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Fotoreportaż

Światowy Dzień Chorych  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Na
maszczenia Chorych  kosciół pw. Najśw. Zbawiciela  11 lutego 2013 r.

Światowy Dzień Chorych  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Na
maszczenia Chorych  kaplica szpitalna  11 lutego 2013 r.

Środa Popielcowa
13 lutego 2013 r.
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

Trwajcie mocni w wierze !
Od 13 lutego trwa w Kościele Wielki Post – czas na
wrócenia i pokuty. Zostaliśmy wezwani przez Jezusa do
modlitwy, postu i jałmużny. Podejmujemy uczynki pokutne
i postanowienia walki z grzechami, nałogami, uzależnie
niami i ludzkimi słabościami. W tej walce nie jesteśmy sa
mi. Jest z nami Jezus Chrystus, który pokazał nam jak
przeciwstawiać się szatanowi i jego podszeptom. Wiedzie
nas Chrystus na Górę Przemienienia byśmy usłyszeli głos Boga, który
mówi „To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”. Pragniemy podą
żać za tym głosem, który słyszymy w nauczaniu Kościoła.
Mówi Chrystus „Nie zostawię was sierotami. Ja jestem z wami”.
Przyjmujemy te Słowa zwłaszcza teraz, gdy 28 lutego o g. 20.00 zakoń
czył się pontyfikat Papieża Benedykta XVI. Przyjmujemy tę decyzję w du
chu wiary i miłości. Pełni wdzięczności dziękujemy Bogu za ten 8 letni
czas posługi piotrowej Benedykta XVI, za jego katechezy, encykliki, po
dróże apostolskie, w tym do naszej Ojczyny. Modlimy się za Niego, jak
sam powiedział przy pożegnaniu, na tym ostatnim etapie jego ludzkiej
pielgrzymki. Jako Kościół modlimy się za nowego papieża, którego wy
biorą kardynałowie, aby napełniony Duchem Świętym prowadził łódź Pio
trową do portu zbawienia.
Ta modlitwa niech płynie do Boga w czasie Gorzkich Żali, Drogi Krzy
żowej, prywatnej modlitwy adoracyjnej. Niech podjęta przez nas modlitwa
w tym okresie Wielkiego Postu zbliży nas jeszcze bardziej do Chrystusa
cierpiącego dla naszego zbawienia. Niech przygotuje nasze serca przez
udział w rekolekcjach wielkopostnych na przeżywanie największych ta
jemnic zbawienia w czasie Triduum Paschalnego. Niech napełni nas wiarą
w tajemnicę Zmartwychwstania, bo „Gdyby Chrystus nie zmartwych
wstał próżna byłaby nasza wiara i próżne byłoby nasze przepowia
danie”.
Z życzeniami owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu oraz Ra
dości Paschalnej
Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz
wraz z Księżmi Współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
NA MARZEC 2013 r.
03.03.
07.03.

 3. Niedziela Wielkiego Postu.
 Pierwszy czwartek miesiąca. Modlitwa o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
08.03.
 Dzień Kobiet. Modlitwa w intencji kobiet po Mszy
św. o godz. 18.30.
10.03.
 4. Niedziela Wielkiego Postu.
12.03.
 Msza św. o uzdrowienie duszy i ciała z modlitwą
wstawienniczą po Mszy św. o godz. 18.30.
17.03.
 5. Niedziela Wielkiego Postu.
Msza św. imieninowa ks. prałata Zbigniewa Stekiela o godz. 13.30.
1720.03. Rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. dr A. Kukła, proboszcz Parafii
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie.
19.03.
 Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Uroczystość odpustowa w parafii Zabór.
24.03.
 Niedziela Palmowa. Światowy Dzień Młodzieży. Dzień Świętości Życia.
Msza św. w intencji obrony życia o godz. 12.00. Po Mszy Marsz dla Życia.
Duchowa adopcja dziecka poczętego.
Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta o godz. 20.30.

Drogi Księże Prałacie Zbigniewie Stekielu!
Z okazji Twoich imienin życzymy Ci, w imieniu wszystkich
parafian, dużo zdrowia i pogody ducha. Dziękujemy za
pełnioną dla nas posługę kapłańską.
Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej na dalsze lata życia. Szczęść Boże!

W Y K A Z N A B O Ż E Ń S T W N A C A Ł Y MI E S I Ą C
Poniedziałek  Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
 Nabożeństwo do św. Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.
Środa
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy świętej
o godz. 9.00 i 18.30.
Piątek
 Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 9.00, o 17.00 (dla dzieci) i o 18.00
(dla młodzieży i dorosłych).
Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 9.00 i 18.30.
Sobota
 Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy św. o godz. 9.00.
Niedziela
 Gorzkie Żale o godz. 16.00.
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ŻYCIE PARAFII
GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii pw. „Najświętszego Zbawiciela” działają następujące grupy. Mają
one charakter otwarty, zatem każdy z was może znaleźć w nich miejsce dla siebie.
Caritas
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 16.00  16.30 na plebani.
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
godz. 18.30, salka za zakrystią.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Młodych
Spotkania w soboty; salka nr 1,
rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania w poniedziałki; salka nr 4, rozpo
czynają się Mszą świętą o godz. 18.30.
Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w każdy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebani.

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11.00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka nr 4, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazaretańskich
spotkania w każdy poniedziałek;
salka nr 1, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 18.30.
Żywy Różaniec
spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
godz. 7.45 w górnym kościele.

Koło Radia Maryja przypomina wszystkim parafianom, że od marca 2013 r., w salce
nr 4 domu parafialnego (wejście od podwórza), w każdą sobotę w godz. 10.0011.00,
będą dyżury RM. Można będzie zakupić czasopisma, ciekawą książkę, otrzymać in
formacje o Radiu Maryja, zapisać się do Koła RM, podpisać listę w obronie Telewizji
TRWAM (jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił).
W tym roku, w maju nasze Koło planuje również zorganizować pielgrzymkę młodych
do Częstochowy. Serdecznie zapraszamy.

Domowy Kościół
Domowy Kościół (DK) jest małżeńskorodzinnym ruchem
świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu ŚwiatłoŻy
cie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła
w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu ŚwiatłoŻycie
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre
Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ścisłą
współpracę w organizowaniu i prowadzeniu Ruchu podjęła siostra Jadwiga Sku
dro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko n/Dunajcem, gdzie w 1973 r.
odbyły się pierwsze oazy rodzin.
Znakiem DK są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane
w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umiesz
czonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa również ikony
Świętej Rodziny.
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ŻYCIE PARAFII
Świętem patronalnym DK jest Niedziela Świętej Rodziny. DK zwraca szcze
gólną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze
współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramental
nym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocze
śnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu
chrześcijańskim.
Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące
elementy formacyjne –zobowiązania, przyjęte z END: codzienna modlitwa oso
bista (Namiot Spotkania), spotkanie ze Słowem Bożym, codzienna modlitwa
małżeńska, codzienna modlitwa rodzinna, comiesięczny dialog małżeński,
reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych
spotkaniach formacyjnych kręgu, uczestnictwo, przynajmniej raz w roku w re
kolekcjach formacyjnych.
Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie od
bywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podej
mujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną
pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa. Krąg tworzy 47 małżeństw,
pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzi
nach domowego Kościoła. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego mał
żeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną
kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno modlitewnych.
Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księ
dza moderatora.
Inicjatorem powstania pierwszego kręgu Domowego Kościoła w naszej parafii
był śp. ks. Mieczysław Garczyński. Nasz krąg utworzyliśmy w 2004 r., po powro
cie z pierwszych rekolekcji wakacyjnych DK w Śmiechowie k/Kołobrzegu.
W skład kręgu weszło pięć małżeństw. Jego członkowie pochodzą z różnych pa
rafii. Obecnie moderatorem i opiekunem duchowym naszego kręgu jest ks. Piotr
Gniewaszewski.
Spotkania kręgu DK odbywają się raz w miesiącu, kolejno u każdej z rodzin.
Tematyka spotkań jest oparta na „Zasadach organizacji i formacji Domowego
Kościoła". Na spotkania przybywamy z całymi rodzinami, gdzie wspólnie modlimy
się, rozważamy Słowo Boże, dzielimy się życiem i zobowiązaniami.
Podejmujemy również bieżące tematy z życia Kościoła i parafii. Bardzo ważne
dla duchowego rozwoju małżonków jest uczestnictwo w rekolekcjach DK, które
powinny być zwieńczeniem rocznej pracy kręgu. Rodziny naszego kręgu od lat
uczestniczą w rekolekcjach organizowanych w różnych ośrodkach rekolekcyjnych
w Polsce m.in. w Rokitnie, Śmiechowie, Koniakowie, Swarzewie, Rościnnie.
Dla naszego małżeństwa Domowy Kościół jest drogą, którą świadomie obrali
śmy, aby wspólnie kroczyć do świętości. Dzięki zobowiązaniom i zasadom wyty
czonym przez założyciela DK, Sługi Bożego o. Franciszka Blachnickiego,
małżeństwa mogą umacniać swoją miłość, pogłębiać relację z Panem Bogiem,
dziećmi i innymi ludźmi.
oprac. Karolina i Grzegorz Stodolni na podstawie „Zasad Domowego Kościoła”
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RELACJE Z WYDARZEŃ

Noc filmowa z wartościami
W sobotę 9 lutego odbyła się po raz kolejny „Noc filmowa z warto
ściami” organizowana przez KSM naszej parafii. Rozpoczęliśmy ją
wspólnie Adoracją o godz. 19:00, na którą zaprosiliśmy młodzież
przygotowującą się do bierzmowania. Następnie
przeszliśmy do sali, aby przygotować się do
wspólnego oglądania. Zanim jednak włączyliśmy
filmy, w ramach integracji i w oczekiwaniu na
pizzę, zagraliśmy w grę towarzyską TABU, która
niesamowicie pobudza i rozwija kreatywność.
W trakcie całej nocy udało nam się oglądnąć
4 filmy: „Nietykalni”, „Życie jest piękne”, „Podaj
dalej”, „Biała sukienka”. Każdy z nich miał w so
bie jakiś wartościowy aspekt, który pobudzał do
myślenia.
Serdecznie zapraszamy na kolejne inicjatywy organizowane przez KSM.
Marta Brodzik

Debata walentynkowa
W środę 13 lutego o godności, czystości, ale
również o wpływie dyskotek i popkultury na
świadomość młodego człowieka – o tym
wszystkim dyskutowało blisko 150 uczestni
ków Debaty Walentynkowej zorganizowanej
już po raz czwarty na Uniwersytecie Zielono
górskim przez Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży.
Już sam temat  „Debata o miłości, czystości, dyskotekach, clubbingu i popkulturze.
Co ma Lady Gaga do mojej godności?”  prowokował młodzież do wypowiedzi
i dyskusji – jaki wpływ na nich i rówieśników mają współcześnie kreowani w me
diach celebryci, często lansujący oderwany od wszelkich wartości, konsumpcyjny
styl życia. Młodzież z zielonogórskich szkół obecna w wypełnionej po brzegi sali
debatowała również nad sprawami związanymi z odpowiedzialnością za siebie,
swoje ciało, ale także za słowa, które umieszczane anonimowo w portalach spo
łecznościowych mogą doprowadzić do różnych, często tragicznych sytuacji.
Gościem specjalnym debaty był dr hab. Jacek Kurzępa, socjolog młodzieży, prze
wodniczący stowarzyszenia na rzecz zapobiegania prostytucji nieletnich. Zwracał
on uwagę na sytuację współczesnej młodzieży, w której często następuje rozdwo
jenie pomiędzy wartościami i hedonizmem. Podkreślał również to, aby młodzi ludzie
zwracali uwagę na to, co pozostawiają po sobie – czy jest to dobre, czy złe, a także
by nie koncentrowali całego świata na swoich wymaganiach i byli wrażliwi na po
trzeby innych – chociażby swoich rodziców.
Łukasz Brodzik
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RELACJE Z WYDARZEŃ

GWIAZDO ŚWIEĆ, KOLĘDO LEĆ,
MISTERIUM NIECH SIĘ DZIEJE!
27 stycznia 2013r. w kościele pw. Ducha Świętego odbył się, kolejny w ra
mach obchodów jubileuszu 60lecia, koncert kolęd w wykonaniu naszego
chóru CANTEMUS DOMINO.
Świątynia wypełniła się brzmieniem najpiękniejszych kolęd i pastorałek, tak
polskich, jak i zagranicznych.
W czasie koncertu swoimi głosami czarowali słuchaczy nasi soliści:
Alina Marciniak, Regina Chańczewska, Janina Ulanicka, Violetta
Janecka, Eugeniusz Olejniczak, Kazimierz Naumowicz.
Nastrojowe wiersze ks. Jana Twardowskiego recytowała Małgorzata Wower,
dyrygował Maciej Ogarek, akompaniował oraz śpiewał utwór Piotra Rubika
„Biały śnieg i ty”  Julian Tatarynowicz, całość poprowadziła Elżbieta Kusz.
Na zakończenie razem z przybyłymi na koncert zaśpiewaliśmy kolędę
„Lulajże Jezuniu”.
Obecni w świątyni słuchacze zgotowali zespołowi wielkie owacje.
Zapraszamy na kolejne koncerty jubileuszowe. Będziemy o nich informo
wać.
Wszystkich, którzy czy to finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób chcieliby
wesprzeć chór w przygotowaniu koncertu finałowego, zamykającego ob
chody jubileuszu, prosimy o kontakt (telefony i email na stronie chóru).
Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę: www.cantemusdomino.pl
P.S.
Chór CANTEMUS DOMINO nagrywa wyczekiwaną płytę z kolędami.
Ukaże się ona pod koniec roku.
Violetta Janecka

MARZEC

TEMATY MIESIĄCA

Wiosenne porządki w duszy
Już niedługo przyroda zachwyci nas feerią barw, od
głosem rodzącego się nowego życia i niepowtarzalną
paletą zapachów. Na wiosnę przygotowujemy się
szczególnie starannie: porządkujemy nasze otoczenie,
mieszkania, ogrody. „Wyrzucamy” tym samym z siebie
szarość i nieprzyjemny chłód końca zimy. Dbamy, aby
długo wyczekiwane słońce oświetliło tylko czyste,
schludne miejsca wokół nas. A gdyby jakimś cudem te
jasne promyki podjęły niemożliwą wędrówkę po naj
dalszych, wstydliwie ukrywanych zakamarkach naszej
duszy? Czy byłoby to światło barwne, przejrzyste, ni
czym przepuszczone przez pryzmat, czy zamglone,
mdłe, niknące w okolicy serca? Wierzymy, że Sakrament Spowiedzi – cud od
puszczenia i przebaczenia grzechów – jest najdoskonalszym „narzędziem”,
oczyszczającym nasze wnętrza z niepotrzebnych „złogów”. Mimo to, w momen
cie podjęcia decyzji o skorzystaniu z sakramentu wielu z nas odczuwa lęk
i wszechogarniający wstyd. Nierzadko obawa jest wynikiem złego postrzegania
osoby spowiadającego. Zamiast głębokiego przeświadczenia o słuchającym nas
i oczekującym na naszą skruchę Chrystusie Panu, „widzimy” w spowiedniku je
dynie znajomego księdza, człowieka nam podobnego, któremu za chwilę będzie
my musieli wyznać najbardziej krępujące rzeczy. Trudniej skorzystać z łaski
osobom, które do pojednania z Bogiem przystępują okazjonalnie  to jak od
chwaszczanie zapuszczanego latami ogrodu  ciężko przełamać się bez wcze
śniejszego przygotowania i sprostać zadaniu, nie doprowadzając tym samym do
„duchowej hiperwentylacji”. Paradoksem dzisiejszych czasów jest fakt, iż odczu
wamy obawę przed obnażeniem duszy w konfesjonale, a jednocześnie aprobu
jemy najbardziej intymne i osobiste, medialne wynurzenia celebrytów przed
milionami odbiorców. Spowiedź to nie pierwszopiątkowa, wciąż zbyt powierz
chownie traktowana, formalność. Spowiedź to sztuka, którą im częściej powta
rzamy, tym bardziej się utrwala w naszej obyczajowości.
Agnieszka Sobiak
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Historia nabożeństw pasyjnych
Wraz z nadejściem Wielkiego Postu, czasu pokuty, nawrócenia i modlitwy,
rozpoczyna się odprawianie typowych dla tego okresu
nabożeństw pasyjnych. Uczestniczenie w Gorzkich
Żalach i Drodze Krzyżowej pomaga nam w głębszym
i owocniejszym przeżywaniu tego świętego czasu. Są
to piękne nabożeństwa, w których często bierzemy
udział, a mimo to tak mało wiemy o historii ich powsta
nia.
Gorzkie Żale to rdzennie polskie nabożeństwo o męce
Pana Jezusa, a jego początki sięgają okresu baroku.
Swoje powstanie zawdzięcza Bractwu św. Rocha przy
Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W okresie
Wielkiego Postu Bractwo organizowało rozbudowane
nabożeństwa pasyjne składające się z trzech części.
Bardzo szybko nabożeństwo zyskało popularność
w całej Polsce i otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Duże zasługi w jego
propagowaniu mieli misjonarze św. Wincentego à Paulo. Pierwszy raz zostało
wydane drukiem w 1707 roku staraniem ks. Wawrzyńca Stanisława Benika pod
tytułem Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo Gorzkiej Męki Syna Bo
żego [...] rozpamiętywanie. Z czasem ukształtowała się obecna nazwa oparta na
pierwszych słowach pieśni. Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły się
po całym kraju i wszędzie tam, gdzie biły polskie serca. W drugiej połowie XIX
wieku śpiewała je już cała Polska.
Droga Krzyżowa to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od
pretorium Piłata na wzgórze Golgoty. Męka rozważana jest w czternastu symbo
licznych stacjach. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad
sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult dróg. Odwiedzanie Ziemi Świętej
przez wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu starali się stworzyć
namiastkę Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawi
ciela. Począwszy od XV wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypo
minające jerozolimskie i zaczęto nazywać je „kalwariami”. Pierwsza kalwaria
powstała w latach 14051420 w Hiszpanii. W XVI wieku Droga Krzyżowa stała
się w Polsce popularnym nabożeństwem. Pierwsza polska kalwaria zawdzięcza
swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Kal
waria Zebrzydowska już w XVII wieku ściągała tłumy pielgrzymów. Wkrótce po
dobne kalwarie zaczęły powstawać w innych częściach kraju. Najstarszy
z zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżowej, opatrzony tytułem
Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego wydany został we Wrocławiu
w roku 1731.
Małgorzata Adamczewska
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NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
Więcej szczęścia jest w dawaniu
Wielki Post, szczególny czas modlitwy, postu i zaangażo
wania na rzecz tych, którzy znajdują się w potrzebie, daje
chrześcijaninowi możliwość przygotowania się do Świąt
Wielkanocnych poprzez autentyczną konfrontację własnego
życia ze Słowem Bożym oświecającym codzienność wie
rzących. Myślą przewodnią tegorocznej refleksji wielko
postnej jest werset z Dziejów Apostolskich: „Więcej
szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. Nie chodzi tu
o zwyczajne pouczenie moralne ani o nakaz narzucany
człowiekowi z zewnątrz. Skłonność do dawania jest niejako
wpisana w naturę ludzką: każdy człowiek odczuwa potrzebę
kontaktu z innymi i realizuje się w pełni, gdy w wolności serca czyni dar z siebie.
Nasze czasy naznaczone są niestety wpływami mentalności ulegającej wpły
wom drzemiącej w duszy ludzkiej skłonności do egoizmu. W środowisku spo
łecznym i w środkach masowego przekazu człowiek poddawany jest naciskom
ze strony treści, które propagują kulturę doczesności. Chociaż poświęca się wie
le uwagi ofiarom klęsk żywiołowych, wojen, niełatwo jest jednak budować kulturę
solidarności. Duch tego świata wypacza wewnętrzną zdolność człowieka do bez
interesownego daru z siebie i kieruje ku zaspakajaniu własnych egoistycznych
interesów. Przesadna żądza posiadania przeszkadza człowiekowi otworzyć się
na Stwórcę i na bliźnich.
„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”. Idąc za wewnętrznym
przynagleniem, by czynić dar z siebie niczego w zamian nie oczekując, wierzący
doświadcza głębokiej duchowej satysfakcji.
Św. Augustyn zauważa, że tylko Bóg, Najwyższe Dobro, może zwyciężyć nę
dze świata. Miłosierdzie i miłość względem bliźniego powinny przeto wypływać
z żywego kontaktu z Bogiem i do Niego ciągle się odnosić, ponieważ w trwaniu
przy Chrystusie jest nasza radość. Właśnie miłość Boga rozlana w naszych ser
cach winna inspirować i przemieniać nasze istnienie i nasze działanie. Niech się
nie łudzi chrześcijanin, że będzie mógł poszukiwać prawdziwego dobra braci jeśli
nie żyje w miłości Chrystusa. Sama zdolność dawania siebie innym jest darem
Bożej łaski. Współczesnemu człowiekowi, który często przeżywa rozczarowanie
egzystencjalną pustką, i który poszukuje autentycznej radości i miłości, Chrystus
proponuje przykład własnego życia i zaprasza do naśladowania Go. Takie po
święcenie prowadzi do pełnej realizacji siebie i do radości.
Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki Post 2003
opracowała Magdalena Iwańska
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Nie samym chlebem żyje człowiek...
rozmowa z ks. prałatem Zbigniewem Stekielem
Jaki sens w dzisiejszych czasach ma Wielki Post?
Wielki Post poprzedza karnawał, czas radości. Mało kto dzi
siaj uświadamia sobie, że karnawał ma charakter religijny, bo
radość wtedy przeżywana ma swoje źródło w Świętach Boże
go Narodzenia. Potrzebujemy jednak również czasu refleksji,
pogłębionej modlitwy, próby oceny siebie i swojego postępo
wania. Środa Popielcowa urywa czas radości i rozpoczyna 40 dniowy okres Wiel
kiego Postu, który jest nawiązaniem do 40 dniowego pobytu Pana Jezusa na
pustyni. Nawet Syn Boży, rozpoczynając swoją publiczną działalność odczuwał
potrzebę oderwania się od zgiełku codzienności, by w ciszy koncentrować się na
rozmowie z Ojcem, wyczekiwać zadania, jakie ma spełnić na ziemi. My też po
trzebujemy takiego czasu. „Nie samym chlebem żyje człowiek” te słowa są od
powiedzią na pytanie o sens Wielkiego Postu. Potrzeba nam zabawy, ale również
potrzebujemy refleksji, wyrzeczeń, pogłębionej modlitwy. Wielu ludzi, kierując się
właśnie takim wyczuciem stara się przeżyć czas Wielkiego Postu inaczej.
Czy warto robić postanowienia wielkopostne?
Bezwzględnie tak. W naszej religii eksponuje się potrzebę pracy nad sobą. Jest
ona ważna w życiu każdego człowieka bez względu na jego wyznanie, czy świa
topogląd. Ateista tak samo jak człowiek religijny ma potrzebę pracy nad sobą.
Nasze modlitwy i uczestnictwo w Eucharystii jest formą takiej pracy, jednak jej
bardziej wyrazistą formą jest spowiedź, gdy analizujemy siebie, robimy rachunek
sumienia, przypatrujemy się swoim potknięciom i próbujemy to korygować. Jeśli
chcemy nad sobą pracować to robienie postanowień jest konieczne. Podejmowa
nie tego wysiłku działa z pożytkiem dla nas. Bardzo trudno byłoby nam żyć
z ludźmi, którzy nie pracują nad sobą to jest punkt wyjścia. Kształtujemy nie tylko
swoją religijność, swojego ducha, ale również swoją wolę. Jako ludzie wierzący
mamy dodatkowy impuls do pracy nad sobą, bo prócz relacji międzyludzkich ma
my relację z Bogiem. Często jestem świadkiem tego, jak wielką radość przynosi
ludziom wytrwanie w postanowieniu. Takie przeżywanie Wielkiego Postu dużo
daje, dlatego zachęcam wszystkich do podejmowania postanowień. Będzie nam
łatwiej współżyć, gdy będziemy nad sobą pracować, będziemy też lepiej przygo
towani do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a ostatecznie rów
nież na spotkanie z Bogiem po śmierci.
Jak pomóc dzieciom zrozumieć ideę Wielkiego Postu?
Wielki Post to czas, w którym wyrzekamy się pewnych przyjemności, do których
mamy prawo, by podkreślić, że doceniamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Chcemy
okazać swoją miłość Panu Jezusowi. W związku z tym robimy coś konkretnego,
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np. wyrzekamy się cukierka, oglądamy mniej telewizji. Takie proste sprawy mają
ogromne znaczenie. Pamiętam, że jako dzieci, w rodzinnym domu przez cały
Wielki Post dodawaliśmy do codziennej modlitwy „Któryś za nas cierpiał rany...”.
Jedzenie również było uboższe. Należy dzieciom tłumaczyć, że skoro Pan Jezus
umarł dla nas na krzyżu, to my możemy okazać swoją wdzięczność za Jego trud
i cierpienie. Od rodziców bardzo wiele zależy, dlatego zachęcam, by wskazywali
dzieciom pewne akcenty Wielkiego Postu. Czas od Środy Popielcowej do Zmar
twychwstania Pana Jezusa powinno się przeżywać trochę inaczej. Należy moty
wować dzieci i przypominać, że np. piątek to dzień śmierci Pana Jezusa na
krzyżu, dlatego musimy o tym pomyśleć. Dobrze jest porozmawiać z dziećmi na
ten temat. Możliwości jest dużo. Rodzice znają najlepiej wrażliwość sumień swo
ich dzieci, dlatego będą wiedzieli co i jak mogą powiedzieć.
Przez wiele lat był Ksiądz proboszczem naszej parafii. Jak teraz wygląda
Księdza codzienność i obowiązki?
Przeszedłem na emeryturę, a to oznacza, że nie zajmuję się już administrowa
niem parafią, zrezygnowałem też z prowadzenia spraw personalnych związanych
z funkcjonowaniem parafii, finansowych i inwestycyjnych. Natomiast nikt nie
ogranicza mnie w tym, co związane jest z kapłaństwem, czyli sprawowanie sa
kramentów św., nauczanie, modlitwa. Nasza parafia ma pod tym względem bar
dzo dobre tradycje. Ks. Herrmann, po swoim przejściu na emeryturę, wspierał
mnie, jako proboszcza przez kilkanaście lat. Ja również nadal realizuję się w tej
parafii jako kapłan. Prócz tego pracuję w Sądzie Kościelnym i jestem przewodni
kiem duchowym pielgrzymek zagranicznych.
Jak powinniśmy podchodzić do abdykacji Benedykta XVI, by nie traktować
jej zbyt powierzchownie?
Należy pamiętać, że Papież to osoba całkowicie oddana Bogu, bardzo mocno za
służona i zatroskana o Kościół. Czy mamy prawo wymagać, by 86letni, poważnie
chory Benedykt XVI sprawował swoją posługę do ostatniej chwili? Papież zdawał
sobie sprawę jak wielką odpowiedzialnością i obciążeniem jest prowadzenie Ko
ścioła. Wiedział, że przy obecnym stanie zdrowia nie obejmie wszystkiego. Su
mienie podpowiedziało mu, że uczciwiej będzie ustąpić. W przypadku Jana
Pawła II również mówiło się o przejściu na emeryturę, jednak jego sumienie nie
pozwoliło mu abdykować. Nie można porównywać tych postaw, bo obie są wła
ściwe. Uważam, że Papież podjął bardzo trudną, ale niezwykle uczciwą decyzję.
Patrzę na nią z wielkim szacunkiem i podziwem. Jego posługa w Kościele się nie
kończy, bo z klasztoru klauzurowego nadal będzie wspierał Kościół swoją modli
twą, cierpieniem... To wielka postać zarówno pod względem intelektualnym, jak
i duchowym. Pamiętam, że kształtowałem swoje kapłaństwo na owocach jego
pracy duchowej, dlatego choć rozumiem decyzję Benedykta XVI, to przeżywam ją
bardzo głęboko i refleksyjnie.
Agnieszka Linka
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Powrócił po latach do Boga
Dwa lata temu – 21 lutego – zmarł
profesor Bernard Nathanson, który
był ateistą i jednym z największych
na świecie zwolenników aborcji. Dą
żył uparcie do tego, by w USA uczy
nić
aborcję
legalną,
tanią
i dostępną. Prowadził największą
klinikę aborcyjną w Stanach Zjed
noczonych. Przyznawał się do do
konania 75 tysięcy aborcji. W tej
liczbie było także zabicie jego nie
narodzonego dziecka, które uśmier
cił własnymi rękami. W życiu
Nathansona dokonał się jednak cud
przemiany umysłu i serca. Z czoło
wego światowego aborcjonisty stał
się przodującym obrońcą życia
dzieci nienarodzonych. Po wielu la
tach przygotowań, w 1996 r. przyjął
chrzest w Kościele Katolickim.
Bernard Nathanson był z pochodze
nia Żydem, ale tak jak jego ojciec –
również profesor medycyny – nie wie
rzył w Boga. Z doświadczeniami zwią
zanymi z aborcją spotkał się już na
studiach – kiedy jego dziewczyna za
szła w ciążę i oboje nie chcieli tego
dziecka. Postanowili je „usunąć” –
wtedy jeszcze nielegalnie. To wyda
rzenie stało się dla Nathansona pierw
szą podróżą w szatański świat aborcji.
W połowie lat 60tych Bernard ukoń
czył staż na położnictwie i ginekologii

i stał u początku wspaniale zapowia
dającej się kariery. Miał jednak już za
sobą dwa nieudane małżeństwa.
W tym czasie począł dziecko z kobie
tą, która go bardzo kochała. Błagała
go, aby pozwolił jej je urodzić, ale on
był nieugięty i zagroził, że się z nią nie
ożeni. Zaproponował, że osobiście
dokona aborcji ich dziecka. Nie miał
nawet żadnych wyrzutów sumienia.
W 1968 r. dr Nathanson został jed
nym z założycieli Narodowej Ligi Walki
o Prawo do Aborcji (NARAL). Po jej
legalizacji w 1970 r. w stanie Nowy
Jork został dyrektorem największej kli
niki aborcyjnej w świecie. W „Wyzna
niach eksaborcjonisty”, Nathanson
opisał taktykę, którą zastosowała NA
RAL, aby przełamać wszelkie prawa
ograniczające aborcję w USA oraz na
całym świecie. Trzeba pamiętać, że
w latach 60tych większość Ameryka
nów była przeciwna aborcji. W ciągu
5 lat, dzięki intensywnej kampanii re
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klamowej polegającej na fabrykowaniu
danych statystycznych dotyczących
aborcji, publicznych kłamstwach, szka
lowaniu Kościoła Katolickiego – prze
ciwstawiającemu się aborcji – oraz
blokowaniu dowodów naukowych na
życie od chwili poczęcia, „specjaliści”
z NARAL przekonali Sąd Najwyższy
USA i ten w 1973 r. wydał decyzję le
galizującą aborcję na żądanie i bez
ograniczeń, aż do 9 miesiąca ciąży.
Dopiero gdy w roku 1973 Nathanson
pierwszy raz zobaczył na ultrasono
grafie nienarodzone dziecko, przeko
nał się, że płód jest normalnie
funkcjonującym organizmem. Dra
stycznie ograniczył ilość dokonywa
nych przez siebie „zabiegów” do
przypadków, które według niego miały
medyczne uzasadnienie. Ostatniej
aborcji dokonał w 1979 r.
Od 1984 r. zadawał sobie coraz wię
cej pytań na temat przerywania ciąży.
Na prośbę Nathansona jego przyjaciel
włączył USG i nagrał przebieg „zabie
gu” na taśmie filmowej. Po obejrzeniu
filmu, profesor był w tak wielkim szoku,
że całkowicie zmienił podejście do
aborcji.
Jednocześnie świadomość tysięcy
aborcji na niewinnych dzieciach sta
wała się dla dra Nathansona nie do
uniesienia. Nawiedzały go coraz czę
ściej myśli samobójcze. Próbował le
czyć swój duchowy ból i rozpacz
środkami uspokajającymi, alkoholem,

poradnikami, chodzeniem do psychia
try – nic nie pomagało. W tym też cza
sie dr Nathanson coraz bardziej
angażował się w działalność ruchu
obrony życia. To właśnie przykład ludzi
modlących się pod klinikami aborcyj
nymi – również za niego – wzbudziła
w nim chęć do poznania Boga. Du
chowa przemiana dokonywała się
w nim w sposób łagodny i naturalny,
przynosząc mu wewnętrzną ulgę i po
kój. Zaczął regularnie spotykać się
z księdzem, który stał się jego ducho
wym przewodnikiem. Nawrócenie prof.
Nathansona jest niewątpliwie jednym
z największych nawróceń XX wieku.
W 1996 r., przyjechał do Polski
i skierował apel do polskich parlamen
tarzystów: „Błagam was, nie róbcie
żadnego kroku w kierunku liberalizacji
aborcji! Historia wam nigdy tego nie
wybaczy. Chcę Was przestrzec, żeby
ście nie popełniali tych samych błę
dów,
które
my
popełniliśmy
w Ameryce. Głosowanie za aborcją
będzie jednocześnie głosowaniem za
eutanazją, zabijaniem ludzi starych,
kalekich i terminalnie chorych, za eks
perymentami genetycznymi – będzie
pierwszym krokiem na równi pochyłej,
na dole której znajduje się całkowita
dehumanizacja życia, dolina śmierci.”
Opracował Łukasz Brodzik
na podstawie artykułu z portalu www.adonai.pl
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CO TO JEST GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
I DLACZEGO NIGDY NIE ZOSTANIE PRZEBACZONY ?
W ewangelii według św. Matusza słyszymy słowa Jezusa, które mogą nas
zaniepokoić. Brzmią one następująco: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech
i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi
nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu,
będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie
mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym”. Nasz niepokój może
wzrosnąć gdy sięgniemy po treść kolejnych ewangelistów Marka i Łukasza,
którzy tak samo stwierdzają niedopuszczalność grzechu przeciwko Duchowi
Świętemu. Co to jest grzech przeciwko Duchowi? Dlaczego Bóg, który przecież
jest dobry i miłosierny nie odpuści tego rodzaju grzechu? Pytania trudne, ale nie
retoryczne. Problem z naszym pytaniem rozwiązuje Katechizm Kościoła
Katolickiego, który mówi w punkcie 1864: Miłosierdzie Boże nie zna granic, lecz
ten, kto świadomie odrzuca przyjęcie ze skruchą miłosierdzia Bożego, odrzuca
przebaczenie swoich grzechów i zbawienie darowane przez Ducha Świętego.
Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku pokuty i do
wiecznej zguby. Do tej krótkiej definicji dodać należy komentarz do wcześniej
przetoczonego fragmentu ewangelii. Święty Łukasz umieszcza te słowa
w dłuższej wypowiedzi Jezusa, będącej zarzutami na postępowanie uczonych
w Prawie i faryzeuszów. Mateusz i Marek natomiast umieszczają słowa Jezusa
po tym, jak Jezus dokonał uzdrowienia człowieka opętanego, który był
niewidomy i niemy. Spotkał się wtedy z zarzutem faryzeuszów: przez Belzebuba,
władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Uważali, że uczynił to mocą złego
ducha. Nie chcieli uznać, że Chrystus jest Bogiem, który jest silniejszy niż złe
duchy. Nie wierzyli, że ma moc uwolnienia człowieka od wszelkiego zła. Idąc
dalej, powiemy, że nie wierzyli, że potrafi on odpuścić grzechy. Grzech
przeciwko Duchowi Świętemu popełniamy, gdy świadomie grzeszymy, licząc na
Boże przebaczenie (Bóg i tak mi przecież odpuści), lub odkłada pokutę
i nawrócenie aż do śmierci (jeszcze zdążę, a teraz sobie jeszcze mogę
poużywać życia). Taka zatwardziałość może prowadzić do ostatecznego braku
pokuty i do wiecznej zguby. Warto zatem często korzystać z wielkiego daru jaki
dostaliśmy na naszej życiowej drodze, sakramentu pokuty i pojednania. Każdy
z nas ma za co się przed Bogiem bić w piersi. Jesteśmy poprzez grzech
pierworodny skazani na działanie zła w naszym życiu. Korzystając z sakramentu
nic nie tracimy ale tylko zyskujemy – czyste serce.
Diakon Paweł Sztyber
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Odpusty na Rok Wiary

Dnia 11 października 2012 r., w 50tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
i w 20tą rocznicę wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego weszliśmy w Rok Wiary,
ogłoszony przez ojca św. Benedykta XVI w motu proprio „Porta fidei". Będzie on trwał do
24 listopada 2013 r., do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.
Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września br., w czasie całego Roku
Wiary wierni będą mogli uzyskać jeden raz dziennie odpust zupełny, zarówno dla siebie,
jak i dla zmarłych, pod stałymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św.,
modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu)
w następujących okolicznościach:
1. Jeśli wezmą udział w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej
trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II i artykułów Katechizmu
Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.
2. Za każdym razem, gdy z okazji Roku Wiary odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik
papieskich, katakumb chrześcijańskich czy wyznaczonego kościoła i wezmą tam udział
w liturgii, bądź zatrzymają się na osobistej medytacji zakończonej modlitwą „Ojcze nasz",
Wyznaniem Wiary oraz wezwaniem do Matki Bożej i świętych.
W diecezji zielonogórskogorzowskiej będą to następujące kościoły:
• Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp.,
• Bazylika pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie,
• Konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze,
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu,
• Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie.
3. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary zgromadzą się na uroczystej Eucha
rystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary. W diecezji zielonogórskogorzowskiej
będą to następujące dni:
• Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP (19 marca),
• Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (8 kwietnia),
• Uroczystość NMP Królowej Polski (3 maja)
• Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
• Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
• Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego (22 września),
• Uroczystość św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28 października),
• Święto świętych Męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna, pa
tronów diecezji zielonogórskogorzowskiej (13 listopada),
• Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (24 listopada).
4. W dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary za pobożne nawiedzenie baptyste
rium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia
chrzcielne.
Ponadto z odpustu zupełnego będą mogli skorzystać wierni, którzy przyjmą błogosła
wieństwo papieskie udzielane z okazji głównych celebracji Roku Wiary także przez bi
skupa diecezjalnego. Wierni, którzy z powodu choroby lub innej uzasadnionej i poważnej
przyczyny nie będą mogli uczestniczyć w uroczystych celebracjach, będą mogli uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeśli połączeni w duchu i w myśli z uczestnikami
liturgii, szczególnie w momentach, w których słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjal
nego będą przekazywane w radiu czy telewizji, odmówią we własnym domu lub tam,
gdzie ich przeszkoda zastała (np. kaplicy szpitalnej, w domu opieki, w wiezieniu) „Ojcze
nasz", Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując
Bogu swoje cierpienia i trud życia.
Dekret Bpa Stefana Regmunta w sprawie obchodów Roku Wiary  Zielona Góra,
6 grudnia 2012 r.
oprac. Artur Kowalski
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Sakrament Pokuty
W Roku Wiary pragniemy naszym czytelnikom przypomnieć naukę o Sakramen
tach Świętych.
W tym numerze z racji, że trwa okres Wielkiego Postu czas nawracania się do Bo
ga chcemy przybliżyć Sakrament Pokuty.
Sakrament pokuty i pojednania
KKK 1440 Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności z Nim.
Narusza on równocześnie komunię z Kościołem. Dlatego też nawrócenie przynosi
przebaczenie ze strony Boga, a także pojednanie z Kościołem, co wyraża i urzeczy
wistnia w sposób liturgiczny sakrament pokuty i pojednania (Por. Sobór Watykański II,
konst. Lumen gentium, 11).
1855 Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykro
czenia przeciw prawu Bożemu; podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca go od
Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem.
Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani.
1857 Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: "Grzechem
śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony
z pełną świadomością i całkowitą zgodą" .
1859 Grzech śmiertelny wymaga pełnego poznania i całkowitej zgody. Zakłada wiedzę
o grzesznym charakterze czynu, o jego sprzeczności z prawem Bożym. Zakłada także
zgodę na tyle dobrowolną, by stanowił on wybór osobisty. Ignorancja zawiniona i za
twardziałość serca nie pomniejszają, lecz zwiększają dobrowolny charakter grzechu.
1862 Grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega
się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii
ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody.
1863 Grzech powszedni osłabia miłość; jest przejawem nieuporządkowanego przy
wiązania do dóbr stworzonych; uniemożliwia postęp duszy w zdobywaniu cnót i prak
tykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne. Grzech powszedni
świadomy i pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo do popełnienia grze
chu śmiertelnego. Grzech powszedni nie zrywa przymierza z Bogiem. Może być na
prawiony po ludzku z pomocą łaski Bożej. "Nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni
z Bogiem, miłości ani, w konsekwencji, szczęścia wiecznego".
Sakrament przebaczenia
KKK 1491 Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia
kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechów przed
kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.
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KKK 1446 Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Ko
ściele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten
sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty da
je im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie
Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim
jest utrata łaski" (Tertulian, De paenitentia, 4, 2; por. Sobór Trydencki: DS 1542).
Akty penitenta
KKK 1450 "Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej
elementów: żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadość
uczynienia w postępowaniu" (Katechizm Rzymski, 2, 5, 21; por. Sobór Trydencki: DS
1673).
Rachunek sumienia
Żal za grzechy doskonały, gdy jego źródłem jest miłość Boga, niedoskonały, jeśli
opiera się na innych motywach i zawiera postanowienie niegrzeszenia więcej
Postanowienie poprawy
Spowiedź przed kapłanem
Zadośćuczynienie bądź wypełnienie pewnych aktów pokutnych, które spowiednik na
kłada na penitenta
Szafarz sakramentu pokuty
KKK 1495 Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spo
wiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa.
KKK 1461 Skoro Chrystus powierzył swoim Apostołom posługę jednania (Por. J 20, 23;
2 Kor 5, 18) to biskupi, jako ich następcy, oraz prezbiterzy, współpracownicy biskupów,
nadal spełniają tę posługę. Bowiem na mocy sakramentu święceń biskupi i prezbiterzy
mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów "w imię Ojca i Syna, i Ducha Święte
go".
KKK 1462 Przebaczenie grzechów jedna z Bogiem, ale także z Kościołem. Biskup, wi
dzialna głowa Kościoła partykularnego, już od czasów starożytnych jest uważany
słusznie za tego, który przede wszystkim ma władzę i posługę pojednania; kieruje on
"karnością pokutną" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 26). Prezbiterzy, je
go współpracownicy, pełnią tę posługę, o ile otrzymali misję albo od swojego biskupa
(czy przełożonego zakonnego), albo od papieża, zgodnie z prawem Kościoła (Por.
KPK, kan. 844; 967969; 972; KKKW, kan. 722, § 34).
KKK 1463 Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą
karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pew
nych aktów kościelnych. Według prawa kanonicznego rozgrzeszenia z tych grzechów
może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważnieni przez nich prezbiterzy
(Por. KPK, kan. 1331; 13541357; KKKW, kan. 1431; 1434; 1420). W przypadku nie
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bezpieczeństwa śmierci każdy kapłan, nawet pozbawiony prawa spowiadania, może
rozgrzeszyć z każdego grzechu (Por. KPK, kan. 976; KKKW, kan. 725. i z każdej eks
komuniki.
KKK 1467 Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek
należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany
jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do
grzechów wyznanych przez penitentów (KPK, kan. 1388, § 1; KKKW, kan. 1456). Nie
może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w cza
sie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się "pie
częcią sakramentalną", ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje
"zapieczętowane" przez sakrament.
Skutki sakramentu pokuty
KKK 1496 Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę;
– pojednanie z Kościołem;
– darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa;
– wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.
KKK 1468 "Cała skuteczność pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjed
noczeniu nas w przyjaźni z Bogiem" (Katechizm Rzymski, 2, 5, 18). Celem i skutkiem
tego sakramentu jest więc pojednanie z Bogiem. U tych, którzy przyjmują sakrament
pokuty z sercem skruszonym i z religijnym nastawieniem, "zwykle nastają po nim pokój
i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową" (Sobór Trydencki: DS 1674).
Istotnie, sakrament pojednania z Bogiem daje prawdziwe "zmartwychwstanie ducho
we", przywrócenie godności i dóbr życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z tych dóbr
jest przyjaźń z Bogiem (Por. Łk 15, 32).
KKK 1469 Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech narusza lub zrywa
wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie
tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła,
który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków (Por. 1 Kor 12, 26).
Grzesznik przywrócony do komunii świętych lub utwierdzony w niej, zostaje umocniony
przez wymianę dóbr duchowych między wszystkimi pielgrzymującymi jeszcze żywymi
członkami Ciała Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli do ojczyzny niebieskiej (Por.
Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 4850).
Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi – można powiedzieć – dalsze
pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech: penitent,
który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi własnego ja, odzyskując
wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi
i znieważonymi; jedna się z Kościołem, jedna się z całym stworzeniem (Jan Paweł II,
adhort. apost. Reconciliatio et paenitentia, 31).
Źródło: Katechizm Kościoła Katolickiego
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Zapraszamy do wsparcia Katolickiego Stowarzysze
nia Młodzieży Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej
poprzez przekazanie 1% od podatku na „FUNDACJĘ
DLA MŁODZIEŻY".

Środki uzyskane z tytułu 1% przeznaczone będą na szerzenie i upowszechnianie
chrześcijanskich wartości, w szczególności wspieranie działalności formacyjnej,
edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. A ponadto na kształtowanie i przygoto
wywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażo
wania się w życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw
patriotycznych. Zamierzamy m.in. przygotowywać młodzież do prowadzenia
działalności gospodarczej, rozwijać zainteresowania i talenty młodych ludzi m.in.
poprzez organizację dla nich szkoleń, warsztatów, zawodów sportowych, konfe
rencji, sympozjów itp.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy wypełnić odpowiednie ru
bryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT 38 lub
PIT 39 wpisując numer KRS 0000339553 wraz z dopiskiem KSM ZG

Możesz wspomóc finansowo

Eucharystyczny Ruch Młodych
nie wydając na to ani złotówki!
Wystarczy, że przekażesz 1% swojego podatku na Stowarzyszenie "Dorośli dla
Dzieci". Z zebranych środków dofinansowujemy Ogólnopolskie oraz Gimnazjalne Dni
Wspólnoty, kolonie letnie oraz przygotowujemy materiały formacyjne.
Aby przekazać 1% swojego podatku wystarczy wpisaæ w formularzu PIT:
Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci"
KRS 0000222915
oraz wyliczoną kwotę
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
ŚWIĘCI
Św. Kunegunda (ur. ok. 978 r.) – córka hrabiego Luksem
burga. W wieku 20 lat poślubiona Henrykowi II – Księciu
Bawarii, który został wybrany najpierw królem, a w 1014 r.
Cesarzem Niemiec. Henryk i Kunegunda nie mieli dzieci,
ale tworzyli zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Żyli razem w
ślubach czystości. Henryk otaczał ją taką czcią, że chciał,
by z nim dostąpiła zaszczytu koronacji na królową. W 1014
r. Kunegunda udała się z mężem do Włoch, by w Rzymie z
rąk papieża Benedykta VIII otrzymać koronę cesarską.
Święta ufundowała liczne klasztory i opactwa, przyczyniła
się do budowy katedry w Bamberdze. Po śmierci męża
wstąpiła do Klasztoru Benedyktynek w Kaufungen. Podczas uroczystości po
święcenia tegoż klasztoru, po Liturgii Słowa, cesarzowa zdjęła cesarskie szaty,
ostrzygła włosy i odziała się w zgrzebny habit. Swój majątek przeznaczyła na
fundacje kościelne i dobroczynne. Zrobiło to wielkie wrażenie na uczestnikach
ceremonii. Opisuje to wydarzenie ks. Piotr Skarga w „Żywotach Świętych”. Jako
zakonnica służyła z oddaniem ludziom, zwłaszcza ubogim. Nie wyróżniała się ni
czym w ubóstwie i posłuszeństwie, nie wymawiała się od żadnych prac, nawet
służebnych.
Zmarła 3 marca 1033 r. Zgodnie z jej życzeniem została pochowana obok męża
w Katedrze Bamberskiej. Natychmiast zaczęto oddawać jej publiczny kult, który
Innocenty III zatwierdził w 1200 r.
Patronka: Luksemburga, Diecezji Bambergu i Niemiec
Wspomnienie: 3 marca.
Św. Dominik Savio (2 kwietnia 1842 – 9 marca 1857) – zakonnik. Najmłodszy
wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jego ojciec był
rzemieślnikiem, matka krawcową. Mając 12 lat spotkał św.
Jana Bosco, który przyjął go do swego Oratorium w Turynie.
Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź.
Mimo bardzo młodego wieku, pośród codziennych obowiąz
ków, przebywając między rówieśnikami, osiągnął świętość.
Jej rozumienie zawarł w liście do przyjaciela: Tu, na ziemi
świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie
wypełniać nasze obowiązki. Pius XI powiedział o nim: Mały
święty, ale gigant ducha. Beatyfikowany w 1950 roku, kano
nizowany w 1954.
Patron: dzieci i młodzieży, ministrantów, matek w stanie
błogosławionym (szczególnie w ciąży zagrożonej) oraz małżeństw starających
się o potomstwo
Wspomnienie: 9 marca (dies natalis), a także 5 maja.
Aleksandra Ferenc
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Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Pana Jezusa
Tajemnicę nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia objawił Pan Jezus Św.
Bernardowi w takich słowach: „Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiga
niem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła
Mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą,
dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całe
go świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ra
nę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie
odmówieniem codziennie trzech Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję
grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie
umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica
i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje.”
O Jezu mój Umiłowany, najcichszy Baranku Boży: jako biedny grzesznik, po
zdrawiam i czczę tę Ranę Najświętszą, która sprawiała Ci ból niezmierny pod
ciężarem Krzyża na ramieniu. Uwielbiam Cię, oddaję cześć i kłaniam się z głębi
serca. Dziękuję za bezmiar męki tej najdotkliwszej Rany Twego Ramienia. Po
kornie także proszę, abyś dla jej srogiej boleści i w imię Krzyża, który dźwigałeś,
ulitował się nade mną, nędznym grzesznikiem. Daruj mi wszystkie grzechy
i spraw, bym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęścia wiecznego.
Amen.
3x Ojcze nasz... 3x Zdrowaś Maryjo...
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BANK US Ł UG
Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604388373.
Oddam dwie opony do Tico.
Informacja pod numerem redakcyjnym.
Młode, uczciwe małżeństwo zaopiekuje się mieszkaniem
w zamian za opłaty czynszowe. Informacja pod numerem
redakcyjnym.
Oddam potrzebującemu w dobrym stanie drukarkę Lexmark Z12 z instrukcją
i płytą instalacyjną. Informacja pod numerem tel. 728800201
LISTY PARAFIAN
Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drogą mailową:
zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem "DO REDAKCJI".
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STREAFA RELAKSU
RE B US
Rozwiąż rebus
i odczytaj hasło.

K RZ Y Ż Ó W K A
1. Góra, na której Chrystus dokonał naszego odkupienia.
2. Wielki …  dzień ustanowienia sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.
3. Pomagał Chrystusowi nieść krzyż.
4. W ten dzień święcimy pokarmy.
5. Ponowne przyjście Chrystusa na świat.
6. Inaczej rezurekcja.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: rebus niespodzianka, krzyżówka  bilety na basen.
Nagrody z numeru 10 zostaną wręczone 15 marca, po Drodze Krzyżowej o g. 17.00
Kupon konkursowy nr 11.

Kupon konkursowy nr 11 ( dla dzieci).

Hasło ____________________________

Hasła _________________________________

Imie: ____________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

________________________________

telefon: __________________________

telefon: __________________________
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STREFA RELAKSU
K Ą CI K K ULI NA RNY
Wegetariańskie placki z cukinii
Składniki:
1 cukinia
1 jajko
3 łyżki mąki
3 łyżki otrębów
1 kubeczek serka wiej
skiego
Cukinię zetrzeć na małych oczkach, po
solić i odcisnąć z soku. Dodać resztę
składników, doprawić i wymieszać. Po 10
minutach wykładać placki łyżką na roz
grzany olej i smażyć z dwóch stron na
złoty kolor. Odsączyć z nadmiaru tłusz
czu na papierowych ręcznikach.

Krokiety z brokułami i fetą
Składniki:
10 usmażonych
wcześniej nale
śników
1 brokuł
1 opakowanie sera feta
3 łyżki serka kremowego
3 ząbki czosnku
Jajko
Bułka tarta
Brokuł podzielić na różyczki i ugotować
na miękko. Po ostygnięciu posiekać
i zmiksować z serkiem kremowym, prze
ciśniętym przez praskę czosnkiem
i przyprawami. Farsz wyłożyć na nale
śniki, układając na wierzchu ser feta, za
winąć i panierować w jajku i bułce tartej.
Smażyć na rozgrzanej patelni ok. 2 min.
z każdej strony.
Anna Nadstoga

KĄCIK KULTURALNY
WARTO OBEJRZEĆ...
Spotkanie (The Encounter) Reż. David White
Pięć istnień. Pięć odrębnych historii. Pięcioro nieznajomych, któ
rzy za sprawą burzy spotykają się w niepozornej jadalni „Ostatnia
Szansa”, prowadzonej przez ekscentrycznego właściciela. Ów
człowiek zdaje się wiedzieć o nich wszystko, a sam siebie nazy
wa… Jezusem. Czy Melissa, Kyla, Hank, Catherine i Nick wyko
rzystają ostatnią szansę, by odmienić swoje życie i na nowo
odbudować relacje z Bogiem? „Spotkanie” to wzruszająca historia
o bezgranicznej miłości i przebaczeniu. W sposób naturalny i nie
wymuszony odpowiada na wiele pytań nurtujących współcze
snych katolików, podając na tacy najprostszy przepis na życie – „wiara, nadzieja
i miłość, te trzy, z nich zaś największa jest miłość”.
Anna Nadstoga

„Zbawiciel”
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INFORMATOR
O CHRZ CZ E NI
Borys Marek Suchocki, Adrian Łubiński, Tomasz
Jacek Badecki, Kacper Wybranowski, Pola Kacprzyk,
Laura Piasecka, Kaja Malska, Julia Müler

ODESZLI DO DOMU OJCA

Ś.P.
Maria Wiśniewska, Stefania Paszewicz, Janusz Grzelak,
Janusz Mroczek, Tadeusz Kita, Apoloniusz Szatarski

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porządek nabożeństw
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
Ważne informacje
Biuro parafialne czynne:
wtorek i piątek 10.00  12.00 oraz 16.00  18.00,
czwartek 18.00  19.30,
poniedziałek i środa nieczynne
Nr telefonu ks. dyżurnego: (68) 324 17 75, kom. 693952030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 18.00  19.30
Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl.

MARZEC
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Fotoreportaż

Imieniny ks. prałata Konrada Herrmanna
17 lutego 2013 r.

Droga Krzyżowa  przygotowana przez KSM
22 lutego 2013 r.

Imieniny ks. Proboszcza Mirosława Maciejewskiego
26 lutego 2013 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na marzec:
Ogólne
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie
jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Misyjne
Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewan
gelii aż po krańce ziemi.

Darowizna na działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych
Zgodnie z interpretacją przepisów podatkowych zatwierdzoną przez Ministerstwo Finansów 
pismo z dnia 31 grudnia 2001 Sygn.PB5\KD033 1862393\01 ,,art.55 ustawy o stosunku
państwa do kościoła katolickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charytatyw
no  opiekuńczą jest przepisem szczególnym w stosunku do ustaw podatkowych i w związku
z tym podatnikowi wolno odliczyć od dochodu całą przekazaną kościołowi kwotę na
działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych".*
Nr konta:

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
27109015350000000053020713

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.

Zachęcamy naszych parafian biznesmenów, właścicieli małych i średnich firm do
sponsoringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na ,,reklamę''. Celem jest
rozwój gazetki i dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Sponsoring przewi
dywany jest w formie darowizny na Kosciół dobrowolna ofiara. W tej sprawie na
leży się kontaktować wyłącznie z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.
Poszukujemy osób chętnych do czynnego udziału w tworzeniu naszego pisma
dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które mogą podzielić się swoim
świadectwem duchowym. Zapraszamy również parafian z ciekawymi pomysłami.
Zespół redakcyjny: ksiądz Piotr Gniewaszewski redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak, Agata Deresz
(korekta), Małgorzata Adamczewska (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna
Nadstoga, Magdalena Iwańska, Anna Kulpaczyńska;
Skład 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 nadesłanych materiałów. Prosimy o nie nadsyłanie anonimowych listów.
Można zastrzec anonimowość publikacji.

