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Jezu Ufam Tobie

Tym zawołaniem zaczerpniętym z obrazu Jezusa Miłosiernego
wchodzimy w listopadowy miesiąc, który jest naznaczony ważnymi
wydarzeniami l iturgiczno – rel igi jnymi. Można je streścić w zdaniu
Miłosierdzie Boże nie zna granic. Wczoraj świętowaliśmy Dzień
Wszystkich Świętych i wpatrywaliśmy się w zmarłych, którzy swoim
pięknym i szlachetnym życiem przepełnionym wiarą i miłością do
Boga i ludzi osiągnęli świętość życia. To święci, kanonizowani

i beatyfikowani przez Kościół oraz niezl iczone zastępy świętych i zbawionych,
których zasługi zna jedynie sam Bóg. To oni także wierzyl i i ufal i Miłosierdziu
Bożemu .
Dzień 2 listopada to dzień, w którym Kościół zanosi swoje modlitwy o Miłosierdzie
Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących. Każdy zmarły tej modlitwy potrzebuje.
Modlitwa za zmarłych jak mówi autor 2 księgi Machabejskiej jest rzeczą chwalebną
i zbawienną. Dlatego ofiarujemy Msze św. modlitwę wspominkową, procesje
i nabożeństwa za zmarłych. Wszystko po to, aby przyjść z pomocą duszom
oczyszczającym się w czyśćcu. Modląc się za zmarłych podtrzymujemy także więź
miłości z naszymi bl iskimi, których ziemska pielgrzymka dobiegła kresu. Żyją oni,
bowiem tak długo jak długo o nich pamiętamy. Jezu miej Miłosierdzie dla dusz
w czyśćcu cierpiących .
Dzień odpustu Parafialnego w tym roku będziemy przeżywać 8 listopada na
Mszy Św. o godz. 1 8.30. Jako Rodzina Parafialna pragniemy zwrócić się do
Jezusa Zbawiciela – bogatego w Miłosierdzie o potrzebne łaski w życiu naszych
rodzin i naszym osobistym. Niech nie zabraknie na tej Mszy odpustowej nikogo,
komu miła jest Świątynia Pana - naszego Zbawiciela.
Nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego w ramach peregrynacji diecezjalnej
przeżyjemy pod hasłem: Ożywmy modlitwę w rodzinie. Obraz, który przybędzie
do naszej parafi i to wizerunek, jaki objawił się Św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. To
dzięki niej jeszcze bardziej poznaliśmy prawdę o Bożym Miłosierdziu i miłości Boga
do człowieka. Nawiedzeniu Obrazu, które potrwa od 1 2 do 1 6 listopada będą
towarzyszyły rekolekcje, które mają ożywić w nas potrzebę wspólnej modlitwy
w rodzinach. Mają nam pomóc raz jeszcze zbliżyć się z wiarą do zdroju łask, jakim
jest Miłosierdzie Boże. Odpowiedzmy na zaproszenie, które kieruje do nas Jezus
Chrystus i wołajmy wszyscy:
Jezu miej Miłosierdzie dla nas i świata całego.

Do wspólnotowego przeżywania tych świętych dni gorąco zapraszam wszystkich
Parafian

Ks. Mirosław Maciejewski - Proboszcz

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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Agnieszka Linka

W Starym Testamencie Bóg jest suro-
wym, sprawiedl iwym, ale zarazem
gniewnym sędzią. Taki stereotyp funk-
cjonował w głowach wielu z nas, są tacy,
którzy nadal tak myślą. Tak, jakby Bóg
ze Starego i Nowego Testamentu nie był
tym samym Bogiem. Tymczasem
w Księdze Jeremiasza Bóg zapewnia:
Ukochałem cię odwieczną miłością

(Jr 31 ,3). W Izajaszu mówi: Bo góry
mogą się poruszyć i pagórki się za-

chwiać, ale miłość moja nie odstąpi

od ciebie (Iz 54,1 0). To chyba najpięk-
niejsze wyznanie miłosne, jakie kiedy-
kolwiek słyszałam. Wcześniej w Księdze
Izajasza można natrafić na słowa, w któ-
rych Bóg porównuje się do matki i pyta:
Czyż może niewiasta zapomnieć

o swym niemowlęciu... A nawet gdyby

ona zapomniała, Ja nie zapomnę o to-

bie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach

(Iz 49,1 5-1 6). Zna więc moje imię - imię
człowieka z XXI w. i ma je wyryte na dło-
niach, dlaczego?
Czy gdyby miał je wypisane na dłoniach,
to byłoby zbyt mało? Wyryte to znaczy,
że mocno, głęboko i nie da się tego
szybko wymazać!
- Co zatem zrobić z Bogiem, który jest
„sędzią sprawiedliwym, który za dobre
wynagradza, a za złe karze”? To wy-

obrażenie siedzi w ludziach bardzo
mocno.
- Bóg jest w tym sensie sędzią, że dał
nam sumienie. Głos, który mówi nam
w środku: „teraz zrobiłeś dobrze, a teraz
źle”. I to jest głos Boga, który jest sę-
dzią. Bóg ustal i ł, że coś jest na pewno
dobre, a coś na pewno złe i wpisał to
odczucie w nasze serca. Można dzisiaj
usłyszeć, że nie ma prawdy. A jednak
prawda jest czymś obiektywnym, rze-
czywistym. Ludzie mówią, że tej prawdy
Pan Bóg nam nie objawia. A przecież
doświadczamy kary. Zawiera się ona
m. in. w cierpieniu, jakie czujemy, kiedy
dochodzi do nas świadomość, że kogoś
skrzywdzil iśmy. Nie umiemy sobie pora-
dzić z tym, że zrobil iśmy coś złego. Boli
nas prawda o tym, że jesteśmy grzeszni.
To cierpienie jest karą. Bóg nas nie ka-
rze jak matka, która natychmiast daje
klapsa dziecku w pupę.*
Co więcej Jego miłosierdzie jest moc-
niejsze niż moje nieprawości: Nad

wszystkim masz litość, bo wszystko

w Twej mocy, i oczy zamykasz na

grzechy ludzi, by się nawrócili...

(Mdr 1 1 ,23-26). Mimo swej potęgi Bóg
postępuje ze mną łagodnie i oględnie
(Mdr 1 2, 1 8). Nie kocha mnie za moje
dobre uczynki, ani za to, że w Niego
wierzę, ale jak doskonały rodzic kocha
mimo moich wad. To on mnie wybrał

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni

miłosierdzia dostąpią”

Znany teolog, Garrigou-Lagrange powiedział kiedyś, że całe Pismo Święte to opisana histo-

ria Miłosierdzia Bożego względem dusz. Ale czy na pewno? I czy rzeczywiście historia ta

dotyczy również nas, żyjących w XXI wieku?
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(J 1 5,1 6).
- A my mówimy sobie, że On nas kocha
za coś! Dla mnie rewolucją było odkry-
cie, że Bóg mnie kocha za darmo. To, że
nie muszę się starać, żeby wzbudzić Je-
go miłość do mnie.
Rzeczywiście dziwne, że tak trudno to
odkryć. Przecież z miłością ludzką jest
tak samo. Na przykład, gdy w kimś się
zakochamy, to nawet gdy ten ktoś nas
nie zauważa, to choć cierpimy, jednak
kochamy go nadal. Ktoś, kogo kochamy,
nie musi nam dawać żadnych prezen-
tów, a my i tak tęsknimy. I jedynym na-
szym marzeniem jest być jak najbl iżej
niego, słuchać jego głosu. Dlaczego
więc nie możemy zrozumieć, że Bóg coś
takiego czuje do nas?*
Jak sobie uświadomić, co znaczą te l icz-
ne słowa zawarte w Piśmie Świętym?
Jak sobie uświadomić, że owe stanowią
prawdę, bo Bóg przez całe wieki powta-
rzał to samo? Jak zrozumieć sens Obja-
wienia Bożego i l icznych objawień
prywatnych, uznanych przez Kościół?
Nie jest to łatwe, zwłaszcza gdy staram
się za wszelką cenę pojąć to rozumem.
Jak to się dzieje, że Ojciec przyjmuje

z taką radością syna, który roztrwonił
połowę jego majątku i zal iczył upadek
(Łk 1 5,1 1 -32)?
Jaki pasterz zostawia całe stado, by
szukać jednej zaginionej owcy (Łk 1 5,1 -
7)? Czyż utrata całej reszty nie ma zna-
czenia? A może ta jedna ma tak wielką
wartość, że bez niej nie może być sta-
da? Słowa Chrystusa są nadzieją dla
każdego. Jezus nadaje całej starotesta-
mentowej tradycji Miłosierdzia Bożego
ostateczne znaczenie. Przychodzi do
tych, którzy nie są ani święci, ani nawet
dobrzy i nie mają dobrej opini i (Mt 9,9-
1 3). Nie potępia tych, którzy niejedno
mają na sumieniu (J 8,1 -1 1 ).

Przekonuje, że Bóg się nieustannie
o nas troszczy i wszystko, co mamy,
mogliśmy zdobyć dzięki Jego przychyl-
ności i łasce (Mt 6, 25-34) oraz, że je-
steśmy znani Bogu do tego stopnia, że
każdy włos na naszej głowie jest poli-
czony (Mt 1 0,30-31 ).
Szczytem Bożej miłości jest dobrowolna
śmierć Jego Syna. Okrucieństwo i grze-
chy ludzi nie zniechęciły Chrystusa.
Nie powiedział, że nie warto, nie powie-

dział, że winy i zbrodnie,
jakich dopuści się ludzkość
to zbyt wiele. Nigdy nie
zwątpił w człowieka i jego
możliwą poprawę. Na krzy-
żu przyjął skruchę najwięk-
szego przestępcy (bo tylko
za najcięższe zbrodnie
skazywano na ukrzyżowa-
nie) i obiecał mu raj
(Łk 23,39-43).
Swoje obietnice powtórzył
siostrze Faustynie Kowal-
skiej, zapewniając: Nikogo
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nie wyłączyłem [ze zbawienia] (Dzien-
niczek 1 1 44[39] i 1 1 82).
Chrystus pokazał w praktyce czym jest
miłosierdzie i zobowiązał mnie, bym je
czyniła. Co więcej uzależnił niejako ob-
darowanie mnie miłosierdziem od tego,
czy ja będę miłosierna dla innych: Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem oni

miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Dał te-
mu jasno wyraz również w słowach: Je-
śli bowiem przebaczycie ludziom ich

przewinienia, i wam przebaczy Ojciec

wasz niebieski. Lecz jeśli nie przeba-

czycie ludziom, Ojciec wasz nie prze-

baczy wam waszych przewinień

(Mt 6,1 4-1 5) oraz w przypowieści o nie-
godziwym słudze (Mt 1 8,21 -35).
Te powtórzenia świadczą o tym, jak wiel-

ką wagę przywiązuje Chrystus do wza-
jemnego przebaczenia. Może zatem
rzeczywiście więcej zyskam, nie kierując
się małostkowością i poczuciem zranio-
nego ja? Po pierwsze nie będę już mu-
siała czatować 24h przy klatce, w której
wydaje mi się, że trzymam swojego wi-
nowajcę, a kiedyś Chrystus odmierzy mi
taką miarą, jaką sama mierzę. Wolała-
bym, aby wsypał w moje zanadrze miarą
dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną
ponad brzegi (Łk 6, 38), bo On taką
miarą bardzo chce odmierzyć każdemu.

*Tylko dla łajdaków. Rozmowy o grze-
chach, Księgarnia św. Jacka, Katowice
201 0, s.28.
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oprac. Monika Wertz

Życie wewnętrzne świętej Faustyny wy-
rażało się otwartością na Miłosierdzie
Boże oraz czynnym zaangażowaniem
w dawaniu miłosierdzia innym, szcze-
gólnie przez modlitwę o charakterze za-
dość czyniącym i błagalnym. Bardzo
ważną rolę w tym dziele pełni właśnie
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Prze-
bywając w swojej cel i , mistyczka widzia-
ła Anioła wykonawcę gniewu Bożego,
który miał dotknąć Ziemię karą. Gdy
próbowała go powstrzymać, ujrzała
Trójcę Świętą i ogarnięta łaską, zaczęła
prosić Boga za światem słowami, które
usłyszała w swym wnętrzu. Następnego
dnia w kaplicy usłyszała: Modlitwa ta
jest na uśmierzenie gniewu Mojego
(Dz. 476). Dowiedziała się także, w jaki
sposób ją odmawiać.
Koronkę do Miłosierdzia Bożego należy
odmawiać na zwykłym różańcu, składa-
jącym się z pięciu dziesiątek. Struktura
tej modlitwy przedstawia się następują-
co: na początku Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo i Wierzę w Boga, następnie na
dużych paciorkach formułę „Ojcze

Przedwieczny" (. . . ), natomiast na ma-
łych paciorkach: „Dla Jego bolesnej
męki (. . . ), na zakończenie należy odmó-
wić trzykrotnie: Święty Boże" (. . . )
(Dz. 476).
Treść tej koronki mówi, że ofiarujemy
w niej Bogu Ojcu Ciało i Krew, Duszę
i Bóstwo Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
żego, tzn. Jego Boską Osobowość i Je-
go Człowieczeństwo, nie samą naturę
Bożą, która jest wspólna Ojcu, Synowi
i Duchowi Świętemu, i jako taka nie mo-
że być Bogu Ojcu ofiarowana. Nato-
miast możemy składać w ofierze całą
Osobę Syna Bożego Wcielonego, gdyż
On sam siebie wydał za nas w ofierze.
Odmawiając Koronkę, jednoczymy się
z ofiarą Jezusa złożoną na krzyżu na
przebłaganie za grzechy nasze i całego
świata. Ofiarowujemy w niej Bogu Ojcu
Jego najmilszego Syna, a zatem odwo-
łujemy się do najsi lniejszego motywu,
aby być przez Boga wysłuchanymi. Na
małych paciorkach Koronki powtarza-
my: Dla Jego bolesnej męki miej miło-
sierdzie dla nas i całego świata, co
oznacza - zgodnie z duchem nabożeń-
stwa - odwołanie się nie tylko do za-

Jak powinniśmy odmawiać Koronkę
do Miłosierdzia Bożego?

Chrystus systematycznie przygotowywał siostrę Faustynę do odkrycia, zrozumienia

i wypełnienia jej życiowej misj i - stopniowo formował ją na szafarkę i apostołkę Bo-

żego Miłosierdzia. Realizując swój plan, w pierwszym rzędzie odsłonił przed nią ta-

jemnicę Miłosierdzia Bożego, a następnie przekazał swoje pragnienie, by ona sama

była nim przeniknięta: „Pragnę, aby serce twoje było ukształtowane na wzór miło-

siernego Serca Mojego. Miłosierdziem Moim musisz być przesiąknięta" (Dz. 1 67).
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dośćuczynienia złożonego przez Chry-
stusa na krzyżu, ale i do Jego miłosier-
dzia, które chce ludziom udziel ić.
Formuła koronki jest przeznaczona do
odmawiania indywidualnie lub grupowo,
dlatego nie powinno zmieniać się l iczby
czasowników ani dodawać innych słów.
Każdemu, kto odmawia Koronkę, Pan
Jezus dał obietnicę ogólną i obietnice
szczegółowe. Obietnica ogólna brzmi:
Przez odmawianie tej koronki podoba mi
się dać wszystko, o co mnie prosić bę-
dą. Przez nią - powiedział Pan Jezus in-
nym razem - uprosisz wszystko, jeżeli
to, o co prosisz, będzie zgodne z moją
wolą. Wola Boga jest wyrazem Jego mi-
łości do człowieka, więc wszystko, co
jest z nią niezgodne, jest albo złe, albo
szkodliwe i nie może być przez najlep-

szego Ojca udzielone (Dz. 1 731 ).
Obietnice szczegółowe dotyczą godziny
śmierci: Ktokolwiek będzie ją (koronkę)
odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia
w godzinie śmierci (. . . ). Chociażby był
grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz
tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski
nieskończonego miłosierdzia mojego.
Chodzi tu o łaskę nawrócenia i bogoboj-
ną śmierć w stanie łaski Bożej. Wielkość
tej obietnicy polega na tym, że warun-
kiem otrzymania tej łaski jest fakt, aby
chociaż raz odmówić całą Koronkę tak,
jak ją Jezus ustanowił: z ufnością, poko-
rą i żalem za grzechy. Tę samą łaskę -
nawrócenia i odpuszczenia grzechów -
otrzymują konający, jeżel i inni przy ich
łożu tę Koronkę odmawiać będą. Kiedy
przy konających - mówi Jezus - odma-

wiają tę koronkę, uśmierza
się gniew Boży, a niezgłębio-
ne miłosierdzie ogarnia du-
szę.
Odmawianie koronki wymaga
nie tylko pełnej ufności wobec
Boga, a także wytrwałości.
Wprawdzie Jezus obiecał, że
można przez nią uprosić
wszystko, jednak nie obiecał,
że spełni się to po jednorazo-
wym odmówieniu. Kult Miło-
sierdzia Bożego rozpowsze-
chniony przez s. Faustynę po
dziś dzień jest wyznawany na
całym świecie. Codziennie
o godz. 1 5, w godzinę śmierci
Pana Jezusa, mil iony ludzi
gromadzi się w świątyniach,
miejscach zamieszkania, pra-
cy, aby modlić się i błagać
o potrzebne łaski.
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oprac. Monika Wertz

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
według wizj i , jaką otrzymała siostra Fau-
styna, powstał pod jej okiem w pracowni
Eugeniusza Kazimirowskiego w 1 934
roku w Wilnie. Podczas I I wojny świato-
wej powstały kolejne wizerunki, a wśród
nich obraz pędzla Adolfa Kazimierza
Hyły, pod okiem spowiednika siostry
Faustyny, o. Józefa Andrasza SJ. Kopie
i reprodukcje drugiego obrazu Jezusa
Miłosiernego bardzo szybko rozeszły się
po świecie.
Na początku lat 50 XX wieku zaczęły
pojawiać się zarzuty ze strony ducho-
wieństwa i biskupów, że obraz Miłosier-
dzia Bożego wprowadzany do kościołów
jest bardzo upowszechniony, a nie po-

chodzi ze zbadanego przez Kościół źró-
dła, gdyż nie był jeszcze przepro-
wadzony proces wyniesienia na ołtarze
s. Faustyny Kowalskiej. W tej sytuacji
ks. Michał Sopoćko zorganizował
w 1 954 roku konkurs na obraz przed-
stawiający Jezusa, ukazującego się
Apostołom w Wieczerniku po zmar-
twychwstaniu i ustanawiającego sakra-
ment pokuty. I tak oto powstały trzy
wizerunki obrazu Jezusa Miłosiernego.
Pierwszy obraz, jak już wspomniałam,
został namalowany przez Eugeniusza
Kazimirowskiego, który mieszkał w jed-
nym domu z ks. Michałem Sopoćko. To
właśnie jego s. Faustyna poprosiła
o pomoc w realizacji wizj i Bożego Miło-
sierdzia.
Ks. Sopoćko, wiedziony raczej ciekawo-

Historia Obrazu Jezusa Miłosiernego
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ścią, a nie wiarą w prawdziwość wizj i
s. Faustyny, postanowił jej pomóc. Ma-
lowanie pierwszego obrazu było otoczo-
ne wielką tajemnicą, prace nad obrazem
trwały kilka miesięcy, a gdy został już
ukończony, s. Faustyna nie była z niego
zadowolona. Mimo tego obraz został
umieszczony w sanktuarium Ostrobram-
skiej Matki Bożej Miłosierdzia w 1 935
roku, tam po raz pierwszy został ukaza-
ny światu nowy wizerunek Jezusa Miło-
siernego. W 1 937 roku, po pozytywnej
opini i rzeczoznawcy, obraz został po-
święcony i umieszczony w kościele pw.
św. Michała w Wilnie.
Najbardziej znanym obrazem Jezusa
Miłosiernego jest obraz Adolfa Kazimie-
rza Hyły z sanktuarium w Krakowie –
Łagiewnikach. Artysta stworzył wizeru-
nek na podstawie opisu, jaki zostawiła
s. Faustyna w swoim „Dzienniczku” i re-
produkcji kopii pierwszego obrazu pędz-
la Kazimirowskiego. Obraz Hyły po raz
pierwszy został poświęcony w 1 943 ro-
ku przez o. J. Andrasza SJ. Z racji tego,
iż nie mieścił się w ołtarzu, na ktorym
był wystawiany na nabożeństwa ku czci
Miłosierdzia Bożego, przełożona klasz-
toru m. Irena Krzyżanowska zamówiła u
Hyły kolejny obraz, który wielkością
i kształtem miał odpowiadać wnęce
bocznego ołtarza. W 1 944 roku został
on poświęcony i wkrótce zasłynął łaska-
mi. Jego kopie i reprodukcje rozeszły
się po całym świecie, bo tak miały speł-
nić się słowa Pana Jezusa wypowie-
dziane do siostry Faustyny przy
pierwszym objawieniu: Pragnę, aby ten
obraz czczono najpierw w kaplicy wa-
szej i na całym świecie (Dz. 47). W pier-
wotnej wersj i w tle postaci Pana Jezusa
widniał łagiewnicki pejzaż, jednakże po

korespondencji z ks. Michałem Sopoćko
tło zyskało kolor ciemnozielony, a pod
stopami Jezusa namalowano posadzkę.

Obraz Jezusa Miłosiernego w sanktu-
arium w Krakowie – Łagiewnikach cie-
szy się ogromną popularnością. Jego
kopie i reprodukcje można spotkać nie
tylko w kościołach, ale wszędzie tam,
gdzie żyją i pracują czciciele Miłosier-
dzia Bożego. Obraz przyciąga ludzi
z całego świata, którzy pielgrzymują,
aby wyprosić potrzebne łaski dla siebie
i innych.
Lata 50 XX wieku przyniosły na konfe-
rencji Episkopatu zastrzeżenia do upo-
wszechniania obrazu Jezusa Miłosie-
rnego, który pochodził z niezbadanych
przez Kościół prywatnych objawień.
Wobec takiej sytuacji ks. Michał Sopoć-
ko zorganizował konkurs na obraz Je-
zusa Miłosiernego. Do konkursu został
także zaproszony wcześniej wspomnia-
ny Adolf Kazimierz Hyła, który jednakże
odmówił udziału, twierdząc, że jest to
pójście na kompromis, który nie służy
sprawie kultu Miłosierdzia Bożego.
Ostatecznie w konkursie wzięło udział
trzech malarzy, a wygrał obraz Ludomi-
ra Ślendzińskiego. To właśnie ten obraz,
mimo że wzbudzał pewne zastrzeżenia
artystyczne, 5 października 1 954 roku
Komisja Główna Episkopatu Polski do-
puściła do kultu. Obraz ten znajduje się
obecnie w kaplicy Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie
na Grochowie.
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oprac. ks. Wojciech Dura

Powrót do Boga ma odbyć się poprzez
społeczność Kościoła. Chrystus tak
chce: „Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są
im zatrzymane” (J 20,23).
W życiu duchowym człowieka istnieje
prawo, że to, co duchowe, przychodzi
do nas poprzez to, co materialne; niewi-
dzialne poprzez to, co dostrzegalne; ła-
ska poprzez znak zewnętrzny. Wiemy,
że to prawo jest zgodne z naszą naturą
cielesno-duchową.
Ponadto nieobojętny jest aspekt spo-
łeczny grzechu. Grzech, nawet ten naj-
mniejszy, pozornie nie-aspołeczny, jako
zawiniony brak dobra, rzutuje na spo-
łeczność nadprzyrodzoną. Dlaczego?

Dlatego, że społeczność wierzących
tworzy jeden nadprzyrodzony organizm
Chrystusa. Dla zdrowia nie jest obojętne
obumarcie czy choroba jakiegoś orga-
nu. „Gdy cierpi jeden członek, współ-
cierpią inne członkiO ” (1 Kor 1 2,26).
Coraz częściej praktykowane dziś na-
bożeństwa pokutne unaoczniają spo-
łeczny charakter grzechu i pojednania
z Bogiem. W związku ze spowiedzią,
lub poza sakramentem pokuty, coraz
częściej ma miejsce odpowiednia l itur-
gia słowa z homil ią, wspólny rachunek
sumienia i wspólny akt skruchy. Wszy-
scy przepraszają Boga i społeczność
wierzących, błagając Chrystusa o prze-
baczenie. Miłosierdzie Boże spłynie na
nas za chwilę w sakramentalnej spowie-
dzi. Spowiedź indywidualna wiele nas

TEMAT NUMERU

„Odpuszczone są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7,47)

„Największego grzesznika Bóg sił nie pozbawia, tylko na karę własnym siłom zosta-

wia” (Adam Mickiewicz). Odcięcie się od Boga, źródła życia, odrzucenie Jego przy-

jaźni, dzięki której posiadamy godność dziecięctwa Bożego, oto największa tragedia

grzechu.
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kosztuje. Tak. Ale trudno sobie wyobra-
zić akt skruchy bez wewnętrznego do-
głębnego upokorzenia się przed
Bogiem.
Z żalem łączy się mocna wola napra-
wienia zła. To nie tylko odprawienie za-
danej pokuty. To decyzja wynagrodzenia
krzywdy materialnej czy moralnej.
A więc także i przeproszenie tych, któ-
rzy najwięcej od nas ucierpiel i i podjęcie
skutecznych środków, i zachowanie
większej ostrożności, by wytrwać w do-
brym. Nieraz konieczne jest tu bolesne
cięcie. Jezus mówi: „Jeśl i ręka twoja cię
gorszy, odetni j jąO ” Z drugiej strony
Chrystusa zna naszą słabość. On przyj-
mie naszą szczerą wolę odmiany życia.
Nasza obawa o to, czy wytrwamy, jest
już jakimś dowodem szczerości naszej
intencji .
Ponieważ grzech jest wzgardzeniem mi-
łości Boga, muszę najpierw Boga prze-
prosić. Żal za grzechyjest wyrazem
naszej miłości. I wtedy Chrystus nam
przebacza. Tak jak przebaczył kiedyś
nawróconej grzesznicy: „Odpuszczone
są jej l iczne grzechy, ponieważ bardzo
umiłowała” (Łk 7,47).
Każda sakramentalna spowiedź jest
sposobnością głębszego poznania Bo-
ga. Ojciec przygarniający marnotrawne-
go syna, Dobry Pasterz radujący się
z odnalezionej owcy, to odkrycie oblicza
przebaczającej Miłości. Czy może być
coś większego na świecie od Miłości,
która jest przebaczeniem? A nam często
się wydaje, że darowanie uraz, przeba-
czenie krzywdy jest słabością człowie-
ka. Tymczasem liturgia przypomina
nam, że Bóg, który okazał swoją
wszechmoc stwarzając świat z nicości,
jeszcze bardziej objawia ją swoim bez-

granicznym miłosierdziem. Naprawdę
bezgranicznym? Nie ma takiego wy-
stępku, nie ma takiej sytuacji , w której
skruszony człowiek nie mógłby l iczyć na
Bożą przebaczającą Miłość.
Zajęci rachunkiem sumenia i przygoto-
waniem się do wyznania grzechów
przed kapłanem koncentrujemy się pra-
wie bez reszty na przeszłości. Tymcza-
sem sakrament pojednania chce nas
skierować ku przyszłości. Oto za chwilę
Chrystus się ku mnie z miłością nachyli .
Pragnie mi towarzyszyć w budowaniu
nowego. Jeśl i tylko może liczyć na moją
rzetelną współpracę, pracę nad sobą,
nie ma niemal rzeczy nie do odrobienia.
„Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia” (św. Paweł). Życie ludzkie
można odbudować. Trudno, bo trudno.
Może najtrudniej ze wszystkich spraw
na świecie – odbudować człowieka. Czy
słyszałeś o tych, co uwierzyl i w tę możli-
wość, a byli już prawie na samym dnie?
Dziś mówi się o nich święci. Uwierzyć
w siebie. W drzemiące we mnie możli-
wości. I w tę niezawodną moc Chrystu-
sa, który wspiera każdy, nawet
najdrobniejszy okruch dobrej woli .
A po co częsta spowiedź? Może dom
twojego życia nie runął. Może nie uto-
nąłeś w grząskiej topiel i . Chwała Bogu,
że trwasz w dobrym. Ale wiesz, jak trud-
no być dobrym; i le zmagań wymaga
jedno dobre postanowienie. Słabi
i ułomni potrzebujemy Lekarza. Chry-
stus leczy nasze słabości i umacnia
nas, abyśmy zdołal i iść dalej. Nigdy nie
ustawać. Bo kto staje, ten się cofa. Jeśl i
trwamy w Chrystusie, nie stoimy w miej-
scu. Umacniamy się w dobrym. Wzra-
stamy ku pełni człowieczeństwa.
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Miłosierdzie w literaturze

, „Człowiek ma miłosierdzie (. . . ) bierze sobie za marny grosz taki ciężar na

kark, ale chce żeby interes rzetelnie był robiony.”

Zofia Szachowicz

Gdy zdamy sobie sprawę, że miłość, ja-
ką Bóg ma dla nas, nie zatrzymuje się
przed naszym grzechem, nie cofa się
przed naszymi przewinieniami, ale staje
się jeszcze bardziej troskl iwa i wielko-
duszna; gdy zdamy sobie sprawę, że
była to miłość aż do męki i śmierci Sło-
wa, które stało się ciałem i zgodziło się
odkupić nas za cenę własnej Krwi, wów-
czas wykrzykniemy z wdzięcznością:
„Tak, Pan jest bogaty w miłosierdzie",
i wreszcie powiemy: „Pan jest miłosier-
dziem". (Z Adhortacji Apostolskiej Jana
Pawła I I , Reconcil iatio et Paenitentia, 2
XI I 1 982)
Słownikowa definicja miłosierdzia
brzmi : bezinteresowne współczucie
drugiej osobie, nie oczekując za to ko-
rzyści.
Miłosierdzie to aktywna forma współczu-
cia, wyrażająca się w konkretnym dzia-
łaniu, polegającym na bezinteresownej
pomocy. Samo współczucie, które nie
przekłada się na działanie, miłosier-
dziem jeszcze nie jest. Termin ten wy-
wodzi się z Bibl i i .

W katol icyzmie wyróżnia się uczynki mi-
łosierne co do duszy (np. grzesznych
upominać, nieumiejętnych pouczać,
wątpiącym dobrze radzić, strapionych
pocieszać, krzywdy cierpl iwie znosić,
urazy chętnie darować, modlić się za
żywych i umarłych) i co do ciała (np.

głodnych nakarmić, spragnionych napo-
ić, nagich przyodziać, podróżnych
w dom przyjąć, więźniów pocieszać,
chorych nawiedzać, umarłych pogrze-
bać), przypisując większe znaczenie
tym pierwszym.
Miłosierdzie jest jednym z najważniej-
szych przymiotów Boga. Jego aktem
jest już sama kreacja świata, opieka Bo-
ża nad ludem Izraela i co najważniejsze
dla chrześcijan - śmierć Jezusa. Krew
i wodę, jakie miały wypłynąć wówczas
z boku Chrystusowego, uważa się w ka-
tol icyzmie za zdroje Bożego miłosier-
dzia, które zmazały ludzkie winy.
Chrystus bardzo często mówi w Nowym
Testamencie o miłosierdziu: „Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosier-
ny".

Motyw miłosierdzia w literaturze
Czy mamy odniesienia Miłosierdzia
Bożego w literaturze? Zapewne tak!
Może nie zawsze wypowiedziane jest
ono wprost, często odnajdujemy je
wyrażone metaforycznie, ale może-
my je z pewnością odnaleźć!

W opowieści o miłosiernym Samarytani-
nie Pan Bóg dał przykład praktycznej
real izacji miłosierdzia. Motyw „Miłosier-
nego Samarytanina” w przypowieści bi-
bl i jnej jest znana od dawna. Treść
przypowieści jest bardzo prosta i znana
większości: pewien człowiek w drodze
do Jerycha z Jerozolimy został napad-
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nięty, pobity i ograbiony przez bandy-
tów. W takim stanie spotkali go trzej lu-
dzie: kapłan, lewita oraz Samarytanin.
Kapłan i lewita przeszl i obok nieszczę-
śnika obojętni. Jego losem zaintereso-
wał się jedynie Samarytanin. Zabrał
rannego ze sobą, przywiózł go do go-
spody, a jej właścicielowi pozostawił pie-
niądze i nakazał zaopiekować się
rannym, a sam wyruszył w dalszą dro-
gę. Przypowieść ta i lustruje przykazanie
o miłości do bliźniego. Samarytanin jest
wzorem człowieka miłosiernego i l itości-
wego, który troszczy się o dobro drugie-
go człowieka.
„Kazania sejmowe” Piotra Skargi: mają

niewątpl iwie związek między postawą
miłosierdzia a zaangażowaniem same-
go ks. Piotra Skargi w naprawę Rzecz-
pospolitej . Według Piotra Skargi
miłosierdzie nie ogranicza się tylko do
działalności charytatywnej. Pojęcie miło-
sierdzia jest szerokie, jest ogromne,
wszystko wypełniające. Józef Szkudel-
ski w rozprawie pt. „Duszpasterstwo we-
dług księdza Piotra Skargi” podejmuje
temat duszpasterstwa społecznego au-
tora. Przedstawia kontekst społeczno-
ekonomiczny jego kaznodziejstwa. Kon-
centruje się głównie na opisie
działalności dobroczynnej królewskiego
kaznodziei oraz założonych przez niego
instytucj i , ale omawia też poglądy Skar-
gi na temat miłosierdzia i ich wpływ na
kształt jego duszpasterstwa. Zdaniem
Szkudelskiego: „Duszpasterstwo spo-
łeczne Ks. Skarga oparł przede wszyst-
kim na dobrze ujętej w praktycznym
zastosowaniu miłości bl iźniego, która
stała się podłożem zorganizowanych
przez niego dzieł miłosierdzia.” Tadeusz
Żychiewicz w „Żywotach poświęcił” Pio-

trowi Skardze osobny esej. Stawia
w nim między innymi tezę, że miłosier-
dzie jest wręcz centralną kategorią teo-
logi i królewskiego kaznodziei. A Jerzy
Misiurek omawia zagadnienie miłości
miłosiernej u jezuity z punktu widzenia
teologii duchowości. Pisze: „Miłość bliź-
niego uznawał Skarga za znak naszego
duchowego życia w Bogu. ” Bl iźnim –
według niego – jest każdy człowiek,
zwłaszcza cierpiący nędzę, potrzebują-
cy pomocy. Wynika to z faktu, iż wszy-
scy ludzie mają wspólną naturę,
mianowicie są stworzeni na obraz i po-
dobieństwo Boże. Po wtóre, wszyscy
zostal i odkupieni przez Chrystusa. Przy-
kazanie miłości jest testamentem Jezu-
sa. „Miłość przynosi zgodę, i odwrotnie:
bez zgody nie ma miłości. ”

W wierszu Juliusza Słowackiego „Po-
grzeb kapitana Meyznera” tytułowy
Meyzner to bohater powstania l istopa-
dowego - umiera w jednym z paryskich
szpital i i ma zostać pochowany w zbio-
rowej mogile. Zdjęty l itością młodzieniec
ofiaruje pieniądze na osobny grób, pro-
sząc o wyrycie na nim napisu, sławiące-
go pamięć bohatera. Tę postawę można
porównać do postawy miłosiernego Sa-
marytanina. Młody człowiek wiedząc
o bohaterstwie Meyznera, nie mógł do-
puścić do tego, że jego ciało zostanie
pochowane w tak nieludzki sposób.
W powieści Stefana Żeromskiego „Lu-
dzie bezdomni” postawę samarytańską
przyjmuje doktor Tomasz Judym. Boha-
ter to przykład wzorowego lekarza i jego
świadomej decyzji całkowitego poświę-
cenia się dla bezdomnych.
Decyzja ta dojrzewała długo w Judymie,
lecz uświadomił ją sobie dopiero pod-
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czas spotkania z narzeczoną, której wy-
znał: „Ja muszę rozwalić te śmierdzące
nory. Nie będę patrzał, jak żyją i umiera-
ją ci od cynku (5) Przecie to ja jestem
za to wszystko odpowiedzialny! Ja je-
stem! (5)Jeżeli tego nie zrobię ja, le-
karz, to któż to uczyni? Tego nikt. . . ”.
Czuł się odpowiedzialny za losy biedoty,
za całą krzywdę, która ją spotykała każ-
dego dnia. Na to postanowienie miało
wpływ jego pochodzenie: „Otrzymałem
wszystko, co potrzeba. . . Muszę to od-
dać, com wziął. (5) Nie mogę mieć ani
ojca, ani matki, ani żony, ani jednej rze-
czy, którą bym przycisnął do serca z mi-
łością, dopóki z oblicza ziemi nie znikną
te podłe zmory. ” Czuł się związany bar-
dziej z klasą swego ojca i brata, niż z in-
tel igencją, w której się obracał od
czasów studenckich. Chciał poświęcić
się dla innych, być lekarzem i społeczni-
kiem zarazem.
Nie mógł zmienić swej decyzji , ponie-
waż nie mógł zagłuszyć w sobie głosu
odpowiedzialności: „Jestem odpowie-
dzialny przed moim duchem, który we
mnie woła: "nie pozwalam!"”. Jedynie
samotność była w tym wypadku gwa-
rancją całkowitego oddania idei: „Muszę
wyrzec się szczęścia. Muszę być sam
jeden. Żeby obok mnie nikt nie był, nikt
mię nie trzymał!”.
„Miłosierdzie gminy” Maria Konopnicka:
tytułowe miłosierdzie gminy w kontek-
ście całego utworu nabiera ironicznego
znaczenia. Wielokrotnie pojawia się
w ustach mieszkańców. Wdowa Knaus
przywołuje boskie miłosierdzie, gdy roz-
myśla o pieniądzach, jakie można zaro-
bić na przyjmowaniu starców. Radca
w swojej mowie nazywa ustawy wpro-
wadzone w mieście wyrazem chrześci-
jańskiego miłosierdzia, wzburzony Tödi

Mayer, kiedy odkrywa oszustwo pod-
czas l icytacj i , wykrzykuje: „–Człowiek
ma miłosierdzie (. . . ) bierze sobie za
marny grosz taki ciężar na kark, ale
chce żeby interes rzetelnie był robiony. ”
Miłosierdziem mieszkańcy nazywają
swoje okrucieństwo, upokarzanie osób
starych i schorowanych, handel ludźmi
i traktowanie jako taniej siły roboczej.
Haniebne czyny, ubrane w piękne sło-
wa, mają wydać się mniej odrażające.
Działaniami bohaterów kieruje jedynie
chęć zysku, choć może niektórzy nadal
wmawiają sobie rzekome „miłosierdzie”.
Pieniądz stanowi tu wartość nadrzędną.
Radca Storch, oburzony zbyt wysoką,
jego zdaniem, stawką, jaką miałaby do-
płacić gmina, mówi: „Miłosier-
dzie,(5), jest dla niej rzeczą świętą, ale
i w miłosierdziu miarę zachować nale-
ży. ” W kontekście bezmyślnej brutalno-
ści mieszkańców gminy tytuł zamienia
się w szyderstwo.
Licytacja nędzarza stanowi centrum
dramatycznych wydarzeń Miłosierdzia
gminy.
Gmina Hottingen należy do bogatych
szwajcarskich miejscowości. Niestety,
najbiedniejsi , schorowani i starzy miesz-
kańcy nie należą do prawdziwego spo-
łeczeństwa. Funkcjonują w nim na
innych zasadach. Żebracy przeszka-
dzają „szacownym” mieszkańcom, dla-
tego gmina wprowadziła zwyczaj
przekazywania pewnej sumy na ich
utrzymanie gospodarzom, którzy przyj-
mą ich pod swój dach. Kwota ustalana
jest podczas upokarzającej l icytacj i .

Takim licytowanym kandydatem, wyrzu-
conym poza nawias społeczeństwa, jest
Kuntz Wunderl i . Człowiek jest od po-
czątku traktowany jak rzecz, trup,

TEMAT NUMERU
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próchno. Kuntz stara się dobrze sprze-
dać, uśmiecha się, usiłuje wyprostować,
pokazać, że „może być jeszcze dobrym
narzędziem pracy”. Staje przed swoimi
sąsiadami i rodziną upokorzony, wycień-
czony, w zbyt dużym ubraniu, nikt nie
zwraca uwagi na łzy płynące z oczu
starca. Tragedia Kuntza nie jest przed-
stawiona od razu. Autorka zastosowała
chwyt stopniowania napięcia i, za pomo-
cą kunsztownej kompozycji , wprowa-
dzała czytelnika w zawiłości akcji .
W ekspozycji odmalowana została at-
mosfera powszedniego dnia szwajcar-
skiej mieściny: pełna pogody i spokoju.
Jej mieszkańcy sprawiają wrażenie za-
dowolonych z siebie i z życia. Czują się
swobodnie, są „wśród swoich”. Poga-
wędki, wymiana uśmiechów, brak zabie-
gania i stresujących sytuacji Zwyczajna
mieścina. Czy na pewno całkiem zwy-
czajna?
Bohater „Lalki” Bolesława Prusa: Stani-
sław Wokulski kieruje się w swym za-
chowaniu współczuciem i l itością nad
losem (ubóstwem, poniżeniem, sytuacją
społeczną lub rodzinną) innych osób.
Przykładem może być tu postępowanie
Wokulskiego wobec spotkanej na Powi-
ślu Magdalenki. Pomógł: Szlangbaumo-
wi, gdy ten znalazł się w trudnej
sytuacji , zatrudniając go w sklepie, in-
kasentowi Obermanowi, gdy ten zgubił
400 rubli , Wirskiemu w znalezieniu pra-
cy, gdy zwolniła go baronowa, Helenie
Stawskiej w znalezieniu pracy.
Dobry uczynek Wokulskiego pomaga
Wysockiemu i jego bratu Kasprowi sta-
nąć na nogi: „Masz tu - rzekł - dziesięć
rubli na święta. Jutro w południe przyj-
dziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na
Pragę. Tam u handlarza wybierzesz so-
bie konia, a po świętach przyjeżdżaj do

roboty. U mnie zarobisz ze trzy ruble na
dzień, więc dług spłacisz łatwo. "
Narrator opisując informacje o Stanisła-
wie Wokulskim, wskazuje na bezintere-
sowną pomoc Wokulskiego innym
bohaterom, którzy tej pomocy potrzebu-
ją.

„Najciekawszych jednak wiadomości
dostarczyły księciu zakonnice. Był jakiś
furman w Warszawie i jego brat dróżnik
na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, któ-
rzy błogosławili Wokulskiego. Byli jacyś
studenci, którzy głośno opowiadali, że
Wokulski daje im stypendia; byli rze-
mieślnicy, którzy zawdzięczali mu
warsztaty, byli kramarze, którym Wokul-
ski pomógł do założenia sklepów. Nie
brakło nawet (o czym siostry mówiły
z pobożną zgrozą i rumieniąc się), nie
brakło nawet kobiety upadłej, którą Wo-
kulski wydobył z nędzy, oddał do mag-
dalenek i ostatecznie zrobił z niej
uczciwą kobietę, o ile (mówiły siostry)
taka osoba może być uczciwą kobietą. "
Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” –
w powieści wyraźnie widać, jak ateizm
przeplata się z postulatami rel igi i chrze-
ścijańskiej. W ostateczności zwycięża
wiara i nawrócenie, tylko wiara i nawró-
cenie są w stanie uratować człowieka,
pomagają mu odnaleźć drogę, odzyskać
utraconą godność, nadać sens jego ży-
ciu i cierpieniu. Sonia, choć pohańbiona
przez zawód, jaki wykonuje, jest uoso-
bieniem czystości i niewinności. Równo-
wagę duchową zapewnia jej głęboka
wiara w Boga. Raskolnikow powoli doj-
rzewa do przemiany – przede wszyst-
kim pod wpływem Sonii i lektury
Ewangeli i . Jego przełom ma charakter
mistyczny – bohater, który dotąd hołdo-
wał prawom rozumowym, zetknął się
z czymś, na co rozum nie daje odpowie-
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dzi – objawioną wiarą. Prawda wiary
okazuje się si lniejsza od prawdy rozu-
mu.
Wiara dodaje człowiekowi siły, nadzieję,
reguluje jego wewnętrzne życie, wpro-
wadza harmonię. Tego właśnie brako-
wało RaskolnikowiO Po zbrodni, jakiej
się dopuścił, nie potrafił się odnaleźć,
nie mógł zapanować nad własnym cia-
łem, uspokoić swojej rozdygotanej du-
szy. Jeszcze do niedawna, planując
morderstwo, na każdy czyn miał swoje
wytłumaczenie, swoją ideę.
Zabił i nie poczuł skruchy, nie pożało-
wał. Wierzył mocno, że miał do tego
prawo, bo był wyjątkowy, jednak ta idea
okazała się być za słabą. Wygrało su-
mienie. Poprzez popełniony grzech zbli-
żył się do Sonii . Z czasem między nimi
zawiązała się miłość. Sonię uczynił
pierwszym powiernikiem swojego grze-
chu. Była ona osobą o wielkim sercu,
pełnym żarl iwej wiary. To, że została la-
dacznicą, spowodowane było ubóstwem
jej rodziny. Nie wini za to wszystkich do-
okoła, nie obwinia świata. Pogodziła się
ze swoim losem, a to, co ją spotyka,
traktuje jako formę cierpienia. Bóg i jego
miłosierdzie dodają jej otuchy, prowadzą
ją przez życie. Brudne ciało nie pozba-
wiło Sonii dobrej i szlachetnej duszy.
Dla Raskolnikowa nie było zrozumiałe
to, że , ,hańba dotknęła ją czysto mecha-
nicznie, a prawdziwe zepsucie jeszcze
ani trochę nie przeniknęło do jej serca".
Dlaczego tak właśnie się stało? Odpo-
wiedzią jest fragment Ewangeli i według
Św. Jana, opowiadający o wskrzeszeniu
Łazarza. Sonia swoją osobą pokazała
mu wielkość i miłosierdzie Boga. Na-
uczyła go akceptacji cierpienia.
Nie zostawiła go w chwilach próby, bo-
wiem tuż po przyznaniu się przez Ra-

skolnikowa do popełnionej zbrodni,
Sonia zdecydowała , ,udać się wraz
z nim na katorgę". W jej przekonaniu
wybawieniem dla Raskolnikowa będzie
, ,przyjęcie krzyża i odpokutowanie".
A wówczas narodzi się nadzieja, że
, ,Bóg znowu tchnie w niego życie". On
nadal się waha, bo , ,może Boga wcale
nie ma?" Z upływem czasu Raskolnikow
stał się zupełnie innym człowiekiem pod
wpływem miłości dziewczyny. Jej obec-
ność dodała mu sił, postanowił wszystko
zmienić, dlatego przyznał się do cięż-
kiego grzechu i z krzyżykiem od Sonii
w dłoni, błaga o modlitwę. Pragnął już
tylko spokoju, gdyż: , ,Tak dalece zgnę-
biła go beznadziejna rozpacz i trwoga,
że kurczowo uchwycił się tego nowego,
silnego i niespodziewanego uczucia.
Było to niczym atak, w duszy zatliła mu
się jedna iskra i nagle cały jakby stanął
w płomieniach. Od razu zmiękło mu ser-
ce, polały się łzy. W miejscu, na którym
stał, padł na kolana. . . "
Początkowo, będąc w areszcie, nie od-
czuł skruchy, żalu, a , ,Jego zatwardziałe
sumienie nie znajdowało w jego prze-
szłości żądnej szczególnej winy prócz
zwykłego błędu, a za przestępstwo
uważał jedynie to, że się ugiął i sam się
przyznał do winy". Z biegiem czasu
uświadomił sobie, co stracił. Zaprzepa-
ścił wolność. I odkrył smak miłościO
Dopiero wtedy sięgnął po Ewangelię.
Otwierając Pismo Święte sam siebie za-
pytał: , ,Czyż jej przekonania mogą teraz
nie być moimi?" Z chwilą pojawienia się
w jego sercu miłości, nareszcie spłynął
spokój i pragnienie nawrócenia.
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Dar na nasze czasy

Agnieszka Linka: - Proszę przybliżyć
nazwę zgromadzenia, z którego Sio-
stra pochodzi i powiedzieć, w jaki spo-
sób i kiedy ono powstało?
Siostra Rita Stasińska: -

Jestem w Zgromadzeniu
Sióstr Jezusa Miłosierne-
go, potocznie nazywanego
faustynkami. Nazwa wzięła
się stąd, że właśnie
s. Faustynie Kowalskiej,
która była w Zgromadzeniu
Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia (dlatego my ina-
czej wyglądamy; mamy
inne habity i welony), Pan
Jezus polecił założyć takie
zgromadzenie. Sam Chrystus miał życze-
nie, aby istniał zakon, który w sposób
szczególny będzie wielbił Jego Miłosier-
dzie i na tym się skupi. Siostra Faustyna
powiedziała o tym swojemu spowiedniko-
wi, ks. Michałowi Sopoćce, ale tak na-
prawdę nigdy nas nie założyła jako
formalnego zgromadzenia. Taka możli-
wość zaistniała dopiero po śmierci
s. Faustyny i zrobił to właśnie ks. Michał
Sopoćko. Pierwsze siostry, które się do
niego zgłosiły to tzw. „pierwsza szóstka”-
panie, które złożyły śluby i w ten sposób
zainicjowały początek naszego zgroma-
dzenia.
- Co jest głównym celem waszego
zgromadzenia?

- Tak jak powiedziałam, Jezus chciał,
aby istniało zgromadzenie, które będzie
wielbiło Jego Miłosierdzie. To miłosierdzie
jest szeroko rozumiane. Naszym hasłem
są słowa: ”Chcemy wielbić Boże Miłosier-

dzie”. W jaki sposób? W czynie i w sło-
wie, na wszystkie możliwe sposoby.
W naszej konstytucji jest zapisane zdanie
mówiące o tym, że głównym celem zgro-

madzenia jest wielbić, głosić
i wypraszać Boże Miłosier-
dzie. To jest naszym hary-
zmatem.
- Czym się siostry zajmują?

- W praktyce staramy się re-
alizować założenia naszego
zgromadzenia poprzez różno-
rakie formy działalności, od
zaangażowania w modlitwę,
prowadzenia rekolekcji, pisa-
nia książek i artykułów, pro-
wadzenia sanktuariów

i towarzyszenia duchowego ludziom, po
zwykłą pracę przy drugim człowieku, jak
m.in. tutaj, w hospicjum. W sumie uczyn-
ków miłosiernych co do ciała i duszy jest
sporo, więc staramy się je wszystkie re-
alizować.
- Dlaczego Siostra wybrała właśnie to
zgromadzenie? Czym się Siostra kie-
rowała przy wyborze?

- Mój wybór nie jest wielce spektakular-
ny. Bóg nie objawił mi w jakiś szczególny
sposób, że chodzi właśnie o to zgroma-
dzenie. Pociągnął mnie Jezus, który zaj-
mował się chorymi. Takiego Jezusa
odkryłam w Ewangelii św. Marka jeszcze
jako nastolatka i taki Jezus mnie zachwy-
cił. Jedyne zgromadzenie, jakie znałam
w tamtym czasie, to było właśnie Zgro-
madzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.
Oczywiście, nie wiedziałam, że siostry
zajmują się chorymi, ale to, że Jezus,
który świadczył swoją miłość i miłosier-
dzie poprzez stuprocentowe oddanie lu-
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dziom, robiło na mnie ogromne wrażenie.
On nie brzydził się trędowatych, szedł do
każdego i dla każdego miał czas. Ja też
tak chciałam. Kiedy więc usłyszałam
o naszym zgromadzeniu, pomyślałam, że
wstępując do niego, mogę zacząć świad-
czyć o Bożym Miłosierdziu. Nie jest łatwo
być miłosiernym, ale na szczęście mamy
Jezusa, który jest zawsze z nami. Jeżeli
jesteśmy wezwani do jakiegoś dzieła, to
Chrystus nigdy nie zostawia nas samych.
Zawsze możemy liczyć na Jego obec-
ność, tylko czy ta obecność jest nam po-
trzebna, czy wydaje nam się, że
wszystko sami doskonale zrobimy? Ja
nie przyszłabym na ten wywiad bez Nie-
go. Nie chcę mówić o swoim miłosierdziu
czy o tym, jaka potrafię być miłosierna,
bo to nie jest moje miłosierdzie. To
wszystko jest Jego, więc skoro zamierzył
i chciał, to teraz może dać łaskę i siłę.
Tylko czy my jesteśmy na to otwarci? Czy
chcemy Jego siły, czy wystarczają nam
nasze własne możliwości myślenia i sił fi-
zycznych? My rozpoczynając dzień, za-
wsze najpierw idziemy do Jezusa. Praca
na oddziale jest bardzo trudna i bez Nie-
go nie zdołalibyśmy podołać naszym
obowiązkom. To widać na przykładzie
wielu osób, które się wypaliły w zawo-
dzie. Można być naprawdę dobrym czło-
wiekiem, ale bez Boga wcześniej czy
później kończą się siły ludzkie i zostaje
pustka. To, że mogę spotkać się z Chry-
stusem, że jestem w stanie łaski uświę-
cającej, że mogę przyjąć Komunię i dbam
o swoje serce, by ono było czyste i On
mógł w nim działać, daje mi siłę, ale trze-
ba się na to otworzyć i po to przychodzić.
Czas na osobistą modlitwę jest nam po
prostu potrzebny, by nie zabrnąć w za-
ułek, w którym wydaje się, że musimy
pracować przez wiele godzin i brak nam

nawet pół godziny dla Boga. Tam, gdzie
jest czas dla Niego, znajdzie się czas i na
inne sprawy, trzeba tylko spróbować.
- Boże Miłosierdzie to dar na nasze
czasy i dla każdego? Proszę nam
przybliżyć Siostry stanowisko, pogląd
na tę kwestię?

- Skoro Jezus ponownie przypomniał,
że chce, żeby ludzie wiedzieli, że jest mi-
łosierny, to myślę, że tak. On sam
w „Dzienniczku” mówi, że ludzie widzą
Go jako sprawiedliwego, jako sędziego,
a nie jako miłosiernego, ani nawet dobre-
go, także nie jako Tego, dla którego my
nic nie musimy robić, żeby nas kochał,
żeby nam coś dał. Czasami wydaje nam
się, że jak zmówimy 1 0 nowenn lub spę-
dzimy wiele pobożnych godzin na modli-
twie, to nam się od Boga coś należy, że
sobie już coś wyprosiliśmy, kupiliśmy.
Tymczasem nie jesteśmy w stanie wysłu-
żyć sobie miłosierdzia, nie ma szans.
Wielkość Boga polega właśnie na tym, że
On daje nam je całkowicie za darmo, tyl-
ko czy my to rozumiemy i chcemy przy-
jąć? Myślę, że łatwiej jest nam myśleć, że
sobie na coś zapracowaliśmy, zasłużyli-
śmy, że nam się coś należy od Boga, bo
poświęciliśmy Mu pewien odcinek czasu
i ten czas teraz powinien zaprocentować.
Miłosierdzie tymczasem jest dla każdego.
Dla tego, kto poświęcił Bogu pół godziny
i dla tego, który nic nie poświęcił. I w tym
tkwi nasze szczęście, że do takiego Boga
możemy przyjść, bo nigdy niczym nie za-
służymy na Jego miłość. Ostatnio mnie
bardzo zachwyca Ewangelia o miłosier-
nym ojcu. Kiedy wraca syn marnotrawny,
nie przyznaje, że źle zrobił ani, że żałuje
tego, że zabrał majątek ojca i roztrwonił
go. Tam nie ma żalu. Po co syn wraca?
Bo jest głodny i chce jeść. Dla mnie to
wielkie odkrycie, że właśnie taki jest Bóg.
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Gdyby było tak, że syn marnotrawny wra-
ca i bije się w piersi z chęcią przemiany
swego życia, to byłoby normalne, że oj-
ciec mu przebaczył. Tak robi nawet czło-
wiek. Ale wielkość Boga polega na tym,
że przyjmuje właśnie takiego syna- syna,
dla którego główną przyczyną powrotu
było to, że jest głodny i poniżony, bo dla
Boga prawdziwym szczęściem jest sam
fakt powrotu. Miłosierdzie jest dla każde-
go i w każdym czasie. My, ludzie często
przekreślamy innych, mówimy, że już nie
mają szans ani na nawrócenie, ani na po-
jednanie, stawiając się w roli Boga, który
nie daje szansy. Tymczasem dla Boga
zawsze jest szansa i dla każdego. Ta mi-
łość jest za darmo.
- Czym osobiście dla Siostry jest Boże
Miłosierdzie?

- Przede wszystkim to czas na spotka-
nie z Bogiem. Wiem, iż naprawdę niczym
nie zasłużyłam na to, że On mnie wybrał
ani na to, że trwam w powołaniu (bo to
wszystko jest Jego łaską). Tak wiele razy
udowodnił mi też, że bez względu na to,
jakiej słabości bym nie doświadczyła
i czego bym w sobie nie odkryła to On
mnie po prostu kocha i jest blisko. A to,
że wciąż na mnie czeka, żebym mogła do
Niego wrócić i zawsze jest dla mnie, to
jest doświadczenie Jezusa Miłosiernego
na co dzień. On się nie wstydzi i chce być
w mojej codzienności. To jest dla mnie
najważniejsze, że mogę spotkać Jezusa.

- Kult Bożego Miłosierdzia rozwinął się
w szybkim tempie na całym świecie.
Czy Siostrę to nie dziwi?

- Myślę, że kult ten jest taki „chwytliwy”,
bo ludzie potrzebują wiedzieć, że ktoś ich
kocha za nic, za darmo, że nie muszą się
starać o uznanie Boga. W świecie, w któ-
rym wszystko jest za coś, powszechne

stało się doświadczenie, że nawet rodzi-
ce zamieniają swoją miłość na pieniądz
czy ambicje. Często jest tak, że dzieci
starają się zasłużyć na miłość rodziców.
W ogóle więc mnie nie dziwi, że istnieje
w człowieku pragnienie bycia kochanym
za darmo, żeby mieć takie doświadczenie
Boga. Nasza siostra pracująca w Brazylii
opowiadała o ulicy, na której stoi kilka bu-
dynków świątynnych różnorakich wyznań
i nie chodzi o jakieś wielkie religie, ale
o wspólnoty o lokalnym wręcz zasięgu.
Ludzie werbowani są przez tych, którzy
dadzą im większe poczucie akceptacji
i bycia potrzebnym. Pośród tych wszyst-
kich bożków jest Jezus, który jako jedyny
może nam zapewnić prawdziwe poczucie
bezpieczeństwa. Żywego Boga nie znaj-
dziemy w żadnej z tego typu wspólnot,
choć ludzie nieustannie poszukują. Jest
w człowieku naturalna potrzeba prośby.
Gdy klękamy przed Najświętszym Sakra-
mentem zazwyczaj o coś prosimy. Choj-
ny Bóg wysłuchuje wszystkich próśb,
nawet tych, których nie może spełnić. Nie
dziwi mnie więc, że kult Bożego Miłosier-
dzia cieszy się takim powodzeniem. Sa-
ma mam czasem przekonanie, że Bóg
mnie nie wysłuchał tak, jakbym chciała,
albo, że tego nie widzę, ale modlę się
o to, żeby prosić zgodnie z Jego wolą.
Mam takie doświadczenie, że to, o co
prosiłam, nie byłoby tak naprawdę dobre.
Kiedy to dostrzegę, dziękuję, że Bóg
mnie nie wysłuchał. My nie wiemy, co jest
dla nas najlepsze, nam się tylko wydaje,
natomiast Bóg ma pewność. Osobiście
jest mi łatwiej, gdy myślę o tym, czego
Bóg chce dzisiaj ode mnie, by w dniu dzi-
siejszym, w moim życiu wypełniła się wo-
la Boża. I le razy mówimy modlitwę „Ojcze
nasz” prosimy, tak jak Jezus w Ogrójcu,
by działa się wola Ojca i to jest recepta
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na szczęście - pewność, że Bóg wie le-
piej, czego nam potrzeba. Głęboko do-
świadczała tego Faustyna mówiąc, że
wola Boża jest jej pokarmem. To było dla
niej normalne, nawet w licznych trudno-
ściach, których doświadczyła. Posłuszeń-
stwo w jej życiu bardzo zaprocentowało
i w naszym też może. Wszystko jest
w Bożych rękach.
- Według Siostry, które z miejsc, w któ-
rych czczony jest Chrystus Miłosierny
są szczególne i dlaczego?

- Nie byłam w wielu miejscach, w któ-
rych rozwinął się kult Jezusa Miłosierne-
go i gdzie Boże Miłosierdzie jest
szczególnie znane. Nie byłam nawet
w Łagiewnikach. Nie byłam jeszcze
w Wilnie, chociaż mamy tam dom i hospi-
cjum, i siostry też tam pracują. Tak na-
prawdę jedyne znane i bardzo ważne dla
mnie miejsce kultu Jezusa Miłosiernego
to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Myśliborzu, na trasie między Szczeci-
nem i Gorzowem Wlkp. To jest nasz dom
macierzysty, w którym zamieszkały pierw-
sze siostry, gdzie ma miejsce wiele cu-
dów i przyjeżdża tam wielu pielgrzymów.
Dla mnie to najpiękniejsze miejsce,
z uśmiechniętym na obrazie Chrystusem,
gdzie ludzie naprawdę mogą się spotkać
z Jezusem Miłosiernym. Myślibórz jest
dla mnie takim miejscem. To
miejsce wybrane dla naszego
zgromadzenia, tam jest tak, jak
opisywała w swojej wizji s. Fau-
styna.
- Jak wygląda dzień z życia
Siostry?

- Jest podyktowany tym, czym
się zajmujemy. Ja mam ośmiogo-
dzinny dzień pracy, druga siostra
pracuje 1 2 godzin co drugi dzień.
Mój dzień zaczyna się zawsze

z Jezusem. O godz. 6:00 wstajemy, po-
tem jest wspólna Jutrznia i w zależności
od dnia, Eucharystia w kościele, bądź
wspólna medytacja w naszej kaplicy. Po-
tem jest śniadanie. Praktycznie cały nasz
dzień pracy wypełnia opieka nad chory-
mi. Stałym punktem dnia, w którym jeste-
śmy razem z chorymi, jest godzina 1 5:00.
Odmawiamy wtedy w kaplicy Różaniec
i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Cho-
rzy chcą się modlić i często wypowiadają
na głos intencje, w których się modlą. We
wszystkich naszych domach o 1 5:00 od-
mawia się Koronkę, to nas łączy. Dzień
kończy się w późnych godzinach wie-
czornych. Choć nasza posługa nigdy się
nie kończy, nie zamieniłabym jej na żad-
ną inną. Można powiedzieć, że jestem
pielęgniarką z powołania. Odkryłam je już
w zgromadzeniu, ale jedno drugie przeni-
ka. Mam nadzieję, że świadczę o Chry-
stusie wśród chorych. Choć kocham
swoją pracę, to wiem, że bez Boga nie
dałabym rady. Nie mam tyle cierpliwości.
Gdy jakiś pacjent ćwiczy mnie w cierpli-
wości, to wiem, że to sam Bóg chce, bym
była bardziej cierpliwa.

Siostra Rita Stasińska ZSJM, pielęgniarka
w Hospicjum im. bł. Jana Pawła II przy parafii
św. Józefa w Zielonej Górze.
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oprac. Magdalena Iwańska

Izrael był bowiem ludem Przymierza
z Bogiem, któremu to Przymierzu nie-
jednokrotnie bywał niewierny. Kiedy bu-
dziła się świadomość tej niewierności,
wówczas odwoływano się do miłosier-
dzia. Znajdujemy na to bardzo wiele do-
wodów w Księgach Starego Testa-
mentu. Znamienne jest, że mowy pro-
rockie owo miłosierdzie, do którego od-
wołują się ze względu na grzechy ludu,
wiążą niejednokrotnie z wyrazistym ob-
razem miłości ze strony Boga. Bóg miłu-
je Izraela miłością szczególnego
wybrania i dlatego przebaczy mu winy,
przebaczy nawet zdrady i niewierności.
Jeśl i spotka się z pokutą, z prawdziwym
nawróceniem, przywróci swój lud z po-
wrotem do łaski. W mowach proroków
miłosierdzie oznacza szczególnie potę-
gę miłości, która jest większa niż grzech
i niewierność ludu wybranego.

U źródeł tego przekonania, potwier-
dzonego w całym Starym Testamencie
na przestrzeni stuleci, leży podstawowe
doświadczenie ludu wybranego, przeży-
te w epoce wyjścia. Bóg widział nędzę
swojego ludu w niewoli , słyszał jego wo-
łanie, poznał jego udrękę i postanowił

go uwolnić. W tym akcie wyzwolenia
dokonanym przez Boga prorok umiał
dostrzec Jego miłość i współczucie. I tu
właśnie zakorzenia się ufność całego
ludu i każdego spośród jego członków w
miłosierdzie Boże, którego można wzy-
wać we wszystkich dramatycznych oko-
l icznościach. Łączy się z tym fakt, że
nędzą człowieka jest także jego grzech.
Tak więc Bóg objawił swoje miłosierdzie

MIŁOSIERDZIE A SPRAWIEDLIWOŚĆ

Pojęcie „miłosierdzie” ma swoją długą i bogatą historię w Starym Testamencie. Mu-

simy do tej historii sięgnąć, aby tym pełniej ujawniło się owo miłosierdzie, które ob-

jawił Chrystus. Objawiając je zarówno czynami jak nauczaniem, zwracał się do ludzi,

którzy nie tylko znali pojęcie miłosierdzia, ale którzy, ponadto ze swej wielowiekowej

historii jako Lud Boży Starego Przymierza, wynieśli szczególne doświadczenie miło-

sierdzia Bożego.

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
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w czynach i słowach już od zarania ist-
nienia tego ludu, który sobie wybrał,
a lud ten na przestrzeni swojej histori i
nieustannie zawierzał się swemu Bogu
miłosierdzia zarówno w nieszczęściach,
jak i w akcie uświadomienia sobie wła-
snego grzechu. A nawet, gdy Bóg roz-
gniewany niewiernością swojego ludu,
chce z nim ostatecznie zerwać, wtedy li-
tość i wspaniałomyślna miłość do niego
przeważa nad gniewem. Łatwo więc
można zrozumieć, dlaczego psalmiści,
chcąc wyśpiewać najwyższy pochwałę
Pana, intonują hymny do Boga miłości,
łagodności, miłosierdzia i wierności.

Miłosierdzie jest poniekąd przeciw-
stawione sprawiedl iwości Bożej, okazu-
je się nie tylko w tylu wypadkach
potężniejsze od niej, ale także głębsze.
Już Stary Testament uczy, że aczkol-
wiek sprawiedl iwość jest prawdziwą
cnotą u człowieka, u Boga zaś oznacza
transcendentną Jego doskonałość, to
jednak miłość jest od niej „większa”.
Jest większa w tym znaczeniu, że jest
pierwsza i bardziej podstawowa. Miłość
niejako warunkuje sprawiedl iwość,
a sprawiedl iwość ostatecznie służy miło-
ści. Miłosierdzie różni się od sprawiedl i-
wości, a jednak jej się nie sprzeciwia.

W nauczaniu samego Chrystusa ten
odziedziczony ze Starego Testamentu
obraz doznaje uproszczenia i pogłębie-
nia zarazem. Widać to może najlepiej
na przypowieści „O synu marnotraw-
nym” (Łk 1 5, 1 1 -32), w której słowo „mi-
łosierdzie” nie pada ani razu,
równocześnie zaś sama istota miłosier-
dzia Bożego wypowiedziana zostaje
w sposób szczególnie przejrzysty. Służy
temu nie samo słownictwo, jak w Księ-
gach starotestamentalnych, ale analo-
gia, która najpełniej pozwala zrozumieć

samą tajemnicę miłosierdzia, jakby głę-
boki dramat rozgrywający się pomiędzy
miłością ojca a marnotrawstwem i grze-
chem syna.

W przypowieści „O synu marnotraw-
nym” nie występuje ani razu słowo
„sprawiedl iwość”, podobnie jak w tek-
ście oryginalnym nie ma też wyrażenia
„miłosierdzie”. A jednak w sposób
ogromnie precyzyjny stosunek sprawie-
dl iwości do tej miłości, która objawia się
jako miłosierdzie, zostaje wpisany w sa-
mą treść ewangelicznej przypowieści.
Tym jaśniej widać, iż miłość staje się
miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej
przekroczyć ścisłą miarę sprawiedl iwo-
ści, ścisłą, a czasem nazbyt wąską. Syn
marnotrawny z chwilą utraty wszystkie-
go, co otrzymał od ojca, zasługuje na to,
ażeby pracując w domu ojca jako na-
jemnik, zapracował na życie i ewentual-
nie stopniowo dopracował się jakiegoś
zasobu dóbr materialnych, chyba nigdy
już w, takiej i lości, w jakiej zostały one
przez niego roztrwonione. Tego doma-
gałby się porządek sprawiedl iwości.
Tym bardziej, że ów syn nie tylko roz-
trwonił swoją część majątku, jaką otrzy-
mał od ojca, ale także dotknął i obraził
tego ojca całym swoim postępowaniem.
Postępowanie to, które w jego własnym
poczuciu pozbawiło go godności syna,
nie mogło być obojętne ojcu. Musiało go
boleć. Musiało go w jakiś sposób także
obciążać. Przecież chodziło w końcu
o własnego syna. Tego zaś stosunku
żaden rodzaj postępowania nie mógł
zmienić ani zniszczyć.

Encyklika Dives in Misericordia,
O Bożym Miłosierdziu Ojca Świętego
Jana Pawła II.

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
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W ciągu ostatnich miesięcy

Wspomnienie św. Stanisława Kostki, nowy rok akademicki, 20 rocznica Koła Przyjaciół
Radia Maryja, zakończenie Nabożeństw Fatimskich, CANTEMUS DOMINO w sło-
necznej Italii, wyjazd ministrantów i lektorów, to tylko niektóre wydarzenia z życia na-
szej parafii.

Aleksandra Ferenc,
Jadwiga Wojtkowska, Violetta Janecka,

Maksymil ian Maksymiak

Wspomnienie św. Stanisława Kostki

Dnia 1 8 września 201 4 r. w naszym ko-
ściele zgromadziła się młodzież z całej
parafi i . W tym dniu obchodzil iśmy wspo-
mnienie naszego patrona – Św. Stani-
sława Kostki. Kazanie, które wygłosił.
Ks. Marcin, mówiło nie tylko o życiu te-
go Świętego, ale również o naszym.
Ksiądz dodał także, że miło jest widzieć,
kiedy średnia wieku osób w kościele to
20 lat, a nie jak to zwykle bywa – 60 czy
70. W liturgię włączyła się młodzież
z KSM-u, a oprawę muzyczną zapewnił
Zespół Parafialny „Wniebogłosy”. Po
Mszy Św. ks. Piotr zaprosił wszystkich
bierzmowanych, ERM, ministrantów
i resztę młodzieży na poczęstunek, któ-
ry przygotowała Wspólnota Odnowy
w Duchu Św. „Miriam”.

Nowy rok akademicki rozpoczęty

Dnia 1 października, po raz pierwszy od
wielu lat, odbyła się w naszym kościele
Msza Św. inaugurująca Nowy Rok Aka-
demicki. Odprawił ją ks. bp. Tadeusz Li-
tyński. We Mszy św. uczestniczyl i :
rektor, dziekani, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mu-
zyczną częścią l iturgi i zajęła się Diako-
nia Muzyczna Ruchu Światło – Życie
diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

20 rocznica Koła Przyjaciół Radia
Maryja

Radosne spotkanie Rodziny Radia Ma-
ryja w Zielonej Górze odbyło się 1 1 paź-
dziernika 201 4 r. Świętowaliśmy 20
rocznicę powstania pierwszego Koła
Przyjaciół Radia Maryja przy Parafi i pw.
Najświętszego Zbawiciela w Zielonej
Górze.
Uroczystość rozpoczęliśmy Różańcem
Świętym odmówionym przed Najświęt-
szym Sakramentem. Mszy Świętej prze-
wodniczył i słowo Boże skierował do
nas ks. kanonik Mirosław Maciejewski –
proboszcz. W koncelebrze uczestniczył
opiekun Koła Radia Maryja ks. Wojciech
Dura.
Ksiądz Proboszcz przypomniał genezę
powstania Radia Maryja, wskazując na
zasługi założyciela i Dyrektora Ojca Ta-
deusz Rydzyka. Podkreśl i ł nieoceniony
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wkład Ojców Redemptorystów w dziele
Nowej Ewangelizacji mówił m. in. o tym,
że katol icki głos w naszych domach jest
fenomenem, przywraca ład i pokój
w sercach Polaków w kraju i na świecie.
Po Komunii Świętej Przewodnicząca
Koła podziękowała Księdzu Probosz-
czowi za przewodniczenie Mszy Świętej
i skierowane Słowo Boże, wyraziła rów-
nież wdzięczność w imieniu Członków
Koła za życzliwość, wsparcie ze strony
księdza Proboszcza, księdza Opiekuna
i księży pracujących w naszej parafi i .
Na zakończenie Mszy św., przed figurą
Matki Bożej Fatimskiej, odmówil iśmy akt
zawierzenia Matce Bożej.
Następnie przy kawie i ciastach był czas
na refleksję z przeszłości i planach na
przyszłość.

Przewodnicząca Biura Radia Maryja
i jego założycielka Janina Szymaniuk,
jak również założycielka pierwszego Ko-
ła Radia Maryja przy naszej Parafi i
przedstawiła pokrótce działalność lat
ubiegłych i założenia na przyszłość.
Młodzi z parafi i w osobach Marty, Marle-
ny i Krzysztofa, którzy uczestniczyl i
w pielgrzymce Młodych Słuchaczy Ra-

dia Maryja na Jasną Górę po-
dziel i l i się świadectwem czym
jest dla nich Radio Maryja.
Krzysztof przyznał, że ma ulu-
bione audycje, których słucha
i zachęca do tego innych.
Miłym akcentem było odczytanie
przez Jadwigę Wojtkowską -
Przewodnicząca Koła, l istu gra-
tulacyjnego skierowany na Jej
ręce do Członków Koła i Biura
Radia Maryja od JE Księdza Bp
dr Stefana Regmunta w którym
dziękował członkom Koła za
świadectwo żywej wiary i umac-

niania więzi z Kościołem poprzez korzy-
stanie z audycji nadawanych w Radiu
Maryja i zaangażowanie w inicjatywy
podejmowane przez Radio.
W uroczystości bral i udział przedstawi-
ciele Kół i Biura Radia Maryja działają-
cych w 1 0 zielonogórskich Parafiach.

Słowa podziękowania należą się
wszystkim społecznie posługującym
w Kołach i Biurze Radia Maryja oraz
wspierającym to Dzieło.

„Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji pro-
wadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź
jego opiekunką”

Zakończenie Nabożeństw Fatimskich

W poniedziałek 1 3 października odbyło
się ostatnie w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie. Mszę św. odprawił i homil ię
wygłosił ks. bp. Paweł Socha CM. Na-
stępnie wyruszyła procesja światła z fi-
gurą Matki Bożej do kościoła pw. M.B.
Częstochowskiej. Rozważania różańco-
we na trasie poprowadzil i księża z na-
szej Parafi i . Wspólna modlitwa
zakończyła się odśpiewaniem Apelu Ja-
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snogórskiego. Nikt nie spodziewał się
tak ogromnej l iczby wiernych tego wie-
czoru.

CANTEMUS DOMINO W SŁONECZ-
NEJ ITALII

W dniach 1 7 – 20 października 201 4 ro-
ku chór CANTEMUS DOMINO gościł
w Formigine we Włoszech. Pojechali-
śmy tam na zaproszenie CORO FOR-
MIGINESE,
który poznaliśmy w 201 1 roku na festi-
walu chórów w Verden (Niemcy). Zawią-
zal iśmy tam nici przyjaźni, czego

konsekwencją był przyjazd
chóru z Formigine na nasz
jubileusz 60-lecia w 201 3
roku. W ciągu kilku dni po-
bytu chóru u nas więzy
przyjaźni zacieśniły się
i dlatego teraz my gościl i-
śmy we Włoszech.
Wyjeżdżaliśmy z Polski
w deszczu, który towarzy-
szył nam aż do granic Au-
stri i , ale I tal ia przywitała
nas słońcem i ciepłem (24°
C!). I taka piękna pogoda

była przez cały czas naszego pobytu.
Mieszkaliśmy w Firano, niedaleko od
Formigine, ale pojechaliśmy też do
L’Aquli – miasta w 201 0 roku zniszczo-
nego przez trzęsienie ziemi. Zwiedzając
miasto miel iśmy okazję widzieć te
zniszczenia, choć wiele domów i zabyt-
ków się odbudowuje i rekonstruuje.
Wieczorem uczestniczyl iśmy we Mszy
Świętej, którą koncelebrował, towarzy-
szący nam jako opiekun duchowy,
ksiądz Piotr Gniewaszewski, a po Mszy
koncertowaliśmy.
W niedzielę, 1 9 października, wrócil iśmy
do Formigine, gdzie wieczorem w ko-
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ściele parafialnym San Bartolomeo od-
był się koncert Chóru Formiginese oraz
naszego – CANTEMUS DOMINO. Miel i-
śmy okazję zaprezentować licznie przy-
byłym do świątyni słuchaczom bardzo
różnorodny repertuar. Nasz śpiew bar-
dzo się program bardzo się podobał. Po
koncercie spędzil iśmy miłe chwile z na-
szymi przyjaciółmi.
Poniedziałek, 20 października, był
dniem zwiedzania. Pojechaliśmy do Mo-
deny. Tam spacerowaliśmy uliczkami
starego miasta, zajrzel iśmy do katedry.
Chwilę wolnego czasu spędzil iśmy przy
pysznej kawie. W Modenie także nasi
włoscy przyjaciele zaprosil i nas do piz-
zeri i na przepyszne O pizze! Mogę
śmiało powtórzyć: PYCHOTA!! !
Zwiedzaliśmy także Muzeum Maserati ,
no i, oczywiście, fabrykę Ferrari w Mara-
nel lo oraz średniowieczny zamek w For-
migine.
Wieczorem spotkaliśmy się z naszymi
przyjaciółmi z Włoch na pożegnalnej ko-
lacj i , na której serwowano lokalne przy-
smaki ( np. ser Parmiggiano skropiony
octem balsamicznym, tortel loni z różno-
rakim nadzieniem).

Niestety, czas biegnie nieubłaganie
i nasz pobyt dobiegł końca. Pora wrócić
do kraju.
Żal było odjeżdżać, ale Alpy zafundowa-
ły nam przepiękne widoki – jakby na po-
cieszenie!
No więc GRAZIE, ITALIA!
ARRIVEDERCI! ! !

Na zaproszenie Jana Pawła II i siostry
Faustyny

Wakacje się skończyły, a z nimi czas let-
nich wyjazdów, kolonii i wycieczek.
Listopad jest miesiącem, w którym pra-

wie już nikt nie pamięta o wypoczynku.
Warto jednak wspomnieć tegoroczny
wyjazd, ponieważ bardzo głęboko za-
padł w pamięć naszych ministrantów.
Stało się tak za sprawą dwóch jakże
nam bliskich Świętych: Siostry Faustyny
i Papieża Jana Pawła I I .
To na Ich zaproszenie rozpoczęliśmy
nasz wyjazd od Krakowa – miasta Bo-
żego Miłosierdzia.
W Łagiewnikach zwiedzil iśmy Bazylikę
oraz modli l iśmy się przy grobie Siostry
Faustyny. Było także nam dane uczcić
tę Świętą – wyniesioną na ołtarze przez
Jana Pawła I I – klękając i całując Jej re-
l ikwie.
Niezapomniane wrażenie zrobił na mnie
dobrze mi już zanany obraz Jezusa Mi-
łosiernego. Napis „JEZU UFAM TOBIE"
po dziś dzień odbija się echem w moim
sercu. Z Koronką Bożego Miłosierdzia
na ustach przeszl iśmy z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia do Centrum Jana
Pawła I I – NIE LĘKAJCIE SIĘ.

W tym miejscu naprawdę czuje się
obecność naszego Papieża. Największe
wrażenie zrobiła na mnie Kaplica Ka-
płańska. Być może nie każdy wie, że
tam znajduje się przywieziona z Waty-
kanu płyta nagrobna Jana Pawła I I
i krzyż, do którego z taką miłością tul i ł
się Papież w Wielki Piątek 2005 roku.
Tam każdy z nas mógł ucałować rel i-
kwie Papieża Miłosierdzia.

Kraków to nie tylko te dwa miejsca – to
także:
Brama Floriańska, Barbakan, Kościół
Mariacki, Okno na Franciszkańskiej,
Wawel i wiele innych ciekawych miejsc,
które udało nam się zwiedzić.
Śladem ukochanych miejsc Jana Pawła
dotarl iśmy do Zakopanego. Każdy wie,

ŻYCIE PARAFII
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jak bardzo On kochał Tatry. W górach
w wielu miejscach można natknąć się
na pamiątki uwieczniające wizytę Karola
Wojtyły. Być tam, oddychać tym samym
powietrzem, widzieć to, co widział On,
stąpać tę samą ścieżką – tego uczucia
nie da się opisać, ale polecam, bo warto
to poczuć.
Kościoły, w których modlił się Jan Pa-
weł, były także celem naszych wędró-
wek (np. Bachledówka, Krupówki).
Choć wyjazd krótki ( bo tylko 4 dni), ale
jakże udany. Zwiedzil iśmy nie tylko miej-
sca Święte. Były baseny, wspinaczki,
zjazdy na sankach ( zdziwieni?? Tak na
sankach, ale takich z kółkami).
Inne ciekawe miejsca to:
- Zakopane (Kasprowy Wierch, Guba-
łówka);
- Ludźmierz – odwiedzil iśmy Sanktu-
arium Najświętszej Mari i Panny zwaną
przez góral i

Gaździną Podhala. Tam spotkaliśmy
Siostrę Danutę ( kiedyś pracowała w na-
szej parafi i).

Siostra Danusia oprowadziła nas po
Sanktuarium i opowiedziała kilka cieka-
wych histori i

z życia Kardynała Karola Wojtyły;
- Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice to
miejsca, które odwiedzil iśmy w ostatnim
dniu naszej wycieczki. W Wadowicach
w dawnym domu Jana Pawła I I powsta-
ło muzeum poświęcone Jego pamięci,
całemu życiu i drodze do papiestwa.
Miejsce to przepełnione jest atmosferą
tak przejmującą, że prawie namacalnie
można poczuć osobę naszego Święte-
go.
Na temat tego, co tam doznałem, moż-
na by napisać osobny artykuł. Nie zdra-
dzę wszystkich jego tajemnic – radzę
pojechać samemu i poczuć to, co ja.
Dzięki Wam i innym sponsorom ten wy-
jazd doszedł do skutku i stał się wspa-
niałym wspomnieniem wakacyjnych dni.
Każdy uczestnik wyjazdu cały czas miał
i ma świadomość, że obóz ministrantów
doszedł do skutku dzięki sponsorom
i ofiarodawcom.
Dziękujemy pasterzowi naszego stadka
- ks. Marcinowi Krechowiczowi i naszym
opiekunom za pomysł i real izację tego
świetnego dzieła.
Każdego dnia podczas Mszy Świętej
dziękowaliśmy Bogu za Waszą dobroć,

zrozumienie i dar ser-
ca.

Będąc cały czas pod
wrażeniem tamtych
miejsc, zakończę swą
relację słowami Sio-
stry Faustyny: „Jezu
ufam Tobie” i Ojca
Świętego Jana Pawła
I I „Totus Tuus – Cały
Twój”.

ŻYCIE PARAFII
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Św. Faustyna
urodziła się 25 sierpnia 1 905 r.
w rolniczej rodzinie z Gło-
gowca k/Łodzi jako trzecie
z dziesięciorga dzieci. Dwa dni
później została ochrzczona
w Kościele parafialnym pod
wezwaniem św. Kazimierza
w Świnicach Warckich (diecezja
włocławska). Nadano jej wów-
czas imię Helena. Kiedy miała
siedem lat, po raz pierwszy usły-
szała w duszy głos wzywający
do doskonalszego życia. W 1 91 4 r. przy-
jęła I Komunię świętą, a dopiero trzy lata
później rozpoczęła naukę w szkole pod-
stawowej. Mimo dobrych wyników uczyła
się tylko trzy lata, potem musiała zrezy-
gnować, aby pomagać matce w domu.

W szesnastym roku życia opuściła dom
rodzinny, by na służbie u zamożnych ro-
dzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku
zarobić na własne utrzymanie i pomóc ro-
dzicom. Przez cały czas bardzo pragnęła
życia zakonnego, ale rodzicom powie-
działa o swoich zamiarach dopiero
w 1 922 r. Ojciec jednak nie wyraził zgody,
motywując odmowę brakiem pieniędzy na
wyprawę wymaganą w klasztorach.
W lipcu 1 924 r., kiedy Helena z koleżan-

kami uczestniczyła w zabawie w parku
koło łódzkiej katedry, Pan Jezus przemó-
wił do niej i polecił niezwłocznie pojechać
do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Hele-
na postanowiła nie wracać do domu i po-
stawić rodziców przed faktem
dokonanym. O tym planie powiedziała tyl-
ko siostrze, z którą wówczas była. Pierw-
szym pociągiem przyjechała do
Warszawy. Tu następnego dnia zgłosiła
się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia przy ul. Żytniej. Musiała jed-

nak jeszcze rok przepracować
w Warszawie, aby odłożyć pie-
niądze na skromną wyprawę.
1 sierpnia 1 925 r. została przyję-
ta do Zgromadzenia. Postulat
odbywała w Warszawie, a nowi-
cjat w Krakowie. W czasie obłó-
czyn zakonnych razem
z habitem otrzymała imię Maria
Faustyna. Od marca 1 926 r. Bóg
doświadczał siostrę Faustynę
ogromnymi trudnościami we-
wnętrznymi: wiele przecierpiała

aż do końca nowicjatu. W Wielki Piątek
1 927 r. zbolałą duszę nowicjuszki ogarnął
żar Bożej Miłości. Zapomniała o własnych
cierpieniach, poznając, jak bardzo cierpiał
dla niej Jezus. 30 kwietnia 1 928 r. złożyła
pierwsze śluby zakonne, następnie z po-
korą i radością pracowała w różnych do-
mach zakonnych, m.in. w Krakowie,
Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiąz-
ki. Zawsze pozostawała w pełnym zjed-
noczeniu z Bogiem. Jej bogate życie
wewnętrzne wspierane było poprzez wizje
i objawienia.

W zakonie przeżyła 1 3 lat. 22 lutego
1 931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Je-
zusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy pole-
cenie namalowania takiego obrazu, jaki
się jej ukazał: postać Zbawiciela oraz pu-
blicznego wystawienia tegoż obraz w ko-
ściele. Mimo znacznego pogorszenia
stanu zdrowia pozwolono jej na złożenie
profesji wieczystej 30 kwietnia 1 933 r.
Później została skierowana do domu za-
konnego w Wilnie. Na początku 1 934 ro-
ku zwróciła się z prośbą do artysty -
malarza Eugeniusza Kazimirowskiego
o wykonanie według jej wskazówek obra-
zu Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerwcu
ujrzała ukończony obraz, płakała, że
Chrystus nie jest tak piękny, jak Go wi-

SYLWETKI ŚWIĘTYCH
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działa.
Dzięki usilnym staraniom ks. Michała So-

poćko, kierownika duchowego siostry
Faustyny, obraz został wystawiony po raz
pierwszy w czasie triduum poprzedzają-
cego uroczystość zakończenia Jubileuszu
Odkupienia świata w dniach 26-28 kwiet-
nia 1 935 r. Został umieszczony wysoko
w oknie Ostrej Bramy i widać go było
z daleka. Uroczystość ta zbiegła się
z pierwszą niedzielą po Wielkanocy, tzw.
niedzielą przewodnią, która - jak twierdziła
siostra Faustyna - miała być przeżywana
na polecenie Chrystusa jako święto Miło-
sierdzia Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko
wygłosił wówczas kazanie o Bożym Miło-
sierdziu.

W 1 936 r. stan zdrowia siostry Faustyny
pogorszył się znacznie, stwierdzono u niej
zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego
roku do grudnia 1 937 r. przebywała na le-
czeniu w szpitalu na krakowskim Prądniku
Białym. Wiele modliła się w tym czasie,
odwiedzała chorych, a umierających ota-
czała szczególną modlitewną pomocą. Po
powrocie ze szpitala pełniła przez pewien
czas obowiązki furtianki. Starała się bar-
dzo, by żaden ubogi nie odszedł bez naj-
mniejszego choćby wsparcia od furty
klasztornej. Wywierała bardzo pozytywny
wpływ na wychowanki Zgromadzenia, da-
jąc im przykład pobożności i gorliwości,
a zarazem wielkiej miłości.

Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpo-
wiedzialną za szerzenie kultu Jego Miło-
sierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka
poświęconego tej sprawie, odmawianie
nowenny, koronki i innych modlitw do Bo-
żego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie
1 5:00 Faustyna czciła Jego konanie na
krzyżu. Przepowiedziała także, że szerzo-
na przez nią forma kultu Miłosierdzia Bo-
żego będzie zabroniona przez władze

kościelne. Dzięki s. Faustynie odnowiony
i pogłębiony został kult Miłosierdzia Boże-
go. To od niej pochodzi pięć form jego
czci: obraz Jezusa Miłosiernego ("Jezu,
ufam Tobie"), koronka do Miłosierdzia Bo-
żego, Godzina Miłosierdzia (godzina 1 5,
w której Jezus umarł na krzyżu), litania
oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Nie-
dzielę Wielkanocną.

W kwietniu 1 938 r. nastąpiło gwałtowne
pogorszenie stanu zdrowia siostry Fau-
styny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej
w szpitalu sakramentu chorych, widział ją
tam w ekstazie. Po długich cierpieniach,
które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła
w wieku 33 lat. 5 października 1 938 r. jej
ciało pochowano na cmentarzu zakonnym
w Krakowie-Łagiewnikach. W 1 966 r.
(w trakcie trwania procesu informacyjnego
w sprawie beatyfikacji siostry Faustyny)
przeniesiono jej doczesne szczątki do ka-
plicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach.

S. Faustyna została beatyfikowana
1 8 kwietnia 1 993 r., a ogłoszona świętą
30 kwietnia 2000r. Uroczystość kanoniza-
cji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną,
którą św. Jan Paweł II ustanowił wtedy
świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie
św. siostry Faustyny znajdują się w Kra-
kowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się
sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwie-
dzane przez setki tysięcy wiernych z kraju
i z całego świata. Dwukrotnie nawiedził je
również św. Jan Paweł II , po raz pierwszy
w 1 997 r., a po raz drugi - 1 7 sierpnia
2002 r., aby dokonać uroczystej konse-
kracji nowo wybudowanej świątyni w Kra-
kowie-Łagiewnikach i zawierzyć cały
świat Bożemu Miłosierdziu.
Wspomnienie: 5 października

oprac. Aleksandra Ferenc

SYLWETKI ŚWIĘTYCH
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Kalendarium wydarzeń parafialnych i diecezjalnych – XI 201 4 r.

01 .11 . Uroczystość wszystkich Świętych. Msza Św. na nowym cmentarzu
o godz. 1 2:00, na starym o godz. 1 4:00

02.11 . Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Św. połączona

z modlitwą za zmarłych w ostatnim roku o godz. 1 5:00. Na pozostałych

Mszach intencje zbiorowe za zmarłych

02-08.11 . Nabożeństwa wypominkowe za zmarłych o godz. 8:30 i 1 8:00

04-1 2.11 . Rozpoczęcie nowenny przed Nawiedzeniem Obrazu Jezusa Miłosiernego

08.11 . Msza Św. odpustowa połączona z wręczeniem krzyży dla młodzieży

przygotowującej się do Bierzmowania o godz. 1 8:30. Od godz. 1 5:00

Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Od godz. 1 7:00 okazja do spowiedzi

11 .11 . Msza Św. w intencji Ojczyzny o godz. 1 1 :00 w 96 rocznicę odzyskania

niepodległości.

Msza Św. imieninowa w intencji ks. Marcina o godz. 1 8:30.

1 2-1 6.11 . Rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafi i

o godz.1 7:00

1 8.11 . Wspomnienie bł. Karol iny Kózkówny – patronki KSM

22.11 . Wspomnienie św. Cecyli i – patronki chórów i muzyki kościelnej

23.11 . Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Święto patronalne

Zielonogórsko-Gorzowskiego WSD w Paradyżu

30.11 . Rozpoczęcie okresu Adwentu. Msze św. roratnie o godz. 6:00

INFORMATOR

1 2.11 .201 4 r. /Środa/
1 6.30 Nabożeństwo oczekiwania.
1 7.00 Powitanie obrazu i Msza św. pod

przewodnictwem Ks. Biskupa.
21 .00 Apel Maryjny

1 3.11 .201 4 r. /Czwartek/
9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

1 1 .00 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
szkół średnich + Koronka do MB

1 2.30 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży
szkół średnich + Koronka do MB

1 5.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1 5.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
1 8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
21 .00 Apel Maryjny

1 4.11 .201 4 r. /Piątek/
9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną.

1 1 .00 Spowiedź i Msza św. z nauką
rekolekcyjną dla młodzieży szkół
średnich

1 2.30 Spowiedź i Msza św. z nauką
rekolekcyjną dla młodzieży szkół
średnich

Plan rekolekcj i z okazj i Peregrynacj i Obrazu Jezusa Miłosiernego Parafia
Najświętszego Zbawiciela - Zielona Góra 1 2/1 6.1 1 .201 4 r. Hasło peregry-

nacj i : „OŻYWMY MODLITWĘ W RODZINIE”
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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

Parafialna 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 .

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na listopad:

Ogólne: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia
ze strony braci.
Misyjne: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.

INFORMATOR
1 5.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1 5.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
1 7.00 Spotkanie dla dzieci przed

Obrazem Jezusa Miłosiernego
1 8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
20.00 Spotkanie Młodzieży przed

obrazem Jezusa Miłosiernego
21 .00 Apel Maryjny

1 5.11 .201 4 r. /Sobota/ - Dzień Pokutny
7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla

chorych i obrzęd namaszczenia
chorych

1 1 .30 Przewiezienie Obrazu do Szpitala
Wojewódzkiego

1 2.00 Msza św. z kazaniem dla chorych
i rodzin, których bliscy odeszli

w minionym roku do wieczności.
1 3.30 Powrót Obrazu do Kościoła

Najświętszego Zbawiciela
1 5.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

1 5.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
1 8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
21 .00 Apel Maryjny.

1 6.11 .201 4 r. /Niedziela/
Msze św. z kazaniem 7.00, 9.00, 1 0.30
/dla dzieci/, 1 2.00.
1 5.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

i Msza św. na zakończenie Pere-
grynacji z aktem zawierzenia Parafi i
Miłosierdziu Bożemu i zakończenie
Nawiedzenia

1 6.30 Przeniesienie w procesji Obrazu
Jezusa Miłosiernego do Parafi i
Konkatedralnej św. Jadwigi.

Spowiedź rekolekcyjna odbędzie się
w sobotę 1 5.1 1 .201 4 r. w godz. od 6.30
do 9.00 i od 1 5.00 do 1 8.30.

Rekolekcje poprowadzą Księża ze
Zgromadzenia Księży Pallotynów:
Ks. Krzysztof Biernat i Tomasz Borowski.
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Pogrzeby
Jakub Aleksium ur. 201 4, Eugeniusz Choroś ur. 1 948, Helena Fil ipska ur. 1 928,
Jadwiga Poprawska ur. 1 931 , I rena Sakowska ur. 1 925, Regina Korzeniewska
ur. 1 927, Roman Pietkiewicz ur. 1 947, Antonina Macur ur. 1 931 , Henryk Wolski
ur. 1 933, Aneta Szymczak ur. 1 967, Janusz Drobnik ur. 1 947, Zbigniew Szczap
ur. 1 956

Zespół redakcyjny: ks. Wojciech Dura, Agnieszka Sobiak, Agata Deresz, Małgorzata Adamczewska, Zofia Szachowicz
(korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga, Magdalena Iwańska, Amelia
Waszkowska;
Skład i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski;
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 .

Do użytku wewnętrznego

INFORMATOR

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 ko-
ścioła katol ickiego 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 - opie-
kuńczą 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.

GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafi i pw. Najświętszego Zbawiciela działają następujące grupy. Mają
one charakter otwarty, zatem każdy z was może znaleźć w nich miejsce dla siebie.

Caritas
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebanii .
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
godz. 1 8.30, salka za zakrystią.
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
Spotkania w poniedziałki; salka nr 3, rozpo-
czynają się Mszą Świętą o godz. 1 8.30.
Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 9.00,
salka KIK na plebanii .

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 1 1 .00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdą środę; godz. 1 9.00,
salka nr 1 .
Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka za kościołem, rozpoczynają się Mszą
Świętą o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Spotkania w drugi czwartek miesiąca;
salka nr 1 , rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 1 8.30.
Żywy Różaniec
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca; godz. 7.45 w górnym kościele.
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