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Bóg bogaty w Miłosierdzie  str. 24
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Fotoreportaż

Droga Krzyżowa  8 marca 2013 r. oraz Gorzkie Ża1e z kazaniem ojca
dr. Andrzeja Kukły  17 marca 2013 r.

Msza św. imieninowa ks. prałata Zbigniewa Stekiela
i ojca Zbigniewa Sławińskiego  17 marca 2013 r.

Koncert muzyki pasyjnej  chór
Cantemus Domino
17 marca 2013 r.

Wieczór literacko  muzyczny
„Ave Maria”
20 marca 2013 r.
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał !!!
Tym zawołaniem będziemy się pozdrawiać, wyznając
wiarę w Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wcześniej bę
dziemy przeżywać Triduum Paschalne, które poprowadzi
nas od Mszy Wieczerzy Pańskiej przez Liturgię Wielkiego
Piątku do Wigilii Paschalnej i Poranka Zmartwychwstania
Pańskiego.
Niech te dni Wielkiego Tygodnia będą przepełnione modlitwą i skupie
niem, czasem adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i Bożym Grobie, niech
nasze serca przeniknie wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest
zapowiedzią naszego Zmartwychwstania.
Z przyjęcia tej Prawdy niech zrodzi się radosne Alleluja, które będzie
rozbrzmiewało w naszych rodzinnych domach.
Wszystkim Drogim Parafianom, Gościom i Czytelnikom Gazetki „ Zba
wiciel” życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Szczęść Boże.
Wasi Duszpasterze
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AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH NA KWIECIEŃ 2013 r.
Triduum Paschalne:
27.03.
 Wielki Czwartek:
 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30,
 Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej
parafii o godz. 22.30.
28.03.
 Wielki Piątek:
 Jutrznia o godz. 7.00,
 Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.30,
 Nabożeństwo wynagradzające za grzechy naszej parafii o 22.30.
30.03.
 Wielka Sobota:
 Jutrznia o godz. 7.00,
 Wigilia Paschalna o godz. 20.00,
 Święcenie pokarmów co godzinę od 10.00 do 16.00.
31.03.
 Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa,
 Msza o świcie o godz. 6.00. Pozostałe Msze Święte wg. porządku niedzielnego.
01.04.
 Drugi Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
02.04.
 Ósma rocznica śmierci bł. Jana Pawła II.
06.04.
 XVI Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę,
07.04.
 Niedziela Miłosierdzia Bożego.
 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę.
08.04.
 Zwiastowanie Pańskie.

 Dzień Świętości Życia
09.04.
10.04.
12.04.
21.04.
23.04.

 Msza Święta o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 18.30
 Trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej.
 Msza Święta w rocznicę deportacji Polaków na Sybir i Zbrodni Katyńskiej
o godz. 9.00
 Niedziela Dobrego Pasterza. Początek tygodnia modlitw o nowe powołania ka
płańskie, zakonne i misyjne.
 Uroczystość św. Wojciecha  głównego patrona Polski.

Drodzy Kapłani dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dziękujemy za Waszą pracę
w Parafii. Dzięki Wam – my możemy przybliżać się do Chrystusa. Za
każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za
wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej
posłudze otrzymaliśmy od Pana – z głębi serca dziękujemy!
Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza
Was tymi łaskami, których potrzebujecie. A przede wszystkim życzymy, abyście
wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość!
Szczęść Wam Boże!

W Y K A Z N A B O Ż E Ń S T W N A C A Ł Y MI E S I Ą C

Poniedziałek  Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
 Nabożeństwo do św. Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.
Środa
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy świętej
o godz. 9.00 i 18.30.
Piątek
 Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 9.00 i 18.30.
Sobota
 Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy św. o godz. 9.00.
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ŻYCIE PARAFII
GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii pw. „Najświętszego Zbawiciela” działają następujące grupy. Mają
one charakter otwarty, zatem każdy z was może znaleźć w nich miejsce dla siebie.
Caritas
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 16.00  16.30 na plebani.
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
godz. 18.30, salka za zakrystią.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Młodych
Spotkania w soboty; salka nr 1,
rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania w poniedziałki; salka nr 4, rozpo
czynają się Mszą świętą o godz. 18.30.
Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w każdy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebani.

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11.00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka nr 4, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazaretańskich
spotkania w każdy poniedziałek;
salka nr 1, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 18.30.
Żywy Różaniec
spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
godz. 7.45 w górnym kościele.

LIST DO PARAFIAN
Jestem Twoim Bratem, mieszkasz tuż obok, może mnie nie
znasz, ale ja chciałbym podziękować Ci, za to że pomagasz mi
przez cały rok.
Dałeś mi jeść, gdy byłem głodny; dałeś mi ubranie, bo w moim nie
można było już dalej iść; dałeś mi lekarstwa, bo byłem chory.
Ja niewiele mogę, bo jestem słaby, chory, mniej zaradny życiowo niż Ty.
Mogę dziękować Ci i w modlitwie dziękować Bogu za to, że dał mi Ciebie.
Mój Dobry Bracie, Moja Dobra Siostro! Dzięki Twojej anonimowej pomocy mo
głem przetrwać kolejny rok mojego życia. Bóg zapłać!
Jedni mówią, że to wina rodziców, inni, że środowiska, braku pracy, jeszcze inni,
że to wina choroby. Jedno jest pewne, że bieda stała się moim udziałem.
Bałem się, przede mną zamykały się drzwi. Nie potrafiłem żebrać. Modliłem się,
a Bóg zesłał mi Ciebie.
Teraz, gdy mam Ciebie, przestałem się bać, śmielej patrzę w przyszłość. Nadal
staram się sam borykać z trudnościami, ale wiem, że jest ktoś, kto podzielił się ze
mną; zrozumiał mój ból i rozpacz. Dzięki Tobie dźwignąłem się i może ja kiedyś
tak, jak Ty pomogę innym.
Bóg zapłać!
Parafialny Zespół Caritas
w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela
w Zielonej Górze
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ŻYCIE PARAFII
Formacja PZC w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela działa od czerwca
2003 r. Objęła swą opieką około 250 rodzin potrzebujących pomocy z naszej pa
rafii to jest 641 osób w tym 180cioro dzieci. Wszystkie te rodziny zostały ujęte
w kartotekach i zweryfikowane wywiadem przez członków PZC.
W PZC aktywnie działa 12 wolontariuszy.
Przewodniczący Proboszcz ks. kanonik lic. mgr Mirosław Maciejewski.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszach Św. zbierane są datki do
puszek. Z tych pieniędzy, co miesiąc kupowane są:
* artykuły żywnościowe to jest: mąka, ryż, kasza, puszki mięsne, makaron,
serki, oliwa, cukier, herbata, masło roślinne, dżemy,
* środki czystości to jest : proszek, mydło, szampon, płyn do naczyń.
A także dofinansowanie do:
* recept,
* węgla,
* podręczników,
* czynszu, rachunków za światło itp.,
* obiadów szkolnych, około 70 uczniów w 5 szkołach znajdujących się na te
renie naszej parafii.
Biuro PZC czynne w każdy wtorek.
Niektórzy potrzebujący z powodu choroby otoczeni są dodatkowym wspar
ciem. Są odwiedzani w swoich domach, niejednokrotnie z ciastem i kawą. Otrzy
mują też leki.
Wielodzietnym rodzinom udzielana jest pomoc w postaci odzieży i pościeli,
ręczników.
Rozdzielamy też żywność unijną potrzebującym.
Członkowie PZC biorą udział w świątecznych zbiórkach żywności, przeprowa
dzanych w marketach. Zajmują się rozprowadzaniem świątecznych świec.
Otaczamy opieką dwie świetlice terapeutyczne i przedszkole.
Współpracują z nami uczniowie Gimnazjum nr 6 KMK.
Przyjmujemy wszelką pomoc:
 chęć uczestniczenia w dofinansowaniu do obiadów można zgłaszać do zakrystii
(koszt obiadów dla jednej osoby 90.00 zł),
 rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku można przynosić do biura PZC
(ul. Chrobrego 8) we wtorki w czasie dyżuru,
 wszelkie niepotrzebne sprzęty gospodarstwa domowego, oraz meble można
zgłaszać w biurze PZC albo pod numerem telefonu 783705030, po godzinie
16.00.
Dziękuję wszystkim członkom PZC za dotychczasową charytatywną działal
ność na rzecz innych, a przede wszystkim parafianom za wsparcie finansowe.
Proszę o codzienną modlitwę za grupę PZC, oraz za naszych podopiecznych.
Grzegorz KlimekŻołnowski

KWIECIEŃ

RELACJE Z WYDARZEŃ

Jezioro Genezaret
Ludzkich serc pełne sieci
Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Świętej Rodziny
W dniach 25.029.03 br. odbyły się niezapomniane Wielkopostne Rekolekcje
w drodze. Opiekę duchową sprawowało dwóch kapłanów. Przewodnikiem po za
kątkach Ziemi Świętej był franciszkanin, ojciec Władysław. Przez 11 dni nawie
dzaliśmy bazyliki, sanktuaria, kościoły, kaplice i groty, przemierzaliśmy
kamienistą pustynię i zielone doliny, a także góry i pagórki. Nie oparliśmy się też
urokowi Morza Martwego. Kraina do której pielgrzymowaliśmy zamieszkiwana
jest od tysięcy lat, jednak ciągłe wojny spowodowały poważne zniszczenia do
robku kulturowego wielu pokoleń. Prowadzone prace archeologiczne wciąż przy
noszą nowe rewelacyjne odkrycia. Dla nas dzieje tej Ziemi są ważne od czasu
narodzin Syna Bożego.
Wędrówkę śladami Jezusa rozpoczęliśmy w Nazarecie miejscu, gdzie Słowo
stało się Ciałem. Ważnym punktem naszej pielgrzymki była Bazylika z Grotą
Zwiastowania. Przeżywaliśmy też wizytę w Kanie Galilejskiej z odnowieniem
przysięgi małżeńskiej oraz nawiedziliśmy Górę Karmel z Sanktuarium Stella Ma
ris w Hajfie. Publiczna działalność Jezusa koncentrowała się wokół Jeziora Ge
nezaret /zwanego również jeziorem Galilejskim lubTyberiadzkim/, w Kafarnaum
i nad rzeką Jordan. Na Górze Ośmiu Błogosławieństw naszą uwagę przykuło
piękne Sanktuarium. Tabgha zaś jest miejscem upamiętniającym rozmnożenie
chleba. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w rzece Jordan. My również odnowiliśmy
tam swoje przyrzeczenia chrzcielne, towarzyszyła temu modlitwa w skupieniu
oraz śpiew. Były to szczególnie podniosłe i wzruszające chwile.
Niezwykłym miejscem jest Ain Karem z Sanktuarium poświęconym Nawiedzeniu
św. Elżbiety. To tutaj Matka Boża wyśpiewała Magnificat. Na całe życie zapa
miętam wizytę w Bazylice Grobu Pańskiego, przejście Drogą Krzyżową i zadumę
w ogrodzie Getsemani. Jerozolima to szczególnie ważne miasto dla chrześcijan,
żydów i muzułmanów. Według tradycji tutaj rozpoczęły się dzieje świata i tutaj
nastąpi ich kres. Wielokulturowość rodzi jednak również problemy. Pamiętajmy
zatem o chrześcijanach w Ziemi Świętej, Wspierajmy ich modlitwą i bądźmy ich
przyjaciółmi.
Wanda Wieczorek
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Bóg zawsze ma plan „B”
Drodzy Parafianie Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela
w Zielonej Górze!
Czas rekolekcji w Waszej parafii przeżyłem z wielką rado
ścią, przy ogromnej życzliwości Waszej i moich współbraci
w kapłaństwie, za co wszystkim z serca dziękuję.
Słowo rekolekcje pochodzi od łacińskiego rocolligere, co
oznacza zbierać na nowo, powtórnie. W wolnym tłumaczeniu
możemy zatem przyjąć, iż rekolekcje są czasem pozbierania
tego, co się w życiu rozsypało; uporządkowania nieudanych
chwil w naszym życiu; oczyszczenia z wszelkiego zła; wyciszenia. Szczęśliwie
się stało, iż czas rekolekcyjnego zamyślenia i modlitwy w Waszej parafii połączył
się z uroczystością św. Józefa, patrona rodzin, ponieważ współczesne polskie
rodziny dotyka coraz większy kryzys wartości. Wiele polskich domów dotyka brak
wzajemnego zrozumienia, rodziny rozpadają się, a młodzi ludzie chętniej podej
mują życie w niesakramentalnych związkach partnerskich. Pogłębiający się kry
zys ekonomiczny sprzyja zacieraniu zasad moralnych. Potrzeba nam ogromnego
zaufania Panu Bogu i wiary, że właśnie dzięki temu możemy to wszystko złe
zmienić i naprawić. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że przemiana nie przyj
dzie sama i Bóg wszystkiego za nas nie załatwi. To właśnie człowiek musi Mu
pomóc w realizacji Boskiego planu, podjąć współpracę i wygrać swoje życie.
Oczywiście mając wolną wolę, może się też Bogu sprzeciwić, może odrzucić Je
go propozycję i powiedzieć Mu stanowcze nie. Wówczas nawet odnosząc pozor
ne sukcesy, ale żyjąc bez Boga skazuje się na samotne zmaganie
z przeciwnościami, na pogłębiającą się izolację od bliskich i od otoczenia. Życie
takiego człowieka nie posiada życiodajnego krwiobiegu Bożej łaski i prowadzi do
zasklepienia się w uwielbieniu jedynie wartości materialnych, szukania namiastek
szczęścia w kolejnych nowościach technicznych. Rodzina i jej potrzeby odcho
dzą na bardzo daleki i coraz dalszy plan. Życie staje się puste i tak właściwie bez
głębszego sensu. Pragnę zachęcić wszystkich do tego, aby nie przegrali swojego
życia, które dane jest nam tylko raz. Celem rekolekcji jest właśnie to, by nie stra
cić tego, co najcenniejsze; aby zrozumieć, że Bóg daje nam życie, abyśmy je
przeżyli, a nie „przeklikali” na komputerze. Mamy wybór: możemy wszystko wy
grać lub zaprzepaścić. Bóg na pewno nie poskąpi nam łaski, gdy o nią z ufnością
poprosimy. Byle tylko nie rozkładać nad sobą parasola, po którym ona spłynie
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i nie chować się jak przestraszone dziecko pod stołem udając, że nie ma ani nas,
ani Boga. Warto, naprawdę warto zebrać na nowo to, co było nieudane i rozpo
cząć wszystko od nowa. Zawsze podkreślam, że zarówno w naszych sercach
i w Kościele jest bardzo dużo dobra. Nie zawsze się o tym mówi, bo zło jest bar
dziej medialne i sprzyja różnego rodzaju manipulacjom. Człowiek atakowany ze
wszystkich stron informacjami o tym, co złe w Kościele dochodzi do wniosku, że
skoro tak jest – nie warto się trudzić. Lepiej stanąć z boku i przyłączyć się do
krytykujących. A przecież warto być dobrym, szlachetnym i roztropnym – tak, jak
uczy nas Bóg. Okazane dobro zawsze do nas wróci i to zazwyczaj zwielokrotnio
ne.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim, by na nowo zafascynowali się
Chrystusem, który zmartwychwstał z grobu, aby pokazać nam, jak powstawać
z naszych słabości. Nie przypadkiem tydzień po Niedzieli Wielkanocnej czcimy
Jezusa Miłosiernego. Niech On będzie zawsze dla nas nadzieją; daje siłę do po
konania zła w naszym życiu; mimo naszych upadków i porażek zapewnia, że jest
zawsze przy nas i ma dla nas plan „B”. To dzięki zaufaniu i wierze w Jego nie
ustanną przy nas obecność, powstajemy wciąż na nowo i znajdujemy siły, by
wytrwać, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei. Życząc całej parafii wszelkiego
dobra, zapewniam o swojej pamięci modlitewnej.
O. dr Andrzej Kukła CSsR
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RELACJE Z WYDARZEŃ

KONCERT MUZYKI PASYJNEJ
17 marca 2013 r. w ramach obchodów jubileuszu 60lecia istnienia
chóru, w naszym kościele odbył się niezwykły koncert. Przybyli do świątyni mogli
wsłuchiwać się w muzykę, w której zamknięto mękę naszego Pana.
W atmosferze ciszy, skupienia, zadumy przeżywaliśmy drogę Jezusa na Golgotę.
Jego strach, ból, cierpienie i ostatnie tchnienie, kiedy wołał: „Boże mój, Boże, czemuś
mnie opuścił?!” a potem szept: ”W ręce Twoje powierzam ducha mego”.
Na niesamowitą atmosferę koncertu miała wpływ także poezja i muzyka organowa
oraz przygaszone światła i zasłonięty fioletową tkaniną krzyż. Koncert rozpoczęła
muzyka J. S. Bacha – Fantazja i fuga amoll w wykonaniu Juliana Tatarynowicza.
Kolejne trzy utwory wykonał Chór Kameralny VOX HUMANA pod dyrekcją Bartło
mieja Stankowiaka:
• G.P. da Palestrina – „Adoramus Te” (Kłaniamy Ci się, Chryste i błogosławi
my Tobie, żeś przez Święty Krzyż odkupił świat. Któryś został umęczony dla
nas, Panie, zmiłuj się nad nami)
• J.S.Bach – Chorał Pasji wg św. Jana „In meines Herzens Grunde”
• A. Lotti – “Miserere” (Bądź mi litościw, Boże nieskończony, według wielkie
go miłosierdzia Twego. Według litości Twej niepoliczonej chciej zmazać
mnóstwo przewinienia mego)
Recytacja Małgorzaty Wower rozbrzmiewała na tle Arii z III Suity orkiestrowej Ddur
J.S.Bacha. Potem słuchaliśmy Chorału „Ich ruf zu dir Herz Jesu Christe” J.S.Bacha
w wykonaniu Juliana Tatarynowicza.
Kolejne utwory zaprezentował nasz chór CANTEMUS DOMINO pod dyrekcją Macie
ja Ogarka. Były to następujące kompozycje:
• G. Deakbardos – „Crucifigatur” (Ukrzyżuj, ukrzyżuj!!!)
• S. Moniuszko – „Oto drzewo Krzyża” – partię solową wykonywał Eugeniusz
Olejniczak – bas, a akompaniował Julian Tatarynowicz
• A. Lotti – „Crucifixus” (Ukrzyżowany pod Ponckim Piłatem umarł i pogrze
bion jest)
Znów chwila poezji na tle Siciliany J.S.Bacha, a potem Chorał „Liebster Jesu, wir
sind hier” – Julian Tatarynowicz.
Powracamy do śpiewu chóralnego. Tym razem rozbrzmiewały utwory:
• G. Deakbardos – „Eli!, Eli!” (Około godziny dziewiątej Jezus zawołał wielkim
głosem: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?!)
• W. Kilar –„Agnus Dei”
• K.Kwiecień – Długosz  ”Salvator mundi” (Zbawicielu świata, ocal nas! Ty
przez Krzyż i Krew swoją odkupiłeś nas, wspomóż nas, prosimy Cię, Boże
nasz!)
Ostatnie akordy tego niezwykłego koncertu to recytacja Małgosi Wower i Partita „Sie
gegrusset Jesu gutig” J.S.Bacha w wykonaniu Juliana Tatarynowicza.
Jestem przekonana, że obecni w świątyni wyszli z niej wyciszeni, nasyceni niezwykłą
muzyką. Jeśli dzięki temu koncertowi spędzili czas w zadumie i głębokiej refleksji – to
jesteśmy szczęśliwi! Jak powiedział Platon: „Muzyka jest motorem ludzkich dusz”
i niech w nas rozbrzmiewa! Zwłaszcza ta – pasyjna, cudna w wyrazie, niesamowita,
przyprawiająca o dreszcze od stóp do głów!
Zapraszamy na kolejne koncerty. Będziemy o nich informować:
www.cantemusdomino.pl

Violetta Janecka
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KONKLAWE 2013 I WYBÓR NOWEGO PAPIEŻA

28 lutego o godzinie 20.00 papież Benedykt XVI oficjalnie abdykował z pełnio
nej służby: W pełni świadom powagi tego aktu z pełną wolnością, oświadczam,
że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu. Po tej godzinie nastąpił tzw. czas sede
vacante. Zgodnie z Konstytucją Apostolską papieża Jana Pawła II Universi domi
nici gregis ogłoszoną 22 lutego 1996 r. kardynałowie zobowiązani byli zaczekać
nie mniej niż 15 dni na przybycie wszystkich elektorów. Benedykt XVI zarządził,
że Kolegium Kardynalskie może rozpocząć obrady konklawe wcześniej, jeżeli
wszyscy uprawnieni do głosowania przybędą do Rzymu. 4 marca rozpoczęły się
obrady Kolegium Kardynalskiego. W pierwszym zebraniu uczestniczyło 142 kar
dynałów (103 elektorów). 5 marca Kolegium Kardynalskie wysłało telegram z po
dziękowaniami do emerytowanego papieża Benedykta XVI. 8 marca
kardynałowie ustalili, że konklawe rozpocznie się 12 marca. Tego dnia o godzinie
10.00 w Bazylice Watykańskiej odprawiona została msza Pro eligendo Romano
Pontifice, której przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego Angelo Soda
no. O godzinie 16.30 kardynałowie zgromadzili się w Cappella Paolina, skąd
przeszli procesją do Kaplicy Sykstyńskiej, pod przewodnictwem kard. Giovannie
go Battisty Re. O godzinie 16.50 rozpoczęło się składanie przysięgi. Wygłosił ją
kardynał dziekan: (…) przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli
ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany na Biskupa Rzy
mu, dołoży starań, by wiernie wypełniać „munus Petrinum” Pasterza Kościoła
Powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw
duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej. Następnie elektorzy kła
dli prawą rękę na ewangeliarzu i wypowiadali na głos: Przyrzekam, zobowiązuję
się i przysięgam. Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których
moją ręką dotykam. Następcę papieża Benedykta XVI wybrano w piątym głoso
waniu (13 marca). Biały dym pojawił się o godz. 19.06. Nowym papieżem został
argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio (arcybiskup Buenos Aires), który
przyjął imię Franciszek. Jest on pierwszym papieżem z Ameryki Południowej,
a także pierwszym jezuitą mianowanym na ten urząd. Kardynał protodiakon Je
anLouis Tauran wygłosił formułę Habemus Papam o godz. 20.12, a dziesięć mi
nut później papież Franciszek po raz pierwszy po mianowaniu go na stanowisko
Biskupa Rzymu przemówił do ludu i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi (mia
stu i światu).
Anna Kulpaczyńska
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Habemus Papam!

Zatroskany pasterz z końca świata

Argentyński kardynał Jorge
Mario Bergoglio 13 marca zo
stał 266. biskupem Rzymu.
Ma 76 lat i przez ostatnie 16
lat był metropolitą swego ro
dzinnego miasta  Buenos
Aires. Do 2011 był przewodni
czącym episkopatu swego
kraju. Jest pierwszym Argen
tyńczykiem i w ogóle miesz
kańcem Ameryki, a także
pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a zarazem pierwszym papieżemzakon
nikiem od ponad półtora stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej
należał do jakiegoś zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (żył w latach 17651846,
papieżem był od 1831).
Urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w ro
dzinie włoskiego imigranta  pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem
chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego  nowicjat odby
wał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a na
stępnie w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał
licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium Maryi
Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires. 13 grudnia
1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam
22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste. 20 maja 1992 Jan Paweł II mianował
55letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires;
sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca. 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał
hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem następstwa, a w niecały rok póź
niej – 28 lutego 1998 mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego
miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem
dla wiernych obrządków wschodnich w Argentynie, niemających własnego bisku
pa.
Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynal
skiego. W latach 200511 przez dwie 3letnie kadencje był przewodniczącym Ar
gentyńskiej Konferencji Biskupiej.
W dniach 1819 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało Benedykta
XVI. 23 lutego br. ustępujący papież mianował argentyńskiego hierarchęjezuitę
członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej w ramach Kon
gregacji ds. Biskupów.
Jest człowiekiem bardzo skromnym. Do pracy jeździł autobusem, mieszkał
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w skromnym mieszkaniu i sam sobie gotował. W czasie wolnym odwiedzał ubo
gich. Jest też autorem książek na temat duchowości.
Ojciec Ostojić, pracujący od lat na misji w Argentynie mówi o nim:  Święty czło
wiek (…). Bardzo inteligentny, spokojny, nigdy mu się nie spieszy. Rzekłbym,
chce być blisko ludzi, zwłaszcza sierot. To dlatego ludzie, z którymi się zetknął,
bardzo go kochają.
Papież Franciszek zachowa ten sam herb, którym miał
jako biskup Buenos Aires. Znajduje się na nim symbol
zakonu jezuitów (IHS – to monogram imienia Jezus).
Gwiazda na dole po lewej symbolizuje Maryję. Po prawej
stronie znajduje się gałązka kwitnącego nardu (nie są to
winogrona). W ikonograficznej tradycji hiszpańskiej św.
Józef był przedstawiany z gałązką nardową w ręce. Pa
pież wskazuje więc na Maryję i św. Józefa jako swoich
patronów.
Również zawołanie papieskie pozostanie bez zmian: „Miserando atque eligen
do” („Spojrzał z miłosierdziem i wybrał"). Zawołanie papieża pochodzi z komen
tarza św. Bedy Czcigodnego (doktor Kościoła, angielski benedyktyn z VIII wieku)
do Ewangelii św. Mateusza. Konkretnie chodzi o jego kazanie do opisu powoła
nia Mateusza (9, 913). Św. Beda pisze: „Jezus ujrzał celnika, a ponieważ go
umiłował, wybrał go, i powiedział mu: Pójdź za mną". Spojrzenie przez oczy mi
łosierdzia powołuje słabych do posługi. Ukochany i dlatego wybrany.
Papież Franciszek poruszył wielu. Szczególnie ujmująca i ukazująca jego pokorę
była prośba o modlitwę za niego samego, za biskupa Rzymu, na samym począt
ku jego drogi papieskiej. Jego słowa, które udało nam się usłyszeć w tych pierw
szych dniach pontyfikatu są bardzo proste, a zarazem niezwykle wymowne. Oto
kilka z nich:
„Jeśli nie wyznajesz Chrystusa, jeśli nie modlisz się do Niego, modlisz się do dia
bła.”
„Chciałbym byśmy po tym czasie łaski, modlitwy, jaki wspólnie przeżyliśmy, by
śmy budowali Kościół i wyznawali jedyną skałę jaką jest Krzyż. Tylko niosąc
Krzyż zbudujemy Kościół. Jeśli więc mamy wyznawać, to tylko Jezusa Ukrzyżo
wanego.”
”Bóg nigdy nie męczy się, aby przebaczać, aby okazać miłosierdzie. Bóg zawsze
na nas oczekuje. To my nie zawsze jesteśmy gotowi, by prosić o przebaczenie.”
„Strzeżemy Chrystusa w naszym życiu, aby strzec innych, strzec dzieło stworze
nia!”
„Nigdy nie zapominajmy, że prawdziwą władzą jest służba.”
Papież Franciszek zatroskany jest o losy świata, Kościoła, ubogich, szczególnie
tych ubogich duchowo. Starajmy się zatem wspierać go w modlitwie, aby miał on
jak najwięcej sił, by strzec dzieła Bożego stworzenia.
Opracowała na podstawie portalu wiara.pl: Marta Brodzik
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WAKACJE 2013

Z Maryją pod jednym dachem
Termin I: 6 – 14.VII.2013 w okolicach Zakopanego
Termin II: 20  27.VII.2013 Jastarnia Mierzeja Helska

LETNIE REKOLEKCJE 2013
ORGANIZOWANE PRZEZ RUCH RODZIN
NAZARETAŃSKICH

Kierowane do osób dorosłych, młodzieży, studentów, rodzin z dziećmi oraz osób samotnych.
Termin I:
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 06.07 (sobota), koń
czą się 14.07 (niedziela).

Termin II (liczba miejsc ograniczona !):
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 20.07 (sobota), koń
czą się 27.07 (sobota).
Koszty :
• 410 zł/pobyt osoby dorosłe i dzieci od lat 3
• bezpłatnie dzieci do 3 lat.
Zakwaterowanie w drewnianych domkach campingowych,
3 i 4 osobowe z piętrowymi łóżkami. Trzy posiłki.
Osoby bez rodzin mogą mieć zaproponowany przydział
w pokoju razem z innymi osobami.

Zapisy:
Agnieszka Linka, tel. 604790105, email: a.linka@poczta.fm
Opiekun: ks. Aleksander Werstler, tel. 603929839
Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Ruchu
http://www.rrn.info.pl

Rodzin

Nazaretańskich:

KOLONIE I OBOZY JĘZYKÓW OBCYCH
Zapraszamy do podniesienia swoich umiejętności językowych na wakacyjnych ko
loniach i obozach języków obcych (angielskiego, włoskiego, rosyjskiego, francu
skiego i niemieckiego). Dzieci i młodzież nie tylko zdobędą wiedzę, ale również
mile spędzą czas zwiedzając piękne zakątki naszej Ojczyzny.
W najbliższe wakacje zapraszamy na:
• obóz językowo  turystyczny • obóz językowo  artystyczny
• obóz językowo  konny
• obóz językowy z savoirvivre

•

obóz językowo  taneczny

Zapewniamy:
 profesjonalną kadrę dydaktyczną, opiekę pedagogiczną;
 materiały dydaktyczne opracowane przez nauczycieli akademickich;
 5 godzin dziennie zajęć językowych: konwersacji, spotkań w grupach, ćwiczeń słuchowych,
gramatycznych, gier i zabaw w języku obcym;
 zakwaterowanie oraz 4 posiłki dziennie;
 w zależności od miejsca turnusów: jazdę konną, kurs tańca, wycieczki górskie, wycieczki au
tokarowe do największych skarbów polskiej kultury, rejs statkiem, rekreacje nad morzem, kon
kursy z nagrodami i inne atrakcje turystyczne;
 opiekę medyczną i ubezpieczenie uczestników;
 gratis – kwartalną prenumeratę miesięcznika „Wzrastanie” (w każdym numerze lekcja języka
angielskiego) dla grupy młodzieżowej;
 test online sprawdzający kompetencje językowe.
Bliższe informacje i zapisy:
Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
ul. Aliny 7 w Zielonej Górze czynne od pn. do pt. w godz. 8.0016.00, tel. 68 453 92 73, email:
ksmzg@zg.ksm.org.pl, www.emka.ksm.org.pl
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NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
Chrystus odkupił życie człowieka i otworzył je na nadzieję.
W zmartwychwstałym Chrystusie wszelkie życie powstaje z martwych.
Niech paschalne orędzie dotrze do wszystkich naro
dów ziemi, a każdy człowiek dobrej woli niech czuje
się uczestnikiem tego dnia, który Pan uczynił, dnia
Jego Paschy, kiedy Kościół przejęty radością ogła
sza, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. To wołanie,
które uczniowie wznieśli z głębi serca w pierwszym
dniu po szabacie, rozbrzmiewało przez stulecia,
a dzisiaj, w tej właśnie dziejowej chwili, znów umac
nia nadzieję ludzkości niewzruszoną pewnością
zmartwychwstania Chrystusa, Odkupiciela człowie
ka.
W zmartwychwstałym Chrystusie wszelkie życie powstaje z martwych.
Zdumienie i niedowierzanie apostołów i niewiast, którzy o wschodzie
słońca pośpieszyli do grobu, staje się dziś wspólnym doświadczeniem ca
łego Ludu Bożego. Stawiając pierwsze kroki w nowym tysiącleciu, pra
gniemy przekazać młodym pokoleniom podstawowy pewnik naszego
życia: Chrystus zmartwychwstał, a w Nim wszelkie życie powstaje z mar
twych.
W tamtym dramatycznym dniu, w piątek męki Pańskiej, kiedy Syn Czło
wieczy stał się posłusznym aż do śmierci  i to śmierci krzyżowej
(Flp 2, 8), dobiegało końca ziemskie życie Odkupiciela. Jego martwe ciało
zostało pośpiesznie złożone w grobie o zachodzie słońca. Niezwykły był
to zmierzch! Ta godzina pogrążona w głębokim mroku wyznaczała kres
pierwszego aktu dzieła stworzenia, skażonego przez grzech. Zdawało się,
że zwycięża śmierć i triumfuje zło. A jednak w tej godzinie kamiennego
milczenia grobu przybliżyło się ostateczne wypełnienie zbawczego zamy
słu, rozpoczęło się dzieło nowego stworzenia. Jezus Chrystus, którego
miłość uczyniła posłusznym aż po najwyższą ofiarę, zostaje teraz wywyż
szony przez Boga, który darował Mu imię ponad wszelkie imię
(Flp 2, 9).W tym imieniu odzyskuje nadzieję każdy człowiek żyjący. W tym
imieniu każda ludzka istota, wyrwana spod władzy grzechu i śmierci, zo
staje przywrócona do Życia i do Miłości.
Orędzie Wielkanocne Papieża Jana Pawła II „Urbi et Orbi” z 2001 r.
opracowała Magdalena Iwańska
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Symbole Wielkanocne
Święcone. W XVIII w. był to wręcz wielki kosz z jedze
niem zawierający siedem rodzajów pokarmu, z których
każdy coś symbolizuje:
Chleb gwarantujący dobrobyt i pomyślność, jest dla
chrześcijan przede wszystkim symbolem Ciała Chrystu
sa.
Jajko to znak odradzającego się życia, zwycięstwa nad śmiercią.
Sól to minerał życiodajny, dawniej wierzono w jej odstraszającą wszelkie
zło moc.
Wędlina zapewnia zdrowie, płodność, dostatek i jest znakiem, że zakoń
czył się post.
Masło jest oznaką dobrobytu.
Ser jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody.
Chrzan symbolizuje wszelkie siły i fizyczną krzepę, wskazuje również na
gorycz męki Pańskiej i śmierci, która została zwyciężona przez słodycz
zmartwychwstania.
Ciasto (przede wszystkim wielkanocne baby, kołacze i mazurki) weszło
do święconego koszyka jako ostatnie. Jest symbolem umiejętności i do
skonałości. Zgodnie z tradycją powinien to być wypiek domowy.
Baranek. Jeden z najbardziej charakterystycznych sym
boli wielkanocnych. Liturgicznym symbolem Wielkanocy
jest baranek z czerwoną chorągwią  sztandarem triumfu,
symbolem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa
oraz Eucharystii. Baranek jest pamiątką po dramatycznych
wydarzeniach ze Starego Testamentu, kiedy to anioł
śmierci przeszedł przez ziemię egipską, uśmiercając pier
worodnych synów. Ominął tylko te żydowskie domy, których odrzwia na
znaczone były krwią baranka zabitego z Bożego nakazu. Początki
święcenia baranka sięgają VII wieku, a jego ustawianie na stole wielka
nocnym nakazał papież Urban V w XIV w. W Polsce baranek, zwany też
Agnuszkiem, znany jest od XVII wieku. Baranek na stole ma przypominać
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ucztującym o najważniejszym przesłaniu świąt – o zwycięstwie Chrystusa
nad śmiercią.
Paschał to duża woskowa świeca (z wosku pszczelego),
którą zapala się w wigilię paschalną i ustawia w centrum
prezbiterium lub obok ambony na czas okresu wielkanoc
nego. Jest symbolem zmartwychwstałego Jezusa Chrystu
sa. Obrzęd poświęcenia ognia i zapalenia paschału
w wigilię paschalną nazywa się lucernarium (liturgia świa
tła). W czasie tego obrzędu na paschale należy wyryć krzyż
(symbol męki Chrystusa). Pięć otworów z czerwonymi
ziarnkami kadzidła symbolizuje zbawcze rany Chrystusa, natomiast wyry
ty rok bieżący i greckie litery Alfa i Omega (Α i Ω) oznaczają, że do Chry
stusa należy czas i wieczność. On jest początkiem i końcem.
Ciemnica  ozdobiona okolicznościowo kaplica lub
ołtarz do przechowywania Przenajświętszego Sakra
mentu od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek do liturgii Wielkiego Piątku. Upamiętnia
uwięzienie Chrystusa przed śmiercią.
Boży Grób – w liturgii katolic
kiej miejsce, gdzie wystawia
się Najświętszy Sakrament na
zakończenie liturgii w Wielki Piątek. Symbolizuje
ona grób Chrystusa. Zwyczaj ten pochodzi z Pale
styny, w Polsce począwszy od XVI wieku w cen
trum umieszcza się figurę zmarłego Jezusa oraz
monstrancję z Najświętszym Sakramentem okrytą
przezroczystym welonem, na pamiątkę całunu,
w który owinięto Jezusa w grobie. Adoracja przy Grobie Pańskim odbywa
się aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.
Diakon Paweł Sztyber
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Niech się nie trwoży serce wasze...
Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie.
Idę przygotować wam miejsce. (J 14,1; 2b)
Rzeczy ostateczne, czyli to, co spo
tka człowieka po śmierci, są dla nas
rzeczywistością tajemniczą, ale rów
nież budzącą strach i sprzeciw. Naj
częściej wynika to z naszego braku
zakorzenienia życia w Chrystusie, nie
doskonałości naszej miłości, pokłada
niu nadziei w rzeczach doczesnych lub
w koncentracji wyłącznie na swoich
potrzebach i projekcji świata według
swojego uznania. Wydaje mi się, że
takie nastawienie bardzo przeszkadza
w widzeniu swego życia w całości,
czyli odniesieniu wszystkich wydarzeń,
doświadczeń, krzywd, cierpień, rado
ści i szczęścia, jakie nas spotykają, do
naszego ostatecznego celu, jakim jest
widzenie Boga twarzą w twarz w Nie
bie. Żyć pełnią miłości Chrystusa – to
jest powołanie każdego chrześcijani
na. Trudno je realizować, gdy spotka
nie z Bogiem postrzegamy jako karę
i ciężką lekcję, z której niewiadomo,
w jakim stanie wyjdziemy. A należy
przede wszystkim pamiętać o tym, że
Bóg jest Miłością i tą Miłością nas uko
chał. Ewangeliczna przypowieść o mi
łosiernym Ojcu i marnotrawnym synu
lub rozmowa Jezusa z dobrym łotrem
pokazują, że jesteśmy dla Boga umiło
wanymi dziećmi. I z takim Ojcem spo
tkamy się w niebie i z takim
nastawieniem my, jako chrześcijanie
do Królestwa Boga powinniśmy iść.
Częstą przeszkodą na tej drodze je
steśmy my sami, nasze grzechy, zgry
zoty sumienia, które nie pozwalają
nam sobie przebaczyć i jeszcze bar

dziej nas poniżają, jednak należy pa
miętać, że po śmierci spotkamy się nie
tylko z Bogiem Sprawiedliwym, ale
i Miłosiernym, który swoją Łaską pod
nosi nas z nędzy i kieruje ku sobie.
Sama śmierć kończy życie człowieka,
które jest dla nas darem, na który od
powiemy albo przyjęciem łaski Boga,
która uobecnia się w Chrystusie, albo
jej odrzuceniem. Bezpośrednio po
śmierci nastąpi sąd szczegółowy, pod
czas którego otrzymamy zapłatę, która
będzie zależała przede wszystkim od
naszej miłości do Boga, naszej wiary
i uczynków. Jak podkreśla KKK na są
dzie szczegółowym Bóg decyduje, czy
wejdziemy do szczęścia nieba, czy
musimy zostać oczyszczeni lub czy
zostaniemy na zawsze potępieni.
Mówiąc o niebie, nie możemy go ko
jarzyć z miejscem w ludzkim rozumie
niu. Niebo to być z Chrystusem, to być
w doskonałej komunii z Trójcą Świętą
i całą wspólnotą wierzących. Osiągają
je ci, którzy umierają w łasce i przyjaź
ni z Bogiem i są doskonale oczysz
czeni, to znaczy, że Bóg jest zawsze
na pierwszym miejscu, niezależnie od
sytuacji. Niebo jest ostatecznym
szczęściem człowieka. Wyraża szczę
śliwą wspólnotę tych, którzy są zjed
noczeni w Chrystusie. Niebo to stan,
w którym człowiek będzie mógł oglą
dać Boga twarzą w twarz, co jest dla
człowieka największą nagrodą i naj
wyższym
wyróżnieniem.
Prawda
o niebie jest niewyrażalna w języku
ludzkim, jednak prawdą jest, że do
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świadczymy pełni Bożej miłości, na
którą Bóg nas przez nasze życie przy
gotowuje.
Czyściec to kolejny stan eschatolo
giczny, w którym znajdują się umarli
w przyjaźni i łasce Boga, jednak nie
oczyszczeni. KKK podkreśla, że czło
wiek taki jest już pewien zbawienia,
jednak musi poddać się oczyszczeniu
przez ogień czyśćcowy. Przez ten
ogień dokonuje się przygotowanie
człowieka do życia w Niebie. Bóg
oczyszcza z tego, co przeszkadzało
w rozwoju zadatkowi chwały, który
otrzymaliśmy w chrzcie świętym. Sa
ma dusza nie jest już nic w stanie
uczynić, całkowicie jest poddana Bo
gu, z którym jest zjednoczona. Zatem
tylko i wyłącznie Bóg może nas oczy
ścić i przygotować do życia w swoim
Królestwie. Oczyszczenie jest stanem,
w którym Bóg oczyszcza duszę czło
wieka ze wszelkiego przywiązania do
fałszywego dobra, zwłaszcza do sa
mego siebie. Na polu gry zostaje tylko
najwyższe Dobro, czyli Bóg. To zagad
nienie jest związane z pojęciem kar
czyśćcowych. W Czyśćcu dusza jest
pozbawiona wszelkich dóbr ziemskich.
Jest ona również oddalona od Boga,
ale nie Jego pozbawiona. Cierpienie
duszy wynika z tego oddalenia, ale też
z faktu obrażenia Boga. Jak widać,
z nauki o Czyśćcu możemy wyciągnąć
wnioski odnoszące się do naszego ży
cia na ziemi, naszego nastawienia do
Boga; może ona nas również skłonić
do refleksji, co lub kto jest tak napraw
dę w naszym życiu najważniejsze.
Piekło jest całkowitym odrzuceniem
przez człowieka miłości Boga. Należy
zaznaczyć, że tak jak niebo, piekło jest

stanem wiecznym. Bóg szanuje ludzką
wolność i ludzkie wybory, nikogo do
piekła nie przeznacza. To ludzkie wy
bory, które z nienawiścią, obojętnością
odnoszą się do Boga, prowadzą do
piekła. Grzech ciężki jest wyrazem na
szego odłączenia od Boga. Człowiek,
który nie miłuje, trwa w śmierci, ten,
który trwa świadomie w grzechu cięż
kim skazuje siebie na bycie oddzielo
nym od Boga. Prawda rysuje się w taki
sposób, że sami się wykluczamy,
a piekło to oddzielenie od Boga na
wieczność, całkowite pozbawienie
wszelkiej szczęśliwości, radości, pięk
na. Nauka o piekle jest wezwaniem do
nawrócenia, a także wzięcia odpowie
dzialności za swoje życie i wypełnienie
swojego powołania.
Na końcu czasów nastąpi zmar
twychwstanie sprawiedliwych i nie
sprawiedliwych, które poprzedzi Sąd
Ostateczny. KKK za świętym Janem
naucza, że ludzie, którzy pełnili dobre
czyny, pójdą na zmartwychwstanie ży
cia, a ci, którzy czynili złe na zmar
twychwstanie
potępienia.
Sąd
Ostateczny nastąpi podczas powrotu
Chrystusa na ziemię. Wtedy zostanie
ujawniona prawda o relacji każdego
człowieka z Bogiem (J 12,48), o do
brych i złych uczynkach, jakie czynili
śmy, a także o ich konsekwencjach.
Nadejście Sądu Ostatecznego jest
znane jedynie Bogu. Przez niego Bóg
objawi wszystkim, że sprawiedliwość
Boga triumfuje nad wszystkimi nie
sprawiedliwościami
popełnionymi
przez człowieka i że Jego miłość jest
silniejsza od śmierci (KKK1040).
Marek Drewniok
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Sakrament Chrztu

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Będziemy uczestniczyć w Triduum Paschalnym,
w którym w Wigilię Paschalną odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Na pamiątkę na
szego chrztu ksiądz pokropi nas wodą pobłogosławioną podczas liturgii chrzcielnej.
Z racji tego pragniemy przybliżyć naszym czytelnikom naukę Kościoła dotyczącą
pierwszego sakramentu, jakim jest chrzest.
KKK 1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą
życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakra
mentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie
Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i sta
jemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez
wodę i w słowie".
KKK 1217 W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas błogosławieństwa wody chrzcielnej,
Kościół uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które były już
zapowiedziami misterium chrztu.
Kto może przyjąć chrzest?
KKK 1246 "Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony" .

Chrzest dzieci
KKK 1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą,
również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy
ciemności i przeniesione do Królestwa wolno
ści dzieci Bożych, do którego są powołani
wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zba
wienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie
dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali
dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozba
wialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem
Bożym.
KKK 1251 Rodzice chrześcijańscy powinni
uznać, że taka praktyka odpowiada także ich
roli opiekunów życia, powierzonej im przez
Boga.
KKK 1252 Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji Ko
ścioła; wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo możliwe, że
od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" przyjmowały chrzest,
chrzczono także dzieci.
Wiara i chrzest
KKK 1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wie
rzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do
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chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy
katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: "O co prosi
cie Kościół Boży?", odpowiadają: "O wiarę!"
KKK 1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna
wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie
przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu no
wego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe
życie chrześcijańskie.
KKK 1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na
tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący,
a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak
dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją
eklezjalną (officium). Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność
za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.
Kto może chrzcić?
KKK 1256 Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łaciń
skim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nie
ochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej.
Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy
chrzci, i zastosować trynitarną formułę chrzcielną. Kościół widzi uzasadnienie tej
możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawie
nia.
KKK 1261 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je mi
łosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu.
Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni,
i miłość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Pozwólcie dzieciom przy
chodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im" (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję,
że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglą
ce jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystu
sa przez dar chrztu świętego.
KKK 1266 Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę uspra
wiedliwienia, która:
 uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go przez
cnoty teologalne;
 daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego pośrednic
twem Jego darów;
 pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne.
W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się
w chrzcie świętym.
Włączeni w Kościół, Ciało Chrystusa
KKK 1267 Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa: "Jesteście nawzajem dla
siebie członkami" (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi
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się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub
ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci: "Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało" (1 Kor 12,13).
KKK 1279 Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością.
Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobi
stych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem
Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sa
kramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestni
kiem kapłaństwa Chrystusa.
KKK 1280 Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter", który
konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym.
Z racji "charakteru" chrzest nie może być powtórzony.
KKK 1281 Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie,
którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się
pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.
KKK 1282 Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ
jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone
w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wol
ności.
KKK 1283 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas
do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.
KKK 1284 W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem
że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata,
mówiąc: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Oprac. ks. Piotr, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego

ABC formalności chrzcielnych w naszej parafii
1. Należy zgłosić się do Biura Parafialnego najpóźniej we wtorek poprzedzający
chrzest. Chrzty udzielane są w naszej parafii w drugą i czwartą sobotę miesiąca
o godz. 16:00 oraz w pierwsze dni Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
2. W przypadku osób, które zamieszkują na terenie innej parafii, konieczne jest po
siadanie zezwolenia wydanego przez ks. proboszcza rodzimej parafii, na udzielenie
Sakramentu Chrztu.
3. Dokumenty niezbędne do spisania aktu chrztu:
 akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 dokładne dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, rok urodzenia, dokładny ad
res zamieszkania.
4. W czwartek poprzedzający chrzest, rodzice naturalni odbywają naukę przed
chrztem.
Z racji udzielenia Sakramentu chrztu, rodzice składają w Biurze Parafialnym dobro
wolną ofiarę.
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NASZE SPRAWY

Zapraszamy do wsparcia Katolickiego Stowarzysze
nia Młodzieży Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej
poprzez przekazanie 1% od podatku na „FUNDACJĘ
DLA MŁODZIEŻY".

Środki uzyskane z tytułu 1% przeznaczone będą na szerzenie i upowszechnianie
chrześcijanskich wartości, w szczególności wspieranie działalności formacyjnej,
edukacyjnej i wychowawczej młodzieży. A ponadto na kształtowanie i przygoto
wywanie młodzieży do podejmowania funkcji publicznych, aktywnego angażo
wania się w życie społeczne i obywatelskie, propagowanie postaw
patriotycznych. Zamierzamy m.in. przygotowywać młodzież do prowadzenia
działalności gospodarczej, rozwijać zainteresowania i talenty młodych ludzi m.in.
poprzez organizację dla nich szkoleń, warsztatów, zawodów sportowych, konfe
rencji, sympozjów itp.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji należy wypełnić odpowiednie ru
bryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT28, PIT36, PIT36L, PIT37, PIT 38 lub
PIT 39 wpisując numer KRS 0000339553 wraz z dopiskiem KSM ZG

Możesz wspomóc finansowo

Eucharystyczny Ruch Młodych
nie wydając na to ani złotówki!
Wystarczy, że przekażesz 1% swojego podatku na Stowarzyszenie "Dorośli dla
Dzieci". Z zebranych środków dofinansowujemy Ogólnopolskie oraz Gimnazjalne Dni
Wspólnoty, kolonie letnie oraz przygotowujemy materiały formacyjne.
Aby przekazać 1% swojego podatku wystarczy wpisaæ w formularzu PIT:
Stowarzyszenie "Dorośli dla Dzieci" KRS 0000222915 oraz wyliczoną kwotę
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WIELKA OBIETNICA JEZUSA DOTYCZĄCA
ŚWIĘTA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest
z ustanowienia Jana Pawła II w 2002 r.
Świętem Miłosierdzia, z którym wiążą się
wielkie łaski.
Trudne i dramatyczne były dzieje objawień
i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Kult
Bożego Miłosierdzia związany jest z obja
wieniami s. zakonnej ze zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej,
której Jezus polecił w 1931 r., by głosiła orę
dzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu.
Prawda o Bożym Miłosierdziu jest ostatnią
deską ratunku dla ludzi z przełomu drugiego
i trzeciego tysiąclecia, którzy żyją tak, jakby
Boga nie było i idą drogą prowadzącą do
zguby wiecznej. Ich zatrutym grzechem
umysłom piekło wydaje się nierealne. Św.
Faustyna zapisała skargę Jezusa: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Giną,
to znaczy, że same idą na potępienie, nie korzystając z wszechmocy Jezusowe
go Miłosierdzia objawionego w śmierci na krzyżu.
Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny: Pragnę, aby Święto Miłosierdzia by
ło ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego; wyle
wam całe morze łask na dusze, które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Me
go. Która dusza przystąpi w tym dniu do spowiedzi i Komunii św., dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna du
sza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat... Święto Miłosierdzia wyszło
z wnętrzności Moich. Pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą
niedzielę po Wielkanocy.
Najważniejszą łaską związaną ze Świętem Miłosierdzia, jest wielka obietnica
całkowitego odpuszczenia win i kar, skierowana do wszystkich, którzy przy
stąpią do spowiedzi i w Święto Miłosierdzia do Komunii św.
Łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar można teologicznie porównać tylko
z łaską chrztu św.
Pan Jezus pragnie udzielać w tym dniu łask wszystkim bez wyjątku, jeśli tylko
o nie proszą z ufnością. Nawet ci, którzy nigdy nie praktykowali tego Nabożeń
stwa, nawet grzesznicy, nawracający się w samo Święto Miłosierdzia, mają ten
sam udział w spełnieniu obietnic Jezusa, związanych z tym Świętem.
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Żadna inna forma Nabożeństwa nie została związana z tak wielką i nadzwy
czajną obietnicą i obfitością łask.
Przygotowaniem do tego święta jest nowenna, polegająca na odmawianiu przez
9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej
nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask. Rozpo
wszechniona jest także nowenna do Miłosierdzia Bożego zapisana w Dzienniczku
św. Siostry Faustyny, w której każdego dnia przyprowadzamy do Boga inną grupę
dusz. Tę nowennę można odmawiać z pobożności, ale nie można na niej poprze
stać, ponieważ Pan Jezus pragnie, aby święto poprzedzała nowenna z Koronki
do Miłosierdzia Bożego. W dniu święta obraz Miłosierdzia ma być uroczyście po
święcony i publicznie uczczony, a kapłani mają mówić kazania o miłosierdziu Bo
żym i budzić ufność w duszach. Wierni winni ten dzień przeżywać z czystym
sercem, w duchu tego nabożeństwa, a więc w postawie ufności wobec Pana Bo
ga i miłosierdzia względem bliźnich. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest
świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosier
dzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu,
który jest namalowany. Przez ten obraz udzielę wiele łask duszom...
Jeśli Jezus jest miłosierny, to my również mamy być miłosierni. Ale jak? Jezus
powiedział dobitnie: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; dawajcie, a bę
dzie wam dane. (Łk 6,3738). Ale nie wystarczy głosić miłosierdzie, trzeba je nie
ustannie praktykować. Krótko, trzeba się przemienić w człowieka, który żyje na co
dzień miłosierdziem.
Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowa
nym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus nie podał gotowej for
muły modlitwy o g. 15.00, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową,
nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miej
scu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się
z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pań
skiej. Modlitwa w godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: na
leży ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę),
winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do
wartości i zasług Jego bolesnej męki.
Przyjmijmy to zwiastowanie orędzia miłosierdzia i niech będzie ono dla nas jed
nocześnie nieustannym wezwaniem do wychwalania Boga w Jego miłosierdziu.
Słowa z objawień św. Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd
nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia Mojego, niech będą trwałym przy
pomnieniem, że Bóg wciąż czeka byśmy z ufnością uciekali się do Jego mi
łosierdzia. Byśmy tę tajemnicę w Bogu ciągle zgłębiali, wyznawali, czcili
i naśladowali w życiu naszym.
JEZUS CZEKA NA CIEBIE Z DAREM – NIE ZAWIEDŹ GO!
Oprac. Agnieszka Linka, na podst.: F. Kowalska Dzienniczek, Kazania o Miłosierdziu Bożym
Ks. H. Ciereszko [red.]
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Musimy siać…
Prasa parafialna nową formą ewangelizacji
W dobie przemian, jakie nastąpiły w naszym kraju wielu ludzi jest zagubionych,
zarówno w codziennym życiu, jak i w sferze duchowej. W tym trudnym okresie
Kościół szuka nowych form ewangelizacji, jedną z nich jest prasa parafialna. (...)
Św. Maksymilian Kolbe nazwał prasę „najważniejsza bronią dzisiejszych czasów“
i nie mylił się, choć słowa te wypowiedział przeszło pół wieku temu. To środki
masowego przekazu m.in. przyczyniły się do głębokich przemian w naszym spo
łeczeństwie. Media bowiem wywierają szeroki wpływ na język, obyczaje, kulturę,
modę, rozwój emocjonalny, kształtują hierarchię wartości, myślenia i zachowania
człowieka. Formują osobowość ludzi młodych. Mogą być apostołem dobra, ale
i zła.
Jan Paweł II nieustannie przypominał o powołaniu świeckich do apostolstwa
w rodzinie, miejscu pracy i parafii. Narzędziem ewangelizacji może być m.in. ga
zeta parafialna (ale i internet  przyp. red.), jako alternatywa dla innych pism ka
tolickich i nie tylko. Wiele parafii, które podjęły się trudu redagowania własnej
gazety, widzi efekty swej pracy, bowiem pomaga ona w rozpowszechnianiu infor
macji parafialnych i lokalnych, buduje więzi wśród parafian, odkrywa ukryte ludz
kie talenty, włącza w życie wspólnoty parafialnej „katolików od święta“.
Jak wskazują liczne doświadczenia, parafianie z chęcią i radością sięgają po
swoje pismo, choć często niełatwo znaleźć ludzi, którzy chcieliby zająć się syste
matycznym redagowaniem gazety parafialnej. Zwykle trud ten podejmują nie
profesjonaliści, ale ludzie, którym leży na sumieniu dobro parafii i Kościoła. (...)
Trzeba dołożyć starań, aby Kościół w nowym tysiącleciu stał się bardziej zdatny
do głoszenia Ewangelii ludziom XXI w. Nadszedł czas, by parafialne dziennikar
stwo stało się zwyczajną praktyką parafii. Wierzę, że w każdej parafii znajdą się
ludzie, którym leży na sercu dobro Kościoła i naszego społeczeństwa i włączą
się w tę nową formę ewangelizacji. Ta pozornie niewiele znacząca działalność,
bo przecież ograniczająca się do wąskiego kręgu odbiorców, może być jednak
kamieniem węgielnym na drodze do budowania Bożego oblicza świata.
Fragmenty słowa wstępnego wygłoszonego do uczestników I Krakowskie
go Forum Prasy Parafialnej (2000 r.) przez Barbarę Szczepanowicz, prze
wodniczącą krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Prasy Parafialnej.
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Serdecznie zapraszamy na spotkania redakcji „Zbawiciela”…
Uważamy, że nasza gazeta, nie jest tylko „kroniką”, ale ma też uczyć, wychowy
wać, poszerzać horyzonty i wzmacniać wiarę.
Przyciągnęła nas miłość Chrystusa Zbawiciela i jego wołanie, że „żniwo wielkie,
ale robotników mało”. Może i do ciebie dotrą te słowa …
Prosimy: poślij, Panie, wielu dobrych robotników na swoje żniwo, abyśmy nie
zginęli.
Redaktorzy gazetki parafialnej „Zbawiciel”

Musimy siać
Musimy siać, choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron
Musimy siać nie wiedząc, w którą stronę
Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew
Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony
W dożynki czyj radosny huknie śpiew
Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować
Musimy siać musimy tworzyć cud
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować
Na świecie głód, na świecie ciągle głód
A nas tak mało tych, co mogą ponoć
Ze swych spichlerzy szczyptę braciom dać
I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona
My róbmy swoje, my musimy siać
Musimy siać, choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać, choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
ŚWIĘCI
Św. Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się
o nim nikłe dane biograficzne, jednak istnieją dowody kultu
świętego. Jerzy jako ochotnik wstąpił do Legionów Rzym
skich. Został wyższym oficerem. Podczas prześladowań za
czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia
ofiary bóstwom rzymskim. Rozdał wcześniej całą swą ma
jętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczar
niom. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim
kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny.
Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być
wyjątkowe, skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników,
którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytuł Wielkiego Męczennika. Jego
kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miejsce po Najświęt
szej Maryi Pannie i św. Michale. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono ku je
go czci 60 kościołów i nie było ani jednej świątyni bez jego wizerunku. W Etiopii
(Abisynii) do dzisiaj kult jego jest bardzo żywy. Na Kaukazie cała prowincja
otrzymała jego nazwę (GeorgiaGruzja). Do kultu i legendy o świętym przyczyniły
się wyprawy krzyżowe, z których jedna stacjonowała pod Liddą.
Patron: Gruzji, Anglii, Bułgarii, Litwy, Katalonii, Portugalii, Etiopii, Archidiecezji
Białostockiej i Wileńskiej, Neapolu i LądkaZdroju;
Wspomnienie: w Kościele powszechnym obchodzone jest 23 kwietnia (w rocz
nicę śmierci), natomiast w polskim Kościele, z uwagi na uroczystość św. Wojcie
cha w tym dniu (patrona Polski), św. Jerzego wspomina się 24 kwietnia.
Św. Zyta dziewica (12181272). Urodziła się w Monsgrati
(Toskania) koło miasta Lucca, w rodzinie biednych wieśnia
ków. Całe życie, od 12 roku, była służącą w jednym domu,
u tkaczy Fatinelli w Lukkce. Cicha, sumienna, pracowita,
uprzejma, prowadziła życie surowe. Zyta była obdarzona
darem kontemplacji i ekstaz. Wrażliwa na niedolę potrze
bujących i biednych rozdawała im swoje skromne oszczęd
ności. Wsławiły ją cuda, które zapisano przy zastosowaniu
formalności notarialnych.
Patronka: miasta Lucca, ubogich dziewcząt, pracownic
domowych, służących, ludzi wyśmiewanym z powodu ich
pobożności, samotnych kobiet, kelnerów i kelnerek;
Wspomnienie: 27 kwietnia.
Aleksandra Ferenc
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Modlitwa za kapłanów
Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie
miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo
wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów
ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej
narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich, i spraw, by
przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych
uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i twego ducha uczynki, któreś
sam zdziałał dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych
w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią,
wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących
w opuszczeniu.
Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj
przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając,
poświęcając się i nawiązując na nowo święte węzły miłości, łączące Serce Boże
z sercem człowieczym. Amen.

NASZE SPRAWY
BANK US Ł UG
Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604388373.
Oddam dwie opony do Tico.
Informacja pod numerem redakcyjnym.
Młode, uczciwe małżeństwo zaopiekuje się mieszkaniem
w zamian za opłaty czynszowe. Informacja pod numerem
redakcyjnym.

LISTY PARAFIAN
Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drogą mailową:
zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem "DO REDAKCJI".
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STREAFA RELAKSU
W I E LK A NO CNA
K R Z Y Ż Ó W K A (d l a
dzieci)
Wpisz do diagramu
poziomo mazwy
przedmiotów widocz
nych na obrazkach
i odczytaj pionowo
rozwiązanie.

K RZ Y Ż Ó W K A
1. Doroczne święto, podczas którego obchodzimy zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Jajko tradycyjnie malowane na święta wielkanocne.
3. Koszyk z pokarmami święconymi w Wielką So
botę.
4. Kwiat, którym przystrajamy nasze domy podczas
świąt wielkanocnych.
5. Zrobiony z masła stoi na stole.
6. Ustanowienie tego sakramentu obchodzimy w
Wielki Czwartek.
7. … poniedziałek, inaczej Śmigusdungus.
8. Kinderniespodzianka i pisanka.
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: wielkanocna krzyżówka niespodzianka, krzyżówka  bilety na basen.
Nagrody z numeru 11 zostaną wręczone 28 kwietnia, po Mszy św. o godz. 10.30

Kupon konkursowy nr 12.

Kupon konkursowy nr 12 ( dla dzieci).

Hasło ____________________________

Hasła _________________________________

Imie: ____________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

________________________________

telefon: __________________________

telefon: __________________________
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Tradycyjny mazurek wielkanocny
Składniki:
115 g masła
3 łyżki cukru
2 żółtka
1,5 szkl. mąki
woda
szczypta soli
marmolada owocowa
lukier
Masło utrzeć z mąką i żółtkami, aż
powstaną okruszki. Dodać cukier i sól
(ewentualnie kilka łyżek wody) i zagnieść
miękkie ciasto. Przed upieczeniem,
kruche ciasto należy zostawić w lodówce
na ok. 2 godz. Piec w prostokątnej formie
w piekarniku nagrzanym do 200 stopni
przez ok. 15 min. Po ostudzeniu
przekroić ciasto na pół i przełożyć
marmoladą. Wierzch ozdobić lukrem.

Jajka faszerowane
Składniki:
10 jajek
0,5 kg pieczarek
150 ml śmietanki
30%
natka pietruszki
2 łyżki mąki
przyprawy
Jajka ugotować na twardo, przekroić na
pół, wyjąć żółtka. Pieczarki oczyścić,
drobno pokroić i usmażyć na maśle.
Zalać śmietanką, doprawić i gotować
przez ok. 2 min. na małym ogniu. Dodać
mąkę
i
poszatkowaną
pietruszkę.
Ugotowane żółtka zgnieść widelcem
i wymieszać z ostudzonymi grzybami.
Farsz nakładać na białka, przyozdabiając
natką i świeżo zmielonym pieprzem.
Anna Nadstoga

KĄCIK KULTURALNY
WARTO PRZECZYTAĆ...
Pięć osób, które spotkamy w niebie Mitch Albom
Książka porwała mnie od pierwszej strony. Optymistyczna, ciepła
i mądra. Poruszająca historia o przebaczeniu, zgodzie i miłości
sięgającej poza grób. Sędziwy Eddzie ginie, ratując małą
dziewczynkę i dostaje się do nieba, ale nie takiego jakim je sobie
wyobrażał. To miejsce, gdzie życie ludzkie zostaje przedstawione
z innego punktu widzenia. Spotyka tam pięć osób, które wpłynęły
na jego życie. Każda nauczy go jednej rzeczy, dzięki której będzie
mógł pojednać się z tymi, którym na ziemi wyrządził krzywdę.
Violetta Janecka
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INFORMATOR
O CHRZ CZ E NI
Olivier Mateusz Boduch, Karim Wojciech Baitich, Gabriel
Tadeusz Kurzaj, Patryk Hajdukiewicz, Antoni Gąsiorowski,
Filip Maksymilian Okorski, Kajetan Mateusz Adamkiewicz,
Laura Strzelczyk, Nikodem Maciej Grzegorzewski,
Szymon Panufnik, Charlie Pascal Szreffel,
Lena Urszula Komar

ODESZLI DO DOMU OJCA

Ś.P.
Apoloniusz Sazatarski, Grażyna Spólnicka, Jan Kulesza, Józef
Kiecana, Zbigniew Kubczak, Zofia Szponer , Krystyna Węclewska,
Bolesława Zamorska Puchta, Helena Mikołajczak, Gabriela
Burchardt, Kazimierz Kmiecik, Krystyna Pałka, Teresa Kuza

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.
Porządek nabożeństw
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
Ważne informacje
Biuro parafialne czynne:
wtorek i piątek 10.00  12.00 oraz 16.00  18.00,
czwartek 18.00  19.30,
poniedziałek i środa nieczynne
Nr telefonu ks. dyżurnego: (68) 324 17 75, kom. 693952030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 18.00  19.30
Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl.
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Fotoreportaż

Koncert głogowskiego Zespołu „Space of grace” z gościem
specjalnym Peterem Francis  22 marca 2013 r.

Marsz Życia  Msza św. pod przewodnictwem
ks. bpa Stefana Regmunta  24 marca 2013 r.

Droga Krzyżowa ulicami miasta
24 marca 2013 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na kwiecień:
Ogólne
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem
życia.
Misyjne
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem
i narzędziem nadziei i zmartwychwstania

Darowizna na działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych
Zgodnie z interpretacją przepisów podatkowych zatwierdzoną przez Ministerstwo Finansów 
pismo z dnia 31 grudnia 2001 Sygn.PB5\KD033 1862393\01 ,,art.55 ustawy o stosunku
państwa do kościoła katolickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charytatyw
no  opiekuńczą jest przepisem szczególnym w stosunku do ustaw podatkowych i w związku
z tym podatnikowi wolno odliczyć od dochodu całą przekazaną kościołowi kwotę na
działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych".*
Nr konta:

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
27109015350000000053020713

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.

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 przewi
dywany jest w formie darowizny na Kosciół dobrowolna ofiara. W tej sprawie na
leży się kontaktować wyłącznie z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.
Poszukujemy osób chętnych do czynnego udziału w tworzeniu naszego pisma
dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które mogą podzielić się swoim
świadectwem duchowym. Zapraszamy również parafian z ciekawymi pomysłami.
Zespół redakcyjny: ksiądz Piotr Gniewaszewski redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak, Agata Deresz
(korekta), Małgorzata Adamczewska (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: 65043 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.

