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Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Utworzenie Margaretki
dla ks. proboszcza Mirosława Maciejewskiego
Maciejewskiego - 8 grudnia 2012 r.

31. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.
13 grudnia 2012 r.
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Msza św.
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dla dzieci
dzieci
14 grudnia 2012 r.
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SŠOWO KSI†DZA PROBOSZCZA
Sprawozdanie duszpasterskie, 31 grudnia 2012 r.
Na pocz¡tku byªo Sªowo, a Sªowo byªo u Boga, i Bogiem byªo Sªowo.
Ono byªo na pocz¡tku u Boga. Wszystko przez Nie si¦ staªo, a bez Niego
nic si¦ nie staªo, co si¦ staªo...
(J 2, 1-18)
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Sªowo Wcielone,
którym jest Jezus Chrystus. Chcemy powiedzie¢ Panu
Jezusowi: Bogu niech b¦d¡ dzi¦ki za 2012 r. Prze»ywali±my ten rok pod hasªem Ko±cióª naszym domem .
To dzi¦ki Sakramentowi Chrztu zostali±my wszczepieni
w Ko±cióª. Mimo pogª¦biaj¡cej si¦ sekularyzacji spoªecze«stwo pragnie Sakramentu Chrztu ±w. W tym roku
zostaªo wª¡czonych do Ko±cioªa 142 czªonków (w tym
22 dzieci ochrzczonych przez kapelanów i piel¦gniarki w szpitalu).
Kolejnym etapem w »yciu sakramentalnym jest 1. Komunia ‘w. Sakrament
Eucharystii przyj¦ªo 64 dzieci.
Niepokoj¡ce jest to, »e spada liczba zawieranych maª»e«stw. Sakrament
Maª»e«stwa zostaª udzielony 42 parom, co stanowi dwie pary mniej ni»
w ubiegªym roku.
Kroczenie drog¡ »ycia sakramentalnego to kroczenie drog¡ dojrzaªo±ci.
Z 72 osób przygotowuj¡cych si¦ do Bierzmowania, sakrament ten przyj¦ªy
32 osoby.
Droga »ycia sakramentalnego towarzyszy nam od narodzin do samej ±mierci. W tym roku odbyªo si¦ 147 pogrzebów. 2/3 pochowanych osób zako«czyªo swoje »ycie bez zaopatrzenia w sakramenty. Prosz¦, aby±my nie
bali si¦ »ycia z Chrystusem i prosili o Sakrament Chorych. Sakramenty s¡
najwi¦kszym skarbem, jaki Chrystus nam ofiarowuje.
Uczestnictwo w niedzielnej Mszy ±w. w naszej parafii wynosi ok. 25%.
Prosz¦ o modlitw¦ za tych, którzy nie maj¡ otwartego serca na »ycie wiary
i lekcewa»¡ obowi¡zek uczestnictwa w Eucharystii.
16 czerwca nasza diecezja cieszyªa si¦ ±wi¦ceniami bpa Tadeusza Lity«skiego. Tam, gdzie jest pasterz, jest te» Ko±cióª, dlatego powinni±my
si¦ modli¢ za pasterza, kapªanów, prosi¢ o nowe powoªania kapªa«skie
i zakonne. Nasza parafia po raz pierwszy od lat nie ma alumna na 1. roku
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w seminarium. Prosz¦ Was, aby±cie modlili si¦ o nowe ±wi¦te powoªania
z naszej wspólnoty.
W 2012 r. zrealizowano remont zakrystii, z wymian¡ posadzek i zainstalowaniem witra»y w oknach. Caªkowity koszt prac wyniósª ok. 60 000 zª.
Serdeczne Bóg zapªa¢ za pomoc, za zaanga»owanie w przeró»ne dzieªa
i »yczliwo±¢, bez której nie udaªoby si¦ zrealizowa¢ tak wielu przedsi¦wzi¦¢.
Dzi¦kujmy w duchu zawierzenia Jezusowi Chrystusowi. Niech chwaªa Bo»a wzrasta, niech ±wiadomo±¢ tego, »e jeste±my katolikami buduje nasz¡
codzienno±¢, by±my mieli odwag¦ wyznawa¢ Boga caªym sercem.
Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki

Zbawiciel

Na progu nowego 2013 roku skªadamy wszystkim serdeczne »yczenia.
Niech Bo»e bªogosªawie«stwo towarzyszy ka»dej rodzinie, umacniaj¡c Miªo±¢ i Jedno±¢. Chorzy, Samotni, Cierpi¡cy niech zªo»¡ swoj¡ Nadziej¦
w Miªosierdziu Bo»ym. Dzieci i Mªodzie» niech wzrastaj¡ w ªasce i m¡dro±ci
u Boga i ludzi.
Otwórzmy wszyscy nasze serca na dziaªanie ªaski Wiary, która góry przenosi. Wszystkim niech towarzyszy Bo»y Pokój.
Z najlepszymi »yczeniami zapewniaj¡c o modlitwie
Duszpasterze Parafii:
Ks. Mirosªaw Maciejewski - Proboszcz
Ks. Praªat Zbigniew Stekiel
Ks. Praªat Konrad Herrmann
Ks. Aleksander Werstler
Ks. Marcin Krechowicz
Ks. Piotr Gniewaszewski
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KALENDARIUM WYDARZE‹ PARAFIALNYCH
NA STYCZE‹ 2013 r.
01.01. - Rozpocz¡ª si¦ Rok Pa«ski 2013.
02-17.01.- Kol¦da.
06.01. - Uroczysto±¢ Objawienia Pa«skiego - Trzech Króli.
Msza ±w. o godz. 12.00 poprzedza Orszak
Trzech Króli.
11.01. - Comiesi¦czna Msza ±w. o godz. 18.30 o uzdrowienie
duszy i ciaªa.
13.01. - ‘wi¦to chrztu Pa«skiego.
14-27.01.- Ferie zimowe.
17.01. - Dzie« Dialogu Chrze±cija«sko - ›ydowskiego.
18-25.01.- Tydzie« Modlitw o Jedno±¢ Chrze±cijan.
19-23.01.- Rekolekcje KSM w Kunicach.
21.01. - Dzie« Babci.
22.01. - Rocznica ±mierci Sªugi Bo»ego bpa Wilhelma Pluty.
Dzie« Dziadka.
24-27.01.- Rekolekcje RRN w Licheniu.
25.01. - ‘wi¦to Nawrócenia ‘w. Pawªa Apostoªa.
28.01. - Wspomnienie obowi¡zkowe ‘w. Tomasza
z Akwinu, prezbitera i doktora Ko±cioªa.
29.01. - Msza ±w. o godz. 18.30 o uzdrowienie duszy i ciaªa.

Z okazji rocznicy konsekracji Ksi¦dzu Biskupowi Stefanowi
Regmuntowi oraz imienin Ksi¦dzu Biskupowi Seniorowi
Pawªowi Sosze »yczymy wiele rado±ci, zdrowia i niesªabn¡cego »aru ducha w kapªa«skiej posªudze.
Niech Naj±wi¦tsza Panna otacza Matczyn¡ miªo±ci¡
i opiek¡, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza
u Syna wszelkie potrzebne ªaski. Szcz¦±¢ Bo»e!
WYKAZ NABO›E‹STW NA CAŠY MIESI•C
Poniedziaªek- Litania do ±w. Pieciu Pierwszych M¦czenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
- Nabo»e«stwo do ±w. Antoniego z ucaªowaniem relikwii o godz. 9.00.
‘roda
- Nowenna do Matki Bo»ej Nieustajacej Pomocy po Mszy ±wietej
o godz. 9.00 i 18.30.
Piatek
- Koronka do Miªosierdzia Bo»ego po Mszy ±w. o godz. 9.00 i 18.30.
Sobota
- Litania do Pani Cierpliwie Sªuchajacej z Rokitna po Mszy ±wietej
o godz. 9.00.
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GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii pw. Naj±wi¦tszego Zbawiciela dziaªaj¡ nast¦puj¡ce
grupy. Maj¡ one charakter otwarty, zatem ka»dy z was mo»e znale¹¢ w nich
miejsce dla siebie.
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 zakrysti¡.
Domowy Ko±cióª
Spotkania raz w miesi¡cu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w ±rod¦ o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Mªodych
Spotkania w soboty;
salka nr 1,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y
Spotkania w poniedziaªki; salka nr 4,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
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 ‘wi¦tym
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drug¡ sobot¦ miesi¡ca;
salka nr 4, rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazareta«skich
Spotkania w ka»dy poniedziaªek;
salka nr 1 , rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 18.30.
›ywy Ró»aniec
Spotkania w ka»d¡ pierwsz¡ sobot¦
miesi¡ca; godz. 7.45 w górnym ko±ciele.

Klub Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze
Klub Inteligencji Katolickiej, w skrócie KIK, jest stowarzyszeniem z dªug¡ ponad 30-letni¡ tradycj¡. Swoj¡ dziaªalno±¢
w 1981 r. rozpoczynaª wªa±nie w parafii Naj±wi¦tszego Zbawiciela, a pierwszym kapelanem byª ks. Edward Dajczak, dzisiejszy Ordynariusz
Diecezji Koszali«sko- Koªobrzeskiej. KIK od 2012 r. wróciª do swych korzeni, gdy»
od pa¹dziernika nasza siedziba ma ponownie miejsce w tej parafii.
Czym zajmuje si¦ KIK?
Statut mówi, »e: celem Klubu jest ksztaªtowanie osobowo±ci ludzkiej i wychowanie czªowieka ±wiadomego swych obowi¡zków indywidualnych i spoªecznych
w oparciu o nauk¦ Ko±cioªa Katolickiego oraz stwarzanie okazji do czynnego
wª¡czania si¦ w dziaªalno±¢ religijn¡, spoªeczn¡ i polityczn¡ .
Byªo wiele form dziaªalno±ci KIK-u, które zmieniaªy si¦ przez lata w zale»no±ci od oczekiwa« czy potrzeb, m.in.: odczyty, spotkania
z ciekawymi lud¹mi »ycia religijnego, naukowego, spoªecznego, politycznego itp., pielgrzymki, wycieczki, wieczory poezji i wiele innych. Obec-
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nie Klub skupia si¦ gªównie na wykªadach, odczytach, prelekcjach, po których jest
czas na dyskusj¦, pytania czy podzielenie si¦ swoim do±wiadczeniem lub wiedz¡.
Bezpo±redni kontakt z wykªadowc¡ jest bardzo wa»nym elementem spotka«. Pozwala skonfrontowa¢ wªasne pogl¡dy, my±li z nauk¡ Ko±cioªa, która obowi¡zuje
wszystkich wierz¡cych. Nasze spotkania s¡ okazj¡ do zadawania pyta« zaproszonym prelegentom i go±ciom. Wprawdzie nie jeste±my grup¡ modlitewn¡, ale jako
wspólnota modlimy si¦, uczestniczymy we Mszach ±w., organizujemy dni skupienia,
rekolekcje wielkopostne, prowadzimy nabo»e«stwa, uczestniczymy w pielgrzymkach na Jasn¡ Gór¦ i innych. Tegoroczny Adwentowy Dzie« Skupienia u Sióstr
El»bietanek, który prowadziª ks. dr Andrzej Maciejewski, zgromadziª 40 uczestników,
natomiast rekolekcje wielkopostne planujemy w Sanktuarium w Rokitnie w dniach
od 15 do 17 marca 2013 r. Klub wspóªpracuje z innymi Klubami, których jest obecnie
w Polsce okoªo 50. Ka»dy z Klubów jest niezale»ny, dziaªa w innych warunkach,
na innym terenie i w innych ±rodowiskach, st¡d wspóªpraca polega na wymianie
informacji i do±wiadcze«, nie narzucaj¡c formy dziaªania poszczególnym Klubom.
Kto mo»e nale»e¢ do
Klubu?
Pomimo nazwy inteligencja nie wymagamy
wy»szego wyksztaªcenia.
Staraj¡c si¦ o swój rozwój duchowy i intelektualny
chcemy przede wszystkim
zdoby¢ Bo»¡ m¡dro±¢, a ta
nie stawia takich barier, bo czym»e jest nasze wyksztaªcenie wobec M¡dro±ci
Bo»ej? Nasze spotkania s¡ dla wszystkich zainteresowanych. Mo»na przyj±¢, posªucha¢, zobaczy¢, nie deklaruj¡c przynale»no±ci klubowej, chocia» zach¦camy
do czynnego wª¡czenia si¦ w prac¦ Klubu. Ko±cióª potrzebuje ludzi ±wiatªych,
prawidªowo uformowanych, umiej¡cych broni¢ wiary i Ko±cioªa w rozmowach czy
rzeczowych dyskusjach. Jako Klub wci¡» poszukujemy nowych ludzi ze ±wie»ymi pomysªami oraz innych form dziaªalno±ci. Jeste±my otwarci na pomysªy
odpowiadaj¡ce wspóªczesnym potrzebom. W tym roku realizujemy wiele tematów
wynikaj¡cych z hasªa roku - Roku Wiary . Omawiamy tak»e dekalog, s¡ tematy
biblijne i inne. Prelekcje ogªaszamy w ko±cioªach oraz prasie katolickiej i ±wieckiej.
Zapraszamy w ka»dy wtorek o g. 19.00 do salki na plebanii przy ulicy Chrobrego 8.

Gra»yna Gradowicz - prezes
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Bierzmowanie
17 listopada prze»ywalismy wielkie ±wi¦to w naszej parafii. Na Mszy ±w. o godz.
18.30 ks. bp Tadeusz Lity«ski udzieliª mªodzie»y sakramentu bierzmowania. Mªodzi
w darze oªtarza zªo»yli sprz¦t nagªa±niaj¡cy.
Ks. bp podczas kazania zwróciª si¦ do mªodych pytaj¡c: w jak¡ przestrze«
wchodzisz w swoim »yciu?
- Miªo±¢ jest nam zadana przez Jezusa Chrystusa i powinni±my »y¢ w przestrzeni
realizuj¡cej t¦ miªo±¢. Chrystus wszczepia nas w Ko±cióª. Potrzebujemy wspóªpracowa¢ z Šask¡ Bo»¡. Pan Jezus jest jak pot¦»ne drzewo, ª¡cz¡ce niebo z ziemi¡. My
jeste±my wszczepieni w to drzewo.
- Zjednoczenie z Duchem ‘wi¦tym prowadziªo Jezusa do peªnej realizacji woli Bo»ej.
- Po wej±ciu do domu nie wystarczy stan¡¢ w przedpokoju, ale wchodzimy w kolejne
pomieszczenia, by podejmowa¢ zadania i obowi¡zki. Przyj¦cie darów (sakramentów)
Ko±cioªa nie powinno nas zatrzymywa¢ w przedsionku wiary. Potrzebna jest praca,
wysiªek, modlitwa oraz ±wiadectwo.

Wszystkim nowo bierzmowanym »yczymy asystencji Ducha ‘wi¦tego, odwagi do
m¦»nego wyznawania wiary i post¦powania wedªug jej zasad.
Natalia Adamiak
Piotr Fabi«ski
Marcin Majewski
Paweª Adler
Aleksandra Gaªecka
Karol Maksymiak
Dagmara Augustyn
Malwina Gasztyk
Paulina Napieraªa
Sylwia Babuszkiewicz
Dorota Jakkielska
Agnieszka Raczkowiak
Rafaª Bagrowski
Mariusz Jakubowski
Adrian Rudy«ski
Anna Brychcy
Justyna Kaczkowska
Marta Toczko
Mateusz Burdalski
Adrian Kaliszak
Aleksandra Tyliszczak
Paweª Cheªmi«ski
Karolina Kudrawczuk
Krzysztof Ulanicki
Beniamin Chojnicki
Cyryl Lali¢
Aleksandra Wasilewska
Monika Dobrowolska
Emilia Linkowska
Adrian Wªadykowski
Eryk Dobrzy«ski
Julia Šukaszczyk
Wiktoria Wo±
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CANTEMUS DOMINO
2 listopada 2012 r. Koncert zaduszkowy, nie jak dotychczas
o póªnocy, ale o godz. 18.30. Opraw¦ muzyczn¡ Mszy ‘wi¦tej
stanowiªy fragmenty dzieªa Wolfganga Amadeusza Mozarta Requiem.
Chór CANTEMUS DOMINO wykonaª nast¦puj¡ce cz¦±ci:
• Requiem aeternam - Wieczny odpoczynek racz im da¢, Panie, a ±wiatªo±¢
wiekuista niechaj im ±wieci. Ciebie, Bo»e, przystoi wielbi¢ hymnem na Syjonie;
Tobie dopeªni¡ ±lubów w Jeruzalem; wysªuchaj mojej modlitwy: do Ciebie
przyjdzie ka»dy czªowiek. Wieczny odpoczynek racz im da¢, Panie, a ±wiatªo±¢
wiekuista niechaj im ±wieci.
• Dies irea - dzie« to gniewu, dzie« co zburzy i w popioªach ±wiat zanurzy, jak
z Sybill¡ Dawid wró»y. O, jak wielka b¦dzie trwoga, gdy przed srogim s¡dem
Boga stanie grzesznych rzesza mnoga.
• Rex tremendae Królu straszny w swej wielko±ci, co ±wiat zbawiasz, mimo
zªo±ci, zbaw mnie, Zdroju ªaskawo±ci! Confutatis Gdy ju» pójd¡ pot¦pieni
w wiekuisty »ar pªomieni wezwij mnie, gdzie s¡ zbawieni. Bªagam z czoªem
pochylonym, sercem te» na proch skruszonym: czuwaj, Panie nad mym
skonem.
• Lacrymosa Opªakany dzie« nastanie gdy z popioªów zmartwychwstanie
grzesznik na Twój s¡d straszliwy B¡d¹ mu, Panie, miªo±ciwy. Dobry Jezu
a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
• Hostias skªadamy Ci, Panie, ofiary i modªy pochwalne, a Ty je przyjmij za
dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejd¡ ze ±mierci
do »ycia, które kiedy± obiecaªe± Abrahamowi i jego potomstwu.
• Agnus Dei Baranku Bo»y, który gªadzisz grzechy ±wiata, daj im odpoczynek.
Baranku Bo»y, który gªadzisz grzechy ±wiata daj im odpoczynek wieczny.
‘wiatªo±¢ wiekuista niechaj im ±wieci, o Panie, w±ród ±wi¦tych Twoich na
wieki, bo jeste± peªen dobroci.
Chórem dyrygowaª Maciej Ogarek, a na organach akompaniowaª Julian Tatarynowicz. Pozwol¦ sobie na osobist¡ refleksj¦. Dla mnie jest to niesamowite dzieªo.
Nie potrafi¦ go ±piewa¢ nie wkªadaj¡c w to caªego serca. My±l¦, »e nikt, kto cho¢
raz je usªyszaª, nie mo»e pozosta¢ wobec niego oboj¦tnym.
22 listopada 2012 r. uroczysto±¢ ‘wi¦tej Cecylii, patronki muzyki i ±piewu.
Tego dnia chór CANTEMUS DOMINO przebywaª w Strzelcach Kraje«skich. Wieczorem u±wietniali±my uroczyst¡ Msz¦ ‘wi¦t¡, któr¡ koncelebrowaª nasz ksi¡dz
proboszcz Mirosªaw Maciejewski. Po Mszy odbyª si¦ krótki koncert naszego zespoªu oraz gospodarzy chóru GAUDIUM. Kilka utworów wykonali±my wspólnie.
Po koncercie sp¦dzili±my miªe chwile przy wspólnej kolacji.
Violetta Janecka
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S¡d Ko±cielny
11 grudnia 2012 r. Klub Inteligencji Katolickiej i wszystkie zainteresowane osoby miaªy okazj¦ wysªucha¢ wykªadu
ks. biskupa Tadeusza Lity«skiego na temat S¡du Ko±cielnego. Ks. biskup podj¡ª ten temat w trwaj¡cym Roku Wiary
nieprzypadkowo. S¡d Ko±cielny to instytucja, która ma pomaga¢ wiernym w dochodzeniu do peªnej komunii z Bogiem.
Pomaga katolikowi dochodzi¢ sprawiedliwo±ci i swoich praw,
a tak»e egzekwowa¢ obowi¡zki. S¡d speªnia swoj¡ misj¦
zabezpieczaj¡c prawa Ludu Bo»ego na danym terenie. W ró»nych rodzajach post¦powa« s¡dowych najbardziej znanym w±ród wiernych jest proces o stwierdzenie
niewa»no±ci zawarcia zwi¡zku maª»e«skiego. Do innych zada« S¡du Ko±cielnego
nale»y:
- umo»liwienie dost¦pu do sakramentów ±wi¦tych,
- pomoc w akceptacji swoich ograniczonych praw (np. osobom, które staraªy si¦
o stwierdzenie niewa»no±ci zawarcia zwi¡zku maª»e«skiego, ale orzeczeniem S¡du
nie otrzymaªy go),
- porady s¡dowe i duchowe (dla osób zagubionych duchowo; pomoc psychologiczna i psychiatryczna),
- mediacja maª»e«ska na etapie przedprocesowym i w trakcie jego trwania,
- obrona dobra duchowego i materialnego jednej ze stron maª»e«stwa,
- pomoc dzieciom w »yciu wiar¡ (gdy rodzice nie przyst¦puj¡ do sakramentów
±wi¦tych),
- przygotowywanie dokumentów do procesu o uzyskanie dyspenzy od celibatu
(zwi¡zane ze stwierdzeniem niewa»no±ci ±wi¦ce« kapªa«skich).
S¡d Ko±cielny dzi¦ki swoim dziaªaniom pozytywnie oddziaªuje na rodzin¦ i ±rodowisko. W naszej diecezji znajduje si¦ S¡d Pierwszej Instancji. Siedziba S¡du
Ko±cielnego mie±ci si¦ w Gorzowie przy ul. ›eromskiego 22 (Par. pw. Królowej
Polski). Obecnie obowi¡zuj¡cy Kodeks Prawa Kanonicznego zostaª zatwierdzony
przez Jana Pawªa II w 1983 r.
Praca w s¡dzie i sªu»ba ludziom borykaj¡cym si¦ z wieloma problemami,
które mo»na prawnie uregulowa¢ lub przynajmniej z których mo»na wskaza¢
kierunek wyj±cia, nie jest obca ks. biskupowi. Pracowaª bowiem w s¡dzie zanim
zostaª mianowany biskupem pomocniczym naszej diecezji. Peªniª nawet funkcj¦
s¦dziego. S¡d Ko±cielny pozwala gª¦biej wej±¢ w »ycie wiary. Wielu osobom
pomógª zrozumie¢, »e mimo, i» nie mog¡ korzysta¢ z sakramentów, nie s¡ dla
Ko±cioªa lud¹mi drugiej kategorii.
Wi¦cej danych kontaktowych mo»na znale¹¢ na:
http://kuria.zg.pl/sad_koscielny.html

Agnieszka Linka
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Czas Kol¦dy
Co roku po Bo»ym Narodzeniu i po Nowym
Roku kapªani rozpoczynaj¡ wizyty duszpasterskie w naszych domach, potocznie zwane kol¦d¡. W naszej parafii kol¦da rozpocz¦ªa si¦ 2 stycznia i potrwa do 17 stycznia. Moje do±wiadczenie z kol¦dy jest do±¢
ubogie, gdy» jestem kapªanem z niespeªna 2-letnim sta»em, mog¦ si¦ jednak podzieli¢ spostrze»eniami z kol¦dy
zeszªorocznej. W naszej parafii istnieje tradycja zapraszania ksi¦dza na kol¦d¦. W przypadku rodzin, które zªo»yªy takie zaproszenie mo»na zauwa»y¢,
»e odwiedziny ksi¦dza przynosz¡cego bªogosªawie«stwo s¡ dla nich oczekiwane i stanowi¡ wielkie duchowe prze»ycie. Kol¦da jest doskonaª¡ okazj¡
ku temu, by lepiej si¦ pozna¢, by przeªama¢ anonimowo±¢, aby wymieni¢
swoje uwagi oraz spostrze»enia dotycz¡ce nie tylko »ycia parafialnego, ale
tak»e »ycia konkretnej rodziny.
Czas ten jest okazj¡ do tego, aby porozmawia¢
o w¡tpliwo±ciach, odpowiedzie¢ na wiele pyta«
dotycz¡cych wiary i »ycia religijnego. W dzisiejszych czasach zaproszenie ksi¦dza po kol¦dzie jest ±wiadectwem wiary i przynale»no±ci
do wspólnoty parafialnej. Serce kapªa«skie jest
szcz¦±liwe, gdy widzi domy otwarte dla Chrystusa. Z drugiej jednak strony niepokoi fakt, »e
tyle rodzin zamyka drzwi swoich domów i serc dla Boga. Bracia i Siostry
nie l¦kajcie si¦ otworzy¢ drzwi Chrystusowi, który pragnie w osobie kapªana
bªogosªawi¢ Waszym rodzinom i domostwom.
ks. Piotr
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KARTKA Z KALENDARZA

1 stycznia
‘wiatowy Dzie« Pokoju
‘wiatowy Dzie« Pokoju to ±wi¦to ustanowione przez papie»a Pawªa VI listem z 8 grudnia 1967 r. skierowanym nie
tylko do wiernych Ko±cioªa Katolickiego, ale do wszystkich
ludzi dobrej woli. Obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma
inny temat wybrany przez papie»a, który wydaje z tej okazji or¦dzie poruszaj¡ce
ró»ne problemy zwi¡zane z tematyk¡ pokoju. W or¦dziu wydanym na I ‘wiatowy
Dzie« Pokoju (1.01.1968) papie» Paweª VI, przedstawiaj¡c jego ide¦, napisaª m.in.:
Zwracamy si¦ do wszystkich ludzi dobrej woli z wezwaniem, aby dzie« 1 stycznia
1968 r. byª obchodzony na caªym ±wiecie jako Dzie« Pokoju . Pragn¦liby±my te»,
by obchody te ponawiano ka»dego roku tak, aby pierwszy dzie« w kalendarzu,
który odmierza rytm ludzkiego »ycia w czasie, staª si¦ jak gdyby zapowiedzi¡
i obietnic¡ tego, i» w przyszªych dziejach ludzko±ci b¦dzie panowaª pokój, oparty
na sprawiedliwej i dobroczynnej równowadze.
Bªogosªawieni, którzy wprowadzaj¡ pokój (Mt 5,9). Te sªowa Chrystusa papie»
Benedykt XVI wybraª jako temat 46. ‘wiatowego Dnia Pokoju, który byª obchodzony
1 stycznia 2013 r. Or¦dzie Ojca ‘wi¦tego z tej okazji
stwierdza komunikat
Papieskiej Rady Iustitia et Pax
ma w obecnej zªo»onej sytuacji zach¦ci¢
wszystkich, by czuli si¦ odpowiedzialni za budowanie pokoju. We¹mie pod uwag¦
peªne i wielorakie poj¦cie pokoju, wychodz¡c od istoty ludzkiej, a zatem pokój
wewn¦trzny i zewn¦trzny. Wska»e na antropologiczny stan zagro»enia, natur¦
i wpªyw nihilizmu, a zatem na podstawowe prawa, w pierwszym rz¦dzie wolno±¢
sumienia, sªowa i wyznania.
Papie» Benedykt XVI w Or¦dziu przypomina, »e ka»dy czªowiek jest stworzony
do pokoju, pragnie go i d¡»y do niego. Prawdziwy pokój jest darem Boga, który
rodzi si¦ z ufnego spotkania z Nim. Ojciec ‘wi¦ty podkre±la równie» fakt, »e pokój
nie jest marzeniem ani utopi¡, ale naprawd¦ jest mo»liwy. Wzywa wszystkich do
realizacji wspólnego dobra w ró»nych spoªeczno±ciach, poniewa» ka»da wspólnota
jest powoªana do pracy na rzecz pokoju. Trzeba pami¦ta¢, »e jego szczytem
jest »ycie w peªni, a »eby czyni¢ pokój nale»y je kocha¢, broni¢ i promowa¢ we
wszystkich jego wymiarach i na ka»dym etapie.
Opracowaªa Maªgorzata Adamczewska wykorzystuj¡c materiaª nadesªany przez KIK
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TEMATY MIESI•CA
Zaczn¦ od poniedziaªku. Albo od przyszªego
miesi¡ca. Rzuc¦ palenie, zmieni¦ diet¦, b¦d¦ czyta¢
co najmniej jedn¡ ksi¡»k¦ w miesi¡cu. . . Wszystkie
te punkty tak pi¦knie wygl¡daj¡ na oficjalnej li±cie
postanowie« noworocznych, ale ile z nich i w jakim
stopniu jeste±my w stanie wprowadzi¢ w »ycie, nie
na miesi¡c lub dwa, lecz tak, by stale towarzyszyªy
nam ka»dego dnia? Na powy»sze pytanie odpowiedzmy sobie w ciszy wªasnego
serca, nie naginaj¡c rzeczywisto±ci. Mo»na by byªo zastanowi¢ si¦, czy podejmowanie noworocznych postanowie« w ogóle ma sens w ko«cu tak czy siak
zapominamy o nich najpó¹niej na pocz¡tku lutego. Ja cz¦sto ªami¦ si¦ ju» w poªowie stycznia. Mimo to uwa»am, »e praktyka spisywania celów na nowy rok jest
potrzebna. Uczy wytrwaªo±ci i pracy nad sob¡, a te warto±ci s¡ przecie» szczególnie
wa»ne dla nas katolików. Ile razy zdarza si¦, »e przez dªugi czas podchodzimy
do konfesjonaªu wci¡» z tym samym grzechem obci¡»aj¡cym sumienie? I cho¢ jest
to dla nas ¹ródªo wstydu, frustracji, rozczarowania wªasn¡ sªabo±ci¡ podnosimy
si¦ i ponownie podejmujemy walk¦ ze zªym nawykiem. Dlatego wªa±nie nie nale»y poddawa¢ si¦, kiedy przestrzeganie noworocznych postanowie« nie idzie tak,
jakby±my sobie tego »yczyli. Wytrwale i konsekwentnie realizujmy je najlepiej jak
potrafimy pami¦taj¡c, »e ka»dy upadek i postanowienie poprawy ma swój sens.
Wa»nym aspektem jest tak»e samo wyznaczanie postanowie«. Wi¦kszo±¢ z nas
zakªada sobie równie górnolotne co kompletnie nieosi¡galne cele. Ich lista jest albo
za dªuga, albo wi¦kszo±¢ pozycji, które si¦ na niej znajduj¡, umieszczamy, nie
zastanawiaj¡c si¦, »e na przykªad nie mamy czasu lub ±rodków na ich realizacj¦.
Posªu»¦ si¦ prostym przykªadem
w tamtym roku bezkrytycznie postanowiªam
zapisa¢ si¦ na siªowni¦ i czyta¢ jedn¡ ksi¡»k¦ tygodniowo. Ju» w styczniu okazaªo
si¦, »e na karnet na siªowni¦ nie wystarcza pieni¦dzy, a cztery ksi¡»ki ambitnie
wypo»yczone na pocz¡tku miesi¡ca obrastaj¡ w kurz na póªce, bo po wypeªnieniu
wszystkich obowi¡zków dnia nie miaªam na nie ani czasu, ani siªy. Kierowana wªasnym do±wiadczeniem apeluj¦ o rozs¡dek przy spisywaniu swoich noworocznych
postanowie«
niech b¦dzie ich mniej, ale przynajmniej niech b¦d¡ w naszym
zasi¦gu.
Anna Nadstoga
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DLA DUSZY I CIAŠA
Ferie z Warto±ciami
Ferie to kolejny czas, w którym dzieci i mªodzie» mog¡ wypocz¡¢ od
codziennych obowi¡zków szkolnych. Warto jednak pami¦ta¢, aby nie byª
to pasywny wypoczynek, ale przede wszystkim moment na naªadowanie akumulatorów , by z nowymi siªami wróci¢ do nauki i pracy. Wªa±nie
dlatego Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y przygotowaªo w czasie ferii
ciekawe propozycje wypoczynku dla dzieci i mªodzie»y.
1. Ferie z Panem Bogiem
Zapraszamy osoby w wieku od 14 do 30 lat na mªodzie»owe rekolekcje, które poprowadzi ks. Artur Adamczak rekolekcjonista i egzorcysta w diecezji zielonogórskogorzowskiej. Rekolekcje b¦d¡ nie tylko wytchnieniem dla duszy, ale równie» b¦d¡ poª¡czone z aktywnym wypoczynkiem i rekreacj¡. Odb¦d¡ si¦ one w dniach 19-23 stycznia
w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. Wyzwolenia 2 w ›arach- Kunicach. Koszt to
140 zª.
2. Ferie z Warto±ciami
Kolejne zaproszenie kierujemy do dzieci i mªodzie»y w wieku od 10 do 17 lat. Obozy KSM
podczas ferii to aktywny wypoczynek, którego celem jest edukacja oraz wychowanie w duchu warto±ci chrze±cija«skich. Uczestnicy mog¡ wybiera¢ spo±ród obozu turystycznego,
narciarskiego lub j¦zykowo tanecznego.
3. Informacje i zgªoszenia
Wszelkich informacji na temat wy»ej wymienionych inicjatyw udziela, a tak»e zgªoszenia
przyjmuje: Biuro KSM, ul. Aliny 7 w Zielonej Górze, tel. 68 453 92 73, tel./fax: 68 453 92 74,
ksmzg@zg.ksm.org.pl, www.zg.ksm.org.pl
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NAUCZANIE BŠ. JANA PAWŠA II
Nie daj si¦ zwyci¦»y¢ zªu, ale zªo dobrem zwyci¦»aj
(Rz 12, 21)
Tematem ‘wiatowego Dnia Pokoju w roku 2005
byªo pouczenie ±w. Pawªa z Listu do Rzymian. Zªa
nie zwyci¦»a si¦ zªem: na tej drodze bowiem, zamiast
pokona¢ zªo, zostaje si¦ przez nie pokonanym.
Perspektywa zarysowana przez wielkiego Apostoªa
uwidacznia zasadnicz¡ prawd¦: pokój jest rezultatem
dªugiej i trudnej walki, której zwyci¦stwem jest pokonanie zªa przez dobro. W obliczu dramatycznych obrazów
bratobójczych star¢, tocz¡cych si¦ w ró»nych cz¦±ciach
±wiata, wobec niewypowiedzianych cierpie« i wynikaj¡cych z nich niesprawiedliwo±ci jedynym wyborem naprawd¦ konstruktywnym jest odrzucenie
zªa i pod¡»anie za dobrem.
Od zarania dziejów ludzko±¢ prze»ywaªa tragiczne do±wiadczenie zªa
i staraªa si¦ wyja±ni¢ jego przyczyny. Zªo nie jest anonimow¡ siª¡ dziaªaj¡c¡ w ±wiecie za spraw¡ bezosobowych mechanizmów. Zªo jest mo»liwe
wskutek ludzkiej wolno±ci. Wªa±nie ta zdolno±¢, odró»niaj¡ca czªowieka od
innych istot »yj¡cych, stanowi o±rodek dramatu zªa. Zªo ma zawsze czyj¡±
twarz i czyje± imi¦: twarz i imi¦ m¦»czyzn i kobiet, którzy je dobrowolnie wybieraj¡. Pismo ‘wi¦te uczy, »e na pocz¡tku dziejów Adam i Ewa zbuntowali
si¦ przeciw Bogu, a Kain zabiª swego brata Abla. Byªy to pierwsze bª¦dne
wybory, po których na przestrzeni wieków nast¡piªy niezliczone dalsze.
Je±li szuka¢ b¦dziemy najgª¦bszej istoty zªa, oka»e si¦, »e w ostatecznym
rozrachunku jest ono tragicznym uchybieniem wobec wymogów miªo±ci.
Dobro moralne natomiast rodzi si¦ z miªo±ci, objawia si¦ jako miªo±¢ i kieruje
si¦ ku miªo±ci. Jest to szczególnie oczywiste dla chrze±cijanina, który
wie, »e udziaª w jednym Ciele Mistycznym Chrystusa rodzi szczególn¡
relacj¦ nie tylko z Jezusem, ale i z bra¢mi. Logika miªo±ci chrze±cija«skiej,
która w Ewangelii stanowi pulsuj¡ce serce dobra moralnego, prowadzi
w nast¦pstwie a» do miªo±ci nieprzyjacióª: Je»eli nieprzyjaciel twój cierpi
gªód - nakarm go. Je»eli pragnie - napój go .
Or¦dzie Jana Pawªa II na ‘wiatowy Dzie« Pokoju z dnia 1 stycznia 2005 roku.

Oprac. Magdalena Iwa«ska
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TEMATY MIESI•CA
Oddajmy pokªon Panu
6 stycznia obchodzimy uroczysto±¢ Objawienia Pa«skiego, w tradycji nazywan¡ Trzech Króli. To jedno z najstarszych ±wi¡t w Ko±ciele. Na Wschodzie
uroczysto±¢ znana byªa ju» w III wieku i jest ona dniem, w którym Ko±cióª
Grecki ±wi¦tuje Bo»e Narodzenie wraz z uroczysto±ci¡ Epifanii, czyli zjawienia si¦ Boga na ziemi w ludzkiej postaci. Na Zachodzie uroczysto±¢ pojawiªa
si¦ w kolejnym wieku, a akcent uroczysto±ci Objawienia pada na Trzech Króli.
Kim byli Trzej Królowie?
Ewangelia ±w. Mateusza mówi o Magach lub - wedªug
innych tªumacze« - M¦drcach ze Wschodu, którzy id¡c
za gwiazd¡ przybyli do Jerozolimy i Betlejem, szukaj¡c nowo narodzonego króla »ydowskiego: "Weszli do
domu i zobaczyli Dzieci¦ z Matk¡ Jego, Maryj¡; upadli
na twarz i oddali Mu pokªon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: zªoto,
kadzidªo i mirr¦".
W trzech Magach widzi pierwotny Ko±cióª siebie, ±wiat poga«ski, caª¡ rodzin¦ ludzk¡, w±ród której zjawiª si¦ Chrystus a która w swoich przedstawicielach przychodzi
z kra«ców ±wiata zªo»y¢ Mu pokªon. Dla podkre±lenia uniwersalno±ci zbawczej
misji Chrystusa Pana, tradycja chrze±cija«ska w±ród Magów od bardzo ju» dawna
umieszcza tak»e przedstawiciela Afryki, czarnoskórego, aby przez równo±¢ ras
jeszcze dobitniej podkre±li¢ uniwersalizm zbawienia.
Nie ma zbyt wiele ¹ródªowych dokumentów na temat personaliów Trzech Króli. ‘w.
Mateusz nie podaje tak»e ich liczby. Jednak pobo»no±¢ ludowa ze wzgl¦du na ilo±¢
darów ustaliªa, »e byªo ich trzech. Dopiero jednak w tradycji VI w. zacz¦to mówi¢
o nich jako o królach, a w VIII w. nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem.
Nie ma równie» ostatecznej pewno±ci co do tego, czy rzeczywi±cie istniej¡ relikwie
Trzech Króli. Jak gªosi legenda, przechowywano je pocz¡tkowo w Konstantynopolu.
W pó¹niejszym okresie znalazªy si¦ w Mediolanie. Od XII wieku tradycja Trzech
Króli zwi¡zana jest z Koloni¡. Pewne jest, »e w 1164 r. abp Rainald von Dassel kieruj¡cy kancelari¡ cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózª nad Ren jako zdobycz
z podbitego Mediolanu szcz¡tki, czczone tam jako relikwie Trzech Króli.
W sztuce Kacper przedstawiany jest najcz¦±ciej jako ofiaruj¡cy mirr¦ Afryka«czyk, Melchior - jako daj¡cy zªoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynosz¡cy do »ªóbka kadzidªo. Trzej Królowie czczeni s¡ jako patroni podró»uj¡cych, pielgrzymów, handlowców, wªa±cicieli gospód oraz ku±nierzy.

STYCZEŃ

17

TEMATY MIESI•CA
Jakie dary zªo»yli?
M¦drcy, którzy przybyli do Jezusa zªo»yli dary. Wedle tradycji byªy nimi: zªoto - symbol godno±ci królewskiej, kadzidªo - godno±ci kapªa«skiej,
mirr¦ - symbol wypeªnienia proroctw mesja«skich oraz zapowied¹ ±mierci Zbawiciela. Jednocze±nie byª to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego czªowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidªo) oraz Króla (zªoto).
Kadzidªo i mirra byªy wówczas na wag¦ zªota. Byªa to
»ywica z rzadkich drzew o silnym i miªym zapachu.
Palono j¡ dla przyjemno±ci w paªacach mo»nych.
Dzisiejsze ±wiadectwo wiary
W uroczysto±¢ Objawienia Ko±cióª po±wi¦ca: kred¦ i kadzidªo. Tego dnia po±wi¦con¡ kred¡ wypisuje si¦ na drzwiach wej±ciowych domów katolickich:
C+M+B+2013 (s¡ to trzy pierwsze litery ªaci«skich
sªów Christus mansionem benedicat oznaczaj¡cych Chrystus mieszkanie bªogosªawi lub wedªug innego wyja±nienia - pierwsze litery przypuszczalnych imion M¦drców) na
znak, »e w naszym mieszkaniu przyj¦li±my Wcielonego Syna Bo»ego. Poprzez
to dajemy tym samym ±wiadectwo, »e jeste±my czªonkami Ko±cioªa katolickiego,
wierzymy w Jezusa Chrystusa, który pocz¡ª si¦ z Maryi i umarª za nasze grzechy
na krzy»u oraz staramy si¦ realizowa¢ Bo»e przykazania.
Starajmy si¦ zatem, aby za ka»dymi drzwiami, na których widnie¢ b¦dzie ten napis, królowaªa miªo±¢, któr¡ obdarowaª nas sam Bóg.
By±my za wzorem Chrystusa wzajemnie si¦ miªowali,
z miªosierdziem podchodzili do bli¹niego, przebaczali
i z pokor¡ poddawali si¦ woli Bo»ej. By±my byli »ywymi
±wiadkami Bo»ej miªo±ci, która sprawiªa, »e Objawiª si¦
nam Pan, gªosz¡c tym samym Dobr¡ Nowin¦ Zbawienia wszystkich, którzy uwierz¡ w Jezusa i wypeªnia¢
b¦d¡ Jego nauk¦. By pukaj¡c zawsze do takich drzwi, mie¢ pewno±¢, »e otworzy
je Apostoª Chrystusa, który cho¢ sªaby, dzi¦ki Bo»ej mocy wspóªrealizuje misj¦
zbawienia ±wiata.
Opracowaªa Marta Brodzik
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NAUCZANIE KO‘CIOŠA
Benedykt XVI
List apostolski w formie motu proprio PORTA FIDEI
ogªaszaj¡cy Rok Wiary (ci¡g dalszy)
11. Cenn¡ i niezb¦dn¡ pomoc¡ w uzyskaniu dost¦pu do systematycznej wiedzy na temat
tre±ci wiary jest dla wszystkich Katechizm Ko±cioªa Katolickiego. Jest to jeden z najwa»niejszych owoców II Soboru Watyka«skiego. W Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum nie
przypadkiem podpisanej w trzydziest¡ rocznic¦ otwarcia II Soboru Watyka«skiego, papie»
Jan Paweª II napisaª: Katechizm przyczyni si¦ w znacznym stopniu do odnowy caªego »ycia
ko±cielnego, .... Uznaj¦ go za pewn¡ norm¦ nauczania wiary, jak równie» za po»yteczne
i wªa±ciwe narz¦dzie sªu»¡ce komunii eklezjalnej [21].
Wªa±nie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazi¢ wspólne zobowi¡zanie do
ponownego odkrycia i studium podstawowych tre±ci wiary, które znajduj¡ w Katechizmie
Ko±cioªa Katolickiego sw¡ systematyczn¡ i organiczn¡ syntez¦. Staje si¦ tutaj faktycznie
widoczne bogactwo nauczania, jakie Ko±cióª przyj¡ª, strzegª i oferowaª na przestrzeni
dwóch tysi¡cleci swej historii. Od Pisma ‘wi¦tego do Ojców Ko±cioªa, od mistrzów teologii
po ±wi¦tych, którzy przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwaª¡ pami¦¢ tak wielu
sposobów, w których Ko±cióª rozwa»aª sw¡ wiar¦ i dokonaª post¦pu doktrynalnego, aby da¢
wiernym pewno±¢ w ich »yciu wiary.
W samej swojej strukturze, Katechizm Ko±cioªa Katolickiego przedstawia rozwój wiary,
poruszaj¡c nawet wielkie kwestie »ycia powszedniego. Strona po stronie, odkrywa si¦,
»e to, co jest przedstawione, nie jest jak¡± teori¡, ale spotkaniem z konkretn¡ Osob¡,
która »yje w Ko±ciele. Po wyznaniu wiary nast¦puj¡ce wyja±nienie »ycia sakramentalnego,
w którym Chrystus jest obecny, dziaªa i nadal buduje swój Ko±cióª. Bez liturgii i sakramentów,
wyznanie wiary nie miaªoby skuteczno±ci, gdy» zabrakªoby ªaski, która wspiera ±wiadectwo
chrze±cijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat »ycia moralnego nabiera swego
peªnego znaczenia, je»eli umieszczane jest w kontek±cie wiary, liturgii i modlitwy.
12. Z tego wzgl¦du Katechizm Ko±cioªa Katolickiego mo»e by¢ prawdziwym narz¦dziem
wspierania w wierze, zwªaszcza dla tych, którzy troszcz¡ si¦ o wychowanie chrze±cijan,
tak istotne w naszym kontek±cie kulturowym. W tym celu poprosiªem Kongregacj¦ Nauki
Wiary, o zredagowanie w porozumieniu z kompetentnymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej
Noty , która ma da¢ Ko±cioªowi oraz wiernym pewne wskazania, jak prze»y¢ ten Rok Wiary
w sposób najbardziej efektywny i wªa±ciwy, w sªu»bie wiary i ewangelizacji.
Wiara bowiem poddana jest bardziej ni» w przeszªo±ci szeregowi pyta«, które wypªywaj¡
ze zmiany mentalno±ci, która zwªaszcza dzisiaj, redukuje obszar pewno±ci racjonalnej do
osi¡gni¦¢ naukowych i technologicznych. Jednak»e Ko±cióª nigdy nie baª si¦ ukazywa¢,
»e mi¦dzy wiar¡ a prawdziw¡ nauk¡ nie mo»e by¢ konfliktu, poniewa» obie, cho¢ ró»nymi
drogami, zmierzaj¡ do prawdy[22].
13. Niezmiernie wa»ne b¦dzie w tym Roku przypomnienie historii naszej wiary, w której
przeplataj¡ si¦ niezgª¦biona tajemnica ±wi¦to±ci i grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich
ujawnia ogromny wkªad, jaki wnie±li m¦»czy¹ni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty
poprzez ±wiadectwo swego »ycia, to druga musi prowokowa¢ w ka»dym szczere i trwaªe
dzieªo nawrócenia, by do±wiadczy¢ miªosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie ka»dego
czªowieka.

STYCZEŃ

19

NAUCZANIE KO‘CIOŠA
W tym okresie b¦dziemy kierowa¢ swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, który w wierze
przewodzi i j¡ wydoskonala (Hbr 12, 2): w Nim znajduje wypeªnienie wszelka udr¦ka
i t¦sknota ludzkiego serca. Rado±¢ miªo±ci, odpowied¹ na dramat cierpienia i bólu, moc
przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwyci¦stwo »ycia nad pustk¡ ±mierci, wszystko
znajduje swoje dopeªnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania si¦ czªowiekiem,
dzielenia z nami ludzkiej sªabo±ci, aby j¡ przeksztaªci¢ moc¡ Jego zmartwychwstania.
W Nim, który umarª i zmartwychwstaª dla naszego zbawienia, znajduj¡ peªne ±wiatªo
przykªady wiary, które naznaczyªy te dwa tysi¡ce lat naszej historii zbawienia.
Przez wiar¦ Maryja przyj¦ªa sªowa Anioªa i uwierzyªa w zwiastowanie, »e stanie si¦ Matk¡
Boga w posªusze«stwie swego oddania (por. Šk 1,38). Nawiedzaj¡c El»biet¦ wzniosªa
swoj¡ pie±« pochwaln¡ do Najwy»szego, za cuda, jakich dokonywaª w tych, którzy si¦
Jemu powierzaj¡ (por. Šk 1,46-55). Z rado±ci¡ i dr»eniem urodziªa swego jedynego Syna,
zachowuj¡c nienaruszone dziewictwo (por. Šk 2,6-7). Ufaj¡c swemu oblubie«cowi, Józefowi
uszªa z Jezusem do Egiptu, aby uratowa¢ Go przed prze±ladowaniami Heroda (por. Mt 2, 1315). Z t¡ sam¡ wiar¡ szªa za nauczaj¡cym Panem i pozostaªa z Nim a» do Golgoty (por. J 19,
25-27). W wierze cieszyªa si¦ owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowuj¡c w swoim
sercu wszelkie wspomnienia (por. Šk 2, 19:51), przekazaªa je Dwunastu zgromadzonym
z Ni¡ w Wieczerniku, aby otrzyma¢ Ducha ‘wi¦tego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).
Ze wzgl¦du na wiar¦ apostoªowie zostawili wszystko, aby pój±¢ za Nauczycielem (por.
Mt 10, 28). Wierzyli w sªowa, którymi zapowiadaª Królestwo Bo»e obecne i realizuj¡ce
si¦ w Jego osobie (por. Šk 11,20). Byli w komunii »ycia z Jezusem, który ich nauczaª,
pozostawiaj¡c im now¡ reguª¦ »ycia, przez któr¡ byliby po Jego ±mierci rozpoznawani jako
Jego uczniowie (por. J 13,34-35). Przez wiar¦ poszli na caªy ±wiat, wypeªniaj¡c polecenie
niesienia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15) i bez jakiejkolwiek obawy gªosili
wszystkim rado±¢ zmartwychwstania, którego byli wiernymi ±wiadkami.
Ze wzgl¦du na wiar¦ uczniowie utworzyli pierwsz¡ wspólnot¦ zgromadzon¡ wokóª nauki
Apostoªów, na modlitwie, w Eucharystii, daj¡c do wspólnej dyspozycji, to co posiadali, aby
przyj±¢ z pomoc¡ potrzebom braci (por. Dz 2, 42-47).
Z powodu wiary m¦czennicy oddali swe »ycie, by za±wiadczy¢ o prawdzie Ewangelii,
która ich przeksztaªciªa i uzdolniªa do osi¡gni¦cia najwi¦kszego daru miªo±ci, przebaczaj¡c
swoim prze±ladowcom.
Ze wzgl¦du na wiar¦ kobiety i m¦»czy¹ni po±wi¦cili swoje »ycie Chrystusowi, pozostawiaj¡c wszystko, aby »y¢ w prostocie ewangelicznego posªusze«stwa, ubóstwa i czysto±ci
- konkretnych znakach oczekiwania na Pana, który si¦ nie spó¹nia. Z powodu wiary tak
wielu chrze±cijan podj¦ªo dziaªania na rzecz sprawiedliwo±ci, aby uczyni¢ konkretnym sªowo Pana, który przybyª, aby gªosi¢ wyzwolenie z ucisku i rok ªaski dla wszystkich (por.
Šk 4,18-19).
Ze wzgl¦du na wiar¦ na przestrzeni wieków m¦»czy¹ni i kobiety ka»dego wieku, których
imi¦ jest zapisane w Ksi¦dze ›ycia (por. Ap 7, 9, 13, 8), wyznali pi¦kno pój±cia za Panem
Jezusem, tam gdzie byli wzywani, »eby da¢ ±wiadectwo swojego bycia chrze±cijanami:
w rodzinie, w »yciu zawodowym, publicznym, w wypeªnianiu charyzmatów i posªug, do
których byli powoªywani.
Ze wzgl¦du na wiar¦ »yjemy tak»e i my: przez »ywe rozpoznawanie Pana Jezusa
obecnego w naszym »yciu i w historii.
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Lubi¦ patrze¢ jak kwitn¡ kwiaty
- rozmowa z ks. drem Dariuszem Gronowskim, mieszkaj¡cym w naszej
parafii
- Kiedy Ksi¡dz odkryª w sobie powoªanie i czy trudno byªo
odpowiedzie¢ na Bo»e zaproszenie?
Z opowiada« babci wynikaªo, »e powoªanie odkryªem ju»
jako maªy chªopiec. Podró»owali±my poci¡giem z pewn¡ kobiet¡ i jej prawnuczk¡. Wtedy pono¢ powiedziaªem, »e je±li
babcia spodziewa si¦, »e b¦dzie miaªa ze mnie prawnuczki, to
si¦ myli, bo ja b¦d¦ ksi¦dzem. W rzeczywisto±ci powoªanie odkrywaªem stopniowo.
Po raz pierwszy ta my±l przyszªa ±wiadomie w ósmej klasie. Mieli±my zeszyty
zawodoznawcze, w których zapisywali±my wywiady. Pierwszym moim wywiadem
byª wywiad z wikarym. My±l o byciu kapªanem dojrzewaªa we mnie stopniowo,
bez nagªych porusze«. Ostateczn¡ decyzj¦ podj¡ªem b¦d¡c w klasie maturalnej.
Wªa±ciwie nie byªa trudna, poniewa» towarzyszyªo mi poczucie, »e to jest to, czego
Pan Bóg ode mnie chce. Dostaªem jednak propozycj¦ pój±cia do ameryka«skiego
college'u w Japonii. Rodzice pozwolili mi podj¡¢ samodzieln¡ decyzj¦. Dªugo si¦
nad tym zastanawiaªem, ale ostatecznie wybraªem seminarium.
- Na Ksi¦dza obrazku prymicyjnym widnieje zawoªanie zaczerpni¦te z Listu
do Koryntian (1Kor 2, 9), dlaczego wªa±nie ten fragment?
Poniewa» fragment ten poruszyª mnie du»o wcze±niej. Jest to tekst jednej
z piosenek, które napisaªem. Zawsze zachwycaªo mnie, jak niesamowite rzeczy
Pan Bóg nam daje. W tym fragmencie jest wyra»one jak wielkie rzeczy przygotowaª
Bóg tym, którzy Go miªuj¡- i nie mam tu na my±li jedynie rzeczy, które dopiero
b¦d¡, ale równie» te, które s¡ ju» teraz.
- Na tym samym obrazku przykuwaj¡ uwag¦ sªowa: Zdumiony ogromem
Bo»ej Šaski i miªo±ci... . Czy po tylu latach kapªa«stwa i ró»norakich do±wiadcze« nadal Ksi¦dza co± zdumiewa?
Jestem nieustannie zdumiony, a to co mnie najbardziej zachwyca to rzeczy,
które Pan Bóg czyni w ludziach. Z fascynacj¡ przygl¡dam si¦ zwªaszcza mªodzie»y,
gdy prowadz¦ oazy. Ze zdumieniem obserwuj¦, co si¦ w nich dzieje, jak Šaska
Bo»a si¦ w nich rozwija. Moj¡ najwi¦ksz¡ pasj¡ »yciow¡ jest przygl¡danie si¦ jak
kwitn¡ kwiaty, maj¡c na my±li, »e kwiatami s¡ ci mªodzi ludzie.
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- Jak Ksi¡dz ocenia inicjatywy modlitewne podejmowane przez wiernych
w intencji kapªanów?
Jestem bardzo wdzi¦czny za te modlitwy i osobi±cie czuj¦ gª¦boko, »e ogromnie
ich potrzebuj¦. Szczególnie w ostatnich latach mo»na zaobserwowa¢ wi¦ksz¡
niech¦¢ w stosunku do kapªanów. Trzeba przyzna¢ z pokor¡, »e taka sytuacja ma
miejsce równie» ze wzgl¦du na grzechy niektórych ksi¦»y. Bez modlitwy byªoby
bardzo ci¦»ko, dlatego bardzo si¦ ciesz¦, »e s¡ ludzie, którzy modl¡ si¦ za mnie
i za innych kapªanów. Jestem im za to ogromnie wdzi¦czny.
- Jakie funkcje peªni Ksi¡dz w Ko±ciele, a co nale»y do Ksi¦dza zada« w naszej
parafii?
Moj¡ podstawow¡ posªug¡ w diecezji jest bycie postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Sªugi Bo»ego bpa Wilhelma Pluty. Oprócz tego wykªadam w Seminarium
Duchownym w Parady»u- przedmiot mass media w duszpasterstwie, wykªadam
te» ogóln¡ teori¦ komunikacji na Wydziale Komunikacji Spoªecznej Instytucjonalnej
Papieskiego Uniwersytetu ‘wi¦tego Krzy»a w Rzymie. W naszej parafii w zasadzie
tylko mieszkam (u±miech), ale ze wzgl¦du na »yczliw¡ atmosfer¦ i ustne porozumienie wª¡czam si¦ w »ycie parafii; odprawiam Msze ±w., spowiadam, chrzcz¦,
udzielam ±lubów, to zale»y od bie»¡cych potrzeb. Z rado±ci¡ ª¡cz¦ wszystkie
rodzaje posªugi.
- Wydziaª Instytucjonalnej Komunikacji Spoªecznej jest jednym z najpopularniejszych wydziaªów Papieskiego Uniwersytetu ‘wi¦tego Krzy»a w Rzymie.
Kiedy i jak doszªo do wspóªpracy Ksi¦dza z t¡ uczelni¡?
W 1998 r. biskup posªaª mnie tam na studia. Uko«czyªem je doktoratem i wªadze
uczelni zaproponowaªy mi, bym zostaª tam wykªadowc¡. Najpierw wykªadaªem w roli
asystenta (od 2001 r.), a po dwóch latach w roli profesora.
- Ilu Polaków- oprócz Ksi¦dza, jest tam wykªadowcami?
W tej chwili by¢ mo»e jestem jedyny. Ks. bp Antoni Stankiewicz wykªadaª
na Wydziale Prawa Kanonicznego, ale nie jestem pewien, czy po przej±ciu na
emerytur¦ nadal wykªada.
- Ma Ksi¡dz niezwykªy dar mówienia o rzeczach trudnych w sposób prosty
i zrozumiaªy, bez zb¦dnego patosu. Czy zawsze takie byªo Ksi¦dza podej±cie
do gªoszenia Sªowa Bo»ego?
Tak! My±l¦, »e wzi¦ªo si¦ to st¡d, »e w bardzo pªynny sposób przeszedªem
od roli ±wieckiego animatora w Ruchu ‘wiatªo- ›ycie, którym byªem jeszcze w liceum, poprzez prac¦ z mªodzie»¡ jako kleryk, a» do kapªa«stwa. Animator cz¦sto
mówi na ró»ne tematy. Moje mówienie przeªo»yªo si¦ na gªoszenie Sªowa Bo»ego
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w kazaniach i homiliach. Staram si¦ mówi¢ normalnie, tak zwyczajnie. Pªynne
przej±cie spowodowaªo, i» na ambonie nie wª¡czyª mi si¦ inny ton.
- 22 stycznia b¦dziemy obchodzi¢ rocznic¦ ±mierci Sªugi Bo»ego bpa W. Pluty.
Kiedy i w jakich okoliczno±ciach zostaª Ksi¡dz postulatorem jego procesu
beatyfikacyjnego?
Postulatorem zostaªem w styczniu 2010 r. Ustanowiª mnie
nim bp Stefan Regmunt. Wcze±niej, przez wiele lat pracowaªem w Diecezjalnej Redakcji Niedzieli , czyli Aspektach .
- Na czym polega praca postulatora?
Prac¦ postulatora mo»na porówna¢ do adwokata. Postulator stara si¦, »eby sprawa procesu beatyfikacyjnego posuwaªa si¦ do przodu. Pisze podania, zach¦caj¡ce do dziaªania w sprawie, zajmuje
si¦ badaniami na temat »ycia i dziaªalno±ci Sªugi Bo»ego, proponuje trybunaªowi ±wiadków przesªuchania, a nawet ich umawia, cho¢ sam nie jest obecny na
przesªuchaniu. Najwa»niejsze czynno±ci procesowe nie nale»¡ jednak do postulatora. Przesªuchania przeprowadza trybunaª beatyfikacyjny. Czynno±ci typu recenzja
pism Sªugi Bo»ego zlecana jest komu innemu. Postulator jedynie dostarcza pisma.
Zbieranie dokumentów ze wszystkich archiwów w Polsce i na ±wiecie nale»y do
Komisji Historycznej, natomiast postulator tylko z ni¡ wspóªpracuje.
- Na czym polega wyj¡tkowo±¢ osoby bpa W. Pluty?
Od strony ±wieckiej- przyczyniª si¦ on do uksztaªtowania naszej to»samo±ci.
Z kulturowej mieszanki ludzi przybyªych z ró»nych stron Polski powstaªa grupa, która
identyfikuje si¦ z t¡ ziemi¡. Byª naszym biskupem od 1958 do 1986 r. Wcze±niej byª
bp Teodor Bensch, który jednak nie zd¡»yª tak wiele wnie±¢ z racji krótkiego okresu
sprawowania wªadzy biskupiej. Za± z punktu widzenia wiary- i to jest to, o co chodzi
w procesie beatyfikacyjnym, niezwykªo±¢ tej osoby polegaªa na tym, »e jego »yciow¡
pasj¡ byªo duszpasterstwo. Caªe swoje »ycie oddaª temu, by ludzie tu mieszkaj¡cy
byli lud¹mi wierz¡cymi, by kapªani byli gorliwi i dobrze pracowali. Jego dbaªo±¢
o kapªanów zaczynaªa si¦ w seminarium do którego przyje»d»aª systematycznie,
dbaj¡c o duchowo±¢ i formacj¦ kleryków. Jego niezwykªo±¢ polega równie» na
tym- i to warto podkre±li¢ w Roku Wiary, »e byª jednym z biskupów, którzy bardzo
przyczynili si¦ do wprowadzania ustale« Soboru Watyka«skiego II. Szczególnie
zwracaª uwag¦ na powszechne powoªanie do ±wi¦to±ci. Ka»dy ma by¢ ±wi¦tym,
nie tylko zakonnik, a Ko±cióª to my wszyscy. Dzi± cz¦sto si¦ o tym sªyszy,ale Sobór
Watyka«ski II po raz pierwszy wyra¹nie to podkre±liª. Bp Pluta staraª si¦, by wszyscy
o tym usªyszeli i zrozumieli, nieustannie do tego zach¦caª. Dbaª te» o formacj¦
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rodzin. Kursy przedmaª»e«skie zawdzi¦czaj¡ swój rozkwit pracy bpa W. Pluty.
Samodzielnie opracowywaª pomoce duszpasterskie, do dzi± stanowi¡ce fundament
tych kursów. Podobnie jest z innymi elementami »ycia religijnego naszej diecezji,
które wydaj¡ si¦ by¢ oczywiste. Gdyby±my je prze±ledzili, byliby±my zaskoczeni, »e
tak wiele zawdzi¦czamy bp Plucie. Chocia»by cotygodniowa narada duszpasterska
ksi¦»y w parafii. Pierwsze zarz¡dzenie bpa W. Pluty z 4 wrze±nia 1964 r. jest
zatytuªowane Cotygodniowa narada duszpasterska kapªanów i planowanie pracy .
Umiaª patrze¢ w przyszªo±¢ i tak planowa¢ prac¦ duszpastersk¡, by wydawaªa
owoce z czasem.
- A za co Ksi¡dz osobi±cie ceni bpa W. Plut¦?
Im bardziej go poznaj¦, tym bardziej jestem nim zafascynowany. Gdybym miaª
wskaza¢ jeszcze jedn¡ rzecz, to jego niesamowit¡ gorliwo±¢ i oddanie, które byªy
naprawd¦ uderzaj¡ce.
- Na jakim obecnie etapie znajduje si¦ proces beatyfikacyjny?
Obecnie trwa dochodzenie diecezjalne dotycz¡ce heroiczno±ci cnót Sªugi Bo»ego bpa W. Pluty. Najprawdopodobniej potrwa jeszcze kilka lat, ale wi¦kszo±¢
zostaªa ju» zrobiona. Gdy si¦ zako«czy, wszystkie dokumenty trafi¡ do Rzymu,
gdzie proces b¦dzie si¦ toczyª dalej, na etapie rzymskim.
- Dlaczego nale»y si¦ zatroszczy¢ o kult Sªugi Bo»ego bpa W. Pluty i w jaki
sposób wierni mog¡ to zrobi¢?
Nie nale»y podejmowa¢ »adnych oficjalnych dziaªa«, które uznano by za niedozwolony kult Sªugi Bo»ego. Kult nale»y si¦ dopiero osobie, która zostaªa wyniesiona
na oªtarze. W przypadku bpa Pluty nie jest mo»liwe, by±my wywiesili jego wizerunek
z aureol¡ w ko±ciele, wspominali go w modlitwie eucharystycznej -tego nie wolno,
ale kult prywatny to zupeªnie inna sprawa. Ka»dy mo»e mie¢ na ±cianie portret
bpa Pluty i modli¢ si¦ do Boga za jego wstawiennictwem. Wierni mog¡ modli¢
si¦ o szcz¦±liwy przebieg procesu beatyfikacyjnego zako«czony sukcesem i prosi¢
o wstawiennictwo bpa Pluty. Wiem, z ogromnej ilo±ci listów przychodz¡cych do Kurii
Biskupiej, »e za wstawiennictwem bpa W. Pluty ludzie otrzymuj¡ ªaski. ›eby proces
beatyfikacyjny zako«czyª si¦ sukcesem, to oprócz udowodnienia heroiczno±ci cnót
bpa Pluty, potrzebny jest tak»e cud, dlatego z caªego serca zach¦cam, »eby si¦
modli¢ o cud za jego wstawiennictwem. Jestem przekonany, »e takie cuda wyprosi.
Wiem o kilku ju» wyproszonych, ale nadal brakuje cudu, który da si¦ udowodni¢
na podstawie dokumentacji, dlatego prosz¦, by gdy tylko przydarzy si¦ komu±
jaka± ªaska, b¡d¹ cudowne uzdrowienie napisa¢ do mnie lub mi o tym powiedzie¢,
sprawiaj¡c tym samym rado±¢ nie tylko mnie, jako postulatorowi, ale caªej diecezji.
Agnieszka Linka
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Z okazji Dnia Babci i Dziadka
wnukowie skªadaj¡ »ycznia:
Du»o zdrowia i sªodyczy Hubert i Dawid Babciom i Dziadkowi »yczy.
Kochani dziadkowie! Niech Wam szcz¦±cia, pomy±lno±ci nigdy nie zabraknie.
I wszystkiego dobrego »yczy Tomek
Niech szacunek ±wiata skronie Wasze oplecie, Niech Wam samo szcz¦±cie Pan
Bóg da na ±wiecie, niech rok po roku upªywa Wam w sªodyczy. Dziadkom i Babciom oraz Pradziadkowi »yczy Natalia Stefaniuk II c
Du»o, du»o zdrowia. Wiele sil i rado±ci. U±miechu ka»dego dnia. I tylko sªonecznych chwil. kochanym Dziadkom w dniu Waszego ±wi¦ta »yczy Zuzanna M.
Kochana babciu i dziadku z okazji Waszego ±wi¦ta »ycz¦ Wam wiele miªo±ci,
rado±ci i dªugiego »ycia razem oraz pociechy z wnuków. Ada Wójcik
Dzi¦kujemy ci Babciu za to, »e zawsze masz dla nas czas, za pi¦kne bajki,
pyszne ciasteczka i za to, »e tak bardzo kochasz nas. Dzi¦kujemy Ci Dziadku za
Twoje wielkie serce, za wspólne zabawy, caªusy i zawsze otwarte r¦ce. ›yczymy
Wam dni peªnych rado±ci, du»o zdrowia, szcz¦±cia i pomy±lno±ci. Niech dobry Pan
Bóg zawsze wam bªogosªawi, a Matka Naj±wi¦tsza zawsze Wam humor poprawi.
Maksiu i Gosia W.
Najserdeczniejsze »yczenia pragn¦ zªo»y¢ moim dziadkom. Wnuczka Weronika J.
Pozdrowienia dla Babci i dziadka. Du»o zdrowia i szcz¦±cia oraz pomy±lno±ci
przez caªy 2013 rok »yczy Norbi.
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‘WI†CI
‘w. Agnieszka jako 12-letnia dziewczynka poniosªa m¦cze«sk¡
±mier¢ na stadionie Domicjana ok. 305 roku. Na owym miejscu jest
dzisiaj Piazza Navona - jedno z najpi¦kniejszych miejsc Rzymu.
Tu» obok, nad grobem m¦czennicy, wzniesiono bazylik¦ pod
jej wezwaniem, w której 21 stycznia w dniu jej obowi¡zkowego
wspomnienia liturgicznego po±wi¦ca si¦ dwa biaªe baranki.
Najpowa»niejszym zalotnikiem o jej r¦k¦ byª Symfoniusz, który kilkakrotnie udawaª si¦ do jej domu przynosz¡c cenne dary.
Agnieszka mówiªa mu, »e jest ju» zar¦czona "z Innym, który jest
o wiele bogatszy". Symfoniusz zrozumiaª o kogo chodzi dopiero, gdy powiedziano
mu, »e jest chrze±cijank¡. Zezwoliª na torturowanie jej, by wyrzekªa si¦ swej wiary.
Prawo rzymskie zakazywaªo zabijania dziewic, dlatego zaprowadzono j¡ do domu
publicznego. Mªodzie«cy odwiedzaj¡cy to miejsce nie ±mieli si¦ jednak do niej
zbli»y¢. Jedyny, który si¦ na to zdecydowaª nagle o±lepª. Mªoda Agnieszka wyszªa
z domu rozpusty niepokalana, nadal byªa czyst¡ maª»onk¡ Chrystusa.
Bohaterska dziewica zostaªa skazana na ±ci¦cie. Udaªa si¦ na miejsce ka¹ni - mówi ±w. Ambro»y - szcz¦±liwsza ni» inne, które szªy na swój ±lub. W±ród
powszechnego pªaczu ±ci¦to jej gªow¦. Poszªa na spotkanie Nie±miertelnego Maª»onka, którego ukochaªa bardziej ni» »ycie.
Patronka: zar¦czonych, mªodych par, ofiar gwaªtu, dziewic i harcerek.
Wspomnienie ±w. Agnieszki obchodzimy 21 stycznia.
‘w. Tomasz z Akwinu (ur. 1226 r.) zostaª oddany pod opiek¦
benedyktynom na Monte Cassino, gdy miaª 5 lat. Nauczyciele
byli zadziwieni jego post¦pami w nauce. Wyrzekª si¦ ±wiata
doczesnego i postanowiª wst¡pi¢ do Zakonu ‘w. Dominika. Maj¡c
17 lat zostaª dominikaninem w Neapolu. Rodzina przez prawie
dwa lata próbowaªa zªama¢ jego upór. Wysiªki te poszªy na marne,
a ±w. Tomasz wytrwaª w swoim powoªaniu. Uko«czywszy nauki
w Neapolu wyjechaª na studia do Kolonii (byª uczniem ±w. Alberta
Wielkiego). W wieku 22 lat zacz¡ª wykªada¢ i publikowa¢ pierwsze prace. Po
czterech latach zostaª wysªany do Pary»a. Uzyskaª wtedy ±wi¦cenia kapªa«skie.
Tomaszowi z Akwinu zawdzi¦czamy Sum¦ Teologiczn¡, hymn Zbli»am si¦
w pokorze oraz kilkana±cie traktatów o Bogu, Ko±ciele i powoªaniu czªowieka,
w których obecna jest synteza caªej my±li chrze±cija«skiej odwoªuj¡cej si¦ do
Bo»ego Objawienia.
Patron: dominikanów, ksi¦garni, studentów, teologów, uniwersytetów i szkóª katolickich.
Wspomnienie ±wi¦tego Tomasza z Akwinu obchodzimy 28 stycznia.
Aleksandra Ferenc
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
‘w. Franciszek Salezy - patron dziennikarzy
‘wi¦ty Franciszek Salezy urodziª si¦ 21 sierpnia 1567 r.
w Sabaudii, we Francji. Jego ojciec byª kasztelanem, matka
równie» pochodziªa ze znakomitego rodu. W domu rodzinnym byª wychowywany w gª¦bokiej wierze katolickiej. Posta¢
matki, która wychowywaªa trzyna±cioro dzieci, byªa dla Franciszka wzorem, jaki polecaª on osobom »yj¡cym w ±wiecie.
Franciszek studiowaª prawo i teologi¦ na uniwersytetach
w Pary»u i Padwie, posªugiwaª si¦ równie» j¦zykiem hebrajskim i greckim. Po zako«czeniu studiów odbyª pielgrzymki
do Loreto i Rzymu, wskutek których zªo»yª Bogu ±luby czysto±ci i postanowiª po±wi¦ci¢ swoje »ycie Ko±cioªowi. Ojciec Franciszka miaª jednak inne plany wobec
syna (kariera adwokata i prawnika oraz maª»e«stwo z bogat¡ dziedziczk¡). Ku
niezadowoleniu ojca opu±ciª dom rodzinny i udaª si¦ do Genewy, gdzie w roku 1593
biskup Claude de Granier nadaª mu ±wi¦cenia kapªa«skie. Franciszek otrzymaª
równie» godno±¢ prepozyta kolegiaty ±w. Piotra, co czyniªo go drug¡ osob¡ po
biskupie.
Po roku Franciszek udaª si¦ do okr¦gu Chablais, gdzie umacniaª w wierze
katolików i pozyskiwaª tych, którzy ulegli wpªywom reformacji. Nawróciª wtedy kilka
tysi¦cy dusz.
Po ±mierci Graniera Franciszek zostaª biskupem Genewy i dalej niestrudzenie
krzewiª w±ród ludu francuskiego wiar¦ w Chrystusa.
Wszystko co czyniª byªo ukierunkowane na zbawienie ludzi. Nie stawiaª im zbyt
rygorystycznych wymaga«, ale pokazywaª, jak¡ rado±¢ mo»na uzyska¢ poprzez
samodoskonalenie i blisko±¢ z Chrystusem. Nowy biskup byª tak ujmuj¡co uprzejmy
i niezwykle taktowny, »e opinia publiczna nazwaªa go ±wiatowcem w±ród ±wi¦tych .
Staraª si¦ ukazywa¢ model ±wi¦to±ci pasuj¡cy do ka»dej osoby i czasów. - Nowe
czasy (czasy reformacji) wymagaj¡ nowego modelu ±wi¦to±ci - pisaª. - Do nieba
dochodzi si¦ wieloma drogami. Ka»dy inaczej chwali Boga. W 1604 roku, wraz ze
±w. Joann¡ Franciszk¡ de Chantal, zaªo»yª Zgromadzenie Sióstr Nawiedzenia NMP
(Wizytki).
Zmarª 28 grudnia 1622 r. Jego serce pozostaªo w klasztorze Sióstr Wizytek
w Lyonie, za± ciaªo zªo»ono w Annecy. Ju» w trzy lata po ±mierci ogªoszono go
±wi¦tym. Papie» Pius IX ogªosiª go Doktorem Ko±cioªa, a papie» Pius XI patronem
dziennikarzy i prasy katolickiej.
Franciszek Salezy nauczaª, »e do doskonaªo±ci mog¡ doj±¢ tak»e ludzie ±wieccy
i »e ±wi¦to±¢ dost¦pna jest dla ka»dego bez wzgl¦du na pochodzenie.
Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 24 stycznia i ma rang¦ wspomnienia
obowi¡zkowego.
Piotr Drewniok
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
K•CIK MODLITW
MODLITWA O BEATYFIKACJ† SŠUGI BO›EGO WILHELMA PLUTY

Wszechmog¡cy Wieczny Bo»e w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie wynie± na
oªtarze Sªug¦ Twojego Biskupa Wilhelma Plut¦, który przez sposób swego
»ycia przypomniaª wiernemu Ludowi Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa
zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawiª nam wzór miªo±ci do Bogarodzicy
i ‘wi¦tych Pa«skich. Niech przykªad Jego miªo±ci z Ciebie Bo»e czerpanej
i w Tobie dawanej bli¹nim, b¦dzie ±wiatªem dla nas i nast¦pnych pokole«. Za
wstawiennictwem Sªugi Twego Biskupa Wilhelma Pluty udziel mi ªaski ......,
o któr¡ Ci¦ pokornie prosz¦. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz...
Zdrowa± Maryjo...
Chwaªa Ojcu...
™ródªo: http://www.wilhelmpluta.pl/modlitwy.html

NASZE SPRAWY
BANK USŠUG
Oczekujemy na wasze zgªoszenia do rubryki: potrzebuj¦, oddam, pomog¦. Zgªoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.
Oddam dwie opony do Tico.
informacja pod numerem
redakcyjnym.

Mªode, uczciwe maª»e«stwo
zaopiekuje si¦ mieszkaniem
w zamian za opªaty czynszowe.
informacja pod numerem redakcyjnym.

Oddam potrzebuj¡cemu w dobrym stanie
drukark¦ Lexmark Z12 z instrukcj¡
i pªyt¡ instalacyjn¡
informacja pod numerem tel. 728800201

LISTY PARAFIAN
Drodzy parafianie !
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drog¡ mailow¡: zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem DO REDAKCJI".
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STREFA RELAKSU
Krzy»ówka
1. Oficjalne uznanie
±wi¦to±ci przez Stolic¦ Apostolsk¡.
2. Patron prasy katolickiej.
3. On obchodzi imieniny, a ±wi¦tuje caªy
±wiat.
4. Wizyta duszpasterska.
5. Obchodzi swoje ±wi¦to 21.01.
Krzy»ówka dla dzieci
1. Zadawana przez ksi¦dza w konfesjonale.
2. Imi¦ jednego z trzech króli.
3. Nabo»e«stwo ko±cielne ku czci NMP.
4. Miasto, w którym wychowaª si¦ i »yª Pan
Jezus.
5. Po raz pierwszy uczyniª go Pan Jezus
w Kanie Galilejskiej.
6. W nim podczas Mszy ±w. znajduje si¦
krew Chrystusa.
7. Przeciwie«stwo nieba.
8. Jeden z proroków.
9. Ukochany syn Jakuba, sprzedany przez swoich braci.
10. Zbiór ksi¡g Starego i Nowego Testamentu.
11. Najwa»niejsza cnota, obok wiary i nadziei.
Zwyci¦zcy wyªonieni zostan¡ w drodze losowania. Wypeªnij prawidªwo kupony i dostarcz do nas. Nagrody: wykre±lanka dla dzieci - piªka, krzy»ówka - bilety do kina.

Zwyci¦zcy: z nr 5 - Kuba Mielcarz, z nr 6 - Kuba Mielcarz, z nr 7 - Maksymilian
Dunaj. Nagrody zostan¡ wr¦czone 13.01.2013 po Mszy ±w. o g. 10.30.
Kupon konkursowy nr 9.
Hasªo: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ...............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy nr 9. (dla dzieci)
Hasªo: .......................................
Imie: .........................................
Nazwisko: .................................
Adres: .......................................
..................................................
telefon: .....................................
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STREFA RELAKSU
K•CIK KULINARNY
Szarlotka razowa
Skªadniki:
2 szklanki m¡ki pszennej razowej
3 ªy»ki pªynnego miodu
80g masªa
1/2 szklanki cukru
1 jajko
1kg kwa±nych jabªek
szczypta soli
1 ªy»eczka cynamonu
1/2 ªy»eczki proszku do pieczenia
póª szklanki wody
5 ªy»ek br¡zowego cukru
dowolne przyprawy korzenne
Sposób wykonania:
W malakserze utrze¢ skªadniki na ciasto: m¡k¦, masªo, cukier, jajo, miód,
proszek do pieczenia i sól. Mas¦ uformowa¢ w kul¦ i schªodzi¢ w lodówce lub
zamra»arce na czas przygotowania jabªek. Obrane i pokrojone w kostk¦ jabªka
zala¢ wod¡, doda¢ cukier i przyprawy
i gotowa¢ a» b¦d¡ mi¦kkie. Form¦ na
tart¦ lub tortownic¦ wyªo»y¢ ciastem (zostawiaj¡c troch¦ na paski na wierzch)
i wyªo»y¢ jabªka. Z reszty ciasta wykraja¢ paski i ukªada¢ na wierzchu. Piec
w 180 stopniach przez okoªo 45 min (do
czasu zrumienienia si¦ ciasta).

Domowa chaªka z rodzynkami

Skªadniki:
30g ±wie»ych dro»d»y
400ml ciepªej wody
100g cukru
1 ªy»ka soli
850g + 150g m¡ki
3 jajka, lekko roztrzepane
100g masªa
Sposób wykonania:
Masªo rozpu±ci¢ i ostudzi¢. Dro»d»e rozpu±ci¢ w ciepªej wodzie i wymiesza¢
z 850g m¡ki, cukrem i sol¡. Ci¡gle
mieszaj¡c doda¢ jajko i ostudzone masªo. Wyrobi¢ ciasto stopniowo dodaj¡c
pozostaªe 150g m¡ki (ciasto elastyczne, ale nie klej¡ce). Rodzynki wmiesza¢ w ciasto i odstawi¢ do wyro±ni¦cia
(ok. 2 godz.). Kiedy podwoi swoj¡ obj¦to±¢ podzieli¢ na 3 cz¦±ci i uple±¢ warkocz. Piec w keksówce wyªo»onej papierem w 180 stopniach przez ok. 30 min.
Anna Nadstoga

K•CIK KULTURALNY
WARTO PRZECZYTA‚...
Wystarczy uwierzy¢ Mitch Albom
Bohaterem tej prawdziwej historii jest sam autor. Cho¢ wychowany w wierze, w dorosªym »yciu j¡ porzuciª. Po latach na
swej drodze spotyka dwóch niezwykªych ludzi: s¦dziwego rabina
Alberta i Henry'ego pastora o burzliwej przeszªo±ci. Obcowanie z tymi niezwykªymi lud¹mi zmienia naszego bohatera.
Bardzo krzepi¡ca ksi¡»ka oparta na faktach, wi¦c nam bliska,
bo ludzka. Pozwala si¦ zatrzyma¢ i rozwa»y¢ kwestie naszej
wiary, miªo±ci i tolerancji.
Violetta Janecka
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INFORMATOR
OCHRZCZENI
Natalia Fortuna, Marcelina Majda-Cierniak, Aleksander
Chomicz, Nina Mazurek, Kacper Krzysztof Kuczy«ski,
Miªosz Mikoªaj Waszkiewicz, Alan Brian Bukªat, Malwina Wioletta Kubala, Mateusz Sawczuk, Aleksandra
Irena Sójka, Samanta Wanessa Szmidt, Šukasz Zbigniew Dawid Fitzerman, Kuba Edward Urbaniak.

ODESZLI DO DOMU OJCA

Wªadysªawa Makarewicz, Helena Mieszkieªªo, Teresa Piskor,
Mirela Wojciechowicz, Stanisªaw Nowak, Jadwiga Koªodziej,
Piotr Zygmunt Majerowicz, Zdzisªaw Kazimierz ›ejmo, Mieczysªaw Wolny,
Przemysªaw Zbaraszczuk, Irena Ponomarew, Stanisªaw Koªodziej,
Teresa Skaªecka, Florianna Paweªczyk, El»bieta Teresa Szyma«ska

Pami¦tajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porz¡dek nabo»e«stw
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,
poniedziaªek i ±roda nieczynne
Nr telefonu ks. dy»urnego: (68) 324-17-75, kom. 693-952-030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 18.00 - 19.00
Ogªoszenia prafialne znajduj¡ si¦ w gablocie przy ko±ciele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl
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Fotoreporta»

Bierzmowanie
Bierzmowanie młodzieży
młodzieży klas
klas II szkół
szkół średnich,
średnich, sakramentu
sakramentu
udzielił ks.
ks. bp Tadeusz Lityński - 17 grudnia 2012 r.

Pasterka
24 grudnia 2012 r.

Zakończenie starego roku.
Msza św. z nabożeństwem dziękczynnym
dziękczynnym - 31 grudnia
grudnia 2012 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na styczeń:
Ogólne
Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i
z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.
Misyjne
Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Redakcja serdecznie dzi¦kuje wszystkim para anom za wspóªprac¦ i zainteresowanie
naszym pismem para alnym Zbawiciel". Szczególne podzi¦kowania pragniemy zªo»y¢
Pani Violettcie Janeckiej, Pa«stwu Gizeli i Zenonowi Owocom oraz Pani Jadwidze
Wola«skiej za staª¡ wspóªprac¦ i zaanga»owanie. Niech Pan Bóg Miªosierny prowadzi
Was na wszystkich drogach 2013 r., a Matka Bo»a otacza pªaszczem przemo»nej opieki.
Bóg zapªa¢.
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 przewidywany jest w formie darowizny na Kosciół- dobrowolna ofiara. W tej sprawie należy
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: ksiadz Piotr Gniewaszewski - redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak (korekta i edytorstwo), 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: 65-043 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.

