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›YCIE PARAFII
Pan winnym krzewem, wy latoro±lami
Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki
Zbawiciel .
Dobiegª ko«ca czas wakacji i urlopów. Po tym pi¦knym okresie odpoczynku, który przez wielu zostaª wykorzystany tak»e na pogª¦bienie swojej wi¦zi z Bogiem
poprzez udziaª w rekolekcjach wakacyjnych, pielgrzymkach, oazach, przychodzi nam powróci¢ do codziennych obowi¡zków.
3 wrze±nia powróc¡ do szkóª uczniowie i nauczyciele, by podj¡¢ trud
zdobywania wiedzy i jej przekazywania. Niech szkoªa b¦dzie tak»e miejscem ksztaªtowania charakterów i wychowania mªodych ludzi, a katecheza
szkolna niech stanie si¦ okazj¡ do gª¦bszego poznania Boga i nauki Chrystusa.
Wrzesie« to w naszej historii czas wspomnienia bolesnych wydarze«
sprzed 73 lat rozpocz¦cia II Wojny ‘wiatowej, któr¡ rozp¦tali hitlerowscy
i sowieccy naje¹d¹cy. Dzisiaj po tylu latach modlimy si¦ i czcimy pami¦¢
tych, którzy oddali »ycie w obronie naszej Ojczyzny.
Wrzesie« to tak»e dla naszego miasta czas obchodzonego od wielu
lat Winobrania. Niech b¦dzie to czas zabaw i godnego obchodzenia tego
±wi¦ta. Od trzech lat patronem naszego miasta jest ‘wi¦ty Urban I Papie»
Patron winiarzy i winnic. W czasie tego ±wi¦ta b¦dzie okazja pomodli¢
si¦ na Mszy 9 wrze±nia o godz. 12.00 w Konkatedrze w intencji naszego
Miasta. Nie sprowadzajmy tego ±wi¦ta tylko do spo»ywania wina czy piwa.
Mo»na je prze»y¢ rado±nie, godnie i trze¹wo.
Mottem wrze±niowego wydania Gazetki s¡ ewangeliczne sªowa Pan
winnym krzewem, wy latoro±lami. Zakorzenieni w Jezusie Chrystusie
pragniemy rozpocz¡¢ czas powakacyjny z wielk¡ nadziej¡ i ufno±ci¡ pokªadan¡ w Jezusie Chrystusie i Jego Matce Maryi. O to modlili±my si¦ w czasie
Dekanalnej pielgrzymki do Rokitna 1 wrze±nia zawierzaj¡c Bogu nasz¡
Parafi¦. B¡d¹my dobrymi latoro±lami, które b¦d¡ wydawaªy dobre owoce.
Z najlepszymi »yczeniami i kapªa«skim bªogosªawie«stwem
Ks. Mirosªaw Maciejewski wraz z duszpasterzami naszej Parafii
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KALENDARIUM WYDARZE‹ PARAFIALNYCH
NA WRZESIE‹
01.09.2012 r.- 73 rocznica wybuchu II Wojny ‘wiatowej.
Dekanalne spotkanie grup parafialnych u Pani
Cierpliwie Sªuchaj¡cej w Rokitnie.
03.09.2012 r.- Rozpocz¦cie roku szkolnego i katechetycznego, Msza ±w. o godz. 8.00.
11.09.2012 r.- Msza ±w. z modlitw¡ wstawiennicz¡ o uzdrowienie duszy i ciaªa o godz. 18.30.
13.09.2012 r.- Nabo»e«stwo Fatimskie o godz. 18.30.
17.09.2012 r.- Msza ±w. w rocznic¦ napa±ci ZSRR na Polsk¦.
25.09.2012 r.- Msza ±w. rozpoczynaj¡ca rok pracy Klubu Inteligencji Katolickiej
o godz. 18.30.
30.09.2012 r.- Niedziela ewangelizacyjna.

Od pa¹dziernika 2012 r. wykªady i spotkania Klubu Inteligencji Katolickiej b¦d¡
odbywaªy si¦ w ka»dy wtorek o godz. 19.30 w salce na plebanii przy ul. Chrobrego 8
w Zielonej Górze.
Msza rozpoczynaj¡cza rok pracy odb¦dzie si¦ 25 wrze±nia o godz. 18.30.
KIK zaprasza do uczestnictwa w otwartych spotkaniach i dziaªalno±ci klubu.
Celem jest ksztaªtowanie i odbudowa katolickiej to»samo±ci inteligencji polskiej.

WYKAZ NABO›E‹STW NA CAŠY MIESI•C
Poniedziaªek- Litania do ±w. Pieciu Pierwszych Meczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
- Nabo»e«stwo do ‘wi¦tego Antoniego z ucaªowaniem relikwii
o godz. 9.00.
‘roda
- Nowenna do Matki Bo»ej Nieustajacej Pomocy po Mszy ±wietej
o godz. 9.00 i 18.30.
Piatek
- Koronka do Miªosierdzia Bo»ego po Mszy ±w. o godz. 9.00 i 18.30.
Sobota
-Litania do Pani Cierpliwie Sªuchajacej z Rokitna po Mszy ±wietej
o godz. 9.00.

WRZESIEŃ
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GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii p.w. Naj±wi¦tszego Zbawiciela dziaªaj¡ nast¦puj¡ce grupy. Maj¡
one charakter otwarty, zatem ka»dy z was mo»e znale¹¢ w nich miejsce dla siebie.
Caritas
Ministranci
Dy»ury w ka»dy wtorek;
Spotkania w soboty;
godz. 11 .00, salka nr 4.
godz. 16.00 - 16.30 na plebani.
Chór parafialny
Odnowa w Duchu ‘wi¦tym
Spotkania w ka»dy wtorek;
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 19.00,
salka nad zakrysti¡ o godz. 18.30.
salka nr 1.
Domowy Ko±cióª
Radio Maryja
Spotkania raz w miesi¡cu.
Spotkania w drug¡ sobot¦ miesi¡ca;
Duszpasterstwo Akademickie
salka nr 4, rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o
Spotkania w ±rod¦ o godz. 19.30.
godz. 9.00.
Eucharystyczny Ruch Mªodych
Ruch Rodzin Nazareta«skich
spotkania w soboty;
Spotkania w ka»dy poniedziaªek;
salka nr 1,
salka nr 1 , rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
godz. 18.30.
o godz. 9.00.
›ywy Ró»aniec
Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y
Spotkania w ka»d¡ pierwsz¡ sobot¦
Spotkania w poniedziaªki; salka nr 4,
miesi¡ca; godz. 7.45 w górnym ko±ciele.
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 18.30.

Biada (. . . ) temu, kto jest sam: je»eli upadnie, nie ma nikogo, kto
by go podniósª.
(Ksi¦ga Koheleta)
Tymi sªowami Kohelet zach¦ca do »ycia we wspólnocie. Niewielu z nas z natury
jest samotnikami preferuj¡cymi wªasne towarzystwo . Zazwyczaj samotno±¢ jest
bolesna, ¹le si¦ czujemy, gdy obok nie ma nikogo z kim mo»emy porozmawia¢,
lubimy towarzystwo innych. Prze»ywaj¡c kryzysy, trudne sytuacje szukamy pomocnej
dªoni, »yczliwego u±miechu, dobrego sªowa. Šatwiej to uzyska¢ przebywaj¡c w±ród
ludzi podobnie my±l¡cych, którzy organizuj¡ i ª¡cz¡ si¦ we wspólnoty zapewniaj¡ce
duchowy wzrost swoich czªonków. Takim przykªadem mo»e by¢ Sant'Egidio. Zajmuje
si¦ ona m. in. prowadzeniem noclegowni dla bezdomnych, darmowych szkóª dla
cudzoziemców, dziaªalno±ci misyjnej (dla ludzi niezdecydowanych religijnie) i ekumenicznej (dla wyznawców innych religii), pomoc¡ w znalezieniu pracy i darmowych porad
prawnych obcokrajowcom. Zazwyczaj jednak spotykamy si¦ ze wspólnotami o nieco
zaw¦»onym i bardziej szczegóªowym zakresie dziaªalno±ci. W naszej parafii istniej¡
ró»ne wspólnoty: dla najmªodszych (Eucharystyczny Ruch Mªodych, Ministranci), dla
nieco starszych: Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y, dla dorosªych: ›ywy Ró»aniec,
Odnowa w Duchu ‘wi¦tym, Ruch Rodzin Nazareta«skich skierowany na dziaªalno±¢
w rodzinie oraz Chór dla ludzi maj¡cych artystyczn¡ dusz¦. Ka»da z tych grup jest
otwarta i ch¦tna do pozyskiwania nowych czªonków. Wszystko zale»y jedynie od
naszych ch¦ci.
Anna Kulpaczy«ska
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Odnowa w Duchu ‘wi¦tym
Odnów w naszej epoce Twoje cuda (...) i daj Ko±cioªowi ±wi¦temu, aby w jednomy±lnej i wytrwaªej modlitwie z Maryj¡, Matk¡
Jezusa, pod kierownictwem ±w. Piotra- rozszerzaªo si¦ Królestwo
Boskiego Zbawiciela, królestwo prawdy, sprawiedliwo±ci i pokoju"
Modlitwa Jana XXIII zostaªa wysªuchana. Sobór Watyka«ski II staª si¦ Now¡
Pi¦¢dziesi¡tnic¡, która zapocz¡tkowaªa odnow¦ Ko±cioªa we wszystkich jego wymiarach. Proroctwo Joela: 3,1-2 speªniªo si¦ równie» na Polskiej ziemii. Duch ±wi¦ty
nie pomin¡ª Zielonej Góry. Maryja, caªkowicie ulegªa Duchowi ‘wi¦temu. Pierwsza
Charyzmatyczka wstwiªa si¦ za nami i uprosiªa dla nas Wylanie Ducha ‘wi¦tego,
Jego Naj±wi¦tsz¡ obecno±¢, gdy gromadzi¢ si¦ b¦dziemy i pragn¡¢ Jego obecno±ci
w naszym »yciu.
Pierwsza wspólnota Odnowy w Duchu ‘wi¦tym powstaªa w ko±ciele Naj±wi¦tszego Zbawiciela, a po krótkim czasie przeniesoina zostaªa do ko±cioªa p.w. Matki
Bo»ej Cz¦stochowskiej. Duch Boga dziaªaª z moc¡, a wspólnota byªa bardzo liczna,
sto paredziesi¡t osób, które wielbiªy Boga caªym sercem. Po przeniesieniu kapªana,
opiekuna, z Zielonej Góry, w niedªugim czasie wspólnota zostaªa podzielona na
grupy, do ka»dej parafii w mie±cie. I tak cz¦±¢ sióstr i braci wróciªa do parafii
Naj±wi¦tszego Zbawiciela. Losy wspólnoty byªy ró»ne, zmieniali si¦ kapªani, ludzie
przychodzili i odchodzili, ale Duch ±wi¦ty nie opuszczaª nas i odnawiaª tych, którzy
otwierali serca na Jego moc.
Raz w tygodniu, we wtorek spotykamy
sie po wieczornej Eucharystii na spotkaniu
modlitewnym, a w ka»dy drugi wtorek miesi¡ca sªu»ymy parafianom modlitw¡ wstawiennicz¡.
Odnowa w Duchu ‘wi¦tym to miejsce gdzie ka»dy, otwarty na dziaªanie Ducha ‘wi¦tego, doznaje nieustannego odnowienia wn¦trza duchowego. To co przekazali w depozycie apostoªowie wspólnota zachowuje, a sªuchaj¡c Jezusa przez
staªy kontakt ze Sªowem Bo»ym, odmªadza si¦ duchowo. Karmiony jest wci¡» naszym poznaniem Bo»ych spraw, dojrzewa do królestwa niebieskiego. Wspólnota
w wierze jest drogocennym darem Boga Ojca.
Mo»na »y¢ i modli¢ si¦ samotnie, ale o ile korzystniej jest to czyni¢ z drugim
czªowiekiem. Owocami modlitwy osobistej dobrze jest si¦ dzieli¢, a wtedy staje
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sie ona wspólnotowa. Spotkania modlitewne s¡ bezcenne, Duch ‘wi¦ty przybywa
na nie, gdy modlimy si¦ zgodnie, a niebo nas dotyka. Do±wiadczamy pokoju,
wyciszamy si¦, lub rado±nie wielbimy naszego Stwórc¦, a Duch ‘wi¦ty odradza
nas.

‘WIADECTWO
Ez 37,1-14
Potem spocz¦ªa na mnie r¦ka Pana,
i wyprowadziª mnie on w duchu na zewn¡trz,
i postawiª mnie po±ród doliny.
Byªa ona peªna ko±ci."
Spocz¦ªa na mnie r¦ka Boga z moc¡ i miªo±ci¡. Przyszedª mój czas wybrany
i przeznaczony przez mego Pana. Wyrwana zostaªam z rzeczywisto±ci, w której
tkwiªam przez wiele lat. Oczy Boga na mnie spoczywaªy zawsze i nie byªo mi
pisane zatracenie, ale powrót do »ycia. Postawiª mnie Pan po±ród doliny, a ona
zwiastuje odpoczynek, jest miejscem, gdzie dobrze jest »y¢. Byªa peªna ko±ci, byªy
one obrazem tego, co zostaªo przeze mnie zapomniane...
Dla Boga nie ma rzeczy niemo»liwych, On gdy zechce , to, co umarªe przywróci¢
mo»e do »ycia.
Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daj¦ ducha po to, aby±cie si¦ staªy »ywe. Chc¦
was otoczy¢ ±ci¦gnami i sprawi¦, by±cie obrosªy ciaªem i przybra¢ was w skór¦
i da¢ wam ducha po to, aby±cie o»yªy i poznaªy, »e Ja jestem Pan."
Rodziªe± mnie Panie ponownie, odradzaªe± i starego czªowieka, w ogromnym nieraz
bólu, przeobra»aªe± w istot¦ now¡, odnowion¡. Tchn¡ªe± na mnie Ducha swego,
a On dokonaª rewolucji w moim wn¦trzu.
Tak powiada Pan Bóg: Z czterech witarów przyb¡d¹ duchu i powiej po tych
pobitych, aby o»yli."
I przybyª Duch ±wi¦ty, jak wicher powiaª i posiadª mnie. Jest we mnie znowu, »ywy
i pot¦»ny, Jemu staram si¦ by¢ poddana, to On jest ¹ródªem niewyczerpanym mocy,
m¡dro±ci i pokoju. Udziela sie, gdy Go prosz¦ i równie» wtedy, gdy sam zechce. Do
Niego nale»¦ i chocia» jestem wci¡» czªowiekiem sªabym, a grzech mój jest zawsze
przede mn¡, nie stoj¦ w miejscu, id¦ i wci¡» bli»ej tego, co wieczne i wspaniaªe
jest. Abba Ojcze, przymnó¹ mi wiary, prosz¦, abym nigdy nie zw¡tpiªa i caª¡ ufno±¢
pokªadaªa w Tobie. Aby niebo staªo si¦ moim upragnionym celem. Amen.
siostra Janina - Odnowa w Duchu ‘wi¦tym
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Mój wrzesie« 1939

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
Z pami¦tnika 10-letniego wówczas parafianina Zenona

Maj¡c dziesi¦¢ lat moja wojna zacz¦ªa si¦ 28 sierpnia 1939 roku, wówczas w maªym przygranicznym miasteczku Zb¡szyniu. Ojciec par¦ dni wcze±niej poleciª nam
si¦ spakowa¢ i nast¦pnego dnia wsiedli±my, matka, brat Henryk i ja, do poci¡gu,
jad¡cego w kierunku Wolsztyna-Leszna, gdzie w Wolsztynie mieli±my si¦ przesi¡±¢
na poci¡g do Grodziska Wlkp. Ojciec byª ju» zmobilizowanym pocztowcem i pozostawaª w sªu»bie na granicznej poczcie dworcowej Zb¡szy« 2. Po»egnanie z ojcem
byªo bardzo wzruszaj¡ce. Matka pªakaªa, a ojciec »egnaj¡c nas znakiem krzy»a,
ukradkiem drug¡ r¦k¡ wycieraª ªzy z k¡tów oka. Mnie, jako najstarszego zobowi¡zaª
do opiekowania si¦ mªodszym bratem i matk¡. [...]
Pogoda pierwszego wrze±nia 1939 roku byªa lipcowa. Ani jednej chmurki na
nieboskªonie. Dla nas zacz¦ªa si¦ wojna i caªy poci¡g zaintonowaª pobo»n¡ pie±«:
- Kto si¦ w opiek¦ odda Panu swemu , która si¦ niosªa w niebo z otwartych
w¦glarek. [...]
Wokóª wszystko pªon¦ªo. Widok byª przera»aj¡cy. Z naszych otwartych w¦glarek
widzieli±my wszystko wokoªo. Poci¡g jechaª wolno, stawaª cz¦sto na kolejnych
stacjach, daj¡c pierwsze«stwo transportom wojskowym. Pó¹n¡ noc¡ dojechali±my
do stacji Wrze±nia. Wszystkie tory zaj¦te byªy transportami wojskowymi z czoªgami,
samochodami, wozami konnymi, a w zamkni¦tych wagonach towarowych byªy konie
i »oªnierze. Woªali do nas nie bójcie si¦ , jedziemy na front , b¦dziemy walczy¢
z Niemcami, a» do zwyci¦stwa , obronimy was i byli peªni ducha bojowego i nadziei
na rychªe zwyci¦stwo i koniec wojny. [...]
Z wrze±nia 1939 roku w pami¦ci pozostaªy mnie nast¦puj¡ce niezatarte
wspomnienia, jakby »ywe filmowe obrazy i odczucia:
- Wielki urodzaj ±liwek, którymi do»ywiali nasi zgªodniali »oªnierze nosz¡c je
w heªmach i torbach od masek gazowych.
- Ci¡gªe bezchmurne niebo i nieodª¡czny pomruk lec¡cych samolotów nieprzyjacielskich, którym nieliczne nasze my±liwce, stare górnopªaty, próbowaªy niekiedy
si¦ przeciwstawi¢ w nierównej, bohaterskiej walce, której rezultaty sam widziaªem
w postaci spadaj¡cych w pªomieniu niemieckich samolotów bombowych heinklli
lub dornierów .
- Niesamowity chaos na naszych drogach i wielki patriotyzm m¦»czyzn prosz¡cych
o bro« w ewakuuj¡cych si¦ WKU, i ch¦¢ walki w obronie ojczyzny.
-Po kl¦sce wszechobecny smród rozkªadaj¡cej si¦ ko«skiej padliny i wsz¦dzie
charakterystyczny zapach u»ywanej przez Niemców syntetycznej benzyny, oraz
ogromna przewaga techniczna armii niemieckiej. [...]
Widzieli±my te» walk¦ naszych przeciwpancerniaków, którzy przyczajeni z dwoma
±wietnymi dziaªkami na gumowych koªach, zaatakowali jad¡ce drog¡ czoªgi
niemieckie, zapalaj¡c kilka z nich, a pozostaªe musiaªy si¦ wycofa¢.
Obszerniejsze fragmenty wspomnie« znajduj¡ si¦ w posiadaniu zespoªu redakcyjnego pisma Zbawiciel". B¦dziemy je publikowa¢ przy okazji rocznic wydarze«
historycznych.
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Szkoªa - i co po niej?

Zaczyna si¦ czas powrotu do szkóª i przedszkoli. Okres, w którym dzieci rozpoczn¡
przyswajanie wiedzy na zró»nicowanych poziomach, powróc¡ do klubów, domów kultury aby z pasj¡ oddawa¢ si¦ swojemu hobby. Zapobiegliwi rodzice ju» teraz zaplanowali
dla swoich pociech ró»ne mo»liwo±ci podnoszenia umiej¦tno±ci zarówno w sferze edukacji, sportu czy te» innych form, powi¡zanych z indywidualnymi uzdolnieniami dzieci.
Niestety zaj¦cia pozalekcyjne nie nale»¡ do tanich. Ceny za godzin¦ cz¦sto dochodz¡
do stu a nawet wi¦cej zªotych. Dla rodzin wielodzietnych to spore obci¡»enie i maluchy mog¡ tylko pomarzy¢ o kreatywnym, po»ytecznym i rozwijaj¡cym zainteresowania
sp¦dzeniu wolnego od szkoªy popoªudnia. Alternatyw¡ mog¡ by¢ ±wietlice powstaªe
z inicjatywy instytucji Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej. Instytucja prowadzi
placówki ukierunkowane na dzieci i mªodzie» w ka»dym przedziale wiekowym: przedszkole, ±wietlice dla dzieci w wieku szkolnym oraz kluby mªodzie»owe. S¡ to placówki
specjalistyczne, speªniaj¡ce wymogi ustawowe w zakresie opieki wychowawczej, do»ywiania, pomocy w lekcjach (w ci¡gu caªego tygodnia roboczego, przez cztery godziny
dziennie), zarejestrowane jako tzw. opieku«czo-wychowawcze wsparcie dzienne. Poszczególne punkty prowadz¡ dodatkowo zaj¦cia z zakresu socjoterapii, psychologii,
terapeutyczne. Ka»de z zaj¦¢ jest udokumentowane w specjalnych dziennikach, w których znajduj¡ si¦ równie» indywidualne karty obserwacji dzieci. ‘wietlice funkcjonuj¡
w wymiarze minimum dwudziestu godzin tygodniowo. Oprócz zatrudnionej kadry prac¦
z dzie¢mi wspieraj¡ wykwalifikowani wolontariusze. Co roku organizuje si¦ wyjazdy
podopiecznych na wakacje w ramach realizowanych programów oraz póªkolonie bogate
w ciekawa ofert¦. Równie» w czasie roku szkolnego ±wietlice przygotowaªy ciekaw¡
alternatyw¦ na sp¦dzenie czasu po szkole- poza zaj¦ciami socjoterapeutycznymi dzieci
mog¡ realizowa¢ si¦ w takich moduªach tematycznych jak: taniec, zaj¦cia kulinarne,
plastyka, sport, muzyka itp.
Tak»e podczas ferii zimowych wolontariusze przygotowuj¡ swoim podopiecznym
niezapomniane chwile dzi¦ki uczestnictwu w grach, zabawach i innych wspólnych
przedsi¦wzi¦ciach.
Program profilaktyczny, realizowany w ±wietlicach jest przystosowany do rozwi¡zywania aktualnych problemów dzieci (w szkole, rodzinie, otoczeniu) i uwzgl¦dnia
ich wiek i dojrzaªo±¢ emocjonaln¡. Poza profilaktyk¡ i wychowaniem podopiecznych
wolontariusze przeprowadzaj¡ zaj¦cia pobudzaj¡ce kreatywno±¢ takie jak: ¢wiczenia
twórczego my±lenia, gry i zabawy logiczne, planszowe i strategiczne. Cyklicznie
organizowane s¡ wyj±cia uczestników do teatru i kina, na plenery itp. Punkty utworzone
w ramach Caritasu mylnie postrzegane s¡ jako placówki ukierunkowane jedynie na
dzieci z rodzin ubogich lub potrzebuj¡cych dziaªania socjoterapeutycznego. To tak»e
wsparcie dla dzieci, których rodzice z ró»nych wzgl¦dów (najcz¦±ciej braku czasu w
wyniku podejmowania wielu dziaªa« zarobkowych) nie mog¡ po±wi¦ci¢ im odpowiedniej
uwagi. Funkcjonowanie placówek wspiera niew¡tpliwie zaanga»owanie sponsorów,
którzy oferuj¡ dzieciom mi¦dzy innymi smakoªyki czy te» wyprawki szkolne.
Agnieszka Sobiak
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
NAUCZANIE BŠOGOSŠAWIONEGO JANA PAWŠA II
Ko±cióª jest przekonany, »e praca stanowi podstawowy wymiar bytowania czªowieka na ziemi. W przekonaniu tym umacnia si¦ równie», gdy uwzgl¦dnia caªy
dorobek ró»norodnych nauk po±wi¦conych czªowiekowi: antropologia, paleontologia, historia, socjologia, psychologia i inne
wszystkie zdaj¡ si¦ ±wiadczy¢
o tym w sposób niezbity. Ko±cióª jednak czerpie to swoje przekonanie przede
wszystkim z objawionego Sªowa Bo»ego. Ko±cióª bowiem wierzy w czªowieka: nie
tylko w ±wietle do±wiadczenia historycznego, nie tylko przy pomocy wielorakich
metod poznania naukowego my±li o czªowieku i odnosi si¦ do niego
ale my±li
o nim przede wszystkim w ±wietle objawionego Sªowa Boga ›ywego, a odnosz¡c
si¦ do czªowieka, stara si¦ by¢ wyrazicielem tych odwiecznych zamierze« i tych
transcendentnych przeznacze«, jakie z czªowiekiem zwi¡zaª ten ›ywy Bóg: Stwórca
i Odkupiciel.
Praca rozumiana jako dziaªalno±¢ przechodnia
to znaczy taka, która bior¡c
pocz¡tek w ludzkim podmiocie, skierowana jest ku zewn¦trznemu przedmiotowi,
zakªada swoiste panowanie czªowieka nad ziemi¡ , z kolei za± panowanie to potwierdza i rozwija. Oczywi±cie, »e przez ziemi¦ , o której mówi tekst biblijny, nale»y
rozumie¢ przede wszystkim ten fragment widzialnego wszech±wiata, którego czªowiek jest mieszka«cem, po±rednio jednak mo»na rozumie¢ caªy ±wiat widzialny,
o ile mo»e on znale¹¢ si¦ w zasi¦gu wpªywu czªowieka i jego poszukiwa« w celu
zaspokojenia wªasnych potrzeb. Prócz tego sªowa o czynieniu sobie ziemi poddan¡ posiadaj¡ ogromn¡ no±no±¢. Wskazuj¡ na wszystkie zasoby, które ziemia
(a po±rednio ±wiat widzialny) kryje w sobie, a które przy pomocy ±wiadomego
dziaªania czªowieka mog¡ by¢ odkryte i celowo wykorzystywane przez niego. Tak
wi¦c owe sªowa, zapisane ju» na samym pocz¡tku Biblii, nie przestaj¡ nigdy by¢
aktualne. S¡ nimi obj¦te wszystkie minione epoki cywilizacji i ekonomii równie dobrze, jak caªa wspóªczesno±¢ oraz przyszªe fazy rozwoju, które mo»e cz¦±ciowo ju»
si¦ zarysowuj¡, ale w znacznej mierze pozostaj¡ przed czªowiekiem jako jeszcze
nieznane i zakryte.
Praca w swym podmiotowym wymiarze jest zawsze dziaªaniem osoby, actus
personae, zatem uczestniczy w niej caªy czªowiek, uczestniczy ciaªo i duch, bez
wzgl¦du na to, czy jest to praca fizyczna czy umysªowa. Do caªego te» czªowieka
zwrócone jest Sªowo Boga ›ywego, ewangeliczne or¦dzie zbawienia, w którym
odnajdujemy wiele tre±ci
jakby szczególnych ±wiateª
skierowanych ku pracy
ludzkiej. Potrzebna jest odpowiednia asymilacja tych tre±ci, potrzebny jest wewn¦trzny wysiªek ducha ludzkiego, prowadzony wiar¡, nadziej¡ i miªo±ci¡, aby przy
pomocy tych tre±ci nada¢ pracy konkretnego czªowieka to znaczenie, jakie ma
ona w oczach Boga, i poprzez które wchodzi ona w dzieªo zbawienia jako jego
zwyczajny, a równocze±nie szczególnie doniosªy w¡tek i skªadnik.
Z Encykliki Jana Pawªa II LABOREM EXERCENS o pracy ludzkiej
(z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum).
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›YCIE PARAFII
XXX PIESZA PIELGRZYMKA NA JASN• GÓR†
Hasªo przewodnie tegorocznej Jubileuszowej XXX Pieszej Pielgrzymki z Zielonej Góry na Jasn¡ Gór¦ brzmiaªo Od zawsze na
zawsze z Maryj¡ . W Grupie Zielonej w¦drowaªo do tronu Jasnogórskiej Pani 80 pielgrzymów. Na szlak pielgrzymkowy wyruszyli±my 2 sierpnia
z Konkatedry p.w. ‘w. Jadwigi. Mszy ±w., rozpocz¦tej o godz. 6:00, przewodniczyª
Jego Ekscelencja Biskup Senior Paweª Socha. Grupa Zielona, zgodnie z tradycj¡
codziennie rozwa»aªa Sªowo Bo»e.
Ka»dy dzie« rozpoczynaª si¦ modlitw¡, ¢wiczeniami usprawniaj¡cymi aparat artykulacyjny. Nast¦pnie ±piewali±my
Godzinki o Niepokalanym Pocz¦ciu Naj±wi¦tszej Maryi Panny, po od±piewaniu
których rozpoczynali±my przygotowanie
do Eucharystii poprzez rozwa»anie Sªowa Bo»ego. Centralnym punktem dnia byªa Eucharystia. W godzinach poªudniowych rozwa»ali±my tajemnice Ró»a«ca
‘wi¦tego, poprzedzaj¡c je intencjami duchowych pielgrzymów. Godzina 15:00
byªa czasem przeznaczonym na Koronk¦ do Miªosierdzia Bo»ego. Wieczorem ª¡czyli±my si¦ duchowo w modlitwie Apelu Jasnogórskiego z Jasn¡ Gór¡ oraz z nasz¡ parafi¡ i modl¡cymi si¦ w niej pielgrzymami duchowymi.
Modlitwy na pielgrzymim szlaku byªy
przeplatane pie±niami religijnymi, patriotycznymi i rozrywkowymi. Ostatniego dnia
zasiedli±my do wspólnej agapy. Z racji
okr¡gªego jubileuszu nie mogªo si¦ obej±¢
bez tortu. Grupa Zielona nauczyªa si¦ te»
ta«czy¢ belgijk¦.
12 sierpnia, przy pi¦knej sªonecznej
pogodzie, ujrzeli±my Jasn¡ Gór¦. Ze sªonecznikami w dªoniach i ±piewem na
ustach wkroczyli±my w progi domu naszej Matki. Maryja przywitaªa nas z otwartymi
ramionami. Po Apelu Jasnogórskim wyruszyli±my w drog¦ powrotn¡ do naszych
domów.
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›YCIE PARAFII
Wakacje Eucharystcznego Ruchu Mªodych
W dniach 28.07-6.08.12 r. nasza 16 osobowa grupa ERM-u,
razem z s.Renat¡, wybraªa si¦ na rekolekcje wakacyjne do
Bukowca- maªej miejscowo±ci pod Karpaczem. Byli±my podzieleni na dwie grupy wiekowe; pierwsza grupa- szkoªa podstawowa,
a druga- klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Wi¦kszo±¢ z nas byªa doª¡czona do grupy starszej, która liczyªa 30 osób. Mogli±my spotka¢ osoby nie tylko
z Zielonej Góry, ale tak»e Poznania, Radomia, Warszawy, Wrocªawia, a nawet z Kanady, Niemiec i Holandii! Razem nasza wspólnota liczyªa 92 osoby.
Tematem przewodnim dziesi¦ciodniowych rekolekcji byªo tegoroczne hasªo ERMu. Z odniesieniem do niego odbywaªy si¦ nasze wyprawy . Odbyªy si¦ tak»e dwa
spotkania zorganizowane przez o±rodek, w którym mieszkali±my; jedno na temat
zagro»e« w internecie, zaaran»owane przez tamtejsz¡ pani¡ pedagog, drugie nt.
zagro»e« w górach- przeprowadzone przez pana Šukasza, naszego przewodnika.
Dzi¦ki temu spotkaniu byli±my w peªni przygotowani na zbli»aj¡ce si¦ wycieczki.
Pierwsz¡ wycieczk¡ byª wyjazd do Parku Miniatur Zabytków Dolnego ‘l¡ska
i Western City w ‘ciegnach, gdzie prze»yli±my kilka godzin wspaniaªej zabawy.
Nast¦pn¡ caªodniow¡ wycieczk¡ byªo wyj±cie w góry na Sokolik i Krzy»n¡ Gór¦.
Kolejn¡- 3godzinna wyprawa po Bukowcu, a czwart¡, tak»e caªodniow¡- wyprawa
na ‘nie»k¦.
Nasz wyjazd wakacyjny to nie tylko spotkania formacyjne i wycieczki.
Codziennie uczestniczyli±my we Mszy
±w, odnowili±my swoje przyrzeczenia
chrzcielne oraz mieli±my wspóln¡ adoracj¦. W ci¡gu caªego wyjazdu organizowali±my pogodne wieczorki i rozgrywki sportowe. Mieli±my tak»e czas na ognisko,
dwie dyskoteki oraz kibicowanie Polakom
w siatkówce.
W ramach zielonej nocy , ogl¡dali±my filmy: Chªopiec w pasiastej pid»amie
i Opowie±ci z Narnii III . Podpisywali±my si¦ te» na koszulkach.
Bardzo z»yli±my si¦ ze sob¡, dlatego przy po»egnaniu ªzom i u±ciskom nie byªo
ko«ca. Czas tych rekolekcji byª naprawd¦ wyj¡tkowy i na zawsze zostanie w naszej
pami¦ci, nie tylko dzi¦ki zdj¦ciom.
Aleksandra Ferenc
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›YCIE PARAFII
CANTEMUS DOMINO na Festiwalu Muzyki Chóralnej
Chór TOWARZYSTWA ‘PIEWACZEGO CANTEMUS DOMINO , dziaªaj¡cy przy parafii p.w. Naj±wi¦tszego Zbawiciela, w dniach 1-4 czerwca 2012 r. przebywaª na Litwie, gdzie w Ejszyszkach odbywaª si¦
I Mi¦dzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej.
W festiwalu braªy udziaª zespoªy m. in. z Biaªorusi, Litwy, Šotwy, Warszawy, Katowic, Gda«ska, Gliwic,
Poznania, Szczecina, Biaªegostoku, Grudzi¡dza, Tczewa, Leszna, Lublina , Suwaªk razem 28 zespoªów.
Chór CANTEMUS DOMINO zaprezentowaª repertuar zªo»ony z nast¦puj¡cych
utworów:
1. C. Saint Seans AVE VERUM
2. J. ‘wider CZEGO CHCESZ OD NAS, PANIE
3. V. Mischinis CANTATE DOMINO
4. St. Moniuszko MAZUR Z OPERY STRASZNY DWÓR
Chórem, w zast¦pstwie chorego Macieja Ogarka, dyrygowaª BARTŠOMIEJ
STANKOWIAK. Chór otrzymawszy 84 punkty wy±piewaª SREBRN• WST†G†
SOLCZY (II miejsce). Nagrod¦ (statuetk¦ oraz 42 calowy telewizor) przekazaª ambasador Rzeczypospolitej na Litwie, Janusz Skolimowski. Telewizor nasi chórzy±ci
przekazali, jako dar, dla polskiego gimnazjum w Ejszyszkach.
Przesªuchania konkursowe odbywaªy si¦ w ko±ciele p.w. Wniebowst¡pienia Pa«skiego w Ejszyszkach, gdzie tak»e w sobot¦ wieczorem odprawiona zostaªa Msza w intencji wszystkich chórzystów. Niesamowite prze»ycie, kiedy, jak policzyªam
700 chórzystów- wykonuje wspólnie utwory!
Wieczorem odbyªo si¦ integracyjne spotkanie przy jedzeniu, ±piewie i ta«cach.
W niedziel¦, 3 czerwca, zwiedzali±my Wilno, udaªo nam si¦ za±piewa¢ Gaude, Mater Polonia przed obrazem Matki Boskiej
w Ostrej Bramie! Šza bªysn¦ªa w oku ze
wzruszenia. Potem pojechali±my do Troków, gdzie mogli±my zobaczy¢ pi¦kny zamek na wyspie, a tak»e popróbowa¢ litewskich specjaªów ró»nego rodzaju piero»ków (pycha!!!!). Wyjazd i udziaª w Festiwalu byª wspóªfinansowany przez Urz¡d
Marszaªkowski, Parafi¦ p.w. Naj±wi¦tszego Zbawiciela w Zielonej Górze oraz samych chórzystów. Proboszcz
ks. Mirosªaw Maciejewski towarzyszyª chórowi
i koncelebrowaª uroczyst¡ Msz¦ ±w. Wrócili±my zm¦czeni ale szcz¦±liwi!
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›YCIE PARAFII
Pod koniec wrze±nia bierzemy udziaª w II Mi¦dzyrzeckiej Uczcie Chórów
Amatorskich MUCHA, a w poªowie pa¹dziernika ±piewamy na Ogólnopolskim
Festiwalu Silesia Cantat w Gªogowie, natomiast w grudniu jedziemy do Emlichheim,
by z chórami z Niemiec i Holandii wykona¢ oratorium Mesjasz J.F. Haendla.
Violetta Janecka

Wakacje ministrantów
Wspólne wakacje ministrantów rozpocz¦ªy si¦ 20 sierpnia Eucharysti¡ o godzinie 7:00 w naszym ko±ciele, p.w.
Naj±wi¦tszego Zbawiciela. Mimo wczesnej wakacyjnej pory
stawili si¦ wszyscy, bo emocje zwi¡zane z wyruszeniem na
wakacyjne woja»e przezwyci¦»yªy ch¦¢ dªu»szego pozostania w ªó»ku. Po zapakowaniu baga»y do samochodów wyruszyli±my w drog¦. Byªa to prawdziwa wyprawa
w nieznane, bo nie zdawali±my sobie sprawy z tego, co jeszcze przed nami. Po
dªugiej drodze i oczekiwaniu dok¡d ostatecznie trafimy, dojechali±my do Darªowa.
Miejsce, w którym si¦ zatrzymali±my byªo bardzo przytulne, panowaªa w nim niemal
domowa atmosfera.
Pierwsz¡ nasz¡ wypraw¡ byªa wycieczka nad morze. Baªtyk jest wyj¡tkowo
pi¦kny. Woda byªa czysta i nawet ciepªa- jak na nasze morze. Na pla»y tªumy
wczasowiczów. Mogli±my wreszcie poleniuchowa¢ i odpocz¡¢ z dala od miasta.
Jednak nawet na wakacjach nie zapominali±my o Panu Bogu. Codziennie
uczestniczyli±my we Mszy ±w. Ju» po pi¦ciu minutach od wyj±cia z o±rodka,
w którym mieszkamy byli±my w ko±ciele p.w. Matki Bo»ej Cz¦stochowskiej. Ko±cióª
ten urzekª nas swoim pi¦knem. Naprawd¦ byªo w nim co podziwia¢.
Posiªki przygotowywali±my sobie sami. Nie korzystali±my z restauracji czy
miejsc szybkiej obsªugi. Do±wiadczenie to u±wiadomiªo nam, jacy potrafimy by¢
samodzielni i pozwoliªo zawi¡za¢ szczere wi¦zy przyja¹ni.
Pogoda sprzyjaªa nam do ostatniego dnia pobytu nad morzem. Korzystali±my
wi¦c z k¡pieli morskich i sªonecznych. Nawet si¦ nie obejrzeli±my, a nadszedª czas
powrotu do domu. Pozostaªy nam niezapomniane wspomnienia. To, co najbardziej
zapadªo mi w pami¦¢ to treningi, mecz piªkarski i zaj¦cia z samoobrony.
Z caªego serca dzi¦kujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
si¦ do naszego letniego wypoczynku. Dzi¦kujemy naszemu ks. Marcinowi Krechowiczowi i pozostaªym opiekunom. Obiecujemy modlitw¦ w intencji Was wszystkich.
Bóg zapªa¢.
ministrant
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›YCIE PARAFII
Wakacje Ruchu Rodzin Nazareta«skich
Ruch Rodzin Nazareta«skich, dziaªaj¡cy przy naszej parafii miaª w te wakacje
dwie propozycje letniego wyjazdu dla rodzin. Miªo±nicy Podhala i górskich w¦drówek
mogli w dniach 2-8 lipca zamieszka¢ w Witowie, w bliskim s¡siedztwie Doliny
Chochoªowskiej, by napawa¢ si¦ pi¦knem górskiej przyrody, majestatem Tatr i na
nowo uczy¢ si¦ zawierza¢ Matce Bo»ej. Centralnym punktem pobytu na Podhalu
byªa wizyta w Sanktuarium Matki Bo»ej Ga¹dziny Podhala«skiej w Lud¹mierzu.
Odbyªo si¦ tam coroczne spotkanie wszystkich wspólnot RRN przebywaj¡cych na
rekolekcjach w Tatrach. Do Ga¹dziny Podhala przyjechaªo ok. 1000 osób z ró»nych
stron Polski. Msz¦ ±w. z ks. bp. Pawªem Soch¡ sprawowaªo przeszªo 20 kapªanów.
Miªo±nicy polskiego morza
i pla»y mieli okazj¦ (w dniach
21-28 lipca), wybra¢ si¦ na
najbardziej urokliw¡ cz¦±¢
wybrze»a- do Jastarni na
Mierzei Helskiej.
Tegoroczne hasªo letnich
rekolekcji brzmiaªo: Z Jezusem w ramionach Maryi.
Nasz plan dnia byª tak opracowany, by na nic nie zabrakªo miejsca. Byªa wi¦c: poranna medytacja i modlitwa dla dzieci, konferencja, Eucharystia, grupki dzielenia,
Apel Jasnogórski i adoracja Naj±wi¦tszego Sakramentu. Ksi¦»a byli nieustannie do
naszej dyspozycji. Bez problemu mogli±my wi¦c skorzysta¢ z Sakramentu Pokuty
i Pojednania. Caªe to bogactwo pozwalaªo w ªatwy i szybki sposób pogª¦bi¢ swoj¡
relacj¦ z Bogiem i nabra¢ siª przed powrotem do codziennych zaj¦¢ i obowi¡zków.
Nie zabrakªo te» czasu na odpoczynek. Byªy wspólne spacery, ognisko ze ±piewami
i pieczonymi kieªbaskami, wycieczki w ciekawe miejsca, np. do gda«skiego akwarium i wiele innych. Gdy rodzice zgª¦biali tre±ci duchowe, ich pociechy w tym czasie
korzystaªy z zabaw na ±wie»ym powietrzu, ogl¡daªy bajki lub przygotowywaªy rysunki do procesji z darami- wszystko pod okiem animatorów. Tego typu wypoczynek
letni jest rozwi¡zaniem doskonaªym, bo skupia w sobie wszystko, czego potrzeba.
Jest zatem Pan Bóg, jest czas dla rodziny i miejsce na nawi¡zywanie znajomo±ci
z warto±ciowymi lud¹mi, którzy maj¡ podobny ±wiatopogl¡d i kieruj¡ si¦ tym samym
systemem warto±ci.
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
‘w. Urban I, papie»
Pontyfikat ±w. Urbana I przypadaª na lata 222-230.
Urban byª synem Poncjana. W ±redniowieczu byª jednym z najbardziej popularnych
±wi¦tych. W jego dzie« bªogosªawiono pola. Patron wªa±cicieli winnic, winnej latoro±li, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów. Urban I zmarª w Rzymie i zostaª
pochowany w katakumbach ±w. Kaliksta.
W ikonografii ukazuje si¦ ‘wi¦tego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego
atrybutami s¡: kielich, krucyfiks, ksi¦ga, miecz, winne grono, winne grono na
ksi¦dze. Ko±cióª czci papie»a Urbana I jako ±wi¦tego w liturgii 25 maja.
Dnia 5 wrze±nia 2010 roku na podstawie wydanego przez Stolic¦ Apostolsk¡ Dekretu ‘w. Urban zostaª patronem naszego miasta. Wniosek o patronat zgªosili winiarze. Zebrali ok. 2 ty±. podpisów.
PIE‘‹ - MODLITWA
1. W±ród patronów ±wi¦tych w niebie jest m¦czennik dawnych lat.
Jego krew zasiewem chrze±cijan, co wskazuje Bo»y ªad.
W Jego r¦ku winne grono, Eucharystii ±wi¦tej znak,
Wierny Panu, wszystkich Bo»ych Sªuga sªug.
Ref.: Urbanie, ±wi¦ty Patronie,
Gród Winny w opiek¦ we¹.
Papie»u, prowad¹ ku Prawdzie,
Dróg wiary, nadziei strze».
2. Tobie ±wi¦ty opiekunie powierzamy nasze dni:
Wszystkie smutki i rado±ci, najpi¦kniejsze nasze sny.
Zªó» je Bogu na oªtarzu, by u±wi¦ciª ka»dy trud,
I ozdobiª nasze »ycie blaskiem cnót.
3. Twoje r¦ce rozdawaªy Eucharystii wielki dar,
Jezus bowiem Ci zaufaª, widz¡c pragnie« Twoich »ar.
Naucz, jak otworzy¢ serca, gdy przychodzi Panów Pan,
By±my godnie Go przyj¦li, pomó» nam!
4.Dzi± potrzebna Twa modlitwa, by zªy duch nie zwodziª nas,
Zaciemniaj¡c ±wiatªo wiary i nadziei gasz¡c blask.
Pomó» dzisiaj wi¦c przywróci¢ warto±¢ prawdy naszych sªów,
By±my mogli si¦ wolno±ci¡ cieszy¢ znów.
5.Ty w opiek¦ nasze miasto ju» od wieków chciaªe± wzi¡¢
My speªniamy Twe pragnienia i woªamy: z nami b¡d¹!
B¡d¹ patronem wszystkich, którzy zamieszkuj¡ Winny Gród.
By si¦ ka»dy Tw¡ opiek¡ chlubi¢ mógª!
Melodia: Jerzy Bauer (Czarna Madonna)
Sªowa: Zespóª ±w. Urbana i ±w. Cecylii
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
‘WI†CI
Bªogosªawiona Matka Teresa z Kalkuty, urodziªa si¦ 26
sierpnia 1910 w Macedonii, zmarªa na zawaª serca 5 wrze±nia 1997 w Kalkucie zakonnica, zaªo»ycielka zgromadzenia Misjonarek Miªo±ci.
Przez ponad 45 lat sªu»yªa ubogim, chorym sierotom
i umieraj¡cym w Indiach. Ju» w latach siedemdziesi¡tych
byªa znana na ±wiecie jako adwokat biednych i bezbronnych.
Matka Teresa z Kalkuty musiaªa te» stawia¢ czoªo ró»norakiej krytyce. Pojawiaªy si¦ zarzuty, »e jednym z aspektów
pracy zgromadzenia Misjonarek Miªo±ci byªo nawracanie na
katolicyzm. Krytykowano je za sprzeciw wobec aborcji i antykoncepcji, wiar¦ w to,
»e ubóstwo jest czym± dobrym, a tak»e standardy opieki medycznej w hospicjach
Misjonarek Miªo±ci i nieprzejrzysty sposób wydawania darowizn przez zgromadzenie. O jej »yciu i dziaªalno±ci powstawaªy liczne filmy i ksi¡»ki. W 1979 roku
otrzymaªa Pokojow¡ Nagrod¦ Nobla, natomiast rok pó¹niej najwy»sze indyjskie
odznaczenie pa«stwowe Order Bharat Ratna za prac¦ humanitarn¡.
Na pro±b¦ wielu osób i organizacji Jan Paweª II ju» w 1999 r., a wi¦c
zaledwie w 2 lata po jej ±mierci wydaª zgod¦ na oficjalne rozpocz¦cie procesu
beatyfikacyjnego, który zako«czyª si¦ wraz z dniem 19 pa¹dziernika 2003, a wi¦c
w rocznic¦ 25 lat pontyfikatu papie»a.
Wspomnienie bª. Matki Teresy z Kalkuty obchodzimy 5 wrze±nia.
‘w. Stanisªaw Kostka urodziª si¦ w 1550 roku, »yª tylko
18 lat. Maj¡c 15 lat zachorowaª. W czasie choroby do±wiadczyª wizji ±w. Barbary i Naj±wi¦tszej Marii Panny, które
nakazaªy mu wst¡pi¢ do zakonu Jezuitów. Stanisªaw uciekª
do Rzymu wbrew woli rodziców i zostaª przyj¦ty do zakonu.
Uczestniczyª w codziennej Mszy ±w. i comiesi¦cznej spowiedzi. Po kilku miesi¡cach pobytu w klasztorze ±w. Stanisªaw
zachorowaª na malari¦ i wkrótce zmarª. Jak powiedziaª przeªo»ony klasztoru: "Byª to czªowiek maªy ciaªem, ale wielki
duchem . Byª niezwykle religijnym i oddanym Panu Bogu
chªopcem. W 1726 zostaª kanonizowany, by by¢ przykªadem i inspiracj¡ dla
wszystkich ludzi, a zwªaszcza dla mªodzie»y, której zostaª patronem.
Patron: Polski, KSM-u, ERM-u, ministrantów oraz polskich dzieci i mªodzie»y.
Wspomnienie ±w. Stanisªawa Kostki obchodzimy 18 wrze±nia.
Aleksandra Ferenc
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
K•CIK MODLITW
Modlitwa do ±w. Michaªa Archanioªa ‘wi¦ty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwo±ci i zasadzkom zªego ducha b¡d¹ nasz¡
obron¡. Oby go Bóg pogromi¢ raczyª, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zast¦pów, szatana i inne duchy zªe, które na zgub¦ dusz ludzkich po tym
±wiecie kr¡»¡, moc¡ Bo»¡ str¡¢ do piekªa. Amen.
papie» Leon XIII

Fatimska Pani, Królowa, Matka
Pod Jej obron¦ si¦ uciekajmy!
We wrze±niu o dziwnych wydarzeniach na polach Cova da Iria wiedziaªo ju»
bardzo wiele osób. Dzieci, id¡c na wyznaczone miejsce spotkania, musiaªy si¦
przeciska¢ przez napieraj¡cy tªum. Panowaª haªas. Ka»dy chciaª widzie¢, porozmawia¢ lub chocia» dotkn¡¢ pastuszków. Wielu padaªo przed dzie¢mi na kolana,
prosz¡c o przekazanie ich pró±b Pani. Ci, którzy nie mieli mo»liwo±ci spojrzenia
dzieciom w oczy i przedstawienia swojej intencji, wykrzykiwali je, siedz¡c na drzewach, murach, maj¡c w ten sposób nadziej¦, »e ich gªos stanie si¦ dono±lejszy,
»e dotrze do uszu trójki niezwykªych dzieci. Šucja po latach napisaªa, »e przemarsz
w±ród prosz¡cych, krzycz¡cych ludzi staª si¦ dla niej obrazem ludzkiej n¦dzy, który
odnajduje tak»e w Pi±mie ‘wi¦tym. Tam ukazaªa si¦ caªa n¦dza biednej ludzko±ci.
Niektórzy krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczy¢, gdy
przechodzili±my.
Dnia 13 wrze±nia na pola Cova da Iria przybyªo ok. 30 tysi¦cy ludzi. Na niebie
wida¢ byªo gwiazdy i ksi¦»yc. Biaªa chmurka spowijaj¡ca pastuszków unosiªa si¦
tak»e nad drzewem, nad którym tylko trójka wizjonerów widziaªa Pani¡. Tego
dnia dzieci zobaczyªy równie» sªupy dymu i roz±wietlon¡ kul¦ ziemsk¡, nad
któr¡ spoczywaªy stopy Maryi. Na bezchmurnym, bª¦kitnym niebie mo»na byªo
zaobserwowa¢ powolny ruch sªo«ca wraz z deszczem kwiatów, które znikaªy zanim
dotkn¦ªy ziemi. Znów przed spotkaniem z Pani¡ miaªo miejsce to samo, znajome
ju» zjawisko ±wietlne, po którym dzieci ujrzaªy Pani¡ nad d¦bem. Przemówiªa do
nich:
- Odmawiajcie w dalszym ci¡gu ró»aniec, aby uprosi¢ koniec wojny. W pa¹dzierniku przyb¦dzie równie» nasz Pan, Matka Bo»a Bolesna i z góry Karmel,
±w. Józef z Dzieci¡tkiem Jezus, »eby ±wiat pobªogosªawi¢. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, »eby±cie i w ªó»ku miaªy sznur pokutny
na sobie. No±cie go tylko w ci¡gu dnia.
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
Pani ponownie prosiªa dzieci:
- Nie obra»ajcie wi¦cej Pana Boga, jest ju» i tak bardzo obra»any.
Šucja po latach napisaªa, i» odebraªa te sªowa jako skarg¦ i czuª¡ pro±b¦ zarazem.
Dlatego te» chciaªa, by echo tej pro±by byªo sªyszane na caªym ±wiecie.
Na koniec spotkania Šucja znów przedstawiªa pro±by innych ludzi. Pani powiedziaªa:
- Kilku uzdrowi¦, innych nie. W pa¹dzierniku uczyni¦ cud, aby wszyscy uwierzyli.
Or¦dzie Fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, pokuty i modlitwy. W jaki
sposób odpowiadamy na to wezwanie? Pod Twoj¡ obron¦ uciekamy si¦ ±wi¦ta
Bo»a Rodzicielko... - ta si¦gaj¡ca III wieku modlitwa w peªni wyra»a oddanie nale»ne
Matce Chrystusa.
‘wi¦ty Maksymilian Maria Kolbe dowodziª, »e wola Niepokalanej nigdy nie
jest przeciwna woli Bo»ej, lecz jest jej najdoskonalszym wyrazem. To Maryja
w doskonaªy sposób prowadzi nas do Swego Syna. Wi¦cej- ±w. ojciec Kolbe mówiª
nawet, »e je±li cokolwiek oddali nas od Maryi, w konsekwencji oddali nas te» od
doskonaªo±ci.
Pro±my wi¦c Matk¦ Naj±wi¦tsz¡, by wyprosiªa nam ªask¦ wiary i nawrócenia.
By Niepokalane Serce Maryi zatriumfowaªo jak najszybciej nie tylko w naszych
sercach, domach i rodzinach, ale w caªej naszej Ojczy¹nie.
Ci¡g dalszy nast¡pi.
Zapraszamy na Nabo»e«stwo fatimskie 13 wrze±nia o godz. 18.30.
Agnieszka Linka

NASZE SPRAWY
BANK USŠUG
Oczekujemy na wasze zgªoszenia do rubryki: potrzebuje, oddam, pomoge. Zgªoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.
Oddam dwie opony do Tico.
informacja pod numerem
redakcyjnym.

Mªoda para poszukuje
mieszkania do wynajecia.
informacja pod numerem redakcyjnym.

LISTY PARAFIAN
Drodzy parafianie !
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drog¡
mailow¡: zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem ,,DO REDAKCJI".
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STREFA RELAKSU

1. Miesiąc, w którym rozpoczyna się rok szkolny.
2. Imię ojca Najświętszej Maryi Panny.
3. Książę wojska niebieskiego.
4. Ulubiony czas uczniów.

5. Imię papieża, który ustanowił święto Narodzenia NMP w roku 69

Krzy»ówka
1. Miesi¡c, w którym rozpoczyna si¦ rok
szkolny.
2. Imi¦ ojca Naj±wi¦tszej Maryi Panny.
3. Ksi¡»¦ wojska niebieskiego.
4. Ulubiony czas uczniów.
5. Imi¦ papie»a, który ustanowiª ±wi¦to
Narodzenia NMP w roku 699.

1.

2

2.

4

3.

5

4.
5

3

6

1

Hasło:

Zwyci¦zcy wyªonieni zostan¡ w drodze losowania. Wypeªnij prawidªwo kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: wykre±lanka dla dzieci - piªka, krzy»ówka - bilety do
kina.
Kupon konkursowy nr 5.
Hasªo: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ...............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy nr 5. (przeskakiwanka)
Hasªo: .......................................
Imie: .........................................
Nazwisko: .................................
Adres: .......................................
..................................................
telefon: .....................................
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STREFA RELAKSU
K•CIK KULINARNY
Muffinki z kokosem i czekolad¡

Bananowe racuszki

Skªadniki:
150 g mi¦kkiego masªa
3/4 szklanki cukru
3 jajka
1 opakowanie cukru waniliowego
1 i 3/4 szklanki m¡ki pszennej
2 pªaskie ªy»eczki proszku do pieczenia
100 g czekolady, poªamanej na maªe kawaªeczki
Sposób wykonania:
Masªo utrze¢ z cukrem na puszyst¡
mas¦. Po kolei wbija¢ jajka, miksuj¡c
po ka»dym dodaniu. Stopniowo dodawa¢ m¡k¦ wymieszan¡ z proszkiem do
pieczenia. Mas¦ wymiesza¢ z wiórkami
i czekolad¡ i przeªo»y¢ do papilotek. Piec
ok. 25 minut w temp. 170 stopni.

Skªadniki na ciasto:
3 szklanki m¡ki pszennej
szczypta soli
1 i 1/2 szklanki ciepªej wody
25 g dro»d»y
3 ªy»ki cukru
2 ªy»ki oleju
3 banany
Sposób wykonania:
Dro»d»e wymiesza¢ z wod¡ i odstawi¢.
M¡k¦ przesia¢ do miski, zrobi¢ wgª¦bienie i doda¢ sól, cukier i olej. Stopniowo dodawa¢ zaczyn, caªy czas ucieraj¡c
drewnian¡ ªy»k¡. Rozgnie±¢ banany widelcem i doda¢ do ciasta. Odstawi¢ na
godzin¦ do wyro±ni¦cia. Sma»y¢ na rozgrzanym oleju i podawa¢ ciepªe.
Anna Nadstoga

K•CIK KULTURALNY
WARTO PRZECZYTA‚...
Kwiaty na stepie Barbary Piotrowskiej-Dubik.
Napisane wspaniaªym j¦zykiem, z niezwykª¡ lekko±ci¡
i prostot¡ w opisywaniu zdarze« i wyra»aniu my±li wspomnienia dziewczynki, której szcz¦±liwe dzieci«stwo przerwaªa wojna. Caªa jej rodzina zostaªa wywieziona do Kazachstanu. Jak
sama pisze: dzi¦ki Opatrzno±ci Bo»ej prze»yªam sze±¢ lat
w skrajnej n¦dzy, gªodzie i ci¦»kiej pracy . Ksi¡»ka powstaªa
na pro±b¦ wnuków, które kierowane niezwykª¡ ciekawo±ci¡, domagaªy si¦ opowie±ci z tego niezwykle trudnego okresu.
Agnieszka Linka
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INFORMATOR
OCHRZCZENI
Lipiec: Antonina Gajek, Julia Cieras, Dominika Jasi«ska, Hanna Litwin, Maciej Postro»ny, Szymon Ciok,
Julia Kuchta, Maja Kaszy«ska, Karol Konury, Juliusz
Czugaj
Sierpie«: Julia Bªaszczyk, Hanna Gil, Julian Czajka,
Gracjan Daszkiewicz, Amelia Zióªkowska, Wit Krause,
Olaf Silski, Szymon Linkowski, Nikola Sokóª, Marek Dra»d»y«ski,Alex ›ygura

JUBILEUSZE
25 rocznica ±lubu El»biety i Henryka Krol

ODESZLI DO DOMU OJCA

Stanisªaw Kaczor, Andrzej Malik, Jan Kowalczyk, Marianna Sta±kowit,
Jadwiga Peno,Bo»ena Góraj, Leokadia Danielewska, Anna Kaczmarek,
Gertruda Tylson, Janina Krzywulska-Nowak, Ludwik Czeka«ski, Stefan
Napieraªa, Alfons Durawa, Teresa Janus, Irena Klinowska, Maria Poradzisz,
Zdzisªaw Banaszewski, Iwona Lecko, El»bieta Bertrand,Henryk Pyzarowic,
Piotr Jaworski, Bronisªawa Baªazy, Alfred Mod»yk, Jan Wi±niewski,
Kazimiera Appelbaum

Pamietajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porz¡dek nabo»e«stw
Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 19.15/akademicka/
Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 18.30
Wa»ne informacje
Biuro parafialne czynne:
wtorek i piatek 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00,
czwartek 18.00 - 19.30,
poniedziaªek i ±roda nieczynne
Nr telefonu ks. dy»urnego: (68) 324-17-75, kom. 693-952-030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki i ±rody 18.00 - 19.30
Ogªoszenia prafialne znajduj¡ si¦ w gablocie przy ko±ciele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl

23

WRZESIEŃ

Fotoreporta»

XXX pielgrzymka na Jasną Górę
02-12 sierpnia 2012 r.

Nabożeństwo Fatimskie
13 sierpnia 2012 r.

Msza rozpoczynająca Festiwal
Festiwal Folkloru,
pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na wrzesień:
Ogólne
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie
prawdy.
Misyjne
Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom
uboższym.

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 Kosciół- 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: ksiadz 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.

