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Drodzy Parafianie i Czytelnicy naszego
Pisma „Zbawiciel”, które wraca po kilku
miesiącach nieobecności !

Zbl iżają się Święta Paschalnej Ofiary, które
zwracają naszą myśl ku Wieczernikowi,
gdzie Chrystus ustanowił Sakrament
Eucharysti i i Kapłaństwa, i pozostał z nami
po wszystkie dni, aż do skończenia świata,
pod postacią chleba i wina. Podążamy za
Chrystusem dźwigającym krzyż na Golgotę,
gdzie dokonało się zbawienie świata
i człowieka. Przypominamy sobie w liturgi i Wielkiej Soboty, że
przez chrzest święty zanurzyl iśmy się w tajemnicy śmierci
Chrystusa, a idąc w Procesji Rezurekcyjnej jesteśmy Świadkami
Jego Zmartwychwstania. Przeżywając te wielkie wydarzenia
zbawcze wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Czytelnikom,
jako duszpasterze naszej parafi i życzymy obfitości Bożych Łask,
ciągłego wzrastania w Wierze, Nadziei i Miłości oraz wewnę-
trznego poczucia, że będąc uczniami Chrystusa możemy Go
spotkać w Kościele, który jest naszym domem i zanieść Go do
naszych domów rodzinnych, aby panował w nich Chrystusowy
Pokój. Naszą modlitwą obejmujemy także wszystkich chorych
i cierpiących oraz tych, którzy poszukują drogi do Chrystusa.
Radosnego Alleluja- Szczęść Boże.

Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz
wraz z duszpasterzami naszej parafi i

SSŁŁOOWWOO PPRROOBBOOSSZZCCZZAA
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KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH

01.04.2012 r.  Niedziela Palmowa:
- Światowy Dzień Młodych w parafi i p.w. Ducha

Świętego, rozpoczęcie o godz. 1 5.00,
- Droga Krzyżowa ulicami miasta o godz. 1 9.30.

02.04.2012 r.
- 7 rocznica odejścia Jana Pawła I I do Domu Ojca.

Triduum Paschalne:
05.04.2012 r.  Wielki Czwartek:

- Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1 8.30,
- Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafi i o
godz. 22.30.

06.04.2012 r.  Wielki Piątek:
- Jutrznia o godz. 7.00,
- Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1 8. 30,
- Nabożeństwo wynagradzające za grzechy naszej parafi i o 22.30.

07.04.2012 r.  Wielka Sobota:
- Jutrznia o godz. 7.00,
- Wigi l ia Paschalna o godz. 21 .00,
- Święcenie pokarmów co godzinę od 1 0.00 do 1 6.00.

08.04.2012 r.  Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa,
- Msza o świcie- o godz. 6.00. Pozostałe Msze Święte wg. porządku
niedzielnego.

10.04.2012 r.
- Msza Święta w 2 rocznicę Katastrofy w Smoleńsku o godz. 7.00.

11.04.2012 r.
- Msza Święta w intencji chorych na Parkinsona o godz. 1 5.30.

13.04.2012 r.
- Msza Święta w rocznicę deportacji Polaków na Sybir i Zbrodni Katyńskiej
o godz. 9.00

14.04.2012 r.
- XV Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę,
- Msza Święta z okazji 60 - lecia Szkoły Muzycznej.

15.04.2012 r.  Niedziela Miłosierdzia Bożego
- Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.

22.04.2012 r.
- Pielgrzymka Środowiska Akademickiego na Jasną Górę.

23.04.2012 r.
- Msza Święta o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 1 8.3.0

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC
Wtorek - Nabożeństwo do Świętego Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.
Środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 9.00 i

1 8.30.
Piątek - Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
Sobota - Litania do Pani Cierpl iwie Słuchającej z Rokitna po Mszy św. o godz. 9.00.

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII
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Franciszkański Zakon Świeckich
spotkania w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca;
godz. 1 5.00, salka nr 4.

Odnowa w Duchu Świętym
spotkania w każdy wtorek ;
godz. 1 9.00, salka nr 1 .

Ruch Rodzin Nazaretańskich
spotkania w każdy
poniedziałek;
salka nr 1 ,
rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 1 8.30.

Żywy Różaniec
spotkania w każdą pierwszą
sobotę miesiąca;
godz. 7.45 w górnym kościele.

Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę
miesiąca;
salka nr 4,
rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 9.00.

Duszpasterstwo Akademickie
spotkania w środę o godz.
1 9.30.

Caritas
dyżury w każdy czwartek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebani

Domowy Kościół
spotkania raz w miesiącu

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
spotkania w poniedziałki;
salka nr 4,

rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 1 8.30.

Eucharystyczny Ruch Młodych
spotkania w soboty;
we wszystkich salkach na
plebani,
rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 9.00.

Ministranci
spotkania w soboty;
godz. 1 1 .00, salka nr 4.

GGRRUUPPYY PPAARRAAFFIIAALLNNEE

Przy naszej parafi i p.w. „Najświętszego Zbawiciela” działają następujące grupy. Mają
one charakter otwarty, zatem każdy z was może znaleźć w nich miejsce dla siebie.

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII
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ŚŚ WWII AADD EE CCTTWWOO WWII AARRYY
Moje świadectwo zaczyna się

tak, jak wszystkie inne, od krótkiego opisu
stanu upodlenia, z którego wyciągnął mnie
Pan. Tak głęboko zapuściłam korzenie
w doczesność, że nie mogło to być proste
zadanie, ale dla Niego nie ma rzeczy
niemożliwych. Pukał i napominał mnie,
choć byłam głucha na Jego wezwania.
Szarpana przez przyziemność i nękana
pokusami, nie dopuszczałam do siebie
myśli o jakimkolwiek Bycie Wyższym,
a kościół omijałam szerokim łukiem. Mimo
to, Bóg działał w moim życiu, stawiając mi
na drodze cudownych ludzi, prawdziwych
chrzecijan- powiedziałabym dzisiaj. Ludzi
głęboko wierzących, przede wszystkim
dobrych, pełnych miłości i wyrozumiałości.
Ludzi tak innych od tych, których znałam.
Wśród nich był wspaniały chłopak, piękna
dusza i wielkie serce. Moje nie biło
jeszcze wtedy dla Boga, ale dla niego
zabiło bardzo mocno. To była moja
pierwsza szansa na nawrócenie. Byłam
jednak tak pełna pychy, że stało się od-
wrotnie. Powoli , acz skutecznie odcią-
gnęłam mojego chłopaka od Boga. Przez
lata prześladował mnie strach i nie
umiałam poradzić sobie z zazdrością. Od
czasu do czasu szukałam pomocy w mod-
l itwie, ale nie potrafiłam do końca zaufać
i oddać się Bożej Opatrzności.
Wystarczy jednak, że twój niespokojny
duch ostatnim wysiłkiem, w akcie despe-

racji , zawoła do Boga z prośbą o ratunek,
a możesz być pewien, że nie zostaniesz
pozostawiony sam sobie.
Moje wyzwolenie z mocy grzechu przyszło
do mnie w sposób tak niezwykły, że do
dziś nie mogę w to uwierzyć.

W tamtym czasie moim największym
zniewoleniem był grzech nieczystości.
Któregoś wieczoru, będąc sama w domu,
postanowiłam oddać się lekturze. Szuka-
jąc dla siebie odpowiedniej książki,
natknęłam się na stosik gazet „Miłujcie
się”, ale zignorowałam je, tak jak zwykle.
Kiedy wybrałam właściwą pozycję,
położyłam ją na pustym stole i wyszłam do
drugiego pokoju. Kiedy wróciłam, na mojej
książce leżało „Miłujcie się” - otwarte na
artykule o Ruchu Czystych Serc.

Byłam tak daleko od Boga, jak
tylko można to sobie wyobrazić, a mimo to
On obdarował mnie łaską prawdziwego
uzdrowienia. Od tamtego dnia, po
spowiedzi świętej i Eucharysti i , ani razu
nie popełniłam grzechu nieczystości.
Regularnie przystępuję do sakramentu
spowiedzi, przyjmuję Boga w Komunii
świętej, ale przede wszystkim wciąż się
modlę. Codziennie dziękuję za wszystkie
łaski i za tę ogromną miłość, którą mnie
ukochał, jeszcze przed moim narodze-
niem.
Nie ma takiego dołu, tak beznadziejnej
sytuacji , z której nie mógłby cię wyciągnąć
Bóg. Dla Niego nie ma rzeczy
niemożliwych. Wystarczy, że zaufasz.

parafianka

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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Początek nowej nadziei.
W Orędziu wielkanocnym "Urbi et orbi" (miastu i światu)

polski papież tak mówił o zmartwychwstaniu Jezusa

Chrystusa:

Resurrexit tertia die…
("Trzeciego dnia zmartwychwstał… ")

Dzisiaj, razem z całym Kościołem, powtarzamy te słowa

ze szczególnym wzruszeniem. Powtarzamy je z tą samą

wiarą, z jaką - właśnie w tym dniu, były wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy

je z tą samą pewnością, jaką w to zdanie wkładali naoczni świadkowie zdarzenia.

Nasza wiara powstaje z ich świadectwa, a świadectwo zrodziło się z widzenia, ze

słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i ze stwierdzenia

przebicia. Świadectwo zrodziło się z faktu; tak, trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał.

Crucifixus sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
("Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, umarł i został pogrzebany.")

Tak brzmiały słowa tego świadectwa. I z tą samą prostotą prawdy głoszono w dalszym

ciągu:

Surrexit Christus, spes mea. ("Zmartwychwstał Chrystus, moja nadzieja". )

Jak nie radować się zwycięstwem Tego, który przedtem był ubiczowany, spoliczkowany,

oplwany, z tak nieludzkim okrucieństwem?

Jak nie radować się z objawienia mocy samego Boga, ze zwycięstwa tej mocy nad

grzechem i nad zaślepieniem ludzi?

Jak nie radować się ze zwycięstwa, które definitywnie odnosi dobro nad złem?

Oto Dzień, który Pan uczynił!

Oto Dzień powszechnej nadziei. Dzień, w którym wokół Zmartwychwstałego skupiają

się i łączą wszystkie ludzkie cierpienia, rozczarowania, upokorzenia, krzyże, naruszona

godność ludzka, naruszone życie ludzkie, ucisk i przymus.

Zmartwychwstały nie oddala się od nas; Zmartwychwstały powraca do nas.

On idzie wszędzie tam, gdzie oczekuje Go więcej ludzi, gdzie jest większy smutek

i trwoga, gdzie są większe nieszczęścia i łzy. Idzie, aby światłem zmartwychwstania

opromienić to wszystko, co podlega ciemnościom grzechu i śmierci.

MI

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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Czym dla nas jestWielki Tydzień ?
VI niedziela Wielkiego Postu

popularnie nazywana
jest Niedzielą Palmo-
wą. W tym dniu rozpo-
czynamy Wielki Tydzień.
Czym on jest dla
katol ików ?
Liturgia Niedziel i Pal-

mowej przedstawia nam scenę, w której
Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na
osiołku. Przymiotnik „palmowa” wskazuje
na gałązki palmowe, którymi tłumy witały
Pana Jezusa. Na znak tamtego wydarze-
nia ksiądz błogosławi przyniesione przez
wiernych palmy. Jednakże główną
perykopą Niedziel i Palmowej jest Męka
Pańska. Jest ona swego rodzaju
przypomnieniem tego, do czego przygoto-
wywał nas okres Wielkiego Postu. W jakim
kierunku nasze wyrzeczenia, postano-
wienia oraz post zmierzały? Czemu miały
służyć? Czytanie Męki Pańskiej podczas
Mszy św. w Nie-dzielę Palmową jest
również zapowiedzią Triduum Paschal-
nego. Zapowiedzią świątyni Chrystusowej,
która zostanie zburzona, i która w ciągu
trzech dni zostanie dla nas odbudowana.

Wielki Tydzień powinien być cza-
sem szczególnego skupienia. Niestety
rzeczywistość jest inna. W pogoni za
pieniądzem zapominamy o rzeczach naj-
ważniejszych. Często w pośpiechu mijamy
kościoły, ponieważ wartości duchowe
wypierane są przez konformizm i konsum-
pcjonizm.
Wielki Czwartek rozpoczyna Święte

Triduum Paschalne. W tym dniu sprawo-

wana jest rano tylko jedna Msza św.,
celebrowana w kościele katedralnym. Jest
to Msza Krzyżma Świętego, podczas
której ksiądz biskup święci oleje chorych,
katechumenów oraz konsekruje święte
krzyżmo. Kapłani zgromadzeni wokół bis-
kupa odnawiają przy-
rzeczenia kapłańskie.
Msza Krzyżma kończy
okres Wielkiego Postu.
Wieczorem odprawia
się uroczystą Mszę
Wieczerzy Pańskiej.
Jest ona sprawowana
na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy, podczas
której Pan Jezus
ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami
chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew,
a następnie dał Apostołom do spożycia
oraz nakazał im, by czynil i to na Jego
pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan
Jezus ustanowił dwa sakramenty święte-
Kapłaństwo i Eucharystię.
Po obrzędach wstępnych śpiewa się hymn
Chwała na wysokości, podczas którego
rozlegają się dzwony w kościele. Po
zakończeniu hymnu milkną dzwony i orga-
ny, aż do hymnu Chwała na Wysokości
śpiewanym podczas Wigil i i Paschalnej.
Drewniane kołatki zastępują dzwonki
i gong. Po homil i i następuje obrzęd umy-
wania nóg. Podczas Przeistoczenia
konsekruje się odpowiednią l iczbę komu-
nikantów, by wystarczyło na Mszę Wiecze-
rzy Pańskiej i na Liturgię Męki Pańskiej
w Wielki Piątek. Następnie przenosi się
wszystkie puszki z Najświętszym Sakra-
mentem do kaplicy adoracji , zwanej
ciemnicą. Tabernakulum jest puste,
wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obna-
żony ze świec, mszału i obrusa.

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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Wielki czwartek jest tym dniem, w którym
możemy podziękować naszym kapłanom,
za ich posługę. Wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę, jak ich praca
wygląda i z jakimi trudnościami spotykają
się na swojej drodze. Podziękujmy im za
to chociaż najzwyklejszym uściskiem dłoni
i jednym słowem „dziękuję”. Starajmy się
również pamiętać o nich w modlitwie.
Wielki Piątek – jedyny dzień w roku, kiedy
nie sprawuje się Mszy świętej. W tym dniu
l iturgia poświęcona jest męce i śmierci
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwraca
ona naszą uwagę na krzyż, który zostaje
uroczyście odsłonięty. Kapłan trzykrotnie
unosi krzyż, śpie-
wając aklamację:
Oto drzewo krzyża,
na którym zawisło
Zbawienie Świata,
a wierni klękając-
odpowiadają:
Pójdźmy z pokło
nem. Po odsłonię-
ciu krzyża wszyscy
oddajemy mu
cześć. Następnie odbywa się Liturgia
Eucharystyczna, po której następuje prze-
niesienie Pana Jezusa do grobu. Jest to
wyjątkowy wieczór w życiu każdego
chrześcijanina. Nawet poszukujący i zagu-
bieni życiowo mogą wejść na chwilę do
kościoła, by adorować Pana Jezusa i zas-
tanowić się nad sensem pośpiechu
i zgiełku otaczającego nas świata. Nic
w tym momencie nie powinno być dla nas

ważniejsze, przecież umarł nasz Pan!
Wielka Sobota niektórym z nas kojarzy
się ze święconką, przysłaniając prawdziwy
sens tego dnia. Tymczasem jest to czas
żałoby, który daje nam sposobność trwa-
nia na adoracji Chrystusa złożonego

w grobie.
Często błędnie utożsamiamy Wielką
Sobotę z Wigil ią Paschalną, której uro-
czystości powinny rozpoczynać się po
zapadnięciu zmroku w sobotę i należą już
do Niedziel i Zmartwychwstania. Pora dnia
nie jest przypadkowa, gdyż w tradycji
żydowskiej nowy dzień rozpoczyna się po
zmroku,a nie jak u nas- o północy. Liturgia
Wigi l i i Paschalnej jest najważniejszą
celebracją w roku liturgicznym w Kościele.
Jest to czas świętowania Zmartwych-
wstania Chrystusa. Dawniej Wielka
Niedziela rozpoczynała się wczesnym
rankiem, Mszą św. Rezurekcyjną, którą
zapowiadało bicie dzwonów głoszących,
że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.
Wigilia Paschalna rozpoczyna się
Liturgią Ognia. Przed Liturgią Słowa
kapłan lub diakon wyśpiewuje uroczyste
Orędzie Wielkanocne. W tym dniu stół
Słowa Bożego zastawiony jest obficie.
Czytania l iturgiczne przedstawiają Historię
Zbawienia. Po siódmym czytaniu kapłan
aklamuje hymn Chwała na wysokości
Bogu i na nowo rozbrzmiewają dzwony
w kościele. Po homil i i rozpoczyna się
Liturgia Chrzcielna. Kolejnym akordem tej
niezwykłej nocy jest Liturgia Euchary-
styczna. Wigi l ię Paschalną kończy
procesja rezurekcyjna, podczas
której obwieszcza się światu, że
Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał- Alleluja.

Grzegorz Jurys

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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ŚŚWWIIĘĘCCII

Świeta Weronika, kobieta jerozolimska, znana pod imieniem
Weronika, towarzyszyła Chrystusowi w Jego drodze krzyżowej.
Widok Jezusa, torturowanego, skrwawionego i ubrudzonego pyłem
ulicznym, tak ją wzruszył, że nie oglądając się na nikogo, odważnie
przecisnęła się przez tłum i swoją białą chustą otarła Mu twarz. Za
ten miłosierny czyn otrzymała na chuście oblicze Chrystusa.
Upamiętnia to szósta stacja Drogi Krzyżowej. Tę swoją cenną chustę
Weronika miała później przekazać papieżowi św. Klemensowi
Rzymskiemu. Do dnia dzisiejszego znajduje się ona wśród rel ikwii
zgromadzonych w bazylice św. Piotra w Rzymie.

W ikonografi i św. Weronika przedstawiana jest najczęściej z chustą, na której widoczny
jest wizerunek twarzy Pana Jezusa.
Święta Weronika jest patronką fotografów, gospodyń parafialnych, szwaczek, tkaczy
i kupców. Jest również orędowniczką w przypadku poważnych obrażeń, krążenia krwi
i dobrej śmierci. Jej wspomnienie l iturgiczne w Kościele katol ickim obchodzone jest

4 lutego lub 1 2 l ipca.

Święty Wojciech , ur. ok. 956 w Libicach. Początkowo ojciec nie
przeznaczał go do stanu duchownego. Jednak, gdy ciężko
zachorował w młodości, wierząc, że do zdrowia przywróciło syna
położenie na ołtarzu w kościele – przekazał go na wychowanie
kościelne. W 981 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po śmierci
praskiego biskupa Dytmara od 3 kwietnia 983 stał na czele diecezji
praskiej mimo nieosiągnięcia wieku episkopalnego (30 lat). Był osobą
bezkompromisową. Jako biskup Pragi chojnie wspierał ubogich oraz
budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu
i rozwiązłości, handlowi niewolnikami. Jego liczne konfl ikty z wiernymi

i możnowładcami spowodowały, że ok. 980 r. wyjechał do Rzymu, zrzekając się tam
godności biskupa. Przywdział habit oddając się modlitwie i pracy fizycznej. Ulegając
namowom papieża powrócił do Pragi, którą jednak musiał opuścić na zawsze.
Św. Wojciech nie mając możliwości powrotu do Czech, gdzie wymordowano jego
rodzinę, znalazł oparcie na dworze Bolesława Chrobrego. Stamtąd w 997 roku wyruszył
w swą ostatnią podróż misyjną do pogańskich Prus. Jednak już pierwsze spotkanie
z Prusami okazało się niepomyślne, a misjonarze zostal i zmuszeni do odwrotu. Kilka
dni później, 23 kwietnia 997 roku we wsi Święty Gaj, niedaleko dzisiejszego Pasłęka,
zostal i zaatakowani. Św. Wojciech zginął śmiercią męczeńską. Jego ciało spoczywa
w Katedrze Gnieźnieńskiej. Jest jednym z trzech głównych patronów Polski.
Wspomnienie l iturgiczne obchodzone jest 23 kwietnia.
Jego atrybuty to księga, czasem przypominająca śmierć odcięta głowa niesiona w ręce.
a także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Aleksandra Ferenc
KKĄĄCCIIKK MMOODDLLIITTWW

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze
Syna Twojego Jezusa Chrystusa na ratunek dla świata i otwarcia Nieba duszom w
czyśćcu cierpiącym.- Na złagodzenie Twojego Gniewu nad grzesznym światem
i ubłaganie Miłosierdzia.

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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Codzienność przytłacza: nadmiarem
spraw nie cierpiących zwłoki, brakiem
czasu, nerwowym pędem za ułudą,
niedostatkiem uczuć, niespełnieniem
marzeń czy choćby najbardziej misternie
utkanych planów. Bronimy się przed
niechcianym splotem okoliczności tak jak
potrafimy najlepiej - agresją, słowami,
których nie uda się cofnąć, rzuconymi
w stronę bliźniego, odwetem dającym
chwilowe poczucie triumfu aby za chwilę
strącić nas w otchłań rozpaczy.
Pozwalamy aby nasza jaźń „umierała” po
kawałku bez możliwości spełnienia
ostatniej woli serca, zmienianego z ośrod-
ka miłości w kolejny mięsień podtrzy-
mujący coraz bardziej jałowy żywot…
Stopniowe uśmiercanie emocji w człowie-
ku - znak naszych czasów - informacje
medialne przepełnione doniesieniami z pól
bitew, miejsc katastrof, więzień, szpital i .
Ostatnie chwile agonii uczuć odczuwane
jako nagły, coraz większy opór, bolesną
chęć wyrwania się z matni, raptowną
świadomość sensu istnienia. Wówczas na
ułamek sekundy ukazuje się Droga, która
wyprowadzi nas na prostą, pozwalając na
zaczerpnięcie powietrza przed kolejnym
zanurzeniem się w mętnej toni real iów.
Niel iczni, przytłoczeni nawarstwiającymi

się problemami dostrzegają szansę jaką
daje właściwe ustawienie priorytetów,
zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie na
życie „z boku”. Dystans do spraw
doczesnych, choćby chwilowy, uwalnia od
myśli o wewnętrznym bólu i potrzebach
ciała. To moment, w którym możemy dać
sobie szansę na oczyszczające łzy w trak-
cie modlitwy, pokorne westchnienie zmę-
czonej duszy i cichy rachunek sumienia.
To czas na nasze małe zmartwychwstanie
- wielokrotne podnoszenie się człowieka
po życiowych klęskach, w oparciu o świa-
domość powtarzalności tego procesu po
kres naszych dni. Niechaj nadchodzący
czas Wielkiej Nocy pomoże nam
zrozumieć, że Chrystus zmartwychwstał
raz - abyśmy niedoskonali w swoim jestes-
twie mogli odra-
dzać się
codziennie…

Agnieszka Sobiak

MMOODDLLIITTWWAA DDOO NNAAJJŚŚWWIIĘĘTTSSZZEEGGOO OOBBLLIICCZZAA ZZ CCAAŁŁUUNNUU
O Jezu, któryś nam na Świętym Całunie, którym Ciało Twoje

Przenajświętsze owinięte było, całej Męki Twojej znaki zostawił,
spraw miłościwie, abyśmy przez pokorę, pokutę i miłość łaskę
Miłosierdzia Twego otrzymali . W pokorze mego serca składam Ci
doskonały Akt Żalu i Skruchy. Przebacz mi grzechy moje, o Panie,
przebacz mi moje grzechy - grzechy mojej młodości, grzechy mojej
dojrzałości, grzechy mojego ciała, grzechy mojej duszy, moje grzechy
lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam,
grzechy których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i które

uszły mojej pamięci. Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny powszedni, za
wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy
zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów
złego przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego Obraz
pozostał na Całunie. O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jakim byłem, daruj i oczyść moją
duszę z błędów i wad. Wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź
Miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. Amen

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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krzyżówki
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NNAASSZZEE SSPPRRAAWWYY

1 . Ostatnia . . . - obraz L. Da Vinci.
2. Ukrzyżowano Chrystusa zamiast niego.
3. Bibl i jny zdrajca.
4. Obiecane przez Chrystusa.
5. Skazał na śmierć Jezusa.
6. . . . Turyński
7. Moneta Judasza.
8. Otarła chustą twarz Chrystusowi.
9. Okrzyk Wielkanocny.

Konkurs.
Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.
Nogrodą jest bi let na basen do Centrum Sportowo -
Rekreacyjnego dla 2 osób.
Wypełni j kupon i dostarcz do nas.

KKRRZZYYŻŻÓÓ WWKKAA

BBAANNKK UUSSŁŁUUGG

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki : potrzebuję, oddam,
pomogę. Zgłoszenia przyjmuje Grzegorz Klimek - Żołnowski w
biurze Caritas, pod numerem telefonu 783-705-030.

LLIISSTTYY PPAARRAAFFIIAANN

Drodzy parafianie !
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafi i oraz drogą mailową:
zbawiciel.redakcja@gmail .com z dopiskiem "DO REDAKCJI".

SSTTRREEFFAA RREELLAAKKSSUU
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO OBEJRZEĆ.. .
Fi lm pt. „Wszystko będzie dobrze” został wyreżyserowany

przez Tomasza Wiszniewskiego- laureata (dzięki temu fi lmowi)
nagrody dla najlepszego reżysera podczas XXXII Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych. Bohaterami fi lmu są 1 2-letni
Pawełek, którego wiara zostaje wystawiona na próbę i 35-letni
nauczyciel wychowania fizycznego, który jest alkoholokiem.
Matka Pawełka choruje na raka. Lekarze nie dają jej szans na
przeżycie. Młodzieniec postanawia zawrzeć uklad z Matką
Bożą. Wyrusza na Jasną Górę w intencji uzdrowienia swojej
mamy. W ślad za nim podąża nauczyciel, któremu grozi
zwolnienie z pracy. Czy bohaterom udaje się przejść

przemianę wewnętrzną? Reżyser nie udziela jednoznacznej odpowiedzi, bo ufa
intel igencji widza.

Wiktoria, lat 1 4

KKĄĄCCII KK KKUU LLII NN AARRNN YY

Mazurek
Czas przygotowania 75 minut
Po 1 szkl. mąki przennej i krupczatki
1 0 dag mielonych migdałów
1 kostka masła
½ szkl. cukru pudru
Lukier
1 i ½ szkl. Cukru pudru
3 żółtka
1 słoik konfitury wiśniowej
2 łyżki wiśniówki
4 łyżeczki śmietany 1 8%
3 łyżeczki soku z wiśni lub aronii
Przygotowanie
Obydwie mąki wymieszać z migdałami.
Dodać pokrojone na kawałeczki, mocno
schłodzone masło. Składniki posiekać
nożem, aż powstaną grudki. Następnie

dodać cukier puder, żółtka. Szybko rękoma
zagnieść ciasto. Schłodzić je ok. 30 minut.
Potem wyjąć i oderwać kawałek na
dekoracyjny brzeg, a resztę rozdziel ić na
dwie równe części. Kolejno rozwałkować je
na cienkie placki i ułóżyć na spodach
jednakowych blach wyłożonych wcześniej
pergaminem. Z odłożonego ciasta uformo-
wać cienkie wałeczki. Przylepić je do
brzegów jednego z placków, lekko
docisnąć. Nożem wyciąć krateczkę albo
inny wzorek. Placki piec 20 min. W temp.
1 90 st. Po upieczeniu wyjąć i odstawić aż
wystygną.
W tym czasie konfiturę podgrzać i prze-
trzeć na gęstym sicie. Następnie dodać
alkohol i wymieszać. placki przełożyć
ciepłą konfiturą i odstawić na noc. Na drugi
dzień przygotować lukier: cukier puder
utrzeć ze śmietaną na gładką masę.
Odłożyć 1 -2 łyżki lukru, a resztę
wymieszać z sokiem owocowym i rozsma-
rować lukier różowy na wierzchu ciasta.
Z odłożonego lukru zrobić baranka lub
zajączka. Na końcu napis Alleluja.
Mazurka można udekorować cukierkami
w kształcie jajeczek.

Smacznego,

Jola

SSTTRREEFFAA RREELLAAKKSSUU
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Oskar Turski, Patryk Ryczek, Karol Szymański, Kinga
Bil ińska, Agata Ksepko, Jul ia Sukiennik, Olgierd Nowak,
Jakub Szambelan, Martyna Konieczna, Sebastian
Ciepiela, Agata Schmidt, Marcin Schmidt, Natal ia
Jankowska

OO DD EE SS ZZLLII DD OO DD OO MM UU OO JJ CCAA

Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 1 0.30, 1 2.00, 1 3.30, 1 5.00, 1 9.1 5 /akademicka/

Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 1 8.30

Ważne informacje

Biuro parafialne czynne:

wtorek, piątek godz. : 1 0.00 - 1 2.00 i 1 6.00 - 1 8.00

i czwartek 1 8.00 - 1 9.30

Nr telefonu ks. dyżurnego: 68 324 1 7 75, kom. 693 952 030

Poradnia Rodzinna czynna w poniedziałki, wtorki i środy 1 8.00 - 1 9.30

Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie

internetowej www.zbawiciel.zgora.pl.

Ś.P.

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

IINNFFOORRMMAATTOORR

Helena Szymańska, Daniel Mieciński, Zenon Aleksandrowicz,
Bronisława Modrzejewska, Pelagia Floryszczak, Alicja Tarłowska,
Eugenia Swatek, Mirosław Józefów, Zofia Kłusek, Ryszard
Moroziuk, Janina Ladzińska, Zdzisław Skonieczny, Tadeusz
Piotrowski, Janusz Insiński, Halina Fik, Aleksandra Znyk, Czesław
Powałowski, Janusz Żelazny
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Poszukujemy osób chętnych do czynnego udziału w tworzeniu
naszego pisma - dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób,
które mogą podziel ić się swoim świadectwem duchowym.
Zapraszamy również parafian z ciekawymi pomysłami.

Papieskie intencje na kwiecień
Misyjne
Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla
mieszkańców kontynentu afrykańskiego.
Ogólne
Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie
Chrystusa i naśladować Go w kapłaństwie i w życiu zakonnym.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
Mirosławowi Maciejewskiemu, bez którego pomocy
wznowienie i wydanie miesięcznika "ZBAWICIEL"
nie byłoby możliwe.

Zespół redakcyjny: ksiądz Piotr Gniewaszewski - redaktor naczelny współpraca: Agnieszka Sobiak (korekta i
edytorstwo), Agata Deresz (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Orłowska, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok,
Anna Nadstoga, Magdalena Iwańska, Wiktoria Klimek-Żołnowska, Grzegorz Jurys; Skład i grafika: Agnieszka
Linka, Artur Kowalski
Adres do redakcji : 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8; email : zbawiciel.redakcja@gmail .com; Parafialna
strona internetowa: www.zbawiciel.zgora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów. Prosimy o nie nadsyłanie
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