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Drodzy Parafianie i Czytelnicy Parafialnej
Gazetki Zbawiciel !

Po maju – miesiącu Maryjnym przychodzi
czerwiec miesiąc poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego
wywodzi się z czasów średniowiecza, ale
w pobożności Kościoła przetrwał po dziś dzień.
Jedną z form kultu Serca Jezusowego jest
Litania do Serca Pana Jezusa. Antyfoną
kończącą Litanię są piękne słowa „Uczyń serca
nasze według Serca Twego”. Niech to
zawołanie będące zachętą do naśladowania
Chrystusa będzie w tym miesiącu mottem
naszych codziennych działań, także wtedy kiedy będziemy podążać za
Chrystusem w procesji Bożego Ciała ul icami naszego miasta wyznając
naszą wiarę. Sercu Jezusowemu pragniemy polecić także pasterską
posługę Księdza Biskupa Nominata Tadeusza Lityńskiego, który
przyjmie święcenia biskupie 1 6 czerwca. Niech każdy z nas w tym dniu
ofiaruje Litanię do Serca Jezusowego w Jego intencji .

Sercu Jezusowemu polecamy nasze rodziny i nas samych, dzieci
i młodzież którzy kończą w czerwcu rok szkolny i katechetyczny. Czas
rozpoczynających się wakacji niech będzie okazją do odpoczynku, ale
niech nie zabraknie w naszych sercach miejsca dla Jezusa w czasie
wakacyjnych wyjazdów i obozów. Bliższą więź z Jezusem możemy
nawiązać uczestnicząc np. w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, do
udziału w której gorąco zapraszamy. Grupa zielona czeka na
pielgrzymów, którzy już wędrowali wielokrotnie i na tych którzy
wybierają się po raz pierwszy. Chodźcie z nami ! ! ! Jest również
możliwość udziału w pielgrzymkach autokarowych a także
w rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Dzieci i młodzież
Eucharystycznego Ruchu Młodych, ministranci też wybierają się na
wakacyjne wyprawy. Każdy może znaleźć dla siebie ciekawą
propozycję spędzenia wakacji . Otwórzmy nasze serca na te propozycje.
Najświętsze Serce Jezusowe jest dla nas źródłem obfitości Bożych

łask. Dlatego pamiętajmy o praktyce pierwszych piątków miesiąca,
o spowiedzi i komunii wynagradzającej za wszystkie grzechy. Wpatrzeni
w Serce Jezusowe módlmy się o pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie
i naszych rodzinach.

Najświętsze Serce Pana Jezusa – zmiłuj się nad nami ! ! !

Ksiądz Mirosław Maciejewski – Proboszcz.

SSŁŁOOWWOO PPRROOBBOOSSZZCCZZAA
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1 .06.201 2 r. - Dzień dziecka.
7.06.201 2 r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi

Chrystusa. Rozpoczęcie oktawy.
1 0.06.201 2 r. - Zbiórka ofiar na Kościół w Gruzji , kazania

podczas wszystkich Mszy św. wygłosi
Ks. Jerzy Szymanowski, misjonarz Gruzji .

1 2.06.201 2 r. - Modlitwa wstawiennnicza po Mszy
wieczornej o godz. 1 8:30 prowadzona przez grupę „Miriam".

1 3.06.201 2 r. - Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1 8:30.
1 5.06.201 2 r. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1 6.06.201 2 r. - Święcenia Biskupa Ks. Tadeusza Lityńskiego

w Katedrze Gorzowskiej.
1 7.06.201 2 r. - Zielona Niedziela z pielgrzymkową grupą zieloną.
23.06.201 2 r. - Dzień Ojca.
24.06.201 2 r. - Uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela.
29.06.201 2 r. - Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

Drogiemu Solenizantowi Księdzu Piotrowi
Gniewaszewskiemu, Redaktorowi Naczelnemu gazetki
parafialnej „Zbawiciel" z okazji imienin cała redakcja
pragnie serdecznie podziękować za wspaniałą i owocną
posługę kapłańską i duchową w naszej parafii pełną
miłości do Boga i ludzi.
Życzymy Tobie księże, wielu lat w zdrowiu i pogodzie

ducha oraz życzliwości ze strony wszystkich parafian.
Niech Matka Boża będzie Cię miała w swojej opiece.

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC
Nabożeństwa czerwcowe - 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 świętej

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 świętej

o godz. 9.00.

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII
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Z Jezusem w ramionach Maryi
Termin I : 2 – 8.VII.201 2 Witów, Dzianisz k/Zakopanego

Termin I I : 21 - 28.VII.201 2 Jastarnia Mierzeja Helska

ZAPRASZAMY
Wszystkich, którzy pragną pogłębienia relacj i z Bogiem

na

LETNIE REKOLEKCJE 2012

ORGANIZOWANE PRZEZ RUCH RODZIN

NAZARETAŃSKICH
Kierowane do osób dorosłych, młodzieży, studentów,

rodzin dziećmi oraz osób samotnych.

Termin I :
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 02.07 (poniedziałek), kończą się
08.07 (niedziela).
Koszty :
• 350 zł/pobyt- osoby dorosłe,
• 350 zł/pobyt- dzieci powyżej 1 3 lat (z rodzicami)
• 300 zł/pobyt- dzieci 1 0-1 3 lat
• 260 zł/pobyt- dzieci 3-1 0 lat ( ½ wyżywienia + łóżko)
• bezpłatnie- dzieci do 3 lat (bez wyżywienia i łóżka)
• 300 zł/pobyt- młodzież gimnazjalna i l icealna (bez

rodziców, zakwaterowanie w Kirach k/Doliny Chochołowskiej)

Termin II (liczba miejsc ograniczona !):
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 21 .07 (sobota), kończą się 28.07 (sobota).
Koszty :
• 41 0 zł/pobyt- osoby dorosłe i dzieci od lat 3
• bezpłatnie- dzieci do 3 lat.
Zakwaterowanie w drewnianych domkach campingowych, 3 i 4
osobowe z piętrowymi łóżkami. Trzy posiłki.
Osoby bez rodzin mogą mieć zaproponowany przydział w pokoju
razem z innymi osobami.

Zgłoszenia do 1 5 Czerwca. Po tym terminie będzie
pobierana dodatkowa opłata w wysokości 30zł.
Zapisy:
Agnieszka Linka, tel. 604-790-1 05 ,
email : a. l inka@poczta.fm
Opiekun: ks. Aleksander Werstler tel. 603-929-839

Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Ruchu Rodzin
Nazaretańskich: http: //www.rrn.info.pl
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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.

Caritas
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebani .
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
salka nad zakrystią o godz. 1 8.30.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 1 9.30.
Eucharystyczny Ruch Młodych
spotkania w soboty;
salka nr 1 ,
rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 9.00.
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.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 9.00,
salka nr 1 .
Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka nr 4, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 9.00.
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.

ŻŻYYCCIIEE DDIIEECCEEZZJJ II

Biskup nominat Tadeusz Lityński urodził się 1 4 czerwca 1 962 r.
w Kożuchowie. Szkołę Podstawową ukończył w Drzonkowie,
Technikum Elektroniczne w Zielonej Górze. Jego rodzinną
miejscowością są Ługi koło Zielonej Góry. Bp Lityński ma trzy
siostry.
Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Święcenia
kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Józefa
Michalika, 5 czerwca 1 988 r w katedrze w Gorzowie Wielkopolskim.
Następnie ukończył studia prawa kanonicznego na Akademii
Teologii Katol ickiej w Warszawie. Pracował w sądzie kościelnym
jako notariusz, jest obrońcą węzła małżeńskiego.
Posługę duszpasterską rozpoczął w parafi i w Ołoboku. Następnie

dekretem księdza biskupa skierowany jako wikariusz do Głogowa.
W 2000 roku ksiądz biskup powierzył księdzu Tadeuszowi
tworzenie parafi i pw. Najświętszej Trójcy w Ochli . Od 1 sierpnia
2006 r. był proboszczem parafi i p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie
Wielkopolskim. W 2009 roku został kanonikiem honorowym
gorzowskiej kapituły katedralnej, a od 2011 roku - wikariuszem
biskupim i członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów.
W styczniu 201 2 roku zaś - kapelanem Benedykta XVI .
Ksiądz biskup nominat interesuje się historią, l iturgiką, bibl istyką.

Ważną dziedzinę jego zainteresowań stanowi sport motorowy
i formuła 1 . Od dzieciństwa jest kibicem żużla.
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Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

KSM, a co to takiego?
Katol ickie Stowarzyszenie Młodzieży

jest stowarzyszeniem kościelnym,
zrzeszającym młodych katol ików
świeckich, działającym na terenie całej

Polski. Stowarzyszenie pozostaje pod
zwierzchnim kierownictwem Konferencji Episko-
patu Polski, która czuwa nad jego formacją
i działalnością przez generalnego asystenta
kościelnego. W swoich ideach, zadaniach
i sposobach działania jest kontynuatorem Kato-
l ickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, będących częścią Akcji
Katol ickiej, działających w Polsce do roku 1 953, uwzględniając potrzeby obecnej
katol ickiej młodzieży polskiej.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz
aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misj i Kościoła przez szerzenie
i upowszechnianie katol ickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia,
zwłaszcza społecznego i kulturalnego. Świętem patronalnym Stowarzyszenia jest
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Natomiast patronami Stowarzyszenia są:
św. Stanisław Kostka oraz bł. Karol ina Kózkówna.
Troszkę z historii naszego Oddziału
Obecny Oddział KSM przy naszej parafi i istnieje od 1 marca 2009 roku, jednak ma on

znacznie bogatszą historię niż te 3 lata działalności. Mało, kto wie, że to właśnie
w naszej parafi i w 1 994 roku powstał pierwszy oddział KSM w diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, kiedy to wikariuszem był ks. Zbigniew Kucharski, obecny Asystent
Diecezjalny KSM, a także Asystent Generalny KSM. Wówczas KSM bardzo prężnie się
rozwijał. Po kilku latach działalność Oddziału na chwilę ustała. Jednak we wrześniu
2003 roku Oddział reaktywowano przy udziale m. in. Małgorzaty Jaskulskiej i Grzegorza
Stodolnego, członków pierwszego Oddziału KSM, a także ks. Krzysztofa Sudzińskiego,
którego z kolei zastąpił ks. Dariusz Karpezo. Niestety po 3 latach działalność Oddziału
po raz kolejny na chwilę ustała, by w 2009 roku za zgodą ks. proboszcza Zbigniewa
Stekiela, przy udziale Marty Orłowskiej i Weroniki Iwańskiej po raz kolejny ją
reaktywować. Księdzem Asystentem Oddziału został ks. Dariusz Denuszek, a obecnie
od września 2011 roku jest nim ks. Piotr Gniewaszewski.

Nasze spotkania
Spotykamy się raz w tygodniu, obecnie jest to

każdy poniedziałek. Spotkanie rozpoczynamy
Mszą Św. o godz. 1 8:30, a następnie
przechodzimy do salki nr 4, gdzie omawiamy
sprawy organizacyjne oraz dbamy o naszą
formację nie tylko duchową, ale i intelektualną. Na
spotkaniach realizujemy tematy z Programu
Formacyjnego KSM, a także bieżące tematy
z życia Kościoła oraz nurtujące nas tematy życia
codziennego.

ŻŻYYCCIIEE PPAARRAAFFII II
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Poza zwykłymi spotkaniami, co pewien czas spędzamy wspólnie czas przy gri l lu czy

na wyjeździe rowerowym. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu naszej parafi i

m. in. współredagując gazetkę parafialną „Zbawiciel”. W ciągu tego roku szkolnego

udało nam się zorganizować m. in. : zabawę andrzejkową, karnawałową czy noc fi lmową

dla młodzieży. Możemy również skorzystać z wielu ciekawych inicjatyw wakacyjnych,

które możemy zorganizować sami lub, które organizowane są przez władze diecezjalne

oraz krajowe KSM.
Polecamy m.in. obozy językowe. l iderskie i szkoleniowe dni formacyjne oraz rajdy
rowerowe i spływy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.emka.ksm.org.pl
Zapraszamy również na stronę www.zg.ksm.org.pl, gdzie zamieszczone będą
informacje o dniach formacyjnych, obozach liderskich i szkoleniowych oraz rajdach
rowerowych i spływach. Inicjatywy te skierowane są do młodzieży, która chce nie tylko
wypocząć, ale również przygotować się do aranżowania i prowadzenia w swoich
środowiskach inicjatyw wpływających na rozwój młodego człowieka.
Zatem, kto może zostać KSM-owiczem?
Kandydatem do Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 1 4 rok życia i pragnie

realizować cele statutu, natomiast członkiem Stowarzyszenia może być każdy, między
1 6 a 30 rokiem życia, kto odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić
postanowienia statutu KSM. Zatem jeśl i chciałbyś czegoś więcej dowiedzieć się o KSM-
ie a przy okazji przyjemnie i pożytecznie spędzać czas oraz spotykać ciekawych ludzi,
to być może, to miejsce jest właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy!
Znajdź nas na facebook-u oraz na naszej parafialnej gablocie.

„Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”

Prezes Oddziału KSM
Marta Orłowska

WAKACJE Z WARTOŚCIAMI
Czerwiec to miesiąc, w którym coraz częściej

myśli się o wakacjach. 60 dni upragnionej laby to

czas, na który dzieci i młodzież czekają cały rok.

A rodzice? Zatroskani rodzice myślą, jak zrobić,

by nie był to czas zmarnowany. Dlatego już teraz

planują. . .
Zazwyczaj na początku wakacji media podają,

i le dzieci w tym roku nigdzie nie wyjedzie
z różnych względów na wakacje. Statystyka wygląda podobnie – większość dzieci
pozostaje w domach. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zwykłe zaniedbanie to główna

ŻŻYYCCIIEE PPAARRAAFFII II

WWYYTTCCHHNN IIEENN IIEE DDLLAA DDUUSSZZYY
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przyczyna takiego stanu rzeczy.
Każda matka i każdy ojciec kochający swoje dzieci chce dla nich jak najlepiej. Więc

dwoi się i troi, by poświęcać im jak najwięcej czasu. I stara się, by wakacje też mogły
służyć temu, żeby zacieśnić więzy rodzinne. Niestety – najczęściej urlopu starcza na
dwa – trzy tygodnie, a później. . . Właśnie – najukochańsze pociechy zostają same
w domu, co nie sprzyja wartościowemu wykorzystaniu wolnego czasu. Często
młodemu człowiekowi trudno jest oddziel ić, co jest pożyteczne, a co tylko przyjemne,
ale nie przynoszące korzyści. I tak w dobie komputerów, telewizorów, konsol do gier,
tabletów, smartfonów , internetu, portal i i innych „złodziei czasu" dzieci marnują swoje
talenty, nabawiając się co najwyżej skrzywienia kręgosłupa, o wadach wzroku nie
wspominając. I nie ma przesady mówiąc o tym, że większość dzieci spędza w ten
sposób wolny czas, skoro na podwórkach już prawie nie widać, żeby dziewczynki grały
w skakankę, gumę czy w klasy, chłopcy strzelal i gole, albo bawil i się w chowanego.
Uzasadniona jest więc obawa rodziców, że ich pociechy w czasie letniej przerwy
również zmarnują ten czas. Co więcej, obserwujemy w czasie wakacji postawę
całkowitego luzu, czyl i odpoczynku od wszystkiego, nawet od tego co dobre.
Wypoczynek natomiast powinien być wytchnieniem od codziennych obowiązków, a nie
zupełnym lenistwem. Przerwa może bowiem nie tylko zatrzymać procesy rozwoju, ale
czasem nawet przyczynić się do uwstecznienia osiągniętych rezultatów.
Co w takim razie pozostaje?

Jedną z form zapewnienia
wartościowego wypoczynku dla
młodych ludzi jest wypoczynek
zorganizowany – rekolekcje, szkole-
nia, obozy i kolonie to czas zawierania
nowych przyjaźni, poznawania nowych
miejsc, często rozwoju duchowego
i podnoszenia kwalifikacji . Ale co
wybrać? Oferta wakacyjna organizo-
wana przez różnego rodzaju biura turystyczne czy też inne jednostki jest bardzo
szeroka, ale często czysto komercyjna. Dlatego warto zwrócić uwagę na wyjazdy
proponowane przez wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia kościelne, które proponują
nierzadko oprócz samego odpoczynku również czas na modlitwę, przybliżenie się do
Boga, ale także owocne spędzanie wolnego czasu. Oferty ruchów
i stowarzyszeń kościelnych często są atrakcyjne finansowo i nie ma powodów, dla
których dzieci nie miałyby nigdzie wyjechać.

Rodzice – zadbajcie więc o to, by młodzi ludzie mogli spędzić ten czas letniego

wypoczynku w sposób wartościowy i owocny.

Łukasz Brodzik

Prezes Zarządu

Katol ickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
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AUTORYTET W DOMOWYM ZACISZU

Ojciec jest nazywany głową rodziny, za którą ponosi moralną i społeczną
odpowiedzialność. Jest gwarantem i kreatorem rodzinnej atmosfery, która ma
decydujący wpływ na rozwój społeczny dzieci. Od niego w znacznej mierze
zależy klimat panujący w rodzinie, hierarchia celów, zasad i wartości, jakimi
domownicy kierują się już od najmłodszych lat. Autorytet ojca kształtuje się
poprzez jego indywidualną postawę i realny wkład w funkcjonowanie rodziny.
Mężczyzna koncentrujący się tylko na materialnym zabezpieczeniu nigdy nie
stanie się autorytetem dla swoich dzieci. Będzie jedynie postrzegany jako
„dostawca” środków niezbędnych do utrzymania się przy życiu. Prawdziwy
prestiż i szacunek rodziny zdobywa poprzez dbałość o realizowanie przez
wszystkich domowników norm współistnienia w oparciu o poszanowanie
osobowości wszystkich członków rodziny. Postawy reprezentowane przez
patriarchę rodziny będą wzorcem dla dzieci w zależności od stopnia ścisłości
relacj i pomiędzy pokoleniami. Uspołecznienie latorośl i zawsze odbywa się na
podstawie identyfikacji z postawą ojca. Wzorce, które on reprezentuje będą też
sztandarowe u dziecka. Przestrzeganie nadrzędnych wartości lub ich
ignorancja przez założyciela rodziny znajdą swoją kontynuację w zachowaniu
młodszych pokoleń. Najbl iższy, bo najbardziej znany młodemu człowiekowi
autorytet ma decydujący wpływ na to czy świat otrzyma dojrzałego,
wartościowego człowieka czy zagubioną pomiędzy „być” a „mieć” okaleczoną
światopoglądowo istotę.

Agnieszka Sobiak

OJCOSTWO

Każdy z nas chciałby być szczęśliwym
człowiekiem. Jak to osiągnąć? Przepis jest bardzo
prosty, ale jak to bywa, to co proste wcale nie jest
łatwe do zrealizowania. Aby być szczęśliwym
„wystarczy” odkryć i zrealizować swoje powołanie.
Jeśl i spotykamy lekarza, nauczyciela czy księdza,
który z oddaniem wykonuje swoje obowiązki, a przy

tym jest szczęśliwy, to mówimy o takim lekarzu czy księdzu, że jest
z powołania. Jest szczęśliwy bo robi to do czego został stworzony.

Bóg stwarzając każdego z nas w łonie matki, stworzył nas kobietą lub
mężczyzną. Z tego, że jestem chłopakiem, mężczyzną wynika moje
najważniejsze powołanie: kiedyś mogę być ojcem.

Ojcem najczęściej zostaje się dzięki swojej żonie, gdy rodzi się dziecko,
owoc miłości małżeńskiej. I to jest ojcostwo fizyczne. Ale nie trzeba mieć
dzieci, aby być ojcem. Jest jeszcze ojcostwo duchowe, gdy np. wychowawca
ojcuje dzieciom, opiekując się nimi w klasie czy na wycieczce. Podobnie ksiądz
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jest ojcem duchowym dla wspólnot, którymi się opiekuje, a proboszcz - dla
całej parafi i .
Ojcostwo to wielki dar, ale i zadanie. I jak każdy dar można go przyjąć lub

odrzucić. Zadanie też można wypełnić lepiej lub gorzej. Jedno jest
pewne: ojciec i matka danego dziecka są najlepszymi rodzicami dla niego.
Oczywiście wszyscy jesteśmy skażeni grzechem pierworodnym i mimo
szczerych chęci nikt z nas nie jest idealny. Trzeba też mieć świadomość swej
ludzkiej ułomności.
Aby kogoś poznać czy pokochać to trzeba przede wszystkim z nim być.

Trzeba się poznawać, ojciec poznaje dziecko, a dziecko uczy się ojca i od
ojca. To zawsze działa w obie strony. Nawet jak rzucę kamień w górę to jasne,
że spadnie na ziemię, ale z fizyki wiadomo, że Ziemia też spada na kamień
tylko masy są bardzo różne. Dziecko rozwijając się u mamy pod sercem uczy
się już wielu rzeczy. Oczywiście komunikacja z mamą jest łatwiejsza, ale i tata
powinien „ rozmawiać z brzuchem”. Życie płodowe dziecka opisuje dział
psychologii - psychologia prenatalna. Robiono dużo eksperymentów w tej
dziedzinie, nawet ja eksperymentowałem na naszych synach. Gdy żona była
w ciąży, to każdy z naszych synów słuchał swojej muzyki, każdy innej.
I rzeczywiście to działa, po urodzeniu każdy znał tą swoją muzykę, reagował
inaczej niż na każdą inną. W sferze rel igi jnej u dziecka w pierwszych latach
życia kształtuje się obraz Boga. Obraz ojca przenoszony jest na obraz
Stwórcy. Tata, który wszystko umie, wszystko może, najmądrzejszy,
najsi lniejszy, naj lepszy na świecie jest wzorem idealnego obrazu ojca. Dlatego
to ojciec powinien naprawiać wszystkie uszkodzone zabawki, a nie mama czy
babcia. Z wiekiem dziecko dostrzega wady swojego ojca, każdy ojciec jest
dysfunkcyjny, ale wtedy należy pokazać, nauczyć relacj i z idealnym ojcem,
Ojcem wszystkich ludzi – Bogiem. Jeśl i ktoś ma problem z Bogiem, Kościołem
to wcześniej miał, albo jeszcze ma problem ze swym rodzonym ojcem. Przy
przekazaniu wiary dzieciom ważna jest postawa ojca. On nie musi dużo
mówić. Ważne, że ten najmądrzejszy i najsi lniejszy w domu klęka i się modli .
Znaczy to, że jest Ktoś jeszcze ważniejszy, większy, przed którym nawet mój
ojciec zgina kolana. Ojciec uczy zrozumieć świat, otwiera dziecko na świat i go
pokazuje. Najlepszą nauką jest zabawa z dzieckiem. Dziecku wystarczy
cokolwiek, ważne żeby ojciec robił to razem z dzieckiem. To może być łowienie
ryb, spływ kajakiem, biwak czy rzucanie kamykami w morze lub do dołka
w ziemi, ale ojciec musi być z dzieckiem. Nie ma lepszej zabawy dla każdego
dziecka niż zapasy i „bitwa” z ojcem. Wraz z wiekiem dziecka zmienia się też
rola ojca. Na początku mówimy co ma zrobić, potem podpowiadamy i dajemy
możliwość wyboru. Na końcu, gdy już sami „wszystko najlepiej wiedzą”,
możemy tylko wypowiedzieć swoje zdanie na dany temat, albo wyrazić swoją
opinię, gdy nas zapytają, co sądzimy w danej kwesti i . Ojcostwo jak napisał
Jacek Pulikowski to najważniejsza kariera w życiu mężczyzny.

Andrzej Dunaj
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O objawieniach
Św. Małgorzaty Marii Alacoque
i nabożeństwie 9 pierwszych

piątków miesiąca

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa,
zgodnie z myślą zawartą w encyklice
Piusa XI I Haurietis Aquas ma swoje
korzenie w Piśmie Świętym, a także
w nauczaniu Ojców Kościoła. Od tamtej
pory stopniowo się rozwijał. W średnio-
wieczu miał on przede wszystkim zakres
prywatny. Natomiast w czasach nowo-
żytnych nabierał on znaczenia ogólnego,
czyl i dotyczącego całego Kościoła. Działo
się to za sprawą św. Franciszka Salezego
(1 567-1 622), jednego z założyciel i Zakonu
Sióstr Wizytek, który był zainspirowany
kultem Serca Jezusowego, dlatego też
celem tego zgromadzenia jest przede
wszystkim adoracja Bożej miłości
i oddawanie Jej czci. Innymi zwolennikami
Kultu byl i św. Jan Eudes (1 601 -1 680), a
także św. Małgorzata Maria Alacoque,
której prawda o Sercu Pana Jezusa
została objawiona. To właśnie objawienia
prywatne z Paray-le-Monial były
kulminacją nauki o Sercu Jezusa
i przyczyniły się do rozszerzenia Kultu
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Św. Małgorzata Maria
Alacoque (1 647-1 690)
urodziła się w Lhautecoer,
we Francji . Gdy miała 24
lata, wstąpiła do zakonu
wizytek w Paray-le-Monial
i przyjęła śluby ubóstwa,
czystości i posłusze-ństwa.
Pierwszego objawienia
dotyczące Serca Jezusa
św. Małgorzata doświadczyła
27 grudnia 1 673 roku,
podczas którego Jezus
wyraził jej Swoje pragnienie uratowania
ludzi przed potępieniem; pragnienie, aby
ludzie Go miłowali i poznali Jego Serce,
które zawiera skarby miłości, miłosierdzia
i zapewnienie o zbawieniu. Jednak, aby to
było możliwe, ludzie muszą Go czcić
w symbolu ludzkiego serca. Jezus

zapewniał o wielkiej miłości do ludzi
płynącej z Jego Serca – moje serce jest
przepełnione miłością do ludzi, a zwła-
szcza do ciebie, do tego stopnia, że nie
mogę powstrzymać więcej płomienia tej
gorącej miłości, pragnę ją rozlać na ludzi
za twoim pośrednictwem oraz ubogacić
ich tym cudownym skarbem. Podczas
tego widzenia św. Małgorzata widziała
Obraz Serca Jezusa z widoczną raną
i koroną cierniową, nad sercem unosił się
krzyż, który oznaczał, że całe życie
Jezusa naznaczone było krzyżem. Jezus
domagał się publicznego wystawienia tego
obrazu, aby mógł poruszyć ludzkie serca.
Kolejne wielkie objawienie miało miejsce

w 1 674 roku. Św. Małgorzata ponownie
ujrzała Najświętsze Serce Jezusa.
Podczas tego objawienia Jezus żalił się,
że ludzie odpowiadają na Jego wielką
miłość niewdzięcznością i pogardą.
Wynagrodzeniem za te czyny była
Godzina święta. Święta z Paray każdego
tygodnia w nocy z czwartku na piątek od
godziny 23 do północy miała czuwać,
rozważając mękę Jezusa w Ogrójcu,
podczas której prosiła o miłosierdzie dla
grzeszników, aby ulżyć cierpieniom
Jezusa opuszczonego i obarczonego
grzechami całego świata.

Trzecie objawienie nastąpiło w 1 675
roku i trwało podczas oktawy Bożego
Ciała. Jezus kolejny raz wyraził żal, że
ludzie odrzucają Serce, które tak bardzo
ich ukochało i które umarło za nich na
krzyżu. Naturą tej wzgardy był brak
szacunku, świętokradztwo i obojętność
wobec Najświętszego Sakramentu.
Chrystus prosił o wynagrodzenie tych
grzechów. Pragnął, aby w oktawie po
Bożym Ciele, w piątek, obchodzono
święto dla uczczenia Jego Serca, na
wynagrodzenie za zniewagi, zwłaszcza
przez Komunię i nabożeństwo

przebłagalne. Taka jest geneza
obchodzenia uroczystości Najświętszego
Serca Jezusa. Wprawdzie zostało ono
wprowadzone w 1 673 roku przez św. Jana
Eudesa, ale zaangażowało tylko niektóre
diecezje. Zamysłem Jezusa było, aby ta
uroczystość, jak i cały Kult, objął Kościół
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powszechny.
Święta Małgorzata Alacoque podała

również główne założenia Kultu do Serca
Pana Jezusa. Pierwszym z nich było
przyciągnięcie serc zatwardziałych, aby
uratować je od śmierci wiecznej .
Zgodnie z zamierzeniem Chrystusa,
szczególnie w pierwsze piątki miesiąca
ludzie powinni oddawać Mu cześć
i poświęcić Mu się z pełną ufnością, wtedy
dostąpią wielu łask płynących z Serca
Jezusa. Drugim była odnowa duchowa
osób zakonnych do pierwotnej
gorliwości i miłości . Natomiast ostatnim
założeniem, które dotyczyło szczególnie
osób, które całkowicie zapomną o sobie
na rzecz Chrystusa, odznaczą się pokorą
i zgodnością działania z wolą Bożą, było
otworzenie zdroju dobra i radości ,
z którego będą mogli czerpać.
Z objawieniami z Paray są związane
również Obietnice, które Jezus dał
czcicielom Swego Serca. Istnieje pewna
rozbieżność, i le było ich naprawdę. Jean
Ladame twierdzi, że jest ich tylko sześć.
Powszechnie przyjęto istnienie 1 2
obietnic. Brzmią one następująco: 1 ) dam
im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie,
2) zgoda i pokój będą panowały w ich
rodzinach, 3) będę pocieszał we
wszystkich ich strapieniach, 4) będę ich
bezpieczną ucieczką za życia,
a szczególnie przy śmierci, 5) wyleję obfite
błogosławieństwa na wszystkie ich
przedsięwzięcia, 6) grzesznicy znajdą
w mym Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia, 7) dusze oziębłe staną się
gorl iwymi, 8) dusze gorl iwe dojdą szybko
do wysokiej doskonałości, 9) błogosławić
będę domy, w których obraz mego Serca
będzie umieszczony i czczony, 1 0)
kapłanom dam moc kruszenia serc
najbardziej zatwardziałych, 1 1 ) imiona
tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo,
będą zapisane w mym Sercu i na zawsze
w Nim pozostaną. Ostatnia obietnica
zwana jest Wielką Tajemnicą. Została ona
zapisana w liście św. Małgorzaty z 1 688
roku: Obiecuje Ci w przypływie
miłosierdzia Mojego Serca, że moja
wszechmocna miłość udziel i tym

wszystkim, którzy będą przyjmowali
Komunię Świętą przez 9 pierwszych
piątków miesiąca, łaski pokuty końcowej
i że nie umrą oni w mojej niełasce, bez
otrzymania odpowiednich sakramentów.
Moje Boskie serce będzie dla nich
schronieniem w ostatniej godzinie ich
życia. Warto podkreśl ić, że obietnice nie
są magiczną formułą, lecz wymagają od
człowieka wysiłku w dążeniu do
zjednoczenia z Bogiem. Jednocześnie
wyrażają przesłanie ewangeliczne, które
wzywa człowieka do zerwania z grzechem
i egoizmem i przyjęcia postawy wierności
w służbie Bożej.

Kult Serca Pana
Jezusa został zaapro-
bowany przez papieża
Piusa IX w 1 854 roku
w odpowiedzi na l iczne
prośby wiernych z ca-
łego świata. Pius XI I
doskonale oddał jego
sens mówiąc, że celem
jest aby miłość łącząca
nas z Bogiem i ludźmi,
wzrastała w nas i dosk-
onaliła się, byśmy coraz usilniej każdego
dnia wykonywali przykazanie nowe –
przykazanie miłości. Jednak jak naucza
św. Małgorzata Pan chce, aby miłość
i przejawy czci były wyrazem wolnej,
miłującej i spontanicznej woli , bez cienia
przymusu i udawania i jednocześnie
zaprasza do podjęcia pracy na rzecz
naszego zbawienia, gdyż Ten, który nas
stworzył, nie zbawi nas bez nas.

Bibl iografia:
Jean Ladame, Święta Małgorzata Maria
Alacoque. Uczennica Serca Jezusowego
i Jego apostołka, Kraków 2008, Wyd.
Księży Sercanów.
A. Gąsior, J. Król ikowski, Przedziwna
historia. Miesiąc ze św. Małgorzatą
Alacoque, Kraków 2011 , wyd. Księży
Sercanów.

Marek Drewniok
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Jan Paweł I I o Ojcostwie Bożym w Starym Testamencie

Naród izraelski doświadczył Boga jako Ojca. Podobnie jak
wszystkie inne narody, intuicyjnie przypisywał Mu ojcowskie
uczucia, czerpiąc z codziennego doświadczenia ziemskiego ojca.
Dostrzegł w Bogu szczególną postawę ojcowską przede
wszystkim dzięki bezpośredniemu poznaniu Jego zbawczego
działania. W perspektywie powszechnego doświadczenia
ludzkiego, źródłem uznania Bożego ojcostwa przez Izrael stał się
najpierw zachwyt wobec stworzenia i odnawiającego się życia.
Jak przypomina psalmista, nie można wyjaśnić cudu, jakim jest
dziecko kształtujące się w łonie matki, bez interwencji Boga: „Ty
bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej

matki" (Ps 1 39 [1 38], 1 3). Izrael mógł również dostrzegać w Bogu ojca przez analogię
z niektórymi osobistościami pełniącymi funkcje publiczne, zwłaszcza rel igi jne,
i uważanymi za ojców. Na przykład z kapłanami lub z prorokami. Jest ponadto
zrozumiałe, że szacunek, jakiego społeczność izraelska domagała się dla ojca
i rodziców powodował, że dostrzegano w Bogu wymagającego Ojca.

Niezależnie jednak od tych wyobrażeń wyrastających z ludzkiego doświadczenia,
w Izraelu dojrzewa bardziej specyficzny obraz Bożego ojcostwa, kształtowany przez
zbawcze interwencje Boga. Wybawiając Izrael z niewoli egipskiej, Bóg powołuje go do
przymierza z sobą, a nawet do tego, by uważał się za pierworodnego syna. W ten
sposób Bóg pokazuje, że jest jego Ojcem w sposób szczególny, jak wynika ze słów
skierowanych do Mojżesza: „A ty wtedy powiesz do faraona: To mówi Pan: Synem
moim pierworodnym jest Izrael". W chwilach rozpaczy ten naród - syn będzie miał
przywilej przyzywać tym samym mianem Ojca niebieskiego, aby znów odnowił cud
„wyjścia".
Nie zachowując Bożego prawa, Izrael postępuje niezgodnie ze swą kondycją syna

i zasługuje na upomnienia ze strony Ojca niebieskiego. Ten status syna jest udziałem
wszystkich członków narodu izraelskiego, ale w sposób szczególny odnosi się do
potomka i następcy Dawida, zgodnie ze sławną przepowiednią Natana, w której Bóg
wypowiada słowa: „Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem".
Wyrazem ojcostwa Bożego wobec Izraela jest głęboka, trwała i współczująca miłość.

Okazuje się, że pomimo niewierności ludu i związanych z nią gróźb kary Bóg nie jest
zdolny wyrzec się swej miłości. Wyraża to w słowach pełnych czułości, nawet wówczas
gdy musi ubolewać nad brakiem wzajemności ze strony swych synów: „A przecież Ja
uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumiel i , że
troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę — schyliłem się ku
niemu i nakarmiłem go. (. . . ) Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie,
Izraelu? (. . . ) Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. "

Audiencja generalna. 20 stycznia 1 999r.

Magdalena Iwańska
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ŚŚWWIIĘĘCCII
Św. Jadwiga, królowa Polski, urodziła się 1 8 lutego 1 374 roku jako
córka Ludwika, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniackiej. Po
ojcu odziedziczyła tron Polski. W wieku 1 0 lat została koronowana.
W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec
dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski
z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi
z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin,
poprzedzona chrztem Jagiełły, odbyła się w katedrze królewskiej 1 8
lutego 1 386 roku. Jadwiga miała wtedy 1 2 lat, a Jagiełło 35. Królowa
stała się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Biorąc
czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie

rel igi jne. Uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiel lońskiego. Zmarła, wkrótce
po porodzie, 1 7 l ipca 1 399 r. w Krakowie. 8 czerwca 1 979 r. w katedrze na Wawelu Jan
Paweł I I odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi,
wynosząc ją tym samym na ołtarze.Wspomnienie - 8 czerwca.

Św. Piotr - Apostoł, uważany jest przez Kościół katol icki za
pierwszego papieża. Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon).
Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż
miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził
z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret
(Gali lejskim). Był bratem św. Andrzeja- Apostoła, który przyprowadził
Szymona do Pana Jezusa. Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów
Chrystusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum
u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił. Piotr był jednym z najbardziej
zaufanych uczniów Chrystusa. Wraz z Janem i Jakubem towarzyszył
Chrystusowi na górze Tabor podczas Przemienienia. Był świadkiem

uzdrowienia córki Jaira, oraz krwawej modlitwy w Getsemani.
W katalogach apostołów wymieniany jest zawsze na pierwszym miejscu.
Według Dziejów Apostolskich to właśnie on podjął kluczową dla rozwoju Kościoła
decyzję o przyjmowaniu do wspólnoty chrześcijańskiej osób spoza kręgu wyznawców
judaizmu. Pełnił funkcję biskupa wspólnoty w Antiochii , a potem w Rzymie. Tam około
roku 64 został ukrzyżowany głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym
umierać na krzyżu jak Chrystus. Święty Piotr jest wzywany, jako orędownik podczas
epilepsj i , gorączki, febry, ukąszenia przez węże.Wspomnienie - 29 czerwca.

Św. Paweł - urodził się jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne
wyróżnienie i przywileje. Jako młody faryzeusz był przeciwnikiem
chrześcijan. Około 35 roku był przy ukamienowaniu Szczepana.
Później osobiście zaangażował się w prześladowanie chrześcijan
w Jerozolimie. Wyposażony w listy polecające od Sanhedrynu, udał
się do Damaszku z nakazem więzienia zwolenników nowej drogi.
Gdy Szaweł był bl iski murów miasta, spotkał go Chrystus, powalił na
ziemię, oślepił i w jednej chwil i oświecił go, że jest w błędzie - nauka,
którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą, chrześcijaństwo jest
wypełnieniem obietnic Starego Przymierza, a Chrystus jest tak długo
oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Po swoim nawróceniu

Szaweł rozpoczyna nową erę życia: głosi niestrudzenie Jezusa Chrystusa. Ok. 67 roku
Paweł poniósł śmierć męczeńską od miecza. Wspomnienie - 29 czerwca.

Aleksandra Ferenc
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej została ustanowiona
na skutek widzeń św. Jul ianny z Cornil lon. Pod ich wpływem bp Robert
ustanowił w 1 246 r. taką uroczystość dla diecezji Liège. W 1 252 r.
została ona rozszerzona na Germanię. Wyznawcy Kościoła katol ickiego
wierzą, że w 1 263 miał miejsce cud eucharystyczny w Bolsenie, gdy
hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację księdza zaczęła
krwawić. Korporał, przechowywany w katedrze w pobliskim Orvieto jest
uznawany za ten na który wówczas spadły krople krwi. W 1 264 r.
Papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę uroczystość dla całego

Kościoła. Uzasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał:
zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym
Sakramencie, błędy heretyków uczczenie pamiątki ustanowienia
Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być
uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.
Śmierć Urbana IV spowodowała , że bulla ta nie została ogłoszona,

a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Dopiero papież Jan
XXI I , który ogłosił bul lę w Klementynach (1 31 7).
W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier

w 1 320 r. w diecezji krakowskiej. Na synodzie gnieźnieńskim ( 1 420 )
uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich
kościołach w państwie.
W naszej Ojczyźnie obchody uroczystości

wiążą się z procesją z Najświętszym
Sakramentem ulicami naszych miast,
miasteczek i wiosek. Procesja zatrzymuje się
kolejno przy czterech ołtarzach, przy których
czytane są związane tematycznie z Eucha-
rystią fragmenty czterech Ewangeli i .
Na prośbę Episkopatu Polskiego zachowano
zwyczaj oktawy gdyż papież Pius XI I w 1 955 roku wprowadzając swoje
reformy liturgiczne zlikwidował obchody oktawy uroczystości. Z Bożym
Ciałem związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, która jest obchodzona zaraz po oktawie Bożego Ciała, czyl i
w piątek osiem dni po Bożym Ciele.
W Polsce uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawowo

wolnym od pracy.
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Modlitwa do Serca Jezusa
Boskie Serce Jezusa ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi

wszystkie modlitwy, sprawy, prace i krzyże dnia dzisiejszego jako
wynagrodzenie za nasze grzechy. Łączę je z tymi intencjami, w jakich
Ty za nas ofiarowałeś się na krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na
ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół święty katol icki, za
Ojca świętego Benedykta XVI i na wszystkie intencje na ten miesiąc
i dzień wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich
dostąpić mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu cierpiące. Amen.

Fatimskie
tajemnice miłości
Życie to najcenniejszy dar jaki

dostal iśmy. To dar od samego Boga.
Człowiek nigdy nie potrafił i nie będzie
potrafił dawać życia, może je jedynie
przekazywać. Dawcą życia i jego
źródłem jest Bóg.
Relacja łączącą dziecko z rodzicem

to wyjątkowa relacja. Jest to bardzo
głęboka więź z pokładami niezmie-
rzonej i bezinteresownej miłości. Jeżeli
człowiek potrafi tak głęboko kochać, to
co dopiero Bóg?
Jak boli nieposłuszeństwo i lekce-

ważenie ze strony potomka, który jest
obojętny i odrzuca rodzicielską miłość?
Jak ciężko jest patrzeć na dziecko,

które w wyniku źle podjętych decyzji
doświadcza samozagłady?
Bóg nie chce, aby ktokolwiek zaginął,

dlatego dwa tysiące lat temu posłał na
ziemię swojego Syna, aby „szukał
i zbawił to, co zginęło”. Jezus swoją

męczeńską śmiercią udowodnił jak
wiele znaczymy dla Boga. Umarł
i zmartwychwstał, abyśmy mogli mieć
prawdziwe, pełne życie.
W Fatimie Bóg ojciec dał kolejne

dowody swej miłości. Posłał tam Matkę
Swego Jednorodzonego Syna, by
kolejny raz zwrócić uwagę na to, co
w naszym życiu wymaga uzdrowienia.
Powodowana macierzyńską troską,
Najświętsza Panna przybyła do
Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by
„nie znieważali więcej Boga, naszego
Pana, który dosyć już został
znieważony”. Przemówiła, bo jako
Matka boleje, kiedy zagrożony jest los
Jej dzieci. Dlatego wezwała
pastuszków: „Módlcie się, wiele się
módlcie i umartwiajcie się w intencji
grzeszników; wiele dusz idzie do
piekła, bo nikt nie modli się za nie ani
nie umartwia”.
Pierwsze objawienie miało miejsce

w niedzielę, 1 3 maja 1 91 7r. Troje
pastuszków: Hiacynta, Franciszek
i Łucja bawiło się na szczycie zbocza
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Cova da Iria. Nagle zobaczyli jakby
błyskawicę. Dzieci przestraszyły się,

że zbliża się burza i chciały wrócić do
domu. W połowie zbocza, bl isko
dużego dębu, zobaczyły ponownie
błyskawicę, a po zrobieniu ki lku
kroków ujrzały na skalnym dębie
„Panią w białej sukni, promieniującą
jak słońce”. Pani powiedziała: „Jestem
z nieba. Przyszłam was prosić,
abyście tu przychodzil i przez
6 kolejnych miesięcy, dnia 1 3 o tej
samej godzinie. Potem powiem kim
jestem i czego chcę”. Zapytała też czy
dzieci chcą ofiarować się Bogu, aby
znosić wszystkie cierpienia, które On
im ześle jako zadośćuczynienie za
grzechy, którymi jest obrażany i jako
prośba o nawrócenie grzeszników.
Maryja powiedziała, że będą musiel i
wiele cierpieć, ale zapewniła, że łaska
Boża będzie ich siłą. Rozkładając ręce
przekazała małym mistykom światło,
w którym widziel i się jak gdyby
pogrążeni w Bogu. Poleciła: „Odma-
wiajcie codziennie różaniec, aby
uzyskać pokój dla świata”.

Drugie objawienie miało miejsce
w środę 1 3 czerwca, w uroczystość
św. Antoniego z Padwy, patrona parafi i
fatimskiej. Do doliny przybyło razem
z trójką dzieci około pięćdziesięcioro

okolicznych mieszkańców. Madonna
ponownie prosiła o codzienne
odmawianie różańca. Życzyła też
sobie, aby odmawiając różaniec, po
każdym „Chwała Ojcu. . . „dodawać
następującą modlitwę: „O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego
i doprowadź wszystkie dusze do
nieba, a zwłaszcza te, które
najbardziej potrzebują Twojego
Miłosierdzia”. Obiecała zabrać
Hiacyntę i Franciszka wkrótce do
Nieba. Łucji powierzyła misję
pozostania na świecie w celu
ustanowienia nabożeństwa do Jej
Niepokalanego Serca. Matka Boska
zapewniła Łucję: „Moje Niepokalane
Serce będzie dla ciebie schronieniem
i drogą prowadzącą ciebie do Boga”.
Podczas tego drugiego spotkania
Łucja widziała przed prawą dłonią
Matki Boskiej Serce otoczone
cierniami, które wydawały się je
przebijać. Relacjonując to widzenie
powiedziała, iż wiedziel i , że „było to
Niepokalane Serce Maryi, znieważane
przez grzechy ludzkości, które
pragnęło zadośćuczynienia”. Dla
dzieci była to wielka tajemnica,
wyjawiona przez „Naszą Panią".
Matka Boża jednak nie rozkazała
zachowywać tego w tajemnicy, ale
dzieci odczuwały, że Bóg ich do tego
nakłania.
Dalszy ciąg nastąpi.
Zapraszamy 1 3 czerwca na Nabożeństwo
Fatimskie, na godz. 1 8.30.

Agnieszka Linka
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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 czystości
Przeglądając różnego rodzaju fora internetowe nietrudno jest natrafić

na wypowiedzi ekspertów-samozwańców, wedle których
wstrzemięźl iwość seksualna, z powódek rel igi jnych lub
światopoglądowych, ma zgubny wpływ na zdrowie i nieuchronnie
prowadzi do frustracji , agresywnych zachowań i ciężkich stanów
depresyjnych. Mimo to, wielu młodych, w tym kilkoro moich znajomych,
obiera dla siebie taką właśnie drogę – życia w czystości – i z radością
stwierdzam, że żadne z nich nie zaobserwowało u siebie podobnych
objawów. Wbrew przekonaniom części światka naukowego,
abstynencja nie uczyniła z nich nieprzystosowanych społecznie
frustratów. Konieczność zachowywania czystości przedmałżeńskiej
spotyka się z dużym oporem, zwłaszcza wśród młodzieży, która często
błędnie utożsamia seks z miłością. Taka kochająca się para, nie
stroniąca od uciech cielesnych, często zamiast miłości kształtuje
w sobie wzajemny egoizm i nawet nie zdając sobie z tego sprawy,
uprzedmiotawia i spłyca swoje uczucie. A refleksja, jak to powszechnie
bywa, przychodzi za późno, kiedy będąc już w związku małżeńskim
dostrzega się konsekwencje takiego postępowania - pustkę i poczucie
straty. Kościół, nie chcąc do tego dopuścić, stał i niewzruszenie stoi na
straży czystości i pięknej miłości, niezależnie od błyskawicznie
zmieniających się trendów; nie dla zasady, ale naszego własnego
dobra. Zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłam do 5 tajemnic
obcowania z kobietą ks. Mirosława Malińskiego. A tymczasem odwagi
i wytrwałości w dążeniu do świętości!

Anna Nadstoga
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Kupon konkursowy nr 3.
Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

KKrrzzyyżżoowwkkaa dd ll aa ddzzii eeccii
Odgadnij nazwy rysunków. Litery w zaciemnionej kolumnie
utworzą rozwiązanie.

Poziomo:
3. Nabożeństwa. . . - ku czci serca Pana Jezusa
4. . . . Alacoque - mistyczka propagująca
nabożeństwa ku czci Serca Jezusa
5. Imię św. Pawła przed nawróceniem
6. Inaczej tata

Pionowo:
1 . Noszony podczas Mszy przez księdza
2. Zgromadzenie sióstr przy kościele p.w.
Najświętszego Zbawiciela

Kupon konkursowy nr 3 (krzyżówka dla dzieci).
Hasło ______________________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

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

Zwycięzcy
konkursu nr 1 :
Wiktoria Kowalska,

Noela Czaja.

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA
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Makaron z sosem śmietanowym i pesto

składniki :
500 g makaronu tagl iatel le (szeroka
wstążka)
1 pierś z kurczaka
500 ml śmietanki 30%
3-4 łyżki zielonego pesto
2 łyżki masła
Przyprawy
Mąka do zabielenia sosu
Sposób wykonania:
Ugotować makaron w osolonej wodzie.
Kurczaka pokroić i usmażyć z przy-
prawami. Śmietankę zagotować z masłem
i pesto, dodać kurczaka i zabiel ić mąką,
jeżel i sos wydaje się za rzadki. Dodać
makaron i wymieszać.

Szybkie kotlety majonezowo - serowe

składniki :
1 pierś z kurczaka, drobno pokrojona
1 0 dkg startego sera żółtego
3 łyżki majonezu
1 starta cebula
3 łyżki magii
3 łyżki mąki
3 jaja
Sposób wykonania:
Wszystkie składniki wymieszać drewnianą
łyżką i smażyć na patelni na brązowy
kolor. Najlepiej smakują gorące z doda-
tkiem sosu czosnkowego lub keczupu.

Smacznego
Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO OBEJRZEĆ.. .
Fi lm „Biała sukienka” reż. Michała Kwiecińskiego to

satyra na postawę polskiego społeczeństwa
deklarującego głęboką wiarę w Boga. Akcja fi lmu
rozgrywa się na wsi położonej nieopodal Białegostoku.
Czas akcji to dzień obchodów Bożego Ciała. Scenariusz
obejmuje dwa główne wątki. Fi lm skłania do przemyśleń
nad siłą własnej wiary w istnienie Stwórcy. Kluczowe
stają się słowa wypowiedziane w kulminacyjnym
momencie przez jednego z mężczyzn: „wierzyć to może
i nie wierzysz. . . ale pewien to ty już nigdy nie
będziesz…”

Agnieszka Sobiak

SSTTRREEFFAA RREELLAAKKSSUU
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Kacper Szymański, Kornelia Szatanek, Lena Paczkowska,
Maja Katarzyna Gumiennik, Bartosz Szymański,
Barbara Stachura

JJUUBBII LLEEUUSSZZEE

90-ta rocznica urodzin Stefani Wybranowskiej,
85-ta rocznica urodzin Janiny Giluk.

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

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 Okorska, Janina Maciejewska, Teresa Gremblewska, Szczepan
Zagrocki, Waldemar Krawiec, Jadwiga Wziętek, Aleksandra Kolestrator,
Stanisława Kosowicz, Jan Włodarczyk, Jul ian Strączek, Stanisław Leszczyński



CZERWIEC 201 2 23
FFoottoorreeppoorrttaażż zz nnaajjwwaażżnn iieejj sszzyycchh wwyyddaarrzzeeńń

MMaajjoowwaa wwyypprraawwaa rroowweerroowwaa KKSSMM -- 55 mmaajjaa 220011 22 rr..

IInn tteeggrraaccyyjjnnyy ggrrii ll ll KKSSMM -- 2200 mmaajjaa 220011 22 rr..



Zachęcamy naszych parafian - biznesmenów, właściciel i małych i średnich
firm do sponsoringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na
„reklamę". Celem jest rozwój gazetki i dotarcie do jak największej l iczby
odbiorców. Sponsoring przewidywany jest w formie darowizny na

Kościół- dobrowolna ofiara. W tej sprawie należy się kontaktować wyłącznie

z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na czerwiec:

Ogólne

Aby wierzący potrafi l i rozpoznawać w Eucharysti i żywą obecność

Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

Misyjne

Aby chrześcijanie w Europie odkryl i na nowo swoją tożsamość i z większym

zapałem uczestniczyl i w głoszeniu Ewangeli i .

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 krzyżówkę zamieszczoną w strefie relaksu jest:

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




