawsze  u³atwiaj¹  zadanie  pos³ugi  mi³osierdzia,  koncentruj¹c  siê  na  osobistych
prze¿yciach.  A  przecie¿  opiekun  to  tylko  cz³owiek,  poddaj¹cy  siê  ludzkim
s³abo�ciom. Choæ realizuje Boskie przykazanie pos³ugi choremu, czêsto �wypala
siê� i wini za to, ¿e nie podo³a³ zadaniu. Wa¿ne wiêc jest, aby u�wiadomi³ sobie, ¿e
prze¿ywanie silnych uczuæ   od  ró¿norodnych  lêków przez  rozpacz, zmêczenie,
bezradno�æ a¿ do frustracji w³¹cznie  jest jak najbardziej naturalne. Niestety chory
dostrzega te wszelkie wewnêtrzne perturbacje odbieraj¹c pod�wiadomy przekaz.
Nale¿y wiêc poszukaæ zewnêtrznego wsparcia  odskoczni,  jak np.:  rozmowa ze
specjalist¹, kontakt z przyjació³mi czy te¿ realizacja, w miarê mo¿liwo�ci, w³asnego
hobby.  Najwa¿niejsze wskazówki dla opiekuna, udzielane przez psychologów:

  nie  pozostawaj  nieustannie  po�ród  czterech  �cian  je�li  dopadnie  Ciê  chwila
s³abo�ci  poszukaj pomocy na zewn¹trz,
  nie bój siê okazywaæ potrzeby wsparcia  przeanalizuj, czy nie mo¿esz podzieliæ
siê obowi¹zkami z innymi cz³onkami rodziny,
nie  rezygnuj  ze  swoich  potrzeb,  zw³aszcza  tych  najpilniejszych,  w  razie
konieczno�ci zorganizuj zastêpstwo jak wy¿ej,
dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, tylko w pe³ni si³ mo¿esz s³u¿yæ pomoc¹
potrzebuj¹cym.

Reasumuj¹c: aby w pe³ni po�wiêciæ siê opiece nad chorym  i nie mieæ poczucia
beznadziejno�ci zaistnia³ej sytuacji , nale¿y pamiêtaæ równie¿ o dba³o�ci o siebie
i realizacji w³asnych pragnieñ w zgodzie z pos³ug¹, której siê oddali�my.

Agnieszka Sobiak
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KARTKA Z KALENDARZA

13 lutego rozpoczynamy okres Wielkiego Po
stu.  Jest  to  szczególny  dzieñ  nazywany  �rod¹
Popielcow¹, w którym w akcie pokuty posypujemy
g³owy popio³em. W dniu  tym  zgodnie z Kodek
sem  Prawa  Kanonicznego    obowi¹zuje  wstrze
miê�liwo�æ  od  pokarmów miêsnych  i  post  �cis³y
(trzy posi³ki w ci¹gu dnia, w tym tylko  jeden  do

syta).  Prawem  o  wstrzemiê�liwo�ci  s¹  zwi¹zani  wszyscy  powy¿ej  14tego  roku
¿ycia, a prawem o po�cie  osoby pe³noletnie do rozpoczêcia 60tego roku ¿ycia.
Prawo nie nak³ada natomiast obowi¹zku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii.

Wielki Post jest szczególnym czasem poku
ty  i nawrócenia, w którym przez 40 dni mamy
mo¿liwo�æ przygotowaæ nasze serca na wielkie
�wiêto  Zmartwychwstania  Chrystusa.  Ko�ció³
proponuje nam w tym czasie trzy drogi przybli
¿ania  siê  do Boga:  post,  ja³mu¿nê  i modlitwê.
Liturgia w tym czasie jest wyciszona, a kolorem
liturgicznym jest fiolet. Z obrzêdów Mszy �wiêtej
znika  uroczysty  hymn  "Chwa³a  na  wysoko�ci
Bogu" oraz radosna aklamacja "Alleluja" (nawet w uroczysto�ci i �wiêta) �piewana
przed odczytaniem fragmentu Ewangelii  (zastêpuje  j¹ aklamacja "Chwa³a Tobie,
Królu wieków" albo "Chwa³a Tobie, S³owo Bo¿e").

W tym czasie warto na pewno skorzystaæ z rekolekcji, które organizowane s¹
przez wiêkszo�æ parafii, a które pozwalaj¹ dok³adniej przyjrzeæ siê swojemu ¿yciu
i  relacji  z  Bogiem. Wielki  Post  daje  nam  szansê  stan¹æ w  prawdzie,  ponownie
nawróciæ  siê  i  wierzyæ  w  Ewangeliê,  któr¹  daje  nam  pe³en  mi³o�ci  Bóg,  nasz
Stwórca, który odwiecznie pragnie naszego dobra. A zatem wykorzystajmy dobrze
t¹ szansê i po�wiêæmy Bogu choæ trochê wiêcej czasu.

Opracowa³a Marta Brodzik

NAWRACAJCIE

SiÊ I WIERZCIE

W EWANGELIÊ
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� ñ
Obchody �wiatowego Dnia Chorego rozpoczn¹ siê 7 lutego br. i potrwaj¹ do
liturgicznego wspomnienia Matki Bo¿ej z Lourdes 11 lutego.

Z woli ojca �wiêtego Benedykta XVI na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej
w ka¿dym z tych piêciu dni wierni bêd¹ mogli otrzymaæ odpust zupe³ny. Pod
zwyk³ymi warunkami (stan  ³aski u�wiêcaj¹cej, komunia eucharystyczna, brak
przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca �wiêtego
� Ojcze nasz, Wierzê w Boga i wezwania Matki Bo¿ej) odpust uzyskaj¹:

� osoby, które bêd¹ pobo¿nie uczestniczyæ w nabo¿eñstwie zwi¹zanym z ob
chodami Dnia Chorego,

� osoby, które opiekuj¹c siê chorymi w szpitalach  i domach nie mog¹ wzi¹æ
udzia³u w ¿adnym z nabo¿eñstw. Obok w³a�ciwej dyspozycji duchowej warun
ków konieczna jest przynajmniej kilkugodzinna opieka nad chorymi oraz posta
nowienie spe³nienia innych warunków odpustu, gdy tylko bêdzie to mo¿liwe,

� osoby, które z powodu choroby czy wieku nie mog¹c uczestniczyæ w nabo
¿eñstwach,  bêd¹  ³¹czyæ  siê  z  nimi  duchowo  (równie¿  z  pomoc¹  transmisji
telewizyjnych  i  radiowych),  a  tak¿e modliæ  za  wszystkich  chorych,  ofiaruj¹c
Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, bez przywi¹zania do ¿adnego grze
chu i z gotowo�ci¹ spe³nienia innych warunków, gdy to bêdzie mo¿liwe.

Odpusty cz¹stkowe w dniach od 7 do 11  lutego mog¹ uzyskiwaæ wszyscy
wierni, ilekroæ ze skruch¹ w sercu modliæ siê bêd¹ za chorych.

                                                                                                                                          Zapraszamy do wsparcia dzie³a edukacji katolickiej w Zielonej Górze
                                                                                                         za po�rednictwem FUNDACJI DLA M£ODZIE¯Y Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y

www.katolik.zgora.pl
www.fundacja.ksm.org.pl

 Aby przekazaæ 1% na Zespó³ Szkó³ Katolickich za po�rednictwem Fundacji nale¿y
wype³niæ odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT28, PIT36,

PIT 36L, PIT37, PIT  38 lub PIT  39.
W odpowiednich rubrykach wpisujemy: numer KRS 0000339553, przekazywan¹ kwotê

oraz dopisek KSM ZGKATOLIK

Kameralna szko³a 
ogromne mo¿liwo�ci! 1 % na DOBR¥ szko³ê
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NASZE SPRAWY

Zapraszamy do wsparcia Katolickiego Stowarzyszenia
M³odzie¿y  Diecezji  ZielonogórskoGorzowskiej  po
przez przekazanie 1% od podatku na �FUNDACJÊ DLA
M£ODZIE¯Y�.

�rodki  uzyskane  z  tytu³u  1%  przeznaczone  bêd¹  na  szerzenie  i  upowszechnianie
chrze�cijañskich warto�ci, w szczególno�ci wspieranie dzia³alno�ci formacyjnej, edu
kacyjnej  i wychowawczej m³odzie¿y. A ponadto na  kszta³towanie  i  przygotowywanie
m³odzie¿y do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego anga¿owania siê w ¿ycie
spo³eczne  i  obywatelskie,  propagowanie  postaw  patriotycznych.  Zamierzamy  m.in.
przygotowywaæ m³odzie¿ do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, rozwijaæ zaintere
sowania i talenty m³odych ludzi m.in. poprzez organizacjê dla nich szkoleñ, warsztatów,
zawodów sportowych, konferencji, sympozjów itp.
Aby przekazaæ 1% podatku na rzecz Fundacji nale¿y wype³niæ odpowiednie rubryki
w rocznym zeznaniu podatkowym PIT28, PIT36, PIT 36L, PIT37, PIT  38 lub PIT 
39 wpisuj¹c numer KRS 0000339553 wraz z dopiskiem KSM ZG

Mo¿esz wspomóc finansowo

Eucharystyczny Ruch M³odych
nie wydaj¹c na to ani z³otówki!

Wystarczy, ¿e przeka¿esz 1% swojego podatku na Stowarzyszenie "Doro�li dla
Dzieci". Z zebranych �rodków dofinansowujemy Ogólnopolskie oraz Gimnazjalne Dni
Wspólnoty, kolonie letnie oraz przygotowujemy materia³y formacyjne.
Aby przekazaæ 1% swojego podatku wystarczy wpisaæ w formularzu PIT:

Stowarzyszenie "Doro�li dla Dzieci"
KRS 0000222915

oraz wyliczon¹ kwotê
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Benedykt XVI
List apostolski w formie «motu proprio» PORTA FIDEI
og³aszaj¹cy Rok Wiary (ci¹g dalszy)

14. Rok  wiary  bêdzie  równie¿  dobr¹  okazj¹  do  wzmocnienia  �wiadectwa  mi³osierdzia.
Przypomina nam �w. Pawe³: �Trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³o�æ  te trzy: z nich za� najwiêksza
jest mi³o�æ�    (1 Kor 13,13). Aposto³  Jakub stwierdza³ w s³owach  jeszcze mocniejszych,
które zawsze pobudza³y chrze�cijan: �Jaki z tego po¿ytek, bracia moi, skoro kto� bêdzie
utrzymywa³,  ¿e  wierzy,  a  nie  bêdzie  spe³nia³  uczynków?  Czy  [sama]  wiara  zdo³a  go
zbawiæ?  Je�li  na  przyk³ad  brat  lub  siostra  nie  maj¹  odzienia  lub  brak  im  codziennego
chleba, a kto� z was powie im: «Id�cie w pokoju, ogrzejcie siê i najedzcie do syta!»  a nie
dacie im tego, czego koniecznie potrzebuj¹ dla cia³a  to na co siê to przyda? Tak te¿ i wiara,
je�li nie by³aby po³¹czona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale mo¿e kto� powie
dzieæ: Ty masz wiarê, a ja spe³niam uczynki. Poka¿ mi wiarê swoj¹ bez uczynków, to ja ci
poka¿ê wiarê ze swoich uczynków�(Jk 2,1418).

Wiara bez mi³o�ci nie przynosi owocu, a mi³o�æ bez wiary by³aby uczuciem nieustannie na
³asce  i  nie³asce  w¹tpliwo�ci. Wiara  i  mi³o�æ  potrzebuj¹  siebie  nawzajem,  tak  ¿e  jedna
pozwala drugiej, by mog³a siê zrealizowaæ.   Niema³o chrze�cijan rzeczywi�cie po�wiêca
swoje ¿ycie z mi³o�ci¹ samotnym, znajduj¹cym siê na marginesie lub wykluczonym, jako
tym, do których trzeba pój�æ jako pierwszych i najwa¿niejszych, których trzeba wesprzeæ,
poniewa¿  w³a�nie  w  nich  odzwierciedla  siê  oblicze  samego  Chrystusa.  Dziêki  wierze
mo¿emy rozpoznaæ w tych, którzy prosz¹ o nasz¹ mi³o�æ oblicze zmartwychwsta³ego Pana.
�Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie�cie uczynili�
(Mt 25,40):  te Jego s³owa s¹ ostrze¿eniem, którego nie wolno zapominaæ i nieustannym
wezwaniem, aby ponownie ofiarowaæ tê mi³o�æ, któr¹ On troszczy siê o nas.  A wiara, która
pozwala nam rozpoznaæ Chrystusa jest t¹ sam¹ Jego mi³o�ci¹, która pobudza, aby spieszyæ
Jemu  z  pomoc¹  za  ka¿dym  razem,  kiedy  czyni  siê  naszym  bli�nim  na  drodze  ¿ycia.
Umocnieni  wiar¹,  patrzymy  z  nadziej¹  na  nasze  zaanga¿owanie  w  �wiecie,  oczekuj¹c
�nowego nieba i nowej ziemi, w których bêdzie mieszka³a sprawiedliwo�æ� (2P 3, 13; por.
Ap 21,1).

15. Doszed³szy do koñca ¿ycia, aposto³ Pawe³ prosi swego ucznia Tymoteusza, by �zabie
ga³ o wiarê� (2 Tm 2,22) z t¹ sam¹ sta³o�ci¹ jak kiedy by³ m³odym cz³owiekiem (por. 2 Tm
3, 15).     Uwa¿amy, ¿e ta zachêta skierowana jest do ka¿dego z nas, aby nikt nie by³ leniwy
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w wierze. Jest ona towarzyszk¹ ¿ycia, która pozwala nam dostrzegaæ nieustannie na nowo
cuda,  jakich Bóg  dla  nas  dokonuje. Wiara  nastawiona  na  uchwycenie  znaków  czasu w
chwili obecnej, zobowi¹zuje ka¿dego z nas, aby�my stawali siê ¿ywym znakiem obecno�ci
Zmartwychwsta³ego w �wiecie. Wspó³czesny �wiat potrzebuje dzi� szczególnie wiarygod
nego �wiadectwa tych, których umys³y i serca o�wiecone s¹ S³owem Bo¿ym i zdolni s¹
otworzyæ serca i umys³y tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdziwego ¿ycia, które nie
ma koñca.

�Oby s³owo Pañskie rozszerza³o siê i rozs³awia³o� (2 Tes 3,1): oby ten Rok wiary coraz
bardziej  umacnia³  nasz¹  wiê�  z  Chrystusem  Panem,  gdy¿  tylko  w  Nim  jest  pewno�æ
przysz³o�ci  i gwarancja prawdziwej  i  trwa³ej mi³o�ci. Niech s³owa aposto³a Piotra rzuc¹
ostatnie  spojrzenie  na  �wiat³o  wiary:  �Dlatego  radujcie  siê,  choæ  teraz  musicie  doznaæ
trochê smutku z powodu ró¿norodnych do�wiadczeñ. Przez to warto�æ waszej wiary oka¿e
siê o wiele cenniejsza od zniszczalnego z³ota, które przecie¿ próbuje siê w ogniu, na s³awê,
chwa³ê i cze�æ przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choæ nie widzieli�cie, mi³ujecie Go;
wy w Niego teraz, choæ nie widzicie, przecie¿ wierzycie, a ucieszycie siê rado�ci¹ niewy
mown¹ i pe³n¹ chwa³y wtedy, gdy osi¹gniecie cel waszej wiary  zbawienie dusz�(1 P 1,
69).  ¯ycie  chrze�cijan  zna  do�wiadczenie  rado�ci  oraz  cierpienia.  Jak  wielu  �wiêtych
do�wiadcza³o  samotno�ci!  Jak  wielu  wiernych,  tak¿e  w  naszych  czasach,  do�wiadcza
milczenia Boga, podczas gdy chcia³oby us³yszeæ Jego pocieszaj¹cy g³os! Do�wiadczenia
¿ycia, pozwalaj¹c na zrozumienie tajemnicy Krzy¿a i uczestniczenie w cierpieniach Chry
stusa (por. Kol 1, 24), s¹ wstêpem do rado�ci i nadziei, którym przewodzi wiara: �ilekroæ
niedomagam, tylekroæ jestem mocny� (2 Kor 12, 10). Wierzymy z ca³¹ pewno�ci¹, ¿e Pan
Jezus pokona³ z³o i �mieræ. Powierzamy siê Jemu z t¹ pewn¹ ufno�ci¹:  On obecny w�ród
nas, zwyciê¿a moc Z³ego (por. £k 11, 20) a Ko�ció³, widzialna wspólnota Jego mi³osierdzia
trwa w Nim jako znak ostatecznego pojednania z Ojcem.

Ten czas ³aski zawierzamy Matce Bo¿ej, nazwanej �b³ogos³awion¹, która uwierzy³a� (£k
1, 45).

W Rzymie, u �wiêtego Piotra, dnia 11 pa�dziernika roku 2011, w siódmym roku mojego
pontyfikatu.

List apostolski �PORTA FIDEI� do nabycia w Djecezjalnej Ksiêgarni �w. Antoniego
w Zielonej Górze, cena 3,50z³. (Przyp. red.)

NAUCZANIE KO�CIO£A
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY

�w. Agata Sycylijska (ur. 235 roku, zm. 5 lutego 251 roku) �
dziewica, mêczennica chrze�cijañska, �wiêta Ko�cio³a katolic
kiego i prawos³awnego. Wed³ug opisu mêczeñstwa z V wieku
(w pierwszych wiekach chrze�cijañstwa istnia³ bowiem zwyczaj
sporz¹dzania akt mêczenników) Agata pochodzi³a ze znamie
nitego rodu rzymskiego. Urodzi³a siê na Sycylii w Katanii. Po
przyjêciu wiary chrze�cijañskiej postanowi³a ¿yæ w dziewictwie.
Gdy odrzuci³a rêkê namiestnika Sycylii, Kwincjana, oddano j¹
do  domu  rozpusty.  Wbrew  oczekiwaniom,  Agata  zachowa³a
dziewictwo i nie wypar³a siê Chrystusa.
  Kiedy  cesarz  Decjusz  rozpocz¹³  prze�ladowania  chrze�ci
jan, Kwincjan przed s¹dem postawi³ Agatê, jako jedn¹ z pierw

szych osób. S¹d skaza³ j¹ na tortury, podczas których odciêto jej piersi. Z chwil¹
nastania niespodziewanego trzêsienia ziemi namiestnik nakaza³ przerwaæ tortury,
gdy¿ dostrzeg³ w tym karê Bo¿¹. Ostatecznie Agata ponios³a �mieræ, rzucona na
roz¿arzone wêgle. Jej cia³o zosta³o z³o¿one przez chrze�cijan poza miastem.
W rok po  jej �mierci nast¹pi³ wielki wybuch Etny. Gor¹ca  lawa nie zala³a  jednak
miasta, ale zatrzyma³a siê tu¿ przed nim. Nawet poganie przypisywali to cudowne
ocalenie wstawiennictwu Agaty.

Patronka: Sycylii, kobiet chorych na raka piersi, ochrony przed po¿arami i klê
skami ¿ywio³owymi.
Wspomnienie: 5 lutego

�w. Walenty  by³  biskupem Terni  w Umbrii.  ¯y³  w  III  w.  i  by³
kap³anem  rzymskim.  W  czasie  prze�ladowañ,  wraz  ze  �w.
Mariuszem i krewnymi, asystowa³ mêczennikom w czasie  ich
procesów i egzekucji. Wkrótce sam zosta³ pojmany i doprowa
dzony do prefekta Rzymu, który przeprowadzi³ rutynowy proces
polegaj¹cy na wymuszaniu odstêpstwa od Chrystusa. W  tym
celu kaza³ u¿yæ kijów. Poniewa¿ nie przynios³o to oczekiwane
go rezultatu, kaza³ �ci¹æ Walentego. Sta³o siê to 14 lutego 269
roku. Pochowano go w Rzymie przy Via Flaminia.

Patron: ciê¿ko  chorych  (szczególnie  psychicznie  i  epilepty
ków), zakochanych, Diecezji Przemyskiej.

Wspomnienie: 14 lutego

Aleksandra Ferenc

�WIÊCI
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LISTY PARAFIAN

BANK US£UG
Oczekujemy  na  wasze  zg³oszenia  do  rubryki:  potrzebujê,
oddam, pomogê. Zg³oszenia przyjmuje redakcja, pod nume
rem telefonu 604388373.

Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drog¹ mailow¹:
zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem �DO REDAKCJI".

Oddam dwie opony do Tico.
Informacja pod numerem redakcyjnym.

M³ode, uczciwe ma³¿eñstwo zaopiekuje siê mieszkaniem
w zamian za op³aty czynszowe. Informacja pod numerem
redakcyjnym.

Oddam  potrzebuj¹cemu w dobrym stanie drukarkê Lexmark Z12 z instrukcj¹
i p³yt¹ instalacyjn¹. Informacja pod numerem tel. 728800201

NASZE SPRAWY

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e,
Ty jeste� nasz¹ ostoj¹ i oparciem,
Nadziej¹, która nie zawodzi
i Mi³o�ci¹, która ofiaruje siê na Krzy¿u
i w Zmartwychwstaniu Chrystusa.
Niech Twoje oblicze zaja�nieje dla wszyst
kich chorych, cierpi¹cych i umieraj¹cych,
Oka¿ im Twoje mi³osierdzie.
Posy³aj nieustannie dobrych Samarytan,
aby nie�li ratunek i opiekê osobom chorym,
cierpi¹cym i umieraj¹cym,
s³u¿¹c bezinteresownie najs³abszym.

�wiêta Maryjo, Matko Bo¿a,
Dzisiaj zwracamy siê do Ciebie z ufn¹ modli
tw¹:
Ty znasz ból i cierpienie chorych,
kiedy cierpienie jest nieuniknione.
Poprzez Twoje trwanie pod krzy¿em i mat

czyny ból
sta³a� siê ratunkiem dla chorych.
Spraw, aby�my mieli si³ê i odwagê
spogl¹daæ na Ukrzy¿owanego
i znosili z odwag¹ nasze cierpienia
powierzaj¹c siê Jemu.

Bo¿e w Trójcy �wiêtej Jedyny,
oddajemy siê teraz w Twoje hojne ojcowskie
d³onie.
Zawierzamy siê Twojej bezgranicznej mi³o�ci,
strze¿ nas w dni radosne i trudne,
strze¿ w ¿yciu i w �mierci.
Spraw, aby poprzez nasze cierpienia,
umocni³a siê nasza wiara i ufno�æ w Ciebie
i aby ca³y lud Bo¿y móg³ do�wiadczyæ ³aski
odkupienia,
teraz i zawsze.

Amen.

Modlitwa na XXI �wiatowy Dzieñ Chorego (wybrane fragmenty)
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Kupon konkursowy nr 10.
Has³o: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ..............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy (rebus) nr 10.
Has³o: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ..............................
..........................................
telefon: ............................

Zwyciêzcy wy³onieni  zostan¹ w drodze  losowania. Wype³nij  prawid³owo  kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: wykre�lanka dla dzieci  pi³ka, krzy¿ówka  bilety do
kina.

KRZY¯ÓWKA

1. Matki Boskiej � (w tym roku drugiego lutego).
2.  Starzec,  który  przyj¹³  Jezusa  podczas
ofiarowania w �wi¹tyni.
3. � czwartek w tym dniu zajadamy siê  p¹czkami.
4. W tym dniu sypiemy g³owy popio³em.
5. Ostatni dzieñ karnawa³u.
6.  Obroñca  przed  ciê¿kimi  chorobami  i  patron
zakochanych.

Nagrody z numeru 9 zostan¹ wrêczone 22 lutego, po Drodze Krzy¿owej o g. 17.00.

REBUS

Z +       +      +                +

£WAN ADRO YTRYNA         T=I EFON

Has³o:
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K¥CIK KULINARNY

K¥CIK KULTURALNY

Film  "Przebudzenie"  to  piêkna  i  niezwykle  poruszaj¹ca  opo
wie�æ oparta na autentycznych wydarzeniach. Opowiada o leka
rzu  (Robin Williams),  który wykorzystuj¹c  eksperymentalny  lek
przywraca do pe³ni �wiadomo�ci ludzi pogr¹¿onych w �pi¹czce.
Jeden  z  pacjentów    Leonard  (w  tej  roli  Robert  de  Niro)  po
podaniu  leku  w  sposób  szczególny  zwraca  uwagê  naukowca.
Efekty kontrowersyjnej metody leczenia oraz nietuzinkowe reak
cje pacjenta wywo³uj¹ w lekarzu niesamowite emocje i ka¿¹ mu
w inny sposób spojrzeæ na swoje ¿ycie i otaczaj¹cy �wiat�

Agnieszka Sobiak

WARTO OBEJRZEÆ

P¹czki serowe

Sk³adniki:
500g m¹ki
500g twarogu sernikowego
3 ³y¿ki jogurtu naturalnego
200g cukru
2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli
2 ³y¿eczki cukru waniliowego
4 jajka

Wszystkie  sk³adniki  mieszamy  do  uzy
skania jednolitej masy. Na g³êboki, roz
grzany olej k³adziemy po ³y¿eczce ciasta
i pieczemy do zarumienienia. Podajemy
z cukrem pudrem i/lub konfitur¹.

Obwarzanki hiszpañskie
z ciasta parzonego

Sk³adniki:
pó³ szklanki mleka
pó³ szklanki wody
5 ³y¿ek oleju
1 szklanka m¹ki
4 jajka

Mleko, wodê i olej zagotowujemy. Zdej
mujemy  z  gazu  i  dodajemy  przesian¹
m¹kê. Mieszamy intensywnie do czasu,
a¿  ciasto  bêdzie  odchodziæ  od  garnka.
Do lekko przestudzonej masy dodajemy
jajka. Z tak otrzymanego ciasta formu³u
jemy kulki, sp³aszczamy i robimy palcem
dziurkê. Sma¿ymy na g³êbokim oleju do
zarumieniania.

Anna Nadstoga
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Porz¹dek nabo¿eñstw
Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 19.15/akademicka/

Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 18.30
Wa¿ne informacje

Biuro parafialne czynne:
wtorek i piatek 10.00  12.00 oraz 16.00  18.00,
czwartek 18.00  19.30,
poniedzia³ek i �roda nieczynne

Nr telefonu ks. dy¿urnego: (68) 3241775, kom. 693952030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 18.00  19.00

Og³oszenia prafialne znajduj¹ siê w gablocie przy ko�ciele oraz na stronie inter
netowej www.zbawiciel.zgora.pl

OCHRZCZENI

ODESZLI DO DOMU OJCA

Julian Tadeusz Korona, Lena Emilia Zió³kowska,
Maciej Zdzis³aw Banaszak

Stanis³aw Ko³odziej, Teresa Ska³ecka, Florianna Pawe³czyk,
El¿bieta Szymañska, Krystyna Musia³, Danuta Boguszewicz,
Stefania Jurgielewicz, Zdzis³aw Bartkowiak, Jerzy Jamroz,
£ucja Wiechnik, Henryk Ju�wiak, Krzysztof Makuch, Wojciech
Ma³yszczyk, Marian Raginia, Jerzy Wi�niewski

Pamiêtajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

JUBILEUSZE

50 rocznica �lubu Krystyny i Franciszka Klimków
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Poszukujemy osób chêtnych do czynnego udzia³u w tworzeniu naszego pisma 
dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które mog¹ podzieliæ siê swoim �wia
dectwem duchowym. Zapraszamy równie¿ parafian z ciekawymi pomys³ami.

Zespó³ redakcyjny: ksiadz Piotr Gniewaszewski  redaktor naczelny, wspó³praca: Agnieszka Sobiak (korekta i edytor
stwo), Agata Deresz (korekta), Ma³gorzata Adamczewska (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, £ukasz
Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga, Magdalena Iwañska, Anna Kulpaczyñska;
Sk³ad i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski.
Adres do redakcji: 65043 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8; email: zbawiciel.redakcja@gmail.com;
Parafialna strona internetowa: www.zbawiciel.zgora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades³anych materia³ów. Prosimy o nie nadsy³anie anonimowych listów.
Mo¿na zastrzec anonimowo�æ publikacji.

 Zachêcamy naszych parafian  biznesmenów, w³a�cicieli ma³ych i �rednich firm do
sponsoringu naszej  gazetki. W zamian oferujemy miejsce  na  ,,reklamê''. Celem  jest
rozwój gazetki i dotarcie do jak najwiêkszej liczby odbiorców. Sponsoring przewidy
wany jest w formie darowizny na Kosció³ dobrowolna ofiara. W tej sprawie nale¿y siê
kontaktowaæ wy³¹cznie z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na luty:

Ogólne
Aby rodziny migrantów, zw³aszcza matki, by³y wspierane i otaczane opiek¹ w trud
no�ciach.

Misyjne
Aby ludno�æ obszarów objêtych wojnami i konfliktami mog³a zacz¹æ budowaæ poko
jow¹ przysz³o�æ.

Darowizna na dzia³alno�æ charytatywno  opiekuñcz¹ ko�cielnych osób prawnych

Zgodnie z  interpretacj¹ przepisów podatkowych zatwierdzon¹ przez Ministerstwo Finansów 
pismo  z  dnia  31  grudnia  2001  Sygn.PB5\KD033  1862393\01  �art.55  ustawy  o  stosunku
pañstwa do ko�cio³a katolickiego dotycz¹c¹ darowizn na ko�cieln¹ dzia³alno�æ charytatywno
 opiekuñcz¹ jest przepisem szczególnym w stosunku do ustaw podatkowych i w zwi¹zku z tym
podatnikowi wolno odliczyæ od dochodu ca³¹ przekazan¹ ko�cio³owi kwotê na dzia³alno�æ
charytatywno  opiekuñcz¹ ko�cielnych osób prawnych".*

Nr konta: Parafia Rzymskokatolicka Naj�wiêtszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
27109015350000000053020713

*Dokument z szersz¹ interpretacj¹ prawn¹ znajduje sie u proboszcza.


