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Redemptor
Gazetka Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Numer 6/2012 Grudzień

„Trwajcie mocni w wierze, 
przekazujcie ją waszym
dzieciom, dawajcie świa-
dectwo łasce, której do-
świadczyliście w sposób tak
obfity przez działanie
Ducha Świętego w waszej
historii. 
Niech Maryja, Królowa
Polski, wskazuje wam
drogę do swego Syna i to-
warzyszy wam na drodze
do szczęśliwej i pełnej po-
koju przyszłości. Niech
nigdy nie zabraknie w wa-
szych sercach miłości do
Chrystusa i Jego Kościoła. Amen”.

Benedykt XVI – Warszawa, Plac
Piłsudskiego, 26.05.2006 r.

Drodzy i Czcigodni 
Parafianie!

Z łaski Boga, przyszło nam prze-
żywać Rok Wiary. Mamy wyjąt-
kową możliwość odkrywania
niezwykłych wartości, które zos-
tały zasiane w naszych duszach w
chwili Chrztu św., rozwijane w
katolickich rodzinach i przez po-
sługę Kościoła. Naszym zada-
niem jest otwierać się na wartości
płynące z wiary, poszukiwać ich,
korzystać z licznych możliwości
pogłębienia życia wiarą, by po-
mnażać ten największy skarb.

Oto po raz kolejny obchodzić bę-
dziemy pamiątkę narodzin Odku-
piciela Człowieka oraz Nowy Rok
Pański 2013, w którym zostaniemy
wezwani, aby zgłębiać prawdę o

Jego nieskończonej miłości do nas
i stać się czynnymi świadkami tej
niezgłębionej miłości.

Pragnę zaprosić Was do pogłę-
bienia wiary i większego zbliże-
nia się do Chrystusa żyjącego w
Kościele poprzez spotkanie z Je-
zusem przebaczającym w sakra-
mencie pokuty i umocnienia się
Eucharystią, która jest pokar-
mem, byśmy nie ustali w drodze,
byśmy też nie zwątpili i nie znie-
chęcili się w pomnażaniu dobra w
nas, i wokół nas: w naszych ro-
dzinach, sąsiedztwach, miejscach
pracy, szkołach i w naszej Oj-
czyźnie.

W dniach Bożego Narodzenia
pełni zadumy pochylimy się nad
głębią niewyobrażalnego wyda-
rzenia: oto Bóg staje pośród nas,
przychodzi do nas stając się jed-
nym z nas. Bóg przychodzi do
mnie, do moich codziennych
zwykłych spraw i wyciąga do
mnie swoją przyjazną dłoń.

Drodzy i Czcigodni Para-
fianie – w tę Świętą Noc
łamiąc się z Wami opłat-
kiem składamy Wam
naszą wdzięczność i mod-
litewną pamięć, za Wasze
trwanie z nami, za towa-
rzyszenie nam swoją mod-
litwą i cierpieniem, za
wspieranie naszego ko-
ścioła i różnych dzieł
apostolskich swoimi ofia-
rami. Swoją wdzięczność i
życzenia świąteczne naj-
pełniej wyrazimy podczas

Mszy Pasterskiej. O północy, w
Noc Bożego Narodzenia, oto-
czymy ołtarz i będziemy modlili
się o Boże błogosławieństwo dla
Was, Waszych Rodzin, najbliż-
szych i Przyjaciół.

Polecając się modlitwom Dro-
gich mi Parafian jednocześnie za-
pewniam, że co tydzień ofiaruję
za Was Mszę św. a codziennie
wszystkich zawierzam Bogu w
kapłańskich modlitwach.

W dowód życzliwości proszę
przyjąć z głębi serca płynące ży-
czenia dobrego zdrowia, radości,
pokoju oraz obfitych łask od
Tego, który Był, Jest i Przychodzi.

Z szacunkiem i wdzięcznością 
pamiętający w modlitwie

Ks. Andrzej Pluta – Proboszcz 
Parafii p.w. Chrystusa Odkupiciela

Człowieka w Olsztynie

Olsztyn, II Niedziela Adwentu
09 grudnia 2012 roku.
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6 grudnia – Trzecia Niedziela Ad-
wentu

23 grudnia – Czwarta Niedziela
Adwentu, poświęcenie szopek i
wizerunków Dzieciątka Jezus

24 grudnia – Wigilia Bożego Naro-
dzenia. Msze św. o godz. 6.15,
7.00, 10.30

25 grudnia – Uroczystość Narodze-
nia Pańskiego Msze św. jak w
niedzielę.

26 grudnia – II Dzień Świąt –
Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika

30 grudnia - Niedziela w oktawie
Bożego Narodzenia – Święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa Msze św. jak w niedzielę.

31 grudnia – Ostatni dzień roku. O
godz. 18.00 nabożeństwo i Msza
św. z kazaniem na zakończenie
Starego Roku. Godz. 24.00 Msza
św. na rozpoczęcie roku 2013.

Msze św. Roratnie:
dla ogółu wiernych od poniedziałku
do soboty o godz. 6.15

dla dzieci i młodzieży od ponie-
działku do piątku o godz. 17.00

Pasterka dla dzieci 
24 grudnia 2012r. w dolnym ko-
ściele o godz. 21.00.

Po pasterce kolędowanie z dziećmi
w Oratorium bł. Jana Pawła II przy
dolnym kościele.

W pierwszy dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia tradycyjnie ofiary zbierane
na tacę przeznaczymy na monstran-
cję, która jest wotum parafian
z okazji Roku Wiary i na nowe fi-
gury do szopki w górnym kościele.

1. czwartek – 20 grudnia okazja do spowiedzi św. od 15.00 – 21.00

2. piątek – 21 grudnia okazja do spowiedzi św. od 15.00 – 21.00

3. sobota – 22 grudnia okazja do spowiedzi św. od 15.00 – 21.00

4. poniedziałek – 24 grudnia Wigilia Bożego Narodzenia okazja do spowiedzi św. od 6.00 – 7.30; 9.00 - 13.00.

Wszystkim Drogim Parafianom życzymy, aby w Sakramencie Pokuty i Pojednania Bóg każdemu udzielił swojego
przebaczenia i pokoju duszy, którym tylko On sam może nas obdarować.
Z błogosławieństwem kapłańskim ks. Proboszcz wraz kapłanami pracującymi w naszej parafii.

Kalendarium liturgiczne na okres 16 – 31 grudnia 2012 r.

1 stycznia – Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi Uroczys-
tość. Porządek Mszy św. nie-
dzielny

6 stycznia – Niedziela – Uroczys-
tość Objawienia Pańskiego 

13 stycznia – Niedziela Chrztu Pań-
skiego

20 stycznia – Druga Niedziela
Zwykła

27 stycznia – Trzecia Niedziela

Zwykła

2 lutego – Święto Ofiarowania Pań-
skiego – Matki Bożej Gromnicznej
Poświęcenie gromnic. Msze św. o
godz.. 6.30, 7.00, 10.30, 12.00 i
18.30

3 lutego – Czwarta Niedziela
Zwykła

10 lutego – Piąta Niedziela Zwykła

11 lutego – Światowy Dzień Cho-
rego. O godz. 10.30  Msza św. dla

chorych z udzieleniem sakra-
mentu chorych i błogosławień-
stwem eucharystycznym.

13 lutego – Środa Popielcowa. Msze
Święte. Kościół dolny: 6.30, 7.00,
8.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00. Górny kościół: 10.30,
17.00, 18.30

17 lutego – I Niedziela Wielkiego
Postu

Kalendarium liturgiczne na okres styczeń – luty 2013 r.

Adwentowe dni pokuty z okazją do spowiedzi św. w dolnym kościele
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Szanowni Państwo!

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Chrystusa Odkupiciela Człowieka 
w Olsztynie od kilkunastu lat w
okresie wakacji organizuje wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży z rodzin
mniej zamożnych. W roku 2012 w
turnusach wakacyjnych w Stegnie, w
Chorwacji i Medjugorie oraz w Ry-
bakach wzięło udział około 420
osób, z tego duży procent dzieci i
młodzieży z rodzin mniej zamoż-
nych. 
W wakacje 2013 r. pragniemy zorga-
nizować kilka turnusów: w Ryba-
kach nad jeziorem Łańskim 3
turnusy około 160 osób, nad mo-

rzem w Stegnie około 230 osób i wy-
prawę 17 dni po Europie(Bruksela,
Paryż, La Sallette, Lizbona, Fatima,
Santiago De Compostela, Lourdes)
dla młodzieży z okazji Roku Wiary
– 49 osób.
Przekazując 1% podatku za rok 2012
na rzecz Caritas Archidiecezji War-
mińskiej: KRS nr 0000245507 - z
zaznaczeniem „kolonie Redem-
ptor” możecie Państwo pomóc dzie-
ciom z rodzin  biedniejszych.

Uwaga:
Przekazując 1% podatku na wypoczy-
nek organizowany przez naszą Parafię

proszę  przekazać w kancelarii para-
fialnej: nazwisko i przekazaną kwotę.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
podobnie jak w latach ubiegłych dofi-
nansuje nasze obozy w wysokości
wpłaconej kwoty. W roku 2012 Cari-
tas przekazała nam 30.000 zł.

W imieniu własnym i tych, którym
pomagamy serdecznie dziękuję
oraz zapewniam o codziennej
modlitwie.

Ks. Andrzej Pluta – proboszcz
Olsztyn, 08.12.2012 r.

Aby Wigilia była Wigilią
Przed nami święta Bożego 
Narodzenia. Tyle razy je 
przeżywaliśmy, a przecież zawsze
czekamy na nie z radością 
i nadzieją.

Szczególnym momentem tych świąt
jest Wigilia. Wigilijny wieczór jest
bodaj najbardziej wzruszającym
i uroczystym wieczorem roku. Nie
ma chyba drugiego takiego kraju na
świecie, gdzie Wigilię Bożego Naro-
dzenia obchodzono by tak uroczy-
ście jak u nas. To czas wzajemnego
zbliżenia, wzajemnego darowania
win i urazów, czas zadumy i refleksji.
Nie tylko w rodzinie. Po roku 1989
upowszechnił się zwyczaj organizo-
wania w różnych środowiskach
i instytucjach spotkań przedświą-
tecznych, określanych jako wigilie.
Są więc spotkania wigilijne w zakła-
dach pracy, szkołach, w różnych
środowiskach. Jest to może efekt od-
reagowania dawnych czasów, kiedy
w szkołach czy zakładach pracy za-
bronione były wszelkie elementy re-
ligijne, a święta symbolizował
jedynie stwór zwany Dziadkiem
Mrozem i choinka. Z drugiej strony
jest to pewnie potrzeba serca, by lu-

dziom, z którymi przebywamy
w szkole czy w zakładzie pracy, po-
wiedzieć serdeczne życzenia. 
Świętujemy w szkole... Wigilia 
w domu ma wypracowane formy,
ma ogromne bogactwo świątecznych
tradycji. Te w szkołach, zakładach
pracy wyglądają różnie. W szkołach,
zwłaszcza w młodszych klasach,
dzieci z nauczycielkami przygoto-
wują jasełka, przynoszą smakołyki i
dzielą się opłatkiem. Czasami po-
trawy przygotowują rodzice. Dzieci
lubią takie uroczystości i wkładają w
ich przygotowanie wiele serca i po-
mysłowości. Gorzej jest w szkołach
średnich. Opowiadał o takiej "wigi-
lii" jeden z uczniów szkoły średniej:
"Chodziłem z opłatkiem kupionym
w supermarkecie, dzieliłem się nim
z innymi, a potem było jedzenie.
Kolęd nikt nie śpiewał. Wystarczył
magnetofon z kolędami wykonywa-
nymi po angielsku, bo to bardziej
europejskie. Mam jakiś niesmak, po-
czucie jakiejś obłudy i zakłamania.
Łamanie się opłatkiem czy składanie
szczerych życzeń ma sens, gdy doty-
czy osób, które łączą jakieś więzi
emocjonalne czy w rodzinie, czy w
gronie przyjaciół. A klasy przecież

się nie wybiera. Według mnie wigilia
klasowa to pomyłka". Zdarza się, że
taka wigilia jest tylko pretekstem do
zawieszenia lekcji. Bywają wigilie w
szkołach, gdzie jedyną potrawą na
takiej uroczystości jest pizza i coca-
cola. W niektórych szkołach jest od-
dzielna wigilia dla uczniów i osobna
dla nauczycieli. To już chyba parodia
wigilii - symbolu jedności i miłości.
...i w zakładzie pracy. Inaczej wy-
glądają spotkania wigilijne w zakła-
dach pracy. Ze względu na specyfikę
miejsca, najczęściej zatrudniane są
firmy cateringowe lub takie spotka-
nia organizowane są w lokalach ga-
stronomicznych. Specyfika tych
miejsc sprawia, że często takie za-
kładowe wigilie stają się parodią
świętowania wigilii. Opowiadał
jeden z uczestników takiej „wigilii”
w jakiejś knajpce. - Na początku był
opłatek, ale zaraz później pijaństwo,
głupie dowcipy z salwami pustego
śmiechu. Głośne rozmowy towarzy-
szące zalotom. Co to miało wspól-
nego z prawdziwą wigilią? Zarobiła
restauracja, ten i ów popił sobie na
koszt firmy, szef firmy miał poczu-
cie dumy, że kultywuje piękne tra-
dycje - i wszyscy zadowoleni. Tylko
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Aby Wigilia była Wigilią

co to ma wspólnego z wigilią?
Dodam, że wielu nie znosi po-
wszechnego obściskiwania i obcało-
wywania, i wolałoby, aby nie udawać
w pracy domowej atmosfery. 
Czy to jest wigilia, czy to jest...
Przykładów można podawać więcej.
Te może są skrajne, ale pozostaje py-
tanie, o jaką wigilię chodzi? Czy te
zakładowe i szkolne, zwłaszcza
w szkołach średnich, przypominają,
choć trochę tę tradycyjną? Zasta-
wiony stół, coraz częściej z alkoho-
lem. Jedynym elementem takiej
wigilii często pozostaje tylko opła-
tek. Nie ma wspólnej modlitwy, czy-
tania Pisma Świętego, śpiewania
kolęd... Bardzo często takie wigilie
stają się zwyczajnym spotkaniem
przy tzw. butelce. Pytał ktoś reto-
rycznie: Czy ktoś słyszał, żeby przy
takich „wigilijnych" stołach mó-
wiono o Narodzeniu Pana Jezusa?
Wydaje się, że takie zakładowe "wi-
gilie" nie mają też nic wspólnego

z bożonarodzeniowym duchem
i wręcz wypaczają ideę spotkań
w duchu bożonarodzeniowym. Nie-
jednokrotnie są sztuczne, nienatu-
ralne i sprowadzają się do zwykłych
przyjęć. Nie nazywajmy tych spot-
kań wigilią, bo tak mijamy się z wła-
ściwym znaczeniem Wigilii Bożego
Narodzenia. Zasadnym wydaje się
pytanie, czy ludzie wierzący po-
winni uczestniczyć w takich wyda-
rzeniach, które udają obrzędy
chrześcijańskie, ale w rzeczywistości
nimi nie są.
Wigilia jest jedna. Wigilia Świąt
Bożego Narodzenia jest tylko jedna
i przypada 24 grudnia. Co więc
z "wigiliami” w szkołach i zakładach
pracy? Pewnie nie można ich całko-
wicie potępiać. Chociaż uważam, że
wieczerzę wigilijną powinno się
przeżywać we wspólnocie, z którą
mieszka się na co dzień. Takie spot-
kania mają swoją wartość.  Wigilie
"klasowe" niewątpliwie integrują

klasę i pozwalają lepiej się poznać.
Nie bez znaczenia jest i to, że takie
spotkania pielęgnują i utrwalają tra-
dycje, które powinno się przekazać
młodym.  Może też brak więzi w do-
mach rodzinnych każe organizować
"wigilię” w zakładach pracy i w in-
nych społecznościach. Trzeba jed-
nak wyraźnie odróżnić Wigilię
Bożego Narodzenia Pańskiego,
która jest tylko jedna, od spotkań
opłatkowych, których może być
wiele w różnych środowiskach.
Może te spotkania świąteczne prze-
nieść na okres po świętach, kiedy
czas jest spokojniejszy i trwa jeszcze
radość świąt Narodzenia Pana? To
zadanie dla duszpasterzy, kateche-
tów i wszystkich wierzących, aby
Wigilia była Wigilią. 

ks. Tadeusz Miłek
– Przewodnik Katolicki

Z wizytą kolędową

W najbliższym czasie kapłani roz-
poczną wizytę duszpasterską, czyli
kolędę. Wielu parafian czeka na te
chwile i na to spotkanie przez cały
rok. Z pewnością w mediach pojawi
się jednak inna atmosfera wokół ko-
lędy i krytyczne artykuły z pyta-
niami: po co kolęda, czy nie jest to
dyscyplinowanie wiernych, spraw-
dzanie, czy chodzą na Msze św., ile
ksiądz na tym zarabia?

Czas spotkania i rozmowy. Kolęda
jest wizytą duszpasterską. Raz
w roku lub, jeśli to nie jest możliwe
tak często ze względu na wielkość
parafii i małą liczbę duszpasterzy,
kapłani nawiedzają swoich wiernych
w ich domach czy mieszkaniach. Jest
to jedna z nielicznych okazji, by
z daną osobą czy rodziną spotkać się
u nich w domu i porozmawiać. Na

co dzień, przy okazji niedzielnej
Mszy św., nie jest to możliwe. Z pew-
nością wynika to trochę z naszej pol-
skiej tradycji, że jesteśmy obecni na
Eucharystii i potem od razu wra-
camy do domu. W krajach śród-
ziemnomorskich często jest inaczej:
po Mszy św. wierni pozostają przed
kościołem i pozdrawiają się, rozma-
wiają. Czasami gromadzą się na  po-
częstunku (np. degustacja
domowych wypieków). Tematów do
rozmowy z pewnością jest dużo. Jeśli
spotkania parafian z duszpasterzami
są tak rzadkie, warto zadbać, by ko-
lęda była wypełniona treścią. Wielu
parafian ma pytania dotyczące wiary,
tym bardziej że katecheza systema-
tyczna kończy się po zakończeniu
szkoły średniej, a przecież nie
wszyscy uczestniczą potem w życiu
duszpasterstwa akademickiego, gru-

pach modlitewnych, ruchach czy
stowarzyszeniach, nie mówiąc już
o osobistym studium Katechizmu
Kościoła Katolickiego czy innych
dokumentów kościelnych. Są tacy,
którzy interesują się życiem parafii,
prowadzonymi pracami remonto-
wymi czy budowlanymi. Niektórzy
nawiązują w rozmowie z księdzem
do jego kazań. Tematem ważnym,
który warto podejmować na kolę-
dzie, jest wychowanie dzieci i mło-
dzieży. Kościół pragnie pomagać
rodzicom w wychowaniu ich po-
ciech. U osób starszych rozmowa
kolędowa wygląda jeszcze inaczej.
Niejednokrotnie skarżą się oni na zły
stan zdrowia czy brak zainteresowa-
nia ze strony swoich dzieci lub ro-
dzin. Zasadniczo nie ma sensu
rozmawiać na kolędzie o polityce, bo
temat ten poruszany jest tak często,
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Z wizytą kolędową

że wszyscy jesteśmy nim zmęczeni.
Poza tym – przyznajmy – jest to
przysłowiowe młócenie słomy. Zda-
rza się jednak, że trudno podjąć roz-
mowę. Aby uniknąć tzw. tematów
zastępczych, po krótkim wstępie,
wzajemnym pozdrowieniu się czy
przypomnieniu, kiedy widzę, że
z mojej strony musi nastąpić inicja-
tywa rozmowy (a tak jest najczę-
ściej), pytam, czy są tematy, sprawy
dotyczące wiary, Kościoła, życia re-
ligijnego, o których odwiedzani
chcieliby porozmawiać. W 90 proc.
pada wtedy odpowiedź: „Nie, proszę
księdza, my do kościoła chodzimy,
wiemy, co się dzieje w parafii”.
Wspominam o tym dlatego, że cho-
ciaż często księża mają przygoto-
wany konkretny temat wizyty, który
pragną z odwiedzanymi podjąć, to
jednak warto pomyśleć przed ko-
lędą, o czym chcę z kapłanem na ko-
lędzie porozmawiać. 

Modlitwa. Trzeba pamiętać, że
w czasie takiego spotkania najważ-
niejsza jest wspólna modlitwa. Raz
do roku lub raz na dwa lata kolęd-
nicy przychodzą do ciebie, by mod-
lić się z tobą i twoimi bliskimi –
tylko za ciebie, za was. W ciszy serca
powierzcie Bogu wasze sprawy: ra-
dosne i smutne. Nawet jeśli ich nie
wypowiemy głośno, Bóg słyszy
naszą modlitwę. Pamiętajmy, co po-
wiedział Jezus: „gdzie dwaj albo trzej
zgromadzeni są w imię moje, tam Ja
jestem”.  O co się modlić w czasie ko-
lędy? O błogosławieństwo Boże na
cały nowy rok dla rodziców, rodzeń-
stwa, dzieci, o zrozumienie i pokój
w rodzinie, o zgodę między znajo-
mymi i sąsiadami, o zdrowie lub
cierpliwość w chorobie, o pokój na
świecie, o pomyślność dla naszej oj-
czyzny i wierność jej korzeniom. Nie
zapominajmy także o modlitwie w
intencji Kościoła, a szczególnie pa-
rafii i kapłanów wam posługujących.
Z pewnością są też tacy, którzy

modlą się na kolędzie o powołania
do życia kapłańskiego i zakonnego.
Przez 21 lat kolędowania dwa razy
zdarzyło mi się, że poproszono
mnie, byśmy się wspólnie pomodlili
o dobrą śmierć.
Na zakończenie modlitwy kapłan
święci nasze domy, by były auten-
tyczną świątynią, w której żyjemy,
wzrastamy. Pokropienie wodą świę-
coną obejmuje także, a może –
przede wszystkim – nas. Woda świę-
cona oczyszcza ze zła i uświęca. Stąd
też – nie tylko w kościele, ale także
w domu – jest kropielnica z woda
święconą. Kiedy wychodzisz
z domu, przeżegnaj się, byś świętość
twego domu zabrał tam, gdzie ciebie
Bóg posyła. Kiedy wracasz do domu,
oczyść się wodą święconą z tego
brudu, który niesie ze sobą skażony
materializmem, liberalizmem i po-
stępującym ateizmem świat. 

Po co kolęda? Niejednokrotnie
w mediach krytykuje się kapłanów
i ich sposób duszpasterzowania. Za-
rzuca się im, że za mało czasu po-
święcają danej rodzinie, że się
spieszą, że interesuje ich tylko za-
wartość otrzymanej koperty. Prawdą
jest, że księża są różni, ale chyba
przyznacie mi rację, że większość
z tych, których spotkaliście w wa-
szych parafiach, to duchowni bardzo
oddani. Zło jest zawsze bardziej
krzykliwe niż dobro. Nie chciałbym
usprawiedliwiać kolędników, którzy
się spieszą, ale proszę o zrozumienie:
czasami po całym dniu katechezy
w szkole czy posługi w parafii nie-
wiele ma się już siły, by u wszystkich
być radosnym, uśmiechniętym i roz-
mownym. Prawdą też jest, że są takie
rodziny, które chętnie kolędę przyj-
mują, ale nie mają ochoty czy po-
trzeby, by długo rozmawiać. No i te
koperty. Każdy ksiądz otrzymuje od
proboszcza część ofiary, którą wierni
składają. Nie są to jednak zwykle
duże sumy i większość księży nie

chodzi po kolędzie dla pieniędzy.
Trud nie jest współmierny z dobrem
materialnym. Odwiedzamy was
w waszych domach i – nawet jeśli te
odwiedziny nie są długie – modlimy
się u was, tylko za was i głęboko
ufamy, że Bogu miła jest nasza
wspólna modlitwa. Kapłaństwo to
nie zawód, to powołanie. Nam na-
prawdę zależy, by wam pomóc w do-
brym życiu i ostatecznie
w zbawieniu.
Większość ofiar (w tym także skła-
danych przy okazji kolędy) przezna-
czanych jest na potrzeby parafii.
Rozmawiając z moimi kolegami ka-
płanami, którzy są proboszczami,
dowiedziałem się, że ofiary kolę-
dowe starczą na ogrzewanie ko-
ścioła, i to nie zawsze, a i tak w wielu
naszych świątyniach jest chłodno.
Jeśli ksiądz jest w małej parafii, to
wszystkie, również swoje środki,
przeznacza na kościół, by był
w miarę możliwości czysty, ciepły
i oświetlony.

Warto też pamiętać, że kolędowa po-
sługa księdza nie kończy się w wa-
szych domach. Niejednokrotnie
wracamy do domu bardzo zmar-
twieni stanem moralnym czy mate-
rialnym naszych parafian. I jeszcze
jedno. Sądzę, że będę wyrazicielem
wszystkich kapłanów chodzących
z wizytą duszpasterską: dziękujemy
tym, którzy otwierają nam z rados-
nym sercem, z uśmiechem na twarzy
i którzy cieszą się z kolędowej mod-
litwy i spotkania z nami.

Ks. Krzysztof Michalczak
Przewodnik Katolicki 2011 r.  

Jak przygotować kolędowy stół?

Stół powinien być nakryty białym
obrusem. Na stole ustawiamy krzyż,
świece i wodę święconą oraz kła-
dziemy Pismo Święte.
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Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem za wszystkich mieszkańców parafii pw. Chrystusa Odkupiciela
Człowieka w Olsztynie od 02 do 23 grudnia 2012 roku.  Modlitwa jest prowadzona przez ks. Proboszcza w

kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu im. Bł. Jana Pawła II od godz. 21.00 do 23.00.
02.XII.2012 r. - Za kapłanów, Siostry zakonne i katechetów pracujących w naszej parafii

03.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Żołnierskiej 41, Bursy Gimn. 7, Hotelu przy Dworcowej 60
04.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Żołnierskiej 20 i 22 i Dworcowej 65, 67, 69

05.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 34, 36, 38, 40, 42
06.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 44, 46, 48, 48A, 50
07.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 52, 54, 58, 62, 64

08.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 66, 70 i Pstrowskiego 1, 5, 5a, 9, 11, 13, 15, 17, 19
09.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

10.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Wyszyńskiego 12, 18, 24, 26, 28 
11.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6, 8, 10 i Piłsudskiego 58

12.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Wyszyńskiego wszystkie piątki, Piłsudskiego 60 A, B, C, 62A, 62B, 64
13.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 43, 47, 53, 57, 63

14.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Dworcowej 45, 49, 51, 55, 59, 61
15.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Pstrowskiego 25, 27, 29, 30 A, B, C, 33, bloki na Skarpie
16.XII.2012 r. - Za mieszkańców Osiedla Mazurskiego po stronie Szkoły Podstawowej nr 6

17.XII.2012 r. - Za mieszkańców Osiedla Mazurskiego - domki po stronie kościoła
18.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Czeskiej nr 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 i ul. Białostockiej nr 2

19.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Augustowskiej - bloki
20.XII.2012 r. - Za mieszkańców ul. Piłsudskiego – domki w kierunku Ostrzeszewa, Stare Ostrzeszewo,

ul. Plażowa
21.XII.2012 r. - Za mieszkańców Ostrzeszewa - nowe Osiedle

22.XII.2012 r. - Za dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, średnich,
Pogotowia Opiekuńczego na terenie naszej parafii oraz wszystkich uczniów i ich rodziców 

23.XII.2012 r. - Za wszystkich uczęszczających do naszego kościoła z innych parafii

Adwentowa Krucjata

Informacje parafialne

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy adoracji 
im. błogosławionego Jana Pawła II
– od poniedziałku do soboty od

godz. 7.00 do 21.00
– okazja do spowiedzi w czasie ado-

racji: we wtorki i czwartki od 15.00
- 16.00; 20.00 - 21.00

– kaplica znajduje się w górnym ko-
ściele, wejście boczne od ulicy
kard. St. Wyszyńskiego

– wspólna modlitwa w kaplicy:
15.00 koronka do Miłosierdzia Bo-
żego i cząstka Różańca św.

– adoracja trwa w ciszy

Ważne informacje parafialne:
Kancelaria parafialna czynna od po-
niedziałku do piątku od godz. 10.00
do 12.00 i od 16.00 do 18.00, w so-
boty od 10.00 do 12.00
Biblioteka parafialna czynna w
każdą niedzielę od 11.00 do 13.00
oraz we wtorki i czwartki od 11.00
do 12.00 i od 16.00 do 18.00
Parafialny punkt Caritas: wydawanie
używanej odzieży: we wtorki i
czwartki od 17.00 do 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w kaplicy adoracji błogosławionego
Jana Pawła II od poniedziałku do so-
boty od godz. 7.00 do 21.00

Okazja do spowiedzi św. przed Mszą
św. oraz we wtorki i czwartki w ka-
plicy adoracji od 15.00 do 16.00 i od
20.00 do 21.00.

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
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Święci Patroni – Św. Brat Albert

Św. Brat Albert 
(1845 – 1916), zakonnik

Adam Hilary Chmielowski,
urodził się Igołomii pod Krakowem
17 czerwca 1845 r. i był najstarszym
z czworga dzieci Wojciecha i Józefy
z Borzysławskich. Uroczystość chrztu
„z wody” dopełniono w kościele Na-
wiedzenie N.M.P na Nowym Mieście
w Warszawie. Kiedy miał 8 lat, umarł
mu ojciec. Naukę rozpoczął w car-
skiej szkole kadetów w Petersburgu,
lecz wkrótce kontynuował ją w War-
szawie i tutaj ukończył gimnazjum.
Następnie podjął studia w Instytucie
Rolniczo Leśnym w Puławach (1861-
1663). Kiedy rozpoczęło się powsta-
nie styczniowe przerywa studia , aby
wziąć udział w powstaniu. Miał
wtedy 17 lat. Pod Tarnowem został
ujęty przez Austriaków i osadzony
w więzieniu w Ołomuńcu, skąd udało
mu się zbiec i ponownie włączył się
do walk powstańczych. Na skutek ran
odniesionych w bitwie pod Mełcho-
wern (w pobliżu Koniecpola) w dniu
30 września 1963 utracił lewą nogę
i pozostał inwalidą.

Wobec groźby zesłania na
Sybir wysłano go do Paryża gdzie roz-
począł studia malarskie. W roku na-

stępnym( 1865) po amnestii wraca do
kraju i kontynuuje studia w warszaw-
skiej szkole rysunku. Wkrótce wzna-
wia studia inżynierskie w Gandawie
aby w końcu i to najdłużej studiować
malarstwo w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Monachium ( lata 1869-74).
Stało się to możliwe dzięki stypen-
dium hrabiego W. Dzieduszyckiego.
W Monachium uczestniczy aktywnie
w życiu polskiej kolonii artystycznej,
do której należeli artyści tej miary jak
J. Brandt, bracia Gierymscy, L. Wy-
czółkowski, J. Chełmoński i S. Wit-
kiewicz. Po powrocie do kraju
przebywa i tworzy m. in. W Zarzeczu
k. Przeworska, Warszawie i Lwowie.
W jego twórczości malarskiej, okre-
ślanej „realnym romantyzmem”, do-
minuje tematyka religijna( np. „Ecce
Homo”, „Wizja św. Małgorzaty Alaco-
que”, obrazy z Matką Boską i Św.
Franciszkiem i inne).

W 1980 r. wstąpił do nowi-
cjatu Jezuitów w starej Wsi, lecz cho-
roba zmusza go do rezygnacji
z nowicjatu. Pod wpływem Ks. Leona
Pogorzelskiego zainteresował się ter-
cjarstwem franciszkańskim zaleca-
nym przez papieża Leona XIII
i szerzy je konspiracyjnie na Podolu.
I znów grozi mu Sybir, przeto prze-
nosi się na dobre do Krakowa (rok
1884). Adam Chmielowski mając 42
lata, w 1887 r. w kaplicy Matki Bo-
skiej Loretańskiej u Ojców Kapucy-
nów w Krakowie przywdział habit
zakonny i przyjął imię Albert.
W roku następnym (1888) składa
śluby zakonne i zakłada zgromadze-
nie braci albertynów, zaś w trzy lata
później, wraz z siostrą Bernardyną
Marią Jabłońską, zgromadzenie Sióstr
Albertynek. Celem zgromadzeń stało
się niesienie pomocy bezdomnym
i ubogim.

Jako brat Albert otrzymał od
magistratu krakowskiego uprawnie-
nia do prowadzenia tzw. ogrzewalni
miejskich, które stały się centrum
jego działalności charytatywnej.

Swoje obrazy, których już nie sygno-
wał, spieniężał albo darowywał w za-
mian za pomoc dla przytulisk dla
ubogich. Założył ich około 20
w większych miastach – od Stanisła-
wowa do Lwowa po Tarnogród
i Kielce. W nich miano „ każdemu
ubogiemu dać jeść, bezdomnemu
miejsce a nagiemu odzież”. Zakładał
także domy dla sierot, kalek, starców
i nieuleczalnie chorych. Udzielał za-
pomóg, bezrobotnym wyszukiwał
pracę, a chorych umieszczał w szpita-
lach. Dla kształtowania formacji za-
konnej swoich zgromadzeń
zorganizował kilka pustelni z tą naj-
bardziej znaną na Kalatówkach koło
Zakopanego. Brat Albert opublikował
także szereg prac, m.in. dotyczących
istoty sztuki i problematyki tercjar-
skiej. Duchowość  Św. brata Alberta
miała przede wszystkim charakter
franciszkański. Głównymi jego cno-
tami była miłość Boga i heroiczna
miłość bliźniego; ubóstwo i posługę
bezdomnym nędzarzom uważał za
formę kultu Męki Pańskiej.
Wyróżniał się także nabożeństwem
do Dzieciątka Jezus, Najświętszego
Sakramentu i do Najświętszej Maryi
Panny. Zmarł w krakowskim przytu-
lisku dla mężczyzn, przez siebie zało-
żonym, dnia 25 grudnia 1916 r.
Patriotyczna, pełna męstwa i miło-
siernej ofiarności postawa brat Al-
berta była natchnieniem
w twórczości wielu pisarzy i poetów.

Beatyfikacja 22 czerwca 1983
r. w Krakowie i kanonizacja 12 listo-
pada 1989 r. w Rzymie odbyły się za
pontyfikatu Jana Pawła II. Święto pat-
ronalne przypada w dniu 17 czerwca.
W ikonografii Św. Albert przedsta-
wiany jest w szarobrązowym płaszczu
zakonnym; ramieniem obejmuje
ubogiego. Jest Świętym patronem
obydwóch zgromadzeń albertyńskich
a w Polsce także patronem artystów
plastyków.

Ks. Henryk Madej
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SZKOŁA 
NOWEJ EWANGELIZACJI
EMAUS 
I WSPÓLNOTY ODNOWY 
W DUCHU ŚWIĘTYM 
ZAPRASZAJĄ NA

Wieczór Chwały

Każdy IV piątek miesiąca w kościele
Chrystusa Odkupiciela Człowieka w
Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 11
(dolny kościół) rozpoczęcie godz.
18.30
Eucharystia z modlitwą o uzdrowie-
nie, modlitwa do Ducha Świętego,
konferencja, Adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, charyzmatyczna
modlitwa uwielbienia.
Kurs Animacji Modlitwy Charyzma-
tycznej - 18-20 stycznia 2013 
Jak prowadzić spotkanie modli-
tewne? Jak w nim owocnie uczestni-
czyć? Jak korzystać z charyzmatów,
tak by były zbudowaniem dla nas
i całej wspólnoty Kościoła? 

Oto kurs który przynosi odpowiedzi
na te pytania. Kurs jest skierowany
do osób we wspólnotach modlitew-
nych, które może mają trudności
w modlitwie charyzmatycznej trwa-
jąc we wspólnocie ale też i dla tych,
którzy nie potrafią się tak modlić. 

Kurs poprowadzi Szkoła Nowej
Ewangelizacji - Wspólnota św. Bar-

naby z Poznania. Koszt 60 zł. (w tym
obiad) Zapisy na stronie
www.sne.olsztyn.pl (na stronie SNE
Emaus można zapoznać się z kalen-
darium kursów na rok 2013)

Wspólnoty w naszej parafii

Pielgrzymka do Ziemi Świętej; Termin: 2 – 9 marca 2013 roku

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest
jedyną w swoim rodzaju. To ziemia
umiłowana i wybrana przez Boga.
Ziemia, gdzie zrodziła się Ewange-
lia, w której tkwią korzenie naszej
wiary. Nawiedzenie sanktuariów
związanych z ziemskim życiem Je-
zusa, Maryi i Apostołów, to powrót
do kolebki wiary chrześcijańskiej
i rodzącego się Kościoła.

W programie pielgrzymki jest: Je-
zioro Galilejskie, góra Tabor, Kana
Galilejska, góra Karmel, Betlejem,
miejsce Bożego narodzenia, Pole Pa-
sterzy, Grota Mleczna. Na trasie
pielgrzymki znajdują się sanktuaria
w Ain Karem związane z nawiedze-
niem św. Elżbiety i narodzeniem św.
Jana Chrzciciela. Pielgrzymi odwie-
dzają także Jerozolimę – święte
miasto dla muzułmanów, żydów, ale
przede wszystkim chrześcijan. Udają
się na górę Syjon, do Wieczernika,
na miejsce zaśnięcia Matki Bożej.
Ważnym punktem pątniczym jest
Góra Oliwna i bazylika Agonii,

miejsce wniebowstąpienia, gdzie Pan
nauczył apostołów modlitwy “Ojcze
nasz” i gdzie zapłakał nad Jerozo-
limą.

Najważniejszymi momentami
pielgrzymki będą przejście Drogą
Krzyżową, tzw. Via Dolorosa, na-
wiedzenie Bożego Grobu, pustego
grobu, gdzie zmartwychwstał Pan
Jezus.

Jest to pielgrzymka z Franciszka-
nami, którzy są w Ziemi Świętej od
ośmiu wieków. Strzegą miejsc świę-
tych, organizują pielgrzymki, gosz-
czą pielgrzymów. Na miejscu
dokładają wszelkich starań, by
pielgrzymi mogli dotknąć Bożych
tajemnic, ubogacić siebie i ugrun-
tować swoją wiarę.

CENA PIELGRZYMKI: około 4
tyś. złotych. Osoby, które ukończyły
65 rok życia oraz przewlekle chore
zobowiązane są do wykupienia do-
datkowego ubezpieczenia, którego

koszt wynosi 200 zł. Dojazd do
Warszawy na lotnisko i po powro-
cie z pielgrzymki do Olsztyna
około 150 zł.
ORGANIZATORZY ZAPEW-
NIAJĄ:
- przelot samolotem na trasie War-
szawa-Tel Awiw i Tel Awiw-War-
szawa
- pełne wyżywienie (śniadanie,
obiad i kolacja)
- zakwaterowanie w hotelach (po-
koje 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 Bo-
żego Narodzenia.


