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Film „ZIEJA”
Drodzy Parafianie,
serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu „Zieja”, który miał
być emitowany w kinach w marcu br. Pandemia koronawirusa
uniemożliwiła prezentację filmu. Z radością informujemy, że
już 28 sierpnia br. film wchodzi do kin. Sierpień jest
wyjątkowym miesiącem w historii naszej Ojczyzny. Dlatego też z
całą pewnością warto go obejrzeć w miesiącu patriotycznych
rocznic oraz święta Matki Bożej Zielnej.
„Zieja” to film o niezwykłym kapłanie, kapelanie wojskowym
podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku oraz naczelnym
kapelanie Szarych Szeregów w czasie Powstania Warszawskiego i
współzałożycielu KOR-u, inwigilowanym przez służbę
bezpieczeństwa PRL.
Ks. Zieja swoje życie oparł na wierności Ewangelii. Wyrażała
to jego dewiza życiowa: „nie zabijaj nigdy nikogo”.
Film został zrealizowany przez Telewizję Polską oraz Wytwórnię
Filmów Dokumentalnych przy współfinansowaniu Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej.
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Komunikat dotyczący rocznicy
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Komunikat dotyczacy rocznicy Cudu nad Wisla (07.08.2020 r.)

Komunikat
Biskupa
Diecezjalnego o ustanowieniu
Drodzy Diecezjanie,
sierpień w naszej Ojczyźnie to tradycyjny czas organizowania
pielgrzymek do maryjnych sanktuariów, w trakcie których
przedstawiamy Bogu wszystkie nasze intencje, zarówno te
osobiste, dotyczące nas i naszych bliskich, jak i te, które są
ważne dla naszych chrześcijańskich wspólnot. Czynimy tak ufni
w Bożą Opatrzność i opiekę Maryi, która jest dla nas wzorem
stawania się uczniem Chrystusa. W tym roku to pielgrzymowanie,
z racji panującej pandemii, jest roztropnie ograniczane do
małych grup, a czasami nawet pojedynczych osób, zmierzających
po maryjnych szlakach do różnych miejsc rozsianych po całej
Polsce, po to by dać świadectwo swojej wiary.

Mam wielkie pragnienie, by takich miejsc było coraz więcej
również w naszej diecezji. Dlatego uwzględniając żywy i
trwający od bardzo długiego już czasu kult Matki Bożej
czczonej w paradyskim seminarium, z dniem 15 sierpnia br.
ustanawiam kościół rektoralny Zielonogórsko-Gorzowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu
Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni Powołań Kapłańskich.
Powołując do życia nowe sanktuarium chcę prosić, aby było to
miejsce szczególnej modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne, a także za wszystkich powołanych do
służby w Kościele.
Wybór miejsca na modlitwę w tych właśnie intencjach nie jest
przypadkowy. To tutaj od ponad 70 lat formują się kapłani
pracujący w naszej diecezji, to tutaj także podczas modlitwy
przed obrazem Matki Bożej Paradyskiej rodziły się nowe
powołania, a kapłani przeżywający kryzysy powierzali swoją
posługę opiece Maryi i zostawali wysłuchani. Dlatego pragnę,
abyśmy w tym miejscu dalej prosili naszą Matkę o orędownictwo
za powołanymi w naszej diecezji. Jest to ważne szczególnie w
obliczu kryzysu powołań, który dotyka nasze wspólnoty i niesie
zagrożenie, że w przyszłości w wielu parafiach zabraknie
duszpasterzy.
Kryzys nie może nas jednak skłaniać do obniżania wymagań
stawianych kandydatom do święceń, wręcz przeciwnie, musi
motywować do przygotowywania młodych ludzi do kapłaństwa
świętego, otwartego na ludzi potrzebujących pomocy i zdolnych
do budowania lokalnych wspólnot. By było to możliwe, sami
kandydaci do święceń muszą doświadczyć wspólnoty wiary,
osiągnąć ludzką dojrzałość i stać się uczniami Chrystusa.
Dlatego od października – pozostając alumnami seminarium w
Paradyżu – będą przebywać w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty
w Gorzowie Wlkp. Zmiana miejsca ich formacji związana jest z
koniecznością podjęcia poważnych prac remontowych w gmachu
paradyskiego seminarium. Jestem przekonany, że gorzowski
instytut zapewni klerykom dobre warunki formacji i da okazję

do nowych duszpasterskich doświadczeń, zaś paradyski kompleks
pocysterski nabierze jako sanktuarium jeszcze większego
duchowego znaczenia i nowego blasku.
Ufając, że Bóg będzie wzbudzał nowe powołanie do służby
kapłańskiej w naszej diecezji w sercach wielu młodych ludzi,
zapraszam wszystkich Drogich Diecezjan do pielgrzymowania do
nowo powstałego sanktuarium w Gościkowie-Paradyżu, i wszystkim
udzielam pasterskiego błogosławieństwa
+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Zielona Góra, 6 sierpnia 2020 r.
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