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PoŜegnanie księdza SenioraPoŜegnanie księdza SenioraPoŜegnanie księdza SenioraPoŜegnanie księdza Seniora    

  

MMYYŚŚLL  MMIIEESSIIĄĄCCAA  
 
 
 

„Przy wigilijnym stole, 

Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, Ŝe dzień ten 

radosny, 

W miłości jest poczęty”. 

   Jan Kasprowicz 

 „Anielski orszak niech Twą duszę 
przyjmie. Uniesie z ziemi ku wyŜynom 
Nieba. A pieśń zbawionych niech ją 
zaprowadzi aŜ przed oblicze Boga  
NajwyŜszego.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Te słowa pieśni śpiewaliśmy na 
pogrzebie księdza seniora Mieczysława 
Rumińskiego. Odszedł do Boga w wigili ę 
święta Chrystusa Króla. Przygotowany na 
to spotkanie przez długie miesiące 
choroby. W swoich marzeniach chciał 
jeszcze raz przyjechać do naszej parafii, 
zobaczyć znane miejsca, spotkać bliskie 
osoby. Stan zdrowia nie pozwolił mu na to. 
 Ale teraz jest juŜ z nami. Ostatnim 
pragnieniem ks. Mieczysława było, aby na 
zawsze spocząć na cmentarzu razem z 
parafianami, których przez prawie pół 
wieku chrzcił, katechizował, przygodo-
wywał do bierzmowania i małŜeństwa. W 
wielu naszych domach są zdjęcia 
komunijne dziadków, rodziców czy dzieci 
 
 
 

razem z ks. Mieczysławem. Jak mało kto 
potrafił ze spokojem wysłuchiwać spo-
wiedzi nie tylko parafian. Bardzo często 
był zapraszany do spowiadania w innych 
parafiach. 
 Przed laty p. Halina, która przeszła całą 
formację duchową pod okiem ks. 
Rumińskiego powiedziała, Ŝe był on 
proboszczem stulecia. Rzeczywiście, jako 
mieszkańcy parafii wspominając wiek 
dwudziesty powinniśmy dziękować Bogu  
za dar ks. Mieczysława. 
 Inny w tym roku jest adwent, inne będą 
święta BoŜego Narodzenia. Na pewno 
więcej z nas podąŜy na cmentarz, aby 
pomodlić się, zapalić światło Chrystusa na 
grobie ks. Seniora. Pierwszego stycznia nie 
złoŜymy solenizantowi Ŝyczeń osobiście 
czy przez telefon, jak było do tej pory. 
 Takie są wyroki Boskie, taki los ludzki. 
W ostatnich słowach Ŝycia ks. Mieczysław 
patrząc w przyszłość widział swoją rolę 
jako opiekuna duchowego wszystkich 
spoczywających na „starym” cmentarzu. 
Pan Bóg dał mu tę posługę i na pewno w 
niebie wstawia się za duszami tych, co są 
w czyśćcu i za nami Ŝyjącymi, szczególnie 
za chorymi. 
 Spełnijmy duchowy testament ks. 
Mieczysława, aby radość spotkania z 
Bogiem była udziałem kaŜdego z nas przez 
szczerą spowiedź i komunię świętą. 
Eucharystia była najwaŜniejszym punktem 
kaŜdego jego dnia. Przygotowywał się do 
niej długo i bardzo starannie. Cierpiał, gdy 
w ostatnich dniach Ŝycia nie mógł jej 
sprawować. Teraz na pewno w niebie 
wyprasza dla nas łaskę Ŝycia Eucharystią. 

L.K.
 

 

KALENDARIUM  
 
 

3 grudnia – Św. Franciszka 
Ksawerego Kapłana - 
wspomnienie 
 

6 grudnia – Św. Mikołaja Biskupa 
– wspomnienie 
 

7 grudnia – Św. AmbroŜego 
Biskupa – wspomnienie 
 

8 grudnia – Niepokalanego 
Poczęcia NMP – uroczystość 
 

13 grudnia – Św. Łucji Dziewicy i 
Męczennicy – wspomnienie 
 

14 grudnia – Św. Jana od krzyŜa 
Kapłana – wspomnienie 
 

24 grudnia – Wigilia Narodzenia 
Pańskiego – Uroczystość 
 

25 grudnia – Narodzenie Pańskie 
– uroczystość 
 

26 grudnia – Św. Rodziny Jezusa, 
Maryi i Józefa – święto  
 

27 grudnia – Św. Jana Apostoła i 
Ewangelisty – święto 
 

28 grudnia – Św. Młodzianków 
męczenników – święto 
 

29 grudnia – 5 dzień w oktawie 
Narodzenia Pańskiego – święto 
 

30 grudnia – 6 dzień w oktawie 
Narodzenia Pańskiego – święto 
 

31 grudnia – Św. Sylwestra I 
PapieŜa – wspomnienie 
 

1 stycznia – Świętej BoŜej 
Rodzicielki – uroczystość 

Niech zbliŜające się Święta Narodzenia Pańskiego  
rozpalą w Was na nowo Wiarę Nadzieję i Miłość 
Wiarę Wiarę Wiarę Wiarę  -  która nadaje kierunek naszemu 
Pielgrzymowaniu 
NadziejęNadziejęNadziejęNadzieję - która pomaga nie ustawać w drodze 
Miłość Miłość Miłość Miłość - która wszystko przetrzyma 
 

Ŝyczą 
Duszpasterze wzraz z Redakcją 
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...Eleni, przeprowadzona po koncercie w Rokitnie 20.09.2004r. 
 
Red.: Jakie ma pani wra Ŝenia po dzisiejszym wyst ępie?  
 Najlepsza i najwaŜniejsza podczas takich spotkań jest reakcja 
publiczności. MłodzieŜ i dorośli sympatycznie i radośnie odebrali 
moje piosenki. Tak niewiele trzeba, aby poczuć się dobrze 
i szczęśliwie. Bardzo podobały mi się przedstawienia chłopaków 
z DPS-u, a przede wszystkim przesłanie tych przedstawień. Piękny 
jest teŜ plac, gdzie występowaliśmy. Nie lubię nagrywać płyt. 
Uwielbiam za to koncerty, kontakt z publicznością, słuchaczami na 
Ŝywo. 
Red.: Z jakiego powodu pani wyst ępuje na koncertach takich 
jak te: charytatywnie, dla dzieci, starszych i dzie ci niepełno -
sprawnych? Jaka jest pani motywacja? 
 Tak mnie nauczyli rodzice. Wiele wyniosłam z domu 
rodzinnego. NajwaŜniejsze było to, Ŝe trzeba zauwaŜać drugiego 
człowieka. Moi rodzice nigdy nie narzekali, umieli wybaczać. Te 
wartości miały na mnie duŜy wpływ juŜ w dorosłym Ŝyciu. Jak 
zostałam piosenkarką postanowiłam sobie, ze ten mój dar chcę teŜ 
w jakiś inny sposób wykorzystać. Nie da się robić wszystkiego za 
pieniądze. Staram się więc robić spotkania dla tych, którzy nie 
mogą normalnie być na moich koncertach. JeŜdŜę po domach 
pomocy społecznej, domach dziecka. Pytają się mnie często skąd 
biorę na to czas? Jak się chce, to się go znajdzie. Ja przecieŜ 
podczas tych koncertów-spotkań nie tylko daję, ale przede 
wszystkim biorę. Dlatego od wielu lat staram się być tam, gdzie 
mnie potrzebują.  
Red.:  Jaki ma pani stosunek do sławy? 
 Sława jest częścią mojej pracy. Tak jak wywiady, podpisywanie 
autografów. Zresztą moja przyjaciółka mówi, Ŝe nigdzie nie moŜna 
ze mną wyjść spokojnie. Zawsze ktoś nas zaczepia, prosi o 
zdjęcia. Często ludzie pchają się, chcą być jak najbliŜej, bo myślą, 
Ŝe nie zdąŜą. A ja im wtedy mówię, Ŝeby się nie bali, bo na pewno 
dostaną autograf, bo ja po koncertach zawsze podpisuję do końca, 
do ostatniej osoby. Zresztą najbardziej urocze są te babcie 
przychodzące po autografy. Cieszy mnie taka pozytywna reakcja 
ludzi. Zawsze to lepiej niŜ by ktoś przyszedł i powiedział: „Nie lubię 
pani piosenek.” 
 Miałam kiedyś taką ciekawą sytuację. Na mój koncert przyszedł 
19-letni chłopak, w ćwiekach, ubrany na czarno i przed występem 
zaznaczył mi, Ŝe „ja pani nie słucham, przyszedłem tylko po 
autograf dla babci”. Jednak został na koncercie i potem przyszedł 
po występie i powiedział: „Było super”. 
 Nie lubię słowa „gwiazda”. Nie przesadzajmy, nie jestem 
gwiazdą, przede wszystkim jestem człowiekiem. NajwaŜniejsze, 
Ŝeby to, co się robi, robić z sercem.  
Red.:  Jakie ma pani najbli Ŝsze zawodowe plany? 
 Przede wszystkim koncerty po Polsce. TakŜe nagranie nowych 
dwóch płyt: polskiej i greckiej. Na greckiej byłyby piosenki, na 
których się wychowałam, które przetrwają. Ale jest ich tak strasznie 
duŜo, Ŝe mam problem z ich wyborem. Na polskiej będę m.in. 
niedawno nagrane piosenki z muzyką Seweryna Krajewskiego. 
Red.: Jak wygl ądało pani dzieci ństwo i droga do profesjo-
nalnego śpiewania? 
 Urodziłam się jako dziesiąte dziecko. Ośmioro z nas jeszcze 
Ŝyje. Byłam rozpieszczana, ale podobno grzeczna. W szkole 
podstawowej śpiewałam w zespole muzycznym o nazwie 
NIEZAPOMNIAJKI składającym się z pięciu dziewczyn. Bardzo 
interesowałam się sportem. Szczególnie w lekkoatletyce miałam 
dobre wyniki. Jednak w liceum pan powiedział mi, Ŝe muszę 
wybrać: muzyka, albo sport, Ŝe nie da się dłuŜej tego ciągnąć 
równolegle. Wybrałam muzykę. Potem w liceum razem z dwiema 
koleŜankami tworzyłyśmy zespół: TRIO BALLADA. Grałyśmy na 
gitarach, śpiewałyśmy i nawet komponowałyśmy. Jeździłyśmy po 
róŜnych konkursach, eliminacjach. Po liceum zdawałam do 
WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nie dostałam się, 
więc wzięto mnie do greckiego zespołu PROMETEUSZ. Było to 
w 1975 roku. Miałam być tam rok, a zostałam 29 lat. Tańczyliśmy 
i śpiewaliśmy muzykę grecką. Pokazywaliśmy w tamtych czasach, 
kiedy nie było moŜliwości wyjazdu za granicę kawałek greckiej 
kultury. Ludzie zresztą przysyłali potem listy, w których pisali, 
Ŝe zainspirowaliśmy ich do nauki języka greckiego, historii 
greckiej... 
 

R o z m o w a  z . . .  

Jan Paweł II nauczaJan Paweł II nauczaJan Paweł II nauczaJan Paweł II naucza    
 W służbie najmniejszych 
  Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, 
który w znacznej mierze przesądza o autentycznym 
uczestnictwie w Eucharystii celebrowanej we 
wspólnocie: chodzi o to, czy jest ona bodźcem do 
czynnego angażowania w budowę społeczeństwa 
bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W 
Eucharystii nasz Bóg ukazał najwyższą formę 
miłości, odwracając wszystkie kryteria panowania, 
które zbyt często dominują w ludzkich relacjach, i 
radykalnie potwierdzając kryterium służby: „Jeśli 
ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim 
ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9, 35). Nie 
przypadkiem w Ewangelii według św. Jana nie 
znajdujemy relacji o ustanowieniu Eucharystii, ale 
jest tam scena „Umycia nóg” (por. J13,1-20: 
pochylając się, by umyć nogi swym uczniom, Jezus 
niedwuznacznie wyjaśnia sens Eucharystii. Św. Paweł 
ze swej strony wyraźnie podkreśla, że nie jest 
godziwa celebracja eucharystyczna, w której brakuje 
blasku miłości, potwierdzonej konkretnym 
świadectwem dzielenia się  

Red.:  Czy to wydarzeni e sprzed 10 lat, czyli zamordowanie 
pani córki przez jej chłopaka, zachwiało pani wiar ę w ludzi? 
 Nie zachwiało. W pierwszym momencie traktowałam to jako 
tragedie dwóch rodzin. Szukałam przyczyn, zastanawiałam się 
czy czegoś nie przeoczyliśmy. Najgorsze było to, ze prasa 
zamiast szukać przyczyn takich tragedii, Ŝe młodzieŜ zabija się 
nawzajem, opisuje po prostu to, co się wydarzyło. Przebaczyłam 
temu chłopakowi. Nie miałam w sobie nienawiści. Matka tego 
chłopaka to bardzo przeŜyła. Nie wiem czy ona nie dźwiga teraz 
większego krzyŜa ode mnie. Trzeba przebaczać. I tak nie zwrócę 
Afrodytce Ŝycia, a jakbym pielęgnowała w sobie tą nienawiść, 
to bym nie mogła normalnie funkcjonować, utrzymywać norma-
nych kontaktów z bliskimi. Nie tędy droga. Zresztą to, co się 
dzieje teraz na świecie jest obłędem, wielką tragedią. Politycy 
nie mają w sobie pokory, ani nie umieją przebaczać. Nienawiść 
rodzi nienawiść. Jeśli nie będziemy przebaczać, to zginiemy. Nie 
wiem czy ktoś jest w stanie powstrzymać to, co się dzieje teraz 
na świecie. W programach informacyjnych nie ma Ŝadnych 
dobrych wiadomości. To przygnębia. Co jest najwaŜniejsze dla 
współczesnego człowieka? Nie wiem. 
Red.: Ale za to te przesłania w pani piosenkach s ą jakąś 
przeciwwag ą dla tego, co si ę dzieje na świecie... 
 Piosenka moŜe budzić dobre i złe emocje. W telewizji od 
ponad dziesięciu lat coraz więcej  piosenek o złym przesłaniu. O 
takich tekstach, które negatywnie wpływają na młodzieŜ. Bardzo 
trudno znaleźć się w telewizji z taką muzyką, jaką ja śpiewam. 
Mój menadŜer się denerwuje, a ja zawsze mówię „róbmy swoje”. 
NajwaŜniejsze, Ŝe nas ludzie słuchają, przychodzą na koncerty. 
Red.: Ma pani dwa obywatelstwa. Pani rodzice pochodz ą 
z Grecji, ale pani urodziła si ę juŜ w Polsce. Jakie nosi pani 
w sobie greckie cechy? 
 Przede wszystkim typową urodę (łącznie z greckim 
nosem...), pogodę ducha i poczucie humoru. Grecy, nawet jak
maja problem, to są pogodni. Ja teŜ taka jestem. Moja koleŜanka 
się mnie czepia o to, Ŝe obojętnie co się dzieje, ja zawsze  na 
pytanie: co u ciebie?, odpowiadam: dobrze. 
 Czuję się i Polką, i Greczynką. Tu i tu się czuje jak w domu. 
Jak słyszę grecką muzykę od razu mi w duszy gra. Tak teŜ 
reagują na polską mowę za granicą. Najgorsza jest sytuacja, gdy 
polska gra przeciw Grecji. Bardzo się wtedy denerwuję, bo nie 
jest to przyjemna sytuacja....  
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O s t a t n i a  d r o g a  O s t a t n i a  d r o g a  O s t a t n i a  d r o g a  O s t a t n i a  d r o g a      
śp. śp.  śp.  śp.  KKKKsiędza siędza siędza siędza Seniora Seniora Seniora Seniora Mieczysława RumińskiegoMieczysława RumińskiegoMieczysława RumińskiegoMieczysława Rumińskiego 
 

  W sobotę 20 listopada całą nasza parafię obiegła smutna 
wieść o śmierci Ks. Seniora Mieczysława Rumińskiego. Od 
soboty wierni gromadzili się w kościele by modlić się za 
zmarłego. 
 Przywiezienie ciała Księdza Seniora nastąpiło we wtorek 22 
listopada. Wielu z nas uczestniczyło we mszy św. Ŝałobnej a 
potem czuwało przy trumnie. 
 Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w środę o godz. 
1000. Na mszę św. pogrzebową przybyło 40 księŜy i ogromna 
rzesza parafian, która chciała poŜegnać Ks. Seniora.  
 Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Mieczysław 
Marszalik. 
 Ks. Senior Mieczysław Rumiński został pochowany zgodnie 
ze swoim Ŝyczeniem na naszym cmentarzu koło krzyŜa 

† 
 

Z głębokim Ŝalem zawiadamiam, Ŝe 20 listopada 2004 roku 

zmarł 
 

KSIĄDZ SENIOR 

MIECZYSŁAW RUMIŃSKI 
 

Przywiezienie ciała do Kościoła Parafialnego w Przytocznej 
nastąpi 

23 listopada 2004 roku (wtorek) ok. godz. 1700 

Msza Święta śałobna we wtorek o godz. 18 00. 

Po mszy św. czuwanie przy trumnie do godz. 2200 
 

Msza Święta Pogrzebowa  

odbędzie się 

w środę 24 listopada 2004 roku o godz. 10 00, 

po Mszy św. nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz. 
 

 
                                                                             Ks. Proboszcz Sławomir Kupiec 
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VII Festiwal Piosenki Religijnej Przytoczna 2004VII Festiwal Piosenki Religijnej Przytoczna 2004VII Festiwal Piosenki Religijnej Przytoczna 2004VII Festiwal Piosenki Religijnej Przytoczna 2004 
 

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM I śYCIEM 

Na zdjęciach: 
1.Jagoda Struzik i Karolina Kozłowska 
2.Agata Dąbrowska 
3.Magdalena Materna 
4.Kamil Szlachetko 
5.Tomasz Serowik 
6.Schola ze Skwierzyny - goście festiwalu 
7.Karolina Kupczyk i Małgorzata Łopatka 
8.Andrzej Pałka i Aneta Pietrzak - 

prowadzący festiwal 
9.Martyna Byrchardt 

10.Paulina Graczyk 
11.Jury festiwalu 
12.Tomasz Serowik odbiera nagrodę 

publiczności 
13.Bartłomiej Kucharek i Piotr Barski - 

oprawa muzyczna festiwalu 
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1. PrzeŜywamy okres adwentu. Zapraszamy na Mszę św. 

Roratnią o godz. 1700.  
2. Przez okres adwentu nie będzie Mszy Św. o godz. 1800. 
3. Od IV Niedzieli Adwentu (19.12) do wtorku (21.12) 

w naszej parafii odbywać się będą rekolekcje adwentowe. 
4. W piątek Wigilia BoŜego Narodzenia. Nie będzie Mszy 
św. o godz. 1800. Przypominamy, Ŝe w Wigilię 
zachowujemy post. Pasterki odprawione będą o godz. 2200 
i 2400. W Lubikowie pasterka o godz. 2130 w Nowej 
Niedrzwicy pasterka o godz. 2300. 

5. W sobotę Uroczystość BoŜego Narodzenia. Nie będzie 
Mszy św. o godz. 800. Pozostałe Msze św. odprawiane 
będą według porządku niedzielnego. 

6. W niedzielę drugi dzień BoŜego Narodzenia. Msze św. 
według porządku niedzielnego. Tradycyjnie w drugi dzień 
świąt taca przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. 

7. W salce katechetycznej moŜna nabyć: 
• Opłatki - ofiary złoŜone za opłatki przeznaczone będą na 

ogrzewanie kościoła i fundusz remontowy. 
• Kartki świąteczne - zysk ze sprzedaŜy przeznaczony 

będzie na letni wypoczynek dzieci z naszej parafii. 
• Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 

8. 31 grudnia naboŜeństwo zakończenia roku o godzinie 1700 
9. 1 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 800 

Niech zakwitnieNiech zakwitnieNiech zakwitnieNiech zakwitnie    
    

CCCCiemność do wnętrza się wkrada, 
JJJJak  złodziej z człowieczeństwa okrada. 
  

CCCCzuwać. Zasmucić się nad tym co nie wyszło, 
IIII poczuć na nowo oddech zmartwychwstania. 
 

WWWWejść pielgrzymką do sanktuarium sumienia, 
WWWWprowadzić ciszę, dokonać duszy 
oczyszczenia. 
 

BBBBo jakŜe  róŜne są drogi człowieka do  Pana, 
IIII róŜne cierpienia, które  Ogień Miłości 
wypala. 
 

PPPPrzyjdź  Światłości ze swoim Aniołem, 
NNNNiech uniesie w przestworza  dusze utrapione. 
 

NNNNiech zakwitnie dzień Paschy, dzień 

COCOCOCO     I I I I     DLACZEGO DLACZEGO DLACZEGO DLACZEGO     SPOśYWAMY  SPOśYWAMY  SPOśYWAMY  SPOśYWAMY  W  CZASIE  WIGILII W  CZASIE  WIGILII W  CZASIE  WIGILII W  CZASIE  WIGILII    
 Weszliśmy w czas adwentu, czas oczekiwania na przyjście 
Jezusa. Gdy idziemy na roratnie msze święte ciemności nocy 
rozświetlają nam migoczące płomyki lampionów. KaŜdy z nas, czy 
to wierzący, czy niewierzący, tęskni do świąt BoŜego Narodzenia, 
bo bardziej lub mniej świadomie wyczuwa, Ŝe światłem na drodze 
ku zbawieniu jest tylko Chrystus. 
 Być moŜe dlatego BoŜe Narodzenie, a szczególnie Wigilia, 
obrosły przez wieki tradycjami, które podkreślają charakter tych 
świąt, ale wielu ludziom przysłoniły prawdziwy ich sens. Na 
wigilijn ą wieczerzę w rodzinnym gronie przybywamy nawet  
z odległych zakątków kraju czy świata nie tylko, aby przełamać się 
opłatkiem i serdecznie uściskać, ale takŜe by we wspólnocie 
czuwać w oczekiwaniu na Jezusa. Na tę wyjątkową wieczerzę 
składa się wiele dań i przysmaków zwyczajowo postnych. 
 Gdy przyjrzymy się tym potrawom przekonamy się, Ŝe są 
zawsze darami naszych pól, lasów, działek oraz ogrodów  
i wszystkie są pochodzenia roślinnego (kapusta, susz owocowy, 
groch, cebula, olej, mak, grzyby, pszenica czy miód) łącznie  
z opłatkiem, który wypiekany jest z przaśnego ciasta ze skrobi 
pszennej i wody. 
Być moŜe ma to związek z tym, co mówi Księga Rodzaju  
„I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po 
całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: 
dla was będą one pokarmem.” (Rdz 1,29) 
 Podobnie nazwa starej tradycyjnej potrawy wigilijnej kutii 
przyrządzanej z gotowanej pszenicy z makiem, miodem i bakaliami 
wywodzi się z greckiego słowa „kókkos” – ziarno. 
 Jedynym daniem nie roślinnym spoŜywanym w czasie wigilii 
jest ryba. Stało się tak dlatego, Ŝe ryba jest od zarania dziejów 
chrześcijaństwa symbolem Chrystusa. Z pierwszych liter wyrazów 
greckiego zdania Iesous CHristos, THeou Yios, Soter – Jezus 
Chrystus, Syn BoŜy, Zbawiciel moŜemy utworzyć słowo „Ihthys”, 
co po grecku znaczy ryba. 
 Wszystkie te wspaniałe potrawy stawiamy na stole przykrytym 
białym obrusem (len), pod którym kładziemy siano przypominające 
nam miejsce urodzenia Jezusa. 
 Weseląc się, jedząc i bawiąc pamiętaj drogi czytelniku  
o najwaŜniejszym przesłaniu tych świąt – radujemy się przyjściem 
na świat Syna BoŜego Jezusa, który otworzył nam na nowo drogę 
do Ojca.             
 

A. G. 

VII Festiwal Piosenki Religijnej Przytoczna 
2004 

 Powoli tradycją się staje organizowanie w naszej parafii 
Festiwalu Piosenki Religijnej. W tym roku odbył się juŜ po raz 
siódmy. Wzięły w nim udział nie tylko dzieci z Parafii 
Przytoczna, ale równieŜ z sąsiednich - Goraj i Rokitno. 
 Frekwencja dopisała, zarówno wśród publiczności (sala 
kinowa domu kultury wypełniona była po brzegi), jak i wśród 
uczestników. Czterdzieścioro dzieci i młodzieŜy w wieku od 4 
do 15 lat wykonało razem 32 piosenki. Jury konkursu, którego 
przewodniczącym był pan Jan Cap, wyłoniło laureatów: 
Martyna Burchardt (lat 9, Przytoczna), Kamil Szlachetko (lat 
11, Przytoczna), Tomasz Serowik (lat 14, Przytoczna –
otrzymał równieŜ nagrodę publiczności) oraz duet Karolina 
Kozłowska i Jagoda Struzik (11 lat, Przytoczna). Ponadto 
zostały przyznane wyróŜnienia: Paulina Graczyk (8 lat, 
Przytoczna), Magdalena Materna (11 lat, Przytoczna), Agata 
Dąbrowska (15 lat, par. Rokitno) oraz duet Karolina Kupczyk i 
Małgorzata Łopatka (lat 11, par. Goraj). 
 W tym roku wolą BoŜą było dzień przed festiwalem powołać 
do wieczności śp. księdza seniora Mieczysława Rumińskiego. 
Tegoroczny festiwal odbywający się pod hasłem „Eucharystia 
źródłem i światłem Ŝycia”, stał się swego rodzaju pomnikiem 
ku czci ks. Mieczysława, który często mawiał „kto śpiewa ten 
dwa razy się modli”, a który ponad wszystko umiłował 

Zasady pisowni słownictwa religijnego c.d. 
1.4. Nazwy godności, tytułów, urzędów kościelnych  
      Nazwy te piszemy zasadniczo małą literą, np.: 
ojciec, ksiądz, papieŜ, biskup (z wyjątkiem tekstów 
okolicznościowych, listów itd. - wówczas stosujemy 
wielką literę ze względów grzecznościowych lub 
emocjonalnych). Piszemy ojciec święty małymi 
literami, dopuszcza się jednak stosowanie wielkiej 
litery ze względów emocjonalnych, czyli Ojciec 
Święty.  
      Pełne oficjalne nazwy jednoosobowych urzędów 
piszemy duŜą literą (wszystkie człony), np.: 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
       Nazwy członków i członkiń zakonów piszemy 
małą literą, np. oo. franciszkanie, małe siostry Jezusa 
(nie są to nazwy zakonów jako instytucji, tylko nazwy 
członków). 
. 

M.J. 
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Sakramentu Chrztu Świętego udzielono dzieciom: 
1. Dominika Bieńko c. Marcina i Moniki 
2. Bartosz Napieraj s. Artura i Karoliny 
3. Arkadiusz Matusik s. Zbigniewa i Beaty 
4. Katarzyna Krzystyniak c. Agnieszki 
 
 
 
W miesiącu listopadzie nikt nie zawarł sakramentu małŜeństwa 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Jacenty Polkowski zm.  pogrzeb odbył się 30.10.04r. 
2. Śp. Stanisława Ćwiertnia zm. 01.11. pogrzeb odbył się 03.11.04r.  
3. Śp. ks. Mieczysław Rumuński zm. 20.11. pogrzeb odbył się 24.11.04r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Byłem liturgistą i lubiłem być przygotowany do każdego roku kościelnego. Adwent był bliski Bożemu 
Narodzeniu i przeżywałem go bardzo mocno. Roraty odbywały się razem dla dorosłych i dla dzieci. Kiedyś 
odbywały się one rankiem. Niektóre dzieci ubierały się specjalnie, stały pod chórem, a kiedy się nie mieściły 
to szły głębiej w kościół. Następnie odbywała się wspólna procesja- ministranci stali przy ołtarzu, a dzieci 
wchodziły do ławek. Uroczysty początek, pieśni adwentowe. Organistą był wtedy pan Franciszek Wołoszyn, 
a później i do teraz pan Jan Cap. Zawsze było przygotowanie katechetyczne. Roraty odbywały się rano, ale 
trzeba było zmienić na wieczór, żeby przychodziło więcej dzieci, chociaż rano tez przychodziły. 
Jak się ksiądz czuje?  
 Jestem patronem chorych, niepełnosprawnych i cierpiących. Niech nie myślą, że są pozostawieni sami 
sobie. Niech wiedzą, że o nich pamiętam i za nich się modlę. 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  
telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 7493041 – ks. wikary 

Kamyczki  
 

„Na r ękę” 
 Na przełomie pa ździernika i listopada 
Konferencja Episkopatu Polski wystoso-
wała now ą instrukcj ę odno śnie przyjmo-
wania Komunii Św. Zgodnie z t ą instrukcj ą 
wierni uczestnicz ący w Eucharystii i Nabo-
Ŝeństwach mog ą przyjmowa ć komuni ę 
świętą w tzw. formie „na r ękę”.  
 

 Decyzja Episkopatu weszła w Ŝycie  
w I niedzielę Adwentu (28. 11. br.) i oprócz 
formy przyjmowania Eucharystii normuje takŜe 
postawę przystępowania do Komunii Św. – 
Dopuszczalne są dwie formy: na stojąco lub na 
klęcząco – mówi bp Stefan Cichy, przewodni-
czący Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu 
BoŜego i Dyscypliny Sakramentów. Nowa 
instrukcja zastąpi inną wydaną 17 lat temu, 
która kwestię przyjmowania Komunii Św. 
pozostawiała do uregulowania biskupom 
diecezjalnym. 
– Teraz wybór formy będzie zaleŜał od 
wiernych – powiedział bp. Cichy.  
 Pozostawienie wyboru wiernym jest 
ogromnym krokiem ku liberalizacji liturgii. Czy 
jest to dobre? Trudno powiedzieć. Na pewno 
sprowadza na nas większą odpowiedzialność. 
Warto zastanowić się czy zanim zdecydujemy 
się na przyjmowanie Eucharystii w nowej 
formie, nie powinniśmy odpowiednio się do 
tego faktu przygotować.  
 Warto równieŜ zaznaczyć, iŜ Episkopat 
dokładnie uregulował kwestię przystępowania 
do Komunii Św. Oprócz postawy określono 
równieŜ pewne gesty jakie naleŜy wykonywać 
przed procesyjnym przystąpieniem do Komu-
nii Św. Obecnie zalecane jest procesyjne 
przyjmowanie Komunii świętej. W takim 
wypadku cześć Eucharystii oddaje się przez 
przyklęknięcie lub ukłon przed przyjęciem 
Komunii. 

(owad) 
 

Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…  (15)  
 
 Przed śmiercią ks. Mieczysława Rumińskiego odwiedziły go w Zielonej Górze w dniu 23.10.2004r. animatorki 
Eucharystycznego Ruchu Młodych i przeprowadziły rozmowę, której pierwszą część drukujemy w tym miesiącu, a drugą 
– ostatnią w przyszłym. 

...  ...  ...  ...  adwentadwentadwentadwent    
 

Alleluja. 
 To hebrajskie słowo moŜna przetłumaczyć jako 
„chwalmy Pana” lub „chwalmy Pana razem”. Dlatego teŜ 
zaleca się, aby nawet na recytowanej Mszy św. Alleluja 
było śpiewane. 
Akt pokuty. 
 Publiczne wyznanie swojej grzeszności w czasie Mszy 
św. to przypomnienie prawdy o słabości człowieka, ale 
takŜe wyraŜenie gotowości do przyjęcia słów Ewangelii. 
To równieŜ uznanie prawdy o tym, Ŝe grzech nie jest 
osobistą sprawą grzeszącego. Pociąga on za sobą skutki, 
które uderzają takŜe w inne osoby. Grzech jest winą, 
która domaga się przebaczenia. Obecna modlitwa 
pokutna pochodzi najprawdopodobniej ze średniowiecza. 
Stała się ona częścią Mszy na przełomie X i XI w. 

(Z miesięcznika „Dobre Nowiny” październik 2004) 


