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S Ł O WO P R O B O S Z C Z A
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej
„Zbawiciel”.

Dobiega końca Rok Szkolny i Katechetyczny.
Jest to doskonała okazja do podziękowania Panu
Bogu za wszystkie łaski i wszelkie dobro, którego
doświadczyliśmy od września do czerwca
minionego roku. Rozpoczynając czas wakacji
chcemy podążyć za słowami Pana Jezusa, które
skierował do swoich uczniów: „ Idźcie
i odpocznijcie nieco”. Wakacje są takim czasem odpoczynku, relaksu
i oderwania od codziennych obowiązków oraz od trudnej niekiedy
codzienności. Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy jednak o tym, kim
jesteśmy i jakie mamy obowiązki względem Boga jako chrześcijanie.
Niech będzie obecna w programie dnia codzienna modlitwa,
przypominająca nam o bliskości Boga. Poszukajmy w miejscu naszego
wakacyjnego pobytu kościoła do którego będziemy mogli udać się na
niedzielną Eucharystię*. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, to uczyńmy
głębszą osobistą refleksję o Panu Bogu. Wędrując wakacyjnymi
szlakami miejmy oczy szeroko otwarte na piękno świata stworzonego
przez Pana Boga. Niech wakacyjne spotkania z nowo poznanymi
ludźmi ubogacą nas wewnętrznie. Odwiedzając obce kraje poznawajmy
ich tradycje i kulturę. Niech czas wakacji będzie dla wszystkich czasem
błogosławionym, radosnym i szczęśliwym.
W imieniu duszpasterzy naszej parafii
Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz.

* Adres strony internetowej, na której możemy znaleźć lokalizację kościołów na
całym świecie i godziny odprawiania Mszy św.: www.masstimes.org - dop. red.
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A KT U A L N O Ś C I

KALE N D ARI U M WYD ARZE Ń PARAF I ALN YC H
N A L I P I E C I S I E RP I E Ń
01 .07.201 2 r. - Rozpoczęcie wakacji.
1 0.07.201 2 r. - Msza św. z modlitwą wstawienniczą.
02-08.07.201 2 r. - Letnie rekolekcje w Witowie/Dzianiszu.
1 3.07.201 2 r. - Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1 8.30.
21 -28.07.201 2 r. - Letnie rekolecje w Jastarni.
25.07.201 2 r. - Wspomnienie św. Krzysztofa. Poświęcenie
pojazdów po Mszy św. o godz. 1 8.30.

26.07.201 2 r. - Wspomnienie dziadków Pana Jezusa - Anny i Joachima.
01 -31 .08.201 2 r. - Miesiąc trzeźwości.
02.08.201 2 r. - XXX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę,
Msza św. w Konkatedrze św. Jadwigi o godz. 6.00.

06.08.201 2 r. - Święto Przemienienia Pańskiego.
1 3.08.201 2 r. - Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1 8.30.
1 5.08.201 2 r. - Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.
1 6.08.201 2 r. - Święto patronalne biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta.
26.08.201 2 r. - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
31 .08.201 2 r. - Zakończenie wakacji.
Ekscelencjo, Drogi Biskupie Tadeuszu!
Cała wspólnota parafialna Parafii p.w. Najświętszego
Zbawiciela pragnie podziękować za dar Boży dla Kościoła
w diecezji zielonogórsko- gorzowskiej. Dziękujemy, że przyjąłeś
ten wybór.
Życzymy Bożego błogosławieństwa, asystencji Ducha
Świętego i opieki Matki Najświętszej w służbie Kościołowi
Świętemu w nowym wymiarze, czyli pełnią Chrystusowego
kapłaństwa.
Życzą Duszpasterze i wierni Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela

WYKAZ N AB OŻE Ń S TW N A C AŁY M I E S I ĄC
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 Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy świętej
o godz. 9.00.
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G RU P Y PARAF I ALN E

Przy naszej parafii 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. 11 .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.

JUBILEUSZOWA 30 PIELGRZYMKA GRUPY ZIELONEJ

Już po raz 30 pod znakiem Grupy Zielonej reprezentującym Parafię
p.w. Najświętszego Zbawiciela wyruszy do tronu Królowej Polski piesza
pielgrzymka. 2 sierpnia o godzinie 6:00
rano w konkatedrze Św. Jadwigi ksiądz
Biskup
pobłogosławi
wszystkich
pielgrzymów oraz da oficjalny znak do
wyruszenia w drogę. A droga przed nimi
jest długa i momentami trudna. W ciągu 11
dni do przebycia jest ok 350 km. Mogłoby
się wydawać, że to bardzo dużo dla
zwykłego człowieka, który nie uprawia
żadnego sportu, a na co dzień porusza się
samochodem lub autobusem. Tak
naprawdę w czasie tej drogi nie ma czasu na myślenie o kilometrach i bólu
z nimi związanym.
Idą, idą i idą, od rana do wieczora, ciągle idą… Wielu ludzi o pielgrzymce
myśli tylko w taki sposób. Tymczasem wygląda to zupełnie inaczej. W czasie
pielgrzymki jest czas na modlitwę, śpiew, wysłuchanie konferencji, a także na
poznanie braci i sióstr pielgrzymkowych – czy to w czasie drogi, w czasie
postoju, czy na wspólnym posiłku. Aby cała pielgrzymkowa grupa doszła
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szczęśliwie na Jasną Górę potrzebna są odpowiednie osoby odpowiedzialne
za organizację.
KSIĄDZ PRZEWODNIK – odpowiada za
stronę
duchową i
organizacyjną
pielgrzymki. To on prowadzi modlitwy
w ciągu dnia, a wieczorem wspólną
wieczornicę. Czuwa także nad przydzielaniem noclegów, finansami, nad dobrą
atmosferą w grupie. Do pomocy ma kilka
osób z tzw. GRUPY ADMINISTRACYJNEJ, która stara się, aby ksiądz
przewodnik nie miał za dużo „na głowie”.
Maszerujemy drogami mniej lub bardziej
ruchliwymi. Przez miasta i wioski. Niezbędni więc są PORZĄDKOWI . Chłopaki
w żółtych kamizelkach, z gwizdkami i lizakami, odpowiedzialni są za nasze
bezpieczeństwo. Biegają po skrzyżowaniach kierując pojazdami,
a zdarza się nawet, że zatrzymują pół
miasta, abyśmy mogli bez problemów
przejść.
Statystyczny
porządkowy
pokonuje w czasie pielgrzymki dwa razy
więcej
kilometrów!
Dbają
też
o odpowiednie tempo marszu i o łatanie
„dziur” w grupie. Zagadują i pomagają iść
pielgrzymom, którzy troszkę opadli z sił.
Mają na uwadze także nasze
bezpieczeństwo w miejscu noclegu.
Dzięki takiej ochronie, każdy pielgrzym
może czuć się w czasie drogi bezpiecznie.
„MUZYCZNI " są odpowiedzialni za prowadzenie śpiewu. Wiadomo przecież,
że kto śpiewa ten dwa razy się modli, że szybciej mijają kilometry, że łatwiej
się idzie. Nawet jak pada deszcz to mikrofony i śpiewnik idą w ruch. Poza
bolącymi nogami zarówno grupa muzyczna jak i reszta pielgrzymki ma zdarte
gardła, a gitarzysta także palce. Poza śpiewem w czasie drogi, muzyczni dbają
o oprawę Mszy świętej i apelu. To dzięki ich głosom, modlitwa nabiera nowego
wymiaru!
Podczas
pielgrzymki
najbardziej
obciążone są nogi. Dlatego, żeby każdy
mógł dojść o własnych siłach, o nogi i nie
tylko dba GRUPA MEDYCZNA. Zapewnia
pomoc w każdym przypadku. Pęcherze,
otarcia, skurcze, obolałe mięśnie – to
chleb powszedni medycznych. Na trasie
przypominają o chroniących przed
słońcem czapeczkach i o piciu wody.
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Czuwają w czasie drogi i postoi, a na noclegu punkt medyczny działa czasami
do późnej nocy. Przecież na drugi dzień każdy pielgrzym musi być gotowy do
dalszej drogi!
Pielgrzymi szybko opadliby z sił, gdyby
nie było osób, które potrafią ich
skutecznie nakarmić. Nasza GRUPA
ZAOPATRZENIOWA, chętne osoby,
które prócz tego, że razem z nami
przemierzają pielgrzymi szlak, przygotowują rano i wieczorem dla nas pyszne
posiłki. Dbają o to, aby każdego dnia nikt
z nas nie był głodny oraz o to, aby nasze
jedzenie zawsze było świeże i różnorodne. Na najdłuższym postoju
spożywamy obiad, który przygotowuje
pielgrzymkowa kuchnia. Zawsze pyszne
zupki, do wyboru, stawiają na nogi nawet
najbardziej zmęczonych pielgrzymów.
A nie jest prosto, przygotować posiłek
dla takiej grupy osób!
Wszystkie te grupy, są niezbędne, aby
służyć pielgrzymom naszej Zielonej
Grupy i ułatwiać wspólną wędrówkę.
Przenikając się wzajemnie tworzą
wspaniałe pielgrzymkowe dzieło.
Jeśli chcesz wybrać się na pielgrzymkę
razem z Grupą Zieloną, zabierz swoje
intencje i wyrusz z nami na pielgrzymkowy szlak. Odkryjesz nowy wymiar
swojej wiary i modlitwy, poznasz ciekawych ludzi, przyjaciół, a każdy dzień
spędzisz inaczej, choć codziennie w marszu na Jasną Górę. Jeśli posiadasz
jakiś talent lub czujesz wewnętrzną motywację możesz przyłączyć się jako
osoba funkcyjna.
Informacje na temat pielgrzymki zamieszczone są na plakatach, można je
także uzyskać u ks. Piotra oraz w zakrystii. Wyrusz z nami w drogę! Czekamy
właśnie na Ciebie!
Katarzyna Przybylska i Grzegorz Jurys
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Jesteśmy młodym małżeństwem z Rawicza, z trzy tygodniowym stażem.
Bardzo chcielibyśmy, aby nasza miłość była świeża i radosna do końca
naszych wspólnych dni. Jesteśmy bardziej niż pewni tego, że Jezus jest
Jedynym, który może uczynić nas bardzo szczęśliwymi, dlatego
rozpoczęliśmy nasze wspólne życie od wędrówki w trójkę - Jezus i my.
Przeżywając trud pielgrzymowania, pragniemy zbliżyć się do naszego Pana
i stawać się bardziej podobnymi do Niego. Chcemy budować nasze
małżeństwo na skale, którą jest Jezus. Polecamy wszystkim parom zrobić to
samo. Sama wędrówka jest czymś pięknym, pomimo zmęczenia, bólu mięśni
czy pęcherzy :). Jako mąż i żona możemy w piękny sposób okazywać sobie
miłość. Jeden wspiera drugiego w jego słabościach, podnosząc go na duchu
i trzymając za rękę. Dla nas jednym z najpiękniejszych momentów
pielgrzymki, oprócz Eucharystii było nabożeństwo pokutne. Podczas tego
nabożeństwa oboje poczuliśmy bliskość Jezusa. Towarzyszyło nam ogromne
wzruszenie i radość serca. Dziękujemy całej Grupie Zielonej.

Ania i Łukasz
11 .08.2008

Idę do Maryi, zmierzam do Jej tronu, by dziękować za Jej obecność
i wstawiennictwo u Pana, by prosić o Jej pomoc, gdyż wiem, że bez Niej
jestem bezsilna. Idę, by uwielbić Jej Syna - Jezusa Chrystusa i wszystkim
ludziom dawać świadectwo mojej wiary. Pielgrzymuję już trzeci raz i wiem,
że owe trzy lata stały się najbardziej owocnymi w moim życiu... Mam ciche
marzenia... Chciałabym, aby każdy człowiek, choć jeden raz w swoim życiu
wyruszył na pielgrzymi szlak, ponieważ jestem przekonana, że owa
wędrówka przemienia nawet najbardziej zatwardziałe serca. Modlę się
również o to, abym w przyszłości razem z moją rodziną, trzymajac się za
ręce oplecione różańcem, mogła budować wspólne relacje na fundamencie
Kościoła i Boga. Ufam i wierzę, że Pan pomoże mi to czynić.

Agnieszka, 1 7 lat
1 0.08.2008
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Doszłam do celu! (…) Kiedy znalazłam się w Sanktuarium Matki Boskiej
Częstochowskiej, w moim sercu zapanowała taka radość, że nie potrafiłam
się skupić. To było bardzo dziwne i piękne uczucie, jakiego w życiu nie
doznałam. Pierwszy raz pokonałam tyle kilometrów i spełniłam swoje
największe marzenie, a radość była tak wielka, że nie potrafiłam się modlić
(…) Teraz chcę cieszyć się z tego, że jestem tutaj ze swoją Matką i że jest ze
mną 7- letni wnuczek, któremu dałam najcenniejszy podarunek, jaki może
być w życiu. Pokazałam mu Dom Matki Bożej z zapewnieniem, że nigdy
nie będzie sam. (…)

Teresa z wnuczkiem Leonem
1 2.08.2011

,

Choć sił brakowało
to wędrować wciąż się chciało.
Górka, pole i laseczek,
znów na nóżce bąbeleczek.
Pielgrzymować było trudno,
ale teraz znów jest nudno.
Nie ma pieśni i piosneczek
i ponury jest dzioneczek.

Joasia, 1 0 lat
25.09.2007
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Urlop od Pana Boga?

Nadchodzi lato - czas utęsknionego odpoczynku od
nauki, egzaminów i stresu w pracy.
Życie spowalnia, delektujemy się jego smakiem,
z namaszczeniem, gdzieś w cieniu rozłożystych drzew,
nad brzegiem chłodzącej wody podczas krajoznawczych
i górskich wycieczek czy też zagranicznych wojaży. Ale
czy to błogie rozleniwienie powinno objąć każdą sferę
naszego życia? Natłokiem codziennych obowiązków nie
raz usprawiedliwiamy brak czasu na skupienie w modlitwie, na duchowe
połączenie ze Stwórcą czy choćby tylko krótkie westchnienie dziękczynne za
kolejny dobrze przeżyty dzień. Jak więc rozumieć ucieczkę od Boga
paradoksalnie w momencie, kiedy tego czasu mamy aż w nadmiarze? Stwórca
ustanowił czas pracy i czas odpoczynku po niej, gdyż koniecznym jest
zregenerowanie sił przed nowymi zadaniami, aby nie wypalić się i nie
zniechęcić przed podjęciem kolejnych wyzwań. Ale modlitwa to nie praca, to
nie wysiłek przynoszący nam materialne korzyści, prestiż i uznanie. To nasze
intymne, prywatne spotkanie w głębi duszy. Spotkanie z Tym, który nam daje
siły do pokonywania codzienności. Modlitwa jest myślą a myśl rozwija się
przede wszystkim w spokoju, którego szukamy w czasie urlopu. I skoro z dala
od codzienności regenerujemy ciało, zadbajmy też o regenerację duszy. Ciało
odnawia się poprzez przestój od wykonywania powtarzalnych czynności.
„Kondycja” duszy wzmacnia się dzięki dbałości i konsekwencji, przez
wykształcenie w sobie nawyku do chwili przemyśleń i medytacji. Z punktu
widzenia teorii przeprowadzania konstruktywnego dialogu niezrozumiałe jest
to, że absorbując Boga codziennymi problemami, prośbami czy obawami
o lepsze jutro, nagle „wyłączamy komunikację” na dwa, trzy tygodnie, po czym
powracamy do „przerwanej kwestii” uaktywniając się jakby nigdy nic po
skończonym urlopie. Podświadomość osoby wierzącej sama domaga się
ciągłości takiego kontaktu, chociażby poprzez mimowolne wyrwanie się z głębi
naszej duszy słów: „Boże, jak tu pięknie”.
Agnieszka Sobiak
„Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, aby służyły dobru jednostki i rodziny przez
to, że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają spokój, dają czas na kultywowanie
zgodnego życia rodzinnego, na wartościową lekturę i na zdrowe rozrywki, nade
wszystko zaś pozwalają poświęcić się w większej mierze modlitwie, kontemplacji
i słuchaniu głosu Bożego.”
Jan Paweł II/Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański», 23 lipca — 2000, Castel
Gandolfo
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N AU CZAN I E B ŁO G O S ŁAWI O N E G O J AN A PAWŁA I I
Dzień Pański (tak nazywano niedzielę w czasach
apostolskich) cieszył się zawsze w dziejach Kościoła
szczególnym poważaniem ze względu na swą ścisłą
więź z samą istotą chrześcijańskiego misterium.
W rytmie tygodnia, wyznaczającym upływ czasu,
niedziela
przypomina
bowiem
dzień
zmartwychwstania Chrystusa. Jest dniem, w którym
z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy
pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem
zapowiedzią «dnia ostatniego», oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym
Chrystus przyjdzie w chwale.
DIES DOMINI
„W doświadczeniu chrześcijańskim niedziela jest przede wszystkim świętem
paschalnym,
całkowicie
opromienionym
przez
blask
chwały
zmartwychwstałego Chrystusa. Jest świętowaniem «nowego stworzenia», ale
właśnie ten jej charakter wskazuje na nierozerwalną więź niedzieli z tym, co
Pismo Święte mówi nam o Bożym zamyśle wyrażonym w stworzeniu świata.
Jeśli bowiem jest prawdą, że Słowo stało się ciałem, «gdy nadeszła pełnia
czasu» (por. Ga 4, 4), to prawdą jest również, że mocą swej własnej tajemnicy,
jako odwieczny Syn Ojca, jest Ono początkiem i końcem wszechświata.
Stwierdza to św. Jan w Prologu swojej Ewangelii: «Wszystko przez Nie się
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało» (1 , 3). Podkreśla to również
św. Paweł, pisząc do Kolosan: «w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co
w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne (...). Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone» (1 , 1 6). Ta czynna obecność Syna
w stwórczym dziele Boga objawiła się w pełni w tajemnicy paschalnej, kiedy
Chrystus, powstając z martwych jako «pierwszy spośród tych, co pomarli» (1
Kor 1 5, 20), dał początek nowemu stworzeniu oraz zainicjował proces, który
On sam doprowadzi do końca, gdy powróci w chwale i «przekaże królowanie
Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we wszystkich» (1 Kor 1 5, 24. 28). Już
u świtu stworzenia ta «kosmiczna misja» Chrystusa była zatem zawarta
w Bożym zamyśle. Ta wizja chrystocentryczna, ogarniająca całą przestrzeń
czasu, towarzyszyła Bogu, gdy spojrzawszy z uznaniem na własne dzieło,
odpoczął po całym swym trudzie i «pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go
świętym» (Rdz 2, 3).”
„Niezależnie od różnych form liturgicznych, które mogą zmieniać się w czasie
stosownie do dyscypliny kościelnej, pozostaje faktem, że niedziela jako
cotygodniowe wspomnienie pierwszego spotkania ze Zmartwychwstałym musi
być przeniknięta radością, z jaką uczniowie powitali Mistrza: «Uradowali się
zatem uczniowie ujrzawszy Pana» (J 20, 20). Na ich oczach urzeczywistniały
się słowa wypowiedziane przez Jezusa przed męką: «będziecie się smucić,
ale smutek wasz zamieni się w radość» (J 1 6, 20). Czyż On sam nie modlił się,
aby uczniowie «radość mieli (...) w całej pełni» (J 1 7, 1 3)? Świąteczny
charakter niedzielnej Eucharystii wyraża radość, jakiej Chrystus udziela
swemu Kościołowi przez dar Ducha. Radość jest przecież jednym z owoców
Ducha Świętego.”
List Apostolski DIES DOMINI Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów,
Kapłanów i Wiernych o świętowaniu NIEDZIELI
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Wakacje – czas wolności i wypoczynku. Każdy młody człowiek, wyczekuje
z niecierpliwością kiedy szkolny dzwonek zadzwoni po raz ostatni
i wychowawczyni wręczy świadectwo. Koniec z codziennymi, szkolnymi
obowiązkami! Czas na zabawę, rozrywkę i szaleństwo! No właśnie, czy oby nie
za dużo tego szaleństwa podczas wakacji?
W dzisiejszych czasach nie trudno o nieszczęście. Na
młodych ludzi czyha wiele pułapek. Rodzice dają
dzieciom więcej swobody, jako nagrodę za cały rok
ciężkiej pracy.
Niestety nie każdą rodzinę stać na to, aby zapewnić
swojemu dziecku wspaniałe wakacje, zagraniczny
wyjazd lub zwiedzanie naszego kraju. Większość
młodych, spędza więc je w swoich domach. Mają zbyt
dużo wolnego i niezagospodarowanego czasu, znają
większość atrakcji swojego regionu, zaczynają się
nudzić. Zdarza się tak, że pragną wtedy spróbować
czegoś nowego i zakazanego, co zniwelowałoby nudę.
Młodzież siedząca na ławkach, wśród bloków, popijająca piwo, paląca
papierosy to częsty obrazek każdego osiedla. Kiedy doskwiera upał, każdy
szuka ochłodzenia. Nad rzekami nie brak także młodych ludzi, którzy
pozostawieni są najczęściej bez opieki dorosłych. Czy kąpią się
w bezpiecznych miejscach, zazwyczaj jest właśnie na odwrót.
Używki takie jak alkohol, papierosy i te najgorsze – narkotyki, są bardzo łatwo
dostępne. Ile razy słyszeliśmy o ekspedientce, która sprzedała alkohol czy też
papierosy nieletniemu. Przedsiębiorcy stawiają na zarobek, jest im wszystko
jedno do kogo trafia alkohol czy tytoń, liczą się zyski. Jeśli chodzi o narkotyki to
mniej się o tym mówi, ale również nie trudno o ich zdobycie. Dilerzy szukają
nowych klientów zwłaszcza wśród młodych osób, które mogą stać się później
stałymi klientami. Co daje młodzieży sięganie po tego rodzaju środki, te mniej
i bardziej niebezpieczne? Większość twierdzi, że jest to coś w rodzaju
odskoczni od rzeczywistości. Można świetnie się bawić chociaż, tak naprawdę,
nic szczególnego i nowego się nie dzieje. Wszystkim wtedy wesoło, a świat
wydaje się cudowny i bezproblemowy. Tego typu rozrywka, jest popularna
zarówno wśród trudnej młodzieży jak i tej, która zwykle uznawana jest za
„grzeczną”. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy rodzice nie dopuszczają do
siebie myśli, że wzorowy syn czy córka mogliby sięgać po używki. Powinniśmy
być niesamowicie czujni! Taka zabawa, może przecież nieść za sobą bolesne
konsekwencje. Wcale nie trudno o nałóg! Zwróćmy uwagę na ewentualne,
niepokojące zachowanie naszego dziecka i wytłumaczmy jakie mogą być
konsekwencje tego typu zabaw. Niektórym wydaje się pewnie, że temat ten nie
dotyczy jego dziecka, jednak warto przestrzec dziecko przed tymi
zagrożeniami, niech będzie dobrze poinformowane.
Drodzy rodzice, zwróćmy uwagę na to, co robią nasze dzieci. Czas wakacji
jest tym najwspanialszym w roku, ale właśnie wtedy najłatwiej
o nieszczęście. Poświęcajmy sobie nawzajem więcej uwagi i zainteresowania,
na pewno przyniesie to nam i naszym podopiecznym same korzyści.
Psycholog
Dorota Jurek - Krupowies
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Jak co roku, dzieci i młodzież uczestniczą
w różnych wydarzeniach rekreacyjnych.
Częstokroć wydarzenia te mają miejsce
poza zasięgiem kontroli ze strony rodziców.
Z punktu widzenia dziecka, sytuacja taka
ma swoje atrakcyjne strony: więcej luzu
i być może atrakcyjne przygody.
W sytuacjach takich jednakże zawsze
istnieje potencjalne zagrożenie związane m. in. z działalnością sekt. Wynika
ono z charakteru wielu grup, które szukają nowych adeptów. Osoby pozyskane
przez sekty są poddawane „praniu mózgu”, a w wielu przypadkach mamy do
czynienia z fizycznym odizolowaniem od świata, w tym rodziny.
Oczywiście na początku, jeszcze przed werbunkiem, sekta pokazuje siebie
w dobrym świetle. Częstokroć poszukuje ludzi w jakiś sposób dotkniętych
swoim losem lub po prostu poszukujących swojej życiowej drogi. Zrobi
wszystko, aby zagubionej młodej osobie jawić się jako rozwiązanie jej
problemów. Doprowadzenie do przeistoczenia nowego członka w wiernego
wyznawcę jest procesem stopniowym, tak aby nie zauważył on zmian, jakie
się dokonują w treściach, które są mu przekazywane.
Częstokroć ruchy sekciarskie i organizacje obce nam kulturowo posiłkują się
osobami i środowiskami, które kojarzą się
młodym z większym lub mniejszym autorytetem.
Dla przykładu, ruch Hare Kryszna już niemal od
początku gościł na Przystanku Woodstock,
ciesząc
się
wyjątkowymi
względami
organizatora Jerzego Owsiaka. To doskonała
sposobność, by skutecznie dokonywać naboru
wśród odizolowanej czasowo od rodziny
młodzieży. Jest to jeden z powodów, dla którego
moje dzieci nie będą uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Innym też nie rekomenduję.
Wakacje powinny być czasem wzrastania.
Takiego trochę innego niż w szkole, ale nie
powinien to być czas zmarnowany. Ważne, by
młody człowiek spędził ten czas w środowisku,
które właściwie ukierunkuje ten wzrost. Zapewne nie powinno to być
środowisko, w którym leje się piwo, rozdaje prezerwatywy i mówi się młodym
"rób ta co chceta".
Dr Marek Kuczyński
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Jadąc na wakacje warto odwiedzić
SANKTUARIA MARYJNE
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Sanktuarium Maryjne to szczególne miejsce kultu Matki
Bożej. W Polsce jest bardzo dużo sanktuariów Maryjnych,
w każdej diecezji, w każdym regionie kraju. Jest ich ponad
380! Chcemy nieco przybliżyć wiadomości o tych
najbardziej znanych i odwiedzanych przez pielgrzymów
oraz o tych mniej znanych, ale wśród lokalnej
społeczności odgrywających ważną rolę.

45
2

6
1

3
89
7

1 . Największe i najliczniej odwiedzane sanktuarium to
oczywiście Sanktuarium Jasnogórskie w Częstochowie.
Ponad 7 mln pielgrzymów rocznie przybywa tu , aby pokłonić
się Królowej Polski. Z naszej Diecezji, piesza pielgrzymka
wyrusza 2 sierpnia z Zielonej Góry, aby dotrzeć na Jasną
Górę 1 2 sierpnia. Cudowny obraz Matki Bożej
Częstochowskiej jest otoczony nieprzerwanie ogromnym
kultem. Architektoniczny zespół klasztorno - kościelny z Bazyliką Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny stanowi unikalny zakątek Europy dla pielgrzymowania,
dla rekolekcji, zjazdów i konferencji.
2. Drugim, co do liczby pielgrzymów, corocznie
odwiedzających to sanktuarium, jest Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej - Królowej Polski w Licheniu (ponad 1 ,5
mln osób) koło Konina. Na wzgórzu w Licheniu Starym
znajduje się obecnie kościół p.w. św. Doroty z 1 854 r. a w nim
Cudowny Obraz Matki Najświętszej. Nowowybudowana
bazylika jest jednym z największych kościołów w Polsce (2gie miejsce po Kościele Mariackim w Gdańsku) i Europie (9-te miejsce).
3. Trzecim pod względem liczby pielgrzymów,
odwiedzających w ciągu roku, to przepiękne Sanktuarium

Matki Boskiej Kalwaryjskiej, zwanej też Płaczącą
Madonną w Kalwarii Zebrzydowskiej (ok. 1 mln

pielgrzymów ). Mikołaj Zebrzydowski, na początku XVII w.
wybudował na terenie przyległym do sanktuarium
kilkadziesiąt kapliczek i kościółków drogi krzyżowej na wzór
jerozolimskiej - są to tzw. Dróżki Pana Jezusa. Potem bernardyni wybudowali tzw.
Dróżki Matki Bożej, które przeplatają się z Dróżkami Pana Jezusa.
4. Na Ziemi Warmińskiej, w Gietrzwałdzie znajduje się
Sanktuarium Matki Bożej Pani Warmińskiej . Szczególnie wzrósł
kult Matki Bożej po Jej objawieniach w Gietrzwałdzie w r. 1 877
dwóm dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej i Barbarze
Samulowskiej. Jest to jedyne w Polsce miejsce objawień Matki
Bożej, uznane oficjalnie przez Kościół (dekretem biskupa
warmińskiego).
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5. Niedaleko od Gietrzwałdu, na ziemi mazurskiej leży
piękne Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej zwanej Królową
Mazur - w Świętej Lipce. Cudowny obraz, wykonany przez
flamandzkiego malarza, jest kopią wizerunku Matki Bożej
Śnieżnej z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Dawniej
mówiono o tym miejscu: "Czym Częstochowa dla Polski
i Ostra Brama dla Litwy, tym Święta Lipka dla Warmii

6. Rzesze pielgrzymów z całej Polski przyciąga również Mazowieckie
Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej (oraz św.Maksymiliana
Kolbego) w Niepokalanowie Sanktuarium w Niepokalanowie ma
swoisty charakter. Pielgrzymi na próżno pytają o cudowną figurę,
obraz czy źródełko z uzdrawiającą wodą. Tego tu nie ma. Święty
Maksymilian nie zbudował też wielkiego kościoła. W 1 927 r., 45 km
od Warszawy przy drodze do Szymanowa, została poświęcona figura
Matki Bo żej Niepokalanej. Jesienią 1 927 r. Bracia Franciszkanie wznieśli na
teresińskiej ziemi prostą kaplicę, będącą niejako przekazicielem dwóch tradycji
franciszkańskich: ubóstwa i miłości do Matki Bożej. Dziś kaplica jest jedynie
cząstką wielkiego klasztoru. Najmniejszą, ale i najdroszą, bo poświęconą czci
Matki Bożej Niepokalanej.
7. Na Podhalu i w jego stolicy, Zakopanem spotykamy dwa znane
i często odwiedzanesanktuaria: Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem . Kościół na
Krzeptówkach wykonali górale zdrewna i kamieni, ale całe
sanktuarium jest pięknie wkom ponowane w tatrzański krajobraz.
8. Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, Królowej Podhala
w Ludźmierzu już od początków XVI w. było celem pielgrzymek
i miejscem kultu. Kiedy w 1 963 r. kardynał Wyszyński koronował
cudowną figurkę koronami papieskimi, wyd arzyło się coś
proroczego: otóż 4 biskupi znosili po schodach feretron z Matką
Bożą Ludźmierską. Nagle przechylił się on i berło, które Maryja
trzyma w ręku, wysunęło się. W ostatniej chwili zdołał je chwycić
młody wówczas ksiądz biskup Karol Wojtyła... Pomnik PapieżaPolaka znajduje się w pięknym parku z tyłu sanktuarium.
9. Na Ziemi Dobrzyńskiej w Oborach znajduje się położone
na wzgórzu i otoczone piękną doliną Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej . Obecnie odbywają się co sobotę wspaniałe
spotkania modlitewno-ewangelizacyjne i dla uzdrowienia
chorych - tzw. Wieczernik Oborski. Warto być tam i podziwiać
przepięknie wykonaną drogę krzyżową w plenerze
z postaciami naturalnej wielkości.Pieta cudowna przyciąga
tysiące pielgrzymów od setek lat. Uzdrowienia skutkiem modlitw zanoszonych
przed obliczem Matki Bożej Bolesnej, przyczyniły się do narastania kultu.
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Sierpień miesiącem trzeźwości

W 1 984r. na 201 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski ustanowiono
miesiąc sierpień miesiącem trzeźwości. Biskupi po raz pierwszy wezwali
społeczeństwo polskie do powstrzymywania się od spożywania napoi
zawierających alkohol. W czasach kiedy coraz młodsi sięgają po napoje
wyskokowe takie zaakcentowanie istnienia problemu ogólnospołecznego
wydaje się wysoce uzasadnione. Najtrudniej odmówić spożycia napoju
„procentowego” bawiąc się w doborowym towarzystwie, kiedy sezon
grillowy w pełni. Jak ciężko zamanifestować postawę „nie spożywam” kiedy
całe towarzystwo niewybrednie komentuje nasz wybór, argumentując bez
zrozumienia naszą opcję spędzania wolnego czasu. Wakacje usypiają
czujność i jeśli nawet codziennie trunki nie goszczą na stole, to urlopową
wolnością wielu rozgrzesza nadrobienie
statystyki w powyższym temacie. Badania
CBOS ujawniają, że coraz młodsze osoby
sięgają po rożnego rodzaju trunki.
Z ostatnich badań wynika, że co drugi
nastolatek miał do czynienia z imprezą, na
której ogólnodostępne były napoje
alkoholowe. Alarmujące powinny być
argumenty młodych ludzi, dla których
sięgnęli po alkohol. Pomijając dodanie sobie
animuszu i wzmocnienie pozycji w grupie
prawie wszyscy podkreślają, ze dzięki temu
POCZULI SIĘ DOROŚLI! Taki wzorzec
dorosłości przekazujemy naszym dzieciom.
Społeczność naszego kraju od zawsze boryka się problemem nałogowego
alkoholizmu. Jest to temat skrzętnie „zamiatany pod dywan”, ponieważ dla
koncernów jest nieustannie płynącą żyłą złota. Drugorzędnym w tym
„interesie” staje się fakt ubóstwa, rozbitych rodzin i emocjonalnie kalekich
dzieci alkoholików. To jak przyszłe pokolenia będą traktować używki zależy
w dużej mierze od dzisiejszego wychowania. Sierpień jest okazją do
pokazania, ze my - dorośli nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni przez nałóg
a naszą wolność manifestujemy przez umiejętność odmowy spożycia
alkoholu nawet wtedy, gdy okoliczności będą ku temu zachęcające.
Agnieszka Sobiak
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Chcę podzielić się tym co ważnego
dokonało się w moim życiu. Pisać o sobie
nie jest łatwo ale spróbuję…
Urodziłem się w rodzinie ubogiej,
starającej się uczciwie, ciężką pracą
zarobić na życie. Po ukończeniu szkoły
podstawowej podjąłem naukę w ZSZ
w Zielonej Górze. Czasy mojej młodości
wbrew pozorom nie były łatwe w dużej mierze za sprawą systemu, który
wówczas panował w Ojczyźnie. Po ukończeniu szkoły stanąłem przed
wyborem dalszej drogi życiowej. Niestety problemy natury materialnej sprawiły,
że podjąłem pracę zarobkową. W tych czasach, aby w miarę egzystować lub
czegoś dokonać należało często sprawę opierać o alkohol. Pod wpływem
alkoholu świat wydawał się beztroski a problemy jakby rozwiązywały się same.
Spodobało mi się takie życie, więc rozpoczęła się alkoholowa „sielanka”
a odpowiednie środowisko temu sprzyjało. Ta pozorna alkoholowa przygoda
przerodziła się w chorobę alkoholową, której nie byłem świadomy. Powoli, ale
skutecznie odzierała mnie z godności człowieka, honoru oraz otwierała drzwi
na pseudowartości, grzech nieczystości oraz prowadziła do innych uzależnień
oddalających od prawdy. W pewnym momencie pijanego bezsensownego
życia przychodziło z trudem opamiętanie i rozpoczęła się trudna i bolesna
walka o trzeźwość. Znalazłem się w szpitalu. Odwiedzała mnie podczas pobytu
w szpitalu nieznana kobieta i ofiarowała Cudowny Medalik. Rodzi się we mnie
nadzieja. Nadchodzi środa popielcowa - postanowienie trzeźwości. Udało się.
1 3 rok żyję w abstynencji, czystości i zostałem uwolniony
z wielu innych przykrych przypadłości. Przez uczestnictwo w kursach,
rekolekcjach, pielgrzymkach, grupie modlitewnej zrozumiałem, że warto żyć
bez jakichkolwiek uzależnień - wolnością dziecka bożego, choć nie jest łatwo.
Wiem na pewno, że jest to łaska, którą otrzymałem od Jezusa przez
wstawiennictwo Maryi. Przez jej matczyną troskę wracam do pełni
człowieczeństwa. To, że jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na
świecie ofiaruję Jezusowi prosząc o trzeźwość dla potrzebujących
uzdrowienia. Wszelkiego rodzaju używki i życie bez Boga są iluzją i prowadzą
donikąd. Moje wszystko to Jezus i Maryja - spróbujcie tak żyć. Warto! Amen.
Parafianin
Mateusz Talbot (ur. 2 maja 1 856 r. w Dublinie, zm. 1 925 tamże)
- apostoł trzeźwości, sługa Boży, pierwszy trzeźwiejący
alkoholik, którego trwa proces beatyfikacyjny. Jest patronem
nadziei tych wszystkich, którzy walczą z uzależnieniem oraz
wielu organizacji charytatywnych, które pomagają osobom
uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Jest też prekursorem
działalności ruchu Anonimowych Alkoholików.
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Święty Krzysztof (gr. Christo-phoros – „noszący Chrystusa”)

pochodził z Azji Mniejszej. Poniósł śmierć męczeńską. Kult
świętego Krzysztofa jest żywy w Kościele zarówno
Wschodnim, jak i Zachodnim.
Św. Krzysztof próbując odpokutować swoje grzeszne życie
zaczął przenosić na swoich ramionach ludzi przez rzekę
Jordan. Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go
o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona,
poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało
mu się, że zapadnie się w ziemię. Zawołał: "Kto jesteś,
Dziecię?" Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój
Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus przepowiedział
mu wtedy rychłą śmierć męczeńską.
W ikonografii Święty przedstawiany jest jako młodzieniec, najczęściej jednak
jako olbrzym przechodzący przez rzekę, na barkach niesie Dzieciątko Jezus,
w ręku trzyma maczugę, czasami kwitnącą; także jako potężny mężczyzna
z głową lwa.
Patron: podróżnych, żeglarzy, przewoźników, pielgrzymów, turystów, kierowców
i podróżujących.
Wspomnienie św. Krzysztofa obchodzimy 25 lipca.

Święci Anna i Joachim (Anna z hebrajskiego

"channah" - łaska, Joachim z hebrajskiego przygotowanie w Panu), Anna i Joachim byli
bezdzietni. Małżonkowie daremnie modlili się
i dawali chojne ofiary na świątynie aby uprosić
sobie dziecię. Joachim będąc już w podeszłym
wieku udał się na pustkowie i tam przez 40 dni
pościł i modlił się aby uprosić u Pana Boga
miłosierdzie. Wtedy zjawił się anioł i zwiastował mu, że wkrótce urodzi im się
dziecko, które będzie radością ziemi. Dziewczynce nadano imię Maryja.
Święci Joachim z Anną patronują małżonkom.
Wspomnienie św. Anny i św. Joachima obchodzimy 26 lipca.
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Św. Jan Maria Vianney urodził się 8 maja 1 786 r.

w Dardilly koło Lyonu (Francja) w ubogiej rodzinie. Dorastał
w czasach rewolucji francuskiej, w czasie której Kościół
podlegał ostrym prześladowaniom. Nie mógł chodzić ani do
szkoły, ani do kościoła! Pierwszą Komunię Świętą przyjął
potajemnie, w szopie. W 1 81 2 r. wstąpił do niższego
seminarium duchownego, po którego kontynuował naukę
w seminarium wyższym. W 1 81 5 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Pierwsze kroki w życiu kapłańskim stawiał
w parafii w Ecully. Następnie został mianowany
proboszczem w parafii Ars. W tej miejscowości wiara była znikoma. Swoim
oddaniem się Chrystusowi i życiem ascetycznym podbił serca wiernych Ars.
Jego codzienność wypełniona była Eucharystią i posługą w konfesjonale.
Przyjmuje się, że w ciągu 40 lat pełnienia funkcji proboszcza wysłuchał około
miliona spowiedzi. Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby nie zwalniał tempa
swojej pracy. Wielokrotnie pokutował za swoich penitentów.
Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4.08.1 859 r. Został beatyfikowany
w roku 1 905 przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI kanonizował go w roku
1 925 i w cztery lata później ogłosił św. Jana Marię Vianney'a patronem
wszystkich proboszczów Kościoła Katolickiego.
Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a obchodzimy 4 sierpnia.

Święta Monika (332–387) nie miała łatwego życia. Wydano ją

młodo za poganina, który okazał się niewiernym mężem
i człowiekiem skorym do gniewu. Dodatkowym krzyżem stała
się wrogo nastawiona teściowa. Cierpliwością i mądrością
Monika potrafiła okiełznać temperament męża i zjednać
przychylność teściowej. Doprowadziła do nawrócenia męża,
który tuż przed śmiercią przyjął chrzest. Pozostała do końca
życia wdową pochłoniętą troską o trójkę dzieci.
W wieku 39 lat, po śmierci męża, zaczął się dla niej okres 1 6stu lat, pełen niepokoju i cierpień. Ich przyczyną był syn
Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył bardzo
swobodnie. Poznał dziewczynę i miał z nią dziecko, żyli bez ślubu. Dodatkowo
związał się z sektą i zaczął wierzyć w ich naukę. Monika nie zrażając się
trudnościami modliła się o nawrócenie syna. Augustyn pod wpływem kazań
św. Ambrożego w Mediolanie przyjął Chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie.
W drodze powrotnej do rodzinnej Tagasty, w Ostii św. Monika zachorowała na
febrę i zmarła.
Św. Monika jest patronką kobiet zamężnych, które przeżywają kłopoty
małżeńskie i kobiet, które mają kłopoty z dziećmi;
Wspomnienie św. Moniki obchodzimy 27 sierpnia.
Aleksandra Ferenc
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Święto Wniebowzięcia NMP

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Kościele Katolickim jest obchodzone 1 5 sierpnia.
Znane było w starożytności i przeżywane jako Święto
Zaśnięcia Matki Bożej i już wtedy uznawane za jedno
z najważniejszych świąt maryjnych. Od IV wieku
pojawiały się wyraźne świadectwa wskazujące na
istnienie tego święta, głównie za sprawą św. Cyryla
Jerozolimskiego czy św. Grzegorza z Tours. W VI
wieku obchodzenie Zaśnięcia zostało wyznaczone na
1 5 sierpnia. W VII wieku przyjęło obecną nazwę. W
Polsce to święto nazywane jest też świętem Matki
Bożej Zielnej, podczas którego święci się zioła,
kwiaty, kłosy zbóż – owoce ziemi, symbolizujące
duchową pełnię Maryi postrzeganej jako najdoskonalszego owocu ziemskiego.
Wniebowzięcie NMP jest związane z tradycją Kościoła Katolickiego, która
mówi, że po zakończeniu ludzkiego życia Maryi, Jezus nie pozostawił Jej ciała
na ziemi, lecz uwielbił, zabierając do nieba. Tę prawdę potwierdza dogmat,
który podał do wierzenia papież Pius XII w konstytucji apostolskiej
Munificentissimus Deus z 1 950 roku. Czytamy w nim: (…) określamy jako
dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze
Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do
chwały niebieskiej. Jak podkreślał Pius XII, Tajemnica Wniebowzięcia ma

uzasadnienie biblijne. Przedstawia ono Maryję jako najściślej złączoną
z Synem Bożym, dzielącą Jego losy i w tym kontekście papież wyraził prawdę,
że musiała ona zostać obdarzona zaszczytem zachowania od skażenia
grobowego. Pełnię tego zjednoczenia i relacji ze swoim Synem wyraża
zwycięstwo nowego Adama, Jezusa nad grzechem i śmiercią. W związku
z tym, że zmartwychwstanie Jezusa było znakiem zwycięstwa, na mocy
wspólnego losu Maryja osiągnęła spełnienie swoich przywilejów poprzez
wniebowzięcie. Tę korelację Jezusa i Maryi można ująć w trzech aspektach,
które ujawniają całkowity sens wniebowzięcia. Mianowicie: zwycięstwo nad
grzechem poprzez Niepokalane Poczęcie, nad namiętnością poprzez Boskie
i Dziewicze Macierzyństwo i nad śmiercią poprzez Wniebowzięcie.
Jak podkreśla Munificentissimus Deus, Maryja jest wzorem pełnego oddania

i wypełniania woli Bożej, a także troski o innych, dlatego też wierni powinni
mimo przeciwności i trosk naśladować Ją, umacniając na przykładzie
wniebowzięcia wiarę w zmartwychwstanie życia, czyli kres przeznaczenia
duszy i ciała.

Marek Drewniok

LIPIEC/SIERPIEŃ 201 2

WYTC H N I E N I E D LA D U S ZY

21

KĄCI K M O D LI TW

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

(do wspólnego odmawiania)
O św. Krzysztofie, wejrzyj na nasze dusze niedostatecznie oddane służbie
Najsilniejszego Pana. Rozproszenia ziemskiego życia, walka o byt,
krótkowzroczny egoizm, odrywają nas od rzeczy świętych, uzależniających
przyszłość wieczną od teraźniejszości. Wyproś nam u Boga łaskę czułej
pamięci o Nim| w pracy, podczas odpoczynku, w radości i smutku. Niech
świadomość obecności Bożej gości w nas, niosąc ze sobą odrodzenie ducha
i nadzieję wiekuistego szczęścia po śmierci. Amen.

MODLITWA KIEROWCY

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie
pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię
przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek
nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra
drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa
szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością
Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.

Fatimska odsiecz zagrożonemu światu

Każde słowo Matki Bożej przekazane w Fatimie jest ważne, bo ukazuje nam
drogę uniknięcia cierpienia i Bożej kary, ku której świat zmierza konsekwentnie
w swym zaślepieniu. Tak było też 1 3 lipca 1 91 7 r. Panienka poprosiła dzieci
o ofiarowanie się za grzeszników i częste odmawianie, zwłaszcza w chwilach
ofiarowania następujących słów: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za
nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. W pierwszej, najważniejszej części

swojego fatimskiego orędzia (pierwsza tajemnica) Matka Boża powiedziała, że
ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest piekło.
Ukazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie przerażającą wizję piekła, a potem
powiedziała do nich: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych
grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie
nabożeństwo mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem,
zostanie wielu przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Orędzie

to pragnie nas przestrzec i uchronić przed najbardziej radykalnym złem, jakim
jest piekło. Wiele dusz dobrowolnie idzie na wieczne potępienie jeżeli pogrąża
się w niewoli grzechów, odrzuca przykazania, przestaje się modlić, korzystać
z sakramentów i wyrzeka się wiary w Boga. Wieczne piekło jest
rzeczywistością, do której człowiek konsekwentnie zmierza, jeżeli odrzuca
Boga, Jego Miłość i Miłosierdzie żyjąc tak, jakby On nie istniał. Boża
pedagogika nie polega w tym wypadku na tym, by straszyć człowieka
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i przykuwać jego uwagę do tego, co złe. Chodzi raczej o to, by to, co złe
nazwać po imieniu i „wskazać możliwość jego przezwyciężenia”. W drugiej
tajemnicy fatimskiej Maryja wskazuje na najskuteczniejszy sposób ratunku
przed piekłem. Jest nim poświęcenie ludzkości Jej Niepokalanemu Sercu,
Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty i modlitwa różańcowa. Ojciec
Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że "poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu
Matki oznacza powrót pod krzyż Syna. Oznacza poświęcenie świata
przebitemu Sercu Zbawiciela, przyprowadzenie go z powrotem do źródła
odkupienia. To właśnie Matka Boża najpewniej prowadzi
nas drogami wiary i bezgranicznej ufności do swojego
Syna Jezusa Chrystusa, aby mógł nas uwalniać z niewoli
grzechów mocą swojego nieskończonego Miłosierdzia.
W trzeciej części tajemnicy Matka Boża ostrzega przed
szerzeniem przez Rosję bezbożnej propagandy
i błędnych nauk po całym świecie, wywołujących wojny
i prześladowanie Kościoła. Zapowiada, że dobrzy będą
męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć
i że różne narody zginą. Jednak w efekcie końcowym
Niepokalane Serce Maryi zwycięży. Ponieważ nie
przyjęliśmy
tego
wezwania
zawartego
w Orędziu jesteśmy świadkami jego spełniania, błędy Rosji zdążyły przyjąć
nowe kształty i stworzyć nowe zagrożenia mogące zaprowadzić w świecie
kulturę śmierci. Chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się
ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że zbliżamy się do niego wielkimi
krokami. Nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści,
zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy
itd. Nie możemy mówić, że to Bóg nas karze, przeciwnie, sami na siebie
ściągamy karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą
drogę, szanując wolność, jaką nam podarował; dlatego to my ponosimy
odpowiedzialność.
W dniu 1 3 sierpnia 1 91 7 r., gdy czwarte objawienie miało mieć miejsce,
dzieci nie mogły być obecne, ponieważ zostały uwięzione przez administratora
Ourem, który chciał zmusić je do przyznania się do kłamstwa, bądź ujawnienia
tajemnicy. Dzieci jednak pozostały nieugięte.
O zwykłej godzinie w Cova da Iria dał się słyszeć grom, po którym nastąpiła
błyskawica. Widzowie dostrzegli białą chmurkę, która poszybowała nad krzew
i zawisła tam na parę minut. Zaobserwowano także zmianę koloru twarzy
widzów, ich odzieży, a także drzew i ziemi. Matka Boża z pewnością przybyła,
nie zastała jednak dzieci.
1 9 sierpnia Łucja z Franciszkiem i jego bratem Jankiem była w Valinhos,
gdzie znajduje się gospodarstwo jej wuja. Około godziny czwartej po południu
dały się zaobserwować zmiany atmosferyczne, które poprzedzały pojawienie
się Matki Bożej w Cova da Iria. Nagle spadła temperatura powietrza a słońce
zbladło. Łucja, która czuła, że coś nadprzyrodzonego się zbliżało i ogarniało
ich, posłała szybko po Hiacyntę, której udało się przybyć na czas, aby ujrzeć
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Matkę Bożą pojawiającą się nad podobnym, jak w Cova da Iria, krzewem
karłowatego dębu. Jej przybycie zapowiedziane było przez rozbłysk światła.
Maryja wyraziła pragnienie, by dzieci nadal przychodziły na spotkania
trzynastego dnia miesiąca do Cova da Iria i codziennie odmawiały różaniec.
Obiecała uczynić cud w październiku, aby wszyscy uwierzyli. Panienka
poleciła również zbudowanie kaplicy w miejscu objawień oraz dwóch
przenośnych ołtarzyków. Ponownie prosiła: Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie
ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają
bowiem nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Zechciejmy dziś dostrzec i przyjąć ten wielki dar, jaki ofiarowało nam niebo
w Fatimie w 1 91 7 r. Nie wahajmy się wyruszyć w drogę wskazaną nam przez
Maryję za pośrednictwem fatimskich dzieci. Nie lękajmy się zła, jeśli z wiarą
i ufnością będziemy uciekać się do Niepokalanego Serca Maryi, będziemy
zawsze bezpieczni. Niech rozważanie prawd wiary dotyczących nieba, piekła
i czyśćca zaowocuje bardziej świadomą i gorliwą modlitwą nie tylko o własne
uświęcenie, ale również i innych ludzi. Niech nas zapali do tego, by świadomie
wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, a przez to ratować grzeszników
przed wiecznym potępieniem. W 1 936 r. Siostra Łucja zapisała słowa Jezusa,
w których Zbawiciel przestrzegał, że obojętność ludzkości wobec żądań
z Fatimy już sprowadza na świat lawinę nieszczęść i gdy wreszcie zostaną
spełnione prośby Matki Bożej Fatimskiej, „będzie już za późno”. Od nas zależy
czy zaistnieje analogia pomiędzy podjęciem apelu z Fatimy i wysłuchaniem
próśb Jezusa przekazanych św. Małgorzacie Alacoque, dotyczących kultu
Najświętszego Serca Jezusowego. Dla Francji konsekwencje ignorancji były
straszne. W Fatimie chodzi o losy całego świata i te losy leżą w naszych
rękach.
Agnieszka Linka
Dalszy ciąg nastąpi.
Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie 1 3 lipca i 1 3 sierpnia o godz. 1 8.30.

N AS ZE S P RAWY
B AN K U S Ł U G

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod
numerem telefonu 604-388-373.
Oddam dwie opony do Tico.
informacja pod numerem
redakcyjnym.

LI S TY PARAF I AN

Młoda para poszukuje
mieszkania do wynajęcia.
informacja pod numerem
redakcyjnym.

Drodzy parafianie !
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drogą mailową:
zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem "DO REDAKCJI".
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Wykre śl a n ka d l a d zi e ci

S TRE FA RE LAKS U

Wykreśl w każdym z rzędów diagramu nazwę zwierzęcia. Kolejność
wykreślenia do odgadnięcia. Pozostałe litery, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie.

KR Z Y Ż Ó W KA
1 . Jeden z wakacyjnych miesięcy.
2. Została wzięta do nieba.
3. Tam sanktuarium NMP.
4. W Grupie Zielonej zmierza na Jasną Górę.
5. Piaszczysty ląd stykający się z morzem.
6. Do niego włożysz zdjęcia z wakacji.
7. Znajomość tej nauki przyda się w planowaniu
wakacji.
8. Krzysztof Krawczyk wybrał się nim w wielki rejs.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłwo kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: wykreślanka dla dzieci - piłka, krzyżówka - bilety do
kina.
Kupon konkursowy nr 4.
Kupon konkursowy nr 4 (wykreślanka).
Hasło ____________________________
Imie: ____________________________
Nazwisko:________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________

Hasło ______________________________________
Imie: ____________________________
Nazwisko:________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________
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Dymek z pianą i truskawkami
Składniki na ciasto:
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3 szklanki mąki pszennej
6 żółtek
1 ½ kostki masła
1 łyżeczka cukru
pudru
2 ½ łyżeczki
proszku do
pieczenia

Truskawkowe tiramisu

Składniki na
warstwę wierzchnią:

składniki:

250 g sera mascarpone
330 g śmietanki 30%
2-3 łyżki cukru pudru
podłużne lub okrągłe biszkopty
250 g truskawek
2 łyżki cukru
sok z cytryny

Sposób wykonania:

Ubić śmietankę i wymieszać ją z serkiem
mascarpone i cukrem pudrem. W naczyniu
układać warstwami biszkopty i namoczyć
sokiem z cytryny oraz przekładać masą
serowo-śmietanową. Całość zalać musem ze
zmiksowanych truskawek z cukrem i schłodzić
w lodówce. (Masa serowo-śmietanowa może
być trochę luźna, co pozwala delikatnie zalewać
kolejne warstwy biszkoptów.)
Marta Orłowska

750 g truskawek
1 łyżka kakao
6 białek
1 ½ szklanki drobnego cukru
3 łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soku z cytryny

Sposób wykonania:

Zagnieść ciasto. Ok 1 /3 część ciasta włożyć na
godzinę do zamrażalnika, pozostałą częścią
wyłożyć na natłuszczoną formę. Truskawki
pokroić na połówki i ułożyć na cieście
przecięciem do dołu. Kakao wsypać do sitka
i oprószyć truskawki. Białka ubić na sztywną
pianę ze szczyptą soli, wciąż ubijając dodać
powoli cukier, a pod koniec mąkę ziemniaczaną
i sok z cytryny. Ciasto wyjęte z zamrażalnika
podzielić na dwie równe części. Jedną zetrzeć
na tarce o dużych oczkach na truskawki.
Nałożyć pianę i na nią zetrzeć drugą część
zamrożonego ciasta. Piec w temp.1 80ºC, przez
ok. 50 - 60 min.
Agata Deresz

KĄC I K KU LTU RALN Y

WARTO OBEJRZEĆ...
Film reż. Anny Pluteckiej - Mesjasz, opowiada historię
życia gwiazdy polskiej siatkówki Agaty Mróz,
odnoszącej międzynarodowe sukcesy. Jest to
prawdziwa opowieść o marzeniach, miłości,
poświeceniu, a także o odwadze i życiu pełną piersią.
Film szczególnie porusza, kiedy bohaterka staje przed
decyzją o życiu i śmierci w wieku zaledwie dwudziestu
kilku lat. Film ten powinni obejrzeć z pewnością
wszyscy, którzy słyszeli o Agacie Mróz oraz ci,
w życiu zmagają się z przeciwnościami losu.
Naprawdę przepiękna wzruszającą historia, która
wyzwala niesamowite emocje i skłania do przemyśleń na temat życia i śmierci
oraz pozwala jeszcze głębiej docenić wartość życia.
Marta Orłowska
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„Zbawiciel”

I N F ORM ATOR
O C H RZ C Z E N I
Maria Tomaszewicz, Franciszek Smut, Mateusz Kuzikiewicz,
Stanisław Kwiatkowski, Jakub Kruchlik

J U B I L E U S ZE
25-ta rocznica ślubu Jolanty i Artura Widzińskich

O D E S ZL I D O D O M U O J C A

Ś.P.
Jan Kloc, Maria Przygoda, Paweł Szwarc, Joanna Giżycka, Aleksander
Szymański, Stanisława Chorobińska, Józef Zając, Józef Zogiel

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 1 0.30, 1 2.00, 1 3.30, 1 9.1 5 /akademicka/, 20.30 /wakacje/
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 .

LIPIEC/SIERPIEŃ 201 2

F otoreportaż z n aj ważn i ej s zych wyd arzeń

U roczys toś ć B ożeg o C i ała i Krwi P ań s ki ej - 7 czerwca 2 0 1 2 r.

N abożeń s two F ati m s ki e - 1 3 czerwca 2 0 1 2 r.

Ś wi ęcen i a bi s ku pi e ks . prał. Tad eu s za Li tyń s ki eg o - 1 6 czerwca
2 0 1 2 r. w kated rze g orzows ki ej . . .
źród ło: h ttp: //ku ri a. zg . pl
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na lipiec:
Ogólne

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych
warunkach.

Misyjne

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili
dawać świadectwo miłości Chrystusa.
na sierpień :

Ogólne

Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

Misyjne

Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi
głosić Ewangelię i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

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/
Zachęcamy naszych parafian - biznesmenów, właścicieli małych i średnich
firm do sponsoringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na
„reklamę". Celem jest rozwój gazetki i dotarcie do jak największej liczby
odbiorców. Sponsoring przewidywany jest w formie darowizny na
Kościół- dobrowolna ofiara. W tej sprawie należy się kontaktować wyłącznie
z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.
Poszukujemy osób chętnych do czynnego udziału w tworzeniu naszego
pisma - dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które mogą podzielić
się swoim świadectwem duchowym.
Zapraszamy również parafian z ciekawymi pomysłami.
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, Anna Kulpaczyńska, 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.

