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Najdostojniejszy Księże Biskupie Tadeuszu!
Z okazji święta patronalnego, wspólnota parafialna pw. Najświętszego Zbawiciela pragnie otoczyć osobę Księdza Biskupa wielkim
modlitewnym wstawiennictwem i najlepszymi życzeniami. Niech
deszcz łask z nieba nieustannie zrasza Twoje posługiwanie i przynosi jak najobfitsze owoce świętości. Niech Pani Cierpliwie Słuchająca z Rokitna otacza Waszą Ekscelencję płaszczem przemożnej
opieki, a patron - św. Juda Tadeusz niech wyprasza dary potrzebne w posługiwaniu biskupim.
Oddani parafianie Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela

Fotoreporta»

Pielgrzymka
Pielgrzymka dekanatu
dekanatu Diecezji
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Zielonogórsko-Gorzowskiej
do Rokitna - 1 września 2012 r.

PAŹDZIERNIK

3

›YCIE PARAFII
Czym jest nowa ewangelizacja?
Liczba osób regularnie ucz¦szczaj¡cych do ko±cioªa nieustannie si¦
zmniejsza. Nast¦puje zastój w powoªaniach do kapªa«stwa, narastanie sceptycyzmu i niedowierzania. Nieobecno±¢ Boga w naszym spoªecze«stwie
staje si¦ coraz bardziej uci¡»liwa, historia Jego objawienia, o którym mówi
nam Pismo, zdaje si¦ by¢ umieszczona w coraz bardziej oddalaj¡cej si¦
przeszªo±ci... (Benedykt XVI). ‘wiat w procesie ze±wiedczenia odszedª od
ideaªów Ewangelii. W rezultacie zmieniªo to nasze spoªecze«stwo, kultur¦,
a co za tym idzie, sposób my±lenia i post¦powanie. Filozof Martin Heidegger
pisaª: Czas nocy ±wiata jest marnym czasem... Zmarniaª a» tak, »e nie potrafi
ju» rozpozna¢, i» brak Boga jest wªa±nie brakiem .
Sobór Watyka«ski II przypomniaª o powszechnym powoªaniu do ±wi¦to±ci.
Nowa ewangelizacja, która powinna by¢ nasz¡ odpowiedzi¡ na to powoªanie,
dokonuje si¦ w sytuacji kra«cowo trudnej, poniewa» adresowana jest do
±wiata dotkni¦tego rozkªadem warto±ci ogólnoludzkich i chrze±cija«skich.
By nowa ewangelizacja mogªa by¢ gªoszeniem wspóªczesnemu czªowiekowi Ewangelii na nowo i z now¡ »arliwo±ci¡, musi wi¡za¢ si¦ z naszym
wej±ciem na drog¦ Chrystusowych bªogosªawie«stw, najpeªniej oddawan¡
przez pierwsze z nich: Bªogosªawieni ubodzy w duchu... (Mt 5.3). Wzgarda
wªasnym egoizmem, to forma ubóstwa w duchu, która przygotowuje przestrze« dla miªo±ci i ªaski Boga.
W programie nowej ewangelizacji trzeba- zgodnie z or¦dziem ±w. s. Faustyny Kowalskiej- zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na duchowo±¢ miªosierdzia .
Wspóªczesny czªowiek, tak bardzo do±wiadczaj¡cy wªasnej bezsilno±ci, dotkni¦ty cierpieniem i dostrzegaj¡cy, jak cz¦sto jego wysiªki s¡ bezowocne,
b¦dzie stopniowo odkrywaª egzystencjaln¡ prawd¦, »e powinien na podobie«stwo bezradnej owcy zawierzy¢ miªo±ci Dobrego Pasterza. Chrze±cijanin
musi mie¢ ±wiadomo±¢, »e ±wi¦to±ci nie da si¦ zdoby¢, a jedynie, usilnie
d¡»¡c do niej, mo»na j¡ od Jezusa otrzyma¢. To nie my dajemy Bogu, to Bóg
wszystko nam daje.
Czªowiek, który prosi o Bo»e miªosierdzie, spotyka si¦ z nim w sakramentach i modlitwie. Modlitwa zwykle jest pierwsz¡ ªask¡ Bo»ego miªosierdzia. To
ona decyduje o skuteczno±ci ewangelizacji. Jak podkre±liª Papie» Benedykt
XVI, wybawi¢ nas mo»e jedynie wiara przemy±lana i prze»ywana na nowo,
dzi¦ki której Chrystus, a wraz z Nim »yj¡cy Bóg, wejdzie w nasz ±wiat.
A. Linka, na podst. tekstów abpa R. Fisichella i ks. T. Dajczera
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KALENDARIUM WYDARZE‹ PARAFIALNYCH
NA PA™DZIERNIK
01.10.2012 r.
07.10.2012 r.

- Rozpocz¦li±my Nabo»e«stwa Ró»a«cowe.
- Msza dla dzieci z bªogosªawie«stwem
indywidualnym dzieci z racji ±wi¦ta anioªów
stró»ów o godz. 10.30.
07.10.2012 r.
- Dieciezjalna pielgrzymka Ró» ›ywego
Ró»a«ca do Rokitna.
07.10.2012 r.
- Rozpocz¦cie Tygodnia Miªosierdzia.
07.10.2012 r.
- Msza ±w. o godz. 17.00 pod przewodnictwem bpa diecezjalnego
Stefana Regmunta, wr¦czenie wyró»nie« Czªowiek Czªowiekowi".
09.10.2012 r.
- Rozpocz¦cie roku akademickiego, Msza ±w. pod przewodnictwem bpa diecezjalnego Stefana Regmunta o godz. 17.00.
09.10.2012 r.
- Msza ±w. z modlitw¡ wstawiennicz¡ o uzdrowienie duszy i ciaªa o godz. 18.30.
11.10.2012 r.
- W 50. rocznic¦ rozpocz¦cia Soboru Watyka«skiego II oraz 20.
rocznic¦ ogªoszenia Katechizmu Ko±cioªa Katolickiego
Ojciec ±w. Benedykt XVI zainauguruje w caªym Ko±ciele
obchody Roku Wiary.
11 -14.10.2012 r.-Diecezjalny Kongres Stowarzysze«, Ruchów i Wspólnot dla
Nowej Ewangelizacji.
13.10.2012 r.
- Zako«czenie Nabo»e«stw Fatimskich, Msza ±w. o godz. 17.00,
procesja do ko±cioªa pw. Matki Bo»ej Cz¦stochowskiej
14.10.2012 r.
- Na Mszach ±w. modlimy si¦ za nauczycieli, katechetów
i wychowawców.
18.10.2012 r.
- Dzie« Sªu»by Zdrowia.
19.10.2012 r.
- Wspomnienie bª. Jerzego Popieªuszki.
21.10.2012 r.
- Koncert Papieski o godz. 17.30.
22.10.2012 r.
- Wspomnienie liturgiczne Jana Pawªa II.
21-28.10.2012 r. - Tydzie« Misyjny w Ko±ciele.

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.
Nabo»e«stwa Ró»a«cowe, w dni powszednie po Mszy ±w. o godz. 9.00
i o godz 18.00 oraz w niedziel¦ o godz. 16.00.
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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
Dy»ury w ka»dy wtorek;
godz. 16.00 - 16.30 na plebani.
Chór parafialny
Spotkania w ka»dy wtorek;
salka nad zakrysti¡ o godz. 18.30.
Domowy Ko±cióª
Spotkania raz w miesi¡cu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w ±rod¦ o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Mªodych
spotkania w soboty;
salka nr 1,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y
Spotkania w poniedziaªki; salka nr 4,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 18.30.

Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebani.
Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11 .00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu ‘wi¦tym
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drug¡ sobot¦ miesi¡ca;
salka nr 4, rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazareta«skich
Spotkania w ka»dy poniedziaªek;
salka nr 1 , rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 18.30.
›ywy Ró»aniec
Spotkania w ka»d¡ pierwsz¡ sobot¦
miesi¡ca; godz. 7.45 w górnym ko±ciele.

›ywy Ró»aniec
W historii narodu polskiego modlitwa ró»a«cowa odegraªa
wielk¡ rol¦. Polacy niejednokrotnie mieli okazj¦ przekona¢
si¦ o tym, »e wytrwaªe, peªne ufno±ci odmawianie ró»a«ca
stanowi niezast¡pion¡ pomoc i pewny ratunek w najtrudniejszym nawet poªo»eniu. Fakt ten podkre±laª Ojciec ‘wi¦ty Jan Paweª II
w swoim dokumencie Rosarium Virginis Mariae: Ko±cióª zawsze uznawaª
szczególn¡ skuteczno±¢ tej modlitwy, powierzaj¡c jej (. . . ) najtrudniejsze
sprawy."
Jak wspominaj¡ najstarsi parafianie, wraz z erygowaniem parafii pw. Naj±wi¦tszego Zbawiciela pierwszy proboszcz - ks. Wincenty Kowalski powoªaª
do isntnienia ró»e ró»a«cowe. Dzieªo to kontynuowali kolejni proboszczowie. Na podstawie kronik parafialnych, od 1985 roku koªo ró»a«cowe miaªo
kilku opiekunów w osobach kapªanów - wikariuszy. Byli nimi mi¦dzy innymi:
ks. Zbigniew Garbarek, ks. Dariusz Denuszek, ks. Przemysªaw Kasprzak,
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ks. Sªawomir Kupiec, ks. Krzysztof Korn, ks. Jan Krawczyk, ks. Krzysztof Kwasnik, ks. Mirosªaw Maciejewski. Obecnie naszym opiekunem jest
ks. Marcin Krechowicz. Warto tez wspomnie¢ osoby, które przez wiele lat
byªy zaanga»owane w »yciu wspólnoty, s¡ to miedzy innymi ±p.: Helena Filipinska, Janina Iwanowska, Marianna Fr¡ckowiak i Stanisªawa Piekarska.
Czªonkowie uczestnicz¡ w wielu dzieªach podejmowanych przez parafie,
takich jak: procesje okoliczno±ciowe, czuwania modlitewne, pielgrzymki,
dni skupienia - I soboty miesi¡ca, Triduum Paschalne, nabo»e«stwa Maryjne oraz zwyczaj przyj¦ty i wprowadzony przez ks. Krzysztofa Kwa±nika,
odmawianie Ró»a«ca przed Msz¡ ±w.
Obecnie wspólnota liczy 142 osoby w 9 ró»ach. 1. sobota miesi¡ca
to dzie« szczególnie wa»ny, gdy» wtedy realizujemy pro±b¦ Matki Bo»ej
z Fatimy. Spotkania rozpoczynamy o godz. 7.45 adoracj¡ Naj±wi¦tszego
Sakramentu, podczas której ±piewamy Godzinki o Niepokalanym Pocz¦ciu
Naj±wi¦tszej Maryi Panny. Nast¦pnie oddajemy si¦ 15 minutowej medytacji
nad tajemnicami ró»a«cowymi. Stanowi ona wprowadzenie do modlitwy
ró»a«cowej. Adoruj¡c Pana Jezusa i medytuj¡c przygotowujemy si¦ do
Eucharystii. Po Mszy ±w. nast¦puje wymiana tajemnic ró»a«cowych.
Nasza wspólnota jest otwarta na ka»dego, kto id¡c za zachet¡ bª. Jana Pawªa II zechce
doª¡czy¢ do grona tych, którzy
b¦d¡ odmawia¢ wspólny Ró»aniec. Bª. Jan Paweª II w trosce,
by Ró»aniec byª bardziej znany
i miªowany ogªosiª dnia 20 pa¹dziernika 2002 roku list apostolski Rosarium Virginis Mariae", w którym zach¦ca do tej
modlitwy i wprowadza czwarta cz¦±¢ ró»a«ca: tajemnic¦ ±wiatªa. Odnosz¡
si¦ one do wydarze« z »ycia Jezusa i Maryi. Oto niektóre wypowiedzi bª. Jana Pawªa II o Ró»ancu, które powinny zach¦ci¢ nas do tej pi¦knej modlitwy:
Ró»aniec jest to modlitwa, któr¡ bardzo ukochaªem. Przedziwna w swej
istocie i gªebi /..../. Oto bowiem na kanwie sªów Pozdrowienia Anielskiego
przesuwaj¡ si¦ przed oczyma naszej duszy gªówne momenty z »ycia Jezusa
Chrystusa /...../ jakby±my obcowali z Panem Jezusem przez Serce Jego
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Matki. Równocze±nie za± w te same dziesiatki ró»a«ca, serce nasze mo»e
wprowadza¢ wszystkie sprawy, które skªadaj¡ si¦ na »ycie czªowieka, rodziny, narodu, Ko±cioªa, ludzko±ci /..../. W tajemnicach radosnych widzimy /..../
rado±¢ rodziny, macierzy«stwa, przyja¹ni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozwa»amy w Chrystusie / i razem z Jego Matk¡/ wszystkie
cierpienia czªowieka. W tajemnicach chwalebnych od»ywaj¡ nadzieje »ycia
wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstaªym caªy ±wiat zmartwychwstaje."
Pozdrawiam w Chrystusie wszystkich, którzy te sªowa b¦d¡ czytali,
szczególnie czªonków ›ywego Ró»anca, fizycznie chorych, niesprawnych,
»ycz¡c opieki Matki Naj±wi¦tszej Ró»a«cowej.
Wiktoria Poprawa, przewodnicz¡ca ›R

Ministranci i lektorzy w Barcikowicach
W ostatni¡ niedziel¦ wrze±nia ministranci i lektorzy, wraz z rodzicami
uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Tym razem miejscem spotkania
byªy podzielonogórskie Barcikowice.
Byª to czas nie tylko zabawy, sportu, czy wspomnie« z wypoczynku
letniego w Darªowie, ale równie» chwila na zaplanowanie kolejnego etapu
mistranckiej i lektorskiej posªugi.
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NASZA WSPÓLNOTA PARAFIALNA U MATKI BO›EJ W ROKITNIE
1 wrze±nia 2012, w pierwsz¡ sobot¦ miesi¡ca, odbyªa si¦ pielgrzymka
naszego dekanatu (‘wi¦tej Jadwigi) do Sanktuarium Matki Bo»ej Cierpliwie
Sªuchaj¡cej w Rokitnie. Po bªogosªawie«stwie ks. proboszcza Mirosªawa
Maciejewskiego, pod duchow¡ opiek¡ naszych wikariuszy: ks. Aleksandra Werstlera, ks. Marcina Krechowicza i ks. Piotra Gniewaszewskiego
czterdziestoosobowa grupa parafian wyruszyªa z modlitw¡ i pie±ni¡ do Rokitnia«skiej Pani. Uczestników pielgrzymki przywitaª kustosz Sanktuarium
ks. dr Józef Tomiak. Centralnym punktem uroczysto±ci byªa Msza ±w.
koncelebrowana pod przewodnictwem Dziekana naszego Dekanatu ks. Michaªa Zielonki z parafii pw. Narodzenia Naj±wi¦tszej Maryi Panny w Zawadzie. Sªowo Bo»e wygªosiª ks. dr Andrzej Oczachowski, który pogª¦biª tre±¢
i wspóªczesn¡ warto±¢ or¦dzia z Fatimy, wyja±niª sens i znaczenie wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi i Panu Bogu. Msza ±w. zako«czyªa si¦
modlitw¡ zawierzenia. Po niej byª czas na posiªek, zwiedzanie muzeum oraz
osobist¡ modlitw¦. Intencj¡ pielgrzymowania do Rokitna, w ka»d¡ pierwsz¡
sobot¦ miesi¡ca, jest wynagrodzenie za zniewagi wobec Niepokalanego
Serca Maryi i pro±ba o miªosierdzie Bo»e. Pielgrzymki wpisuj¡ si¦ w Wielk¡ Nowenn¦ Fatimsk¡, jak¡ Ko±cióª prze»ywa przed przypadaj¡c¡ setn¡
rocznic¡ objawie« w Fatimie. Rok 2012 to czwarty rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej, któremu przy±wieca hasªo Nie »yjemy dla siebie - wynagrodzenie
za grzechy ±wiata. Pobyt w Rokitnie zako«czyªo nabo»e«stwo ró»a«cowe
z bªogosªawie«stwem i ucaªowaniem relikwi bª. Jana Pawªa II. ›egnaj¡c
si¦ z Matk¡ Cierpliwie Sªuchaj¡c¡ dzi¦kowali±my za ªask¦ przebywania
i modlitwy w Jej przepi¦knym Domu. Umocnieni w wierze, nadziei i miªo±ci udali±my si¦ w drog¦ powrotn¡. Odwiedzili±myjeszcze mi¦dzy innymi
Wy»sze Seminarium Duchowne w Go±cikowie-Parady»u, po którym oprowadzaª nas i pi¦knie o nim opowiadaª nasz ks. Piotr Gniewaszewski. Przed
obrazem Matki Bo»ej Ozdoby Parady»a modlili±my si¦ prosz¡c o ±wi¦te
powoªania kapªa«skie i zakonne, a tak»e we wªasnych intencjach. Ko«cz¡c
nasz¡ pielgrzymi¡ w¦drówk¦ na krótko zatrzymali±my si¦ przy najwi¦kszej
na ±wiecie figurze Chrystusa Króla w ‘wiebodzinie. Tam ks. Aleksander
Werstler obdarowaª wszystkich pami¡tkowymi kartkami z figur¡ Chrystusa
Króla.
Szcz¦±¢ Bo»e!
Jadwiga Wola«ska
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Odpusty w Ko±ciele Katolickim
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Ko±cioªa Katolickiego (n. 1471) definiuj¡ odpust nast¦puj¡co: Odpust jest to darowanie przed
Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgªadzone ju» co do winy. Dost¦puje go chrze±cijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okre±lonymi
warunkami, za po±rednictwem Ko±cioªa, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zado±¢uczynienie ze skarbca
zasªug Chrystusa i ±wi¦tych .
Ogólnie rzecz bior¡c, uzyskanie odpustów wymaga speªnienia okre±lonych warunków i wykonania okre±lonych dzieª. Aby uzyska¢ odpust zupeªny
lub cz¦±ciowy, wierny powinien by¢
przynajmniej przed wykonaniem
ostatnich czynno±ci zwi¡zanych z dzieªem odpustowym w stanie ªaski
u±wi¦caj¡cej.
Odpust zupeªny mo»na uzyska¢ tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak
otrzyma¢, wierny musi by¢ w stanie ªaski u±wi¦caj¡cej, a ponadto powinien:
• wzbudzi¢ w sobie wewn¦trzn¡ postaw¦ caªkowitego oderwania od
grzechu, tak»e powszedniego;
• wyzna¢ grzechy, przyst¦puj¡c do spowiedzi sakramentalnej;
• przyj¡¢ komuni¦ ±w. (oczywi±cie lepiej jest uczyni¢ to uczestnicz¡c
we Mszy ±w.; jednak»e dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko
przyj¦cie komunii ±w.);
• pomodli¢ si¦ zgodnie z intencjami Ojca ‘wi¦tego.
Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia si¦ wiernym, ale zaleca si¦ Ojcze nasz i Zdrowa± Maryjo .
Dla uzyskania kilku odpustów zupeªnych wystarczy jedna spowied¹
sakramentalna, ale dla ka»dego z osobna wymagana jest komunia
±w. i modlitwa w intencjach papieskich.

Odpusty mo»na zawsze uzyska¢:
• dla samego siebie,
• dusz osób zmarªych.
NIE mo»na natomiast uzyska¢ ich dla innych osób »yj¡cych na ziemi.
Wyja±nienia zaczerpni¦to z Dokumentu opublikowanego w Rzymie,
w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 29 stycznia 2000 r., który podpisaª kard. William Wakefield Baum
Penitencjariusz Wi¦kszy oraz Luigi
de Magistris, biskup tytularny miasta Nova Regens.
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Wierni mog¡ uzyska¢ odpust zupeªny wypeªniaj¡c warunki okre±lone
wy»ej i nast¦puj¡ce dzieªa obdarzone odpustem:
• adoracja Naj±wi¦tszego Sakramentu trwaj¡ca przynajmniej póª godziny,
• pobo»ne przyj¦cie
cho¢by tylko przez radio
Bªogosªawie«stwa
Papieskiego udzielanego Miastu i ‘wiatu (Urbi et Orbi),
• udziaª w ¢wiczeniach duchowych trwaj¡cych przynajmniej przez trzy
dni,
• odmówienie ró»a«ca w ko±ciele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej
(nale»y odmówi¢ przynajmniej jedn¡ cz¦±¢, jednak»e pi¦¢ dziesi¡tek
w sposób ci¡gªy, z modlitw¡ ustn¡ nale»y poª¡czy¢ pobo»ne rozwa»anie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne by¢ zapowiadane zgodnie z zatwierdzon¡ miejscow¡ praktyk¡, w odmawianiu
prywatnym wystarczy, »e wierny ª¡czy z modlitw¡ ustn¡ rozwa»anie
tajemnic),
• pobo»ne odmówienie Koronki do Miªosierdzia
Bo»ego w ko±ciele lub w kaplicy wobec Naj±wi¦tszego Sakramentu Eucharystii publicznie
wystawionego lub te» przechowywanego w tabernakulum, równie» wierni, którzy z po-wodu
choroby nie b¦d¡ mogli wyj±¢ z domu, ale odmówi¡ Koronk¦ do Miªosierdzia Bo»ego z ufno±ci¡ i z pragnieniem miªosierdzia dla siebie oraz
gotowo±ci¡ okazania go innym,
• czytanie Pisma ±w. z szacunkiem nale»nym sªowu Bo»emu, przynajmniej przez póª godziny,
• pobo»ne odprawienie Drogi Krzy»owej (przed stacjami prawnie erygowanymi, poª¡czone z rozwa»aniem M¦ki i ‘mierci Chrystusa
• w momencie ±mierci, o ile wierny miaª za »ycia zwyczaj odmawiania
jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zast¦puje
trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupeªnego), dla uzyskania
tego odpustu chwalebn¡ rzecz¡ jest posªugiwa¢ si¦ krucyfiksem lub
krzy»em.
Ks. Piotr Gniewaszewski
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Schody do nieba
Jak si¦ modli¢, »eby modlitwa byªa
w peªnym tego sªowa znaczeniu rozmow¡ ze Stwórc¡? Dla wielu po±wi¦cenie
si¦ chwili zadumy nad bosko±ci¡ kojarzy
si¦ z nie lada wysiªkiem, nie przekªadaj¡cym si¦ na natychmiastowy efekt. Aby
odzwierciedli¢ jak bardzo ci¦»ko jest po±wi¦ci¢ chwil¦ codzienno±ci, wyª¡czaj¡c si¦ caªkowicie z otaczaj¡cych
realiów mo»e zobrazowa¢ poni»sze krótkie opowiadanie, zasªyszane podczas jednego z dawnych kaza« kapªanów naszej parafii:
Franciszek Salezy - znany jako bardzo dobry biskup »yj¡cy ok. 400 lat
temu opowiada tak¡ histori¦.
Pewnego razu zajechaª na swym koniu do wioski. Tam spotkaª chªopa,
który powiada:
- Szcz¦±¢ Bo»e, ksi¦dzu biskupowi. Musz¦ waszej ekscelencji co± wyzna¢.
Czy biskup wie, »e potrafi¦ si¦ modli¢, nie my±l¡c o niczym innym?
- To wspaniaªe! - odpowiada Franciszek. - Nie spotkaªem jeszcze nikogo,
kto by to umiaª. Chciaªbym ci¦ za to wynagrodzi¢. Posªuchaj! Je±li zdoªasz
zmówi¢ caªe Ojcze nasz i nie b¦dziesz my±laª o niczym innym, dam ci mego
pi¦knego konia.
Chªop ucieszyª si¦ bardzo i od razu zacz¡ª si¦ modli¢:
- Ojcze nasz, który± jest w niebie, ±wi¦¢ si¦ Imi¦ Twoje. Przyjd¹ królestwo
Twoje. B¡d¹ wola Twoja... - Dostan¦ te» siodªo, czy samego konia? - pyta
nagle w ±rodku modlitwy. . . .
W ±wietle powy»szego tekstu nale»y uzmysªowi¢ sobie jak wiele wewn¦trznej samodyscypliny wymaga speªnienie si¦ w pozornie nieskomplikowanej" modlitwie ró»a«cowej. Jak wiele trzeba wªo»y¢ wysiªku aby odda¢
si¦ medytacji, w której rozwa»a si¦ caªe »ycie Chrystusa. Ró»aniec - modlitwa, cz¦sto zaniedbywana na rzecz coraz to innych cz¦sto krótszych
westchnie« do patronów spraw codziennych, mo»e by¢ dla nas najlepsz¡
nauk¡ samorozwoju, silnej woli, prywatnym treningiem determinacji w gªoszeniu wiary. Ka»dy z paciorków ró»a«ca niech od dzi± b¦dzie jednym
elementem jednym stopniem skªadaj¡cym si¦ na schody do nieba.
Agnieszka Sobiak
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Matka Bo»a Ró»a«cowa
Pa¹dziernik jest miesi¡cem po±wi¦conym Matce
Bo»ej, w którym czcimy J¡ jako Królow¡ Ró»a«ca
‘wi¦tego. Modlitwa ró»a«cowa si¦ga ju» pierwszych
wieków chrze±cija«stwa. Jest ona niew¡tpliwie jedn¡
z najstarszych znanych nam modlitw. Na przeªomie
lat byªa wielokrotnie unowocze±niana, by w XV wieku
bª. Alanus a la Roche rozpowszechniª j¡ jako Psaªterz Maryi . Liczb¦ 150-ciu modlitw Zdrowa± Maryjo podzieliª on na dekady, a ka»d¡ z nich przedzieliª
modlitw¡ Ojcze nasz . Dodatkowo zaproponowaª
rozwa»anie tajemnic w trzech cz¦±ciach (I. Wcielenie, II. M¦ka i ‘mier¢
Chrystusa i III. Chwaªa Chrystusa i Maryi). Zaªo»yª on równie» Bractwo
Psaªterza Bªogosªawionej Dziewicy Maryi , którego czªonkowie zobowi¡zali
si¦ do codziennego odmawiania ró»a«ca. Do 2002 r. odmawiali±my trzy
Tajemnice: Radosn¡, Bolesn¡ i Chwalebn¡. Papie» Jan Paweª II w li±cie
apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 pa¹dziernika tego» roku dokonaª zmiany wprowadzaj¡c Tajemnic¦ ‘wiatªa. Matka Bo»a objawiaj¡c si¦
zarówno w Lourdes (1858 r.), jak i w Fatimie (1917 r.) zach¦caªa wiernych
do odmawiania ró»a«ca mówi¡c, »e mo»na wyprosi¢ dzi¦ki niemu wiele
ªask i prawdziwie przybli»y¢ si¦ do Boga. Na pytanie dlaczego to wªa±nie pa¹dziernik jest miesi¡cem Ró»a«ca ‘wi¦tego odpowie nam historia.
W 1572 r. papie» Pius V ustanowiª wspomnienie Matki Bo»ej Ró»a«cowej w darze wdzi¦czno±ci za zwyci¦stwo w bitwie morskiej pod Lepanto,
która miaªa miejsce 7 pa¹dziernika 1671 r. pomi¦dzy flot¡ chrze±cija«sk¡
a (o wiele liczniejsz¡) flot¡ tureck¡. Pó¹niej papie» Leon XIII zobowi¡zaª
caªy Ko±cióª do codziennego odmawiania Ró»a«ca przez miesi¡c pa¹dziernik. Jan Paweª II powiedziaª: Je±li pragniecie przez kilka chwil by¢ bliscy
sercu Papie»a, ª¡czmy si¦ w modlitwie ró»a«cowej, w której polecam was
wszystkich Maryi Pannie (. . . )pragn¡ªbym, by±cie wy równie» mnie polecali
Jej w ten sposób." Papie» Pius IX zapytany, jaki jest najwi¦kszy skarb
Ko±cioªa, wyci¡gn¡ª z kieszeni ró»aniec i powiedziaª: Oto jest najwi¦kszy
skarb Ko±cioªa! . Sprawmy, by±my i my mogli prawdziwie odkry¢ ten skarb.
Anna Kulpaczy«ska
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NAUCZANIE BŠOGOSŠAWIONEGO JANA PAWŠA II
Ró»aniec Naj±wi¦tszej Maryi Panny (Rosarium Virginis Mariae), który pod
tchnieniem Ducha Bo»ego rozwin¡ª si¦ stopniowo w drugim tysi¡cleciu, to modlitwa
umiªowana przez licznych ±wi¦tych, a Urz¡d Nauczycielski Ko±cioªa cz¦sto do
niej zach¦ca. W swej prostocie i gª¦bi pozostaje ona równie» w obecnym trzecim
tysi¡cleciu, które dopiero co si¦ zacz¦ªo, modlitw¡ o wielkim znaczeniu, przynosz¡c¡
owoce ±wi¦to±ci. Jest ona dobrze osadzona w duchowo±ci chrze±cija«stwa, które po dwóch tysi¡cach lat - nic nie straciªo ze swej pierwotnej ±wie»o±ci i czuje, »e Duch
Bo»y pobudza je do wypªyni¦cia na gª¦bi¦ (Duc in altum), by opowiada¢ ±wiatu,
a nawet 'woªa¢' o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako drodze, prawdzie i »yciu
(J 14, 6), jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracaj¡ si¦ pragnienia
historii i cywilizacji .
Ró»aniec bowiem, cho¢ ma charakter maryjny, jest modlitw¡ o sercu chrystologicznym. W pow±ci¡gliwo±ci swych elementów skupia w sobie gª¦bi¦ caªego
przesªania ewangelicznego, którego jest jakby streszczeniem. W nim odbija si¦
echem modlitwa Maryi, Jej nieustanne Magnificat za dzieªo odkupie«cze Wcielenia, rozpocz¦te w Jej dziewiczym ªonie. Przez ró»aniec lud chrze±cija«ski niejako
wst¦puje do szkoªy Maryi, daj¡c si¦ wprowadzi¢ w kontemplacj¦ pi¦kna oblicza
Chrystusa i w do±wiadczanie gª¦bi Jego miªo±ci. Za po±rednictwem ró»a«ca wierz¡cy czerpie obfito±¢ ªaski, otrzymuj¡c j¡ niejako wprost z r¡k Matki Odkupiciela.
Jako modlitwa o pokój, ró»aniec byª te» zawsze modlitw¡ rodziny i za rodzin¦.
Niegdy± modlitwa ta byªa szczególnie droga rodzinom chrze±cija«skim i niew¡tpliwie sprzyjaªa ich jedno±ci. Nale»y zadba¢, by nie roztrwoni¢ tego cennego
dziedzictwa. Trzeba powróci¢ do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny,
wykorzystuj¡c nadal t¦ form¦ modlitwy. Rodzina, która modli si¦ zjednoczona,
zjednoczona pozostaje. Ró»aniec ±wi¦ty zgodnie z dawn¡ tradycj¡ jest modlitw¡,
która szczególnie sprzyja gromadzeniu si¦ rodziny. Kieruj¡c wzrok na Jezusa,
poszczególni jej czªonkowie odzyskuj¡ na nowo równie» zdolno±¢ patrzenia sobie
w oczy, by porozumiewa¢ si¦, okazywa¢ solidarno±¢, wzajemnie sobie przebacza¢,
by »y¢ z przymierzem miªo±ci odnowionym przez Ducha Bo»ego.
Liczne problemy wspóªczesnych rodzin, zwªaszcza w spoªecze«stwach ekonomicznie rozwini¦tych, wynikaj¡ st¡d, »e coraz trudniej jest si¦ porozumiewa¢.
Ludzie nie potrafi¡ ze sob¡ przebywa¢, a by¢ mo»e nieliczne momenty, kiedy mo»na by¢ razem, zostaj¡ pochªoni¦te przez telewizj¦. Podj¡¢ na nowo odmawianie
ró»a«ca w rodzinie znaczy wprowadzi¢ do codziennego »ycia caªkiem inne obrazy,
ukazuj¡ce misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Naj±wi¦tszej
Matki. Rodzina, która odmawia razem ró»aniec, odtwarza poniek¡d klimat domu
w Nazarecie: Jezusa stawia si¦ w centrum, dzieli si¦ z Nim rado±ci i cierpienia,
w Jego r¦ce skªada si¦ potrzeby i projekty, od Niego czerpie si¦ nadziej¦ i siª¦ na
drog¦.
Z Listu Apostolskiego Jana Pawªa II Rosarium Virginis Mariae".
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Benedykt XVI
List apostolski w formie motu proprio PORTA FIDEI
ogªaszaj¡cy Rok Wiary (fragmenty)
1. Podwoje wiary ( por. Dz 14, 27) s¡ dla nas zawsze otwarte. Wprowadzaj¡
nas one do »ycia w komunii z Bogiem i pozwalaj¡ na wej±cie do Jego Ko±cioªa.
Próg ten mo»na przekroczy¢, kiedy gªoszone jest Sªowo Bo»e, a serce pozwala si¦
ksztaªtowa¢ ªask¡, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drog¦, która trwa caªe »ycie. Zaczyna si¦ ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzi¦ki
któremu mo»emy przyzywa¢ Boga zwracaj¡c si¦ do Niego jako do Ojca, a ko«czy
wraz z przej±ciem poprzez ±mier¢ do »ycia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem Ducha ‘wi¦tego, pragn¡ª wª¡czy¢
w Sw¡ wªasn¡ chwaª¦ tych, którzy w Niego wierz¡ (por. J 17, 22). Wyznawanie
wiary w Trójc¦ ‘wi¦t¡ - Ojca, Syna i Ducha ‘wi¦tego - jest równoznaczne z wiar¡
w jednego Boga, który jest miªo±ci¡ (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w peªni czasów posªaª
swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Swej
±mierci i zmartwychwstania odkupiª ±wiat, Ducha ‘wi¦tego, który prowadzi Ko±cióª
poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.
2. Od pocz¡tku mojej posªugi Nast¦pcy Piotra przypominaªem o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby ukaza¢ coraz wyra¹niej rado±¢ i odnowiony entuzjazm
spotkania z Chrystusem. W homilii podczas Mszy ±w. na pocz¡tku mojego pontyfikatu powiedziaªem: Ko±cióª jako caªo±¢, a w nim jego pasterze musz¡ tak jak
Chrystus wyruszy¢ w drog¦, aby wyprowadzi¢ ludzi z pustyni ku przestrzeni »ycia,
ku przyja¹ni z Synem Bo»ym, ku Temu, który daje nam »ycie - peªni¦ »ycia [1].
Zdarza si¦ do±¢ cz¦sto, »e chrze±cijanie bardziej troszcz¡ si¦ o konsekwencje
spoªeczne, kulturowe i polityczne swego zaanga»owania, my±l¡c nadal o wierze
jako oczywistej przesªance »ycia wspólnego. W rzeczywisto±ci, zaªo»enie to nie
jest ju» nie tylko tak oczywiste, ale cz¦sto bywa wr¦cz negowane[2]. Podczas gdy
w przeszªo±ci mo»na byªo rozpozna¢ jednorodn¡ tkank¦ kulturow¡, powszechnie
akceptowan¡ w swym odniesieniu do tre±ci wiary i inspirowanych ni¡ warto±ci, to
obecnie wydaje si¦, »e w znacznej cz¦±ci spoªecze«stwa ju» tak nie jest, z powodu
gª¦bokiego kryzysu wiary, który dotkn¡ª wielu ludzi.
3. Nie mo»emy si¦ zgodzi¢, aby sól zwietrzaªa, a ±wiatªo byªo trzymane pod
korcem (por. Mt 5, 13-16). Tak»e wspóªczesny czªowiek, jak Samarytanka przy
studni, mo»e na nowo odczu¢ potrzeb¦ pój±cia, aby sªucha¢ Jezusa, który wzywa
nas do wiary w Niego i zaczerpni¦cia z jego ¹ródªa, wytryskuj¡cego wod¡ »yw¡
(por. J 4, 14). Musimy na nowo odkry¢ smak karmienia si¦ Sªowem Bo»ym, wiernie
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przekazywanym przez Ko±cióª i Chlebem »ycia, danymi jako wsparcie tym, którzy
s¡ Jego uczniami (por. J 6, 51). Nauczanie Jezusa, w rzeczywisto±ci nadal rozbrzmiewa w naszych dniach z t¡ sam¡ moc¡: Troszczcie si¦ nie o ten pokarm, który
ginie, ale o ten, który trwa na wieki (J 6, 27). Pytanie stawiane przez tych, którzy go
sªuchali jest równie» tym samym, jakie my stawiamy: Có» mamy czyni¢, aby±my
wykonywali dzieªa Bo»e? (J 6, 28). Znamy odpowied¹ Jezusa: Na tym polega
dzieªo [zamierzone przez] Boga, aby±cie uwierzyli w Tego, którego On posªaª (J 6,
29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest wi¦c drog¡ do osi¡gni¦cia zbawienia w sposób
ostateczny.
4. W ±wietle tego wszystkiego postanowiªem ogªosi¢ Rok Wiary. Rozpocznie
si¦ on dnia 11 pa¹dziernika 2012 r., w pi¦¢dziesi¡t¡ rocznic¦ otwarcia Soboru
Watyka«skiego II, a zako«czy si¦ w uroczysto±¢ Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla Wszech±wiata, 24 listopada 2013 roku. 11 pa¹dziernika 2012 r. upªynie
tak»e dwadzie±cia lat od opublikowania Katechizmu Ko±cioªa Katolickiego, tekstu promulgowanego przez mojego poprzednika, bªogosªawionego papie»a Jana
Pawªa II[3], aby ukaza¢ wszystkim wiernym siª¦ i pi¦kno wiary. Dokument ten,
autentyczny owoc II Soboru Watyka«skiego, byª postulowany przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Synodu Biskupów w 1985 roku jako narz¦dzie w sªu»bie katechezy[4] i powstaª dzi¦ki wspóªpracy caªego episkopatu Ko±cioªa katolickiego. Wªa±nie
w pa¹dzierniku 2012 r. zwoªaªem Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze±cija«skiej. B¦dzie to dobra okazja do
wprowadzenia caªej wspólnoty ko±cielnej w czas szczególnej refleksji i ponownego
odkrycia wiary. Nie po raz pierwszy Ko±cióª jest wezwany do celebrowania Roku
wiary. Mój czcigodny poprzednik, Sªuga Bo»y Paweª VI ogªosiª podobny w 1967
roku dla upami¦tnienia m¦cze«stwa Apostoªów Piotra i Pawªa w 1900 lat od ich
najwy»szego ±wiadectwa wiary. Chciaª, aby byª to uroczysty moment, aby w caªym Ko±ciele byªo prawdziwe i szczere wyznanie tej samej wiary . Chciaª on te»
mi¦dzy innymi, aby ta wiara byªa potwierdzona w sposób indywidualny i zbiorowy, wolny i ±wiadomy, wewn¦trzny i zewn¦trzny, pokorny i szczery [5]. My±laª,
»e w ten sposób caªy Ko±cióª b¦dzie mógª podj¡¢ wyra¹n¡ ±wiadomo±¢ wiary,
aby j¡ o»ywi¢, oczy±ci¢, aby j¡ umocni¢ i potwierdzi¢ oraz j¡ wyzna¢ [6]. Wielkie
wstrz¡sy, które miaªy miejsce w owym roku, uczyniªy jeszcze bardziej wyra¹nym
zapotrzebowanie na uroczysto±¢ tego rodzaju. Zako«czyªa si¦ ona Wyznaniem
wiary Ludu Bo»ego [7], aby za±wiadczy¢ jak bardzo istotna tre±¢, która od wieków
stanowi dziedzictwo wszystkich wierz¡cych, musi zosta¢ potwierdzona, zrozumiana i pogª¦biona nieustannie na nowy sposób, aby da¢ konsekwentne ±wiadectwo
w innych warunkach historycznych, ni» w przeszªo±ci.
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Diecezjalny kongres ruchów i stowarzysze« dla nowej
ewangelizacji - 11-14 pa¹dziernika Diecezjalne Dni Mªodzie»y
Koncerty, ewangelizacja uliczna, ±wiadectwa, a tak»e konferencje, happeningi i wiele innych wydarze« - to wszystko b¦dzie si¦ dziaªo ju» w pa¹dzierniku w Zielonej Górze, tak»e na terenie naszej parafii.
Diecezjalny kongres ruchów i stowarzysze« dla nowej ewangelizacji
zainauguruje w naszej diecezji Rok Wiary ogªoszony przez Papie»a Benedykta XVI. B¦dzie on zwi¡zany z 50. rocznic¡ otwarcia II Soboru Watyka«skiego i zako«czy si¦ 24 listopada 2013, w uroczysto±¢ Chrystusa
Króla. Rozpocz¦cie kongresu odb¦dzie si¦ w sanktuarium w Rokitnie, gdzie
przez pierwsze dwa dni b¦d¡ spotyka¢ si¦ liderzy ruchów i stowarzysze«
z naszej diecezji, aby odnawia¢ i pobudza¢ w swoich grupach charyzmat
nowej ewangelizacji. Natomiast sobota 13 pa¹dziernika przeznaczona jest
na spotkania wspólnot, wedªug okre±lonego charyzmatu, w ko±cioªach w caªej Zielonej Górze. Spotkania te maj¡ na celu przygotowanie do dawania
±wiadectwa wiary poprzez uczestnictwo w swojej wspólnocie.
Finaª kongresu zaplanowany jest na niedziel¦, podczas której ruchy i stowarzyszenia b¦d¡ dawa¢ publiczne ±wiadectwo wiary wykorzystuj¡c swój
charyzmat, poprzez ewangelizacj¦ w ró»nych formach - od w¦drówek i rozmów na ulicach, poprzez koncerty, recitale, wspólne modlitwy, ±wiadectwa
itp. Kulminacyjnym punktem kongresu b¦dzie uroczysta Eucharystia pod
przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Dra Stefana Regmunta. Podczas wydarze« inauguruj¡cych Rok Wiary przewidziane s¡ równie» Diecezjalne Dni
Mªodzie»y, których plan zostanie zamieszczony na portalu: www.ddm.org.pl
Ko±cioªy i parafie stacyjne w dniach 13-14 pa¹dziernika:
• konkatedra ±w. Jadwigi (ko±cióª pw. MB Cz¦stochowskiej ewangelizacja niedzielna) Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, KIK, Civitas Christiana
Moderatorzy: Urszula Furtak (AK), Šukasz Brodzik (KSM)
• ±w. Alberta Chmielowskiego Droga Neokatechumenalna
Moderator: ks. Tomasz Gierasimczyk
• Ducha ‘wi¦tego duszpasterstwa akademickie
Moderator: ks. Przemysªaw Janicki
• Franciszka z Asy»u ruchy zakonne: Mªodzie» Franciszka«ska, Fraternia, salezja«ski ruch ewangelizacyjny
Moderator: o. Zdzisªaw Tamioªa OFMConv.
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• ±w. Józefa Oblubie«ca
Ruch ‘wiatªo-›ycie, Ruch ‘wiatªo-›ycie
Domowy Ko±cióª , Eucharystyczny Ruch Mªodych
Moderator: ks. Robert Patro
• Miªosierdzia Bo»ego Caritas, Centrum Ochotników Cierpienia, Cisi
Pracownicy Krzy»a, Ruch Wiara i ‘wiatªo, Stowarzyszenie Brata Krystyna, Stowarzyszenie T¦cza ,
Apostolat Trze¹wo±ci
Moderatorzy: ks. Janusz Malski, ks. Andrzej Piela, ks. Henryk Grz¡dko
• Naj±wi¦tszego Zbawiciela Ruch Rodzin Nazareta«skich
Moderator: ks. Aleksander Werstler
• Podwy»szenia Krzy»a ‘wi¦tego Odnowa w Duchu ‘wi¦tym, Stowarzyszenie Wspólnota ±w. Tymoteusza , Stowarzyszenie Kanaan ,
Szkoªa Maryi
Moderator: ks. Andrzej Sapieha
• ±w. Stanisªawa Kostki Pustynia w Mie±cie
Moderator: ks. Mariusz Jagielski
• ±w. Urbana
Rodzina Radia Maryja, ›ywy Ró»aniec, Apostolat
Maryjny, Wspólnota Krwi Chrystusa, Bractwo ±w. Jakuba, Bractwo
M¦ki Pa«skiej, Przyjaciele Parady»a,
Apostolstwo Dobrej ‘mierci, Rycerstwo Niepokalanej, Wspólnota
Królowej Pokoju, Wspólnoty Intronizacji Naj±wi¦tszego Serca Pana
Jezusa Moderator: ks. Mirosªaw Donabidowicz

Serdecznie zapraszamy do zainteresowania si¦ kongresem i wydarzeniami z nim zwi¡zanymi. Wi¦cej informacji znale¹¢ mo»na na stronie:
www.kongres.kuria.zg.pl.
Marta i Šukasz Brodzik

Logo Roku Wiary
Przedstawia ono ªód¹ unosz¡c¡ si¦ na falach,
z »aglem, który ma posta¢ hostii. Masztem jest krzy».
Obraz jest symbolem Ko±cioªa, któremu nadaje kierunek Jezus Chrystus, ukryty w Naj±wi¦tszym Sakramencie. Jest to bardzo wyra¹ne wskazanie na
Eucharysti¦, która powinna sta¢ si¦ chlebem dla ka»dego z nas, nie tylko od ±wi¦ta, ale na co dzie«.
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Kongres Ewangelizacyjny w naszej parafii
W Diecezjalny Kongres Stowarzysze«, Ruchów i Wspólnot dla Nowej
Ewangelizacji wª¡cza si¦ wspólnota Ruchu Rodzin Nazareta«skich. Zgromadzimy si¦ w ko±ciele pw. Naj±wi¦tszego Zbawiciela w Zielonej Górze,
który jest naszym ko±cioªem stacyjnym. Zapraszamy do jak najliczniejszego
udziaªu. B¦dziemy trwa¢ na modlitwie w jedno±ci z Biskupem Diecezjalnym
oraz Bra¢mi i Siostrami z innych Wspólnot. Chcemy dzieli¢ si¦ charyzmatem
naszego Ruchu.
Plan spotkania modlitewnego w ko±ciele stacyjnym pw. Naj±wi¦tszego
Zbawiciela w Zielonej Górze:
Sobota 13 pa¹dziernika 2012 r.
• 15.00 Koronka do Miªosierdzia Bo»ego,
• 15.00 Konferencja,
• 15.45 Adoracja Naj±wi¦tszego Sakramentu, mo»liwo±¢ spowiedzi,
(równocze±nie spotkanie dla dzieci z animatorami oraz spotkanie dla
mªodzie»y w ko±ciele dolnym)
• 16.15 ‘wiadectwa czªonków RRN,
• 16.45 Oczekiwanie na Eucharysti¦,
• 17.00 Eucharystia,
Procesja ró»a«cowa z figur¡ Matki Bo»ej Fatimskiej do ko±cioªa pw. Matki Bo»ej Cz¦stochowskiej, zako«czona aktem zawierzenia Matce Bo»ej
• 19.30 Wieczernik - wspólne czuwanie modlitewne z konferencj¡
ks. prof. Denisa Biju-Duvala z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji, adoracja Naj±wi¦tszego Sakramentu ( ko±cióª pw. Ducha ‘wi¦tego).
Niedziela 14 pa¹dziernika 2012 r.
• Ewangelizacja na Mszach ‘w. o godzinie 7.00, 9.00, 10.30 i 12.00.
Homilie b¦dzie gªosiª ks. Dariusz Kowalczyk Przewodnicz¡cy Krajowej
Koordynacji RRN. Po Mszy ±w. prezentacja multimedialna dotycz¡ca
RRN, gªoszenie ±wiadectw, rozmowy animatorów i czªonków ruchu
z zainteresowanymi Ruchem i jego charyzmatem, kolporta» ksi¡»ek,
folderów i materiaªów zwi¡zanych z duchowo±ci¡.
• 15.00 Koronka do Miªosierdzia Bo»ego ( ko±cióª pw. Ducha ‘wi¦tego),
• 16.00 Eucharystia z okazji rozpocz¦cia Roku Wiary, pod przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Regmunta.
Agnieszka Linka
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Halloween- niewinna zabawa?
Z czym kojarzy nam si¦ Halloween? Zapewne
z maªymi, sªodkimi dzie¢mi przebranymi za duchy,
wampiry, czarownice czy diabªy, woªaj¡cymi: Cukierek albo psikus . Lub te» z ró»nego rodzaju wró»bami
dotycz¡cymi szcz¦±cia, miªo±ci, ±mierci. Caªa ta niezwykle poci¡gaj¡ca otoczka przymyka nam oczy na ogromne zagro»enie
zwi¡zane z tym ±wi¦tem . W ten sposób, pod pozorem »artu i zabawy
lansowane s¡ praktyki magiczne wró»biarskie i okultystyczne. Nasza kultura
przej¦ªa Halloween z USA. Obchodzi si¦ je w nocy z 31 pa¹dziernika na 1 listopada. Halloween swój pocz¡tek wzi¦ªo od poga«skich kultów celtyckich,
ku czci boga ±mierci Samhaina i wywodzi si¦ z magicznych praktyk druidów,
peªni¡cych funkcje kapªanów, s¦dziów i wró»bitów. Wedªug ich przekona« dusze zmarªych w noc Halloween odwiedzaj¡ swoje rodzinne domy. Ta tradycja
zostaªa przej¦ta przez satanistów, którzy tego dnia s¡ niezwykle aktywni.
Anton Sz.LaVey'a, autor Biblii szatana , przyznaª, »e Halloween jest czasem
niezwykªej pot¦gi szatana, dlatego wtedy odprawiaj¡ swoje czarne msze ,
podczas których skªadaj¡ krwawe ofiary, oraz dokonuj¡ rytualnych zabójstw.
Halloween jest dla nas katolików- niezwykle niebezpieczne. Jak przestrzega
egzorcysta, ks. Jan Kaczmarek, taka niewinna zabawa mo»e prowadzi¢ do
dr¦czenia, zniewolenia, obsesji, a w konsekwencji nawet do op¦tania, gdy»
otwiera nasz umysª na siªy zªa. Diabeª nie poka»e nam swojego prawdziwego wizerunku zamydli nam oczy ró»nego rodzaju zabawami . Przedstawi
wró»by ±wietnym pomysªem na nud¦, Pier±cie« Atlantów pasuj¡c¡ do ka»dego stroju bi»uteri¡, a Halloween niewinn¡ zabaw¡ z przymru»eniem oka.
Cz¦sto jeste±my zbyt ufni i pobªa»liwi. Ignorujemy realizm ±wiata duchowego.
Gdy nauczycielka naszego dziecka mówi o pomy±le szkolnej zabawy halloweenowej nie jeste±my na tyle zdecydowani, by si¦ sprzeciwi¢. Dodatkowo
wpªywa na nas presja grupy. Pewnie niewielu rodziców wie, »e zbieranie sªodyczy przez dzieci to poga«ski zabobon, wedªug którego, aby nie rozzªo±ci¢
zªych duchów, trzeba przygotowa¢ wiele rarytasów. Wydr¡»ona dynia jest
pozostaªo±ci¡ zwyczaju rze¹bienia wizerunku demonów, których rol¡ byªo
odstraszanie wszelakich nieszcz¦±¢. To równie» ówczesny symbol pot¦pionych dusz. Znaj¡c prawdziw¡ istot¦ Halloween mo»emy si¦ uchroni¢ przed
nieodwracalnymi skutkami: utrat¡ relacji z Panem Bogiem, z lud¹mi, a na
ko«cu te» z samym sob¡.
Anna Kulpaczy«ska
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‘WI†CI
Bªogosªawiona Maria Franciszka Teresa Martin, urodziªa
si¦ w Alençon (Normandia) w 1873 r., jako dziewi¡te dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miaªa 4 lata, umarªa jej matka.
Wychowana w pobo»nej rodzinie chrze±cija«skiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w pi¦tnastym roku »ycia
wst¡piªa do klasztoru karmelitanek. Tam otrzymaªa imi¦ Teresy od Dzieci¡tka Jezus. Staraªa si¦ doskonale speªnia¢
wszystkie, nawet najmniejsze obowi¡zki. Nazwaªa t¦ drog¦
do doskonaªo±ci maª¡ drog¡ dzieci¦ctwa Bo»ego". W 1890 roku zªo»yªa ±luby.
W trzy lata pó¹niej zostaªa mistrzyni¡ nowicjuszek. Widz¡c, »e miªo±¢ Boga
jest zapomniana, oddaªa si¦ Bogu jako ofiara za zbawienie ±wiata. Swoje
prze»ycia i cierpienia opisaªa w ksi¦dze Dzieje duszy". Zmarªa na gru¹lic¦
30 wrze±nia 1897 r., zapowiedziawszy: Chc¦, przebywaj¡c w niebie, czyni¢
dobro na ziemi. Po ±mierci spuszcz¦ na ni¡ deszcz ró»". Beatyfikowaª j¡ Pius
XI w 1923 roku, kanonizowaª w dwa lata pó¹niej.
Patronka zakonów: misjonarzy misji katolickich, karmelitanek, teresek, terezjanek, archidiecezji ªódzkiej, Francji.
Jej atrybutami s¡: Dzieci¦ Jezus, ksi¦ga, p¦k ró», pióro pisarskie.
Wspomnienie ±w. Teresy od Dzieci¡tka Jezus obchodzimy 1 pa¹dziernika.
‘w. Šukasz, Ewangelista(I w.). Z pochodzenia - poganin,
z zawodu - lekarz (Kol 4,14). Okoªo 50 roku przyª¡czyª
si¦ do ±w. Pawªa, gdy ten odbywaª drug¡ misyjn¡ podró». Towarzyszyª mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Byª
z nim w Rzymie, a tak»e podczas trzeciej podró»y misyjnej.
Po ±mierci Apostoªa Narodów(±w. Paweª) dziaªaª w Achai
i Egipcie. Wedªug tradycji Šukasz jest autorem Ewangelii
oraz Dziejów Apostolskich. Dante okre±liª go historykiem
ªagodno±ci Chrystusowej". Miaª umrze¢ ±mierci¡ naturaln¡ w wieku 84 lat
w Beocji.
Jego atrybutami s¡: ksi¦ga, paleta malarska, przyrz¡dy medyczne, skalpel,
wizerunek lub figura Matki Bo»ej, wóª, zwój.
Patron:Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rze¹biarzy,
notariuszy, rze¹ników, zªotników.
Wspomnienie ±w. Šukasza Ewangelistyi obchodzimy 18 pa¹dziernika.
Aleksandra Ferenc
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K•CIK MODLITW
Modlitwa do Anioªa Stró»a
Mój Aniele Stró»u, prowad¹ mnie przez »ycie, chro« mnie, bro« mnie,
wspieraj mnie, sªu» mi rad¡. Strze» od zªego, teraz, i w ka»dej chwili mojego
ziemskiego »ycia, a po ±mierci zaprowad¹ mnie do Nieba. Amen.

Fatimska Pani, Królowa, Matka
Pod Jej obron¦ si¦ uciekajmy!
Ranek 13 pa¹dziernika 1917 roku,
ostatniego dnia wyznaczonego przez Pani¡ na spotkanie, byª deszczowy. Droga
do Cova da Iria zmieniªa si¦ w koryto
bªotnistej mazi. Nie przeszkadzaªo to
jednak tªumom w pokonywaniu trasy na
miejsce objawie«. Kto nie miaª siª i±¢, co pewien czas przykl¦kaª, nie martwi¡c
si¦ o ubranie, nie zwa»aj¡c na napieraj¡cych. W±ród ogólnego szumu
mo»na byªo wychwyci¢ wypowiadane na gªos modlitwy i pro±by. Wedªug
niektórych ¹ródeª na miejsce objawie« przybyªo ponad 70 tysi¦cy ludzi.
Do Aljustrel dotarªa pogªoska o domniemanych planach wªadz dotycz¡cych
zdetonowania bomby w czasie objawie«. Dodatkowo wiele osób mówiªo, »e
je»eli 13 pa¹dziernika nie wydarzy si¦ zapowiedziany cud, to dzieci na pewno
zostan¡ zabite przez rozczarowany tªum. Tak»e tym razem te wiadomo±ci nie
przeraziªy pastuszków, wr¦cz przeciwnie, dzieci cieszyªy si¦ z tego, »e byªaby
to ±wietna okazja, by pój±¢ do nieba wraz z Matk¡ Bo»¡. Przed rozpocz¦ciem
spotkania z Pani¡ Šucja pod wpªywem wewn¦trznego impulsu poprosiªa
przybyªych o zªo»enie parasoli. W samo poªudnie pastuszkowie zobaczyli
Pani¡, która przemówiªa:
- Jestem Matk¡ Bo»¡ Ró»a«cow¡. Chc¦, aby po wojnie stan¦ªa tu kapliczka
ku mojej czci. Najwa»niejsz¡ spraw¡ jest nawrócenie i przebaczenie za
grzechy. Prosz¦ tak»e ludzi, niechaj ju» wi¦cej nie zniewa»aj¡ Pana Jezusa,
który jest ju» zbyt zniewa»any. Chc¦ powiedzie¢, »eby zbudowano tu na
moj¡ cze±¢ kaplic¦. W dalszym ci¡gu nale»y odmawia¢ codziennie ró»aniec.
Wojna si¦ sko«czy i »oªnierze wkrótce wróc¡ do domów.
Po wypowiedzeniu przez Šucj¦ pró±b, Pani powiedziaªa:
- Jednych tak, drugich nie [uzdrowi¦]. Musz¡ si¦ poprawi¢. Niech prosz¡
o przebaczenie swoich grzechów.
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Potem Pani dodaªa ze smutkiem:
- Niech ludzie ju» dªu»ej nie obra»aj¡ Boga grzechami, ju» i tak zostaª bardzo
obra»ony.
Wypowiadaj¡c te sªowa,Pani rozchyliªa szeroko r¦ce promieniuj¡ce blaskiem
sªonecznym. Uniosªa si¦. Jej wªasny blask odbijaª si¦ od sªo«ca. Šucja,
sªuchaj¡c znów wewn¦trznegoprzynaglenia, powiedziaªa:
- Patrzcie na sªo«ce.
Gdy dziewczynka wypowiadaªa te sªowa ju» nie padaªo. Chmury rozst¡piªy
si¦ i ukazaªa si¦ niera»¡ca oczu tarcza sªoneczna przypominaj¡ca srebrny
ksi¦»yc. Najpierw lekko, potem gwaªtownie sªo«ce zacz¦ªo si¦ trz¡±¢ i obraca¢
wokóª wªasnej osi, wyrzucaj¡c w ka»dym kierunku snopy »óªtego, zielonego,
czerwonego, bª¦kitnego i fioletowego ±wiatªa, rzucaj¡c kolorowe cienie na
chmury, kamienie, drzewa i ludzi. Nagle tarcza sªoneczna zatrzymaªa si¦
na chwil¦ i znów zacz¦ªa wirowa¢, ponownie si¦ zatrzymaªa i znów zacz¦ªa
si¦ kr¦ci¢. W pewnym momencie patrz¡cy odnie±li wra»enie, »e sªo«ce
odª¡czyªo si¦ od sklepienia i zacz¦ªo spada¢ w kierunku zgromadzonych.
Ludzie zacz¦li krzycze¢, mdle¢, ucieka¢, gªo±no wypowiada¢ akty »alu za
grzechy. Sªo«ce zatrzymaªo si¦ i wróciªo na swoje miejsce. ‘wiadkowie
wydarzenia podnie±li si¦ i zacz¦li ±piewa¢. Wszystko trwaªo ok. 10 minut. Co
ciekawe, nikt z patrz¡cych nie doznaª uszkodzenia wzroku. Po zako«czeniu
ta«ca sªo«ca zaskoczeni zgromadzeni zauwa»yli, »e nie maj¡ ju» na sobie
przemoczonych ubra«, ale suche. Caªe zjawisko podzielono pó¹niej na dwie
fazy widziane w odlegªo±ci co najmniej 5 km. Pani znikn¦ªa, ale chwil¦ pó¹niej
dzieci zobaczyªy po stronie sªo«ca ‘wi¦t¡ Rodzin¦: ±w. Józefa z Dzieci¡tkiem
Jezus i Matk¦ Bo»¡ ubran¡ na biaªo i w niebieski pªaszcz. Dzieciom wydawaªo
si¦, »e ±w. Józef z Dzieci¡tkiem bªogosªawi ±wiat ruchami r¦ki oddaj¡cymi
ksztaªt krzy»a. Gdy ta wizja znikn¦ªa, pastuszkowie ujrzeli Pana Jezusa
z Matka Naj±wi¦tsz¡. Šucja miaªa wra»enie, »e jest to Matka Bo»a Bolesna
(bez miecza w piersi). Pan Jezus wydawaª si¦ bªogosªawi¢ ±wiat w ten
sam sposób, jak ±w. Józef. Gdy znikn¦ªo i to widzenie, Šucja znów miaªa
wra»enie, »e widziaªa Matk¦ Bo»¡ z Góry Karmel. Wedªug Šucji Dzieci¡tko
miaªo okoªo roku, Hiacynta natomiast uwa»aªa, »e miaªo okoªo 2 lat. Obraz
wiruj¡cego sªo«ca z czasem zacz¦to interpretowa¢ jako nawi¡zanie do opisu
zwyci¦»aj¡cej szatana Niewiasty z Apokalipsy. Šucja w Apelach or¦dzia
fatimskiego napisaªa, »e ukazanie si¦ ludziom Maryi w postaci Pani z Karmelu
oznaczaªo gest caªkowitego po±wi¦cenia si¦ Bogu.
Matka Naj±wi¦tsza, która patrzy na nasze »ycie z perspektywy nieba, jest
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smutna. Pªacze. Taki obraz Maryi przynosz¡ objawienia fatimskie i te, którymi
niebo ubogaciªo nas po roku 1917. Matka Bo»a pªacze nie dlatego, »e nie
jeste± szcz¦±liwy tu i teraz , »e Twoje zdrowie nie domaga.Nie smuci si¦
dlatego, »e masz chore dzieci, »e mo»e stracisz za chwil¦ prac¦. Je±li pªacze,
to dlatego, »e Twoje zbawienie jest zagro»one. Jest to jedyna perspektywa,
której dotykaj¡ objawienia fatimskie. Maryja widzi, jak ten ±wiat wygl¡da i...
pªacze. Matka Bo»a ostrzegaªa w Fatimie: Zbli»a si¦ kara na ±wiat za liczne
jego zbrodnie... . Wszystko jednak zaczyna si¦ od naszych serc. Najpierw
mówmy o tym, co w nas samych zasªuguje na kar¦ od Boga. Istnieje kilka sposobów oczyszczenia nas z grzechu. Obietnica Maryi jest warunkowa,
a warunkowo±¢ ta sprowadza si¦ do kilku podstawowych wezwa«. S¡ w±ród
nich: intencja wynagradzania za grzechy, odmawianie ró»a«ca, po±wi¦cenie
si¦ Niepokalanemu Sercu, pragnienie lepszego poznania i gor¦tszego umiªowania naszej niebieskiej Matki. Ró»aniec pojawia si¦ na samym pocz¡tku
objawie« i niejako je zamyka. W maju 1917 r. Matka Naj±wi¦tsza prosi: Odmawiajcie codziennie ró»aniec, aby zyska¢ pokój dla ±wiata i koniec wojny .
W pa¹dzierniku oznajmia, »e jest Matk¡ Bo»¡ Ró»a«cow¡ . Pami¦tajmy, »e
skuteczno±¢ ró»a«ca wi¡»e si¦ z jego codziennym odmawianiem. Nie odmawiajmy ró»a«ca jak czªowiek pozbawiony Bo»ej wiedzy. Paweª VI ostrzegaª,
»e modlitwa ró»a«cowa pozbawiona medytacji jest podobna do trupa. Uczmy
si¦ wi¦c odmawia¢ ró»aniec tak, jak ucz¡ Nast¦pcy ±w. Piotra. Poznawajmy
jego pi¦kno, a b¦dzie Nam on wielk¡ pomoc¡ w w¦drowaniu ku ±wi¦to±ci
i przywoªaniu Bo»ej pomocy!
UWAGA! Nabo»e«stwo Fatimskie rozpocznie si¦ 13 pa¹dziernika Msz¡ ±w. o godz. 17.00
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

Krzy»ówka
I. M¡» Sary.
II. Pierwsza tajemnica ró»a«ca ±wi¦tego.
III. Jeden z miesi¦cy maryjnych.
IV. ... ona wszystko rozumie, ... zobaczy¢ dobro w nas umie
V. Na tej górze dokonaªo si¦ przemienienie.
VI. Wspólnota opisywana w tym numerze Zbawiciela".
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 6.
Hasªo: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ...............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy nr 6. (rozsypanka)
Hasªo: .......................................
Imie: .........................................
Nazwisko: .................................
Adres: .......................................
..................................................
telefon: .....................................
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K•CIK KULINARNY
Biszkopt rzucany - niezawodny!

Skªadniki:
5 jaj
3/4 szkl. Cukru
3/4 szkl. M¡ki pszennej
3/4 szkl. M¡ki ziemniaczanej
Sposób wykonania:
Ubijamy biaªka z cukrem na sztywn¡ pian¦. Nie przerywaj¡c ubijania dodajemy
po jednym »óªtku i przesiane m¡ki. Mas¦ wylewamy do tortownicy (ok. 21 cm)
i pieczemy ok. 40 min. Gor¡ce ciasto
wyci¡gamy z piekarnika i zrzucamy na
podªog¦ z wysoko±ci póª metra, by pozby¢ si¦ p¦cherzyków powietrza i unikn¡¢ opadni¦cia biszkoptu.

Rolada
Skªadniki:
1 szklanka cukru pudru
3 jaja
100 ml wody
1 szklanka m¡ki
2 ªy»eczki cukru wanilinowego
2 ªy»ki kakao
1 ªy»eczka proszku do pieczenia
500 ml ±mietanki 36%
3 ªy»ki cukru pudru
2 fixy do ±mietany
Sposób wykonania:
Ciasto: Oddzieli¢ biaªka od »óªtek. Biaªka
ubi¢ z cukrem na sztywn¡ pian¦. Do
piany stopniowo dodawa¢ »óªtka, wod¦, m¡k¦, kakao i proszek do pieczenia.
Piec w prostok¡tnej blasze (40x25 cm)
przez 20 min. Gor¡cy biszkopt przekªadamy na wilgotn¡ ±ciereczk¦ i zwijamy
w rulon.
Krem: Ubi¢ ±mietank¦ z cukrem pudrem
i fixem, wmiesza¢ maliny. Ostudzony
biszkopt posmarowa¢ kremem i zwin¡¢
w rolad¦. Udekorowa¢ ±wie»ymi owocami.
Anna Nadstoga

K•CIK KULTURALNY
WARTO PRZECZYTA‚...
Tam gdzie spadaj¡ Anioªy Doroty Terakowskiej
To byªa chyba jedna z najlepszych ksi¡»ek, jakie czytaªam.
Opowie±¢ o aniele, ludziach, dobru i zªu. Schemat stary, ale
Terakowska u»yªa go inaczej ni» inni przed ni¡. Bo czy» anioª
mo»e mie¢ kªopoty, mo»e cierpie¢. . . ?!
Maªa Ewa utraciªa swego Anioªa Stró»¡. Bez jego opieki
dziewczynka zaczyna ci¦»ko chorowa¢. Aby mogªa wyzdrowie¢, Anioª musi wygra¢ walk¦ ze swym bratem bli¹niakiem, Anioªem Ciemno±ci.
Ale i Ewa pomaga swemu Anioªowi. Jak? Przeczytaj!
Violetta Janecka
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INFORMATOR
OCHRZCZENI
Bªa»ej Jan Szpak, Lena Antonina Zamojska,
Amelia Skobelska, Alex Olivier ›ybura, Cyprian
Šukasz Stachowiak, Maj Kieªbicka, Hanna Zofia
Piwo«ska, Hanna Piwko, J¦drzej Piwko, Tymon
Bartosz Tomiak, Filip Zdanowicz, Barbara Alicja
Pych, Miªosz Rafaª Pawªowski, Kaja Wojcieszak,
Gabriela Kali«ska, Wiktor Zdzisªaw Domagaªa

ODESZLI DO DOMU OJCA

Aleksandra Pradelska, Janina Paluszak, Jadwiga Sobczak,
Andrzej Szulczyk, Anna Smykaª, Zbigniew Paªka,
Józef Szyma«ski, Urszula Mikunda

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
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PAŹDZIERNIK

Fotoreporta»

Msza św. z modlitwą wstawienniczą
Odnowy w Duchu Świętym - 11 września 2012 r.

Nabożeństwo Fatimskie
13 września 2012 r.

Spotkanie
Spotkanie popielgrzymkowe
popielgrzymkowe w
w naszej
naszej Parafi
Parafi
29 września 2012 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na październik:
Ogólne
O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.
Misyjne
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania
w dzieło ewangelizacji.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to inicjatywa modlitewna podejmowana przez Katolików, którą koordynują
ojcowie paulini z Jasnej Góry. Krucjata jest „wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu”. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych
intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego. Informacje o idei krucjaty, wydarzeniach z nią związanych i sposobie zgłaszania swego udziału znajdują się
na stronie: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl
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, Anna Kulpaczyńska; 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.

