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MYŚL 
MIESIĄCA 

 

Kochajcie Maryję  
i róbcie wszystko, by 

Ją kochano. 
Odmawiajcie 

RóŜaniec, odmawiajcie 
go zawsze. 

Odmawiajcie go, jak 
tylko moŜecie 

 

(św. o. Pio) 

KALENDARIUM  
 

1 października – Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus– wspomnienie 
 

2 października – Świętych 
Anio
ów StróŜów – 
wspomnienie 
 

4 października – Św. Franciszka  
z AsyŜu – wspomnienie 
 

7 października – NMP 
RóŜańcowej – wspomnienie 
 

9 października – B
. Wincentego 
Kad
ubka – wspomnienie 
 

13 października – B
. Honorata 
Koźmińskiego – wspomnienie 
 

15 października – Św. Teresy  z 
Avila – wspomnienie 
 

16 października – Św. Jadwigi 
Śląskiej – wspomnienie 
 

17 października – Św. Ignacego 
Antuiocheńskiego – wspomnienie 
 

18 października – Św. 	ukasza 
Ewangelisty – święto  
 

20 października – Św. Jana 
Kantego Kap
ana – wspomnienie 
 

21 października – B
. Jakuba 
Strzemię – wspomnienie 
 

26 października – Rocznica 
Poświęcenia Kościo
a 
W
asnego – uroczystość 
 

16 października – Św. 
Aposto
ów Szymona i Judy 
Tadeusza – święto 
 

Pokolenie Jana Pawła  II 

  30 lat temu świat otrzyma
 w darze 
kardyna
a Wojty
ę jako następcę świętego 
Piotra. Wszyscy jesteśmy pokoleniem Jana 
Paw
a II. Nie tylko m
odzieŜ , ale takŜe 
osoby w średnim wieku, a nawet najstarsi. 
Wszak przed papieŜem  z Polski niewiele 
wiedzieliśmy o Ŝyciu Kościo
a Powszech-
nego. Dopiero Jego pontyfikat, otwierający 
nas kraj na szeroki świat, na najświętsze 
wartości, zmieni
 naszą mentalność na 
otwartą i twórczą. Nie wszyscy podąŜyli we 
w
aściwym rozumieniu wolności, a to juŜ 
temat na osobne rozwaŜania.  
 Co nam powinno zostać z tego pontyfikatu. 
na kolejne rocznice jego rozpoczęcia? Na 
pewno nie zapomnimy wspania
ych 
pielgrzymek. Wielu z nas by
o w roku 1997 na 
pamiętnym spotkaniu w Gorzowie. To naszą 
diecezję Jan Pawe
 II prosi
 , abyśmy modląc się 
na kolanach wspierali Jego pontyfikat. Trzy lata 
po śmierci papieŜa te s
owa są nadal aktualne. 
Mamy modlić się o realizowanie nauki  Jana 
Paw
a II w naszym Ŝyciu. Poczucie wspólnoty 
wiary, ojcowskie s
owa otuchy, ale teŜ  
i skarcenie w duchu mi
ości, niech pozostaną  
z nami. Nie zapomnimy równieŜ  
o wspania
ych zaleceniach, będących 
wyborem najlepszej drogi Ŝycia: "Nie 
lękajcie się, otwórzcie na ościeŜ drzwi 
Chrystusowi." Kto tak uczyni, będzie widzia
  
 

sens Ŝycia i nigdy nie straci nadziei, nawet  
w najtrudniejszych chwilach Ŝycia. Nie będzie 
chcia
 rzucać się pod samochód, jak dziewczyna 
co pob
ądzi
a w mi
ości, czy jak ch
opak 
za
amany brakiem akceptacji ze strony 
rodziców, idący świadomie na kruchy lód  
z przekonaniem, Ŝe się moŜe za
amie. 
 Jako pokolenie JP II powinniśmy nauczyć 
się od wielkiego Polaka modlitwy. S
uga BoŜy  
biskup Wilhelm Pluta wielokrotnie opowiada
, 
Ŝe nie widzia
 cz
owieka piękniej modlącego 
się w swojej kaplicy niŜ Jan Pawe
 II.. Widać 
by
o, Ŝe jest  w innej rzeczywistości, 
oderwany od spraw świata, a jednocześnie 
powierzający je Bogu.  Stąd bra
a się si
a 
późniejszych s
ów i postaw papieŜa.  
  W naszej parafii jest grupa modlitewna św. 
ojca Pio, wielkiego przewodnika duchowego 
papieŜa. Istnieją teŜ cztery róŜe śywego 
RóŜańca, z którą to modlitwą Karol Wojty
a  
nigdy się nie rozstawa
. Grupy te mają  
w zamiarze realizować testament papieŜa, 
powierzając sprawy Ŝyciowe Bogu i uczyć 
wype
niać wolę Stwórcy. 
 Jan Pawe
 II jest patronem naszego 
gimnazjum. Niech teŜ będzie dla nas wzorem 
zawierzenia Ŝycia Bogu, pomimo trosk  
i cierpień dnia codziennego. 

L.K. 
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Wywiad  z….  Wywiad  z….  Wywiad  z….  Wywiad  z….  o. No. No. No. Natatatataaaallllisem  prowadzącym Misje Świete w naszej parafiiisem  prowadzącym Misje Świete w naszej parafiiisem  prowadzącym Misje Świete w naszej parafiiisem  prowadzącym Misje Świete w naszej parafii    
 

Misje święte to jedno z najwaŜniejszych wydarzeń, 
jakie ostatnio mia
y miejsce w naszej parafii. By
 to czas 
zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa, kolejna, a dla 
niektórych moŜe juŜ ostatnia szansa, jaką da
 Bóg.  
Duchowym przewodnikiem by
 Ojciec Natalis, który po 
zakończeniu spotkań zgodzi
 się podzielić z nami jeszcze  
kilkoma refleksjami. 
 

- Jaka jest istota Misji Świętych? 
 

Odprawianie Misji Świętych jest nawiązaniem do 
średniowiecznej tradycji Misji Ludowych, g
oszonych w 
spo
ecznościach parafialnych przez wędrownych 
kaznodziejów zwanych Misjonarzami. W czasach 
wspó
czesnych zwyk
o odprawiać się misje co oko
o dziesięć 
lat. 
 

-Jakie jest zatem ich zadanie?  
 

To waŜne ćwiczenia duchowe. Mają one na nowo 
przypominać wszystkim wierzącym podstawowe zasady 
wiary i moralności, rozbudzić w nich chrześcijańskiego 
ducha i wskazać w
aściwy kierunek Ŝycia ku niebu. 
 

-To Ca
kiem podobnie, jak rekolekcje. 
 

Tak, tylko zwyk
e rekolekcje, czy to adwentowe, 
wielkopostne lub inne trwają krócej  i wówczas moŜna 
przeŜyć o wiele mniej waŜnych wydarzeń duchowych. W 
programie Misji Świętych oprócz tradycyjnych nauk, 
spotkań stanowych na szczególnie podkreślenie zas
uguje 
celebrowanie sakramentów świętych. Są one mocno 
akcentowane, przeŜywane na nowo a niektóre, takie jak 
sakrament chrztu, czy ma
Ŝeństwa  odnawiane. Ponadto 
kaŜde Misje w parafii pozostawiają po sobie widzialną 
pamiątkę w postaci krzyŜa misyjnego – centralnego 
misterium wiary chrześcijańskiej. 
 

- Ojcze Przeorze… i tu pytanie zosta
o przerwane, gdyŜ… 
 

U nas to się nazywa Gwardian! 
 

- Dziękujemy za sprostowanie, bo nie wszyscy z nas wiedzą, jak nazywa się prze
oŜony zakonu 
franciszkanów. Przyjecha
 Ojciec do nas ze Wschowy. Niejednokrotnie mieliśmy okazję gościć u siebie 
duchowych w takich samych habitach, toteŜ kontakt z Franciszkanami nie jest nam obcy. Chcielibyśmy 
więc trochę więcej dowiedzieć się o zgromadzeniu. 
 

Co zatem chcecie us
yszeć? Bo  na ten temat mogę mówić tak d
ugo, jak trwa kazanie misyjne, ale was 
zapewne bardziej zainteresuje wersja skrócona, czyli co?... 
 

- MoŜe kilka s
ów o klasztorze i jego mieszkańcach. 
 

Mieszkamy w pięknym obiekcie klasztornym. Jak będziecie kiedyś w tych stronach zapraszam do obejrzenia. 
Jest nas ośmiu braci, kilku juŜ znacie, pozosta
ych macie jeszcze szansę poznać. Przebywa tam równieŜ 
m
odzieŜ zakonna, czyli kandydaci, którzy chcą zostać zakonnikami. Odbywają u nas postulat. Potem jest 
jeszcze nowicjat, ale to juŜ w innym miejscu.  
 

- A jeśli zakonnik oprócz ślubów chce przyjąć święcenia kap
ańskie, to jaka droga prowadzi do tego celu? 
 

Musi ukończyć WyŜsze Seminarium Zakonne. My mamy swoje we Wronkach. PrzynaleŜy ono do Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia trwają tak, jak w innych seminariach - sześć lat. Na piątym roku są śluby 
zakonne i święcenia diakonalne, na szóstym święcenia kap
ańskie, po których m
ody kap
an – zakonnik zostaje 
wys
any do jednego z naszych zakonów.  
 

ciąg dalszy na s.3 
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Ciąg dalszy. ze s.2 
 
 

- Co robią Franciszkanie ze Wschowy, czym 
się zajmują? 

 

Modlimy się wspólnie w naszych kaplicach  
i z wiernymi w kościo
ach. Katechizujemy, 
pracujemy w szpitalach, zbliŜamy ludzi do Boga na 
Misjach w dalekich krajach, pracujemy z m
odzieŜą, 
organizujemy i g
osimy rekolekcje, prowadzimy 
parafie. A tak poza tym zajmujemy się codziennymi, 
zwyk
ymi sprawami. Lubimy poŜartować i kaŜdy  
z nas ma jakieś swoje hobby i ulubione zajęcia. 
 

- A Ojciec, co lubi robić najbardziej? 
 

 Najwięcej czasu zajmuje mi troska o klasztor. 
 
 

- A tak poza klasztorem? 
 

Z racji tego, Ŝe z wykszta
cenia jestem filologiem 
klasykiem, duŜo czytam i t
umaczę 
acinę. 
 

- Prosimy o dwa s
owa o sobie, tak juŜ 
"cywilnie". 

 

Pochodzę z Wejherowa i  na chrzcie dano mi imię 
Arek. 
 

- Miasto znane, imię teŜ często spotykane, ale 
przyznam się, Ŝe to zakonne brzmi bardzo 
oryginalnie. Wiemy, Ŝe imiona mają swoje 
znaczenie. Co zatem symbolizuje  Natalis? 

 

Oznacza dzień urodzin, a w szczególności chodzi tu  
o BoŜe Narodzenie. Osoba nosząca to imię winna 
szczególnie czcić Chrystusa Narodzonego. Oprócz 
tego oznacza ono narodziny dla nieba, a dzień 
śmierci ma być narodzinami do lepszego Ŝycia  
w niebie. 
 

- Wróćmy jeszcze na chwilę do niedawnych 
wydarzeń z naszym udzia
em, czyli Misji 
Świętych. Co po ich zakończeniu chcia
by Ojciec 
jeszcze dodać uczestniczącym w tej uczcie 
duchowej? 

 

śyczę wszystkim aby nie by
y one jedynie 
wspomnieniem. Niech coś w was pozostanie na 
d
uŜej, albo na zawsze i niech Duch Święty umocni 
te wasze postanowienia. Zacznijcie je realizować juŜ 
teraz!  
 

- Bóg zap
ać! 
 
 
Ostatnie Ŝyczenie Ojca Misjonarza moŜna 
trafnie odnieść do s
ów Jana Paw
a II: WaŜne 
jest to Dziś. To dziś oznacza pewne 
przynaglenie. Są sprawy tak donios
e i tak 
pilne, Ŝe nie cierpią zw
oki, nie moŜna ich 
odk
adać na jutro. One muszą być podjęte 
juŜ dziś….    

 
(Kropka.) 

Zamyślenia 
 

Czy starczy Ŝycia by 
wyzdrowieć? 

 
 W lipcu i sierpniu musia
em spędzić jakiś czas  
w szpitalu gdzie cz
owiek ma duŜo wolnych chwil na 
modlitwę, refleksje nad sobą i róŜnego typu przemyślenia. 
 W moim przypadku dochodzi jeszcze pasja 
rozwiązywania krzyŜówek, co sprawia wiele 
przyjemności, pozwala oderwać od niepokojących myśli  
a nadto ćwiczy umys
. Tym razem korzyść by
a jeszcze 
innego typu – zupe
nie nieoczekiwana. 
 By
 taki dzień, kiedy to nie mog
em skupić się na 
niczym i nawet krzyŜówki odk
ada
em po kilku minutach. 
Kątem oka spojrza
em jednak na tekst mówiący, co ma 
być has
em jednej z krzyŜówek. Mianowicie rozwiązaniem 
mia
a być myśl Świętego Tomasza z Akwinu. Gdy  
z podanych liter krzyŜówki u
oŜy
em has
o trochę 
przerazi
em się gdyŜ cytat brzmia
 następująco „Czas leczy 
rany, lecz czy starczy Ŝycia by wyzdrowieć?”. 
 Pomyśla
em – o BoŜe mam juŜ sporo lat i czy juŜ 
rzeczywiście będę chorowa
 do końca moich dni? Jednak 
natychmiast przysz
a myśl, która by
a prawdziwą 
wyk
adnią prawdy zawartej w tej wypowiedzi Świętego 
Tomasza z Akwinu. Święty mia
 z ca
ą pewnością na 
myśli choroby duszy, czyli grzechy i to, Ŝe Bóg daje nam 
tyle Ŝycia abyśmy mogli nasze dusze skutecznie wyleczyć 
i przygotować do Ŝycia wiecznego. Ostatecznie ta myśl 
Świętego Tomasza z Akwinu uspokoi
a mnie zupe
nie  
i by
a początkiem wracania równieŜ do zdrowia cia
a. 
 I jeszcze jedno – nasze Ŝycie musimy tak wykorzystać, 
aby faktycznie starczy
o go do wyzdrowienia. Bóg  
w swoim mi
osierdziu daje nam ludziom wiele „narzędzi” 
i sposobów oczyszczenia Ŝycia. Jest to przede wszystkim 
sakrament pojednania, ale takŜe rekolekcje i misje święte. 
 Nasza parafia w ostatnich dniach przeŜywa
a misje  
i kaŜdy z nas powinien zadać sobie pytanie czy 
dostatecznie wykorzysta
 ten czas 
aski dany od Boga by 
jego dusza wyzdrowia
a i nie ba
a się śmierci. Pamiętajmy 
Bóg nie chce śmierci grzesznika i daje nam przez ca
e 
Ŝycie mnóstwo okazji do pojednania się z Nim. Musimy 
tylko chcieć je zauwaŜyć i wykorzystać. 
 Chcia
bym drogi czytelniku abyś odebra
 myśl 
Świętego Tomasza, zacytowaną na wstępie artyku
u, jak 
s
owa Boga skierowane bezpośrednio do Ciebie – uwaŜaj 
by starczy
o Ci Ŝycia, aby wyzdrowieć. 
 

A.G. 
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Zdjęcia P. Wo
yński 
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Co pozostanie?Co pozostanie?Co pozostanie?Co pozostanie?    
„ Przystępny by
em dla tych ,co o Mnie nie dbali, tym, którzy 

mnie nie szukali da
em się znaleźć. Mówi
em: Oto jestem, 
jestem! do narodu, który nie wzywa
 mego imienia.” (Iz, 65, 1) 

 

Cisza, która ogarnia kośció
, kolana zgięte w pokornej 
postawie modlitewnej, oczy wpatrzone w Chrystusa 
wiszącego na krzyŜu. Ta 
ączność z Bogiem w takiej chwili 
jest zawsze wyjątkowa. Jednak w sposób szczególny Bóg 
patrzy
 na nas podczas Misji Św.  Myślę, Ŝe to jest taka 
szansa, którą dostajemy od Boga, aby zauwaŜyć, jak wiele 
dla nas zrobi
, ale przede wszystkim, jak wiele chce robić 
teraz, dzisiaj! Jak bardzo jest blisko, chce dzia
ać w naszym 
Ŝyciu, pokazać nam Swoją wielką mi
ość i być naszym 
Przyjacielem. 

Bóg pragnie zbawienia kaŜdego cz
owieka. Wybiera  
ludziom odpowiedni czas i drogę do Niego. Pan daje bardzo 
wiele szans i okazji, by Go poznać. Być moŜe te Misje są dla 
wielu kolejnym krokiem do tego. Nawrócenie przecieŜ 
często nie jest jednorazowym, emocjonalnym przeŜyciem, 
ale d
ugim procesem i stopniowym pog
ębianiem relacji. 
z Jezusem.  Wiele osób przychodzi
o w tych dniach do 
kościo
a. MoŜe jednak być tak, Ŝe nie wszystkie serca 
zosta
y przygotowane przez Ducha Świętego na przyjęcie 
Chrystusa. Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę  
z tego, Ŝe prawdziwa duchowa praca dopiero się zaczyna. 
Musimy w
oŜyć wiele wysi
ku, aby utrzymać w sobie 
askę, 
której Pan nam udzieli
. Jak to zrobić? Jak trwać przy Bogu  
i pozwolić mu przemieniać siebie, by ten czas nie okaza
 się 
tylko chwilowym uniesieniem, ale początkiem czegoś 
mocnego i trwa
ego? Myślę, Ŝe Pan pozostawi
 nam pomoc, 
bo wie, jacy jesteśmy s
abi i niedoskonali. 

 

1. Wg
ębiaj się w prawdy S
owa BoŜego. To będzie 
budowa
o Twoją wiarę.  

 

Bóg pozostawi
 nam Swoje S
owo, które zawsze jest 
skuteczne. Ono ma moc przemieniania ludzkich serc. Dzięki 
Pismu Świętemu moŜemy lepiej poznać Pana. Ono sprawia, 
Ŝe staje się nam bliŜszy, a wtedy 
atwiej moŜemy dostrzegać, 
jak Chrystus dzia
a w naszym Ŝyciu, jak się o nas troszczy. 
Codzienna lektura S
owa BoŜego jest waŜna takŜe dlatego, 
Ŝe stanowi Ono tarczę przed pokusami i grzechami, pozwala 
trwać w dobrym, ufać Panu. Nie moŜemy tego więc 
zaniedbywać! Z czasem kaŜda chwila spędzona ze S
owem 
Boga będzie prawdziwą radością a nie przykrym 
obowiązkiem.  

 

2. Zawsze ufaj Bogu w kaŜdej dziedzinie swojego Ŝycia. 
 

To trudne, ale Pan wie, Ŝe cz
owiek ma problemy  
z ca
kowitą ufnością. Na pewno pomoŜe Ci trwać przy 
Sobie. Jeśli będziesz zawsze , nie zaleŜnie od okoliczności  
i trudności ufa
 Jezusowi, to zobaczysz, Ŝe On ma najlepszy 
plan dla Twojego Ŝycia, pragnie szczęścia kaŜdego 
cz
owieka. 

 

3. Rozmawiaj z innymi o swojej  wierze w Jezusa.  
 

To kolejny bardzo waŜny krok w pog
ębianiu swojej  więzi  
z Jezusem. Nie unikaj rozmów o Chrystusie, miej odwagę 
przyznać się, Ŝe w Niego wierzysz. Świadomy chrześcijanin  
 

powinien pójść jeszcze dalej: G
osić Ewangelię, by walczyć 
o zbawienie drugiego cz
owieka. Nie pytaj, jak masz to 
zrobić. Po prostu zacznij, a Bóg, który udziela wierzącym 
Ducha Świętego podpowie Ci w odpowiednim czasie, co 
masz powiedzieć. Radość z bycia narzędziem w rękach Pana 
jest wspania
a! 
 

4. Opieraj się w Ŝyciu na mocy Ducha Świętego a nie na 
w
asnych si
ach. 
 

Znakiem przynaleŜności cz
owieka do Chrystusa jest 
pokora. Pan nie lubi pysznych i wywyŜszających się. KaŜdy 
z nas musi pamiętać, Ŝe wszystko, co mamy otrzymaliśmy 
dzięki 
asce Boga. Nawet dobre uczynki, jakie pe
nimy nie 
są naszą zas
ugą, ale to Jezus Pan w swojej dobroci stawia je 
przed nami, byśmy mogli go chwalić i wielbić. Bez Boga nic 
nie moŜemy zrobić. Dziękujmy Chrystusowi za Ducha 
Świętego, który pozwala nam Ŝyć wed
ug wiary. 

 

5. „Spotykaj się z Bogiem codziennie w modlitwie.” 
 

Nie zaniedbuj rozmów ze Zbawicielem. On chce, Ŝebyśmy 
się modlili i na pewno s
ucha nas z uwagą. Jest Przyjacielem, 
dlatego moŜemy mówić mu o wszystkich sprawach naszego 
Ŝycia. Spróbuj więc modlić się w
asnymi s
owami, by 
powierzać Panu wszystkie swoje sprawy. Pamiętaj, Ŝe nigdy nie 
jesteś zbyt ma
y i s
aby, by Bóg móg
 Cię wys
uchać. KaŜda 
rzecz, o której mówisz Jezusowi jest dla niego waŜna, bo Ty 
jesteś dla Chrystusa kimś wyjątkowym! Modlitwa sprawia, Ŝe 

atwiej jest dostrzegać dzia
anie Boga, przybliŜa do Niego  
i uczy ufności - to nasza największa broń. 

 

6.  Trwaj w pos
uszeństwie Bogu.. 
 

Bardzo trudnym krokiem na drodze do doskona
ości 
chrześcijańskiej jest pos
uszeństwo Bogu. Cz
owiek 
potrzebuje mocy Chrystusa, by móc z pokorą za Nim iść 
i przyjmować Jego wolę. Nie moŜemy wybierać tego, co 
nam w nauce Jezusa pasuje, a resztę odrzucić, gdyŜ jest zbyt 
trudna.  Nie jesteśmy sami w tych zmaganiach, bo Pan 
będzie nas wspiera
.  

 
 

To są drobne wskazówki, które mogą pomóc  
w pog
ębianiu relacji z Bogiem, by to, co uda
o się zdobyć  
w czasie tych Misji Świętych nie upad
o, gdy zawieje wiatr 
codzienności i zwyczajności. Nie zatrzymujmy się w tym 
duchowym rozwoju, ale miejmy w sobie pragnienie bycia coraz 
bliŜej Boga. śycie chrześcijańskie jest trudne i wymaga pracy, 
ale to wspania
a przygoda, poniewaŜ idziemy z Chrystusem. 

Dziękujmy Bogu takŜe za Ojca Misjonarza, który ma 
w sobie moc Ducha Świętego, dlatego móg
 przemieniać 
serca tych, których Bóg wcześniej przygotowa
 na przyjęcie 
Swojego S
owa. Dziękujmy teŜ za kaŜdą duszę, która w tym 
czasie przyję
a Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela  
i powierzy
a Mu swoje Ŝycie. Módlmy się takŜe za tych, 
którzy nie są na to jeszcze gotowi. Dziękujmy, Ŝe Bóg daje 
się znaleźć nawet tym, którzy Go nie szukali. Nie 
odk
adajmy niczego do jutra, bo moŜe się okazać, Ŝe to 
ostatnie Misje Święte w naszym Ŝyciu… 

 

Promyczek 
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CZEGOŚ TAKIEGO JESZCZE 

NIE BYŁO!!! 
 

ad Dei gloriam  
 

czyli „ Bogu na chwa
ę” tak nazywa się zespó
, który będzie gościem na XI Festiwalu 
Piosenki Religijnej w Przytocznej 

aDg zosta
 za
oŜony przez zakonnicę s. Dorotę Cejba oraz grupę m
odzieŜy z 	odzi,  
na początku zespó
 gra
 na klawiszach i jednej gitarze klasycznej.  

Dziś grają na gitarach elektrycznych, perkusji, klawiszach i jest oczywiście wokal. 
aDg to dość mocne uderzenie. 

MoŜna ich us
yszeć na Forum M
odych w Pniewach  
Ale „aDg” to nie tylko zespó
 muzyczny to równieŜ wspólnota m
odzieŜy studenckiej, która 

mimo codziennych obowiązków potrafi się spotykać dwa razy w tygodniu - na spotkanie 
formacyjne w „O,jaku” oraz na próbie zespo
u. 

 
 

19 października zagrają w Przytocznej na XI Festiwalu Piosenki Religijnej  
 

Z A P R A S Z A M Y ! ! !  
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ad Dei gloriamad Dei gloriamad Dei gloriamad Dei gloriam                czyli                na na na na BoŜąBoŜąBoŜąBoŜą chwałę chwałę chwałę chwałę    
 

Rozmawiam z  s. Dorotą Cejba z Ozorkowa. Za
oŜycielką 
dwóch zespo
ów muzycznych – aDg w 	od źi i “ U Pana 
Boga za piecem” w Ozorkowie oraz grupie teatralnej. Na co 
dzień s. Dorota uczy religii, a w wakacje powadzi rekolekcje 
w Bieszczadach. 
Jakie by
y początki zespo
u i ile lat juŜ gracie? 
Grupa m
odzieŜy, która gra
a w parafii prosi
a mnie o opiekę 
nad nimi. Wszystko zaczę
o się od wspólnego wyjazdu do 
Wroc
awia na Europejskie Spotkanie M
odych pod koniec 
1995 roku. Po przyjeździe zaczę
y się wspólne próby. Na 
początku oprócz wokalu by
y tylko: marne klawisze i jedna 
gitarka klasyczna. Z czasem przyby
y nowe osoby, starsze 
odesz
y, zmieni
 się styl grania. Przerzuciliśmy się na gitary 
elektryczne, a za tym posz
o mocniejsze uderzenie. Grupa 
nazywa się ad Dei gloriam czyli „na BoŜą chwa
ę”. Nazwa 
jest dla nas jednocześnie dewizą Ŝyciową. Spotykamy się  
w salce w tzw. „O,jaku” 
Przyzna Siostra Ŝe to trochę ma
o spotykane - siostra 
zakonna na gitarze elektrycznej? 
Ja jeszcze takiej nie spotka
am, ale aŜ tak bardzo nie 
jeździ
am po świecie. 
Forum m
odych w  Pniewach to Wy,  bynajmniej ja sobie 
nie wyobraŜam bez was forum. Jak się zaczę
a wasza 
przygoda z forum? 
Nie chwaląc się – jestem pomys
odawczynią tej inicjatywy.  
Biorąc odpowiedzialność za stronę muzyczną Forum nie 
mia
am wyjścia, musia
am zabrać zespó
, który prowadzi
am 
w 	odzi.  

MoŜecie się pochwalić nagrodami bo w  o,jaku  widzia
am 
parę? 
W ubieg
ym roku zajęliśmy drugie miejsce na Akademickim 
Przeglądzie Piosenki Religijnej, wcześniejszych nie 
pamiętam - trochę tego by
o. 
W ciągu roku  teŜ koncertujecie? 
Koncertujemy tylko 5 razy do roku, na więcej czas nam nie 
pozwala. Chyba trzeba coś zrobić w tym względzie. 
A co robicie jak nie gracie? 
Generalnie zespó
 sk
ada się ze studentów – więc i pouczyć 
się czasem trzeba 
Kiedy moŜemy spodziewać się p
yty? 
Mam nadzieję – niebawem. 
Skąd bierzecie pomys
y na teksty?  
Najczęściej są to modyfikacje tekstu biblijnego. Chcemy aby 
S
owo Boga przemawia
o z naszych piosenek. 
Gracie tylko  muzykę religijna ? 
Czasami nam się zdarza zagrać coś z muzyki rockowej. 
Czy mog
aby coś Siostra opowiedzieć o drugim zespole  
w Ozorkowie?  
Zespó
 w Ozorkowie pod nazwą „U Pana Boga za piecem” 
za
oŜy
am 4 lata temu. Podobnie jak w „aDg” na początku 
by
 klasyk, ale juŜ po roku, kupiliśmy nag
ośnienie, więc 
zabrzmia
y w kościele gitary elektryczne. Wprowadzam taki 
sam repertuar jak w o,jaku, chociaŜ mamy juŜ „na sumieniu” 
w
asne piosenki.  
 
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia 19 października  
w Przytocznej. 

K.M. 
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Sakramentu Chrztu św. udzielono: 
1. Arkadiusz Wrona s.. Joanny i Grzegorza 
2. Zuzanna Januszewicz c. Adama i Heleny 
 
 
 
 
 

Związek ma
Ŝeński zawarli: 

1. Bart
omiej Kucharyk i Marta Stępień 
 
 
 
 
 

PoŜegnaliśmy: 

1. Śp. Zenon Gniazdowski, zm.07.09. pogrzeb odby
 się 10.09.08 r. 

2. Śp. Konrad Jakubowski, zm.11.09. pogrzeb odby
 się 13.09.08 r. 

3. Śp. Zenon Puk, zm.11.09. pogrzeb odby
 się 13.09.08 r 

4. Śp. W
adys
aw Bryg, zm.25.09. pogrzeb odby
 się 29.09.06 r 
 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. 	ukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  
telefon.: 7493492. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.  
 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

 

 

Pawe
 pomaga nam zrozumieć bezwzględnie 
podstawową i niezastąpioną wartość wiary. Oto, co 
pisze w Liście do Rzymian: "Sądzimy bowiem, Ŝe 
cz
owiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, 
niezaleŜnie od pe
nienia nakazów Prawa" (3, 28). 
Podobnie w Liście do Galatów: "(...) cz
owiek osiąga 
usprawiedliwienie nie przez wype
nianie Prawa za 
pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, my w
aśnie uwierzyliśmy w Jezusa 
Chrystusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w 
Chrystusa, a nie przez wype
nianie Prawa za pomocą 
uczynków, jako Ŝe przez wype
nianie Prawa za 
pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia" 
(2, 16). "Osiągnąć usprawiedliwienie" oznacza stać się 
prawym, czyli zostać przyjętym przez mi
osierną 
sprawiedliwość Boga i wejść w komunię z Nim, a w 
konsekwencji móc nawiązać bardziej prawdziwe 
stosunki z wszystkimi naszymi braćmi: a to na 
podstawie ca
kowitego przebaczenia naszych 
grzechów. OtóŜ Pawe
 powiada ca
kiem wyraźnie, Ŝe 
ten warunek Ŝycia zaleŜy nie od naszych ewentualnych 
dobrych uczynków, ale od czystej 
aski Boga: 
"dostępujemy usprawiedliwienia darmo, z Jego 
aski, 
przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie" (Rz 
3, 24).                               
W tych s
owach święty Pawe
 wyraŜa zasadniczą treść 
swego nawrócenia, nowy kierunek swego Ŝycia, 
będący wynikiem swego spotkania ze 
zmartwychwsta
ym Chrystusem. Przed nawróceniem 
Pawe
 nie by
 cz
owiekiem dalekim od Boga i Jego 
Prawa. Przeciwnie, by
 praktykujący, a jego 
przestrzeganie prawa graniczy
o z fanatyzmem. W 
świetle spotkania z Chrystusem poją
 jednak, Ŝe w ten 
sposób stara
 się budować samego siebie, w
asną 
sprawiedliwość, a z ca
ą tą sprawiedliwością Ŝy
 tylko 
dla siebie. Zrozumia
, Ŝe bezwzględnie konieczny by
 
nowy kierunek w jego Ŝyciu. A ten nowy kierunek 
wyrazi
 sam w s
owach: "Choć nadal prowadzę Ŝycie w 
ciele, jednak obecne Ŝycie moje jest Ŝyciem wiary w 
Syna BoŜego, który umi
owa
 mnie i samego siebie 
wyda
 za mnie" (Gal 2, 20). A zatem Pawe
 nie Ŝyje juŜ 
dla siebie, dla swej w
asnej sprawiedliwości. śyje dla 
Chrystusa i z Chrystusem, dając samego siebie, a nie 
szukając juŜ i nie budując samego siebie. To jest nowa 
sprawiedliwość, nowy kierunek, wyznaczony nam 
przez Pana, dany nam przez wiarę. 
 

Katecheza środowa 8.11.2006 

1. 1 października rozpoczynają się NaboŜeństwa RóŜańcowe.  

• Dzieci zapraszamy na naboŜeństwa od poniedzia
ku do 

piątku na godz. 1700. 

• Dla doros
ych i m
odzieŜy NaboŜeństwo RóŜańcowe po 

Mszy Świętej we wszystkie dni tygodnia.  

W niedzielę NaboŜeństwo RóŜańcowe będzie przed Mszą św. 

wieczorną o godz. 1730. 

2. W miesiącu październiku zbiórka na Seminarium Duchowne. 

3. W czwartek 16 października 29 rocznica wyboru Jana Paw
a II 

na Stolicę Piotrową. Podczas mszy św. i róŜańca modlimy się 

o beatyfikację S
ugi BoŜego.  

4. 19 października odbędzie się juŜ XI Festiwal Piosenki Religijnej. 

5. W piątek 17 października w wigilię wspomnienia św. 	ukasza 

patrona s
uŜby zdrowia na Mszę św. zapraszamy lekarzy, 

pielęgniarki i wszystkich pracowników S
uŜby Zdrowia. Msza 

św. odprawiana będzie w ich intencji. 

6. W niedzielę 21 października rozpoczyna się Tydzień Misyjny.  
 


