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Drodzy Parafianie i Czytelnicy naszej gazetki
„Zbawiciel”!

Za dwa dni rozpoczyna się Maryjny miesiąc – maj.
Jak Polska długa i szeroka w kościołach oraz przy
kapliczkach i przydrożnych krzyżach, w miastach
i wioskach będą rozbrzmiewać słowa pieśni maryjnej

„Chwalcie łąki umajone”. Popłyną do Boga również
słowa Litanii Loretańskiej zanoszonej w różnych
intencjach.

1 maja obchodzić bedziemy I rocznicę beatyfikacji
Papieża Jana Pawła I I – wielkiego czciciela Maryji ,
który całe swoje życie zawierzył Jej wstawiennictwu
w słowach Totus Tuus.

3 maja to kościelne Święto Maryji Królowej Polski, dla uczczenia pierwszej
w Europie Konstytucj i , w której prawodawcy odnosil i się do Boga.

Maj to miesiąc w którym tysiące dzieci przystępuje po raz pierwszy do
Komunii Świętej. Maturzyści zdają egzamin maturalny, podejmują decyzje,
które mają wpływ na przyszłe życie. Niektórzy wybiorą drogę powołania
kapłańskiego czy zakonnego.

26 maja 1 9 diakonów Seminarium w Paradyżu przyjmie z rąk naszego
Biskupa Stefana Regmunta święcenia kapłańskie, a dzień później odprawią
swoje Msze święte Prymicyjne. Będzie wśród nich także nasz Parafianin
Diakon Michał Okorski. Kapłani posługujący w naszych parafiach w tych
majowych dniach obchodzą rocznice swoich święceń kapłańskich.

26 maja pochylimy się, aby ucałować dłonie naszych Matek dziękując w dniu
ich święta za dar życia. Modlić będziemy się za Matki, które odeszły już do
wieczności.

Jak widać intencji do omodlenia w maju jest wiele, każdy bowiem w sercu
nosi sprawy, które pragnie ofiarować Bogu przez wstawiennictwo Maryji .
Szczególną okazją ku temu może stać się Nabożeństwo Fatimskie, które po
raz pierwszy pragniemy odprawić w naszym kościele 1 3 maja w 95. rocznicę
Objawień Maryji w Fatimie. Pamiętamy, że jest to również 31 . rocznica
cudownego ocalenia Papieża Jana Pawła I I z zamachu na jego życie.
1 3. każdego miesiąca od maja do października będziemy się gromadzić na
Nabożeństwach, aby modlić się o nawrócenie dla świata oraz potrzebne łaski
dla Kościoła, naszych rodzin i nas samych.

Przeżyjmy ten miesiąc w duchu pogłębionej modlitwy. Zwróćmy się
z dziecięcą ufnością do naszej Matki i Królowej, pamiętając o słowach Apelu
Jasnogórskiego Maryjo Królowo Polski, Jestem przy Tobie, Pamiętam,
Czuwam.
Pamiętając o modlitwie za wszystkich Parafian, również o modlitwę prosimy

Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz
wraz z Księżmi Współpracownikami.

SSŁŁOOWWOO PPRROOBBOOSSZZCCZZAA
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KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH

1 .05.201 2 r. - Pierwsza rocznica beatyfikacji Papieża
Jana Pawła I I .

3.05.201 2 r. - Święto Matki Bożej Królowej Polski.
4.05.201 2 r. - Msza Święta dla maturzystów, godz. 7.00.
8.05.201 2 r. - Msza Święta w 67. rocznicę zakończenia

I I Wojny Światowej, godz. 1 4.00.
1 3.05.201 2 r. - Pierwsza Komunia Święta, godz. 1 0.00.
1 3.05.201 2 r. - Nabożeństwo Fatimskie, godz. 1 9.1 5.
1 4-1 7.05.201 2 r. - Biały Tydzień, Msza Święta o godz. 1 7.00.
1 8.05.201 2 r. - Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Rokitna.
26.05.201 2 r. - Święcenia Kapłańskie w katedrze w Gorzowie.
26.05.201 2 r. - Dzień Matki.
27.05.201 2 r. - Msza Święta prymicyjna Ks. Michała Okorskiego, godz. 1 2.00.

W maju odbywają się w naszej diecezji święcenia
prezbiteratu i diakonatu. Biskup udziel i święceń
kapłańskich 1 9 diakonom oraz święceń diakonatu
4 akolitom.
Dziękujemy za łaskę powołania naszego parafianina
Michała Okorskiego, s. Waleriana i Józefy zd. Pelc,
urodzonego 24.03.1 976r. w Zielonej Górze, który 26 maja
przyjmie od Kościoła święcenia kapłańskie.
Kandydata polecamy modlitwie parafian, życząc
błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy
dzień życia. Niech Duch Boży będzie w Tobie i Cię
umacnia. Życzymy również, abyś nieustannie służył

Chrystusowi - Najwyższemu Kapłanowi - i każdego dnia ukazywał go tym, do
których będziesz posłany.

Z darem modlitwy parafianie

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC
Nabożeństwa majowe - od poniedziałku do soboty po Mszy Świętej

o godz. 9.00 i 1 8.30 oraz w niedzielę o godz. 1 6.00.
Poniedziałek - Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski

o godz. 9.00.
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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Eucharystyczny Ruch Młodych
Króluj nam Chryste – zawsze i wszędzie! Tak brzmi powitanie

Eucharystycznego Ruchu Młodych, którego założycielką w Polsce
jest św. Urszula Ledóchowska. W naszej parafi i Ruch działa już od
1 5 lutego 1 997 roku. Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie, które
zorganizowała s. Renata Piotrowska, urszulanka. Aktualnie Ruch

prowadzony jest przez siostrę przy współpracy animatorek i pani katechetki
Anny Rzeźniczak. S. Renata dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej
funkcjonował i przynosił owoce, ażeby każdy znalazł tu miejsce dla siebie.
Nasza grupa liczy około 45 osób. Są to dziewczęta w różnym wieku.
Najmłodsza z nich ma zaledwie 6 lat. Przynależność do ERM-u symbolizuje
żółta chusta, odznaka i krzyż. Kierujemy się czterema zasadami, które chcemy
wprowadzać w życie: 1 . Żyj Mszą Świętą! 2. Czytaj Ewangelię! 3. Kochaj
bl iźnich! 4. Bądź trzynastym apostołem!

Spotykamy się co tydzień na sobotniej
Mszy św. o godz. 9.00, po której przecho-
dzimy do salki na plebanii . Po modlitwie
i krótkim wprowadzeniu rozpoczynamy nasze
spotkanie wspólnymi śpiewami przygotowu-
jącymi nas do niedzielnej Eucharysti i .
Towarzyszy temu miła atmosfera. Wybierane
są też osoby do czytań i psalmu. Słowo Boże
jest si lnym fundamentem, na którym
chciel ibyśmy budować swoje życie. Zwykle po pierwszej części spotkania
rozchodzimy się i w mniejszym gronie uczestniczymy w zajęciach
programowych. Dzieci podzielone są na trzy grupy wiekowe, a każdą z nich
prowadzą dwie animatorki.

Jako wspólnota uczestniczymy w parafialnych uroczystościach i w szczególny

ŻŻYYCCIIEE PPAARRAAFFII II

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.

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

Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka nr 4, ozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 9.00.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 1 9.30.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania w poniedziałki;
salka nr 4, rozpoczynają się Mszą Świętą

o godz. 1 8.30.
Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 1 1 .00, salka nr 4.
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sposób obchodzimy nasze święta patronalne, do których należą: uroczystość
Chrystusa Króla, Wielki Czwartek i Boże Ciało. Każda msza św. jest dla nas
bardzo ważna niezależnie od tego czy odprawiana jest w niedzielę, czy w
inny dzień tygodnia. Eucharystia jest słońcem naszego życia, źródłem naszej
nadziei i radości. Czerpiemy z niej moc, by wnosić pokój do naszych domów,
szkół i przyjaźni. Staramy się jak najpełniej w niej uczestniczyć i ubogacać ją
swoim śpiewem. Pragniemy stać się prawdziwymi chrześcijanami dzięki
głębokiej więzi z Jezusem. W osobistej relacj i z Nim pomaga nam
comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dzieci mają również okazję spędzić czas
poza miejscem zamieszkania. Co jakiś czas
odbywają się ogólnopolskie spotkania ERM-u.
W tym roku byliśmy w Krzeszowie! Wyjazdy
organizowane są głównie w weekendy.
W wakacje uczestniczymy w formacji
duchowej w górach. Przeżyte tam, nieza-
pomniane chwile i zawarte nowe przyjaźnie
sprawiają, że wakacje pozostają w naszej
pamięci na zawsze.

Na terenie parafi i przeprowadzamy dodatkowe akcje, takie jak np.
wykonywanie ozdób świątecznych, które potem sprzedajemy, by w ten sposób
zebrać pieniądze na wyjazdy. W okresie Bożego Narodzenia wystawiamy
jasełka i zachęcamy innych do wspólnego kolędowania. Ostatnio przygoto-
wywaliśmy kartki z życzeniami dla ludzi chorych, do których kapłani udają się
każdego miesiąca. Oprócz tego znajdujemy czas na odrobinę relaksu-
wytchnienia. Staramy się zapewnić dzieciom atrakcje w postaci ogniska,
podchodów czy balu przebierańców w karnawale, ponieważ formacja może iść
w parze z zabawą integrującą również naszą wspólnotę.

Mimo wielu zajęć pamiętamy o tym, co najważniejsze. Wciąż poznajemy
Jezusa, uczymy się wzrastać w miłości, a owocami naszej relacj i
z Nim dziel imy się z tymi, których Pan stawia na naszej drodze. Doceniamy
to, jak wiele daje nam Ruch i zachęcamy innych, żeby do nas dołączyli
i osobiście się o tym przekonali .

Animatorka Gosia

„CANTEMUS DOMINO”…
… czyli „Śpiewajmy Panu” – to nazwa
Towarzystwa Śpiewaczego działającego
przy naszej parafi i . Początki zespołu
sięgają roku 1 953, kiedy to znakomity
organista i chórmistrz – Andrzej Maliński
– zakłada chór chłopięco- męski,
przekształcony później w chór mieszany.
Towarzystwo Śpiewacze zostało
powołane w roku 1 996. Współpracę
chóru z Andrzejem Malińskim przerywa

ŻŻYYCCIIEE PPAARRAAFFII II
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jego śmierć. Zarząd Towarzystwa w roku 1 998 powołuje na dyrygenta i kie-
rownika artystycznego Macieja Ogarka – absolwenta Akademii Muzycznej
w Krakowie, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca ta trwa do
dzisiaj.

Do dorobku artystycznego chóru można zaliczyć wiele koncertów
w kraju i za granicą (Szwecja, Niemcy – m. in. Berl in Zachodni, ki lkakrotnie
Verden, Uelsen, Neuenhaus, Emlichheim) oraz udział we mszy radiowej
w Warszawie.

W 1 985 r. chór nagrał płytę długogrającą z okazji 40-lecia powrotu Ziem
Zachodnich do Macierzy. W 1 994 – wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Zielonogórskiej pod dyrekcją Cz. Grabowskiego – wykonano po raz pierwszy
Mszę Koronacyjną C-dur W. A. Mozarta (ki lkakrotnie ją później powtarzano
przy różnych okazjach). Chór występował także podczas uroczystości
koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, ingresu biskupa w Zielonej Górze,
Mistrzostw Świata w Akrobatyce w Drzonkowie (1 996), wreszcie – razem z in-
nymi zespołami – podczas wizyty Ojca Świętego w Gorzowie w 1 997r. Rok
1 998 przynosi chórowi odznakę „Zasłużony dla województwa
zielonogórskiego”, a 1 999 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pa-
storałek w Będzinie. Tego samego roku, w listopadzie, chór „Cantemus
Domino” wykonał Requiem W. A. Mozarta w ramach jubileuszu 50-lecia
macierzystej parafi i p.w. Najświętszego Zbawiciela.

Roku 2000 przyniósł nagranie dla telewizj i „Nasza 51 ” i TV Niepokalanów
trzech audycji telewizyjnych z pieśniami adwentowymi i kolędami. W sezonie
1 999/2000 chórzyści gościl i dwukrotnie w Uelsen, gdzie uczestniczyl i w ob-
chodach jubileuszu 20-lecia tamtejszej szkoły muzycznej. W wielkim zespole
wokalno- instrumentalnym polsko- niemiecko- holenderskim wykonane zostało
Requiem Mozarta (l istopad 1 999), a później oratorium Feliksa Mendelssohna
-Bartholdy’ego Paulusa (czerwiec 2000). W 2001 r. zespół brał udział w galo-
wym koncercie z okazji 45-lecia Filharmonii Zielonogórskiej, zakończenia
X festiwalu Muzycznego „Wschód – Zachód” oraz otwarcia sal i koncertowej
Międzynarodowego Centrum Muzycznego.

2004r – to wykonanie z orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej IX Symfonii
L. van Beethovena podczas koncertu finałowego XI I I festiwalu „Wschód –
Zachód”. W 2005 r. chór wziął udział w wykonaniu estradowym opery „Faust”
Ch. Gounoda w Sali Koncertowej MCM w Zielonej Górze. W zespole polsko-
niemiecko- holenderskim wykonane zostało dzieło C. Orffa Carmina Burana
(Emlichheim).

Od października 2005r. chór nawiązał współpracę z Chórem Kameralnym
„Adoramus” w Słubicach, wykonując wspólnie wGłogowie i Zielonej Górze
Małą Mszę Uroczystą G. Rossiniego.
Trudno jest opisać wszystkie występy i osiągnięcia chóru- uzbierało się tego
przez te wszystkie lata. I choć ludzie odchodzą i przychodzą nadal cantemusdomino – śpiewajmy Panu!

Violetta Janecka
Wszystkich, którzy chcą śpiewać razem z nami zapraszamy we wtorki,

o godz. 1 8.30 do sali nad zakrystią – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego.

ŻŻYYCCIIEE PPAARRAAFFII II
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WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY

ŚŚ WWII AADD EE CCTTWWOO WWII AARRYY

Szanowna Redakcjo
mojego „Zbawiciela” (od 1 957 roku)!

Kościelną gazetkę znam prawie od urodzenia, bo

jeszcze nie umiejący czytać w latach trzydziestych

poprzedniego wieku, musiałem co niedzielę po mszy

„skoczyć” do kościelnego, po odbiór abonowanego

parafialnego tygodnika kościelnego. Razem z tygodnikiem

parafialnym odbierałem interesujący i bogato ilustrowany Przewodnik Katol icki

z rysunkowym żartem pana Krupki na ostatniej stronie.

Potem przyszły lata wojny i okupacji . Kościół zamknięty i dla Polaków

niedostępny. W każdą niedzielę o stałej godzinie, ojciec intonował „Mszę

Polską” z domowego kancjonału i całą rodzinką gromko zaczynaliśmy

„Nieogarniony Boże”, oraz kolejno Kyrie, prefacje i hosannę, kończąc

„Serdeczną Matką”, wprawiając tym samym bojaźl iwych sąsiadów w poważne

zaniepokojenie, bo melodia tej pieśni podobna jest do zabronionej w tamtym

czasie pieśni patriotycznej „Boże coś Polskę”.

Niepewne powojenne lata oczekiwanego wyzwolenia przyniosły represje

wobec Kościoła. Jakakolwiek przykościelna działalność wydawnicza w okresie

„budowy socjal izmu” była niedozwolona.

Jednak już od lat pięćdziesiątych abonowałem (nie bez trudności) „Tygodnik

Powszechny", nazywany dzisiaj „Żydownikiem Powszechnym” i to jemu,

między innymi, zawdzięczam moje otwarte i życzl iwe wszystkim nigdy nie

zachwiane chrześcijaństwo powszechne.

Żona systematycznie czytuje mniej powszechnego „Gościa Niedzielnego",

kupując go co tydzień w naszej parafialnej zakrysti i oraz „ściąganą” z internetu

współczesną gazetkę parafialną z mojego „heimatu”.

Radość wielka ogarnęła nas z otrzymania nowego, bardzo porządnie

wydanego pod względem edytorskim oraz bogatego w treści nowego

„Zbawiciela”.

Dziękujemy serdecznie Wydawcy i Redakcji , życząc wszystkiego najlep-

szego, oraz sukcesów w redagowaniu następnych egzemplarzy.

Życzliwi Wam wszystkim Gizela i Zenon Owocowie
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Jan Paweł I I rok po zamachu na niego odbył

pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Mówił wtedy:

„Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego

samego właśnie dnia ubiegłego roku, na Placu Św.

Piotra w Rzymie, podjęto próbę zamachu na życie

papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocz-

nicą pierwszych objawień w Fatimie, które miały miejsce 1 3 maja 1 91 7 roku.

Wydaje mi się, że w zbieżności tych dat rozpoznaję szczególne wezwanie, by

przybyć na to miejsce. Tak więc jestem tu dzisiaj. Przybyłem, by podziękować

Bożej Opatrzności tu, w tym miejscu, które Maryja zdaje się wybrała dla siebie

w sposób szczególny. Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być

podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi znakami czasu.

Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo. Raz jeszcze

powtarzam z prorokiem: Miseriocordia Domini, quia non sumus consumpti
(„Miłosierdzie Pańskie, żeśmy nie zniszczeli" - Lm 3,22) Przybyłem tu szcze-

gólnie po to, aby oddać chwałę samemu Bogu: Niech będzie błogosławiony
Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi - mówię słowami dzisiejszej l iturgi i (Jd 1 3,1 8)."

„Ku Stwórcy nieba i ziemi zanoszę szczególny hymn chwały, którym jest Ona

sama, Niepokalana Matka Słowa Wcielonego: Błogosławiona jesteś córko
przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi...
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających
moc Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki
(Jd 1 3,1 8-1 9)." „U podstaw tej pieśni chwały, którą Kościół śpiewa dziś

z radością tu i w tylu innych miejscach na ziemi, znajduje się nieporównywalny

z niczym wybór córki rodzaju ludzkiego na Matkę Boga. Dlatego też niech

przede wszystkim sam Bóg będzie uwielbiony: Ojciec, Syn i Duch Święty.

Niech będą oddane cześć i błogosławieństwo Maryi, która będąc "miejscem

zamieszkania Trójcy Świętej" - jest wzorem dla Kościoła.”

Homil ia Papieża Jana Pawła I I – Fatima, 1 3 maja 1 982 roku

Magdalena Iwańska
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Objawieniaw Fatimie
Objawienia fatimskie należą do jednych

z najbardziej znanych objawień maryjnych
w histori i . Stąd właśnie popłynęło w świat
orędzie zbawienia obwieszczone przez
Tę, którą ludy wychwalają i czczą jako
Matkę Boską z Fatimy. Maryja zstąpiła na
tę błogosławioną ziemię, by rozmawiać
z trójką małych dzieci i przekazać światu
orędzie nadziei, miłości i pokoju.

Fatima leży na szczycie wzniesienia
Serra de Aire, prawie w samym centrum
Portugali i . Troje małych pastuszków,
którym objawiała się Matka Boża,
mieszkało wraz ze swoimi rodzinami
w małej osadzie Aljustrel, oddalonej ponad
kilometr od fatimskiego kościoła
parafialnego.

Fatima była wtedy niewielką wioską
z kościołem i jako parafia obejmowała też
tereny, na których znajdowało się
gospodarstwo rodziny Antonia Santos-
ojca Łucji . Cova da Iria - miejsce objawień
Maryi, własność rodziny Santosów, to
miejscowość oddalona około dwa
kilometry od Aljustrel. Górale z tych tere-
nów byli ludźmi prostymi, pokornymi i bar-
dzo oddalonymi od spraw współczesnego
im świata. W 1 91 7 roku, w czasie trwania
objawień, ciężko pracowali na rol i . Byl i
samowystarczalni pod względem produkcji
żywności i ubrań. Chrześcijańskie wartości
były dla tych wiejskich ludzi fundamentem,
którego centrum stanowiły rodzina, wiara
katol icka i kościół parafialny. Najmilszą
praktyką pobożną mieszkańców Fatimy
było odmawianie różańca. Dzieci uczono
tej modlitwy od najmłodszych lat. Tak
właśnie była wychowywana Łucja dos
Santos, która miała 1 0 lat, jej 9-letni kuzyn
Franciszek Marto i jego 7 lat l icząca
siostrzyczka, Hiacynta. Widząc pobożność
i ukochanie modlitwy różańcowej przez
mieszkańców Fatimy, nie możemy się
dziwić, że właśnie to miejsce Matka Boża
wybrała na Swoje objawienie.

Sercem objawień fatimskich jest sześć
spotkań dzieci z Matką Bożą. Objawienia

miały miejsce 1 3 maja, 1 3 czerwca, 1 3
l ipca, 1 9 sierpnia (1 3 sierpnia dzieci
zostały aresztowane), 1 3 września i 1 3
października. Podczas objawień Maryja
nazwała siebie Matką Bożą Różańcową
i poleciła dzieciom odmawiać Różaniec,
by wyprosić pokój dla świata. Prosiła też
o modlitwę, pokutę, poświęcenie się
Niepokalanemu Sercu Maryi oraz trwanie
w wierze, słuchanie nieomylnego naucza-
nia Papieża i o modlitwę za niego. To
właśnie podczas tych objawień dzieci
poznały treść trzech tajemnic fatimskich.
Cudowne objawienia były poprzedzone
"anielskim przygotowaniem" (trzy spotka-

nia w 1 91 6 r.).
Pierwsze objawienie

się anioła, który mówił,
że jest Aniołem Pokoju
i uczył małych wizjo-
nerów modlitwy za
tych, którzy nie wierzą
i nie wielbią Boga
miało miejsce wiosną
w Loca do Cabeço.
Anioł przekazał wtedy
następujący tekst mo-

dl itwy: O Boże mój, wierzę w Ciebie,uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłujęCiebie. Proszę Cię o przebaczenie dlatych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebienie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebienie miłują.
Drugie objawienie miało miejsce latem

w gospodarstwie rodziców Łucji , ponad
studnią, przy której dzieci się bawiły. Anioł
zjawił się, by wezwać dzieci do składania
ofiar ze swych codziennych cierpień i trud-
ności. Mówił im: Co robicie? Módlcie się,módlcie się dużo... Ze wszystkiego, comożecie, zróbcie ofiarę Bogu jako aktzadośćuczynienia za grzechy, którymijest obrażany, i jako uproszenie nawrócenia grzeszników. W ten sposób sprowadzicie pokój na waszą Ojczyznę...

Kilka miesięcy później Anioł objawił się
jeszcze raz w Cabeço. Nauczył wtedy
dzieci modlitwy uwielbienia Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i udziel i ł im
Komunii Świętej. Dzieci natchnione
nadprzyrodzoną siłą powtarzały: Trójco

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY



MAJ 201 2 1 1

Przenajświętsza, Ojcze, Synu i DuchuŚwięty. W najgłębszej pokorze cześć Cioddaję i ofiaruję Tobie PrzenajdroższeCiało i Krew, Duszę i Bóstwo JezusaChrystusa, obecnego na ołtarzachcałego świata jako wynagrodzenie zazniewagi, świętokradztwa i obojętność,którymi jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego NajświętszegoSerca i przez przyczynę Niepokalanegoserca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia dla biednych grzeszników.
Zjawienia się anioła w 1 91 6 roku były
poprzedzone przez trzy inne wizje, od
kwietnia do października 1 91 5 roku, w któ-
rych Łucja i trzy inne dziewczynki, Maria
Rosa Matias, Teresa Matias, Maria
Justino, widziały również na wzgórzu
Cabeço i w innych miejscach, zawieszony
w powietrzu nad drzewami doliny, jakiś
obłok bielszy od śniegu, przezroczysty,
w kształcie ludzkiej postaci. Była to postać
jakby ze śniegu, którą promienie słonecz-
ne czyniły nieco przezroczystą.

Całość orędzia uzupełniły dwa obja-
wienia "hiszpańskie" (1 925 i 1 929r.),
w których Maryja - zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią - wyjaśniła bl iżej swoje
życzenia. Pierwsze z hiszpańskich
objawień miało miejsce 1 0 grudnia
w Pontevedra. Kilka miesięcy po
„mistycznej adopcji” Matka Najświętsza
pouczyła Łucję o nabożeństwie pierw-
szych sobót i przekazała treść "wielkiej
obietnicy Niepokalanego Serca".
Zakonnica Sióstr Świętej Doroty usłyszała
wtedy takie słowa: Miej współczuciez Sercem Twej Najświętszej Matki,otoczonym cierniami, którymi niewdzięczniludzie je wciąż na nowo ranią, a nie manikogo, kto by przez akt wynagrodzenia teciernie powyciągał. Drugie objawienie
miało miejsce 1 3 czerwca 1 929 roku
w Tuy. Matka Boża przekazała w nim
prośbę o poświęcenie Rosji przez papieża
Jej Niepokalanemu Sercu: Nadeszłachwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całegoświata poświęcił Rosję memu Niepokalanemu Sercu, obiecując ją uratować za
pomocą tego środka.

Dalsze objawienia prywatne siostry Łucji
były zawsze komentarzem do istoty
fatimskiego orędzia: nabożeństwa pier-
wszych sobót i poświęcenia Rosji i świata
Niepokalanemu Sercu.

Być może nasuwa się pytanie czy dzisiaj
Fatima jest jeszcze aktualna? Fatima
będzie aktualna zawsze, aż po kres
czasu. Dlaczego? Ponieważ stanowi
potwierdzenie Ewangeli i , a ta ze swym
przesłaniem będzie obowiązywać do
końca świata. A przy wiecznie młodej
Ewangeli i stać będzie cicho i pokornie
orędzie Maryi przekazane nam w 1 91 7
roku w małej portugalskiej wiosce. Będzie
ono opowiadać ewangeliczne przesłanie
w świetle kolejnych znaków czasu. Bo
Fatima to interpretacja Ewangeli i w świetle
Bożych znaków towarzyszących ludzkości
w XX i w XXI stuleciu. Przecież także
i dzisiaj Maryja może nam powtórzyć
słowa z lipca 1 91 7 roku o piekle, do
którego idzie wielu biednych grzeszników.
Nie możemy patrzeć obojętnie na
duchową śmierć żadnego z nich. Niebo
jest zadaniem dla wszystkich, jest też dla
każdego z nas zadaniem: ma się tam
dostać jak najwięcej ludzi. Jesteśmy
odpowiedzialni za naszych bliźnich.
Stawiajmy sobie pytanie o los wieczny nie
tylko nasz, ale i innych ludzi. Tym bardziej,
że Matka Boża zapowiadała, że nadchodzi
„Jej czas”- godzina triumfu Jej Serca.
Głosi to na przekór ciemnym chmurom,
które zdają się gromadzić nad horyzontem
naszych dziejów. Przyszłość jest
warunkowa. Bicz wojny może być
odłożony na później. Bóg wyciąga
pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję.
To Ona odsuwa tę karę stosownie do
naszych wysiłków, by propagować
Nabożeństwo Pierwszych Sobót. Tak
wiele zależy od nas. „Jutro świata” jest
w naszych rękach. Jak uczył Jan Paweł I I ,
chrześcijaństwo jest rel igią współdziałania
Boga i człowieka. Dlatego angażujemy się
po zwycięskiej stronie i zapraszamy Was
do wspólnej pracy dla Maryji .

Agnieszka Linka
PS Istotę orędzia Matki Bożej będziemy wyjaśniać

w dalszych numerach.
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ŚŚWWIIĘĘCCII
Święty Stanisław ze Szczepanowa urodził się 26 lipca 1 030 roku
w Szczepanowie, nieopodal Bochni, w rodzinie Bogny i Wiel isława.
Nauki pobierał w szkole katedralnej w Krakowie, później udał się na
studia za granicę. Powrócił w 1 061 roku; święcenia kapłańskie przyjął
pięć lat później. Biskup Lambert I I Suła mianował św. Stanisława
kanonikiem krakowskim, a później wyznaczył na swojego następcę.
W 1 072 roku, za zgodą króla Bolesława Śmiałego, został
konsekrowany na biskupa krakowskiego.

Jako biskup był w napominaniu surowy, pamiętał o wdowach
i sierotach; był wrogiem nocnych uczt połączonych z pogańskimi

śpiewami. (Jednak najbardziej zasłynął jako bezkompromisowy obrońca
sprawiedl iwości i ładu moralnego.) Z tego powodu popadł w konfl ikt z królem
Bolesławem Śmiałym. Nie wiadomo dziś, co było bezpośrednią przyczyną sporu.
Najbardziej prawdopodobne wersje to: krytykowanie króla przez biskupa za tyranię
i nadmierną surowość (w karaniu rycerzy dezerterów i ich niewiernych żon), spór o po-
siadłość Piotrawin, którą Stanisław kupił dla diecezji jako zabezpieczenie finansowe
(według legendy biskup wskrzesił poprzedniego właściciela, Piotra, żeby świadczył na
procesie). Inna wersja mówi, że biskup brał udział w spisku mającym obalić Bolesława.
Bp Stanisław rzucił klątwę na władcę, a ten skazał go na śmierć za zdradę.

Wincenty Kadłubek w Kronice polskiej podaje, że Bolesław Śmiały wraz z trzema
dworzanami wywlókł biskupa sprzed ołtarza podczas odprawiania Mszy św. w Kościele
Św. Michała na Skałce, własnoręcznie przebił go mieczem (stąd przydomek króla -
Śmiały) i kazał poćwiartować. Zgodnie z legendą członki w cudowny sposób się zrosły
(co podczas rozbicia dzielnicowego uważano za zapowiedź zjednoczenia Polski),
a ciała strzegły orły. Wiadomość o mordzie wywołała powszechne oburzenie
i opuszczony przez wszystkich król udał się na banicję.

Ku czci św. Stanisława co roku 8 maja odbywa się w Krakowie uroczysta procesja
z jego rel ikwiami z Wawelu na Skałkę. Wspomnienie - 8 maja.

Święta Urszula Ledóchowska pomimo że urodziła się w Austri i ,
była Polką. Jej ojciec, wraz z żoną Szwajcarką, matką 8. dzieci,
mieszkał w Austri i , ponieważ Polska wtedy nie istniała. Jul ia, bo
takie imię otrzymała przy chrzcie (później przyjęła imię zakonne-
Urszula), urodziła się 1 7 kwietnia 1 865r, w Poniedziałek
Wielkanocny. (Była z rodziny szlacheckiej i miała tytuł hrabiny.)
Umiała mówić po polsku i po niemiecku.

W 1 883 rodzina przeniosła się do Lipnicy Murowanej, niedaleko
Krakowa. Mieszkała tam tylko trzy lata.

W wieku 21 lat Jul ia wstąpiła do klasztoru Urszulanek w Krakowie.
W 1 907 z błogosławieństwem papieża Piusa X wyjechała do Petersburga, aby objąć
kierownictwo internatu dla dziewcząt. Spędziła tam 4 lata, po czym została wydalona
z Rosji z powodu wybuchu I wojny światowej. Stamtąd pojechała do Szwecji , a później
do Danii . Tam, mając 52 lata, założyła szkołę dla dziewcząt i opiekowała się dziećmi
polskimi, które w obcym kraju zostały bez rodziców. Kiedy wojna się skończyła,
postanowiła, że musi te wszystkie dzieci przywieść do Polski, żeby rosły w swoim
prawdziwym kraju. Przywiozła je wszystkie do Pniew, koło Poznania. Tam kupiła dla
nich dom i opiekowała się nimi razem z Siostrami Urszulankami Szarymi- zakonem,
który założyła.
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Gdy jej pracowite i niełatwe życie dobiegło końca w Rzymie, 29 maja 1 939 roku, ludzie
mówil i , że zmarła święta.

Urszula Ledóchowska jest bl iska współczesnym katol ikom. 20 czerwca 1 983
w Poznaniu Jan Paweł I I beatyfikował Urszulę, a 1 8 maja 2003 w Rzymie kanonizował.
W 1 989, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia ciało
błogosławionej Urszul i zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy
domu macierzystego. Kościół wspomina ją 29 maja.

Urszula Ledóchowska jest założycielką Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce.
Aleksandra Ferenc

LLIITTAANN IIAA LLOORREETTAAŃŃSSKKAA
Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze

wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty
i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.

Litania Loretańska powstała w XI I wieku, prawdopodobnie we Francji ,
a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę "Loretańska"
otrzymała od miejscowości Loreto we Włoszech, gdzie była
szczególnie propagowana i odmawiana.

Tekst l itani i miał przedłożyć w 1 578r. , do zatwierdzenia papieżowi
Grzegorzowi XI I I , archidiakon Guido Candiotti . 1 1 czerwca 1 587r.
Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami odpustu.
Kolejne odpusty przypisal i do niej Pius VI I i Pius XI . W 1 631 r. Święta
Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych
zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś
w litani i było więcej tytułów, m. in. : Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia
czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania: Królowo

Różańca Świętego (1 675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1 846), Matko
Dobrej Rady (1 903), Królowo pokoju (1 91 7), Królowo Wniebowzięta (1 950), Matko
Kościoła (1 980), Królowo Rodziny (1 995).

W litani i wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po
zatwierdzeniu l iturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do
Litani i dołączono 1 2 października 1 923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony",
przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".

KKĄĄCCIIKK MMOODDLLIITTWW
Modlitwa do Matki Bożej Loretańskiej
O Dziewico Maryjo, Twój słodki wizerunek przechowuje pamiątki całych wieków, miłość

i modlitwy wielu pokoleń.
O Dziewico Loretańska, dzisiaj my przychodzimy do Ciebie, naznaczeni cierpieniem

naszej epoki, wspaniałej, a zarazem dramatycznej. Przychodzimy tu, by odetchnąć
pokojem, którym tylko Matka może obdarzyć swoje dzieci. Przychodzimy tu, aby
odnaleźć nadzieję, którą jedynie Niepokalane Serce posiada i potrafi przekazać.
Przychodzimy do Ciebie, Matko, abyś doprowadziła nas do Jezusa, Syna Twojego
zawierzenia i Twojej wolności radosnej, czystej i pokornej.

O Maryjo, pomóż nam powiedzieć nasze tak w dzisiejszym świecie i dzisiejszych
sytuacjach: tak życiu, które jest cudownym darem Boga, tak Prawdzie, Przebaczeniu
i Miłości, aby stało się Darem i Obliczem w Twoim Synu.

Dziewico Loretańska, błogosław nam, Twym dzieciom, i bądź z nami na drodze życia,
aż do progu Wieczności. Amen.

kard. Angelo Comastri

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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Trudne macierzyństwo

Dziecko to niezaprzeczalnie jeden z naj-

większych darów od Boga, jaki może otrzymać

kobieta. Niezależnie od kultur, uwarunkowań

społecznych, środowisk i wyznań narodziny

definiowane są jako cud. Ale macierzyństwo to

nie tylko pulchne rączki otulające szyję, radosny

szczebiot i perl isty śmiech maleńkiej istotki, chętnie pokazywane w reklamach

telewizyjnych. Bycie mamą to często nieprzespane noce, lęk o wybory jakie

dokonuje nasza pociecha, obawa o jutro i zapewnienie bezpiecznej

przyszłości. To często uśmiech kiedy chce się krzyczeć, poświęcenie gdy sił

już nie starcza, nieustanne wybaczanie i miłość bezwarunkowa. Moc każdej

matki bierze się ze świadomości, że wszystkie trudy wychowania zwrócą się

z nawiązką, każdy problem wkrótce się rozwiąże i ukształtowana latami

poświęceń pociecha z wdzięcznością dumnie wkroczy w świat. Nie zawsze

jednak życie pisze tak optymistyczne scenariusze. Są wśród nas kobiety,

którym Bóg zesłał dzieci wymagające szczególnej troski i opieki. Matki, które

nie zbiorą żniwa swojego trudu w postaci potomka wspierającego rodziców,

kiedy będą tego szczególnie wymagać. Rodzicielki kochające miłością dla

samej miłości. Bez dalekosiężnych planów, wytycznych i harmonogramów,

cierpl iwie wsłuchujące się w „tu i teraz”, jak najczulsza membrana reagujące

na najmniejszy sygnał ze strony dziecka. Doświadczone przez los, obdarzone

silną determinacją, zasługujące na najwyższy szacunek i zrozumienie. Dla

wielu z nas mogą być wzorem rodzicielstwa. Z pokorą spełniające swą

posługę, zmagają się z realiami nie poddając zwątpieniu, które pojawia się

w najtrudniejszych chwilach. Ich majestat przejawia się w normalności, z jaką

trwają przy swoim dziecku – nie wypierają się swojej misj i prowadząc je przez

życie. To kobiety szczególnie wybrane przez Boga. Matki, dzięki którym

pojęcia Wiary Nadziei i Miłości nabierają szczególnego wymiaru.

Agnieszka Sobiak

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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BBAANNKK UUSSŁŁUUGG

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję, oddam,
pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem telefonu
604-388-373.

LLIISSTTYY PPAARRAAFFIIAANN

Drodzy parafianie !

Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafi i oraz drogą

mailową: zbawiciel.redakcja@gmail .com z dopiskiem "DO REDAKCJI".

NNAASSZZEE SSPPRRAAWWYY

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY

O jaką kobiecość?

Najwspanialszą formą realizowania się przez kobietę jest macierzyństwo,
o i le taką rolę przewidział dla niej Stwórca. Każdy zatem, komu bliska jest idea
dbałości o Płeć Piękną, dołoży starań, by macierzyństwo było realizowane
godnie. Chodzi tutaj o właściwe warunki materialne, społeczne, prawne. Jeżeli
opowiadam się za prawami kobiet, to powinienem zabiegać
o takie regulacje prawne i rozwiązania społeczne, które upodmiotowią
macierzyństwo i obejmą ochroną zarówno matkę jak i dziecko.

Tymczasem obserwować można środowiska, które na ustach mają hasła
odnoszące się do praw kobiet, lecz de facto z prawami tymi nie mają nic do
czynienia. Lewicowy feminizm odwołuje się wprawdzie do owych praw, lecz za
hasłami tymi stoją destrukcyjne cele polityczne. Kto bowiem słyszał, by
lewicowe feministki wzywały rządzących do zapewnienia matkom godziwych
warunków realizowania macierzyństwa? Kto słyszał, by mówiły o zdrowej
rodzinie, w której urzeczywistnia się macierzyństwo? Chyba nikt.
Chodzi raczej o promowanie prawa do zabijania dzieci nienarodzonych
i eksponowanie różnego rodzaju zboczeń. Te środowiska zapewne nie
troszczą się o właściwą samorealizację polskich kobiet. Pod płaszczykiem
nośnych haseł o równouprawnieniu sieją destrukcję i mieszają w głowach tym,
którzy dają się manipulować.

Na szczęście są środowiska, które troszczą się o kobietę i jej samorealizację.
Może nie aż tak krzykliwe, ale konstruktywne. Zresztą, sam Kościół Katol icki
wynosi macierzyństwo do najwyższej godności. To właśnie polskie matki
zapewniają narodowi trwałość i ciągłość. Dlatego też wspieranie
macierzyństwa powinno być priorytetem wszystkich rządzących. Na rodzinach
nie można oszczędzać, gdyż to w nich leży nadzieja na przyszłość.

dr Marek Kuczyński
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SSTTRREEFFAA RREELLAAKKSSUU

Kupon konkursowy nr 2.
Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

RREE BB UU SS
Rozwiąż rebusy i odczytaj wezwania z Litani i Loretańskiej.

Poziomo:
3. Modlitwa, o którą w objawieniach prosiła Maryja.
4. Jego wizję ukazywało pierwsze objawienie

fatimskie.
6. Diecezja, na terenie której znajduje się Fatima.
7. Ojczyzna rodzeństwa z Fatimy.
1 0. Imię chłopca, któremu ukazywała się Matka

Boża Fatimska.
Pionowo:
1 . Zakon, do którego wstąpiła św. Łucja.
2. Roztaczała je Maryja przed dziećmi w Fatimie.
3. Kraj, który Matka Boża Fatimska szczególnie.

chciała zawierzyć Niepokalanemu Sercu.
5. Imię świętej, która przekazywała objawienia

fatimskie.
8. Kolor szat Matki Bożej Fatimskiej.
9. Miesiąc, w którym obchodzimy wspomnienie Maryi Panny Fatimskiej.

Kupon konkursowy nr 2 (rebusy dla dzieci).
Hasła __________________ ____________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełni j prawidłwo kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: rebus - piłka, krzyżówka - bilety do kina.
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO OBEJRZEĆ.. .
Film Dominika Tarczyńskiego Kolumbia – świadectwodla świata to najlepszy fi lm dokumentalny na

tegorocznym Międzynarodowym Katol ickim Festiwalu
Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. Nie jest to
jednak typowy dokument. To raczej zarejestrowane
w szczególnych warunkach świadectwo ukazujące
dokonujące się w wymiarze narodowym przemiany
społeczne i duchowe, zapoczątkowane przez odważne
wyznanie wiary rządzących. Film nagrodzono za
pokazanie prawdziwego oblicza Kolumbii , a jury
podkreśl i ło, że: „świadectwo autentycznej wiary polityków
jest dla nas nadzieją na naprawienie życia publicznego
w Polsce”.

A.L.

KKĄĄCCII KK KKUU LLII NN AARRNN YY
Udka z kurczaka z nadzieniem
wątróbkowo- żurawinowym
Porcja dla 4 osób

składniki :
4 udka z kurczaka
1 50 g wątróbek drobiowych
50 g suszonej żurawiny
olej
Przyprawa do potraw z gri l la lub wszelkie
pikantne do drobiu

Sposób wykonania:
Z udek wyjąć delikatnie kości. Powstałe w
taki sposób „kieszonki” nadziewamy
kawałkami wątróbek i żurawiną.
Przyprawiamy wszystko przyprawą do
gri l la lub pikantną do drobiu. Smarujemy
olejem. Kładziemy udka na ruszcie i sma-
żymy na małym ogniu do zrumienienia.

Warzywa grillowane

składniki :
1 ogórek zielony
1 papryka żółta
1 papryka czerwona
1 papryka zielona
1 cukinia
1 śmietanę 1 8%
1 przyprawa do gri l la
sol, pieprz
Obieramy ze skórki ogórka i cukinię, kro-
imy w grubsze plastry. Papryki kroimy
w kostkę Przekładamy do miski mieszamy

wszystkie warzywa z przyprawą.
Kładziemy na ruszt i czekamy aż warzywa
zmiękną. Do śmietany dodajemy sól
i pieprz. Na koniec łączymy gri l lowane
warzywa ze śmietana.

Smacznego
A.S.

SSTTRREEFFAA RREELLAAKKSSUU

Nazwiska osób, które wygrały bilety na basen za rozwiązanie krzyżówki z numeru
pierwszego, zamieścimy w numerze trzecim.
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Angelika Szwinto, Laura Szwinto, Mikołaj Gierstuń, Ayla
Josephine Avcikolu, Delgar Edwin Weisf, Mikołaj Kacper Mufka,
Lena Michalina Ludwiak, Marta Noskowicz, Kinga I lona
Urbańska, Tymon Bralcewicz, Oskar Dawid Frąckowiak, Pola
Bednarczyk, Ksawery Juda, Amelia Orman, Jul ian Mariusz
Krawczonek, Fil ip Karol Struzik, Wiktor Tymoteusz Bocian,
Zuzanna Barcik, Bruno Krzysztof Tymański

JJ UU BB II LLEE UU SS ZZEE

60-lecie ślubu Krystyny i Karola Szlachetków,
50-lecie ślubu Daniel i i Ryszarda Szustak,
50-lecie ślubu Jadwigi i Stanisława Wilków,
25-lecie ślubu Marzeny i Bolesława Hozakowskich.

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 i piątek 1 0.00 - 1 2.00 oraz 1 6.00 - 1 8.00,

czwartek 1 8.00 - 1 9.30,

poniedziałek i środa nieczynne

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

Poradnia Rodzinna jest czynna we 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

Józefa Skowrońska, Helena Górna, Stanisław Mazur, Olga Janowska, Zofia
Zdębiak, Marian Kotkieiwcz, Jan Mrozowski, Stanisław Koperski, Henryk
Janke, Jadwiga Chojecka
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Poszukujemy osób i instytucj i pragnących ufundować nagrody lub wesprzeć

nas materialnie w tworzeniu miesięcznika "Zbawiciel".

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na maj :

Misyjne

Aby Maryja, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji , towarzyszyła

wszystkim misjonarzom głoszącym Jej Syna, Jezusa.

Ogólne

Aby w społeczeństwie były promowane inicjatywy chroniące i umacniające

rolę rodziny.

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
anonimowych listów. Można zastrzec anonimowość publikacji .

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.

Sponsorem nagrody za rebus zamieszczony w strefie relaksu jest:

Hurtowniasportowa.net S.C.
ul. Kożuchowska 20 D,
65-364 Zielona Góra
http: //www.hurtowniasportowa.net/




