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Miesięcznik parafialny Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Numer 1/2011
„Bóg jest potężny, że może stać się słaby wiekiem
słaby i wyjść nam naprzeciw jako bezbronne dziecko,
abyśmy Go mogli pokochać.
Bóg jest tak dobry, że zrezygnował ze swej Boskiej świętości:
zszedł do stajenki, abyśmy mogli Go odnaleźć.”
Benedykt XVI
Kochani i Czcigodni Parafianie!
Wielbimy Boga za wszystkie Jego dzieła zwłaszcza za te, których dokonuje
w nas samych poprzez tajemnice roku liturgicznego. W kończącym się roku
szczególnie dziękujemy za dar Misji Świętych. Obecnie wchodzimy w nowy
Rok Liturgiczny inicjując go Adwentem. Bóg w tym świętym czasie chce na
nowo nas przygarnąć do wspólnoty z Nim, otworzyć na Jego miłość i ubogacić sobą.
Proszę Was Kochani: skorzystajmy z tych niezwykłych darów. Poświęćmy
więcej czas na refleksję, modlitwę, roraty, nabożeństwo i na rekolekcje będące kulminacyjnym momentem Adwentu. Odbędą się one w formie zamyśleń adwentowych w dniach 18 do 21 grudnia 2011 roku. Zapraszam na ten
święty czas dzieci, młodzież i dorosłych. Uczyńmy wszystko, aby spotkać się
z Chrystusem w Jego Słowie, sakramencie przebaczenia i Komunii św.
Korzystając z okazji, pragnę wyrazić głębokie słowa wdzięczności wszystkim
zacnym parafianom za: trwanie w jedności Kościoła, utrzymywanie naszej
Wspólnoty Parafialnej, troskę o kościół oraz ludzi chorych i potrzebujących
naszej pomocy, o pogłębienie wiary dzieci i młodzieży.
Bóg zapłać za wszelkie czynione dobro.
Minęła właśnie rocznica utworzenia w naszej parafii kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu im. błogosławionego Jana Pawła II. Warto jak najczęściej z niej korzystać, by Chrystusowi przedstawiać sprawy swoje i
bliskich oraz cieszyć się bliskością Tego, który przychodzi.
Życzę, by czas Adwentu i Bożego Narodzenia był pobłogosławiony przez
Chrystusa Odkupiciela Człowieka i przyniósł moce przy budowaniu Jego
Królestwa w nas samych, naszych rodzinach, parafii i całej Ojczyźnie.
Z szacunkiem i wdzięcznością pamiętający w modlitwie
Ks. Andrzej Pluta
Proboszcz Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
Olsztyn, I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2011 roku.
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Adwent / Boże Narodzenie

Kościół jest Twoim
i moim domem
Każdy rok liturgiczny ma swój
temat duszpasterski. Wielu
wiernych uczęszcza co niedzielę
na Mszę św., ale nie zwraca
uwagi na fakt, że czyniąc refleksję nad słowem Bożym, każdego
roku koncentrujemy się na
innym aspekcie Bożego orędzia.

Od ubiegłego roku obowiązuje w
Kościele w Polsce program na
najbliższe trzy lata zatytułowany
„Kościół domem i szkołą komunii”. Wyróżniono w nim trzy hasła
na kolejne trzy lata formacji. Od
tegorocznego Adwentu do uroczystości Chrystusa Króla w 2012
r. towarzyszyć nam będzie temat:
„Kościół naszym domem”.
ciąg dalszy s. 2
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Kościół jest Twoim i moim domem ciąg dalszy ze strony 1
Zanim dom stał się symbolem Kościoła, od wieków był symbolem
tego, co każdemu człowiekowi jest
bliskie i drogie. W Starym Testamencie słowo beth rozumiano nie
tylko jako budynek, ale przede
wszystkim jako wspólnotę rodzinną,
rodową i narodową. W Starym Przymierzu podkreślano, że powstanie
nowego domu, rodziny nie jest możliwe tylko dzięki zapobiegliwości
ludzkiej, ale potrzebna jest ingerencja samego Boga (por. Ps 127). Konieczne jest więc współdziałanie
człowieka z Bogiem, to znaczy zawarcie małżeństwa, zrodzenie potomstwa, ale także przekazanie
dzieciom wartości religijnych i prowadzenie przykładnego życia przez
rodziców. Nowy Testament rozumie
słowo „dom” jako Kościół. Wzorem
Kościoła domowego jest dom Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy
patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie tajemnice Objawienia
Bożego, pozwala zrozumieć, kim jest
Jezus Chrystus.
Tegoroczny program duszpasterski
pragnie pomóc w większym zado-

mowieniu się wiernych w Kościele i
w większym udomowieniu Kościoła. Mamy uczyć się ewangelijnego braterstwa między ludźmi i
odnawiać relacje między biskupami, prezbiterami, diakonami,
osobami życia konsekrowanego i
wiernymi świeckimi.
W Adwencie przede wszystkim jednak starajmy się odnowić i budować
wzajemne relacje w rodzinie. Można
bowiem być bezdomnym, żyjąc w
rodzinie i Kościele. Każdy człowiek
potrzebuje wsparcia na drodze odkrywania swojego powołania i
miejsca w Kościele. Jest to szczególne zadanie domu rodzinnego,
wspólnoty parafialnej oraz duszpasterzy. Odkrywajmy swoje życiowe
powołanie i realizujmy je. Kościół
jest domem, w którym te dary możemy znaleźć.
W Wielkim Poście odnówmy przymierze chrzcielne, które zaowocuje
jeszcze większym zaangażowaniem
w budowanie wspólnoty parafialnej.
Chrześcijanin, odkrywając swoje
miejsce w Kościele, dostrzega, że nie
jest sam.

Wielkanoc z radosnym przesłaniem
o Chrystusie Zmartwychwstałym i
żywym w swoim Kościele niech mobilizuje wszystkich, by dom rodzinny i parafialny jeszcze bardziej
osadzić na wierze uwielbionego
Pana. Tylko autentyczna komunia z
Bogiem może zaowocować prawdziwą wspólnotą między ludźmi.
Okres zwykły, wyrażający się kolorem zielonym szat liturgicznych, winien ukazywać Kościół jako dom
promieniujący miłością, w którym
my, członkowie jednej wielkiej rodziny Bożej, będziemy sobie wzajemnie służyli otrzymanymi od Boga
charyzmatami.
Nowy rok duszpasterski z proponowanym programem ma przyczynić
się do większej dbałości o rodzinny
dom i jego atmosferę. Z pewnością
pomoże on jeszcze bardziej zaangażować się świeckim w życie Kościoła,
zaczynając od swojej parafii.

Ks. Krzysztof Michalczak
Przewodnik Katolicki 48/2011

ZAMYŚLENIA ADWENTOWE w Paraﬁi Chrystusa Odkupiciela Człowieka
od 18 do 21 grudnia 2011 roku
IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2011 r.

Okazja do spowiedzi św. codziennie:

Msze św. z kazaniem:
Górny kościół: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00,
14.00, 18.30
Dolny kościół: 8.00, 10.30, 16.00, 20.00.

od godz. 6.15 do 11.30
i od 15.00 do 21.00 (dolny kościół);
od godz.17.30 do 19.00 (górny kościół)

Dodatkowo okazja do spowiedzi św. przed świętami:
Poniedziałek – Środa ( 19 – 21 grudnia 2011 r.)
Msze św. z rozmyślaniem adwentowym:
dla ogółu wiernych: 7.00, 10.30, 16.00,
18.30 (górny kościół), 20.30
dla dzieci: 17.00 (Msza św. Roratnia)
dla młodzieży: 19.15
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Czwartek – 22.12.2011 r. od 6.15 do 7.30;
10.00 – 11.00; 16.30 – 20.00
Piątek – 23.12.2011 r. – od 6.15 do 11.30
i od 16.30 do 20.00
Wigilia Bożego Narodzenia (sobota) - 24.12.2011 r.
od godz. 6.15 do 15.00 w dolnym kościele.
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Wizyta duszpasterska – kolęda
Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna
się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Jedni wyczekują wizyty księdza
z radością, dla innych to przykry
obowiązek, jeszcze inni twierdzą, że
to tylko zbiórka pieniędzy lub strata
czasu. Są i tacy, którzy boją się księdza jak ognia… Nieprzypadkowo
kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię.
Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z
rodziną, jak również z parafią.
Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?
Przede wszystkim obejmuje ona
wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne
spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno
zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na
przykład pozostawanie niektórych w
sąsiednim pokoju albo oglądanie w
tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą,
że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z
przyjmującymi go parafianami.
Innym wydaje się, że kolęda to jakaś
kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest
przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i
wspólnie z nią się pomodlić.
Nasza tradycja każe też pisać poświęconą kredą na drzwiach błogosławionych domów „C+M+B” i datę
roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są
skrótem od łacińskiego Christus
Mansionem Benedicat (lub polskiego: Chrystus Mieszkanie Błogosławi). Ale pisanie K+M+B też nie
jest błędem!
W Kościele wizyta duszpasterska to
nie tylko błogosławieństwo, ale spotRedemptor 1/2011

kanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i oczywiście
wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej
się poznać, aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy
spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby
porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego.
Czasem trzeba też upomnieć. Wielu
ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim
księdzem. Jednak nie zawsze jest
okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko
sprawia, że nie zawsze znajdują na to
czas. Wielu ludzi po prostu krępuje
się „zawracać księdzu głowę swoimi
sprawami". Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta
księdza
jest
wielkim
wydarzeniem, czekają na nią cały
rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, ich
kłopoty, zmartwienia, ale również i
radości. Taka wizyta jest okazją do
tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania
się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych,
do uregulowania sytuacji rodzinnej,
małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie
ważne dla całej rodziny. Jedyne w
roku. Nie lekceważmy tego i jeżeli
jest to możliwe, niech w czasie ko-

lędy wszyscy domownicy będą
obecni w domu.
Jak przygotować się do wizyty
duszpasterskiej?
Tak jak na przyjęcie ważnego gościa,
bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim
błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy - przez
udział w modlitwie. I zewnętrzny stół nakryty białym obrusem, krzyż,
świece, Pismo święte, przygotowana
woda święcona, kropidło (w razie
braku kapłan zawsze nosi ze sobą).
Myślę, że każdy kto zrozumie istotę
wizyty duszpasterskiej w swoim
domu, będzie jej oczekiwał z radością i wykorzysta ten czas dla własnego dobra i dobra swojej rodziny.
Oby spotkania kolędowe zacieśniały
kontakty ludzi z duszpasterzami, i
aby to przyczyniało się do naszego
coraz większego zaangażowania w
życie parafii.
Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się we wtorek, 27
grudnia 2011 r. od Osiedla Mazurskiego ul. Elbląska, Stefczyka, Kręta
itd. Porządek kolędy od godz. 16.00.
W niektóre dni ministrant zaproponuje chętnym mieszkańcom naszej
parafii kolędę przed południem.
Szczegółowy porządek kolędy będzie
podawany w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii: www.redemptor.olsztyn.pl
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Pamiętaj
PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ
ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ.
(III przykazanie Dekalogu)
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE UCZESTNICZYĆ WE
MSZY ŚWIĘTEJ I POWSTRZYMAĆ SIĘ OD PRAC NIEKONIECZNYCH.
(I przykazanie kościelne)
• Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny – 15sierpnia
• Wszystkich Świętych – 1listopada
• Boże Narodzenie – 25 grudnia

będąc do tego zmuszony, z chęci
zysku, idzie w niedzielę do pracy, bo
jest ona nawet lepiej płatna, kto pracuje w polu, przy budowie domu, remoncie,
robieniu
wielkiego
sprzątania, ten sprzeniewierza się
prawu Bożemu i zakazowi Kościoła.
Pozostaje pytanie, na które katolik Wyjątek stanowią prace, które muszą
powinien odpowiedzieć w swoim być w dzień święty wykonywane z
powodu użyteczności publicznej lub
sercu.
Czy słucham Boga? Czy idę drogą, wielkich strat, spowodowanych ich
zaniechaniem, jak np. prace w szpiktórą wskazuje mi Kościół?
Każda niedziela jest pamiątką talach, przedsiębiorstwach komunizmartwychwstania Chrystusa. więc kacyjnych ... Można też wykonać
świętowanie tego dnia buduje zwią- drobne, niezbędne prace, w przyzek z Bogiem i umacnia we mnie padku nagłej konieczności . Najważniejszym zajęciem niedzielnym, jest
godność dziecka Bożego.
pobożny udział we Mszy św., która
jest ponowieniem, w sposób bezŚwiętowanie niedzieli i święta
krwawy,
Ofiary Krzyżowej Pana Jepolega na:
• powstrzymaniu się od ciężkiej za- zusa na Kalwarii. Kto dla błahej
przyczyny opuszcza udział w nierobkowej pracy,
• oddaniu Bogu czci, zwłaszcza dzielnej Mszy św. ten odmawia Bogu
przez udział w Najświętszej Ofierze należnej chwały i czci i obarcza
Chrystusa, modlitwę, czytanie swoje sumienie ciężkim grzechem.
Uczestniczenie w niedzielnej Mszy
Pisma św.
św. należy do podstawowych obo• budowaniu więzi rodzinnej,
• pełnieniu czynów miłości chrze- wiązków religijnych, (obok codziennej modlitwy i przyjmowania
ścijańskiej,
Komunii
św. Wielkanocnej) i powi• odpoczynku i regeneracji sił.
nien być przez każdego katolika
W Polsce dniami świątecznymi
świadomie i chętnie spełniany. WiOBJAŚNIENIE
nakazanymi są następujące
Bóg dając człowiekowi przykład "od- nien być traktowany jako zaszczytny
uroczystości:
poczynku" siódmego dnia, chciał by obowiązek. Tylko choroba, i peł• Świętej Bożej Rodzicielki Maryi ten dzień miał inne przeznaczenie nione w tym czasie konieczne obo– 1 stycznia (Nowy Rok)
wiązki usprawiedliwiają przed
niżeli pracę.
• Objawienie Pańskie (Trzech Króli) Przez zakaz pracy w dzień święty ro- Bogiem z opuszczenia Mszy św.
– 6 stycznia
zumie się zakaz wykonywania prac Uczestnictwo przez środki przekazu
• Wniebowstąpienie Pańskie – przy- ciężkich, które wykonywali niewol- może być korzystne i pomocne dla
padające w VII Niedzielę Wielka- nicy i służba. Obowiązuje on pod tych, którzy nie mają innej możliwonocy
ciąg dalszy s. 6
grzechem ciężkim. Kto więc, nie ści,
Kodeks Prawa Kanonicznego,
wydany przez Jana Pawła II mówi:
• W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św.
oraz powstrzymywać się od wykonywania prac i zajęć, które:
• utrudniają oddawanie Bogu czci,
• przeżywanie radości właściwej
dniowi świątecznemu,
• utrudniają korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (kan. 1247 KPK).
• Nakazowi uczestniczenia we Mszy
św. czyni zadość ten, kto bierze w
niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim
(nie tylko rzymskim), w sam dzień
świąteczny, lub wieczorem dnia
poprzedzającego (kan.1248 KPK).
• Jeśli z braku kapłana lub z innej
poważnej przyczyny nie można
uczestniczyć w Eucharystii, zaleca
się bardzo, ażeby wierni brali
udział w liturgii Słowa, gdy jest ona
odprawiana w kościele parafialnym, albo poświęcali odpowiedni
czas na modlitwę indywidualną
najlepiej w rodzinie.
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
w bazylice Agonii w Ogrodzie
Oliwnym. Sanktuaria na Górze
Oliwnej: Wniebowstąpienie, „Pater
Noster”, „Dominus Flevit”, Grób
Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jeMaryi. Stara Jerozolima: Kościół
dyną w swoim rodzaju. To ziemia
św. Anny i sadzawka Betesda. Kaumiłowana i wybrana przez Boga.
plica Biczowania i Włożenia
Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia,
Krzyża. Nabożeństwo Drogi Krzyw której tkwią korzenie naszej wiary.
żowej ulicami Starej Jerozolimy.
Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, 4 dzień: Msza święta w bazylice Bożego Grobu. Mur Płaczu. Góra
Maryi i Apostołów, to powrót do koSyjon: Wieczernik, kaplica „przy
lebki wiary chrześcijańskiej i rodząWieczerniku”, kościoły: Zaśnięcia
cego się Kościoła.
NMP i św. Piotra „in Gallicantu”.
W pierwszą rocznicę beatyfikacji paCzas na prywatną modlitwę w bapieża Jana Pawła II Archidiecezja
zylice Bożego Grobu i Kalwarii.
Krakowska, pod przewodnictwem
J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwi- 5 dzień: Przejazd przez Pustynię
Judzką. Msza święta nad Rzeką
sza, pragnie w Ziemi Świętej podzięJordan. Kąpiel w Morzu Martwym.
kować Bożej Opatrzności za dar
Góra Tabor. Sanktuarium Przebeatyfikacji oraz wypraszać rychłą
mienienia Pańskiego. Zakwaterokanonizację błogosławionego Rowanie w Nazarecie.
daka.
6 dzień: Nazaret. Msza święta w bazylice Zwiastowania. Grota i bazyNasza parafia chce się przyłączyć
lika
Zwiastowania,
kościół
do tej pielgrzymki.
świętego Józefa, muzeum franciszkańskie oraz Nazaret z czasów
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
Pana Jezusa. Hajfa. Góra Karmel –
1 dzień: Przejazd pielgrzymów autosanktuarium Stella Maris. Kana
karem z Olsztyna na międzynaroGalilejska – sanktuarium Pierwdowe lotnisko Okęcie w Warszaszego Cudu Pana Jezusa – odnowie. Odlot do Tel Awiwu. Zakwawienie przyrzeczeń małżeńskich.
terowanie w Betlejem.
Po kolacji – udział w procesji Ma2 dzień: Pole Pasterzy. Betlejem.
ryjnej i międzynarodowej modliGrota i bazylika Bożego Narodzetwie różańcowej w bazylice
nia, Grota Mleczna. Ain Karem.
Zwiastowania.
Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzci- 7 dzień: Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha. Sanktuarium
ciela. Zwiedzanie bazyliki Bożego
Prymatu św. Piotra – Msza święta i
Grobu i Kalwarii. Msza święta w
przekazanie relikwii bł. Jana Pawła
kościele św. Katarzyny w Betlejem.
II franciszkańskiej Kustodii Ziemi
3 dzień: Jerozolima. Msza święta
Pielgrzymka do Ziemi Świętej;
Termin: 16-23 kwietnia 2012 roku
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Świętej przez Ks. Kard. Stanisława
Dziwisza. Kafarnaum – miasto Jezusa. Przepłynięcie statkiem do
Ein Gev. Rzeka Jordan – odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.
8 dzień: Odlot do kraju. Lądowanie
w Warszawie. Przejazd autokarem
z Warszawy do Olsztyna. Zakończenie pielgrzymki.
CENA PIELGRZYMKI: 600 zł i 960
USD (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 250 USD)Osoby, które
ukończyły 65 rok życia oraz przewlekle chore zobowiązane są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt wynosi 200 zł.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
• przejazd autokarem na trasie
Olsztyn-Warszawa i WarszawaOlsztyn
• przelot samolotem na trasie Warszawa-Tel Awiw i Tel Awiw-Warszawa
• pełne wyżywienie (śniadanie,
obiad i kolacja)
• zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką)
• autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych
• wszystkie bilety wstępu, taksówka
na Górę Tabor, statek po Jeziorze
Galilejskim
• ubezpieczenie, przewodnik-śpiewnik, znak grupy, certyfikat pielgrzyma
Szczegółowe informacje i zapisy w
kancelarii parafialnej do Świąt Bożego Narodzenia.
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Kalendarium na okres Adwentu i Bożego Narodzenia 2011 r.
27 listopada – Pierwsza Niedziela
Adwentu
30 listopada – Uroczystość św. Andrzeja Apostoła
2 grudnia – Pierwszy piątek miesiąca
4 grudnia – Druga Niedziela Adwentu
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
11 grudnia – Trzecia Niedziela Adwentu
18 grudnia – Czwarta Niedziela Adwentu
24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. o godz. 6.30,
7.00, 10.30
25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego Msze św. jak w
niedzielę.

26 grudnia – II Dzień Świąt –
Święto św. Szczepana
30 grudnia – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Msze św. z kazaniem o godz.
10.30 i 18.30
31 grudnia – Ostatni dzień roku.
O godz. 18.00 nabożeństwo eucharystyczne i Msza św. z kazaniem na zakończenie Starego
Roku. Godz. 24.00 Msza św. na
rozpoczęcie roku 2012.

Pasterka dla dzieci 24 grudnia 2011
r. w dolnym kościele o godz. 21.00.
Po pasterce kolędowanie przy żywej
szopce na placu przed górnym kościołem.

Msze św. Roratnie:
dla ogółu wiernych od poniedziałku do soboty o godz. 6.15
dla dzieci od poniedziałku do
piątku o godz. 17.00
dla młodzieży w piątki o godz.
18.30

W pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia tradycyjnie ofiary zbierane na tacę będą przeznaczone na
dalsze prace w naszym kościele między innymi ołtarz świętych polskich
w górnym kościele.

Jezus czeka z otwartymi ramionami, by tylko zwrócić się
do Niego, oddać mu swoje zniewolenia: nieczys-tość, narkotyki, alkohol i wszelkie zranienia, by
On mógł dokonać uzdrowienia naszych serc. RCS to propozycja dla
każdego, kto pragnie doświadczyć
pełnej radości czystego serca, dla
każdego, kto szuka prawdziwej miłości.

Ruch Czystych Serc to propozycja
dla Ciebie!
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
(Mt 5, 8)

dzina była razem, spotkała się przy
wspólnym stole, w budującej rozmowie, na wspólnej lekturze Pisma św.,
prasy katolickiej.
Z chrześcijańskim przeżywaniem
niedzieli wiąże się także pełnienie
czynów miłości chrześcijańskiej.
Święcić niedzielę to nie "nic nie
robić", ale czynić dobrze. Będzie to
odwiedzenie chorego, może rodziców mieszkających samodzielnie,
spragnionych w swej samotności takich odwiedzin. Będzie to napisanie

listu, czy choćby rozmowa telefoniczna ...

24 grudnia 2011 r. w górnym kościele o godz. 23.00 koncert kolęd
w wykonaniu chóru parafialnego
Redemptor Cantat.

Ruch Czystych Serc
Tylko człowiek czystego serca jest
szczęśliwy, bo tylko czystym sercem
można kochać i doświadczać obecności Boga. Pan Jezus zaprasza
wszystkich bez wyjątku do wspólnoty Ruchu Czystych Serc, ponieważ
pragnie, abyśmy razem z Nim podjęli niepowtarzalną przygodę dojrzewania do miłości, kształtowania
charakteru oraz zdobywania daru
czystego serca.

Zapraszamy na spotkanie RCS w
niedzielę, 4 grudnia o godz. 20.00 w
Oratorium bł. Jana Pawła II a kolejne
spotkanie w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 20.00

Pamiętaj ciąg dalszy ze strony 4
ale jest niewystarczające i nie może
być stosowane zamiennie. Możliwość uczestniczenia we Mszy św. to
wielka łaska Boga, to niezwykły Jego
Dar. Potrzebna jest tęsknota za Mszą
św, i troska, by każdą jeszcze lepiej
przeżywać, jeszcze więcej z niej korzystać. We Mszy św. winna brać
udział, o ile to tylko możliwe, cała
rodzina - rodzice i dzieci, gdyż
wspólne wielbienie Ojca niebieskiego bardzo jednoczy rodzinę.
Niedziela daje możliwość, aby ro6

Wszystkim naszym Drogim Parafianom -życzymy aby przez świętowanie niedzieli odczuwali w sobie
jedność z Bogiem, pokój serca, dostrzegali wielką wartość swego człowieczeństwa. Niech czas wolny jako
dar Boga, umacnia rodziny w jedności i buduje więzy społeczne.
DUSZPASTERZE
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Święci Patroni – Błogosławiona Karolina Kózka
uczęszczała jeszcze do tzw. klasy
uzupełniającej. Karolina pomagała
dużo swoim rodzicom, opiekowała
się rodzeństwem, była uczynna dla
bliskich i sąsiadów.
W lipcu 1914 r., wybuchła pierwsza
wojna światowa. 10 listopada wojska
rosyjskie zajęły Tarnów, a w pięć dni
później Radiów, 17 listopada zaś Zabawę i Wał-Rudę.
Już 17 listopada jakiś żołnierz zaszedł do domu Kózków, lecz poczęsBłogosławiony Jan Paweł II w dniu
towany
posiłkiem,
odszedł
10.06.1987 r., w Tarnowie wyniósł
spokojnie. Następnego dnia, 18 lisna ołtarze skromną, wiejską dziewtopada, Maria Kózkowa udała się
czynę, Karolinę Kózkównę i ogłorano do kościoła, zostawiając dom
sił ją Błogosławioną Kościoła
pod opieką męża i Karoliny, najstarpowszechnego. Kim więc była ta
szej z rodzeństwa. Około godziny
szesnastoletnia dziewczyna, że tak
9.00 wszedł do ich domu uzbrojony
krótkie życie wystarczyło, aby znażołnierz rosyjski, pytał o wojska aulazła się wśród błogosławionych?
stryjackie, nie przyjął posiłku, lecz
Karolina Kózka przyszła na świat 2 kazał ojcu i Karolinie udać się ze
sierpnia 1898 r., jako czwarte sobą w drogę do komendanta. Oboje
dziecko spośród jedenaściorga ro- zaczęli protestować, ale złoczyńca
dzeństwa. Rodzicie: Jan i Maria mieli był bardzo natarczywy. Karolina po
małe gospodarstwo rolne oraz drew- raz ostatni skierowała spojrzenie na
niany dom, kryty strzechą. Atmo- obraz Matki Bożej Nieustającej Posfera domu rodzinnego była na mocy i, wychodząc z domu, zarzuwskroś religijna. Rodzice przekazali ciła na siebie kurtkę brata i chustkę.
dzieciom gorliwość wiary, praktyk Żołnierz rozkazał: „Idziemy do lasu".
religijnych i surowość obyczajów. Ich Po wejściu do lasu napastnik przyłoczas wypełniały modlitwa i praca, żył ojcu lufę karabinu do głowy, nawrócić
do
domu.
niedziela przeznaczona była dla kazując
Pana Boga. Autorytet ojca i matki Przypadkowymi świadkami tego, co
oraz przykład ich życia był moty- się później działo, byli dwaj chłopcy,
wem i wzorem postępowania. którzy szli w kierunku wsi. Widzieli
Wspólny pacierz, śpiewanie godzi- jak Karolina wyrywała się napastninek i innych pieśni religijnych, czy- kowi i uciekała. Tymczasem w domu
tania Pisma Świętego i rozmowa na Kózków wszyscy przeżywali najczartematy z katechizmu były tam co- niejsze godziny. Za każdym skrzypdzienną praktyką. Młodsza siostra nięciem drzwi mówiono z nadzieją:
Rozalia opowiada, że Karolina miała „Karolina wraca". Ale dziewczyna
zwyczaj modlić się długo jeszcze w już nigdy nie wróciła.
swoim kąciku, choć wszyscy już 4 grudnia 1914 r., jeden z mieszkańspali. Najbardziej lubiła modlić się ców wioski, Franciszek Siwieć, zbiedo Matki Najświętszej. Należała do rając drewno w lesie, natknął się na
grup parafialnych: Apostolstwa martwe ciało Karoliny. Dziewczyna
Modlitwy, Bractwa Wstrzemięźliwo- leżała na wznak, w lewej ręce trzyści, Żywego Różańca.
mała zaciśniętą chustkę z głowy, troNaukę rozpoczęła w 1906 roku. chę dalej były porzucone buty i
Nauka trwała sześć lat, później kurtka. Pod głową i barkami znajdoRedemptor 1/2011

wała się kałuża zamarzniętej krwi.
Dokonano starannych oględzin
miejsca zbrodni i oględzin ciała. W
oparciu o zachowane protokoły, badania terenu, ekspertyzy lekarzyspecjalistów można odtworzyć
ostatnie godziny życia męczennicy.
Zabezpieczone przez proboszcza ks.
Wł. Mendralę protokoły stanowiły
później ważne świadectwo wydarzeń. Dokumenty te stwierdzają, że
na ciele Karoliny nie było żadnych
śladów utraty dziewictwa. Pogrzeb
Karoliny był pierwszym przejawem
jej kultu. Pomimo trwających działań wojennych, zgromadził ponad 3
tysiące wiernych. Szesnastoletnia
dziewczyna złożyła swe życie w heroicznej obronie czystości. Karolina
zginęła śmiercią męczeńską pod ciosami szabli rosyjskiego żołnierza
jako szesnastoletnia dziewczyna. Kochała życie, ale jeszcze bardziej umiłowała Boga. Dlatego nie ulękła się
tak ogromnego cierpienia. Do końca
rozumiała, że tak ją Bóg umiłował,
iż nie może nawet na moment zawahać się, aby życie dla Niego poświęcić, by wejść nieskalana do
Królestwa Niebieskiego. Podczas
Mszy św. beatyfikacyjnej Ojciec
Święty mówił: „I oto, padając pod
ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu
Życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczyła. Śmierć oznacza nowy początek tego Życia, które
jest z Boga, które staje się naszym
udziałem przez Chrystusa, za sprawą
Jego śmierci i zmartwychwstania [...]
jest w rękach Boga, który jest Bogiem Życia".
Błogosławiona Karolina Kózka jest
wzorem i natchnieniem na dziś i na
jutro dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla młodych, aby w chwilach
trudnych i przełomowych potrafili
dążyć niezachwianie do świętości i
doskonałości, do jakich powołuje
nas sam Bóg.
opr. ks. AP
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1% podatku
Szanowni Państwo!
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie
od kilkunastu lat w okresie wakacji organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin mniej zamożnych.
W roku 2011 w turnusach wakacyjnych w Jastarni, we Włoszech i w Rybakach wzięło udział około 450 osób,
z tego połowa dzieci z rodzin mniej zamożnych.
W wakacje 2012 r. pragniemy zorganizować kilka turnusów:
w Rybakach nad jeziorem Łańskim 4 turnusy, nad morzem w Stegnie.
Akcja wakacyjna może objąć około 600 osób.
Przekazując 1% podatku za rok 2011 na rzecz Caritas Archidiecezji Warmińskiej: KRS nr 0000245507
z zaznaczeniem „kolonie Redemptor” możecie Państwo pomóc dzieciom z rodzin biedniejszych.
Uwaga:
Przekazując 1% podatku na wypoczynek organizowany przez naszą Parafię
proszę przekazać w kancelarii parafialnej: nazwisko i przekazaną kwotę.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej podobnie jak w latach ubiegłych dofinansuje nasze obozy
w wysokości wpłaconej kwoty. W roku 2011 Caritas przekazała nam 33.755 zł.
W imieniu własnym i tych, którym pomagamy serdecznie dziękuję oraz zapewniam o codziennej modlitwie.
Ks. Andrzej Pluta – proboszcz
Olsztyn, 30.12.2011 r.

Ważne informacje paraﬁalne:
• Kancelaria parafialna czynna od • Adoracja Najświętszego Sakraponiedziałku do piątku od godz.
mentu w kaplicy adoracji błogo10.00 do 12.00 i od 16.00 do 18.00,
sławionego Jana Pawła II od
w soboty od 10.00 do 12.00
poniedziałku do soboty od godz.
• Biblioteka parafialna czynna w
7.00 do 21.00
każdą niedzielę od 11.00 do 13.00 • Okazja do spowiedzi św. pół godz.
oraz we wtorki i czwartki od 11.00
przed Mszą św. oraz od poniedo 12.00 i od 16.00 do 18.00
działku do soboty w kaplicy adora• Parafialny punkt Caritas: wydacji od 15.00 do 16.00 i od 20.00 do
wanie używanej odzieży we wtorki
21.00.
i czwartki od 17.00 do 18.00

• Kontakt z parafią:
Tel. 89 5341972;
506033891(ks. Proboszcz);
• e-mail:
kancelaria@redemptor.olsztyn.pl
www.redemptor.olsztyn.pl
Numer konta bankowego parafii:
45 1240 1590 1111 0000 1452 4608

Wspólnota „Uczniowie z Emaus”
Jesteśmy wspólnotą modlitewno–ewangelizacyjną
działającą przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie.
Naszym wielkim pragnieniem jest kroczenie śladami Jezusa, wsłuchiwanie się w Jego Słowa
poprzez wspólną modlitwę i formację, a także bycie we wspólnocie.
Bez względu na wiek, zapraszamy wszystkich którzy pragną być we wspólnocie,
czujących ducha ewangelizacji, na spotkania wspólnoty w każdy piątek na godz. 18.30 - eucharystia, uwielbienie
a potem spotkanie w Oratorium bł. Jana Pawła II.
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