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Parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górze 
KOŚCIÓŁ PATRONALNY MIASTA ZIELONA GÓRA 

ODWIEDŹ NAJWYŻEJ POŁOŻONY KOŚCIÓŁ W ZIELONEJ GÓRZE 
 

Święty Urbanie I, Patronie nasz, módl się za nami! 

MYŚL MIESIACA: 
Ludzie mówią: "Czas to pieniądz". A ja wam mówię: "Czas to miłość". 

kardynał Stefan Wyszyński 
 

Moi drodzy Parafianie i czytelnicy Urbanusa! 
 
Co nam zostanie, jak rozbiorą szopkę? 
Co będziemy śpiewać, jak ustaną kolędy? 
W co będziemy wpatrzeni, jak choinki usuną?  
Nie bój się – mówi dziś Maryja – mam coś dla Ciebie! 
 

Drodzy Parafianie, spotykamy się już na początku lutego. Chciałbym rozpocząć od wczorajszego święta - święta Ofiarowania 
Pańskiego. Od początku świata człowiek Panu Bogu chciał coś dać, to znaczy ofiarować. Kain mizerne plony zboża, Abel porządnego 
baranka, Abraham syna Izaaka, Noe ofiarę dziękczynną po potopie. Co robi Maryja? Ofiaruje Jezusa. Bierze Go i razem z Józefem 
maszerują do jerozolimskiej świątyni. Boże! To dziecko należy do Ciebie. Uczyń z Nim, to, co Ty chcesz! I to jest niesamowita nauka 
tego święta. Maryja mówi do Nas: oddaj Bogu to, co dla Ciebie najdroższe! Jeśli najdroższe są dzieci – powiedz: Boże weź je w opiekę. 
Boże! Jeśli chcesz, aby ktoś z nich był żonaty – bądź wola Twoja. Jeśli chcesz, aby był księdzem - bądź wola Twoja. Jeśli chcesz, aby 
żył 40 lat – bądź wola Twoja, Jeśli chcesz go zabrać do siebie za tydzień – bądź wola Twoja, Jeśli urodzi się niepełnosprawny bądź 
wola Twoja. Jeśli najdroższa jest praca, powiedz – Boże weź ją w swe ręce. Chcesz abym pracował? Spraw bym jej nie stracił. Twoją 
wolą jest, bym ją na razie stracił? Dodaj sił, bym się tym nie załamał. Chcesz, abym skończył szkołę? Dodaj wiary i zdolności. Twoja 
wola jest inna? Dodaj światła, bym ją zrozumiał. Kochani! Ofiarować – to oddać Bogu to, co najdroższe, pozwolić, żeby Bóg zrobił 
z tym, to, co On uważa za najlepsze dla nas, nawet za cenę ryzyka cierpienia. Matka Boża nie mówi dzisiaj: – Panie Boże! Przynoszę 
Jezusa do świątyni i modlę się do Ciebie, żeby był zdrowy, silny, zdolny i zarabiał dużo pieniędzy. Maryja nie stawia warunków. Już od 
tysiąca lat przynosimy w to święto do kościoła świece, zapalamy je i zanosimy do domów. Po co? Otóż świeca jest znakiem Jezusa. 
Jak Maryja i Symeon trzymali Jezusa na swym ręku, tak ja Go trzymam, trzymając świecę. Kiedyś gdy rozpętała się burza, w domu 
zapalano świecę. Kiedy biły gromy z jasnego nieba, zapalano świecę – nawet ją gromniczną nazwali. Kiedy umierał domownik, 
zapalano świecę i w rękach kazali ją trzymać. W trudnych chwilach trzeba być z Jezusem. Może dziś już tak bardzo nie zagraża burza, 
jak wtedy, gdy domy strzechą były kryte. Ale ile jest życiowych burz i ile gromów płynie w pracy i domu, w polityce i na ulicy, sami 
dobrze wiecie. Dlatego warto mieć tę gromniczną świecę i starym zwyczajem w najtrudniejszych momentach, zapalić wtedy ten znak 
Jezusa i powiedzieć sobie i Bogu – Panie! Przecież Ty jesteś ze mną. I choćby bardzo było źle, to i tak mnie nie opuścisz i za to 
dziękuję Tobie. 

W ten dzień w sposób szczególny dostrzegamy wśród nas osoby życia konsekrowanego. My mamy też tę łaskę, że siostry są 
obecne w naszej parafii – Siostry Opatrzności Bożej, a szczególnie siostra Bernarda, której zawdzięczamy piękne dekoracje, ład 
i porządek w naszej świątyni. To zgromadzenie jest szczególnie mi bliskie bo pracowałem w parafii w Kargowej, gdzie siostry mają dom 
opieki dla dzieci i starszych i nieraz widziałem ich ofiarną służbę. Wielu z nas przydałaby się wizyta w takim domu, abyśmy zobaczyli 
prawdziwą, wypływającą z miłości do drugiego człowieka służbę i Panu Bogu dziękowali za wszystko co mamy. Kochanym siostrom 
Opatrzności Bożej na czele z Siostrą Przełożoną Bernardą dziękujemy za ich obecność, cichą i pokorną służbę. Obiecujemy w ich 
intencji modlitwę! 
 

Opiekun gazetki ks. Marcin 
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Ojcze nasz  
 

Pater noster, qui es in caelis, 
Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie  

sanctificetur nomen tuum. Święć się imię Twoje  

Adveniat regnum tuum.  Przyjdź Królestwo Twoje  

Fiat voluntas tua,  Niech się stanie Wola Twoja  

sicut in caelo et in terra. tak w niebie i na ziemi  

Panem nostrum quotidianum  Chleba naszego codziennego  

da nobis hodie, Daj nam dzisiaj  

et dimitte nobis debita nostra  i zwolnij nas z długów (win) naszych  

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  tak samo jak i my wybaczamy dłużnikom naszym.  

Et ne nos inducas in tentationem,  I nie prowadź nas w pokusę  

sed libera nos a malo.  ale uwolnij nas od złego  

Amen.  Amen.  

 

Zdrowaś Mario  
Ave Maria, gratia plena Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna  

Dominus Tecum Pan z Tobą  

Benedicta Tu in mulieribus  Błogosławiona Jesteś między niewiastami  

et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.   i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.  

Sancta Maria, Mater Dei  święta Maryjo, Matko Boga  

ora pro nobis peccatoribus,  módl się za nami grzesznikami  

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.  teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  
 

 
 

Język łaciński do połowy XX wieku był jedynym 
językiem liturgicznym w Kościele rzymsko-katolickim, 
inaczej zwanym Kościołem łacińskim. Dalej łacina jest 
w nim językiem obowiązującym. Natomiast języki narodowe 
są językami dopuszczonymi.  

Obecnie łacina jest to język martwy, tzn., że nie 
posługuje się nim żaden współczesny naród. Pozostały po 
niej liczne zabytki piśmienne. Filolodzy klasyczni i historycy 
mogą odczytywać i interpretować teksty łacińskie w swoich 
pracach. To, że łacina jest językiem martwym na swój 
sposób gwarantuje, że znaczenie poszczególnych tekstów 
nie będzie się zmieniać również i w liturgii Kościoła. 

W Polsce liturgia po soborze Watykańskim II jest 
sprawowana w języku polskim. Mimo to możemy 
uczestniczyć we Mszy św. odprawianej w języku łacińskim. 
Takie Msze św. – w 
formie nadzwyczajnego 
rytu rzymskiego – nie 
uległy większym 
zmianom od 1500 lat. 
Obecnie używany jest 
mszał, który obowiązuje 
od XVI wieku. O dużej 
wciąż roli łaciny w 
Kościele świadczy 
chociażby fakt, że 
papież Benedykt XVI w 
2012 roku ustanowił 
Papieską Akademię 
Języka Łacińskiego, 
gdzie duchowni i 
świeccy mogą studiować 
i doskonalić ten język.  

Współcześnie 
dzięki łacinie możemy 
modlić się z całym 
Kościołem i Ojcem 
Świętym, na przykład 
podczas modlitwy Anioł 
Pański. 

W roku 1446 
odbył się zjazd biskupów 
oraz kleru, po którym 
wydano uchwałę dla 
diecezji wrocławskiej - 
„Statuty synodalne biskupów wrocławskich” - potocznie 
zwaną Statuty Elyana. Uchwała została opublikowana we 
Wrocławiu przez drukarnię Świętokrzyską. W niej zostały po 
raz pierwszy, w 1475 roku, wydrukowano teksty modlitw 
w języku polskim: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę 
w Boga. Przedstawienie na podstawie Encyklopedii 
Staropolskiej Zygmunta Glogera, fragment obok. 
Ilustracje: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcze_nasz 

 Marlena Magda-Nawrocka 

Łacina we współczesnym 
Kościele 
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Opłatek miłośników 

Radia Maryja w Rokitnie 
 

 

 
 

Dzień przed wyjazdem padał straszny śnieg i było 
ślisko. Jednak wiedziałam, że gdy 12.01.2019 r., w sobotę 
wyruszymy do Matki Bożej Rokitniańskiej na pielgrzymkę, 
sprawi Ona, że pogoda się poprawi. I tak też się stało. Gdy 
następnego dnia o godzinie 8.00 rano wyjechaliśmy spod 
kościoła św. Urbana, drogi były suche, nie padał śnieg ani 
nawet deszcz. Po drodze zabraliśmy wiernych z konkatedry 
św. Jadwigi, a jej proboszcz, ks. Włodzimierz Lange nas 
błogosławił i mówił o wielkiej roli i harcie ducha pani Janinki, 
która mimo swego wieku z takim zaangażowaniem 
i poświęceniem opiekuje się rodziną Radia Maryja i nie tylko 
nią; tę pielgrzymkę również zorganizowała. Wjechaliśmy do 
Rokitna ze słowami pieśni „O Maryjo witam Cię, o Maryjo 
kocham Cię”. Pobyt w Bazylice Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej zaczął się oczywiście, bo jak mogłoby być 
inaczej, od wspólnie odmówionego przez wiernych 
przybyłych z całej Diecezji, gorzowsko-zielonogórskiej 
różańca. W tym czasie składano podziękowania i prośby do 
Matki Bożej w znajdującej się tam, specjalnie wyłożonej 
w ty celu księdze i skrzyneczce. 

W południe ks. biskup Paweł Socha w towarzystwie 
kilku księży, m. in. przybyłego na tę uroczystość z Torunia, 
z Radia Maryja, księdza Witolda Hetnara, rozpoczął 
uroczystą Mszę św. Najważniejsza jednak, oprócz 
Eucharystii, była homilia księdza biskupa, w której rozważał 
on rolę Matki Bożej w życiu wiernych i słuchaczy Radia. 
Zwrócił uwagę, że jest tak jak powtarza ojciec dyr. Tadeusz 
Rydzyk: „Radio Maryja to jest dzieło Matki Bożej nie moje”. 
Potem ks. biskup mówił o wizerunku Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej z Rokitna – z odsłoniętym prawem uchem, 
która słucha Boga i ludzi. Dalej ks. Biskup powiedział, iż na 
Cudownym obrazie Matka Boża znajduje się 
z półprzymkniętymi powiekami. Połową otwartych oczu 
widzi swoje dziecko, Jezusa, a połową przymkniętych 

powiek kontempluje w swoim dziecku - Boga. Dlatego też 
papież Franciszek, mówił biskup, w swojej książce „Ave 
Maryja” prosi o zawierzenie wszystkich spraw Maryji, gdyż 
wskazuje Ona na Pana i powierza wszystkie nasze prośby 
i sprawy swojemu synowi, Jezusowi. Następnie ksiądz 
Biskup zwrócił uwagę, iż Maryja dotknięta została i wybrana 
Łaską Bożą na Matkę Jezusa. A ta Łaska Boża to miłość 
Boga do człowieka. Maryja była i jest pełna Bożej miłości 
i nie ma w niej miejsca na grzech, gdyż jest nim nie 
skażona, czyli jest Niepokalana. Wiecznie piękna i młoda bo 
to grzech czyni nas starymi, mówił ksiądz Biskup. Zacytował 
również słowa słynnego renesansowego, włoskiego poety, 
Dantego: „Jeśli ktoś pragnie łaski, a nie zwraca się do 
Maryji, jest jak ptak który chce latać, a nie ma skrzydeł”. Na 
koniec ksiądz Biskup podziękował słuchaczom Radia 
Maryja za ich oddanie temu dziełu, gdyż jak powiedział, 
wiara rodzi się ze słuchania, ale nie wystarczy słuchać tylko 
uchem, trzeba także przyjmować to co ono głosi otwartym 
sercem. Uroczysta Eucharystia sprawowała się przy pięknej 
oprawie staropolskich pieśni wykonanych, jak co roku, 
przez chór „Nicelaus” ze Skwierzyny, z parafii św. Mikołaja. 
Potem wszyscy udali się do kaplicy na 
wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem. Tam w nieco 
już luźniejszej atmosferze ksiądz przybyły z Radia Maryja 
mówił o roli Radia. Wręcz zabrzmi to jak anegdota, ale jak 
wiadomo po północy w Toruniu odbywają się nocne 
rozmowy - dzwonią słuchacze. Powiedział, iż jeden ze 
słuchaczy z Podkarpacia, gdzie ma duże ogrodnictwo 
zamontował w namiotach małe radyjka i w nocy włączone 
jest Radio Maryja. Dzika zwierzyna, która do muzyki jest 
przyzwyczajona, gdy słyszy ludzkie głosy dzwoniących do 
Radia Maryja, boi się i nie dewastuje plantacji. 

Ksiądz mówił również o roli 1% przekazywanego na 
Radio Maryja, z którego to organizowane są warsztaty 
muzyczne dla dzieci i młodzieży, konferencje i filmy. Dla 
młodzieży są wydawane książki np. „Kształtowanie 
charakteru” czy „Adoracja Najświętszego Sakramentu”, 
które to przywiózł ze sobą dla słuchaczy Radia Maryja, aby 
dzielić się nimi ze swoimi bliskimi. Nie wystarczy wierzyć, 
trzeba tę wiarę również rozwijać, pracować nad nią aby 
przynosiła coraz obfitsze owoce. Temu służą wszystkie 
dzieła Radia Maryja; bo jak jest napisane w Ewangelii: „po 
owocach poznajemy moc naszej wiary”. Po podzieleniu się 
opłatkiem przybyli pielgrzymi udali się do stołówki w Domu 
Pielgrzyma w Rokitnie, gdzie otrzymali jubileuszowe, biało-
czerwone różańce z orzełkiem i wizerunkiem Matki Bożej 
Rokitniańskiej Cierpliwie Słuchającej. Po smacznym posiłku 
wszyscy udali się  do autokarów i samochodów dziękując 
Maryi za jej obecność w Rokitnie, naszym życiu i naszych 
bliskich, życiu naszej Ojczyzny i świata. 

 
Halina Waszkiewicz 
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Obraz przedstawiający  
św. Cyryla i Metodego  
pędzla Jana Matejki. 

Zdjęcie: https://pl.wikipedia. 
 

Patroni Europy 
 – Cyryl i Metody 

 

Dwaj bracia, Michał (ok. 815-885) i Konstantyn 
(ok.827-869) pochodzili z wielodzietnej, bogobojnej rodziny 
wysokiego bizantyjskiego urzędnika wojskowego Leona 
z Salonik. Byli Grekami. Okolice Salonik zwanych też 
Sołuniem zamieszkiwane były przez Słowian, wśród których 
dorastali. Starszy z nich, Michał był zdolnym prawnikiem, 
oddanym karierze urzędniczej. Zajmował stanowisko 
archonta (namiestnika) w jedynej z prowincji zamieszkałej 
przez ludność słowiańską. Mimo błyskotliwej kariery 
postanowił żyć na chwałę Bożą i w 840 roku wstąpił do 
klasztoru na Olimpie w Bitynii, gdzie przybrał imię Metody.  

Młodszy z braci – Konstanty - był wybitnie 
uzdolniony. Ojciec wysłał go do 
Konstantynopola, gdzie studiował pod 
kierunkiem Focjusza Filozofa i Leona 
Matematyka w Akademii 
Konstantynopolitańskiej. Po jej 
ukończeniu i przyjęciu święceń został 
bibliotekarzem przy świątyni Hagia 
Sophia (Mądrości Bożej). Później 
powołano go na stanowisko 
wykładowcy filozofii w szkole 
cesarskiej. Równocześnie był doradcą 
i sekretarzem patriarchy Ignacego. 
W 855 roku udał się na górę Olimp do 
klasztoru Polychron w Bitynii, gdzie 
już przebywał starszy brat Metody. 
Ten ostatni będąc przełożonym 
klasztoru, przyjął brata do wspólnoty, 
a ten przybrał imię zakonne Cyryl.  

Obaj już jako mnisi, na 
żądanie cesarza Michała III Metystesa 
(panującego w latach 842-867) 
wyruszyli na przełomie 860/861 na 
misję do kraju Chazarów: "Slyszysz li 
filozofie, słowa te: otóż dam ci dary 
mnogie, weź z sobą brata swego, 
ihumena Metodego i idź. Jesteście 
bowiem Tesalończykami, a wszyscy 
Tesalonczycy czysto po słowiańsku mówią" (Żywot św. 
Metodego z 885). W podjętym dziele misyjnym chodziło 
przypuszczalnie o zażegnanie sporów religijnych pomiędzy 
chrześcijanami, Żydami i Saracenami - tak w średniowieczu 
nazywano początkowo Arabów, a później muzułmanów. 

Cyryl nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego, 
aby móc swobodnie dyskutować zarówno z Żydami jak 
i z Arabami, którzy przybyli z okolic Syrii. W tym czasie 
książę Wielkich Moraw, Rościsław (846-870) zwrócił się 
z prośbą do cesarza w Konstantynopolu o pomoc 

w ewangelizacji narodu. Prosił o przysłanie kapłanów 
mówiących po słowiańsku. 

Po pomyślnym zażegnaniu sporów w okolicach 
Syrii, na polecenie cesarza Michała III, Cyryl i Metody 
w 862 r. udali się na Morawy. Bracia Sołuńscy odnosili 
znaczące sukcesy w pracy ewangelizacyjnej. W tym celu 
właśnie utworzyli 40 własnych znaków graficznych, 
zwanych głagolicą. 

Cyryl przetłumaczył żywoty ojców Kościoła i założył 
szkołę tłumaczy. Zespół tłumaczy, za pomocą głagolicy, 
w ciągu 8 miesięcy, dokonał przekładu prawie całego Pisma 
Świętego. Stąd też Cyryl jest uważany za twórcę literatury 
słowiańskiej.  

Posługiwanie się w liturgii językiem słowiańskim 
było prawdopodobnie głównym powodem wrogiego 
nastawienia misjonarzy niemieckich do Cyryla i Metodego. 
Po kilkuletnim pobycie na Morawach, musieli je opuścić. Na 
wezwanie papieża udali się do Rzymu. Papież Hadrian II 

(867-872), spełnił ich prośbę 
o świecenia kapłańskie dla ich uczniów 
oraz przyznał słuszność stosowania 
ksiąg w języku słowiańskim. 

Cyryl, nie czując się już na 
siłach, pozostał w jednym z greckich 
klasztorów w Rzymie, gdzie zmarł 
14 lutego 869 roku.  

Metody zaś został wyświęcony 
przez papieża Hadriana II na 
arcybiskupa Panonii i Moraw, i wysłany 
tam jako legat papieski dla ludności 
słowiańskiej z siedzibą w Sirmium 
(obecnie Sremska Mitrovica w Serbii). 

Po śmierci Rościsława, księcia 
Moraw, Metody spotkał się ze złym 
nastawieniem jego następcy 
Świętopełka, popierającego obrządek 
zachodni i dwa i pół roku spędził 
w więzieniu, podobno w Ellwangen, na 
terenie Szwabii, uwięziony przez 
arcybiskupa Salzburga. Papież Jan VIII 

(872-882) uwolnił Metodego w 873 
roku i potwierdził wszystkie jego 
uprawnienia oraz pozwolił na używanie 
języka słowiańskiego, którego 
w międzyczasie zakazano stosować 

w liturgii. Metody zmarł 6 kwietnia 885 r. Miejsce śmierci 
i złożenie ciała pozostaje nieznane. Po jego śmierci papież 
Stefan VI (885-891) wycofał język słowiański z liturgii. 

Istnieje przypuszczenie, że działalność świętego 
Metodego obejmowała nawet północną stronę Karpat czyli 
tereny współczesnej Polski. W 1977 roku znaleziono 
w Wiślicy kamienną chrzcielnicę pochodzącą z IX wieku, 
która miałaby poświadczyć istnienie chrześcijaństwa 
jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko


5 
 

Cyryl i Metody są uważani za apostołów Słowian. 
Swą działalność misyjną i apostolską wśród Słowian 
prowadzili w łączności z Patriarchatem w Konstantynopolu 
oraz ze Stolicą Apostolską w Rzymie, która potwierdziła ich 
misję. Dali oni w ten sposób przykład jedności Kościoła 
Wschodu i Zachodu, różniącego się sprawowanym 
obrządkiem liturgicznym, a wynikającym z odmiennej 
mentalności wiernych. 

Bracia przedstawiani są jako misjonarze ze zwojami 
Pisma pisanego alfabetem słowiańskim, księgą i krzyżem. 
Ikonografia przedstawia ich także ubranych w ornaty 
Kościoła zachodniego lub jako biskupów słowiańskich. 
31 grudnia 1980 roku, w liście apostolskim " Egregiae 
virtutis", papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla 
i Metodego, obok św. Benedykta, patronami Europy. 

Święto obu braci obchodzone jest 14 lutego. 
 

Marlena Magda-Nawrocka 
 

 

Na jubileusz 1050 Chrztu Polski 

1050 pól posadzki 
 

W kwietniu 2016 roku dla uczczenia 1050 rocznicy 
Chrztu Polski podjęliśmy zobowiązanie podziękowania 
Panu Bogu za każdy rok chrześcijaństwa w Polsce. 
Posadzka w naszym kościele (wykonana na kredyt) została 
symbolicznie podzielona na 1050 pól (lata 966-2016). 

Na wybrany rok wpłacano odpowiednią ofiarę. Imię, 
nazwisko ofiarodawcy wpisywano do księgi, następnie 
umieszczano na planszy w kościele. Wykupiono już 602 
pola, pozostało 484.  

W celu ułatwienia dokończenia tej akcji wyłożone 
są w kościele koperty z wypisanymi latami, które można 
wziąć do domu dla rodziny, przyjaciół, sąsiadów, firm. Na 
kopercie należy napisać imię, nazwisko i z ofiarą oddać 
przy stoliku z prasą. Każda osoba będzie wpisana do księgi, 
a następnie na planszę.  

Po zakończeniu akcji odbędzie się uroczyste 
wręczenie podziękowań przy udziale ks. Biskupa. 

 

Janina Szymaniuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Katolicki 

savoir-vivre,  
czyli czego nie wiesz  
o zachowaniu w kościele! 

 
 
 
 

W postawie 
stojącej dobrze jest mieć 
złożone ręce. To gest 
liturgiczny, który 
wskazuje na poddanie 
się Bogu i Jego woli. To 
gest człowieka, który się 
modli. Dłonie powinny 
się stykać całą 
powierzchnią, na 
wysokości serca. 
Wyprostowane palce 
wskazują niebo – 

miejsce do którego zanosimy modlitwy. Prawy kciuk 
powinien leżeć na lewym, tworząc krzyż, znak zbawienia 
i równocześnie literę X. Jest ona pierwszą literą w greckim 
słowie Χριστός - Chrístos. 

Gdy celebrans stoi przed ołtarzem, po znaku krzyża 
pozdrawia wszystkich słowami: „Pan z Wami”. Słowa te 
podkreślają fakt Bożej obecności. Po nich wierni powinni 
skoncentrować swoja uwagę i odpowiedzieć: „I z duchem 
Twoim”. Słowo „duch” nawiązuje do darów Ducha Świętego, 
które kapłan otrzymuje podczas sakramentu święceń 
kapłańskich. Dlatego naszą odpowiedź na „Pan z Wami” 
można rozumieć tak: „Niech udzielony ci w dniu święceń 
Duch Święty będzie z tobą, abyś godnie spełniał swą 
kapłańską funkcję”. 

Wypowiadając słowa: „Pan z Wami”, kapłan 
wykonuje gest rozłożenia rąk. Przybiera postawę oranta 
(modlącego się). Ten gest oznacza zawierzenie Bogu. Sam 
nic nie może zrobić. Może tylko skierować ręce ku Bogu, 
który jest nadzieją i siłą. Gest ten nawiązuje do rozłożonych 
rąk Jezusa na krzyżu. 

Gesty liturgiczne muszą być wykonywane, powoli, 
starannie: na chwałę Bożą. Po tym, jak je wykonujemy, 
można poznać naszą miłość do Chrystusa. 

 
Opracowała Anna Paszkowicz-Szymczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1050 pól posadzki 
 na 1050 lecie Chrztu Polski 

 

Już 566 parafian złożyło ofiarę 
 na posadzkę w naszym kościele. 

 

484 pola oczekują na ofiarodawców. 
 

36 pól zostały wykupionych  
z ofiar złożonych przez parafian i gości  

 

Dziękujemy wszystkim  
wspierającym to dzieło. 
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J a s eł ka  
 

 
 

Wigilijna noc. Każdy biega. Spieszy się. Zamieszanie. 

Jest biznesmen, co korzysta z okazji – może zarobić więcej. 

Rodzina poczeka. 

Są nastolatki, które z uwagi na przerwę w zajęciach 

szkolnych, spotykają się, idą na zakupy, szukają prezentów. 

Już tak mają, taka tradycja. 

Jest „nijaki” przechodzień – bezdomny, może z nałogami… 

Nikt nie zwraca na niego uwagi. On sam spieszy się nie 

wiadomo dokąd. 

Są samotne staruszki, oczekujące na autobus. By umilić 

sobie czas opowiadają o życiu… sąsiadów i swoim. 

Porównują, oceniają. 

Taki widzi obraz i takich ludzi spotyka reporterka. Szuka 

odpowiedzi na pytania: czym są Święta? Dlaczego są 

ważne? 

Wydaje się, że nie bardzo podobają się jej spotkania z tymi 

osobami. Nie satysfakcjonują usłyszane słowa. 

Zysk - za proste? Tradycja - zbyt oczywista? Samotność 

zawiniona? Plotki – takie zwykłe? Nastawienie na siebie. 

Własne cele, potrzeby, pragnienia. 

Czy to rzeczywiście tylko Wigilijna ulica? 

Reporterkę nieoczekiwanie raduje jedno dziecko – chłopiec, 

który wyrywa Mamie mikrofon.  

Z wzburzonym zaskoczeniem, jakby pytanie było nie na 

miejscu, a zarazem pełen entuzjazmu mówi o narodzeniu 

Jezusa – zejściu na świat Zbawiciela. Dla człowieka.  

Tym samym kieruje uwagę reporterki do Betlejem.  

A tam…Święta Rodzina – Maryja rodzi Syna. 

Pasterze, którzy z głębi serca śpiewają, nie zważając na to 

czy poprawnie. Radośni, że to właśnie ich o swoim 

narodzeniu powiadomił Pan. 

Mędrcy, których nie bardzo można zrozumieć, takich 

trudnych słów używają. A jednak ufają gwieździe, idąc 

nieznaną sobie drogą, ku upragnionemu celowi.  

Myślę, że tak mniej więcej można opowiedzieć treść 

Jasełek, zaprezentowanych w Kościele Św. Urbana I 

w niedzielę, 13 stycznia 2019 r. podczas Mszy świętej 

o godz. 11.00. Przedstawienie przygotowane w oparciu 

o tekst pani Danuty Kowalskiej, wyreżyserował pan 

Grzegorz Junke. 

Warto dodać, że tak jak na przedstawianej „Wigilijnej ulicy” 

można spotkać wielu różnych ludzi, tak i w grupie teatralnej 

znalazły się osoby w różnym wieku, uczące się, 

o rozmaitych zawodach, rolach czy funkcjach, 

wykonywanych w życiu zawodowym i prywatnie.  

Tym razem chcieli zaprosić Parafian do pochylenia się nad 

porównaniem codzienności i czasu niezwykłego – Bożego 

Narodzenia. Zaprosić do refleksji nad tym KIEDY naprawdę 

jest Boże Narodzenie. Czy na pewno tylko 24 grudnia?  
 

Marta Moczulska 
Zdjęcia Grzegorz Miłuch 
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J a s eł ka  
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Nasza parafia w liczbach 
 
Często na koniec roku i jego początek podaje się 

różne statystyki, zestawienia. Parafia przede wszystkim to 
wspólnota wspólnot. Nasza, św. Urbana to również żywa 
wspólnota dzięki wielu parafianom zaangażowanym w życie 
naszego lokalnego kościoła. Oto dla przykładu trochę liczb: 

 Parafia nasza liczy około 6000 wiernych. Podczas 
liczenia w kościele, w ostatnią niedzielę października 
było ich ponad 30 %. Kolędę przyjęło ok 80 % rodzin. 

 W minionym roku w naszej parafii 45 dzieci przyjęło 
Chrzest święty. 

 112 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię świętą. 

 8 par zawarło związek małżeński. 

 Pogrzebów było 90. 

 Sakrament Namaszczenia Chorych przyjęło 11 lutego 
wielu chorych i starszych i ok 50 chorych w ciągu roku. 

 Regularną posługą duszpasterską w domu objętych jest 
30 chorych.  

 Rozdano ok. 60000 Komunii świętych. 

 W naszej parafii działają wspólnoty parafialne: 
o ministranci i lektorzy - 34 
o nadzwyczajni szafarze Komunii świętej – 

6 mężczyzn 
o Żywy Różaniec to 12 róż, każda liczy 20 osób 
o Podwórkowe Kółko Różańcowe gromadzi 

19 dzieci 
o Koło Przyjaciół Radia Maryja – 30 członków 
o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - 16 
o Caritas parafialna – 26 wolontariuszy 
o chór parafialny 20 członków 
o grupa teatralna złożona z Rady Parafialnej 

i chóru 
o gazetka parafialna Urbanus – 7 osób 
o scholka dziecięca - 12 dzieci 

 
 

Ks. Marcin 
 
 
 

NA MARGINESIE 

 

 

 

 

 

 
 

DOBRY MĄŻ, DOBRA ŻONA 
PO RAZ DRUGI! 

 

 
 

To już po raz drugi! 13 stycznia w naszym kościele 

odbyła się Msza św. w intencji o dobrego męża i dobrą 

żonę. Zgromadziła dużo więcej młodych ludzi 

zainteresowanych tą formą poszukiwania. A przy naszej 

parafii zawiązała się wspólnota "Bożych singli" 

poszukujących drugiej połowy. Na plebanii po Mszy św. 

spotkało się 30 osób młodych na herbatce, dyskusji. Co 

najważniejsze, wyrażają chęć regularnych spotkań. 

Następna Msza św. 24 lutego o 18.30 zapraszamy! 

Ks. Marcin 

 



9 
 

KSM NA ZIMOWISKU 
 

Ferie to czas odpoczynku dla młodzieży od szkoły. 
Młodzi spędzają je na różne sposoby, jedni wyjeżdżają, 
a drudzy zostają w domu. Aktywna młodzież z KSM naszej 
parafii i KSM z Konkatedry w drugim tygodniu ferii pojechała 
wraz z księdzem Marcinem do Karpacza. Wyjazd rozpoczął 

się w czwartek 
24.01.2019 r. od zbiórki 
na dworcu PKP po 
godzinie 5.15! Podróż 
pociągiem trwała, 
z przesiadką we 
Wrocławiu, kilka godzin, 
jednak odpowiednio 
zagospodarować czas 
nie było trudno. Jedni 
spali, drudzy ze sobą 
rozmawiali, a inni 
słuchali muzyki lub 
czytali książki. 
Generalnie każdy 
znalazł dla siebie 
zajęcie. Pierwszego dnia 
w Karpaczu, po 
przybyciu na miejsce 

noclegu, Ksm’owicze się rozpakowali, zapoznali 
z ośrodkiem, po czym zrobili sobie krótki spacer po centrum 
miasta i udali się na narty. Zabawa zabawą, ale o formacji 
duchowej trzeba pamiętać.Dlatego Msza św. z krótką nauką 
księdza miała miejsce każdego dnia wyjazdu. Po Mszy św. 
udaliśmy się do zaprzyjaźnionej „Cafe Gracja” na coś 
słodkiego, wieczorem wspólna integracja przy filmie. 

Drugi dzień zaczął się od śniadania o godzinie 8.00. 
Następnie Ksm’owicze udali się do na stok żeby pozjeżdżać 
na nartach. Jedni się uczyli dopiero jazdy, a drudzy byli już 
profesjonalistami. Po 
powrocie na miejsce 
noclegu była gorąca 
herbatka i po chwili 
odpoczynku wszyscy 
udali się do aqua parku 
w hotelu Gołębiewski. 
Wieczorem Msza św. 
i integracja. Trzeciego 
dnia poranek wyglądał 
bardzo podobnie, 
śniadanie o tej samej 
godzinie i wyjście na 
narty. Po powrocie 
standardowo Msza 
święta z nauką, a po 
niej obiad. Po posiłku 

i krótkim odpoczynku wybraliśmy się ponownie na basen. 
Następnie poszliśmy do kawiarni na bardzo dobre lody 
i ciasto, wróciliśmy do ośrodka i zakończyliśmy dzień trzeci 
wyjazdu. 

Czwarty, już ostatni dzień wycieczki spędziliśmy na 
górskim spacerze, aby poczuć smak gór. Podróż powrotna 
wyglądała bardzo podobnie, każdy miał swoje zajęcie, 
jednak tutaj już nie było takiego entuzjazmu, bo to powrót 
w końcu. W Zielonej Górze byliśmy po godzinie 17. 

 

Młodzież w Karpaczu była 4 dni, od czwartku do 
niedzieli. Dla jednych to bardzo długi czas, jednak dla 
Ksm’u było to zdecydowanie za krótko. Czas bardzo szybko 
minął, a szkoda, bo wyjazd był bardzo udany. Towarzyszyło 
mu wiele uśmiechu, radości oraz lepszego poznania się. 
Warto tak co jakiś czas wyjechać i spędzić ze sobą czas nie 
pracując i nie szykując kolejnej akcji, tylko właśnie na 
wspólnym odpoczynku, zabawie i lepszym poznaniu się. 
Całe Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej parafii 
dziękuje księdzu Marcinowi za zorganizowanie takiego 
wyjazdu i liczy na jeszcze więcej wspólnych wycieczek. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji wyjazdu, za materialne wsparcie! 

Ksm’owicze 
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1. Działalnością obejmujemy 109 osób z 54 rodzin, z czego 26 - to osoby samotne, 23 to niepełnosprawni, a 31 to dzieci w wieku 

do 15 lat. W pracach Zespołu PZC aktywnie uczestniczy 26. wolontariuszy. 
2. Fundusze PZC tworzą wpłaty w łącznej kwocie 18.513,07 zł: 
- systematyczne składki siedmiu zadeklarowanych członków Grona Wspierającego Ubogich - 1.710 zł, z czego po odprowadzeniu 

342,00 zł (20%) do Caritas Diecezjalnej, w dyspozycji PZC pozostaje kwota 1.368,00 zł;          
 - wpłaty indywidualne darczyńców na konto PZC – 6.780,00 zł; 
- datki do puszki Caritas i na kwitariusz w kwocie - 1.450,47 zł; 
 - „Jałmużna Wielkopostna” - 1.344,00 zł, z czego po odprowadzeniu 134,40 zł (10%) do Caritas Diecezjalnej, w dyspozycji PZC 

pozostaje kwota 1.209,60 zł; 
 - datki parafian pozyskane z rozprowadzonych świec wigilijnych (320 szt.) i paschalików (230 szt.) w łącznej kwocie 5.270 zł, 

z czego po odprowadzeniu do Caritas Diecezjalnej kwoty 4.565 zł pozostaje w dyspozycji PZC – 705,00 zł; 
- dotacja z Urzędu Miasta z wniosku radnej Eleonory Szymkowiak na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w kwocie - 7.000,00 zł. 
3. Wydatki PZC – 10.303,00 zł : 
- w miarę możliwości świadczymy pomoc doraźną dla rodzin w kryzysowej sytuacji finansowej w formie m.in. obiadów szkolnych; 

zakupu artykułów szkolnych; odzieży i leków; opłaty za dowóz żywności FEAD; opłaty związane z uczestnictwem dzieci 
i dorosłych w rekolekcjach w Rokitnie, Paradyżu, Głogowie i w Łagiewnikach - w łącznej kwocie  3.483,00 zł; 

- wypoczynek dzieci i młodzieży z parafii -  4.900,00 zł; 
- ze środków PZC wspieramy „Parafialnym Stypendium”  jedną studentkę  z wielodzietnej rodziny w kwocie 1.920,00 zł/rok.  
4. W 2018r. przeprowadziliśmy następujące akcje: 
„Tak, pomagam” - świąteczna zbiórka artykułów spożywczych w Biedronce (ul. Podgórna) i Intermarche (Sz. Kisielińska), 
w których zebrano 872 kg żywności, a następnie przekazano w formie paczek świątecznych dla 54 rodzin; 
„Rodzina Rodzinie” na Boże Narodzenie – 20 rodzin z naszej parafii przygotowało 20 paczek świątecznych; 
„Kromka chleba dla sąsiada” - w czasie dwudniowej (we wrześniu 2018 r.) akcji z pomocą 16. wolontariuszy w sklepie 
Biedronka zebraliśmy żywność, którą w formie paczek rozdaliśmy 26. rodzinom. 
„Spiżarnia Caritas” – Caritas Diecezjalna w porozumieniu z sklepami „Biedronka” i „ALDI” otrzymuje pełnowartościową żywność 
z krótkim terminem przydatności. Dzięki temu z naszej parafii 7 osób skorzystało z bezpłatnych obiadów w stołówce przy ul. Bema 
oraz 42. osoby otrzymały paczki żywnościowe, które Caritas Diecezjalna przekazała dla PZC w 19 dostawach o łącznej wadze 
563 kg. 
 „Torba Charytatywna” – z 20 szt. toreb wypełnionych przez parafian artykułami chemicznymi, przygotowaliśmy dla naszych 
podopiecznych 31 paczek; 
„Z uśmiechem do szkoły” - zbiórka przyborów szkolnych pozwoliła na pomoc  38. uczniom i doposażenie świetlicy SP-7. 
PZC otrzymał od Caritas Diecezjalnej 21 tornistrów – plecaków dla dzieci i młodzieży z parafii; 
„Akcja wakacyjna” zorganizowana przez Caritas Diecezjalną tj. kolonie w Międzyzdrojach dla 10. osób, obóz rowerowy 
w Lubniewicach i w Górach Stołowych” dla 4. uczestników;  
Łączny koszt wypoczynku wyniósł 11.600,00 zł. Dotacja z Caritas Diecezjalnej 1.900,00 zł. Wpłaty Rodziców – 4.800,00 zł. 
Wpłaty PZC 4.900,00 zł. 
„Pomoc dla Syrii” – na konto CARITAS POLSKA przekazaliśmy datki otrzymane od naszych parafian   w kwocie 3.140 zł. 
5. Program „SKRZYDŁA”. Łączna kwota przyznanych stypendiów dla naszych podopiecznych w 2018r. wyniosła 17.160,00 zł. 
W I półroczu 2018 stypendium Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w kwocie 150 zł/m-c otrzymało 12 uczniów. Od września 
2018r. pomocą stypendialną „Skrzydła CARITAS POLSKA” objętych zostało 4. uczniów (150 zł/m-c), natomiast 6. innych 
skorzystało ze „Skrzydeł CARITAS Diecezjalnej” po 140 zł/m-c.  
6. Program pomocy żywnościowej FEAD. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do czerwca 2018r. zakwalifikował do pomocy 
żywnościowej „FEAD 2017/2018” 71 osób z naszej parafii. Osoby te łącznie otrzymały 3.627,00 kg żywności. 
Od września 2018r. w nowej edycji „FEAD 2018/2019” uczestniczy 88 osób. Do końca 2018r. podopieczni otrzymali 2.014,00 kg 
żywności o łącznej wartości 15.819,00 zł, czyli ok. 180 zł na osobę. 
 
 

Dzięki datkom ofiarowanym przez Darczyńców - naszych parafian oraz pomocy Caritas Diecezjalnej, 
możliwe jest realizowanie najpilniejszych potrzeb naszych podopiecznych. W uczynkach miłosierdzia niech 
wspierają nas wszystkich Matka Boża Rokitniańska Cierpliwie Słuchająca i Św. Albert. 

 

Za życzliwość i wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać  
PZC Ewa Naruszewicz  

Parafialny Zespół Caritas parafii pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze 
Sprawozdanie z działalności za rok 2018 
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KRZYŻÓWKA PARAFIALNA 
Wśród osób, które do 25 lutego wrzucą kupon z poprawnym 
rozwiązaniem hasła krzyżówki wylosowana 
 zostanie nagroda. Nagrodą jest intencja Mszy świętej. 
Treść intencji według życzenia nagrodzonego, termin do 
ustalenia z Księdzem. 
Kupony prosimy wrzucać do oznaczonego pojemnika przy 
stoliku z prasą. 
 
Krzyżówka w dwóch słowach 
Wszystkie odgadywane wyrazy są dwuczłonowe. Litery 
w ciemnych polach czytane rzędami utworzą jako 
rozwiązanie też wyraz dwuczłonowy o początkowych 
literach: Z-8, O-4. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON KRZYŻÓWKA PARAFIALNA LUTY 2019 
 

HASŁO 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

……………………………………………………………………………………………. 
ADRES 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

ROZWIAZANIE KRZYŻÓWKI STYCZEŃ 2019 

KAROL WOJTYŁA 
Nagrodę wylosowała: 
Pani Anna Derczyńska 

Gratulujemy! 

Poziomo: 
  4) Zesłanie Ducha Świętego, 
  5) święta z Pasterką i jasełkami, 
  7) pierwsza niedziela po Wielkanocy od białych strojów ochrzczonych w Wielką Sobotę, 
10) wspomnienie naszych zmarłych 2 XI, 
11) święto z Procesją Eucharystyczną, 
12) w Chrzcielnicy, 
13) śpiewana w maju podczas nabożeństw, 
 
Pionowo: 
  1) niedzielne nabożeństwo wielkopostne, 
  2) kolęda, 
  3) piątkowe nabożeństwo wielkopostne, 
  6) biskup z Tours, dzielił się swoim płaszczem legionisty z biedakiem, 
  8) biblijna nazwa terenów Palestyny, 
  9) np. suma w kościele, 

Opracował: Marek Drewnowski 
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Intencje Żywego Różańca na miesiąc luty 
Intencja ewangelizacyjna: Za młodzież, szczególnie 
z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi 
odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu 
radości Ewangelii 
 

MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA 
 

Msza św. w dni powszednie: 
o godz. 7.00 i 18.00, piątek 16.00 - DPS 
 

Msza św. w niedzielę 
o godz. 8.00, 10.00-DPS, 11.00, 12.30 i 18.30 
 

Okazja do spowiedzi - w tygodniu i w niedzielę 
30 minut przed Mszą św. 
 

Nabożeństwa 

 W każdy wtorek po Mszy św. wieczornej 
Litania do św. Urbana I i uczczenie relikwii 
św. Urbana I. 

 W każdą środę po Mszy św. wieczornej 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

 W każdy czwartek adoracja Najświętszego 
Sakramentu w ciszy godz. 17.15. 

 W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej 
Liturgia Godzin - Nieszpory 

 W każdy piątek o godz. 15.00 Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 

 W każdą sobotę o godz. 17.30 – przed Mszą 
św. wieczorną - Nowenna do Matki Bożej 
Pompejańskiej. 

 W każdą niedzielę o godz. 7.40 Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii 
Panny. 

 

Pierwsza niedziela miesiąca  
Msza Św. o godz. 8.00 w intencji Żywego 
Różańca i zmiana Tajemnic. 
 

PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” 
Prowadzi działalność charytatywną na rzecz 
ubogich parafian, rodzin wielodzietnych, 
bezrobotnych i chorych. Zadeklarowane kwoty 
można wpłacać w każdą II niedzielę miesiąca. 
Konto: 67 1090 2532 0000 00011729 6727 
 

KANCELARIA 
Godziny urzędowania: 
środa godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00  
(sprawy pilne po każdej Mszy św. lub przez 
kontakt telefoniczny) 
 

 
 
DUSZPASTERZE 
 

Proboszcz: Ks. Mirosław Donabidowicz 
Wikariusz: Ks. Marcin Bobowicz 
 

KONTAKT 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
pw. św. Urbana I 
ul. Braniborska 17 
65-273 Zielona Góra 
 

tel. 68 320 00 60 
adres e-mail: kancelaria@parafia-urban.zgora.pl 
 

Konto Parafii: 
ALIOR BANK 
Nr Konta: 88 2490 0005 0000 4530 3824 1621 
 

WYDANIA ARCHIWALNE: 
www.parafia-urban.zgora.pl/ 
 

Z PARAFIALNEJ KSIĘGI … 
 

CHRZTY: 
Kornelia Kwapińska - 20.01.2019 r. 
Emilia Kus - 20.01.2019 r 
 

POGRZEBY: 
Kazimierz Woźniak - 01.03.1936-02.01.2019 r. 
Małgorzta Kucharska - 02.08.1964-04.01.2019 r. 
Lucjan Olichwer - 14.12.1929-09.01.2019 r. 
Teresa Borowska - 20.06.1951-10.01.2019 r. 
Aleksandra Stolarska - 10.01.1937-13.01.2019 r. 
Mirosław Strójkowski - 21.08.1959 - 20.01.2019 r. 
Józef Lesser - 07.03.1920- 21.01.2019 r. 
Marianna Jerzak - 02.04.1930-26.01.2019 r. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 NA MARGINESIE 

 
 

 

 

 
 

 

„Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki 
Boga i tak - w ciszy - słuchać słowa i dostrzec miłość” 

Benedykt XVI 
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