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Czekamy na Ciebie, Panie. . .
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Panie, naucz nas się modlić

Tymi słowami zwracają się do Pana Jezusa Apostołowie. Te sło-
wa towarzyszą i nam, którzy rozpoczynamy nowy rok duszpaster-
ski i l i turgiczny od I niedziel i Adwentu. Modlitwa w życiu człowieka
wierzącego jest bardzo ważna. Pozwala bowiem utrzymywać stałą,
osobową relację z Bogiem w którego wierzymy. Bez modlitwy trud-
no sobie wyobrazić życia wiary, pełnienia dobrych uczynków i re-
al izację przykazania miłości Boga i bl iźniego.

Kiedy wkraczamy w czas adwentu w czasie modlitwy towarzyszą nam słowa
św. Jana Chrzciciela „Prostujcie ścieżki dla Pana” oraz „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” . Rozważajmy te wezwania na codziennej modlitwie i py-
tajmy siebie, co muszę wyprostować w swoim życiu w relacjach do Boga i drugiego
człowieka. Kiedy klękamy do modlitwy wyrażamy naszą ufność wobec Boga, a jed-
nocześnie w postawie pokory dostrzegamy nasze słabości i upadki, dlatego łatwiej
nam zrozumieć Janowe wezwanie do nawrócenia i pokuty.

Modlitwa i nawrócenie są ze sobą ściśle powiązane, gdyż na modlitwie szczerej
i pokornej rodzą się postanowienia poprawy i gotowość do zerwania ze złem. Po-
trzeba w sobie wypracować taki styl życia, w którym znajdziemy motywację do co-
dziennej modlitwy, a znajdując motywację znajdziemy na nią również i czas.

Modlitwa ma różne formy. Jest modlitwa indywidualna w zaciszu swojego domu
i wspólnotowa np. rodzinna. Jest modlitwa liturgiczna – brewiarz (dla osób duchow-
nych, ale też i dla świeckich) Msza święta, nabożeństwa. Jest modlitwa myślna
i kontemplacyjna. Modlitwą jest lektura Pisma Świętego i medytacja nad nim. Modli-
twą jest odmawianie Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litanie i inne mo-
dl itwy z książeczki do nabożeństwa. Można by wymienić wiele sposobów i form
modlitwy, ale najważniejsze jest, aby w każdym z nas było pragnienie i umiłowanie
modlitwy, jako potrzeby naszego serca. Trzeba też nastawić się na usłyszenie tego,
co Bóg chce mi powiedzieć, bo jak mówią mistrzowie życia duchowego W ciszy
Bóg przemawia najgłośniej .

Niech czas Adwentu będzie takim czasem modlitewnego nasłuchiwania tego, co
Bóg chce nam powiedzieć. Nasłuchujmy tego Bożego wołania na Mszach Rorat-
nich, Rekolekcjach Adwentowych i na osobistej modlitwie. Jestem pewien, że kiedy
omodlimy nasze życie to z większą radością i żywą wiarą pobiegniemy do Świątyni
aby z pasterzami z Betlejem wyśpiewać kolędę Bóg się rodzi .

Owocnego czasu oczekiwania na Narodziny Chrystusa w naszych rodzinach przez
łaskę osobistego nawrócenia życzę wszystkim drogim Parafianom i Czytelnikom
naszej Gazetki Parafialnej „Zbawiciel”.

Ks. Mirosław Maciejewski - Proboszcz

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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Magdalena Iwańska

Pieśni rel igi jne, które wyśpiewywane
są na Mszy Świętej są formą modlitwy.
Poprzez śpiew rozmawiamy z Bogiem.
Nie chodzi tu o chęć pochwalenia się
swoimi talentami. Rzecz w tym, że gło-
sząc chwałę Boga pełniej uczestniczy-
my w modlitwie. Śpiew jednoczy
wiernych zebranych w kościele. Po-
przez śpiew ludzie głośno opowiadają
się za Chrystusem, wyznają prawdy
wiary. Często nurtują nas pytania,
chcemy odpowiedzi, które możemy od-
naleźć właśnie w pieśniach sakralnych.
Pozwalają nam one, jak i każda inna
forma modlitwy, poczuć bliskość Boga.

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie ser-
cem,

śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim
życiem”

Świety Augustyn
Śpiewając na chwałę Boga wkłada-

my w to całą swoją duszę, całe swoje
serce.
Śpiewając wyrażamy obawy, rado-

ści, smutki.
Śpiewając nie ukrywamy swoich

przeżyć, emocji .
Śpiewając pragniemy kontaktu

z Bogiem.
„Chcecie wyśpiewywać chwałę

Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewa-
cie.

A jesteście Jego pieśnią pochwal-
ną, gdywasze życie jest dobre”

Świety Augustyn
Można służyć Bogu poprzez śpiew.

Taką drogę wybrali młodzi ludzie z ze-
społu Wniebogłosy. Modlą się śpiewa-
jąc. Przygotowują się by w pełni
uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świę-
tej o godzinie 1 9:1 5. Zespół bierze
udział w uroczstościach, które mają
miejsce w naszej parafi i m. in. : bierzmo-
wanie, odpust parafialny, perygrynacja,
adoracje młodzieżowe. Członkowie ze-
społu od najwcześniejszych lat czul i , że
śpiewanie na chwałę Boga jest właści-
wą drogą w ich życiu. Śpiewając jedno-
czą się w modlitwie.

Modlitwa poprzez śpiew

„Módlmy się śpiewając i modląc się śpiewajmy”
Świety Augustyn



GRUDZIEŃ 201 4

5

TEMAT NUMERU

oprac. Monika Wertz

Zuzanna, 52 l.
Modlitwa jest dla mnie codziennym
spotkaniem z Bogiem, rozmową z Nim,
powierzeniem Mu swoich problemów,
podziękowaniem za opiekę i łaski, które
otrzymuje każdego dnia. Jest również
zastanowieniem się nad sobą i swoim
postępowaniem.

Anna, 27 l.
Modlitwa, to dla mnie spotkanie
z Wszechmocnym Bogiem, który
wysłuchuje, umacnia i daje potrzebne
łaski. Bo dla Boga nie ma nic niemożli-
wego.

Władysława, 73 l.
Modlitwa jest dla mnie rozmową
z Bogiem. Kiedy ja mówię – On słucha,
kiedy On mówi – ja słucham.

Agata, 1 3 l.
Modlitwa jest dla mnie rozmową
z Bogiem. Czasami o niczym, czasami
o poważnych sprawach. Przede
wszystkim nie jest to bezsensowne
klepanie formułek.

Arkadiusz, 43 l.
Modlitwa dla mnie? Przede wszystkim
jest spotkaniem z Bogiem, z którym
mogę porozmawiać, ale także
posłuchać. To wsłuchiwanie się w Jego
głos. On ma w tym czasie tyle do
powiedzenia, wystarczy słuchać.

Magdalena, 34 l.
Regułki wymawiałam, gdy byłam
młodsza, wręcz je „klepałam”. Teraz
próbuje rozmawiać, ważę słowa, ale
czasem się kłócę, dlaczego jest tak,
a nie inaczej. Jest to ciężka rozmowa
moim zdaniem, zwłaszcza, gdy nie
zawsze to, o co proszę jest spełniane.

Czym jest dla mnie modlitwa?

Modlitwa dla każdego chrześcijanina powinna być najważniejszym punktem

dnia. Bez niej nasza egzystencja jest niepełna; jest ona „brakującym

ogniwem” naszego życia tu, na ziemi. A Ty, jak się modlisz?
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Modlitwa

Zofia Szachowicz: - Prosimy Ojca
o kilka słów o sobie.
ks. Krzysztof Biernat, rekolekcjonista
ze Zgromadzenia Księży Pallotynów:
- Od początku wiedziałem, że będę
u Pallotynów. Jestem Poznaniakiem. Nie
znałem innych księży diecezjalnych, tylko
Pallotynów. Od początku zachwycony
byłem ich postawą: pobożnością, mądro-
ścią, wiarą przede wszystkim. Choć życie
i działalność upodabniają ich do księży
diecezjalnych, księża i bracia Pallotyni
oddają się całkowicie Bogu poprzez kon-
sekrację – przyrzeczenia czystości, ubó-
stwa, posłuszeństwa, a także wytrwania,
wspólnoty dóbr i ducha służby. W ten
sposób odpowiadają powołaniu, które
otrzymali, aby żyć dla Boga i we wspól-
nocie braterskiej oddać się na służbę lu-
dziom.
Od początku chciałem żyć we wspólno-
cie Pallotynów: z grupą, z którą się żyje,
mieszka, K . Charyzmat pallotyński opie-
ra się na fundamencie, jaki zawiera się
w pallotyńskim zawołaniu Caritas Christi
urget nos – Miłość Chrystusa nas przy-
nagla. To miłość ma być i jest dla Palloty-
na motorem do wszelkich działań.
- Czym –według Ojca – jest modlitwa?

- Modlitwa to dialog, modlitwą trudno
nazwać zarzucanie Pana Boga tylko
swoimi prośbami, błaganiami, oczekiwa-
niami, to nie jest zła modlitwa, ale jeśli
się zatrzymujemy tylko na tym etapie to
jest to modlitwa niepełna. Modlitwa to
również, a może przede wszystkim - słu-
chanie Pana Boga. Modlitwa – ta pełna -
to czas, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg
chce nam powiedzieć. Musimy dać Panu

Bogu szansę przemówienia do nas
przez światłość umysłu, słowo, głos su-
mienia. Trzeba się wyciszyć, bo w cha-
osie Pan Bóg do nas nie przemówi.
Potrzeba ciszy własnego serca, by usły-
szeć subtelny głos Pana Boga.
- Czy Ojciec uważa, że ludzie się mo-
dlą?
- Na pewno tak i na pewno nie. Ci co

się modlą, przeżywają zjednoczenie
z Panem Bogiem, są bliscy Chrystusowi,
pogłębiają swoją wiarę, pobożność, żyją
blisko przykazań Bożych i Ewangelii.
Dziś, niestety są ludzie, którzy do modli-
twy nie klękają, nie żyją więc Chrystusem
i tego daru nie podejmują. Tymże lu-
dziom trudno przeżywać sakramenty, je-
śli do nich przystępują. Modlitwa jest
zawsze podprowadzeniem do zjedno-
czenia z Chrystusem w Sakramentach,
czyli do przyjmowania łaski.

TEMAT NUMERU
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- Kto -wg Ojca - się modli? Czy można
ludzi podzielić na jakieś kategorie, np.
wiekowe lub inne?
- Można ludzi podzielić na różne kate-

gorie, skrajne kategorie to, np.: mądrzy –
głupi, starzy – młodzi; zdrowi – chorzy;
pobożni – bezbożnicy. A modlą się pew-
nie wszyscy. Ci, którzy chcą dotknąć Pa-
na Boga, ale i ci, którzy pozwalają siebie
dotknąć przez Pana Boga.
Należałoby się zastanowić czy w modli-
twie ludzie proszą o dotyk Pana Boga,
o Jego łaskę.
Ludzie najczęściej modlą się o wyzdro-
wienie duszy, serca, także – dość często
- o pomnożenie wiary. Nawet człowiek,
który nie ma wiary, człowiek poszukujący
prawdy i niezjednoczony ze wspólnotą
Kościoła może się też modlić, bo poszu-
kuje prawdy, a poszukiwanie prawdy jest
przecież jakąś miarą modlitwy.
- W jakim celu ludzie się modlą?

- Różnym, bardzo różnym: między in-
nymi, by otrzymać łaskę, o którą proszą.
Wszystkim jest znane powiedzenie: „jak
trwoga to do Boga!”. Od modlitwy po-
wszechnie rozumianej można przejść
w modlitwie do takiego stanu ducha,
w którym człowiek modli się o zjednocze-
nie z Chrystusem, o to, by w swoim życiu
żyć Chrystusem, (jak Św. Paweł) tzn.
wejść na różne góry: kuszenia, modlitwy,
chwały, śmierci (Golgoty) , Wniebowstą-
pienia. Przez modlitwę wchodzę w życie
Chrystusa. To jest już głębszy wymiar
modlitwy, kontemplacyjny. To nie jest już
tylko: „Panie Boże daj”, ale „Panie Jezu
bądź, bądź w moim życiu”.
- Życie za klauzurą nieodparcie koja-
rzy się z ciszą i modlitwą. Bywa, że lu-
dzie uciekają przed wyciszeniem,

milczeniem, nie mówiąc już o modli-
twie. Co pomaga Ojcu w modlitewnej
ciszy?

- Ucieczka przed milczeniem, wyci-
szeniem jest ucieczką dzisiejszych ludzi,
niechęcią do usłyszenia swego sumienia
to główny powód ucieczki przed ciszą.
Czyste sumienie, życie z Chrystusem,
uporządkowanie własnego wnętrza po-
maga modlitwie w ciszy. Powtarzam - to,
co istotne i ważne: trzeba mieć czyste
sumienie, uporządkowane własne wnę-
trze, by wejść w modlitwę ciszy!
- W naszej dzisiejszych czasach czę-
sto pojawia się kwestia zniechęcenia
oraz rutyny w modlitwie. Jak radzą
sobie Ojcowie z takimi problemami?
- Radzimy sobie tak, jak ludzie na pu-

styni, idziemy od oazy do oazy, tylko
w oazie jest woda, cień, a między nimi
mamy do pokonania dystans, który jest
piachem, spiekotą, wielkim trudem, roz-
goryczeniem, zmaganiem się z własną
niechęcią do czegoś, nawet niekiedy do
modlitwy. Ojcowie duchowi mówią o tym,
by mimo wszystko klęczeć. Jest takie
powiedzenie Rycharda Pawła Evansa
„życie sprawia, że nie możesz ustać to
uklęknij!” To jest w naszym duchowym
życiu bardzo ważne, bardzo istotne: kie-
dy w życiu jest najtrudniej to przyjdź do
kaplicy i poklęcz!
- Czy modlitwa to jedynie prośby kie-
rowane do Boga?
- Powiedziałem już o tym. Często mo-

dlitwa to tylko proszenie Pana Boga o K
. Jest też inny stopień, wymiar modlitwy.
Modlitwa – ta pełna - to czas, żeby usły-
szeć to, co Pan Bóg chce mi powie-
dzieć. Metaforycznie można powiedzieć:
„Wchodzi do innej komnaty, w której chce
usłyszeć K”.
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- Co radzi Ojciec, aby modlitwę nie
traktować tylko jako pewien obowią-
zek, nie traktować tylko do „odklepa-
nia” lub gorzej - handlowania z Panem
Bogiem (np. Ja Ci „Ojcze naszE”,
a Ty mi „coś”, np. zdrowie)?

- Obowiązek modlitwy jest wtedy, gdy
nie ma miłości. Brakuje w nas świado-
mości, że Pan Bóg nas kocha i w ten
sposób okazuje nam Swoje Miłosierdzie.
Modlę się: „ja Tobie, ty mnieK.” To kup-
czenie.
To nie my robimy łaskę Panu Bogu, tylko
On, Bóg chce nam okazać swą łaskę,
kiedy do Niego przychodzimy. Spotkanie
z Panem Bogiem mamy przeżyć w spo-
sób pełny i głęboki. Jeśli zrozumiemy, że
Pan Bóg nas kocha to z pewnością
zmieni się nasze życie.
- Czy można nauczyć się modlić? Jak
się można nauczyć modlitwy, gdy już
jest się dorosłym, bez doświadczenia
w tej dziedzinie albo przy obciążeniu
złymi stereotypami (np. z dzieciń-
stwa)?
- Pan Jezus czynił cuda, uczniowie Je-

go to widzieli, ale prosili, by im to przybli-
żył, wytłumaczyłK Czy można nauczyć

się modlitwy? Tak. Jeśli nauczymy się
kochać, z pewnością spotkamy Chrystu-
sa. Chrześcijaństwo to spotkanie z oso-
bą Chrystusa, nie z ideą, z ideologią.
Gdy nie ma miłości, gdy człowiek jeszcze
nie uświadomił sobie, że Pan Bóg go ko-
cha, to modlitwę traktuje jako obowiązek.
My mamy przeżyć spotkanie z Panem
Bogiem, który nas kocha. To jest Miło-
sierdzie Boże. Wtedy będziemy inaczej
traktować siebie, drugiego człowieka.
- W Polsce po beatyfikacji i kanoniza-
cji Jana Pawła II odradza się idea ru-
chów adoracyjnych. Jan Paweł II był
bowiem człowiekiem adoracji, a ado-
racja to wpatrywanie się i wczytywa-
nie w Oblicze Chrystusa. W jaki
sposób mieści się w tym rozwój
prawdziwej religijności?

- W Starym Testamencie – bohatero-
wie (prorocy, sędziowie, królowie) nie
mieli problemu z wiarą w obecność Pana
Boga, a po znakach widzieli Jego działa-
nia. Dawniej człowiek obcował z Panem
Bogiem z większą łatwością niż człowiek
we współczesnym świecie. Dziś musi-
my sobie uświadamiać, że On jest bar-
dzo blisko przy nas, przemawia. Dziś
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Pan Bóg jest, ale gdzieś bardzo daleko,
w zaświatach. Człowiek prawdziwie reli-
gijny odczuwa tę obecność bardzo blisko
siebie. Musimy zrozumieć, uwierzyć, za-
wierzyć, że Pan Bóg jest blisko nas.
- Dlaczego nam - ludziom tak trudno
jest zachwycić się Jezusem obecnym
w Najświętszym Sakramencie?
- Brakuje czynnika decydującego: bra-

ku wiary! To również problem ludzi prak-
tykujących, mamy trudność z wiarą.
Jeżeli nie zachwyca nas Jezus obecny
w Najświętszym Sakramencie to nasza
wiara jest płytka. To anty-świadectwo na-
szej wiary.
- Czy doświadczył Ojciec w swoim ży-
ciu widzialnych owoców modlitwy
o nawrócenie danego człowieka?

- Tak, przede wszystkim na własnej
skórze. Modlitwa przyniosła błogosławio-
ny owoc własnego nawrócenia. Jeśli ktoś
zanosi modlitwę w intencji nawrócenia to
jest już początkiem nawracania. Zagłę-
bianie w modlitwę, życie z Sakramenta-
mi, intymne zjednoczenie z Chrystusem
powoduje to, że rozwijamy swą ducho-
wość. Zaczynamy odczuwać inny wymiar
duchowości. Stan ducha, w którym od-
czuwa się „dotknięcia”, podszepty Pana
Boga. To odczytywanie woli Boga w na-
szym życiu.
- Jak - wg Ojca - lepiej się modlić –
w intencji ogólnej o nawrócenie
grzeszników czy skupić się w modli-
twie na konkretnych osobach?
- Możemy modlić się za dusze w czyść-

cu cierpiące. Pan Jezus wie komu ta mo-
dlitwa jest najbardziej potrzebna, komu
najbardziej przyjść z pomocą. Ja tę mo-
dlitwę wnoszę do Pana Jezusa, a On ze
skarbca swojej miłości udzieli swej łaski.
Jeśli modlimy się o kogoś imiennie to nie
popełnimy błędu (jeśli ta osoba już na-

szej modlitwy nie potrzebuje, to łaska
spadnie na kogoś innego). Za grzeszni-
ków modlimy się także w intencji ogól-
nej. To jest nasz obowiązek płynący
z wiary.
- Zakon często kojarzy się z kratami
oraz wysokim ogrodzeniem. Czy moż-
na mimo to przyjść i poprosić Ojców
o modlitwę? Z jakimi rozterkami lu-
dzie przychodzą najczęściej? Czy
proszą czasem o modlitwę w intencji
nawrócenia swoich bliskich?

- Nasz domy zakonne nie mają żad-
nych krat i ogrodzeń. Włączamy prośby
w swe codzienne modlitwy: różaniec, ko-
ronkę, brewiarz. Ludzie przychodzą
z różnymi rozterkami: dotyczą one naj-
częściej kogoś bliskich – męża, żony
dzieci, wnuków, a i również nawrócenia,
zagubienia duchowego, moralnego, cho-
rób. Paleta intencji jest bardzo duża.
- „Ożywmy modlitwę w rodzinie” to
motyw przewodni naszych rekolekcji.
Jakie byłyby Ojca wskazówki na „oży-
wienie” modlitwy?
- Przede wszystkim dotyczy to odwagi
modlitwy w rodzinie. Towarzyszy nam
dziwny lęk, wstydliwość przed bliskimi:
żony przed mężem, dzieci przed rodzi-
cami. Modlimy się często osobno. A cho-
dzi o wspólną modlitwę w rodzinie. Nie
strońmy od wspólnej modlitwy. Musimy
zdać sobie sprawę z zależności: „jak
mam Chrystusa w sobie przez Sakra-
menty (czyli łaskę Bożą) to Pan Bóg – jak
zechce - popchnie mnie do głębszej mo-
dlitwy i odwrotnie: jak jest modlitwa to
ona mnie prowadzi do Sakramentów”.

Dziękujemy serdecznie Ojcu za po-
świecony czas. Zapewniamy o modli-
tewnej pamięci.

TEMAT NUMERU
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Agata Deresz

Coraz więcej jest teraz ludzi oślepio-
nych i zaślepionych. Zdarza się to na-
wet tym, którzy chcą szukać
potrzebujących pomocy, tym, co czują
ból i smutek innych, a nawet tym, któ-
rym się zdaje, że patrzą na wszystkich
kochającym wzrokiem. Wzrok bowiem
łatwo daje się uwodzić i mamić. I moż-
na wtedy widzieć tylko to, co pokażą, co
wyolbrzymią, czym media przykuwają
uwagę. Nie zauważając tego, co kamer
nie interesuje, a co na pewno interesuje
Pana Boga i tych, którzy posługują się
jeszcze swoim wzrokiem, a nie cudzym
obiektywemK
Dlatego trzeba nam odchodzić od neo-
nów, od ekranów, bil lboar-
dów i stawać przed
Niewidzialnym , prosząc Go
o kolejną lekcję wypatrywa-
nia, dostrzegania i widzenia
tego i tych, którzy nie zwra-
cają naszej uwagi, i tego, co
umyka naszym oczomK
Tam, gdzie jest dużo neo-
nów to nie widać gwiazd –
nawet Betlejemskiej. Tam,
gdzie coraz wymyślniejsze
produkty to coraz bardziej
głodne serca. Tam, gdzie
mnóstwo towarów to i czło-

wiek staje się składzikiem towarów
z zepchniętą w kąt duszą. Tam, gdzie
w Adwencie jest już karnawał, tam pra-
wie nikt nie czeka, nie wypatruje Tego,
kto wciąż omija rozbawionych, sytych
i opętanych krzątaniną, bo idzie do po-
dobnych: Mari i i Józefowi w Betlejem.
Kiedyś Adwent otwierał serce, robił
w nim miejsce dla Boga i ludzi, otwierał
szerzej oczy – bo wyciszał, skupiał i na-
strajał na radość Bożego Narodzenia.
Teraz rozpędzony świat zmienił Adwent
w hałaśl iwy bazar, w jarmarczną weso-
łość, w przygotowanie do zjadania nad-
miaru jedzenia, upominków
i telewizyjnej rozrywki. Dlatego spoza
tego wszystkiego trudno dostrzec inne
potrzeby ludzi: osamotnienie, smutek,

Po co jest Adwent?

Człowieka poznaje się między innymi po jego patrzeniu – po tym, na co on

zwraca uwagę, co pomija, czego dostrzec nie chce, pod jakim kątem patrzy

na wszystko, na ile widzi to, co niedostrzegalne.
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poczucie obcości, skrywany płaczK,
bo wszędzie obowiązuje radość z „we-
sołych świąt”.
Św. Mikołaj – ten prawdziwy, a nie tłu-
sty krasnolud - otwierał ludziom oczy,
uszy i serca na tych, którzy czegoś po-
trzebują, ale nie zawsze tego, co
chciel ibyśmy im dać. Mądrość odgad-
nięcia, zrozumienia, taktu, dyskretnego
spełnienia – jest teraz coraz rzadziej
spotykana. Nadmiar rzeczy bowiem
sugeruje, że ludzie potrzebują tylko
rzeczy. Zbyt duże zainteresowanie je-
dzeniem każe nam myśleć, że uszczę-
śl iwić kogoś można tylko kolejnym
przysmakiem. Chęć bycia darczyńcą
może przysłonić konieczność czynienia
dobra trudniejszego, ale trafiającego
nie tyle do szafy, do żołądka czy kie-
szeni, lecz do serca. Właśnie adwento-

wa cisza, oczekiwanie, czuwanie uczą
myśleć o podarunku i takim sposobie
obdarowywania, ażeby obdarowany
pomyślał, że rzeczywiście nawiedził go
Święty Mikołaj, przebrany za człowieka
o czułym sercuK
Po co nam zatem Adwent? Byśmy się
obudzil i , przetarl i oczy. Przestal i l iczyć
pieniądze na prezenty i kolację wigi l i j-
ną. Przestal i obiecywać sobie, że
w tym roku nie pokłócimy się z tą czy
inną ciocią. Adwent jest nam potrzeb-
ny, byśmy umiel i powiedzieć Bogu tak,
w takiej sytuacji , w jakiej jesteśmy.
I nie bali się spotkać z NimK jutro.
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oprac. Magdalena Iwańska

Kapłaństwo powszechne wiernych
przeżywane w małżeństwie - sakramen-
cie, rzeczywiście stanowi dla małżon-
ków i dla rodziny podstawę powołania
i misj i kapłańskiej, która przemienia ich
codzienne życie w „duchową ofiarę
przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystu-
sa”, co dokonuje się nie tylko przez
sprawowanie Eucharysti i oraz innych
sakramentów, i własną ich ofiarę złożo-
ną na chwałę Bożą, ale również przez
życie modlitwy, poprzez modlitewny dia-
log z Ojcem przez Jezusa Chrystusa
w Duchu Świętym.
Modlitwa rodzinna ma swoje cechy

charakterystyczne. Jest modlitwą
wspólną męża i żony, rodziców i dzieci.
Komunia w modlitwie jest jednocześnie
owocem i wymogiem owej komunii ,
otrzymanej w sakramentach chrztu
i małżeństwa. Do członków rodziny
chrześcijańskiej można w sposób
szczególny odnieść słowa, w których
Chrystus obiecał swą obecność: „. . . za-
prawdę powiadam wam: Jeśl i dwaj
z was na ziemi zgodnie o coś prosić bę-
dą, to wszystkiego użyczy im mój Oj-
ciec, który jest w niebie. Bo gdzie są
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich”. Taka modlitwa ro-
dzinna czerpie swą pierwotną treść
z samego życia rodzinnego, które we
wszystkich i rozmaitych okolicznościach
jest pojmowane jako powołanie Boże
i aktual izowane jako synowska odpo-

wiedź na Jego
wezwanie: rado-
ści i bóle, na-
dzieje i smutki,
narodziny i rocz-
nice urodzin,
rocznice ślubu rodziców, wyjazdy, roz-
łąka i powroty, dokonywanie ważnych
i trudnych wyborów, śmierć drogich
osób oznaczają wkroczenie miłości Bo-
żej w dzieje rodziny, tak jak winny
oznaczać moment stosowny do dzięk-
czynienia, błagania i do ufnego powie-
rzenia rodziny wspólnemu Ojcu, który
jest w niebie. Ponadto godność i odpo-
wiedzialność rodziny chrześcijańskiej
jako „Kościoła domowego” mogą być
przeżywane jedynie przy nieustannej
pomocy Bożej, która zawsze zostanie
udzielona, jeżel i wyprosi się ją w pokor-
nej i ufnej modlitwie.
Rodzice chrześcijańscy mają szcze-

gólne zadanie wychowania dzieci do
modlitwy i nauczenia osobistej z Nim
rozmowy. Niezastąpionym elementem
wychowania do modlitwy jest żywe
świadectwo rodziców: tylko modląc się
wspólnie z dziećmi, wypełniając swoje
królewskie kapłaństwo, ojciec i matka
zstępują w głąb serc dzieci pozostawia-
jąc ślady, których nie zdołają zatrzeć
późniejsze wydarzenia życiowe.

Adhortacja Jana Pawła II o zadaniach
rodziny chrześcijańskiej w świecie
współczesnym "Familiaris Consor-
tio"

MODLITWA RODZINNA

Kościół modli się za rodzinę chrześcijańską i wychowuje ją

do wiernego życia darem i zadaniem kapłańskim, otrzyma-

nym od Chrystusa, Najwyższego Kapłana.

NAUCZANIE JANA PAWŁA II
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W ciągu ostatnich miesięcy
Wyjście na cmentarz, nabożeństwo za zmarłych, odpust parafialny, peregrynacja

Obrazu Jezusa Miłosiernego, wyjazd do Zabawy, warsztaty dziennikarskie, wywiad

z wieloletnim prezesem KSM - to tylko niektóre z inicjatyw, które odbywały się

ostatnio w naszej parafii.

Nabożeństwo za zmarłych

Agata Deresz

„Święta i zbawienna jest myśl modlić się
za zmarłych, aby byli od grzechów
uwolnieni” (2 Mch 1 2,46).
W pierwszych dniach l istopada nasze
myśli i serca w szczególny sposób kie-
rowane są do zmarłych. Każdy z nas od
dzieciństwa był uczony, aby pamiętać
o zmarłych, modlić się o ich zbawienie,
odwiedzać i pielęgnować groby. Dnia
2 l istopada o godzinie 1 4.30 odbyło się
w naszym Kościele nabożeństwo za
zmarłych parafian. Odczytano imiona
i nazwiska świętej pamięci zmarłych
w okresie od 1 .1 1 .201 3r. do
31 .1 0.201 4r. i w ich intencji odmówiono
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Człon-
kowie rodzin mogli zapalić świeczkę po
każdym wyczytanym nazwisku, co
wprowadzało w nastój refleksj i i zadu-
my.
„Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wy-

słuchuje modlitw za zmarłych niż tych,
które zanosimy za żyjących. Zmarl i bo-
wiem bardziej potrzebują tej pomocy,
nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie
samym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich
wybawił” (św. Tomasz z Akwinu).

Wyjście na cmentarz

Aleksandra Ferenc

1 l istopada obchodzimy uroczystość ku
czci wszystkich znanych i nieznanych
z imienia Świętych. Już po raz trzeci
nasz oddział KSM-u wraz z księdzem
Piotrem udał się po wieczornej Mszy

Św. na cmentarz przy ul. Wrocławskiej.
Tam, przy Krzyżu, dziękowaliśmy Bogu
za Świętych, a także śpiewaliśmy i mo-
dl i l iśmy się o naszą świętość. Na czu-
waniu była obecna młodzież z naszego
miasta i z pobliskich miejscowości,
a wiele osób, będących wieczorem na
cmentarzu, dołączyło również do nas.
Dziękujemy za wspólną modlitwę!
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Odpust parafialny

Monika Wertz

8 l istopada przeżywaliśmy w naszej
wspólnocie Odpust parafialny. Uroczy-
stej Mszy Świętej przewodniczył pasterz
naszej Diecezji - ks. bp Stefan Regmunt

wraz z kapłanami naszej parafi i . W sło-
wie Bożym skierowanym do wiernych
Ks. Bp przypomniał historię powstania
naszej Parafi i oraz zwrócił uwagę, że to
my, parafianie, jesteśmy zobowiązani
do dbania o nią i czynnego uczestni-
czenia w jej wydarzeniach. Podczas
Mszy Św. Ks. Bp poświęcił krzyże
i wręczył je młodzieży, która za miesiąc
przyjmie Sakrament Bierzmowania
w naszej Parafi i .

Spotkanie grup parafialnych

Marta Brodzik

30 października w salce parafialnej od-
było się spotkanie księży z przedstawi-
cielami grup funkcjonujących w naszej
Parafi i . Tematem spotkania było przygo-

towanie do odpustu parafialnego oraz
do peregrynacji obrazu Jezusa Miło-
siernego. W trakcie spotkania ksiądz
proboszcz przedstawił plan najbl iższych
tygodni i wydarzeń oraz określ i ł oczeki-
wania względem grup parafialnych.
Spotkanie zakończyło się wspólną mo-
dl itwą.
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Peregrynacja obrazu Jezusa
Miłosiernego

Monika Wertz

Dzień 1 . Powitanie obrazu w naszej pa-
rafi i przez ks. Bp Stefana Regmunta,
księży oraz wiernych.

Dzień 2. Rekolekcje parafialne prowa-
dzone przez księży Pallotynów: ks.
Krzysztofa Biernata i Tomasza Borow-
skiego.
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Dzień 3. Wierni zgromadzil i się w Ko-
ściele o godz. 21 na Apelu Jasnogór-
skim, na którym oddali cześć rel ikwiom
św. Ojca Pio.

Dzień 4. Obraz Jezusa Miłosiernego po-
wędrował do kaplicy szpitalnej, w której
chorzy mogli uczestniczyć we Mszy
Świętej.

Dzień 5. Pożegnanie obrazu Jezusa Mi-
łosiernego i przekazanie go do zielono-
górskiej konkatedry.
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Młodzieżowa pielgrzymka do bł. Ka-
roliny Kózkówny

Aleksandra Ferenc

W dniach 1 4.1 1 – 1 6.1 1 .201 4 r. odbyła
się autokarowa pielgrzymka z okazji
1 00- lecia śmierci bł. Karol iny Kózków-
ny do Sanktuarium w Zabawie koło Tar-
nowa. Organizatorem wyjazdu był KSM
diecezji zielonogórsko – gorzowskiej,
a z naszego oddziału KSM pojechało 1 2
osób. Rocznica śmierci bł. Karol iny wią-
że się z setną rocznicą wybuchu I wojny
światowej, w wyniku której Polska odzy-
skała niepodległość.
Wyruszyliśmy w długą podróż, w piątek,
punktualnie o godz. 1 6.00. Wśród nas
byli obecni: Łukasz Brodzik – organiza-
tor pielgrzymki, Piotr Petryków – prze-
wodnik, historyk oraz Piotr Barczak –
radny miasta Zielona Góra i KSM-owicz
senior; miel i oni swój czas przy mikrofo-
nie, dlatego w autokarze nie było czasu
na nudę. O godz. 21 .40 włączyliśmy

Radio Maryja na cotygodniową audycję
dla młodzieży „Czas wzrastania” i za-
dzwonil iśmy do studia, aby nawiązując
do tematu słuchowiska, podziel ić się
tym gdzie i po co jedziemy. Podróż za-
kończyła się akurat w czasie zakończe-
nia audycji . Miejscem naszego noclegu
była hala sportowa w Radłowie. Po
wieczornej toalecie, zmęczeni po dłu-
gim dniu poszliśmy spać, gdyż czekał
na nas dzień pełen wrażeń.
W sobotę, o godz. 1 0.00 w Sanktuarium
bł. Karol iny w Zabawie rozpoczęła się
uroczysta Msza Święta, na której byl i
obecni m. in. KSM-owicze z wielu die-
cezji . Ki lkunastu młodych ludzi stało się
członkami KSM-u, gdyż oficjalnie złoży-
ło przyrzeczenia. Po Mszy Św. odbyło
się spotkanie z producentem, reżyse-
rem i aktorami fi lmu „Karolina”. Opo-
wiadali oni o pracy nad fi lmem oraz
ciekawostki z planu fi lmowego. Następ-
nie udaliśmy się do odległej o ki lka kilo-
metrów Wał-Rudy – miejscowości
w której żyła bł. Karol ina. Tam, w pobli-
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skim lesie, gdzie zginęła, odbyła się
Droga Krzyżowa szlakiem jej męczeń-
stwa oraz była możliwość zwiedzenia
skromnego domu rodziny Kózków. Ko-
lejnym punktem programu był wykład
o słynnej akcji Trzeci Most w Wał-Ru-
dzie przy pomniku upamiętniającym 70
rocznicę akcji . Następnie wrócil iśmy do
Zabawy, a tam odbyła się konferencja
o Sanktuarium i bł. Karol inie, pokaz fi l-
mu Aureola oraz chętni mogli opowie-
dzieć świadectwa swojego życia. Był
też czas na obiad w Zabawskiej Stodo-
le. Po zakończonych wydarzeniach
w Zabawie wrócil iśmy do Radłowa,
gdzie miel iśmy okazję zwiedzić kościół,
w którym była ochrzczona bł. Karol ina.
Wieczorem zorganizowaliśmy sobie po-
godny wieczór i tak w miły sposób spę-

dzil iśmy czas.
Następnego dnia wcześnie rano opu-
ścil iśmy rodzinne strony bł. Karol iny
i pojechaliśmy do Krakowa. Tam w Ka-
tedrze na Wawelu, przy Ołtarzu Koro-
nacyjnym uczestniczyl iśmy we Mszy
Św. o godz. 1 0.00. Później z panem
przewodnikiem poszliśmy zwiedzać
miasto, m. in. Smoka Wawelskiego, Ry-
nek, Kościół Mariacki i Bramę Floriań-
ską.
To niesamowite doświadczenie zoba-
czyć miejsce życia i śmierci Karol iny
Kózkówny. Co innego czytać o niej,
oglądać zdjęcia niż być tam i widzieć to
na żywo. Zachęcam wszystkich do od-
wiedzania Zabawy i Wał-Rudy, a także
polecam nowy fi lm o Błogosławionej –
„Karol ina”!
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KSM to moja pasja
Wywiad z wieloletnim prezesem KSM
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Agata Deresz: Właśnie skończyła się
twoja kadencja prezesa KSM Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej. Jak wi-
dzisz w perspektywie minionych lat
rozwój KSM-u w naszej diecezji?

Łukasz Brodzik:- Na pewno rozwój
KSM-u przez ten okres jest widoczny.
Przez lata mojej kadencji przewinęło się
wiele młodych osób z którymi wspólnie
zorganizowaliśmy wiele akcji, o różnym

Warsztaty dziennikarskie

Amelia Waszkowska

Jako redakcja bardzo doceniamy uzna-
nie, jakim Państwo obdarzyl i Gazetkę
Zbawiciel. Równocześnie jednak widzi-
my stałą potrzebę doskonalenia i pod-
noszenia poziomu naszego pisma.
I właśnie dlatego wzięl iśmy udział
w warsztatach dziennikarskich zorgani-
zowanych przez Katol ickie Stowarzy-
szenie Młodzieży i dofinansowanych
przez Urząd Miasta Zielona Góra. Od-
bywały się one w paź-
dzierniku i l istopadzie w
budynku Zespołu Szkół
Ekologicznych. To w su-
mie osiemnaście godzin
nauki z dziennikarzami
lokalnych gazet, m. in.
Gościa Niedzielnego
i Niedziel i , w trakcie któ-
rych dowiadywaliśmy się
np. jak profesjonalnie
konstruować tekst i go

korygować, jak zawodowcy przeprowa-
dzają wywiad, jak powinno się roz-
mieszczać treść w gazecie- ogólnie, jak
sprawić, byście Państwo chętnie nas
czytal i . Jako zespół ogromnie się cie-
szymy, że miel iśmy okazję podszkolić
nasze umiejętności i serdecznie dzię-
kujemy organizatorom tej inicjatywy
oraz dziennikarzom, którzy zgodzil i się
prowadzić te warsztaty. Mamy nadzieję,
że uzyskana wiedza pomoże nam
w zauważalny sposób rozwijać naszą
gazetkę parafialną.

ŻYCIE PARAFII
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charakterze. Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej rozwija zainteresowania mło-
dych ludzi, prowadząc takie inicjatywy,
jak: Szkoła Języków Obcych „eMKa”,
Klub KSM „ARKA”, akcja edukacyjno-
profilaktyczna „Dlaczego stop narkoty-
kom?”, rekolekcje, szkolenia, warsztaty
dziennikarskie, świetlice socjoterapeu-
tyczne, obozy i kolonie językowe, kampa-
nie społeczne itp.
- Jak zaczęła się Twoja przygoda z Ka-
tolickim Stowarzyszeniem Młodzieży?

- W mojej parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Nowogro-
dzie Bobrzańskim nie było zbyt wiele
grup parafialnych i wspólnot młodzieżo-
wych - oprócz ministrantów, którym wte-
dy byłem. Zawsze lubiłem działać przy
parafii, pomagać przy okazji uroczystości
parafialnych. W tym czasie proboszcz ks.
Mirosław Gass, słysząc i czytając o Kato-
lickim Stowarzyszeniu Młodzieży, wysłał
mnie na Diecezjalną Sesję Kierownictw
Oddziałów i Kół KSM-u. Tam poznałem
ludzi z KSM-u, zobaczyłem, o co chodzi,
jak się tam pracuje i wraz z dwiema oso-
bami, z którymi tam byłem, oraz kilkuna-
stoma młodymi ludźmi założyliśmy
oddział Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży w Nowogrodzie Bobrzańskim. Ta-
kie były początki.
- Jakich ludzi spotkałeś w stowarzy-
szeniu?

- Spotkałem bardzo wiele młodych lu-
dzi, którzy tak jak ja nie chcą marnować
czasu na siedzenie przed telewizorem
czy komputerem, ale chcą działać, coś
z siebie dawać, którzy w wartościowy
sposób chcą przeżyć najpiękniejszy
okres swojego życia, czyli właśnie mło-
dość. Udało mi się znaleźć tam wielu

przyjaciół no i żonę (śmieje się Łukasz).
- Czy jesteś zadowolony z pracy
w KSMie?
- Tak. Lubię tą pracę – to moja pasja.

- Co Ci ona dała?
- Przede wszystkim umocnienie wiary,

ale także ogromne doświadczenie. Na-
uczyłem się wielu rzeczy, które na pewno
przydadzą się w dalszej mojej pracy – od
wystąpień publicznych, pracy w grupie,
zarządzaniem zasobami i ludźmi poprzez
organizowanie wielu wydarzeń kultural-
nych, społecznych, edukacyjnych do
prowadzenia konferencji naukowych
i prasowych.
- Czy przez te trzy kadencje nie znu-
rzyła Cię praca w KSMie?

- Absolutnie nie! Najfajniejsze w tej
pracy jest to, że ciągle się dzieje coś no-
wego, jakieś nowe inicjatywy. Budzę się
rano i z chęcią idę do pracy, bo sam je-
stem ciekaw co się wydarzy. Moja praca
polega na ciągłych kontaktach z ludźmi,
wyjazdach, spotkaniach z księżmi z róż-
nych parafii. Naprawdę na nudę nie
można narzekać.
- Jakie masz plany na przyszłość?

- Przede wszystkim zamierzam reali-
zować się w roli męża, a jak Bóg da to
i ojca. Na pewno nie kończę mojej
współpracy z KSM-em. Ciągle jestem we
władzach ogólnopolskich Stowarzysze-
nia, jestem również w Radzie Fundacji
dla Młodzieży, wspierającej formację
i edukację młodzieży. Po KSM-ie zapew-
ne naturalnie przejdę do Akcji Katolickiej.
Myślę także w przyszłości o zaangażo-
waniu w samorząd lokalny, aby móc
jeszcze efektywniej – w pewnym stopniu
systemowo – zmieniać rzeczywistość na
lepsze.

ŻYCIE PARAFII
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Św. Antoni z Padwy

Urodził się w Lizbonie w 11 95
r. Pochodził z bogatej, szano-
wanej rodziny. Ochrzczono go
imieniem Ferdynand. Jako
młodziutki chłopak wstąpił do
Zakonu Kanoników Regular-
nych św. Augustyna. Pilnie
studiował dzieła Ojców Ko-
ścioła. Nieźle się zapowiadał,
wróżono mu wielką karierę.
Wszystko zmieniło się, gdy
młody mnich poznał pięciu
braci mniejszych. Szli do Ma-
roka, byK głosić Ewangelię
muzułmanom. To było kom-
pletne szaleństwo. Zdumiewało również
to, że nie mieli przy sobie ani grosza. Ich
prosty, pogodny styl życia zrobił na nim
ogromne wrażenie. Gdy rok później do
klasztoru dotarła wieść, że owi bracia zgi-
nęli śmiercią męczeńską, porwany ich
przykładem Antoni wstąpił do Zakonu
Braci Mniejszych. Rozpoczął studiowanie
myśli Biedaczyny z Asyżu. „Zaraził się”
misją głoszenia Słowa wyznawcom isla-
mu i ruszył do Maroka. Choroba przykuła
go jednak do łóżka i był zmuszony zawró-
cić. Płynął Morzem Śródziemnym, gdy
nagle jego plany pokrzyżowała burza.
Okręt, ratując się przed sztormem, zawi-
nął na Sycylię. Stąd Antoni ruszył do Asy-
żu na kapitułę generalną zakonu. Tu
spotkał samego św. Franciszka.
Ruszył w drogę. Jego płomienne kazania
porywały tłumy. Żar, z jakim opowiadał
o niebie, i liczne cuda, którymi Bóg po-
twierdzał te słowa, gromadziły przy nim
ogromne tłumy. Musiał głosić kazania na
placach, bo żaden kościół nie mógł po-
mieścić słuchaczy. Pracował w Lombardii,

wykładał na uni-
wersytetach w Mo-
ntpellier i Tuluzie.
Za życia zwano go
młotem na herety-
ków. Był jednym
z najbardziej ce-
nionych kaznodziei
XII I w.; elokwentny,
ze świetną pamię-
cią, szeroką wie-
dzą i silnym,
czystym głosem.
Zmarł 1 3 czerwca
1 231 r. w Padwie.
Już rok później
został ogłoszony

świętym. To był najszybszy proces kano-
nizacyjny w historii Kościoła! Nic dziwne-
go, skoro komisja papieska stwierdziła
w tym czasie 5 uzdrowień z paraliżu,
7 wypadków przywrócenia niewidomym
wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym
mowy i 2 wypadki wskrzeszenia umar-
łych. Gdy po 30 latach otwarto trumnę
Świętego, okazało się, że ciało uległo
całkowitemu rozkładowi, ale język i struny
głosowe ocalały.
Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy
zaginionych, wielu miast (m.in. Lizbony,
Padwy, w Polsce – Lublina), parafii oraz
kościołów na całym świecie, franciszka-
nów, antoninek oraz wielu bractw; dzieci,
górników, małżeństw, narzeczonych, po-
łożnic, ubogich, podróżnych.
Jego wspomnienie lub święto w Kościele
katolickim obchodzone jest w dzienną
rocznicę śmierci (1 3 czerwca) i jest hucz-
nie obchodzone w Lizbonie.

oprac. Aleksandra Ferenc

SYLWETKI ŚWIĘTYCH
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CHWILA RELAKSU
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WARTO PRZECZYTAĆ. . .

Ciasto piernikowe
składniki:
• 225 g masła
• 1 jajko
• 3 łyżki mleka
• 250 g miodu
• 85 g brązo-

wego cukru
• 1 00 g płatków

owsianych
• 250 g mąki
• 1 łyżeczka imbiru
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
Rozpuścić masło z miodem i cukrem.
Mąkę, imbir i sodę przesiać, wymieszać
z płatkami owsianymi i dodać do masła
z miodem i wymieszać. Mleko rozmie-
szać z jajkiem i dodać do masy, mikso-
wać razem do połączenia składników.
Piec w temperaturze 1 50ºC przez 50 -
60 minut do tzw. suchego patyczka.

Czekoladowe jeżyki
składniki:
• 200g masła
• 1 00g czekolady mlecznej
• łyżka kakao
• 200 g pokruszonych herbatników

• migdały w słupkach

Masło rozpuścić z czekoladą, dodać ka-
kao i herbatniki. Po ostudzeniu masę
włożyć do lodówki na ok. 1 godz. , na-
stępnie formować kulki i wbijać migdały,
tak by utworzyły jeżyki.

Anna Nadstoga

Szymon Hołownia, „Kościół dla średnio zaawansowanych”

Jak pisze sam autor, to coś dla tych: , „którzy z Kościołem
mają do czynienia od święta, ale wciąż są go ciekawi. Być
może chciel iby dowiedzieć się, jak księża przygotowują się
do kazań, czym różni się przeor od proboszcza i o co tak
naprawdę chodzi z wymaganym przez księży »strojem
godnym«. Autor w typowy dla siebie lekki sposób łączy
problemy teologiczne z opisami kościelnej obyczajowości,
dodając do tego mnóstwo anegdot. Książka stanowi przy-
stępne i nowoczesne kompendium wiedzy dla młodego ka-
tol ika.

Monika Wertz

CHWILA RELAKSU
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Kalendarium wydarzeń parafialnych i diecezjalnych – XII 201 4 r.

01 -24.1 2. Msze św. roratnie o godz. 6.00, a dla dzieci w środy i piątki o godz. 1 7.00.

05.1 2. Msza św. w intencji górników o godz. 1 0.00.

07.1 2. Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

08.1 2. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

09.1 2. Sakrament Bierzmowania na Mszy św. o godz. 1 8.30.

1 4.1 2. Zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego o godz. 1 2.00.

1 9.1 2. Msza św. imieninowa w intencji ks. Dariusza Gronowskiego

o godz. 1 8.30.

21 -23.1 2. Rekolekcje adwentowe na Mszach św. o godz. 9.00, 1 5.30, 1 8:30.

Spowiedź adwentowa od poniedziałku do wtorku od 6.30-9.00

i od 1 4.30-1 8.30.

INFORMATOR

Wykaz Nabożeństw na cały miesiąc

Poniedziałek - Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek - Nabożeństwo do św. Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.
Środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej

o godz. 9.00 i 1 8.30.
Piątek - Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
Sobota - Litania do Pani Cierpl iwie Słuchającej z Rokitna po Mszy Św.

o godz. 9.00.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na grudzień:

Ogólne: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom
dobrej woli .
Misyjne: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byl i autentycznymi
ewangelizatorami.
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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 1 8.00 - 1 9.00

Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl .

INFORMATOR

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, roz-
poczynają 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 mie-
siąca; godz. 7.45 w górnym kościele.
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Pogrzeby
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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 kościoła katol ickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charyta-
tywno - 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.

Ś.P.

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

Kazimiera Pląder ur. 1 926, Anna Katarzyna Szczepańska ur. 1 981 ,
Bogdan Rajczuk ur. 1 935, Sabina Dłużak ur. 1 920, Jan Dalke ur. 1 947,

Alfred Kowalski ur. 1 955, Józef Czepukowicz ur. 1 939,
Irena Węgrzyn ur. 1 930, Felicja Sterczewska ur. 1 936,

Stefan Komorowski ur. 1 934, Kazimiera Łukaszewska ur. 1 952,
Janina Zboralska ur. 1 931 , Zofia Narożna ur. 1 923,
Janina Ławeczko ur. 1 925, Czesław Wolnik ur. 1 926,
Jakub Krępa ur. 201 4, Zbigniew Maniukiewicz ur. 1 956



Msze Święte:
o godz. 6.00,
dla dzieci w środy i piątki o godz. 1 7.00.

Roraty






