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Fotoreporta»

Djecezjalna pielgrzymka Róż Żywego
Różańca do Rokitna - 7 października 2012 r.

Wręczenie wyróżnień „Człowiek Człowiekowi”
przez Bpa Stefana Regmunta - 7 paźdzernika 2012
2012 r.

Inauguracja „Roku Wiary”
Wiary” w naszej parafii
11 października 2012 r.
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‘wi¦tymi b¡d¹cie, bo i Ja jestem ‘wi¦ty, Bóg wasz! .
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej

Zbawiciel

Rozpoczynamy ostatni miesi¡c Roku Ko±cielnego listopad. W tradycji Ko±cioªa okres pami¦ci i zadumy nad tymi,
którzy poprzedzili nas do Domu Ojca. Od pierwszego dnia tego miesi¡ca wpatrujemy si¦ w niebo, by rozwa»a¢ tajemnic¦
‘wi¦tych Obcowania. Wszyscy ‘wi¦ci to jak mówi nam Apokalipsa rzesza bªogosªawionych, tzn. szcz¦±liwych ciesz¡cych
si¦ z ogl¡dania Boga twarz¡ w twarz. Czym zasªu»yli sobie na ten przywilej. Odpowied¹ jest prosta: chrze±cija«skim stylem »ycia przepeªnionym realizacj¡ przykazania
miªo±ci Boga i bli¹niego. Wierzymy, »e w tym gronie znajduj¡ si¦ tak»e nasi bliscy,
nad których mogiªami pochylamy si¦ w te listopadowe dni i mówimy: to byªa ±wi¦ta
Matka, to byª ±wi¦ty czªowiek. Ale modlimy si¦ tak»e w wypominkach, Mszach ±w.
Gregoria«skich za dusze w czy±¢cu cierpi¡ce prosz¡c dla nich o Bo»e Miªosierdzie.
Ten czas refleksji ma równie» pomóc nam w realizowaniu powoªania do ±wi¦to±ci
w naszym »yciu.
Oktawa uroczysto±ci Wszystkich ‘wi¦tych i Dnia Zadusznego zaprowadzi nas do
dnia odpustu parafialnego, który prze»ywa¢ b¦dziemy w dniu 9 listopada na pami¡tk¦
po±wi¦cenia Bazyliki na Lateranie. Odpust parafialny to ±wi¦to caªej wspólnoty parafialnej. Wracamy jeszcze raz do hasªa tego roku duszpasterskiego: Ko±cióª naszym
domem. Skoro tak jest to pragniemy wyrazi¢ nasz¡ wdzi¦czno±¢, za to, »e jak cz¦sto mówimy z dum¡ nale»ymy do Parafii Naj±wi¦tszego Zbawiciela. Wyrazem naszej
wdzi¦czno±ci niech b¦dzie nasza liczna obecno±¢ na sumie odpustowej poprzedzonej
procesj¡ eucharystyczn¡. Do odpustu pragniemy przygotowa¢ si¦ przez udziaª w rekolekcjach, które potrwaj¡ od 4 do 6 listopada. Otwórzmy nasze serca na spotkanie
z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii. Niech to b¦dzie w Roku Wiary
szczególny czas umocnienia duchowego. Uroczysto±¢ Odpustowa b¦dzie równie»
okazj¡ do poznania nowego Biskupa Pomocniczego naszej diecezji, Ksi¦dza Biskupa
Tadeusza Lity«skiego, którego b¦dziemy go±ci¢ w naszej parafii po raz pierwszy.
Miesi¡c ten zako«czymy uroczysto±ci¡ Chrystusa Króla Wszech±wiata. Cz¦sto
±piewamy w pie±ni ko±cielnej: "Chrystus Królem, Chrystus Panem, Chrystus Wªadc¡
nam". Codziennie modlimy si¦ w Modlitwie Pa«skiej: Przyjd¹ Królestwo Twoje. Te
wezwania wypowiadane przez nas s¡ ±wiadectwem naszej wiary. Pragniemy, aby
Chrystus prowadziª nas po drogach tego ±wiata. On bowiem jest Alf¡ i Omeg¡,
Pocz¡tkiem i Ko«cem Wszystkiego. Jemu cze±¢ i chwaªa po wszystkie wieki. Amen.
Bogu na Chwaª¦.
Niech nas strze»e i prowadzi oraz bªogosªawi Naj±wi¦tszy Zbawiciel Chrystus Król
Z najlepszymi »yczeniami
Ks. Proboszcz Mirosªaw Maciejewski wraz z Ksi¦»mi Wspóªpracownikami
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KALENDARIUM WYDARZE‹ PARAFIALNYCH
01.11.2012 r.

- Uroczysto±¢ Wszystkich ‘wi¦tych.
Procesja i Msza ±w., na nowym cmentarzu
o godz. 12.00, na starym cmentarzu
o godz. 14.00.
02.11.2012 r. - Wspomnienie zmarªych. Nabo»e«stwo
za zmarªych parafian o godz. 18.00.
04-06.11.2012 r.- Rekolekcje przed Uroczysto±ci¡
Odpustow¡ ks. dra Andrzeja Maciejewskiego.
09.11.2012 r. - Uroczysto±¢ Odpustowa o godz.18.30.
11.11.2012 r. - Msza ±w. w intencji Ojczyzny o godz. 13.30.
11.11.2012 r. - ‘wi¦to patronalne ks. Marcina.
13.11.2012 r. - ‘wi¦to patronów naszej diecezji Pi¦ciu Braci M¦czenników.
18.11.2012 r. - Wspomnienie bª. Karoliny Kózkówny, patronki KSM.
25.11.2012 r. - Uroczysto±¢ Chrystusa Króla- dzie« jedno±ci z Seminarium
Duchownym, ±wi¦to patronalne m.in. ERM-u, KSM-u,
Liturgicznej Sªu»by Oªtarza.
30.11.2012 r. - ‘wi¦to Andrzeja (Andrzejki).

Drogiemu Solenizantowi, Ksi¦dzu Marcinowi
Krechowiczowi, z okazji imienin caªa redakcja gazetki
para alnej Zbawiciel »yczy wielu lat w zdrowiu i pogodzie
ducha oraz »yczliwo±ci ze strony wszystkich para an.
Niech Matka Bo»a, Pani Cierpliwie Sªuchaj¡ca z Rokitna
otacza Ksi¦dza pªaszczem przemo»nej opieki.
WYKAZ NABO›E‹STW NA CAŠY MIESI•C
Poniedziaªek- Litania do ±w. Pieciu Pierwszych M¦czenników 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.
Wypominki w dni powszednie po Mszy ±w. o godz. 9.00 i o godz 18.30,
w niedziel¦ o godz. 16.00.
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GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii pw. 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 plebanii.
Chór parafialny
Spotkania w ka»dy wtorek;
o godz. 18.30, salka nad zakrysti¡.
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 plebanii.
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.

Ministrant. Kto to taki?
Sªowo ministrant pochodzi od ªaci«skiego sªowa ministrare,
czyli sªu»y¢, pomaga¢ . Ministrant sªu»y kapªanowi i ludowi Bo»emu, a wi¦c i samemu Bogu. Historia ministrantów si¦ga odlegªych
czasów. W narodzie izraelskim byªo jedno pokolenie wybrane do sªu»by w ±wi¡tyni
- pokolenie Lewiego. Lewici pomagali przy skªadaniu ofiar. Równie» w powstaj¡cym Ko±ciele apostoªowie potrzebowali r¡k do pomocy . Wybranych pomocników
nazwali diakonami, tzn. sªugami. Wraz z rozwojem Ko±cioªa przybywaªo osób, które
pomagaªy podczas rozmaitych nabo»e«stw i tak rozwijaª si¦ ruch ministrancki.
Oto za chwil¦ przyst¡pi¦ do Oªtarza Bo»ego. . .
Ministrant to na co dzie« zwykªy chªopak, m¦»czyzna maj¡cy swoje obowi¡zki
i problemy »ycia codziennego, jak ka»dy z nas. Z wygl¡du te» niczym si¦ nie wyró»nia. Nie rozpoznasz go na ulicy, w szkole, w pracy. Jest jednak rzecz, która odró»nia
go od innych. Na czas Mszy ±wi¦tej przywdziewa szat¦ liturgiczn¡ (kom»¦ lub alb¦)
i sªu»y Bogu. Ten zwykªy czªowiek jest bli»ej Pana ni» mo»emy to sobie wyobrazi¢.
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Przynosi do oªtarza wino i wod¦, które za chwil¦ przemieni¡ si¦ w Krew Pana. To
wielki zaszczyt i ªaska móc sªu»y¢ Bogu i przebywa¢ z Nim tak blisko.
Nie wy±cie Mnie wybrali, ale ja was wybraªem.
Miaªem 11 lat kiedy podczas ogªosze« duszpasterskich usªyszaªem, »e jest prowadzony nabór na ministrantów. Pomy±laªem sobie: Czemu
nie? Mo»e by¢ fajnie. Podczas szkolenia poznaªem wielu ±wietnych chªopaków, z którymi do
dzi± mam kontakt. Zostaªem kandydatem i odziany w bª¦kitn¡ szarf¦, poznawaªem
tajniki sªu»by liturgicznej. Musz¦ przyzna¢, »e stresowaªem si¦ ogromnie, kiedy
pierwszy raz stan¡ªem w prezbiterium. Pami¦tam, »e prawie upu±ciªem ampuªk¦
z winem. Wie±¢ o moim kandydowaniu szybko rozeszªa si¦ w szkole. Nie zapomn¦
nieprzyjemnych docinków ze strony moich kolegów. Powiedziaªem w duszy: Panie
Jezu, to nie dla mnie. Stresuj¦ si¦ podczas Mszy ±wi¦tej, koledzy mi dokuczaj¡. Nie!
Ju» wi¦cej nie pójd¦ sªu»y¢! Nast¦pnej niedzieli, kiedy wraz z rodzicami siedziaªem
w ªawce, usªyszaªem podczas liturgii sªowa: Nie wy±cie Mnie wybrali, ale ja was
wybraªem. Od tamtej pory szedªem do ko±cioªa z u±miechem na twarzy i rado±ci¡
w sercu. Tak jak ±w. Dominik Savio, patron ministrantów, wiedziaªem, »e ci¡gle jest
przy mnie Chrystus i nie mam si¦ czego obawia¢. Oczywi±cie przychodziªy gorsze
chwile, zwªaszcza przed nowymi zadaniami. Wiadomo, »e czªowiek boi si¦ tego,
czego nie zna. Wówczas pomagaªa mi modlitwa, która rozja±niaªa drog¦. Kiedy
zacz¡ªem czyta¢ Sªowo Bo»e w trakcie niedzielnej Mszy, miaªem du»e trudno±ci
z przystosowaniem si¦ do nowej roli. Prosiªem Pana, aby dodaª siªy i pomógª mi.
Wysªano mnie na kurs lektorski, gdzie nauczyªem si¦ wszystkiego, co teraz potrafi¦.
Od kilku lat peªni¦ zaszczytn¡ funkcj¦ komentatora podczas Triduum Paschalnego,
wi¦c o±mielam si¦ twierdzi¢, »e moje modlitwy zostaªy wysªuchane!
Na zako«czenie pragn¦ zach¦ci¢ wszystkich do sªu»by liturgicznej. Je±li
czujecie potrzeb¦ lub sªyszycie ten delikatny, wewn¦trzny gªos, nie czekajcie
i wst¦pujcie w szeregi ministrantów. Jestem pewien, »e mo»na tu odkry¢ pewn¡
cz¡stk¦ siebie, odkry¢ drzemi¡ce w czªowieku pokªady odwagi i energii, potrzebnej
do sªu»by Bogu i pod¡»aniu za Nim w ka»dej dziedzinie »ycia.
Piotr Drewniok
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Dlaczego odpust 9 listopada?
9 listopada ka»dego roku w Rzymie na terenie, który za
cesarza Nerona nale»aª do Lateranu obchodzi si¦ rocznicowy
obchód po±wi¦cenia znajduj¡cej si¦ tam bazyliki. Jej fundatorem byª Konstantyn Wielki st¡d nazwa: konstancja«ska. Byªa
pierwsz¡ bazylik¡ Rzymu o bardzo bogatym wyposa»eniu. Miaªa
wspaniaªe baptysterium i ª¡czyªa si¦ z paªacem biskupim. Zawsze zachowywaªa swoj¡ wyj¡tkowo±¢ a po pi¦tnastym wieku
dominowaªa jako gªówny ko±cióª papieskiego Rzymu. W niej wªa±nie przez wieki
wybierani papie»e przywdziewali paliusz na znak, »e rz¡dz¡ stolic¡ Pa«stwa Chrze±cija«skiego (dzieje si¦ tak równie» dzisiaj). Przybywaj¡ do niej licznie pielgrzymi
z caªego ±wiata nie tylko po to, by podziwia¢ wspaniaªy zabytek, ale tak»e dla podkre±lenia jedno±ci z bazylik¡ a poprzez ni¡ z caªym ±wiatem chrze±cija«skim. Bazylika
ta jest pod wezwaniem Naj±wi¦tszego Zbawiciela. W dniu, w którym ko±cioªy na
caªym ±wiecie obchodz¡ rocznic¦ po±wi¦cenia latera«skiej bazyliki podkre±laj¡c
swoj¡ ª¡czno±¢ z caªym ko±cioªem chrze±cija«skim nasza parafia nadto prze»ywa
uroczysto±¢ odpustow¡.
ks. Zbigniew Stekiel
Drodzy Bracia i Siostry! W listopadzie wspominamy tych ,którzy odeszli od nas.
Mamy ±wiadomo±¢, »e nie wszyscy zmarli odeszli pojednani z Bogiem i potrzebuj¡
naszej pomocy. Ko±cióª ze swego skarbca daje nam jeden ze sposobów pomocy
dla dusz czy±cowych uzyskiwanie odpustów. Ka»dy z nas w dniach od 1 do
8 listopada mo»e rzuci¢ ,,koªo ratunkowe uzyskanie odpustu zupeªnego dla zmarªego. W pozostaªych dniach tego miesi¡ca mo»emy uzyska¢ odpust cz¡stkowy.
Oto warunki umo»liwiaj¡ce uzyskania odpustu: nawiedzi¢ ko±cióª, kaplic¦. Odpust
mo»na uzyska¢ tylko jeden raz w ci¡gu dnia. W tych dniach trzeba równie» nawiedzi¢ cmentarz i pomodli¢ za zmarªych oraz odmówi¢ modlitw¦ w intencjach Ojca
‘wi¦tego.
Co to jest Msza ±wi¦ta Gregoria«ska?
Gregoria«ska Msza potocznie nazywana gregoriank¡, czyli 30 Mszy odprawianych w intencji jednej osoby zmarªej w ci¡gu 30 kolejnych dni . Nazwa ta wzi¦ªa si¦
od papie»a Grzegorza I Wielkiego, który poleciª odprawia¢ przez 30 dni Msze za
zmarªego zakonnika. Praktyka Mszy gregoria«skich rozwin¦ªa si¦ w VIII w. i towarzyszyªo jej przekonanie o szczególnej ich skuteczno±ci dla zmarªych pozostaj¡cych
w czy±¢cu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów wyja±niªa, i» zaufanie wiernych do
Mszy gregoria«skich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarªego od kary
czy±¢ca nale»y uwa»a¢ za rozumne i zgodne z wiar¡. Zach¦camy Was drodzy
Bracia i Siostry by±cie pami¦tali o swoich bliskich zmarªych i zamawiali za nich Msze
±w., które s¡ najwi¦ksz¡ i najskuteczniejsz¡ pomoc¡ dla tych, których kochamy,
a którzy poprzedzili nas w drodze do wieczno±ci.
ks. Piotr Gniewaszewski, opracowanie w oparciu
o Encyklopedi¦ katolick¡ i Dokument Penitencjarii Apostolskiej z 29 styczna 2000 r.
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SUKCESY CHÓRU

W sobot¦, 29 wrze±nia 2012 r. chór CANTEMUS DOMINO,
dziaªaj¡cy przy naszej parafii braª udziaª w II Mi¦dzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich MUCHA.
Chórzy±ci zaprezentowali repertuar zªo»ony z nast¦puj¡cych utworów:
Ave verum C. Saint Seans
Canticorum iubilo J.F.Haendel
Eli! Eli! G. Deakbardos
Kto szuka Ci¦ J. ‘wider
Kurdesz pie±« z pocz¡tku XIX wieku.
Jury doceniªo zespóª, przyznaj¡c drug¡ nagrod¦, czyli SREBRN• MUCH†!!
Zapraszamy na nasz¡ stron¦ internetow¡, gdzie znajduje si¦ wiele informacji,
zdj¦¢, artykuªów: www.cantemusdomino.pl
ZAPRASZAMY DO ‘PIEWANIA W CHÓRZE!
PRÓBY ODBYWAJ• SI† RAZ W TYGODNIU, WE WTORKI O GODZ. 18.30
W SALCE NAD ZAKRYSTI• (WEJ‘CIE OD KAZIMIERZA WIELKIEGO).
Violetta Janecka

Dni Formacyjne KSM
W dniach 19-21 pa¹dziernika 2012 r. przy parafii pw. Niepokalanego Pocz¦cia NMP w Bieniowie odbyªy si¦ Dni Formacyjne
dla kandydatów na KSM-owiczów. Szkolenie kierowane byªo do
mªodzie»y, która chce poprzez KSM rozwija¢ si¦ oraz dziaªa¢ aktywnie i apostolsko. Uczestnikami byªy osoby z tamtejszej parafii oraz zaproszone z okolicznych
miejscowo±ci.
Mªodzi ludzie podczas spotkania
dowiedzieli si¦ czym jest KSM, jaka
jest jego struktura, elementy to»samo±ci oraz jak wygl¡daªa historia Stowarzyszenia. W czasie warsztatów uczyli si¦ jak wypracowywa¢ plan dziaªania oddziaªu KSM oraz jakimi metodami si¦ posªugiwa¢, a tak»e tego jak dobrze przeprowadzi¢ spotkanie. Du»o czasu po±wi¦cono równie» na ukazanie mªodzie»y jak wa»na jest w ich »yciu formacja. Byªy nie tylko konferencje i ±wiadectwa, ale równie» aktywny udziaª w nabo»e«stwie ró»a«cowym oraz Mszach ±wi¦tych. Pomi¦dzy konferencjami,
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prac¡ w grupie i modlitw¡ nie zabrakªo miejsca na zabawy, integracj¦ oraz podziwianie okolicznej, pi¦knej
przyrody.
Wszystkich, którzy s¡ zainteresowani bli»szym
poznaniem KSM-u zapraszamy na spotkanie w ka»dy wtorek lub na kolejne Dni Formacyjne w poªowie
listopada, tym razem w Zielonej Górze.
Marta Brodzik
RÓ›E RÓ›A‹COWE W SANKTUARIUM
...Matko sªuchaj¡ca, pochylaj¡ca si¦ nad nami,
Upro± nam wiar¦, miªo±¢, ufno±¢,
O najlepsza Nasza Pani.
Nasza Pani Rokitnia«ska, Sªuchaj¡ca.
7 wrze±nia 2012 r. wyruszyªa z naszej parafii autokarowa pielgrzymka
Ró» ›ywego Ró»a«ca do Pani Cierpliwie Sªuchaj¡cej w Rokitnie na doroczn¡ uroczysto±¢ odpustow¡ ku czci Matki Bo»ej Królowej Ró»a«ca ‘wi¦tego.
Wyjazdowi przewodniczyª opiekun naszej wspólnoty, ks. Marcin Krechowicz.
Na t¦ uroczysto±¢ przybyªo okoªo 8 tysi¦cy pielgrzymów, w tym 105 grup zorganizowanych. Przybyªo bardzo wielu kapªanów i sióstr zakonnych. Program
pielgrzymki to mi¦dzy innymi: Godzinki o NMP, Ró»aniec na rokitnia«skich
dró»kach ró»a«cowych prowadzony przez Mªodzie»ow¡ Schol¦ z Poznania,
koncert w wykonaniu Zespoªu Siewcy Lednicy , nabo»e«stwo z aktem zawierzenia Matce Bo»ej Cierpliwie Sªuchaj¡cej, Koronka do Miªosierdzia Bo»ego
i wieczorny Apel Maryjny. Gªównym punktem uroczysto±ci byªa Msza ±w., której przewodniczyª Bp Stefan Regmunt. W homilii powiedziaª: "Przychodzimy
na rokitnia«skie wzgórze, by z Maryj¡ i z modlitw¡ odkrywa¢ te drogi, które
prowadz¡ do pogª¦bienia naszej wiary. Matka Naj±wi¦tsza jest od pocz¡tku
obecna w historii odkupienia czªowieka, w Ko±ciele, w »yciu narodów, poszczególnych wspólnot i ludzi .To dzisiejsze ±wi¦to wyrosªo z zaufania Maryi".
Nawi¡zuj¡c do rozpoczynaj¡cego si¦ Roku Wiary
biskup zach¦caª do osobistego zastanowienia si¦
nad wiar¡ i jej realizacj¡ w codziennym »yciu.
Z Ró»a«cem wyruszajmy na poszukiwanie dróg,
by o»ywi¢ nasz¡ wiar¦- zako«czyª.
Jadwiga Wola«ska
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
NAUCZANIE BŠOGOSŠAWIONEGO JANA PAWŠA II
NIEBO - PEŠNIA ›YCIA Z BOGIEM
Kiedy przeminie posta¢ tego ±wiata, ci, którzy przyj¦li Boga w swym »yciu (lub w chwili ±mierci otwarli si¦ szczerze
na Jego miªo±¢) b¦d¡ mogli si¦ cieszy¢ peªni¡ komunii z Nim,
stanowi¡c¡ cel ludzkiej egzystencji. Katechizm Ko±cioªa Katolickiego poucza: To doskonaªe »ycie z Trójc¡ ‘wi¦t¡, ta
komunia »ycia i miªo±ci z Ni¡, z Dziewic¡ Maryj¡, anioªami
i wszystkimi ±wi¦tymi, s¡ nazwane 'niebem'. Niebo jest celem
ostatecznym i speªnieniem najgª¦bszych d¡»e« czªowieka,
stanem najwy»szego i ostatecznego szcz¦±cia .
Gdy w j¦zyku biblijnym niebo wyst¦puje w poª¡czeniu z ziemi¡ , oznacza cz¦±¢
wszech±wiata. W sensie metaforycznym niebo pojmowane jest jako mieszkanie
Boga. Przedstawiane jest jako miejsce, do którego dzi¦ki ªasce mog¡ wst¡pi¢
wierz¡cy (historia Henocha oraz Eliasza ze Starego Testamentu).
PIEKŠO - OSTATECZNE ODRZUCENIE BOGA
Czªowiek mo»e jednak dokona¢ wyboru ostatecznego odrzucenia Bo»ej miªo±ci
i przebaczenia. Wªa±nie na t¦ tragiczn¡ sytuacj¦ wskazuje doktryna chrze±cija«ska,
kiedy mówi o pot¦pieniu lub piekle. Nie jest to kara Bo»a wymierzona z zewn¡trz ,
lecz konsekwencja decyzji podj¦tych przez czªowieka w tym »yciu. W sensie
teologicznym piekªo jest ostateczn¡ konsekwencj¡ grzechu, zwracaj¡c¡ si¦ przeciw
temu, kto go popeªniª. Jest to sytuacja, w jakiej nieodwoªalnie znajduje si¦ czªowiek,
który odrzuciª miªosierdzie Ojca nawet w ostatniej chwili swego »ycia.
CZY‘CIEC - NIEZB†DNE OCZYSZCZENIE PRZED SPOTKANIEM Z BOGIEM
Ci, którzy otwieraj¡ si¦ na Boga w sposób niedoskonaªy, na drodze do peªni
szcz¦±cia musz¡ przej±¢ przez oczyszczenie, które wiara Ko±cioªa opisuje w nauce
o czy±¢cu . Zgodnie z religijnym prawodawstwem Starego Testamentu, to co jest
przeznaczone dla Boga, powinno by¢ doskonaªe. Z tego te» wzgl¦du wymagana
jest równie» fizyczna nieskazitelno±¢ od tych rzeczywisto±ci, które maj¡ kontakt
z Bogiem. Trzeba miªowa¢ Go z caªej duszy, czystym sercem i potwierdza¢ to
uczynkami.
Audiencja generalna Jana Pawªa II 21 lipca, 28 lipca i 4 sierpnia 1999 r.
Magdalena Iwa«ska
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Zanim doª¡czysz do wi¦kszo±ci
Istniej¡ zdarzenia, na które czªowiek nigdy nie jest gotów. Cho¢by nawet miaª ±wiadomo±¢ nieuchronno±ci zdarze« zawsze b¦dzie za
wcze±nie, zawsze jest jeszcze tyle przed - w miar¦ upªywu lat coraz wi¦cej. Nie godzimy si¦ z przemijaniem, usilnie chc¡c pozostawi¢
po sobie trwaªy ±lad. Nie znaj¡c dnia ani godziny kiedy doª¡czymy do
wi¦kszo±ci, oddalamy wizj¦ nieistnienia jednocze±nie zapominaj¡c, »e
odej±¢ mo»emy w ka»dym momencie i fakt ten nie jest zale»ny od
naszej woli. Czy na to co nieuchronne a nieznane mo»emy si¦ jako±
przygotowa¢? Czy gdyby±my znali dokªadn¡ dat¦ naszego po»egnania si¦ ze ±wiatem odej±cie staªoby si¦ prostsze? Czy podopinanie
wszystkich ziemskich spraw byªoby gwarantem spokoju po drugiej stronie ? Ile rzeczy zostawiamy codziennie na pó¹nej obiecuj¡c znale¹¢
odpowiedni moment do ich realizacji? Sprawy doczesne s¡ istotne, ale
tylko tu na ziemi, po drugiej stronie zostaniemy rozliczeni z tego co
ma wymiar duchowy. Przez pryzmat duchowo±ci mo»emy by¢ gotowi
na odej±cie codziennie, zachowuj¡c czysto±¢ duszy w zgodzie z samym
sob¡ i Najwy»szym. Bo tylko taka gotowo±¢ jest istotna z punktu widzenia czªowieka wierz¡cego. ‘lad jaki po sobie zostawimy niechaj ma
wymiar mentalny, starajmy si¦ zaistnie¢ pozytywnie we wspomnieniach,
sercu, w zak¡tku duszy i pami¦ci. Doce«my to co mamy nie staraj¡c
si¦ zapomina¢ podczas codziennej gonitwy o tym co najwa»niejsze dla
chrze±cijanina - o codziennym ±wiadectwie wiary w oparciu o nadziej¦
tego co po ziemskim »yciu z miªo±ci¡ piel¦gnuj¡c co doczesne.
Wisªawa Szymborska przekazaªa nam pi¦kne motto: »yjmy tak,
jakby ka»dy dzie« miaª by¢ naszym ostatnim , bo przecie» nic dwa razy
si¦ nie zdarza ...
Agnieszka Sobiak
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Moje ±wiadectwo
Objawy mojej choroby zacz¦ªy si¦ bardzo niewinnie na pocz¡tku 2009 roku. Miewaªem bóle gªowy, które pó¹niej przerodziªy
si¦ w niemo»liwe do zniesienia. Z czasem
zacz¡ª bole¢ mnie ka»dy centymetr mojego
ciaªa. Do szpitala wybraªem si¦ dopiero po
dwóch tygodniach. Dokªadnie pami¦tam jak
lekarz czytaj¡cy moje wyniki przekazywaª
mi je z min¡, jakbym ju» umarª. Diagnoza: przewlekªa biaªaczka szpiku
kostnego. Zaªamaªem si¦. Nie potrafiªem sobie z tym wszystkim poradzi¢.
Ja - 16-letni chªopak - mam umiera¢?! ‘mier¢ kojarzyªa mi si¦ wtedy
jedynie ze starszymi osobami. Wspieraªa mnie rodzina i przyjaciele, ale
caªy czas czuªem, »e brakuje mi kogo± najwa»niejszego: tego kogo±,
kto naprawd¦ mi pomo»e. Do 15 kwietnia 2009 roku byªem czªowiekiem,
któremu jakakolwiek religia byªa oboj¦tna. Raz na jaki± czas chodziªem
na Msz¦ ±wi¦t¡, ale byªo to raczej przymuszenie przez rodziców. Boga
tak naprawd¦ odkryªem dzi¦ki mojej ukochanej narzeczonej Ani. To ona
pokazaªa mi, jak wielka jest Jego miªo±¢. Zaprowadziªa mnie do konfesjonaªu, gdzie odkryªem t¦ wielk¡, uleczaj¡c¡ moc. Od tego czasu czuj¦
Jego ±wi¦t¡ obecno±¢. Wiem, »e w ka»dym dniu, minucie, a nawet sekundzie mojego »ycia jest i zawsze byª przy mnie. Zauwa»yªem w mojej
chorobie jaki± ukryty sens. Przestaªem widzie¢ tylko siebie, a wa»niejszymi staªy si¦ sprawy dotycz¡ce moich bliskich. Poznaªem innych chorych.
Otrzymywaªem od nich nieopisany spokój. Szczególnie pami¦tam spotkanie Zuzi 20-letniej dziewczyny, która chorowaªa od roku. Odmiana
jej biaªaczki byªa bardziej zªo±liwa i mniej przewidywalna ni» moja. Wielogodzinne rozmowy o naszych ±wiatopogl¡dach, nadziei, bólu na zawsze
pozostan¡ w moim sercu. W czasie choroby urodziªa dziecko i to wªa±nie
byªo powodem pogorszenia si¦ jej stanu zdrowia. Do ko«ca nie traciªa
wiary w to, »e wyzdrowieje. Odeszªa 2 miesi¡ce po tym jak si¦ poznali±my
(23 kwietnia 2011 roku) pozostawiaj¡c m¦»a i nowonarodzon¡ córeczk¦
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Amand¦. Dzi¦ki tej znajomo±ci inaczej spojrzaªem na biaªaczk¦. Mo»e to
gªupio zabrzmi, ale zaprzyja¹niªem si¦ z ni¡. Poznaªem w najmniejszych
szczegóªach i nauczyªem z ni¡ »y¢. Zacz¡ªem te» inaczej traktowa¢
±mier¢. Przestaªa by¢ dla mnie ko«cem, a staªa si¦ pocz¡tkiem nowego,
lepszego »ycia, w którym nie b¦dzie bólu i ªez. W niebie przecie» zobacz¦
Boga, przywitam si¦ z nim i b¦d¦ mógª do±wiadczy¢ Jego namacalnej
obecno±ci. Z perspektywy czasu widz¦ ile rzeczy i spraw mogªem inaczej
rozwi¡za¢. Pomimo wszystko jednak dzi¦kuj¦ Panu Bogu za to, »e mnie
do±wiadcza. Czym byªoby »ycie ludzkie bez cierpienia? Nico±ci¡. To
ono nadaje mu prawdziwy sens. W czasie mojej choroby przeszedªem
dwa przeszczepy szpiku kostnego. ›aden z nich niestety si¦ nie przyj¡ª,
dlatego te» rok temu zacz¡ªem bra¢ bardzo silne leki. Na pocz¡tku hamowaªy one rozwój choroby, jednak po 3 miesi¡cach przestaªy dziaªa¢,
a mój organizm si¦ od nich uzale»niª. 7 miesi¦cy temu lekarze powiedzieli, »e zostaªo mi póª roku »ycia. Od miesi¡ca powinienem ju» by¢
u Ojca. Jednak z niewiadomych medycynie powodów, chocia» choroba
si¦ nie cofa, ±mier¢ nie nadchodzi. Dzi¦kuj¦ Bogu za biaªaczk¦ i za to,
»e podczas tych trzech lat postawiª na mojej drodze naprawd¦ wspaniaªych ludzi. Pragn¦ z caªego serca podzi¦kowa¢ mojej Ani za jej upór
w u±wi¦caniu mnie. Nie trac¦ nadziei na caªkowite uzdrowienie. Nie
ustaj¦ te» w modlitwie. Niektóre z moich marze« udaªo mi si¦ ju» zrealizowa¢, ale pozostaªy mi te najwa»niejsze: ±lub z ukochan¡, doczekanie
si¦ dzieci i stworzenie mojej przyszªej rodzinie wspaniaªego, ciepªego
domu. Pragn¦ »y¢, ale te» nie boj¦ si¦ ±mierci. Ufam Bogu i wierz¦, »e
dokona najlepszego wyboru.
Konrad Panek Chmielewski (19 lat)
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‘wi¦to±¢- przywilej nielicznych?
Po co »yjemy na ziemi? To wa»ne i gª¦bokie pytanie na pewno ka»dy z nas
stawia sobie od czasu do czasu. Po co »yj¦ na ±wiecie? Czy wypeªniam zadanie,
dla którego »yj¦?
Katechizm Ko±cioªa Katolickiego mówi, »e: Bóg, w samym sobie niesko«czenie doskonaªy i szcz¦±liwy, zamysªem czystej dobroci, w sposób caªkowicie wolny, stworzyª czªowieka, by uczyni¢ go uczestnikiem swego szcz¦±liwego »ycia.
(. . . )Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwoªuje, by zjednoczy¢ ich
w swojej rodzinie - w Ko±ciele. Aby to zrealizowa¢, posªaª swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela... W Nim i przez Niego Bóg powoªuje ludzi, by w Duchu ‘wi¦tym
stali si¦ Jego przybranymi dzie¢mi, a przez to dziedzicami Jego szcz¦±liwego »ycia . W innym miejscu ten sam Katechizm przypomina, »e: Wszyscy chrze±cijanie
jakiegokolwiek stanu i zawodu powoªani s¡ do peªni »ycia chrze±cija«skiego i do
doskonaªo±ci miªo±ci". Wszyscy s¡ powoªani do ±wi¦to±ci: B¡d¹cie... doskonali, jak
doskonaªy jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Wiemy zatem, jaki jest cel, ale
czy »ycie nasze temu celowi odpowiada? Czy rozumiemy, »e aby osi¡gn¡¢ stan
szcz¦±liwo±ci, której pragnie dla nas Bóg musimy sta¢ si¦ ±wi¦tymi? Czy wªa±ciwie
rozumiemy poj¦cie ±wi¦to±ci, czy mo»e jest to dla nas termin zbyt odlegªy i nie
maj¡cy wiele wspólnego z realnym, codziennym »yciem?
‘wi¦ta Urszula Ledóchowska upatruje bª¦dnego podej±cia do ±wi¦to±ci
w coraz wi¦kszym poganieniu ±wiata, w narastaj¡cym materializmie, który
coraz bardziej odci¡ga dusze od Boga, w rozmaitych faªszywych filozofiach,
staraj¡cych si¦ zasªoni¢ przed nami prawd¦ Bo»¡, o±mieszaj¡c to, co mamy
naj±wi¦tszego- wiar¦. Recept¡ na ten brzemienny dla nas w skutkach stan
rzeczy jest wpatrywanie si¦ w »ycie ±wi¦tych, i to szczególnie tych ±wi¦tych,
którzy prowadzili »ycie podobne do naszego, nieró»ni¡ce si¦ od naszego »adn¡ nadzwyczajno±ci¡, speªniaj¡c najzwyczajniejsze maªe obowi¡zki z miªo±ci¡
nadzwyczajn¡, gor¡co±ci¡ nadprzyrodzon¡ . Dalej s. Urszula pisze, »e nie ma
nic wi¦kszego na ziemi i niebie jak ±wi¦to±¢. Ona czyni czªowieka prawdziwie
wielkim i wiecznym. ‘wi¦ty to przyjaciel, pocieszyciel, to brat kochaj¡cy. Odczuwa nasze biedy, troski, modli si¦ za nas, pragnie dobra naszego i szcz¦±cia,
bo ª¡czy go z nami ±wi¦tych obcowanie . (‘wi¦to±¢ jest czym± tak prostym).
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Zbawiciel nasz, Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy" (1 Tm 2, 3-4). ‘wi¦to±¢ nie jest zatem przywilejem niewielu, lecz
celem, który Bóg po trzykro¢ ±wi¦ty i ¹ródªo wszelkiej ±wi¦to±ci (II Modlitwa eucharystyczna) stawia przed czªowiekiem stworzonym na Jego obraz i podobie«stwo.
Wszyscy wi¦c chrze±cijanie zach¦cani s¡ i zobowi¡zani do osi¡gania ±wi¦to±ci
i doskonaªo±ci wªasnego stanu. Niechaj tedy wszyscy staraj¡ si¦ nale»ycie kierowa¢
swymi uczuciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywi¡zanie do bogactw
wbrew duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziªo im w osi¡gni¦ciu doskonaªej miªo±ci, zgodnie z upomnieniem Apostoªa: Którzy u»ywaj¡ ±wiata tego, niech
nie zatrzymuj¡ si¦ w nim: przemija bowiem posta¢ tego ±wiata (por. 1 Kor 7, 31 gr.)
(Lumen gentium, 41). Osi¡gniecie ±wi¦to±ci jest ostatecznym celem i zasad¡ jednocz¡c¡ caªy rodzaj ludzki. Powoªanie do niej ma charakter uniwersalny. Nikt nie
jest z niego wyª¡czony. Niezale»nie zatem od tego, czy nale»ymy do hierarchii,
czy jeste±my przedmiotem jej apostolskiego posªugiwania, powoªani jeste±my do
±wi¦to±ci. Dla chrze±cijan jest ona autentyczn¡ potrzeb¡. ‘wi¦to±¢, o której mówi
Sobór i do której wszyscy s¡ powoªani, nie jest rozumiana jako ideaª czysto teoretyczny, wprawdzie pi¦kny, lecz nieosi¡galny. Tak»e d¡»enie do niej nie powinno
by¢ czym± abstrakcyjnym, ogólnym, lecz winno sta¢ si¦ autentycznym programem
»ycia. Szukajcie ±wi¦to±ci w codziennym »yciu
mówiª Jan Paweª II. Prawdziwa ±wi¦to±¢ polega na niezwykªym
podej±ciu do rzeczy zwykªych i codziennych. Nie nale»y mylnie pojmowa¢ tego ideaªu doskonaªo±ci jako swego rodzaju
wizji »ycia nadzwyczajnego, dost¦pnego jedynie wybranym
'geniuszom' ±wi¦to±ci. Drogi ±wi¦to±ci s¡ wielorakie i dostosowane do ka»dego powoªania (Novo millennio ineunte, 31).
Nie trzeba chwyta¢ rzeczy nadzwyczajnych, aby by¢ ±wi¦tym. Ona nie wymaga niczego przechodz¡cego siªy czªowieka. Bóg wymaga tylko
speªniania Jego woli, wyra»onej w przykazaniach Bo»ych i ko±cielnych i w obowi¡zkach naszego stanu. ‘wi¦to±ci chrze±cija«skiej nie nale»y postrzega¢ tak»e jako
pewnego rodzaju wyobcowania czªowieka, lecz raczej jako jego peªn¡ realizacj¦,
zgodn¡ z Bo»ym planem zbawienia. Jest ona darem ªaski, która doskonali natur¦
czªowieka. W rzeczywisto±ci ±wi¦to±¢ nie jest zaprzeczeniem tego, co ludzkie, lecz
peªni¡ czªowiecze«stwa.
Agnieszka Linka
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11 listopada - Narodowe ‘wi¦to Niepodlegªo±ci
Odzyskanie niepodlegªo±ci - ±wi¦towane z wielkim entuzjazmem przez Polaków w XX-leciu mi¦dzywojennym - z pewno±ci¡ ró»niªo si¦ od dzisiejszego ±wi¦towania. Czasem mo»na
odnie±¢ wra»enie, »e gdyby nie dzie« wolny od pracy, to nie zauwa»yliby±my
w po±piechu codzienno±ci jednego z najwa»niejszych dla nas ±wi¡t w kalendarzu. Na pytanie - co zdarzyªo si¦ w poniedziaªek 11 listopada 1918 roku,
coraz mniej osób zna odpowied¹...
Powy»sza data wcale nie oznacza, »e w tym dniu zostaª wydany jaki± specjalny
dokument, który przywracaªby niepodlegªo±¢ Pa«stwa Polskiego. Wprawdzie dzie«
ten uznaje si¦ jako zako«czenie I wojny ±wiatowej, ale to równie» nie byª powód
uchwalenia Narodowego ‘wi¦ta Niepodlegªo±ci.
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazaªa
Józefowi Piªsudskiemu wªadz¦ wojskow¡ (b¦d¡c¡ cz¦±ci¡ zwierzchniej wªadzy pa«stwowej). Piªsudski zostaª
Naczelnym Dowódc¡ Wojsk Polskich i po jego interwencji wojska niemieckie jeszcze tego samego dnia zacz¦ªy
wycofywa¢ si¦ z Królestwa Polskiego.
Dzie« 11 listopada, w którym Józef Piªsudski przej¡ª wªadz¦, dla uczczenia
powstania suwerennego o±rodka wªadzy odrodzonej Polski, zostaª w 1937 roku
oficjalnie ogªoszony ±wi¦tem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najwa»niejszych ±wi¡t obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranic¡. Po II wojnie
±wiatowej wªadze PRL usun¦ªy ‘wi¦to Niepodlegªo±ci z kalendarza, ale nie z serc
Polaków. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywróciª narodowi to ±wi¦to.
Przy okazji obchodów 11 listopada warto poczyni¢ refleksj¦ nad wydarzeniami,
które spowodowaªy utrat¦ niepodlegªo±ci Polski. Przypominanie historii sobie, a tak»e dzieciom i mªodzie»y jest konieczne, by móc uczy¢ si¦ na bª¦dach. Cz¦sto nie
widzimy zagro»e«, jakie pªyn¡ z ró»nych stron i w sposób ukryty ograniczaj¡ nasz¡
suwerenno±¢. W obecnych czasach nie trzeba otwartych konfliktów militarnych,
by przejmowa¢ inne terytoria, zdobywa¢ wpªywy itp. Przykªadów nie trzeba daleko
szuka¢ - cho¢by Grecja, która b¦dzie dªugo wyprzedawa¢ to co posiada, ª¡cznie
z wyspami, a» spªaci caªy dªug zaci¡gni¦ty u innych narodów.
Warto wi¦c przy okazji Narodowego ‘wi¦ta Niepodlegªo±ci obudzi¢ w sobie
i innych ducha patriotyzmu i zastanowi¢ si¦, jak my mo»emy w dzisiejszych
czasach wpªyn¡¢ na ksztaªt wolnej Polski, za któr¡ tak wielu walczyªo i oddaªo swe
»ycie.
Šukasz Brodzik
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Cena »ycia
Jaka jest cena »ycia? Jego warto±¢ odmierzamy za pomoc¡ ró»nych wska¹ników - pozycji zawodowej, wysoko±ci
pensji, wielko±ci domu, grubo±ci portfela. . . Ile jednak znaczy »ycie, kiedy przychodzi si¦ z nim rozsta¢? W sercu dobrze
poukªadanego chrze±cijanina zaszczepiona jest ±wiadomo±¢
marno±ci, przemijalno±ci tej ziemskiej w¦drówki, wyznaczonej ka»demu z nas przez Pana, a jednak kto z nas nie
truchleje na my±l o wypadku czy ±miertelnej choroby, naszej lub kogo± nam bliskiego? Wi¦kszo±¢ z nas, ±wiadomie lub nie, obawia si¦ momentu ±mierci, co
jest zrozumiaªe i jak najbardziej normalne - zawsze obawiamy si¦ tego, czego nie
znamy. S¡ jednak ludzie, którzy nie tylko nie l¦kaj¡ si¦ ±mierci, ale i wr¦cz jej
wyczekuj¡, a w drastycznych przypadkach decyduj¡ si¦ samodzielnie przyspieszy¢
moment jej nadej±cia. Samobójstwa w naszym spoªecze«stwie s¡ tematem tabu,
a przecie» w czasach obecnych tyle osób (coraz mªodszych!) odbiera sobie »ycie
i zamyka drog¦ do wiecznego zbawienia. Co musiaªo wydarzy¢ si¦ w »yciu tego
czªowieka, je±li zdecydowaª si¦ na taki krok? Na to pytanie rzadko znajdujemy
odpowied¹. Niezale»nie jednak od powodu podj¦cia tak dramatycznej decyzji, wola
»ycia pozostaje niezwyci¦»ona, cho¢by w ostatnich sekundach bicia serca; badania
ciaª wisielców cz¦sto wykazywaªy prób¦ odwrotu, tak jakby samobójca w ostatnim
momencie »ycia doceniaª jego warto±¢. Niestety o kilka chwil za pó¹no. . .
Jako katolicy, uwa»amy »ycie za najwi¦kszy dar i bªogosªawie«stwo Boga, czas,
w którym uczymy si¦ miªo±ci, jednocze±nie d¹wigaj¡c swoje osobiste krzy»e. I cho¢
upadamy, Bóg Miªo±ci umacnia nas i sprawia, »e stajemy si¦ silniejsi. W jednej
z przypowie±ci czªowiek spacerowaª z Jezusem po pla»y, na której odci±ni¦te byªy
±lady czterech stóp. To twoje »ycie , wytªumaczyª mu Jezus, ja pielgrzymowaªem
z tob¡ . W pewnym momencie jednak na piasku odbiªy si¦ tylko dwa ±lady,
a m¦»czyzna rozpoznaª w nich najtrudniejsze chwile w swoim istnieniu. Panie ,
zapytaª, dlaczego opu±ciªe± mnie w najgorszych momentach mojego »ycia? . Te
±lady s¡ moje , odparª Bóg. W tych trudnych chwilach niosªem ci¦ na r¦kach .
Bo»e, spraw, bym nigdy nie znalazª si¦ w sytuacji bez wyj±cia. Bro« mnie
przed rozpacz¡ i niegodziwo±ci¡ losu, abym zawsze z ufno±ci¡ i wdzi¦czno±ci¡
rozpoczynaª ka»dy dzie« mojej ziemskiej w¦drówki. B¡d¹ moj¡ siª¡ i oparciem.
Amen.
Anna Nadstoga
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WIZJA PIEKŠA OCZAMI ‘WI†TYCH
Wspóªczesny czªowiek wierzy
w istnienie nieba. Ufa, »e zobaczy w nim Trójc¦ ‘wi¦t¡, Anioªów i caªy lud odkupiony. Niebo
jest odbierane przez niego bardzo przychylnie, dlatego te» ªatwiej mu w nie wierzy¢. Istnienie
piekªa zwi¡zane jest z niepokojem. Woli on uwa»a¢, »e ta rzeczywisto±¢ nie istnieje. Odwleka
te» my±li o ±mierci. Do momentu pierwszego objawienia piekªa
niektórzy ludzie uwa»ali, »e jest
niegro¹ne, gdy» nie mogli go sobie wyobrazi¢. ‘w. Teresa z Avila tak przedstawia ukazane jej wydarzenia:
(. . . )›adne sªowa najsilniejsze nie wypowiedz¡, »aden rozum nie ogarnie
caªej tej grozy. Czuªam w swojej duszy ogie«, na okre±lenie którego, jakim
jest i jak na dusz¦ dziaªa, nie znajduj¦ ani wyrazów, ani poj¦cia, a przy
tym w ciele cierpiaªam bole±ci nie do zniesienia. Bardzo ci¦»kie prze»ywaªam w »yciu cierpienia, zdaniem lekarzy najci¦»sze, jakie czªowiek mo»e
prze»y¢. (. . . )Wszystko to jest niczym w porównaniu z m¦k¡, jakiej tam doznaªam, spot¦gowan¡ jeszcze do niesko«czono±ci t¡ jasn¡ i niew¡tpliw¡
±wiadomo±ci¡, »e jest to m¦ka wieczna, która nigdy si¦ nie ko«czy. Šucja
w ten sposób opisuje ukazany jej, Franciszkowi i Hiacyncie obraz z dnia 13 wrze±nia 1917 r.: (. . . ) zobaczyli±my jakby morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu
byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, roz»arzonych w¦gli. Postacie byªy wyrzucane z wielk¡ siª¡ wysoko wewn¡trz
pªomieni i spadaªy ze wszystkich stron, jak iskry podczas wielkiego po»aru
(. . . ) w±ród przera¹liwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywoªuj¡cych
dreszcz zgrozy. Diabli odró»niali si¦ od ludzi sw¡ okropn¡ i wstr¦tn¡
postaci¡, podobn¡ do wzbudzaj¡cych strach nieznanych jakich± zwierz¡t(. . . ). Dzieci byªy wstrz¡±ni¦te obrazami, które pokazaªa im Matka Bo»a.
Hiacynta wedªug relacji Šucji uwa»aªa, »e wszystkie kary i umartwienia.
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s¡ zbyt maªe, aby uzyska¢ u Boga ªask¦ wybawienia niektórych dusz
‘w. Faustyna wizj¦ piekªa przestawiªa na pro±b¦ Jezusa w Dzienniczku . Tak w nim czytamy:
Dzi± byªam w przepa±ciach piekªa, wprowadzona przez Anioªa. Jest to miejsce wielkiej
ka¹ni, jaki» jest obszar jego strasznie wielki . Wyró»nia ona 7 m¡k prze±laduj¡cych dusze
piekielne. Pierwsz¡ m¦k¡ jest brak Boga. Drug¡ wyrzuty sumienia. Trzeci¡ ±wiadomo±¢,
»e sytuacja, w której si¦ znalazªy nigdy si¦ nie
odmieni. Czwart¡ nieustaj¡cy ogie« zapalony
gniewem Bo»ym. Pi¡t¡ ciemno±¢ i dusz¡cy zapach (pomimo ciemno±ci widz¡ si¦ szatany i dusze piekielne oraz widz¡ wszystko zªo innych
i swoje ). Szóst¡ obecno±¢ szatana. Siódm¡
nienawi±¢ Boga, blu¹nierstwa, przekle«stwa. Dodatkowo pot¦piona dusza
jest dr¦czona takimi m¦kami, jakimi grzeszyªa za »ycia. Umarªabym na widok tych strasznych m¡k, gdyby mnie nie utrzymywaªa wszechmoc Bo»a.
(. . . )Ja, Siostra Faustyna, z rozkazu Bo»ego byªam w przepa±ciach piekªa
na to, aby mówi¢ duszom i ±wiadczy¢, »e piekªo jest. Szatani mieli do
mnie wielk¡ nienawi±¢, ale z rozkazu Bo»ego, musieli mi by¢ posªuszni.
To com napisaªa, jest sªabym cieniem rzeczy, które widziaªam. Jedno zauwa»yªam, »e tam jest najwi¦cej dusz, które nie dowierzaªy, »e jest piekªo.
(. . . )Pisz¦ o tym z rozkazu Bo»ego, aby »adna dusza nie wymawiaªa si¦,
»e nie ma piekªa, albo tym, »e nikt tam nie byª i nie wie, jak tam jest.
‘w. Annie Katarzynie Emmerich Jezus objawiª piekªo i niebo. Dokonuje ona
porównania tych dwóch rzeczywisto±ci: Jak tam, w siedzibie szcz¦±liwo±ci,
wszystko zdawaªo si¦ by¢ ugruntowane na prawidªach wiecznego pokoju,
wiecznej harmonii i zado±¢uczynienia, tak tu opieraªo si¦ wszystko na rozstroju i rozd¹wi¦ku wiecznego gniewu, rozdwojenia i zw¡tpienia. ‘wi¦ci
przedstawiaj¡c objawione im wizje chcieli uchroni¢ nas przed ogromnym zagro»eniem. Dzi¦ki znajomo±ci realiów piekªa mamy szans¦ zawróci¢ z grzesznych
±cie»ek i nie sta¢ si¦ jedn¡ z pot¦pionych dusz.
Anna Kulpaczy«ska
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
Benedykt XVI
List apostolski w formie motu proprio PORTA FIDEI
ogªaszaj¡cy Rok Wiary (ci¡g dalszy, fragmenty)
5. Pod pewnymi wzgl¦dami, mój czcigodny poprzednik postrzegaª ten Rok jako
konsekwencj¦ i wymóg posoborowy [8], dobrze zdaj¡c sobie spraw¦ z powa»nych
trudno±ci tego czasu, zwªaszcza w odniesieniu do wyznawania wiary i wierno±ci jej
poprawnej interpretacji. S¡dz¦, »e inauguracja Roku wiary w zwi¡zku z pi¦¢dziesi¡t¡
rocznic¦ otwarcia Soboru Watyka«skiego II mo»e by¢ dobr¡ okazj¡, aby zrozumie¢
teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem bªogosªawionego
Jana Pawªa II nie trac¡ warto±ci ani blasku. Konieczne jest, aby byªy nale»ycie
odczytywane, poznawane i przyswajane jako miarodajne i normatywne teksty
Magisterium, nale»¡ce do Tradycji Ko±cioªa. Dzisiaj, po zako«czeniu Jubileuszu,
szczególnie mocno odczuwam powinno±¢ ukazywania Soboru jako wielkiej ªaski,
która staªa si¦ dobrodziejstwem dla Ko±cioªa w XX wieku: zostaª on dany jako
niezawodna busola, wskazuj¡ca nam drog¦ w stuleciu, które si¦ rozpoczyna [9].
Chc¦ te» mocno podkre±li¢ to, co powiedziaªem na temat Soboru kilka miesi¦cy po
moim wyborze na Nast¦pc¦ Piotra: Je±li go odczytujemy i przyjmujemy w ±wietle
prawidªowej hermeneutyki, mo»e on by¢ i coraz bardziej stawa¢ si¦ wielk¡ moc¡
sªu»¡c¡ zawsze potrzebnej odnowie Ko±cioªa [10].
6. Odnowa Ko±cioªa dokonuje si¦ tak»e przez ±wiadectwo, jakie daje »ycie
wierz¡cych: poprzez samo swoje istnienie w ±wiecie chrze±cijanie s¡ faktycznie
powoªani, aby rozja±nia¢ Sªowo prawdy, jakie pozostawiª nam Pan Jezus. Wªa±nie
Sobór w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, stwierdziª: podczas gdy Chrystus, ±wi¦ty, niewinny, niepokalany (Hbr 7, 26), nie znaª grzechu (2 Kor 5, 21),
lecz przyszedª dla przebªagania jedynie za grzechy ludu (por. Hbr 2, 17), Ko±cióª obejmuj¡cy w ªonie swoim grzeszników, ±wi¦ty i zarazem ci¡gle potrzebuj¡cy
oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokut¦ i odnowienie swoje. Ko±cióª w±ród
prze±ladowa« ±wiata i pociech Bo»ych zd¡»a naprzód w pielgrzymce , zwiastuj¡c
krzy» i ±mier¢ Pana, a» przyb¦dzie (por. 1 Kor 11, 26). Moc¡ za± Pana zmartwychwstaªego krzepi si¦, aby utrapienie i trudno±ci swe, zarówno wewn¦trzne, jak
zewn¦trzne, przezwyci¦»a¢ cierpliwo±ci¡ i miªo±ci¡, a tajemnic¦ Jego, cho¢ pod
osªon¡, wiernie przecie» w ±wiecie objawia¢, póki si¦ ona na koniec w peªnym
±wietle nie ujawni [11].
Rok wiary, w tej perspektywie jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela ±wiata. W tajemnicy Jego ±mierci i zmartwychwstania Bóg objawiª peªni¦ miªo±ci, która zbawia i wzywa ludzi
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do nawrócenia i przemiany »ycia poprzez odpuszczenie grzechów (por. Dz 5, 31).
Dla apostoªa Pawªa ta Miªo±¢ wprowadza czªowieka do nowego »ycia: Przez
chrzest zanurzaj¡cy nas w ±mier¢ zostali±my razem z Nim pogrzebani po to, aby±my i my wkroczyli w nowe »ycie - jak Chrystus powstaª z martwych dzi¦ki chwale
Ojca (Rz 6, 4). Dzi¦ki wierze to nowe »ycie ksztaªtuje caª¡ ludzk¡ egzystencj¦
na radykalnej nowo±ci zmartwychwstania. Na miar¦ jego wolnej dyspozycyjno±ci,
my±li, uczucia, mentalno±¢ i zachowania czªowieka powoli s¡ oczyszczane i przeksztaªcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi w peªni si¦ nie realizuje. Wiara, która
dziaªa przez miªo±¢ (Ga 5, 6) staje si¦ nowym kryterium inteligencji i dziaªania,
które przemienia caªe »ycie czªowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2
Kor 5, 17).
7. Caritas Christi urget nos (2 Kor 5, 14): miªo±¢ Chrystusa wypeªnia nasze
serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyªa On nas na
drogi ±wiata, aby gªosi¢ Jego Ewangeli¦ wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19).
Poprzez sw¡ miªo±¢ Jezus Chrystus przyci¡ga do Siebie ludzi z ka»dego pokolenia: w ka»dym czasie zwoªuje on Ko±cióª, powierzaj¡c mu gªoszenie Ewangelii,
z nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego wzgl¦du tak»e dzi± potrzeba bardziej
przekonuj¡cego zaanga»owania ko±cielnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby
na nowo odkry¢ rado±¢ w wierze i odnale¹¢ entuzjazm w przekazywaniu wiary.
Zaanga»owanie misyjne wierz¡cych, które nigdy nie mo»e sªabn¡¢, czerpie moc
i siª¦ w codziennym odkrywaniu Jego miªo±ci. Wiara bowiem ro±nie, gdy prze»ywana jest jako do±wiadczenie otrzymanej miªo±ci i kiedy jest przekazywana jako
do±wiadczenie ªaski i rado±ci. Sprawia ona, »e »ycie wiernych wydaje owoce,
poniewa» poszerza serca w nadziei i pozwala na dawanie twórczego ±wiadectwa:
otwiera w istocie serca i umysªy tych, którzy sªuchaj¡, na zaproszenie Pana, aby
przylgn¦li do Jego sªowa, by stali si¦ Jego uczniami. Wierni, stwierdza ±w. Augustyn wzmacniaj¡ si¦ przez wiar¦ [12]. ‘wi¦ty Biskup Hippony miaª sªuszny powód,
aby wyrazi¢ si¦ w ten sposób. Jak wiemy, jego »ycie byªo ci¡gªym poszukiwaniem
pi¦kna wiary, dopóki jego serce nie znalazªo spoczynku w Bogu[13]. Jego liczne
pisma, w których wyja±niaª znaczenie wiary i prawdy wiary, pozostaj¡ aktualne
do naszych dni jako dziedzictwo niezrównanego bogactwa i pozwalaj¡ nadal tak
wielu ludziom poszukuj¡cym Boga w znalezieniu wªa±ciwej ±cie»ki, aby osi¡gn¡¢
podwoje wiary .
Tak wi¦c tylko przez wiar¦ wiara ro±nie i umacnia si¦; nie ma innej mo»liwo±ci
posiadania pewno±ci co do swego »ycia, jak tylko przez coraz wi¦ksze powierzenie
siebie w r¦ce tej miªo±ci, któr¡ odczuwa si¦ jako coraz wi¦ksz¡, poniewa» swoje
¹ródªo ma w Bogu.

22

„Zbawiciel”

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
‘WI†CI
Bªogosªawiona Karolina Kózkówna, ur. 2 sierpnia 1898 r.,
zm. 18 listopada 1914 r. we wsi Waª-Ruda koªo Tarnowa. Pochodziªa z ubogiej, chªopskiej rodziny. Pomagaªa proboszczowi
parafii w Zabawie w prowadzeniu wiejskiej czytelni i w organizowaniu grup parafialnych. Zostaªa zamordowana broni¡c si¦
przed zgwaªceniem przez rosyjskiego »oªnierza na pocz¡tku
I wojny ±wiatowej. W pogrzebie wzi¦ªo udziaª okoªo 3 tysi¦cy
osób. Zmarª¡ szybko otoczyª kult ±wi¦to±ci.
18 listopada 1917 r. z polecenia biskupa Leona Waª¦gi dokonano przeniesienia
zwªok Karoliny z miejsca jej pochówku do grobowca poªo»onego w pobli»u parafii
w Zabawie. Proces beatyfikacyjny rozpocz¡ª si¦ w 1965 r. Podczas wizyty w Tarnowie 10 czerwca 1987 r. papie» Jan Paweª II ogªosiª j¡ bªogosªawion¡.
Patronka: Katolickiego Stowarzyszenia Mªodzie»y, Ruchu Czystych Serc i Diecezji
Rzeszowskiej.
Wspomnienie bª. Karoliny Kózkówny obchodzimy 18 listopada.

Polscy m¦czennicy z Mi¦dzyrzecza
W klasztorze ±w. Romualda w Pereum Benedykt i Jan (wªoscy
duchowni) spotkali ±w. Brunona z Kwerfurtu, który organizowaª
misje dla Polski. Ich wªa±nie wysªano na te ziemie. Na pocz¡tku
1002 r. dotarli na dwór polskiego króla.
Bolesªaw Chrobry zbudowaª im skromny klasztor w Wojciechowie pod Mi¦dzyrzeczem i wspomagaª ich materialnie.
Wiedli »ycie peªne prostoty. Przyª¡czyªa si¦ do nich trójka polskich mªodzie«ców: Izaak i Mateusz, a tak»e laik - Krystyn.
Do±wiadczali trudno±ci z powodu konfliktu pomi¦dzy królem a cesarzem Ottonem III.
W nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. klasztor napadni¦to. Mnisi zostali ±miertelnie ugodzeni mieczami. Z modlitw¡ na ustach oddawali ducha Bogu, przebaczaj¡c
chciwym oprawcom. Papie» Jan XVIII zaliczyª ich natychmiast do grona ±wi¦tych
m¦czenników. Ich niespeªniona misja zaowocowaªa bardzo dynamicznym rozwojem Ko±cioªa w naszej Ojczy¹nie.
Patroni: Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Wspomnienie m¦czenników z Mi¦dzyrzecza obchodzimy 13 listopada.
Aleksandra Ferenc
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K•CIK MODLITW
MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA
O Jezu, Królu i Celu serc wszystkich, przez przyj±cie królestwa Twego obdarz
nas pokojem. Panie Jezu, Chryste, Tobie skªadam hoªd jako Królowi wszech±wiata.
Cokolwiek stworzone zostaªo dla Ciebie istnieje. Rozporz¡dzaj mn¡ jako wªasno±ci¡
swoj¡. Odnawiam przyrzeczenia dane Ci na chrzcie ±wi¦tym, wyrzekaj¡c si¦ ducha
zªego, wszelkiej chwaªy i wszystkich spraw jego. Przyrzekam Ci, »e b¦d¦ »yªa
jako dobra chrze±cijanka, a szczególnie zobowi¡zuj¦ si¦ pomaga¢ do zwyci¦stwa
sprawy Bo»ej i Ko±cioªa ‘wi¦tego. Boskie Serce Jezusa, przyjmuj¦ dzie« dzisiejszy
jako dar miªo±ci Twojej. Chc¦ podj¡¢ stoj¡ce przede mn¡ zadania w tej intencji, by
wszystkie serca uznaªy Twoje ‘wi¦te panowanie, by w ten sposób nastaªo Królestwo
Pokoju. O Jezu, Królu mój, do Ciebie chc¦ nale»e¢ w »yciu i w wieczno±ci. Amen.

Uroczysto±¢ Jezusa Chrystusa Króla Wszech±wiata ostatnia
niedziela listopada
Uroczysto±¢ t¦ wprowadziª do liturgii papie» Pius XI encyklik¡ Quas Primas"
( O królewskiej godno±ci Chrystusa") z 11 grudnia 1925 r. na zako«czenie roku jubileuszowego. Ma ona u±wiadomi¢ nam, »e Chrystus jest Królem caªego
stworzenia - wszech±wiata. Jego panowanie nie wynika z jakich± dokona«, z wybrania czy z wywalczenia tej godno±ci. Jak sam Pius XI pisaª: (. . . ) albowiem
tylko o Chrystusie jako Czªowieku mo»na powiedzie¢, i» otrzymaª od Ojca "wªadz¦
i cze±¢, i królestwo"; Chrystus bowiem, jako Sªowo Boga, b¦d¡c wspóªistotnym
Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a wi¦c tak»e najwy»sze i nieograniczone
wªadztwo nad wszystkim stworzeniem.
‘wi¦to patronalne m.in.: Eucharystycznego Ruchu Mªodych, Liturgicznej Sªu»by
Oªtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Mªodzie»y i Akcji Katolickiej.
Marta Brodzik

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.

Mªode, uczciwe maª»e«stwo
zaopiekuje si¦ mieszkaniem
w zamian za opªaty czynszowe.
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. Imi¦ patronki Katolickiego Stowarzyszenia Mªodzie»y.
II. Miasto Pi¦ciu Braci M¦czenników.
III. Zapalasz go na grobie.
IV. 9 listopada w naszej parafii.
V. Ka»dy z nas powinien nim by¢.
VI. Taki maªy, taki du»y mo»e . . . . . . by¢.

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 7.
Hasªo: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ...............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy nr 7. (rozsypanka)
Hasªo: .......................................
Imie: .........................................
Nazwisko: .................................
Adres: .......................................
..................................................
telefon: .....................................
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K•CIK KULINARNY

‘nie»ny sernik z konfitur¡

Rolady z indyka z camembertem
i brokuªem

Skªadniki:
100 g masªa
3/4 szkl. cukru
1,5 ªy»ki m¡ki
225 g ciastek Digestive
250g sera ±mietankowego w wiaderku
250g sera mascarpone
Biaªko jednego jaja
Konfitura w ulubionym smaku
Sposób wykonania:
W malakserze rozdrobni¢ ciastka i wymiesza¢ je z masªem. Mas¡ wyªo»y¢ naczynie na tart¦ i przyklepa¢ , aby stanowiªa zwarty spód. Masa serowa: serek
±mietankowy i mascarpone wymiesza¢
ªopatk¡ z cukrem, m¡k¡ i biaªkiem jaja.
Mas¦ wyªo»y¢ na spód z ciastek, wyrówna¢. Piec w piekarniku nagrzanym
do 150 stopni przez ok. 30 min (do ±ci¦cia si¦ masy). Upieczone i wystudzone
ciasto wªo»y¢ do lodówki na kilka godzin,
najlepiej na caª¡ noc. Podawa¢ z kleksem ulubionej konfitury i ±wie»ymi owocami.

Skªadniki:
4 kotlety z piersi indyczej
1 opakowanie sera camembert
Kilka ró»yczek brokuªu
‘wie»a bazylia
Sól, pieprz
Sposób wykonania:
Kotlety cienko rozbi¢ waªkiem i oprószy¢
sol¡ i pieprzem. Uªo»y¢ na nich po dwa,
trzy plastry sera, ugotowane i rozdrobnione brokuªy oraz kilka li±ci bazylii. Zwin¡¢ ciasno w roladki i spi¡¢ wykaªaczkami lub zwi¡za¢ grub¡ nici¡. Rolady
przysma»y¢ krótko na bardzo gor¡cym
tªuszczu, nast¦pnie przeªo»y¢ na blach¦
i piec w piekarniku przez ok. 25 min.
Podawa¢ z pieczonymi ¢wiartkami ziemniaków i zielon¡ saªat¡.
Anna Nadstoga

K•CIK KULTURALNY

WARTO ZOBACZY‚...
Film Droga »ycia ukazuje siª¦ ludzkiej woli i determinacji
w obliczu zderzenia si¦ z tym co nagªe i nieuchronne. Niespodziewana ±mier¢ syna staje si¦ dla ameryka«skiego lekarza
zal¡»kiem zmian w postrzeganiu tego co tu i teraz , mentalnych transformacji i szukania odpowiedzi dotycz¡cych sensu
»ycia. Sposobem na uczczenie pami¦ci syna ma by¢ trudna
wyprawa przez Pireneje szlakiem ‘wi¦tego Jakuba . Ekspedycja jest dla Toma niemaªym wyzwaniem ze wzgl¦du na wiek
oraz brak przygotowania trekkingowego. Wraz z nim pod¡»a grupa ludzi, których
pocz¡tkowe motywacje do pokonania trasy ewoluuj¡ podczas wyprawy aby w ko«cu nada¢ sens sªowom wypowiedzianym kiedy± przez syna Toma: »ycia si¦ nie
wybiera, po prostu trzeba je prze»y¢ .
Agnieszka Sobiak
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INFORMATOR
OCHRZCZENI
Szymon Dworak, Kaja Wojcieszak,
Tymon Olejniczak , Zuzanna Dunajewska,
Kinga Szurys, Maciej Duber, Julian Jermak

JUBILEUSZE
50 rocznica ±lubu Marty i Henryka D¡browskich
25 rocznica ±lubu Krystyny i Mirosªawa Sachów
25 rocznica ±lubu Krystyny i Mariusza Lasoniów

ODESZLI DO DOMU OJCA

Edward Jaworski, Janusz Chamski, Zofia B¦benek, Natalia Wolska,
Krystyna Skowro«ska, Marianna Jankowiak, Czesªaw Sibielski,
Stanisªaw Biega«ski, Maria Drozdek, Leokadia Homa,
Andrzej Witczak, Wacªaw Wronowska, Andrzej Stró»yk

Pami¦tajmy 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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Fotoreporta»

Nabożeństwo Fatimskie
13 października
października 2012 r.

Diecezjalny Kongres Stowarzyszeń i Ruchów
13-14
13-14 października
października 2012
2012 r.
r.

Dni Formacyjne KSM w Bieniowie
Bieniowie
19-21
19-21 października
października 2012
2012 r.
r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na listopad:
Ogólne
Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
Misyjne
Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

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 Brodzik, 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.

