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„Zbawiciel”

Fotoreportaż

Andrzejki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
23 listopada 2013 r.

Pożegnanie Ks. Aleksandra Werstlera - proboszcza parafii w Przytoku
24 listopada 2013 r.

Msza Święta poprzedzona modlitwą o nowe powołania kapłańskie i zakonne
oraz za wszystkich kapłanów - Apostolat Margaretka - 5 grudnia 201 3 r.

STYCZEŃ
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„Zbawiciel”

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdkę,
do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan
i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli
rozdawać wszędzie tam gdzie panuje niepokój.
Bóg jest dobry! Przychodzi na świat w Dzieciątku Jezus by mi ofiarować Miłość Najwyższą - siebie.
Głębokiej radości i odważnego przyjęcia Jezusa Chrystusa – Syna
Bożego do swego serca oraz w swój dom rodzinny w nowym
201 4 roku wszystkim Drogim Parafianom oraz Czytelnikom Gazetki
„Zbawiciel” życzą kapłani naszej Parafii:
Ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski.
Księża Prałaci Konrad Herrmann i Zbigniew Stekiel.
Księża Wikariusze Ks. Marcin Krechowicz i Ks. Piotr Gniewaszewski.
Ksiądz Rezydent Dr Dariusz Gronowski.

STYCZEŃ

AKTUALNOŚCI
KALE N D ARI U M WYD ARZE Ń PARAF I ALN YC H
N A S TYC ZE Ń 2 0 1 4 r.
24.1 2.
25.1 2.

- Wigilia, Msze Św. Pasterskie 21 .00, 22.30, 24.00.
- Boże Narodzenie - Msze wg porządku niedzielnego,
o g. 1 5.00 chrzty.
26.1 2. - II Dzień Świąt Bożego Narodzenia - św. Szczepana,
Msze jak w niedziele.
28.1 2. - 35-lecie Sakry Biskupiej Bpa Adama Dyczkowskiego,
40-lecie Sakry Biskupiej Bpa Pawła Sochy, Msza Św.
o g. 11 .00 w Katedrze w Gorzowie.
29.1 2. - Niedziela św. Rodziny, o 1 2.00 Msza Św. dla rodzin i małżonków obchodzących jubileusze ze specjalnym błogosławieństwem (odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich).
31 .1 2. - Zakończenie starego roku, Msza Św. i nabożeństwo dziękczynne g. 1 6.00.
01 .01 . - Rozpoczęcie Roku Pańskiego 201 4.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
02-23.01 . - Kolęda.
06.01 . - Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.
Msza Św. o godz. 1 2.00 poprzedza Orszak Trzech Króli.
1 2.01 . - Święto chrztu Pańskiego.
Msza Św. o g. 1 5.00 poprzedza spotkanie opłatkowe - dla wszystkich
grup duszpasterskich.
1 4.01 . - Comiesięczna Msza Św. o godz. 1 8.30 o uzdrowienie duszy i ciała.
21 .01 . - Dzień Babci.
22.01 . - Rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty.
Dzień Dziadka.
25.01 . - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
28.01 . - Wspomnienie obowiązkowe św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora
Kościoła.

WYKAZ N AB OŻE Ń S TW N A C AŁY M I E S I ĄC
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
Piątek
Sobota

o godz. 9.00 i 1 8.30.
- Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
- Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy Św. o godz. 9.00.
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G RU P Y PARAF I ALN E

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
Ministranci
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebanii.

Spotkania w soboty;
godz. 11 .00, salka nr 4.

Spotkania w każdy wtorek;
godz. 1 8.30, salka za zakrystią.

Spotkania w każdą środę; godz. 1 9.00,
salka nr 1 .

Chór parafialny

Domowy Kościół

Spotkania raz w miesiącu.

Duszpasterstwo Akademickie

Spotkania w środę o godz. 1 9.30.

Eucharystyczny Ruch Młodych

Spotkania w soboty; salka nr 1 ,
rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 9.00.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Odnowa w Duchu Świętym
Radio Maryja

Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka za kościołem, rozpoczynają się Mszą
Świętą o godz. 9.00.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkania w każdy poniedziałek;
salka nr 1 , rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 1 8.30.

Spotkania w poniedziałki; salka nr 4, rozpo- Żywy Różaniec
czynają się Mszą Świętą o godz. 1 8.30.
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
Klub Inteligencji Katolickiej
godz. 7.45 w górnym kościele.
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 9.00,
salka KIK na plebanii.

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem...”
Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość,
pokój, nadzieję i miłość.
Zdrowych i spokojnych Świąt
Szczęsliwego 2014 Roku
Dla Duszpasterzy i całej Wspólnoty Parafialnej
Parafii Najświętszego Zbawiciela
składają
Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja

SZCZĘŚĆ BOŻE NA CAŁY 201 4 ROK

STYCZEŃ

ŻYCIE PARAFII

KONCERT JUBILEUSZOWY

W sobotę, 23 listopada 201 3 roku, naszą świątynię kolejny raz wypełnił tłum ludzi.
Tego popołudnia miał miejsce koncert zamykający obchody 60-lecia chóru Towarzystwa Śpiewaczego CANTEMUS DOMINO.
Rozpoczęliśmy koncert muzyką organową. Julian Tatarynowicz, który zasiadł przy instrumencie, zaprezentował nam dwa utwory: J. Zwarta – Fantasie over het Lutherlied:
„Ean Vaste Bur gis onze God” oraz – także Zwarta – Toccatę psalm 1 46.
Zachwyciła nas gra pana Juliana, który jest mistrzem instrumentu! Kiedy brawa umilkły, miejsce przed ołtarzem zajęła Orkiestra Kameralna i chór.
Wkroczyliśmy do świata muzyki absolutnego arcymistrza – Wolfganga Amadeusza
Mozarta.
Na początek rozbrzmiało majestatyczne, ale i radosne Te Deum. W kolejnym utworze
dołączyła do nas sopranistka – Beata Dunin-Wąsowicz. Tym razem świątynia wypełniła się dźwiękami Laudate Dominum z „Nieszporów uroczystych”. Piękna, miękka
melodia wznosiła się ku niebiosom jakby na skrzydłach anielskich. Przysłowiową wisienką na torcie była Msza Koronacyjna C-dur. Do Beaty Dunin-Wąsowicz dołączyli:
Bogumiła Tarasiewicz (mezzosopran), Dominik Sutowicz (tenor) oraz Romuald Tesarowicz (bas).
Wspaniałe, pełne majestatu dzieło, idealnie pasujące do zamknięcia obchodów jubileuszu 60-lecia. Koncert został nagrodzony wielkimi brawami, owacją na stojąco.
Za pulpitem dyrygenckim stanął Maciej Ogarek. Słowo wiążące – Elżbieta Kusz.

Zachęcamy do kupienia naszej płyty. Może to być doskonały prezent pod choinkę. ☺
Zawiera 23 kolędy i pastorałki, nagrane w naszej świątyni.
Violetta Janecka

7

8

„Zbawiciel”
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„Żyć zawierzeniem Maryi”

To motto było obecne w wygłaszanych homiliach i na konferencji na Dorocznym Ogólnopolskim Dniu Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, które odbyło się 30 listopada br. na Jasnej
Górze.
Pod duchową opieką ks. Aleksandra Werstlera pojechała grupa z naszej parafii
oraz z parafii w Przytoku.
Tematy konferencji to:
1 . Komunia z Maryją w komunii z Chrystusem.
2. Strzec charyzmatu poprzez apostolstwo - służba Kościołowi.
Rozważane było zagadnienie, w jaki
sposób żyć, aby w zawierzeniu
z Matką Bożą podążać drogą życia ku
zjednoczeniu z Chrystusem. Wzorem
dla nas jest życie Świętej Rodziny
z Nazaretu, które wskazuje, że świętość realizuje się w codzienności
przeżywanej z Bogiem i w braterskiej
wspólnocie. Na następnej konferencji
rozważano, jak strzec daru Bożego
charyzmatu i rozwijać go w służbie
Kościołowi.
W wygłoszonej homilii JE Abp Senior
Stanisław Nowak podkreślił, że
chrześcijanin musi dzielić się największym dobrem, to jest: wiarą, nadzieją i miłością oraz nieść to dobro drugiemu.
Tak pojęta ewangelizacja jest atrybutem RRN, zwłaszcza w dzisiejszych czasach,
gdy człowiek często gubi się wobec natarczywej reklamy antywartości i chaosu
sprzecznych ze sobą pojęć.
Rodziny potrzebują przejrzystego i czytelnego świadectwa czym jest plan Boży
wobec małżeństwa i rodziny. Myślą przewodnią ruchu jest pragnienie świętości
realizowane w życiu codziennym, a podstawowym rysem duchowości jest budowanie wspólnoty życia z Matką Bożą.
Nazaret niech będzie dla RRN symbolem i miejscem, w którym Maryja objawia
życie pełne pracy i modlitwy. Matka Najświętsza potrafiła uczynić ze stajenki dom
pełen ciepła i miłości.
Niech ten obraz będzie umocnieniem rodziny i przykładem posłannictwa kobiety.
Podczas Mszy Świętej, w duchowej łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem
cały RRN został zawierzony Matce Bożej.
Tegoroczny Adwentowy dzień skupienia zaowocował doniosłym wydarzeniem,
bowiem 20 diecezjalnych stowarzyszeń połączyło się w jedną krajową strukturę.
Tak powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie RRN z Koordynacją Krajową – jako
władzą naczelną. W skład Koordynacji Krajowej został wybrany (jako jeden
z 6 kapłanów) ks. Aleksander Werstler.
Wielkie Gratulacje dla ks. Aleksandra.
Wanda Drzewiecka
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U ROCZYSTOŚĆ B I ERZM OWAN I A

„Ale już po wszystkim, jesteśmy święci”: tak kolega żartobliwie podsumował
bierzmowanie. Coś w tym jest z prawdy; może jeszcze nie do końca święci, ale
na pewno uświęceni - darami Ducha Świętego, które przyjęliśmy do swoich serc
pamiętnego dla nas wszystkich dnia 7-ego grudnia.
Przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania trwały długo, w ich
trakcie poznawaliśmy prawdy wiary, a także samych siebie. Regularnie uczestniczyliśmy w nabożeństwach, spotykaliśmy się w naszych grupach animacyjnych.
Szczęśliwie osiągnęliśmy nasz cel z pomocą naszych rodziców, przyjaciół, wspaniałych animatorów grup domowych: siostry Renaty, Marty i Łukasza Brodzików,
Magdaleny Iwańskiej oraz oczywiście księdza Piotra, który z wielkim entuzjazmem poprowadził naszą gromadkę, wykazując się przy tym cierpliwością i zaangażowaniem, oraz pomagając nam otworzyć serca na Ducha Świętego. Próba
trwała już od siedemnastej, a uroczystość zaczęła się o osiemnastej trzydzieści.
Każdy czuł powagę sytuacji i nie mam tu na myśli dobrze wyczuwalnego zapachu
kadzidła. „Uczestniczyłam już w kilku bierzmowaniach, jednak żadne z nich nie
wywarło na mnie takiego wrażenia jak to, w którym sama przyjęłam sakrament.
Cała oprawa muzyczna, pieśni, kazanie Biskupa, wygląd świątyni oraz nastawienie nas - bierzmowanych to wszystko sprawiło, że chciałabym przeżyć to jeszcze
raz”- powiedziała Kasia. „Była to dla mnie wyjątkowa uroczystość. Kazanie Biskupa było dużo ciekawsze niż miesiąc temu i sporo zrozumiałem. Zespół muzyczny wspaniale urozmaicił Mszę Św. Ich gra jest dużo bardziej interesująca niż
klasyczne organy”- opowiada Piotrek. „Kazanie Biskupa dobre, mimo że długie: to
było na temat i z sensem. Ładnie śpiewali. Widać, że wszyscy się starali, szczególnie ksiądz Piotr”- mówi Szymon. Rzeczywiście, całość przebiegała bardzo
uroczyście i, co tu dużo, mówić po prostu pięknie. Te chwile na zawsze zapamięta każdy z nas. Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przy nas byli.
Mamy świadomość, że Sakrament Bierzmowania zmienił nas na zawsze.
Staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami, gotowymi do postępowania według prawd
wiary. Jak powiedział podczas homilii Biskup: „przed diabłem nikt was nie ochroni, tylko wy sami możecie to zrobić”. Wierzymy, że Duch Święty, którego znamię
przyjęliśmy w tę pamiętną sobotę 7-ego grudnia, umocnił nas i jesteśmy w stanie
stawić czoła złu.
Amelia Waszkowska
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Szafarz Sakramentu Bierzmowania: Ks. Bp Paweł Socha
Proboszcz: Ks. Kan. Mirosław Maciejewski
Opiekun grupy: Ks. Piotr Gniewaszewski
Szymon Andrzejewski, Mateusz Binczarowski, Joanna Cierpicka,
Katarzyna Monika Czyż, Wojciech Dunaj, Sylwia Gągała,
Renata Giertuga, Marlena Głosińska, Filip Góra,
Piotr Łukasz Gramacki, Katarzyna Barbara Hęćka, Dawid Michał Ignyś,
Aleksandra Jakkielska, Kacper Krzysztof Janecki, Krystian Marek Janus,
Anna Maria Kędzierska, Wiktoria Klimek-Żołnowska, Agata Klimkowska,
Sawa Agnieszka Kołodziej, Emilia Kubacka, Paweł Kulpaczyński,
Jakub Kurtysiak, Dominika Lewandowska, Aleksandra Łada,
Barbara Łuczak, Marta Mackiewicz, Joanna Anna Maćkowiak,
Katarzyna Mirosławska, Kamil Nawrocki, Patryk Sebastian Ranachowski,
Piotr Marcin Ratajczak, Radosław Reguła, Aneta Senderek,
Marta Dominika Serowy, Jagoda Siergiej, Joanna Siwek,
Marta Joanna Sobiak, Marceli Szumilas, Maciej Damian Wadejsza,
Marcin Walczyński, Amelia Anna Waszkowska, Nina Urszula Wąsik,
Marta Węgrzyn, Marta Wojtysiak
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z bierzmowania:
www.zbawiciel.zgora.pl/bierzmowanie201 3
(dla chętnych istnieje możliwość zakupu płyty DVD ze zdjęciami - informacja pod
tel. redakcyjnym 604-388-373)
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NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II

Bóg narodził się dla nas!

„Regem venturum Dominum, venite, adoremus“„Uwielbiajmy Pana i Króla, który do nas przyjdzie”. Ileż
razy powtarzaliśmy te słowa przez cały okres Adwentu,
wyrażając w nich oczekiwanie całej ludzkości. Człowiek,
od samego początku zwrócony ku przyszłości, tęskni za
Bogiem, pełnią życia. Nieustannie przyzywa Zbawiciela,
który go uwolni od zła i śmierci, zaspokoi jego wrodzoną
potrzebę szczęścia. To radosne orędzie, powierzone synom Abrahama od czasów wyjścia z Egiptu, rozbrzmiewało przez stulecia jak okrzyk nadziei na ustach
proroków Izraela, którzy w kolejnych epokach przypominali ludowi: „Prope est Dominus: venite, adoremus”„Pan blisko jest: pójdźmy z pokłonem!” Pójdźmy uwielbić Boga, który nie opuszcza tych, co szukają Go szczerym sercem i starają się zachowywać Jego prawo.
Tak, Jego obietnica, która umacniała ufne oczekiwanie niezliczonych rzesz wiernych, stała się darem w Betlejem, pośród Świętej Nocy. Przypomni nam o tym
wigilijna liturgia mszalna: „Hodie scietis quia veniet Dominus, et mane videbitis
gloriam eius”- „Dzisiaj poznacie, że Pan przychodzi, aby nas zbawić, a rano ujrzycie Jego chwałę”. W Dzień Bożego Narodzenia ujrzymy chwałę Bożą, którą
obwieści radosny śpiew aniołów; oddamy pokłon Królowi, Panu wszechświata
wraz z pasterzami strzegącymi swoich trzód. Oczyma wiary my także ujrzymy
Księcia Pokoju, złożonego w żłobie, a obok Niego Maryję i Józefa, adorujących
Go w milczeniu. Wraz z zastępami aniołów i ze zdumionymi pasterzami my także
śpiewać będziemy pełni radości: „Christus natus est nobis: venite, adoremus”„Chrystus nam się narodził, pójdźmy z pokłonem”. Przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia będą opiewać radosne hymny, które wyrażają czułą dobroć Boga
zasianą w ludzkich sercach.
Czyż można nie dostrzec jaskrawego kontrastu między radosnym nastrojem
bożonarodzeniowych pieśni a licznymi problemami współczesności? Znamy ich
niepokojące przejawy dzięki relacjom, przynoszonym codziennie przez telewizję
i gazety ze wszystkich części kuli ziemskiej: są to sytuacje niezwykle bolesne,
które często powstają nie bez winy człowieka, a nawet jego złej woli, podsycanej
przez bratobójczą nienawiść i bezsensowną przemoc. Niech światło promieniujące z Betlejem uchroni nas od pokusy zniechęcenia w obliczu tak dramatycznych i wstrząsających sytuacji.
Radość Bożego Narodzenia, z jaką witamy przyjście Zbawiciela, niech napełni
wszystkich ufnością w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra.
Do każdego z nas niech dotrze Boże orędzie z Betlejem: „Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką (...): dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 1 0-11 ).

Orędzie Jana Pawła II „Urbi et Orbi” z 1 998r.

oprac. Magdalena Iwańska

„Zbawiciel”
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O życiu w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i powołaniu do kapłaństwa - rozmowa z ks. diakonem Łukaszem Mielnikiem
1 . Niedziela 17 listopada była dniem, w którym wspólnota seminaryjna Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu wyruszyła do kościołów w całej diecezji. W jakim celu i dlaczego
właśnie w tę niedzielę?

Ze względu na patronalne święto naszego Seminarium, które obchodzimy w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
w tym roku ten dzień w całym Kościele (to data zakończenia Roku Wiary) braliśmy
udział w jego obchodach diecezjalnych. Dlatego do parafii naszej diecezji udaliśmy
się tydzień wcześniej niż zazwyczaj. Myślę, że najważniejszym celem tej niedzieli nie
jest ani dobrze powiedziane kazanie czy wsparcie materialne otrzymane z parafii,
lecz spotkanie się z ludźmi tworzącymi daną wspólnotę parafialną. To spotkanie ma
na celu ukazanie jedności miedzy parafią a Seminarium, a także zapewnienie o pamięci modlitewnej ze strony Seminarium, w którym kształtują się powołania kapłańskie. Szczególnym aspektem tego spotkania jest także każde słowo skierowane do
każdego i każdej osoby-parafianina, albowiem Dobra Nowina jest udziałem wszystkich wierzących w Chrystusa.

2. Jak wygląda życie seminaryjne?
Eucharystia, która jest szczytem i „sercem” każdego dnia w Seminarium, kształtuje
naszą codzienność i przyszłe kapłaństwo. Życie seminaryjne jest skierowane na rozwój duchowości każdej osoby powołanej tak, aby każdy przyszły kapłan stawiał
Chrystusa w centrum swojego życia. W jak najpiękniejszym realizowaniu kapłaństwa
Chrystusowego pomaga także modlitwa indywidualna, rozważanie Pisma Świętego,
życie sakramentalne oraz zgłębianie nauk filozoficznych i teologicznych. Duchowy
wymiar powołania ma także przekładać się na codzienność, dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za zewnętrzny wizerunek Seminarium. Wszyscy alumni angażują się
w takie prace jak: sprzątanie budynku seminaryjnego, zmywanie naczyń po posiłkach, sprzątanie i dbanie o miejsca sakralne, ozdabianie kościoła oraz kaplic w bukiety kwiatowe, mycie okien, itp. W naszym Seminarium jest również wiele
przestrzeni zielonych i również za nie jesteśmy odpowiedzialni. Należy jednak pamiętać, że te wszystkie prace i obowiązki są ze względu na Jezusa.

3. Czy klerycy w seminarium mają czas wolny i jak go spędzają?
Oczywiście, klerycy posiadają taki czas, a spędzają go różnie. Niektórzy korzystają
z sali gimnastycznej i siłowi, aby „poprawić” swój wygląd fizyczny. Wiele osób spotyka
się na wspólnych dyskusjach na różnego rodzaju tematy przy kawie lub herbacie. Inni
wykorzystują ten czas na spacery w ogrodach seminaryjnych, jeździe na rowerze lub
pływaniu kajakami. Każdy z alumnów może ten czas spędzić w taki sposób, jak go
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sobie zaplanuje, rozwijając swoje zainteresowania sportowe, literackie lub inne.

4. W wygłoszonym do nas słowie Ks. Diakon mówił o tym, że patrząc na ogrom zła,

jakie dzieje się w świecie, często wątpimy, że Bóg jest rzeczywiście obecny w naszym życiu. Kto lub co może nam pomóc w przezwyciężeniu takiego negatywnego
spojrzenia?

Jedyną i adekwatną odpowiedzią jest Jezus. Jednak czasami, w ciągłym zabieganiu
i zaangażowaniu w troski dnia, ciężko jest nam spotkać Jezusa w naszej codzienności. W tym spotkani z Nim pomaga nam Kościół, który jest znakiem, który uświadamia i ukazuje nam nadzieję, opierająca się na wierze w Boga. To właśnie dzięki
wspólnocie wiary, jaką jest Kościół, możemy zauważyć, że nie jesteśmy osamotnieni
w tej „pielgrzymce wiary”. To dzięki niemu możemy się zbliżyć do żywego i prawdziwego Boga. Niestety, problemem dzisiaj jest to, że wielu mówi: „wierzę w Boga, ale
nie w Kościół”. Ten problem nie jest niczym nowym, albowiem już św. Cyprian odpowiedział nam na to pytanie: „Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za
Matkę”. Wielu z nas źle pojmuje także samą wiarę. Nasza wiara w Kościół jest zupełnie innego rodzaju niż wiara w Boga. Powinniśmy wierzyć Kościołowi, a nie w Kościół, ponieważ Kościół nie jest Bogiem, ale domem Bożym.

5. Jak Ks. Diakon odkrywał obecność Boga w swoim życiu i czy trudno było odpowiedzieć na Jego powołujący głos?

Odkrywanie powołania i jego zaakceptowanie jest trudne. Dla mnie osobiście powołanie nie tylko było wewnętrznym odczytaniem i rozpoznaniem woli Bożej w moim
życiu, ale opierało się na świadectwie kapłanów, których spotkałem na mojej drodze
życia. Ważnym dla mnie było też świadectwo rodziców i rodziny, która głęboko i odważnie przeżywała swoją relację z Bogiem. Myślę, że to świadectwo było dla mnie
bardzo pomocne i pozwoliło mi usłyszeć Boże wezwanie. Utwierdzało mnie to również w przekonaniu, że Bóg jest tym, który powołuje, ale jednocześnie nie przymusza
do tego, aby pójść za tym głosem. Sam osobiście mogę powiedzieć, że niejako „walczyłem” i „spierałem” się z Bogiem, zanim zrozumiałem, że to jest moja droga. Swój
wybór oparłem na modlitwie.

6. Czym dla Ks. Diakona jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest dla mnie przede wszystkim najpierw służbą Bogu, co w konsekwencji kieruje mnie na drugiego człowieka. Pragnę, aby moje przyszłe kapłaństwo było
skierowane na człowieka jako na „obraz i podobieństwo” Boga samego, albowiem
uważam, że ksiądz powinien widzieć Chrystusa w drugim człowieku. To wszystko
musi być głęboko zakorzenione w relacji z żywym Bogiem, który ustanowił kapłaństwo. Nikt nie może bowiem dać tego, co daje kapłan podczas sprawowania sakramentów. Uważam, że to jest najpiękniejsze w kapłaństwie, a pozostałe rzeczy i czyny
wypływają z tej pięknej relacji z Chrystusem.
Z ks. diakonem Łukaszem Mielnikiem rozmawiała Agnieszka Linka
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KIEDY NASTAŁY LEPSZE CZASY?
B OŻE NARODZENIE - DZIEJOWY PRZEŁOM

Było źle, było fatalnie. Zgniłe żywoty
obracające się w popiół, dusze pałętające się po
czeluściach piekła, beznadziejna śmierć- tak trudno
przecież o raj. Aż tu nagle następuje zwrot akcji.
Z niedostępnych niebios, z budzącego bojaźń Pana
Boga, na świat przychodzi maleńkie dzieciątko Mesjasz, Zbawiciel. Następuje dzień zbawienia ludzi
na chwałę Bożą. Bo oto w rozlatującej się szopie
dokonuje się największy przełom w historii
ludzkości. Bóg się rodzi!!! Zaczyna się Nowa Era.
Lepsza Era, w której mamy niebywały zaszczyt żyć.
Mesjasz nas już zbawił, nam pozostaje tylko
wykazać odrobinę dobrej, wolnej woli, aby to
zbawienie przyjąć. Żyjemy więc w Erze naznaczonej
Bogiem, w czasach zawrotnego tempa rozwoju
cywilizacji i dążenia do doskonałości. Boże
Narodzenie - to wydarzenie trwale zmieniło świat.
Oto rodzi się Jezus - zaczyna się nowa historia.
Dwudziestego piątego grudnia uroczyście „przypominamy sobie” ten fakt.
Niech to nie będzie tylko puste wspomnienie tego, że „coś kiedyś się wydarzyło”.
Niech Boże Narodzenie stanie się w naszych sercach! Religia to nie historia,
a wiara to nie sentymenty czy wspomnienia. To teraźniejszość i realność. Niech
przepowiednia wypełni się wśród nas. Poprzedni rok to „stara era”. Jaki był?
Okropny, wspaniały? Na pewno gorszy od następnego. Bóg się rodzi, a my
odradzamy się w Bogu. Zaczynamy nowe życie. Tak jak te 201 3 lat temu dzięki
przyjściu na świat Chrystusa odrodziła się cała ludzkość, tak my możemy się
odrodzić teraz. To wspaniałe, prawda? Dlaczego więc tylu ludziom Święta
Bożego Narodzenia kojarzą się prędzej z poobwieszaną choinką aniżeli
z przełomem duchowym? A jak nie przełomem, to choćby lekkim powiewem
świeżości? Niestety, jeśli mowa o świeżości, to nadal wielu preferuje karpia od
odnowienia wiary. Spójrzmy obiektywnie: Boże Narodzenie jest faktem tak
wielkim i znaczącym, iż po prostu nie godzi się nie przeżyć tego Święta głęboko,
duchowo. Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością Bogu. Razem świętujemy Jego
narodziny, co jeszcze bardziej jednoczy naszą wspólnotę. Wspólnotę całego
Kościoła. Kochani Bracia, kochane Siostry! Radujmy się, gdyż jest czym się
radować. Z całego serca życzę Wam szczęścia bez granic - szczęścia w Jezusie.
Radosnych, pięknych świąt, Kochani!
Amelia Waszkowska
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Wierzę w Syna Bożego

Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski, pod hasłem „ Wierzę w Syna Bożego”. „Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu (…) jest odwiecznym Synem Bożym,
który stał się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary.

Co znaczy imię Jezus?

Jezus oznacza po hebrajsku „Bóg zbawia”. [430-435, 452]

W Dziejach Apostolskich Piotr mówi: „Nie dano ludziom żadnego innego imienia
pod niebem, w którym możemy być zbawieni" (Dz 4,1 2). W zasadzie wszyscy
misjonarze przekazywali ludziom takie orędzie.

Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest jednocześnie prawdziwym Bogiem
i prawdziwym człowiekiem?

W Jezusie Bóg jest rzeczywiście jednym z nas i tym samym staje się naszym bratem. Równocześnie nie zrezygnował z bycia Bogiem i naszym Panem. Sobór w Chalcedonie w roku 451 ogłosił, że bóstwo i człowieczeństwo
w osobie Jezusa Chrystusa są powiązane „bez podziału i bez pomieszania".
[464-467, 469]

Kościół długo spierał się o to, w jaki sposób można wyrazić relację między bóstwem a człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie. Gdyby bóstwo i człowieczeństwo istniały obok siebie, to Jezus byłby tylko częściowo człowiekiem i tylko
częściowo Bogiem. Nie jest też tak, że to, co boskie i to, co ludzkie, zmieszało się
w Jezusie. Bóg w Jezusie nie przyjął pozoru ludzkiego ciała (doketyzm), lecz stał
się rzeczywiście człowiekiem. Nie mamy też do czynienia z dwiema różnymi osobami: boską i ludzką (nestorianizm). Nie jest wreszcie tak, że w Jezusie Chrystusie natura ludzka została całkowicie wchłonięta przez naturę boską
(monofizytyzm). Przeciwko wszystkim tym błędnym naukom Kościół stwierdził, że
Jezus Chrystus w jednej osobie jest równocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Słynna formuła „bez podziału i bez pomieszania" (Sobór
w Chalcedonie) nie próbuje wyjaśnić tego, czego rozum ludzki nie jest w stanie
pojąć, lecz trzyma się tzw. filarów wiary. Określa kierunek, w którym należy zgłębiać tajemnicę Jezusa Chrystusa.
Źródło: YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011 , Edycja Świętego Pawła, Wyd. 2, s.52 i 54. Numery podane przy każdej
odpowiedzi odwołują czytelników do wyczerpującej i pogłębionej analizy danego
zagadnienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Opracowała Agnieszka Linka
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„Przyszedł Pan Jezus
prosty jak kościół z jedną tylko malwą”
Bp Paweł Socha - wywiad do Gazetki Parafialnej „Zbawiciel”:
„(…) Bo Pan Bóg jest tak jasny, że nic nie tłumaczy…”
1 . Zakończył się Rok Wiary. Wraz z Adwentem rozpoczął
się nowy rok liturgiczny pod hasłem: Wierzę w Syna Bożego”. Czy Ks. Biskup mógłby udzielić kilka wskazówek, jak
obudzić w Kościele „Olbrzyma”, aby jeszcze bardziej pokochać Syna Bożego?

Przez formułę „obudzić Olbrzyma” Kościół pragnie wierzących wezwać do ustawicznego nawracania się na Chrystusa i do odwagi w dawaniu świadectwa wiary w życiu
publicznym. Wspólnoty Kościoła świętego osłabia, a nawet niszczy zanik tęsknoty za Bogiem. Kościołowi szkodzą nie tylko wrogowie, wojujący ateiści,
ale letni, oziębli, nijacy, bezwyrazowi chrześcijanie. Ciągłe poznawanie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela Świata to uświadamianie sobie jak bardzo nas
umiłował. Natomiast doświadczenie miłości Chrystusa w swoim życiu wzywa
nas do miłości Boga i bliźniego, a tym samym do bycia świadkiem obecności
boskiej miłości w świecie...

„(…) nie bój się kochać jeśli tylko wierzysz
Matka Boska Królową więc Jej ziemia cała”
2 . Przeżywamy ostatnie dni Adwentu. Co robić, żeby dobrze wykorzystać ten
czas?

Czynić to, co czynimy, gdy przygotowujemy się na przybycie papieża, prezydenta czy znaczących dla nas osób. Uporządkować wnętrze, nasz bałagan, oczyścić z brudu nasze serca, naprawić wygasłe światło prawdy, spalić
w ogniu Boskiej miłości miłosiernej nasze brudy, czyli grzechy… Maryja Niepokalana niech będzie dla nas wzorem świętości i pomocą w robieniu porządków.

„dlaczego dom rodzinny widać choć go nie ma”
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3 . Jak Ks. Biskup wspomina Adwent i Msze Św. roratnie ze swej młodości?
Roraty odprawiane były o godz. 6.00 rano, a do kościoła szło się pieszo
trzy kilometry. Trzeba było wstawać o g. 5.00, by się ubrać i dojść do kościoła.
Czasem droga była zasypana grubą warstwą śniegu. W grupie jeden niósł
lampę naftową, tzw. latarkę, której powiew wiatru nie mógł zgasić, gdyż światło było w całości osłonięte szkłem. To była twarda szkoła życia i świadectwa
wiary rodziców i starszego rodzeństwa. Niezapomniane było przeżywanie
Mszy Św. przy oświetleniu samych świec, bo nie było jeszcze prądu elektrycznego. Po Mszy Św. udawaliśmy się do pobliskiej szkoły, by uczestniczyć
w lekcjach. Ponieważ obowiązywał post eucharystyczny – od północy nie
można było nic jeść, ani pić – więc dzieci i starsi mieli dodatkową pokutę. Nikt
z tego powodu nie narzekał. Pokarmy postne były czymś naturalnym,
a w czasie trwania wojny dobrze, jeśli w ogóle były.

„ świat prawdziwy gdy mniej w nim widocznych pozorów”
4. W coraz bardziej zlaicyzowanym świecie Święta Bożego Narodzenia za-

tracają swój sakralny charakter. Na czym powinniśmy skupić naszą uwagę,
aby nie dać sobie odebrać sensu Bożego Narodzenia i radości z niego płynącej?

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, co jest najważniejsze.
Przypominają, że na pierwszym miejscu jest zawsze Bóg ze swą nieskończoną miłością do człowieka. Syn Boży stał się Człowiekiem. Przyjął na siebie
warunki, jakie zgotował mu człowiek łącznie z zagrożeniem życia już w okresie dzieciństwa. Następnie prowadził ukryte, pracowite życie rodzinne
i wreszcie trzyletnią drogę posługi mesjańskiej zakończoną ukrzyżowaniem
na wzgórzu Golgoty. Nowo Narodzony Zbawiciel przypomina nam, że na drugim miejscu jest rodzina, z miłością małżeńską i rodzicielską, w której zawsze
mąż czy żona, dzieci, czy rodzice w hierarchii miłości są zawsze przede mną.
Dopiero na trzecim miejscu znajdują się warunki materialne, urządzenie
mieszkania, wystrój świąteczny, przygotowanie posiłków świątecznych, choinki, itp.
Świat laicki odwraca tę hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu zakupy
i świecidełka, na drugim podarunki obliczone, komu i dlaczego, a więc interesowne, na trzecim bogactwo stołu, przy okazji łamania opłatkiem życzenia
„szczęścia, zdrowia i pomyślności…” i dla zachowania tradycji pójście na
Mszę Św. Tak obchodzone Święta Bożego Narodzenia są sztuczne, smutne
i nijakie.

„Zbawiciel”
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5. Jak Ks. Biskup wspomina Boże Narodzenie ze swojego rodzinnego domu?
Przeżywaliśmy trzy lub cztery wigilie. Zaczynała się wieczerzą wigilijną
w naszym domu, z udziałem dziadków i wujków, następnie udawaliśmy się do
dziadków najpierw ojca, potem mamy i wreszcie do wujka. Zaczynaliśmy
o g. 6.00 wieczorem, a po ostatniej wigilii udawaliśmy się na pasterkę. W
każdym domu było łamanie się opłatkiem, wieczerza wigilijna z wydzielaniem
części każdego rodzaju posiłku dla zwierząt przez gospodarza domu, śpiewem kolęd przy choince, rzucaniem słomy za belkę pułapu i cudowną zabawą
dzieci na słomie rozścielanej na podłodze.

6. Czy kultywowano w domu rodzinnym Ks. Biskupa jakieś tradycje bożonarodzeniowe, o których się już nie pamięta lub, które nie są znane na tych ziemiach?

Wspomniałem o nich przy poprzednim pytaniu. Dodam, że rano w Boże
Narodzenie do pokarmów dla zwierząt dodawane były części z pokarmów wigilijnych, a przyniesioną z Kościoła wodą święconą poświęcał gospodarz
wszystkie pomieszczenia gospodarskie.

„(…) to że nie wiesz dokąd iść
sama cię droga poprowadzi”
7 . Za kilka dni Boże Narodzenie. Co Ks. Biskup powiedziałby tym, którzy
przez codzienną gonitwę nie zdążyli uporządkować swoich serc i sumień?

Wierzącym życzę duchowej odnowy, pokoju i radości z obecności Boga
z nami, zagonionym i zagubionym hałasem środków przekazu, także pracoholikom, a nawet lansującym lekkość życia czyli ciągłą zabawę, życzę zatrzymania się i odnalezienia siebie. Trzeba mieć odwagę wejść w siebie, stanąć
w prawdzie przed Bogiem, by odkryć piękno człowieczeństwa, jakim Bóg nas
obdarzył. Wtedy i relacje rodzinne, przyjacielskie, pracownicze i społeczne
zmieniają się ze stada wilków walczących o kość na rój pszczeli, w którym
wszyscy pracują dla wspólnego dobra.

8 . Czego życzyłby Ks. Biskup w 2014 roku Parafianom i Czytelnikom gazetki
parafialnej „Zbawiciel”?

Pewności wynikającej z wiary, że Jezus Chrystus faktycznie zwyciężył zło
i śmierć. W słowie Bożym mówi do nas Jezus: ”Przestań się lękać! Ja jestem
Pierwszy i Ostatni, Żyjący i ożywiający wszystko”.
(wszystkie cytaty pochodzą z wierszy ks. Jana Twardowskiego)
Z Ks. Bpem Pawłem Sochą rozmawiała Agnieszka Linka
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Wartoś ć trad ycj i

Jednym z najważniejszych elementów przynależności do
określonej grupy społecznej, a także możliwość odnalezienia poczucia tożsamości jest niewątpliwie ocalenie
elementów tradycji, składających się z szeregu zachowań, kultywowania praktyk i obrzędów, właściwych danemu społeczeństwu. Nieuchronnym znakiem rozwoju
cywilizacji jest wprowadzanie nowych rozwiązań informacyjnych, wpływających na upodabnianie się stylu życia
odizolowanych dotąd od siebie grup społecznych. Sytuacja ta ma niewątpliwe zalety w postaci rozwoju gospodarczego, szybkości przepływu informacji, wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych, itp. Jednocześnie obserwujemy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, narastający brak poczucia identyfikacji z własnymi korzeniami czy zanikanie
form wspólnotowego spędzania czasu, przerywanie tzw. ciągłości pokoleniowej.
Często pewne formy integracji z rodziną czy też najbliższym otoczeniem uważane są za archaiczne, nielicujące z wszechobecną nowoczesnością, naznaczoną
oszczędnością słów, gestów, kontaktów międzyludzkich. A przecież, jak pisał Ks.
prof. dr hab. Leon Dyczewski w swojej publikacji pt. „Tradycja w nowoczesności”:
„Świat dzisiejszy, choć tak bardzo nastawiony na nowoczesność, nie może oderwać się od przeszłości i nie może obyć się bez tych, którzy żyli przed nami.
Wielkie osiągnięcia zawsze korzeniami sięgają wiedzy i doświadczeń minionych
pokoleń. Prawidłowość tę najwyraźniej można dostrzec w technice, która na
pierwszy rzut oka zdaje się być najbardziej rewolucyjną, w której innowacja jest
obowiązkiem, niemal samoistną wartością, nieliczącą się z tym, co było. W każdym nowym urządzeniu zawarte są wiedza i doświadczenie przeszłości[…] Trzymanie się tego, co było i stopniowe dodawanie do niego czegoś nowego, jest
normalnym zjawiskiem we wszystkich dziedzinach życia”. Przyjęło się, że trady-

cję rozumiemy jako coś przestarzałego, źle funkcjonującego, zacofanego, przeciwstawnego nowoczesności, która z kolei jawi się jako postęp, rozwój,
prawidłowość i obowiązujący trend. Zanikają „niemodne” wartości. Normy zachowań i normy prawne dostosowuje się do rozwoju sytuacji, dopasowując do dynamiki stosunków społecznych. Obowiązujące przez wieki wzorce przekształca się
na potrzeby źle pojętej nowoczesności. Dochodzi do szeregu napięć międzypokoleniowych, dezintegracji i wyalienowania, które to w efekcie doprowadzają do
rozpadu rodzin oraz mniejszych czy większych społeczności. Remedium na zaistniałą sytuację byłoby znalezienie wspólnych punktów tradycji i nowoczesności.
Wystarczy uświadomić sobie, że, aby cokolwiek wybudować, należy najpierw
zadbać o solidne fundamenty.
Agnieszka Sobiak
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ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

Braterstwo podstawą i drogą do pokoju

Fragmenty orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 201 4

1 . W tym moim pierwszym Orędziu na Światowy Dzień Pokoju pragnę skierować
do wszystkich, poszczególnych osób i narodów, życzenia życia pełnego radości
i nadziei. W sercu każdego człowieka kryje się bowiem pragnienie życia pełnego,
do którego należy nieodparte dążenie do braterstwa, pobudzające do jedności
z innymi, w których znajdujemy nie wrogów czy konkurentów, ale braci, których
trzeba serdecznie przyjąć.
Rzeczywiście, braterstwo jest istotnym wymiarem człowieka, który jest istotą
społeczną. Żywa świadomość tego aktu prowadzi nas do postrzegania
i traktowania każdej osoby jako prawdziwej siostry i prawdziwego brata. Bez tego
staje się niemożliwym budowanie społeczeństwa sprawiedliwego, a także
stabilnego i trwałego pokoju. Musimy pamiętać, że braterstwa zaczynamy się
uczyć zazwyczaj w obrębie rodziny, zwłaszcza dzięki odpowiedzialnemu
i uzupełniającemu się spełnianiu ról właściwych wszystkim jej członkom,
szczególnie ojca i matki. Rodzina jest źródłem wszelkiego braterstwa, dlatego
jest również podstawą i główną drogą pokoju, ponieważ na mocy swego
powołania powinna "zarazić" świat swą miłością.(…)
« Gdzie jest brat twój? » (Rdz 4, 9)
2. (…)Historia Kaina i Abla uczy, że ludzkość ma wpisane w sobie powołanie do
braterstwa, ale także dramatyczną możliwość zdrady tego powołania. Świadczy
o tym codzienny egoizm, tkwiący u podstaw wojen i licznych niesprawiedliwości.
Rzeczywiście, wielu ludzi umiera z rąk braci i sióstr, którzy nie potrafią uznać
swego braterstwa, to znaczy tego, że są istotami stworzonymi dla wzajemności,
dla komunii i dla daru.
« A wy wszyscy braćmi jesteście » (Mt 23, 8)
3. (…)Parafrazując słowa Pana Jezusa, możemy streścić Jego odpowiedź
w następujący sposób: ponieważ jeden jest wasz Ojciec, który jest Bogiem, to wy
wszyscy braćmi jesteście (por. Mt 23, 8-9). Korzeń braterstwa wyrasta z ojcostwa
Boga. Nie chodzi o ojcostwo ogólnikowe, nieokreślone i bez wpływu na historię,
ale o osobową, wyraźnie ukierunkowaną i niezwykle konkretną miłość Boga do
każdego człowieka (por. Mt 6, 25-30). Jest to więc ojcostwo skutecznie rodzące
braterstwo, ponieważ miłość Boga, kiedy zostanie przyjęta, staje się
najpotężniejszym środkiem przemiany życia i relacji z drugim, który otwiera ludzi
na solidarność i czynne dzielenie się.(…)
Braterstwo, podstawa i droga do pokoju
4. (…)Chrześcijańska solidarność zakłada, że bliźni powinien być miłowany nie
tylko jako « istota ludzka z jej prawami i podstawową równością wobec
wszystkich », ale jako żywy obraz Boga Ojca, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa
i poddany stałemu działaniu Ducha Świętego jako inny brat.(…)
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Braterstwo przesłanką do przezwyciężenia ubóstwa
5. (…)Jest też wreszcie jeszcze jedna forma krzewienia braterstwa, służąca
przezwyciężeniu ubóstwa, która powinna być podstawą wszystkich innych. Jest
to dystans ludzi, którzy wybierają skromny styl życia, ograniczony do tego, co
istotne, dzielą swoje dobra i w ten sposób mogą doświadczyć braterskiej
wspólnoty z innymi. Ma to kluczowe znaczenie dla naśladowania Jezusa
Chrystusa i bycia prawdziwymi chrześcijanami.(…)
Braterstwo tłumi wojnę
7. W minionym roku wielu naszych braci i sióstr nadal przeżywało niszczące
doświadczenie wojny, stanowiącej poważną i głęboką ranę zadaną braterstwu.(…)
Dlatego pragnę skierować stanowczy apel do tych, którzy z bronią w ręku sieją
przemoc i śmierć: odkryjcie na nowo swojego brata w tym, którego uważacie dziś
jedynie za wroga, którego trzeba zabić i powstrzymajcie swą rękę! Wyrzeknijcie
się drogi walki zbrojnej i wyjdźcie na spotkanie drugiego człowieka z dialogiem,
przebaczeniem i pojednaniem, aby odbudować wokół was sprawiedliwość,
zaufanie i nadzieję! « W tej perspektywie jest jasno widoczne, że w życiu
narodów konflikty zbrojne stanowią zawsze rozmyślne zanegowanie wszelkiej
możliwej zgody międzynarodowej, powodując głębokie podziały i bolesne rany,
do których zabliźnienia potrzeba wielu lat. Wojny stanowią praktyczną rezygnację
z wysiłków na rzecz osiągnięcia tych wielkich celów ekonomicznych
i społecznych, które wyznaczyła sobie wspólnota międzynarodowa » .
Korupcja i przestępczość zorganizowana udaremniają braterstwo
8. (…)Autentyczny duch braterstwa przezwycięża indywidualny egoizm,
uniemożliwiający ludziom życie w wolności i zgodzie między sobą. Taki egoizm
rozwija się w wymiarze społecznym w tak dziś szeroko rozpowszechnionych
różnych formach korupcji czy też tworząc organizacje przestępcze, od małych
grup do zorganizowanych w skali globalnej, które, niszcząc dogłębnie
praworządność i sprawiedliwość, godzą w istotę godności każdej osoby.
Organizacje te, ciężko obrażając Boga, szkodzą braciom i rzeczywistości
stworzonej, w szczególności, gdy mają odniesienia religijne.
Podsumowanie
1 0. Braterstwo musi być odkryte, pokochane, doświadczane, głoszone
i okazywane. Ale jedynie miłość, jaką daje nam Bóg, pozwala przyjąć braterstwo
i w pełni nim żyć.
(…)Niech Maryja, Matka Jezusa pomaga nam zrozumieć i żyć na co dzień
braterstwem, które wypływa z Serca Jej Syna, aby przynieść pokój każdemu
człowiekowi na tej naszej ukochanej ziemi.
FRANCISCUS
Watykan, 8 grudnia 201 3 roku.
Oprac. Marta Brodzik
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DZIEN BABCI I DZIADKA

Życzenia dla Babci i Dziadka
Drodzy Dziadkowie życzę Wam zdrowia,
szczęścia i pomyślności oraz wszystkiego
najlepszego!
Pozdrawiam i całuje! Asia Błażejczak

Kochana Babciu życzę Ci dobrego Dnia
Babci i Dziadka.
Alicja Słowikowska

Dużo zdrowia, miłości, buziaków
kochanym Babciom Krysi i Jasi oraz
Dziadkowi Wiesiowi życzą kochane wnuki
Kacperek i Kubuś Mańkowscy

Dla Babci Tereski i Dziadka Januszka
Sułtanowskich
Dla Kochanych Dziadków
najserdeczniejsze życzenia pomyślności
i zdrowia. Niech Pan Bóg i Matka Maryja
otoczy Was swoim Błogosławieństwem na
każdy dzień. Niech każda chwila Waszego
życia będzie szczęśliwa, pomyślna
i pogodna.
Życzą wnukowie Jakub i Adaś Konieczni

Kochanej Babci Marylce i Prababci
Wandzie oraz Dziadkowi Jurkowi dużo
zdrowia i słodyczy w dniu Ich święta
Hubert i Dawid życzy.

Babciu Marylu!
Skarb … To Coś, Co Trudno Zastąpić,
Coś, Czego Nie Chce Się Utracić,
Coś, Co Się Chroni, A Często Coś …
O Co Zabiega Się Ze Wszystkich Sił.
Życzę Ci, Aby Twoje Życie Pełne Było
Małych i Wielkich Skarbów.
Wnuk Filip
Dziadku Andrzeju!
Niech Stale Radość i Uciecha Twoją
Kochaną Zdobi Skroń …
i Niebo Niech Ci Się Uśmiecha …
A Boska Zawsze Ochrania Dłoń …
Wnuk Filip

Dzisiaj mamy święto Dziadka i Babci,
Okazja niezwykle rzadka,
Ja Dziadziunia i Babunię kocham
szczerze,
W ich słowa zawsze wierzę.
Mój Dziadek i Babcia mają swoje zdania,
Które budzą we mnie zaufanie,
To naprawdę trzeba przyznać,
Dziadek fajny jest mężczyzna,
Babcia fajną jest kobietą,
Kiedy dzień Dziadka i Babci zaświta
Wiązanką kwiatów ich witam,
Bądźcie zdrowi Dziadki i Babcie kochani
I bądźcie zawsze razem z nami
Dla Kochanych Dziadków i Babć
dużo zdrowia, szczęścia
składa wasz kochany wnuk
Seweryn Sieroń
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Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Babci i Dziadka!
Dużo zdrowia i wiele radości oraz
pociechy z wnuczka Babci Jadzi
i dziadkowi Jurkowi Smyczkom życzy
Filip.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Babci i Dziadka!
Dużo zdrowia i wiele radości oraz
pociechy z wnuczka Babci Reni
i Dziadkowi Jurkowi Sucholasom życzy
Filip.

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka
i szczęścia dla kochanej Babci Krysi i Lilii
oraz kochanych Dziadków Henia i Marka
życzy wnuczka Hania Witkowska

Najserdeczniejsze życzenia dla Ciebie
Babciu dlatego, bo niedługo będzie Twoje
święto. Marta Knieź

Z okazji Waszego Święta dla Babci
Danusi i Marysi i Dziadka Zdzisława
i Franciszka wszystkiego najlepszego i sto
lat życia życzy kochający wnuk Gracuś

Babcia Janina Schmidt, Dziadek Marian
Schmidt, Babcia Danusia Klatka
Droga Babciu i Dziadku wszystkiego
najlepszego dużo zdrowia i radości
z okazji waszego święta dnia Babci
i Dziadka życzy Martyna Konieczna

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Babci
i Dziadka dla kochanych Babć Grażyny
i Bożeny oraz dziadka Janka i Felka
składa Igor

Kochana Babciu i Kochany Dziadku!
W dniu Waszego święta życzę Wam dużo
szczęścia, słodyczy i spełnienia wszystkich
marzeń, a także dużo, dużo zdrówka,
abyśmy zawsze razem mogli jeszcze długo
chodzić do kościółka.
Tego wszystkiego i jeszcze więcej życzy
Wam kochający Was mocno wnuczek
Norbuś!

Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka
dla kochanej Babci Janki i Natalii oraz
kochanego Dziadka Sylwka składa
wnuczka Zuzia Dąbrowska

Zdrowia, szczęścia, pomyślności życzy
Oliwia. Żeby mieli dużo pieniędzy i byli
szczęśliwi. Dużo laurek dla Dziadka
Stefana i Babci Jadwigi.
Oliwia

Życzę dziś Wam, Dziadkowie mili,
byście zawsze w życiu szczęśliwi byli,
życzę Dziadkowie życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!
Życzenia dla mojej Kochanej Babci Hani
i Babci Frani oraz dla najukochańszego
Dziadka Andrzeja a także dla Prababci
Janiny i Marii składa Zuzanna Kruk
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TEMATY MIESIĄCA

Prezent Czasu

Uwaga, uwaga! Boże Narodzenie się zbliża! Pamiętałeś o prezentach? Przecież
czekają na nie dzieci, czekają dorośli. Trzeba ich obdarować. Prezenty dla twoich
bliskich, dla twoich dalszych bliskich, dla twoich jeszcze dalszych bliskich, dla
przyjaciół, przełożonych, itd. Magia reklam, choinki w najrozmaitszych rozmiarach, prześliczne dekoracje. Wszystko to zachęca do tego, by kupować. Bo przecież… prezenty! Jak patrzeć na problem prezentów? Nie dajmy się zwariować,
ale święta Bożego Narodzenia to święta miłości. Bóg z miłości nas stworzył
i z miłości dał nam Jezusa. Z miłości - to znaczy również, że nie można potraktować świąt Bożego Narodzenia jako relację tylko między mną a Bogiem. Miłość
jest jedna. Troska o to, by pogłębić moją relację z Bogiem, musi się przekładać
na miłość wobec naszych bliskich. Dlatego święta dają poczucie bezpieczeństwa.
W Boże Narodzenie wszyscy są, a przynajmniej powinni być uśmiechnięci i serdeczni. Powinni zapomnieć o swoich pretensjach, o niezabliźnionych ranach, wybaczyć sobie nawzajem popełnione nietakty, nieuprzejmości, złe słowa,
krzywdzące postępowanie. Jeżeli istnieje możliwość, żeby ta atmosfera była zaakcentowana jakimś prezentem, niech będzie to prezent, przynajmniej list, kartka,
telefon, e-mail. Coś, co wymaga od nas jakiegokolwiek wysiłku. A jeżeli jest
możliwe, niech będzie to zaproszenie – na obiad, na kolację, na herbatę, na kawę
w sam dzień albo w okresie tych świąt. Bo w ciągu roku nie było czasu, nie było
sposobności, żeby się wzajemnie uszanować, żeby sobie nawzajem powiedzieć
słowa miłości, życzliwości. Teraz jest czas stosowny przy łamaniu się opłatkiem.
Bo stół łączy – jest to prezent czasu i prezent podawanych posiłków. Wtedy jest
sposobność, żeby powiedzieć dobre słowo. Pamiętajmy, że gdy rozluźniają się
pięści – otwierają się dłonie.
Agata Deresz
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
Bł. Marcelina Darowska z domu Kotowicz (ur. 1 6 stycz-

nia 1 827 w Szulakach na Podolu, zm. 5 stycznia 1 911 w Jazłowcu) – polska mistyczka, zakonnica,
współzałożycielka i druga przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP i błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego.
Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. W młodości pomagała
w pracy w majątku, uczyła wiejskie dzieci religii, odwiedzała
chorych. Mając 22 lata na prośbę ojca wyszła za mąż za
Karola Darowskiego. Po śmierci męża (1 852) i syna Józefa
(1 853) wyjechała do Francji (1 854). Zetknęła się z księżmi zmartwychwstańcami. Tam o. Hieronim Kajsiewicz zapoznał ją z Józefą Karską. Odbyła spowiedź generalną
i w Rzymie złożyła prywatny ślub czystości. Wraz z Józefą Karską założyła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1 861 roku złożyła śluby wieczyste jako Maria Marcelina od Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W 1 863 roku
wróciła do Polski. Zakładała szkoły, pensjonaty dla dziewcząt, warsztaty tkackie.
Matka Marcelina zmarła w 1 911 roku w Jazłowcu, pozostawiając po sobie 1 44
tomy maszynopisów, w których zawarła wiele pouczeń ascetycznych i przeżyć
mistycznych. Napisała je piękną polszczyzną, jak przystało na kogoś, kto osobiście spotkał się z narodowym wieszczem Adamem Mickiewiczem. Została beatyfikowana 6 października 1 996 roku przez Jana Pawła II.
Wspomnienie: 5 stycznia..

Św. Fabian (ur. w Rzymie, zm. 20 stycznia 250 tamże), mę-

czennik, święty Kościoła katolickiego, papież w okresie od
1 0 stycznia 236 do 20 stycznia 250 roku.
Był Rzymianinem; następcą papieża Antera. Euzebiusz relacjonuje jak to chrześcijanie zgromadzeni w Rzymie, by wybrać nowego biskupa Rzymu, widzieli gołębicę jaśniejącą
nad głową Fabiana, obcego w mieście, który właśnie w ten
sposób został wyznaczony do tej godności. Od razu został
ogłoszony biskupem, chociaż wśród zebranych było wielu
znanych kandydatów na papieża.
Św. Fabian zginął śmiercią męczeńską podczas prześladowań za panowania cesarza Decjusza, miało to miejsce 20
stycznia 250, a pochowany został w katakumbach świętego Kaliksta.
Według Liber Pontificalis (łac. księga papieży) podzielił Rzym na diakonie i ustanowił 7 subdiakonów, którym nakazał spisywać czyny męczenników i dane
o nich. Zadbał także o porządki na cmentarzach kościelnych i wprowadził do nich
zarządców. Zwołał synod biskupów, na którym uchwalono potrzebne dekrety.
Wspomnienie: 20 stycznia.
oprac. Aleksandra Ferenc
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MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając - otrzymujemy;
wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
oprac. Marta Brodzik
Amen

NASZE SPRAWY
B AN K U S Ł U G

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.

LI S TY PARAF I AN

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

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 1 86-2393\01 ,, art.55 ustawy o stosunku
państwa do kościoła katolickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charytatywno - 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

271 0901 535000000005302071 3

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.
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STREAFA RELAKSU
D l a d z i e ci

KR Z Y Ż Ó W KA

I. Nie umarł, dopóki nie zobaczył
Mesjasza.
II. Miejsce dorastania Jezusa.
III. Przybieżeli do Betlejem.
IV. Namiestnik Syrii w czasie
narodzin Jezusa.
V. Król Judei. Rozkazał zabić
wszystkie noworodki.
VI. … in excelsis Deo
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: diagram dla dzieci -niespodzianka, krzyżówka - niespodzianka.
Nagrody z numeru 1 9 zostaną wręczone 26 stycznia, po Mszy św. o godz. 1 0.30.

Kupon konkursowy nr 20.

Hasło ____________________________
Imie: ____________________________
Nazwisko:________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 20 ( dla dzieci).
Hasła _________________________________
Imie: ________________________________
Nazwisko:___________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________
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STREFA RELAKSU

KĄCI K KU LI N ARN Y
Babeczki renifery
Składniki :

Trufle rumowe
Składniki :

3 szkl. mąki
½ szkl. oleju
4 jaja
1 szkl. cukru
3 łyżki śmietany
1 00 g czekolady
mlecznej
biszkopty
kolorowe drażetki
precelki

200 g białej
czekolady
3 łyżki rumu
pół szklanki
śmietanki 30%
herbatniki

Jajka ubić z cukrem i olejem na puszystą
masę. Dodać mąkę wymieszaną
z proszkiem do pieczenia, a następnie
śmietanę. Masą wyłożyć papilotki i piec
w specjalnej formie na muffinki przez ok.
30 min. w 1 80 stopniach. Roztopić
czekoladę. Każdą muffinkę maczać
w czekoladzie i ozdabiać biszkoptami,
precelkami i drażetkami jak na zdjęciu.

KĄC I K KU LTU RALN Y

Czekoladę, rum i śmietankę stopić razem
w kąpieli wodnej (w miseczce na garnku
z wrzącą wodą). Masę wymieszać
z
pokruszonymi
herbatnikami.
Przestudzić,
wybierać
łyżeczką
i formować w kulki. Można obtoczyć
w wiórkach kokosowych lub płatkach
migdałów. Gotowe trufle powinny spędzić
w lodówce przynajmniej dwie godziny.

WARTO POSŁUCHAĆ ...

Anna Nadstoga

" Zimowe piosenki" to album ze wszech miar
szczególny.
Mnie zauroczył. To magia Świąt uchwycona w pięknych, chwytliwych melodiach napisanych przez
Seweryna Krajewskiego. To intymna atmosfera
ciepłych, po ludzku prostych, ale mądrych życiowym
doświadczeniem tekstów Andrzeja Piasecznego.
To nie jest zwyczajna płyta również ze względu na
jej świąteczny charakter i uniwersalne przesłanie.
Zachwycą Was takie piosenki jak "Święta pod jemiołą", "Pastorałka największych przyjaciół" czy
"Kochajmy się zimą". Spotykajmy się więc w Święta z rodziną i przyjaciółmi, obdarowujmy prezentami i dobrym słowem, słuchajmy razem "Zimowych piosenek"
i razem śpiewajmy. Ale przede wszystkim - jak zachęca jeden z najpiękniejszych
utworów w tym zestawieniu – kochajmy się zimą!
Violetta Janecka

„Zbawiciel”
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INFORMATOR
Olaf Jerzy Wiencko,
Piotr Kiril Socha,
Nickolas Marek Hak

O D E S ZL I D O D O M U O J C A

Ariel Stasiak, Stanisław Grześków, Beata Czyżewicz,
Romualda Bukowska, Helena Krystians, Marek Matlakiewicz,
Ryszard Rybarczyk, Henryk Zawartko, Bogdan Włodarczyk

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 1 0.30, 1 2.00, 1 3.30, 1 5.00, 1 9.1 5
Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 1 8.30
Ważne informacje
Biuro parafialne czynne:

wtorek i piątek 1 0.00 - 1 2.00 oraz 1 6.00 - 1 8.00,
czwartek 1 8.00 - 1 9.30,
poniedziałek i środa nieczynne
Nr telefonu ks. dyżurnego: (68) 324 1 7 75, kom. 693-952-030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki i środy 1 8.00 - 1 9.30
Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl .
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Fotoreportaż

Bierzmowanie młodzieży klas I szkół ponadgimnazjalnych,
sakramentu udzielił Ks. Bp Paweł Socha - 7 grudnia 201 3 r.

Roraty - Msza Święta dla dzieci
1 3 grudnia 201 3 r.

Msza Święta imieninowa Ks. Dra Dariusza Gronowskiego
1 9 grudnia 201 3 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na styczeń:
Ogólne: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność
wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
Misyjne: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której
pragnie Chrystus.

Uwaga
Poszukujemy osób do składu gazetki oraz 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.
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.
Zespół redakcyjny: ksiądz Piotr Gniewaszewski redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak, Agata Deresz (korekta), Małgorzata
Adamczewska (korekta), Zofia Szachowicz (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga,
Magdalena Iwańska, Amelia Waszkowska, Monika Wertz;
Skład i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski; Grafika: Joanna Widzińska, Artur Matuszewski.

Adres do redakcji: 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8; email: zbawiciel.redakcja@gmail.com; tel. 604-388-373 .
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.

