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MYŚL PASTERZA

Misja, przed która stoją alumni 
naszego seminarium, to ukazywanie 
piękna Kościoła i prowadzenie 
do przyjaźni z Chrystusem.
BP TADEUSZ LITYŃSKI

Chcą pomagać w Kościele

To uwieńczenie tego, czym do tej pory żyłam- 
mówi Elżbieta Banaszkiewicz

Biskup Adrian Put udzielił błogosła
wieństwa dwunastu przedstawiciel
kom liturgicznej posługi kobiet tzw 
precentorkom.

Uroczystość odbyła się 24 paź
dziernika podczas Mszy św. 
w zielonogórskiej konkatedrze, 

gdzie wcześ nicjpanie pkońezyłyzor- 
ganizowany kurs liturgiczny. - Panie 
przygotowywały się w ramach tzw. 
pozap^Ł^^nej służby liturgicz
nej do posługi komentarzy, modli
twy wiernych, służby ładu, służby da
rów, psalmisty i komentatora. Miały 
wykłady, a także zajęcia praktyczne. 
Kurs zakończył się w sierpniu tego 
roku. Dzisiaj zostały wyznaczone do 
pełnienia funkcji precentorki w Koś
ciele - powiedział bp Adrian Put. - 
Wszyscy jesteśmy w różnym stop
niu zaproszeni do odpowiedzialno
ści za piękno służby Bożej, a te panie 
rozeznały w swoim sercu, że chcą po
sługiwać i pełnić taką funkcję. Niech 
to czynią ochotnym sercem, zawsze 
budując jedność Kościom - dodał 
pasterz.

Pięć p^e^orek pochodzi z pa
rafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej 
Górze, sześć z parafii św. Jadwigi Ślą
skiej w Koźli, jedna z parafii św. Mar
cina w Świdnicy. - To uwieńczenie 
tego, czym do tej pory żyłam, ponieważ 
od lat starałam się pomagać w Koś
ciele. Sam kurs dał mi wiedzę litur
giczną i mam nadzieję, że dzięki 
temu będę mogła z całą świadomoś
cią pełnić funkcję precentorki, czyli 
osoby, która pomaga podczas liturgii 
i na co dzież w kościele - powiedzia
ła Elżbieta Banaszkiewicz z parafii 
św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. 
- Wakacyjne wieczory spędzaliśmy 
w zielonogórskiej kynkatedrze. To był 
piękny, owocny kurs; biskup przeka
zał nam ogrom wiedzy. Jestem bardzo 
zadowolona, dzięki temu rozwijam 
skrzydła i na pewno będę korzystać z 
wiedzy, którą zdobyłam - powiedzia
ła Aneta Wadecka z parafii św. Marci
na w Świdnicy. - Od trzech lat pełnię 
funkcje zakrystianki w naszym koś
ciele parafialnym. Dla mnie to przede 
wszystkim radość z możliwości słu
żenia Bogu i ludziom. Dzięki temu
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Nie tylko 
patriotyczne rocznice

Rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości, która przypada

11 listopada, wyraża naszą dużą świa
domość społeczną, o czym świadczy 
liczny udział we Mszach św. za ojczy
znę i w obchodach państwowych. War
to wspomniećjpszozejeCną, istotną 
dla naszej diecezji rocznicę. 6 listopada 
1966 r. przy katedrze gorzowskiej miały 
miejsce uroczystości Miilennium Chrztu 
Polski, w których uczestniczyło kilka
dziesiąt tysięcy wiernych oraz kiikuna- 
stu biskupów.

Dzień wcześniej brali oni udział 
w uroczystościach w Szczecinie, który 
należał wówczas do ordynariatu go
rzowskiego. Kazanie o tradycji katolicy
zmu w Polsce i związku z losami naro
du wygłosił prymas Polski kard. Stefan 
Wyszyński. Obecny był również abp Ka
rol Wojtyła. Biskupi przyjechali do kate
dry gorzowskiej wieczorem 5 listopada, 
a przez całą noc trwało czuwanie modli
tewne. W Gorzowie Wlkp. 6 listopada 
prymas Polski również wygłosił kazanie, 
w którym mówiło prawdziwej wspól
nocie domowej i podkreślił konieczność 
wszczepienia ducha chrześcijańskiego 
we wszystkie dziedziny życia.

Ta doniosła rocznica jest dowodem, 
że niejednokrotnie to, co znaczące dla 
Kościoła, łączy się z tym, co ważne dla 
państwa.

Ks. Rafał Witkowski

znalazłam swoje miejsce w Kościele, 
i jest to coś, co kocham robić - powie
działa Anna Konwa z parafii św. Ja
dwigi Śląskiej w Koźli. o

Kamil Krasowski
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