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Życzenia
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Mamo dla Ciebie jestem…
Lityńskiemu z okazji 25. rocznicy święceń kapłań
skich składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg
Życie jest jedno
prowadzi i zawsze ochrania Waszą Ekscelencję,
Jedna jest Ona
dodaje mocy i odwagi w pełnieniu posługi opartej Ty znasz Ją od najmłod
szych lat
na prawdzie i miłości.
Dzieciństwa chwile
Szczęść Boże!
Czcigodni kapłani!
W miesiącu maju wierni swojemu powołaniu ob
chodzicie kolejne rocznice święceń kapłańskich.
Razem z Wami dziękujemy Panu za te lata pełne
radości, trudu, doświadczeń i zmagań, a wszyst
ko to w służbie Bogu i ludziom.
Dzisiaj na kolejne lata Waszej posługi pragniemy
życzyć Wam:
Bożej miłości,
Matczynej opieki,
ludzkiej dobroci,
żelaznego zdrowia,
anielskiej cierpliwości,
wytrwałości Hioba,
i tego abyście pozostawili po sobie wiele pięk
nych, niewidocznych śladów w ludzkich sercach,
ale i tych widocznych jak ten, którym jest nasza
piękna świątynia. Niech Wasze wysiłki włożone
w prawidłowe funkcjonowanie naszej parafii
przełożą się na ogrom skarbów zgromadzonych
w niebie. Szczęść Boże!

Drogi księże Diakonie Pawle!
Z okazji zbliżających się Twoich święceń ka
płańskich życzymy Tobie, byś przez całe swo
je życie, podążał z ufnością i nadzieją za
Panem. Wszystko, co robisz, czyń z mło
dzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotyka
nymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia
miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy
poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej
Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie Prawdę
i obdarzy swoim błogosławieństwem.

Radość i czułość
To od Niej bezcenny ten
dar

To Ona jest zawsze przy
tobie
To Ona tuliła cię tak
To dla Niej zaśpiewać
chcę dzisiaj
Piosenkę co szczęście
Jej da
Mamo dla Ciebie jestem
To Twa miłość dała mi
Dziś lepszy świat
Mamo dla Ciebie jestem
Kochać będę mimo dni
I mimo lat
Mamo dla Ciebie jestem
To dla Ciebie
Bije serce cały czas
To co dobre i co złe
Zawsze z Tobą dzielić
chcę
Mamo moja Mamo ko
cham Cię
Gdy płacze Mama
To płacze i niebo
A smutek się dzieli na
dwa
Gdy się uśmiecha
A twarz Jej jaśnieje
Blask słońca wypełnia
znów nas
fragmenty piosenki
Damiana Holeckiego

Życzymy naszym Mamom
samych radosnych dni!
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
„ Trwali jednomyślnie na modlitwie wraz z Maryją”
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „ Zbawiciel”
Trwamy jeszcze wszyscy w Okresie Wielkanocnym, a już za
kilka dni nasze świątynie wypełnią się śpiewem pieśni maryjnej
 Chwalcie łąki umajone. Rozpoczną się nabożeństwa majowe
odprawiane w świątyniach, przy przydrożnych krzyżach i ka
pliczkach. Wypełnią się słowa z Dziejów Apostolskich o trwaniu
jednomyślnie na modlitwie wraz z Maryją. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy w intencjach Kościoła, Ojczyzny i naszych osobistych.
Razem z Maryją, która objawiła się w Fatimie w 1917 roku pragniemy trwać na
nabożeństwach fatimskich, które odprawiać będziemy 13 każdego miesiąca od
maja do października. Maryja wzywała do modlitwy o pokój na świecie i nawró
cenie do Chrystusa ludzi tkwiących w grzechach. Orężem w tej walce jest modli
twa różańcowa do odmawiania której zachęcała Maryja dzieci z Fatimy: Łucję,
Hiacyntę i Franciszka. Prosi również i nas. Odpowiedzmy na to wezwanie naszą
obecnością na nabożeństwach.
Maj to także miesiąc eucharystyczny związany z uroczystością I Komunii Świętej.
Chrystusowe wołanie „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” realizuje się
w życiu każdego dziecka, które przyjmuje Pana Jezusa do swego serca. Modlimy
się za dzieci naszej parafii, które przystąpią po raz pierwszy do Komunii Św.
12 maja, aby w tym zjednoczeniu z Panem Jezusem trwały przez całe życie.
Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, napełnieni Jego mocą do mężnego
wyznawania wiary podążymy w uroczystość Bożego Ciała za Chrystusem Eu
charystycznym. Będzie to po raz kolejny okazja do zamanifestowania swojej
wiary we wspólnocie Kościoła. Chrystus przenika nasze życie i pragnie błogosła
wić naszym domom i rodzinom. Dajmy czytelne świadectwo wszystkim, którzy
pragną sprowadzić religię do osobistego doświadczenia człowieka ograniczając
przestrzeń obecności Chrystusa tylko do świątyń.
W naszych modlitwach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Maryi pra
gniemy pamiętać także o naszych matkach ziemskich, by Bóg żyjącym błogosła
wił, a zmarłym dał wieczny pokój nieba.
Bogaty jest ten miesiąc maryjny w wydarzenia religijne. Niech nasze osobiste
zaangażowanie pomnoży naszą więź z Jezusem i Jego Matką Maryją.
Tego życzą i oto się modlą
Wasi Duszpasterze
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AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH NA MAJ 2013 r.
1.05.

 Wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.
Druga rocznica beatyfikacji Papieża Jana Pawła II.
3.05.
 Święto Matki Bożej Królowej Polski.
6.05.
 Msza święta w intencji maturzystów, godz.18.30.
8.05.
 Uroczystość św. Stanisława, biskupa, męczennika, głównego
patrona Polski. Msza święta w 68. rocznicę zakończenia
II Wojny Światowej, godz. 13.30.
12.05.
 Wniebowstąpienie Pańskie. Pierwsza Komunia Święta,
godz. 10.00.
13.05.
 Wspomnie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. Nabożeństwo Fatimskie,
godz. 18.30.
1317.05. Biały Tydzień, Msza święta o godz. 17.00.
14.05.
 Msza święta z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, godz 18.30.
19.05.
 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
20.05.
 Uroczystość Matki Kościoła.
25.05.
 Święcenia Kapłańskie w katedrze w Gorzowie.
XV Ogólnopolska Pielgrzymka Młodych na Jasną Górę.
26.05.
 Uroczystość Trójcy Świętej. Dzień Matki.
30.05.
 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

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
Nabożeństwa majowe  od poniedziałku do soboty po Mszy świętej o godz. 9.00 i 18.30
oraz w niedzielę o godz. 16.00.
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.

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.
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RELACJE Z WYDARZEŃ

ŚWIADECTWO Z PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW
Jestem tegoroczną maturzystką. Uczęszczam do Katolickiego Liceum przy Pa
rafii Podwyższenia Krzyża. Zdecydowałam się pojechać na pielgrzymkę na Ja
sną Górę, by zawierzyć moją maturę, studia i dorosłe życie Matce Bożej. Razem
ze mną trud pielgrzymowania podjęło bardzo wielu młodych wspaniałych ludzi
z naszej diecezji, którzy także postanowili w tym trudnym czasie zaufać Jasno
górskiej Pani. Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbywała się w czasie Nie
dzieli Miłosierdzia Bożego, co dodatkowo skłaniało do modlitwy i zadumy. Przed
wyjazdem w nocy z soboty na niedzielę udzielił nam błogosławieństwa ks. pro
boszcz Parafii Podwyższenia Krzyża – Jan Pawlak. Noc w autokarze była dla
mnie bardzo męcząca, jednak z chwilą przyjazdu na Jasną Górę zmęczenie
odeszło i czułam wielką radość z tego, że szczęśliwie dojechaliśmy do celu na
szej pielgrzymki. Z chwilą wejścia do kaplicy jasno
górskiej odczułam specyficzny klimat towarzyszący
temu miejscu. Podczas spotkań i modlitwy łączyła nas
– młodych – niewyobrażalna więź duchowa. Braliśmy
udział w spotkaniach modlitewnych połączonych ze
śpiewem zespołu, w uroczystej Mszy świętej odpra
wianej przez bardzo wielu księży z naszej diecezji
pod przewodnictwem ks. biskupa i we wspólnym od
mawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ks. biskup
Tadeusz Lityński podkreślał, że najważniejsze powin
no być nasze zaufanie. Mówił, że na naszej drodze
nie raz jeszcze będziemy doświadczać trudności,
a wtedy spokój wewnętrzny będzie najważniejszy.
Matka Boża Jasnogórska jest dla mnie szczególnie ważna. Jak dotąd 3 razy by
łam na pieszej pielgrzymce na Jasną Górę z „grupą zieloną" i w tym roku też
mam zamiar w niej uczestniczyć. Zawierzam swoje intencje Matce Bożej i ufam,
że zawsze jest przy mnie, pomaga i ochrania mnie. Nie pierwszy raz powierzam
Jej bardzo trudne dla mnie sprawy, dlatego też uczestniczenie w pielgrzymce
maturzystów było dla mnie czymś oczywistym. Cieszę się, że mogłam wziąć
w niej udział. Łączyć mnie będą z tym spotkaniem wspaniałe wspomnienia i po
czucie wspólnoty.
Anna Kulpaczyńska
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Misja w Ugandzie

14 kwietnia, w trzecią niedzielę wielkanocną
gościliśmy w naszej parafii o. Bogusława Dą
browskiego z Zakonu Franciszkanów Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv).
Jego wizyta zbiegła się w czasie z rozpoczynającym się Ogólnopolskim Tygodniem
Biblijnym. Oba wydarzenia łączą się, ponieważ o. Bogusław służy na misji w Ugan
dzie, gdzie głosi Dobrą Nowinę.
Myśl, aby służyć jako misjonarz zrodziła się w 2000 r. Wyjazd poprzedziły roczne
przygotowania w Centrum Formacji Misyjnej. Wraz z innym franciszkaninem dotarli
do miejsca, gdzie nie stacjonowała jeszcze misja. Wybudowali kościół i dom dla sie
bie. Ich praca poprawiła warunki życia całej społeczności. Jest woda, prąd, a nawet
internet. Dziś zakonnicy prowadzą jedną z najlepszych szkół w Ugandzie i szpital.
Ojcowie ewangelizują jeżdżąc do 16 stacji odprawiać Msze św., spowiadać, przygo
towują do Pierwszej Komunii Św., bierzmowania,
jeżdżą do szkół z katechezą, głosząc niejedno
krotnie pod drzewem Słowo Boże. Środowisko
jest trudne, panuje bieda. Ugańczycy nie mają
pracy. Rodziny są wielodzietne. Rodziców nie
stać, by zapłacić za kształcenie potomstwa, stąd
duży analfabetyzm. Parafię zamieszkuje 20 000
ludzi (w tym 5 000 katolików) i nikt nie ma sa
mochodu. Uganda to kraj wciąż mało rozwinięty,
w którym jest wiele zagrożeń. Kraj nękają wojny.
Misje nieustannie potrzebują wsparcia, bo bez
niego ojcowie nie byliby w stanie się utrzy
mać i pomagać mieszkańcom.
Trudnością w pracy kapłanamisjonarza
jest samotność wynikająca z różnicy kultur,
utrudniony kontakt językowy, inna mental
ność, niż nasza europejska. Tam ludzie
szukają kontaktu ze zmarłymi poprzez me
dium, korzystają z przepowiedni, pomocy
uzdrawiaczy, zielarzy, zaklinaczy deszczu.
Głęboko zakorzenione zwyczaje są wyko
rzystywane przez sekty. Słowo Boże jest
ratunkiem dla ludzi. Jeśli jest głoszone
z mocą, to trafia do serc i zmienia życie.
Inną formą pomocy duchowej i materialnej, która w sposób widoczny podnosi poziom
życia, jest „Franciszkański Projekt Adopcyjny”. Dzieci i młodzież, otrzymujące pomoc
są sierotami, półsierotami lub pochodzą z bardzo biednych rodzin. Środki konieczne
do realizacji powyższego celu są uzyskiwane od ludzi dobrej woli, którzy zobowiązują
się do adopcji jednego lub kilku dzieci. Wysokość ofiary ze strony ofiarodawców wy
nosi 100 EUR ($140 lub ok. 400 złotych) na rok. Powyższa suma gwarantuje pokry
cie kosztów szkolnych, internatu, mundurku, pomocy szkolnych oraz organizacji
szkoły letniej. Nadwyżka służy jako pomoc chorym: zakup lekarstw, pobyt w szpitalu,
transport itp. Zachęcamy do wsparcia misji w Ugandzie. Więcej informacji na stronie:
http://www.greyfriars.ug.
Agnieszka Linka
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Uroki macierzyństwa
.
Kolorowe portale rozpisują się o pełnych
szczęścia celebrytkach, które zdecydowały
się na macierzyństwo w późnym, z punktu
widzenia statystyki narodzin, wieku.
Fotografie bobasów zamieszczone w poradnikach dla mam definiują pierwsze
miesiące życia dziecka jako pasmo nieustannej radości bez większych
problemów. A realia, z jakimi zderza się młoda mama tuż po urodzeniu potomka
bezlitośnie weryfikują wszelkie wyobrażenia. Często właśnie wtedy kobiety
popadają w skrajne uczucia, dalekie od tych, które doświadczały oczekując na
pojawienie się nowego członka rodziny. Szczególne, intensywne wsparcie
rodziny, ojca dziecka czy też przyjaciół w tym okresie może nawet całkowicie
oddalić poczucie osamotnienia i bezradności, pomagając „zaaklimatyzować” się
kobiecie w nowej sytuacji. Młode mamy często zauważają, że społeczeństwo
celebruje stan błogosławiony natomiast po urodzeniu dziecka kobieta staje się
dla ogółu „niewidoczna”. Objawia się to w sytuacji, kiedy próbują z wózkiem
zająć miejsce w autobusie, załatwić sprawę urzędową czy też zakupy poza
kolejnością, wejść do kawiarni lub przychodni. Szczególny rodzaj dezaprobaty
nierzadko napotyka mamy z rodzin wielodzietnych i to wśród osób, które na co
dzień podkreślają swoje prorodzinne poglądy. Poczynając od niewybrednych
komentarzy, posądzania o nierozumne zarządzanie swoim życiem po jawną
krytykę. Każda próba polepszenia standardu życia rodzin wielodzietnych to jak
włożenie kija w mrowisko. Statystyki ukazują wskaźniki demograficzne, sytuację
społeczną rodzin, ale na żadnym wykresie nie dostrzeżemy ogromu pracy, jaki
musi włożyć kobieta kształtując osobowość dziecka. Żadne schematy nie są
w stanie sklasyfikować nieustającej dawki miłości i poczucia dumy, kiedy dziecko
osiąga coraz wyższe stopnie dojrzałości. Macierzyństwo to proces. Ewoluuje
wraz z rozwojem dziecka, powoływaniem do życia nowych istot. Nie jest
fabrycznie ukształtowaną akcją, nastawioną na określony wynik. To trudna,
czasem niedoceniana praca, przynosząca najbardziej spektakularne efekty.
Agnieszka Sobiak
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NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
Matka Odkupiciela zajmuje ściśle określone miejsce w planie zbawienia, bo
wiem „gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego
z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód
tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych
Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4, 46).
Ta „pełnia” wskazuje na wyznaczony odwiecznie moment,
w którym Ojciec posłał Syna swego, „aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”
(J 3, 16). Naznacza chwilę, w której Duch Święty, który już
wylał na Maryję z Nazaretu pełnię łaski, ukształtował w Jej
dziewiczym łonie ludzką naturę Chrystusa. Określa chwilę,
w której poprzez wkroczenie wieczności w czas, ten sam czas zostaje odkupiony
i napełniwszy się tajemnicą Chrystusa, staje się w sposób definitywny „czasem
zbawienia”. Pełnia ta naznacza wreszcie tajemniczy początek drogi Kościoła.
Kościół bowiem w liturgii pozdrawia Maryję z Nazaretu jako swój początek, gdyż
w Niepokalanym Poczęciu widzi zapowiedź zbawczej łaski paschalnej, przewi
dzianej dla najszlachetniejszego z jej członków, a nade wszystko, ponieważ we
Wcieleniu spotyka nierozłącznie zjednoczonych Chrystusa i Maryję: Tego, który
jest jego Panem i Głową, i Tę, która wypowiedziawszy pierwsze fiat Nowego
Przymierza, jest jego prawzorem jako oblubienicy i matki. Kościół wzmocniony
obecnością Chrystusa pielgrzymuje w czasie do końca wieków, idąc na spotka
nie Pana, który przychodzi; ale na tej drodze kroczy śladami wędrówki odbytej
przez Maryję Dziewicę, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała
wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”.
„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On
napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich 
w Chrystusie” (Ef 1, 3). Słowa Listu do Efezjan odsłaniają odwieczne zamierze
nia Boga i Ojca, odwieczny plan zbawienia człowieka w Chrystusie. Jest to plan
uniwersalny, odnosi się do wszystkich ludzi stworzonych „na obraz i podobień
stwo Boże”. Boski plan zbawienia jest odwiecznie związany z Chrystusem.
W całokształcie tego planu, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce
zajmuje „niewiasta” jako Matka Tego, z którym Ojciec odwiecznie związał dzieło
zbawienia.
Opracowała Magdalena Iwańska
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Sakrament Kapłaństwa

Miesiąc Maj jest szczególnym miesiącem w Polsce, ponieważ księża biskupi
w swoich diecezjach włączają do grona prezbiterium nowych kapłanów. Z tej racji
pragniemy w tym numerze pochylić się nad tajemnicą sakramentu kapłaństwa.
1536 Sakrament święceń jest sakramentem,
dzięki któremu posłanie, powierzone przez
Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane
w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc
sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on
trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.
1551 Kapłaństwo ma charakter służebny.
"Urząd... który Pan powierzył pasterzom ludu
swego, jest prawdziwą służbą". Kapłaństwo jest
całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa
i Jego jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Ko
ścioła. Sakrament święceń przekazuje świętą władzę, która jest jedynie władzą
Chrystusa. Wykonywanie tej władzy powinno więc stosować się do wzoru Chry
stusa, który z miłości uczynił się ostatnim i stał się sługą wszystkich. "Słusznie
więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami dowodem miłości względem Niego".
1552 Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa 
Głowę Kościoła  wobec zgromadzenia wiernych. Działa także w imieniu całego
Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa Ofiarę
eucharystyczną.
Trzy stopnie sakramentu święceń
1564 "Prezbiterzy, choć nie posiadają szczytu kapłaństwa i w wykonywaniu swo
jej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłań
ską i na mocy sakramentu kapłaństwa, na podobieństwo Chrystusa,
najwyższego i wiecznego Kapłana, wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być
pasterzami wiernych i celebrować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Te
stamentu".
1565 Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym
posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali
przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnione
go posłania, ale "do najszerszej i powszechnej misji zbawienia <<aż po krańce
ziemi>>, "z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii".
1566 "Swój zaś święty urząd sprawują przede wszystkim w kulcie czy uczcie eu
charystycznej, w której działając w zastępstwie (in persona) Chrystusa i głosząc
Jego tajemnicę, łączą modlitwy wiernych z ofiarą Tego, który jest ich Głową,
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i uobecniają we Mszy świętej, aż do przyjścia Pańskiego, jedyną świętą ofiarę
Nowego Testamentu, mianowicie Chrystusa, ofiarującego się raz jeden Ojcu na
ofiarę niepokalaną". Z tej jedynej ofiary czerpie swoją moc cała ich posługa ka
płańska.
Święcenia diakonów  "dla posługi"
1569 "Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce
<<nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi>>". Przy święceniach diakonatu tylko bi
skup wkłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem
w zadaniach swojej "diakonii".
Celebracja sakramentu święceń
1572 Celebracja święceń biskupa, prezbiterów czy diakonów ze względu na
szczególne znaczenie dla życia Kościoła partykularnego powinna odbywać się
z udziałem wielu wiernych.
1573 Istotny obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich trzech stopni stanowi
włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa
konsekracyjna, będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i udzielenie
1585 Jego darów dostosowanych do posługi, do której kandydat jest wyświęca
ny.
1574 Podobnie jak we wszystkich sakramentach, właściwej celebracji towarzy
szą obrzędy dodatkowe. Różnią się one bardzo w różnych tradycjach liturgicz
nych, ale ich wspólną cechą jest wyrażanie wielorakiego znaczenia łaski
sakramentalnej. W obrządku łacińskim obrzędy wstępne: przedstawienie i wybór
kandydata, przemówienie biskupa, pytania stawiane kandydatowi, litania do
Wszystkich Świętych  mają potwierdzić, że wybór kandydata został dokonany
zgodnie z praktyką Kościoła. Przygotowują one do uroczystego aktu konsekracji,
po którym wiele obrzędów ma wyrazić i dopełnić w sposób symboliczny dokony
wane misterium. W przypadku biskupa i prezbitera namaszczenie krzyżmem
świętym jest znakiem specjalnego namaszczenia przez Ducha Świętego, który
czyni owocną ich posługę. W przypadku biskupa ma miejsce przekazanie księgi
Ewangelii, pierścienia, mitry i pastorału na znak jego apostolskiego posłania gło
szenia słowa Bożego, jego wierności Kościołowi, oblubienicy Chrystusa, i jego
władzy pasterza trzody Pana. Przy święceniach prezbitera przekazuje się patenę
i kielich, "ofiarę ludu świętego", którą prezbiter ma składać Bogu. Przy święce
niach diakonów przekazuje się im księgę Ewangelii na znak, że otrzymali po
słannictwo głoszenia Ewangelii Chrystusa.
Kto może udzielać sakramentu święceń?
1576 Ponieważ sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej, prze
kazywanie tego "daru duchowego", "nasienia apostolskiego", należy do biskupów
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jako następców Apostołów. Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni
w sukcesję apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceń.
Kto może otrzymać sakrament święceń?
1577 "Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna (vir) ochrzczony". Pan Jezus
wybrał mężczyzn (viri), by utworzyć kolegium Dwunastu Apostołów, i tak samo
czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników, którzy mieli przejąć
ich misję. Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłań
stwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu. Ko
ściół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego
powodu nie są możliwe święcenia kobiet.
1578 Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie
może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Kto uważa, że
rozpoznaje w sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien po
kornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa od
powiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak
każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.
Skutki sakramentu święceń
1582 Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo w funkcji Chrystu
sa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również niezatarty
charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien
czas.
1585 Przez łaskę Ducha Świętego, która jest właściwa dla sakramentu święceń,
wyświęcony zostaje upodobniony do Chrystusa Kapłana, Nauczyciela i Pasterza,
którego jest sługą.
1597 Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy
uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu
święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posługi. Święcenia
wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.
1598 Kościół udziela sakramentu święceń tylko mężczyznom (viris) ochrzczo
nym, których zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej zostały starannie ro
zeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia
sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.
1599 W Kościele łacińskim sakrament święceń prezbiteratu jest udzielany w spo
sób zwyczajny tylko kandydatom, którzy są gotowi dobrowolnie przyjąć celibat
i publicznie wyrażają wolę zachowania go z miłości do Królestwa Bożego i służby
ludziom.
Oprac. ks. Piotr, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego
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Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca

wywodzi się z drugiej tajemnicy fatimskiej. Siedem
lat po objawieniach w Fatimie Matka Boża zezwoli
ła siostrze Łucji na ujawnienie treści tej tajemnicy.
Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokala
nego Serca Maryi. Matka Boża powiedziała Łucji:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że
przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi
do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i przez
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajem
nicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w inten
cji zadośćuczynienia.

Dlaczego pięć sobót?
Podczas objawienia w nocy z 29 na 30 maja 1930 roku Pan Jezus wyjaśnił Łucji,
dlaczego nabożeństwo składa się z pięciu sobót: Moja córko, powód jest bardzo
prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi:
1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.
2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
3. Przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania
Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
4. Czyny tych, którzy próbują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogar
dę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
5. Czyny tych, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny.
Jak praktykować nabożeństwo?
1. Wyspowiadać się, najlepiej w pierwszą sobotę miesiąca. Przed spowiedzią lub
w jej trakcie należy powiedzieć kapłanowi o intencji wynagrodzenia Niepokalane
mu Sercu Maryi. Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze
miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem
dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warun
kiem, że ludzie są w stanie łaski gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadość
uczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. Przyjąć w pierwszą sobotę Komunię Świętą w takiej samej intencji.
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3. Odmówić różaniec w intencji wynagradzającej wystarczy jedna część różańca
(5 tajemnic).
Istota nabożeństwa pierwszych sobót
Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita bez
interesowność czyli wyłączne pragnienie wynagro
dzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – nie powinno
się odprawiać go w żadnych innych intencjach
(choćby najpobożniejszych), jak tylko w celu zadość
uczynienia za grzechy i zniewagi wobec Niepokala
nego Serca Maryi.
„Muszę wyznać – pisała Siostra Łucja – że nigdy nie
czułam się tak szczęśliwa, niż kiedy przychodzi
pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że najwięk
szym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa
i Maryi i kochać Ich wyłącznie, bezwarunkowo?”.
Niepisany testament Ojca Świętego Jana Pawła II
Po zamachu na swoje życie 13 maja 1981 r. Jan Pa
weł II zapoznał się z całą dokumentacją objawień fatimskich. Stał się wielkim
apostołem orędzia z Fatimy. Spełnił prośbę Maryi i poświęcił Rosję Jej Niepoka
lanemu Sercu. Gorliwie praktykował nabożeństwo pierwszych sobót. Bardzo wy
mownym znakiem była jego śmierć w pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię
uroczystości Bożego Miłosierdzia. Jednak mimo wysiłków Siostry Łucji, Jana
Pawła II i wielu innych osób, nie udało się w Kościele zaprowadzić nabożeństwa
pierwszych sobót; jest ono zatwierdzone – dzięki decyzji Episkopatów – jedynie
w trzech krajach: w Portugalii, Hiszpanii i w Polsce. Rozpowszechnienie i za
twierdzenie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca w całym Kościele było
wielkim pragnieniem Papieża Polaka. To pragnienie pozostało jego niepisanym
testamentem…
Nasze zadanie
Trzeba dać świadectwo, aby świat zobaczył, jaką moc posiada Nabożeństwo
Pięciu Pierwszych Sobót. Trzeba, abyśmy je praktykowali gorliwie i masowo,
a równocześnie pokazali Kościołowi na całym świecie jego owoce: naszą świę
tość, nasze zdrowe moralnie rodziny, a także cuda, jakich Maryja będzie doko
nywać na naszej ojczystej ziemi. Może, jak kiedyś pod Wiedniem polskie wojska
obroniły Europę przed zalewem islamu, jak przez cud nad Wisłą Europa została
zachowana od komunizmu, tak teraz Pan Bóg pragnie znowu posłużyć się Pola
kami, aby przypomnieć Europie i światu o swojej potędze.
Aleksandra Ferenc
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Uroczystość Zesłania Ducha Świetego
Rozdział trzeci działu drugiego Katechizmu Kościoła Katolickiego jest zatytuło
wany „Wierzę w Ducha Świętego". Rozpoczyna się on od fragmentu Pisma
Świętego „Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: <<Panem
jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). Nie będę dalej cytował Katechizmu, gdyż w tych
słowach jest zawarta cała głębia działania Ducha Świętego. To On objawia nam
Prawdę o naszym Stwórcy, naszym Zbawicielu i o sobie samym. Bez Niego nie
jesteśmy w stanie nawet w najmniejszym przybliżeniu ogarnąć istoty Boga. Bez
Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie uwierzyć. Jego działanie jest jednak bar
dzo tajemnicze i delikatne, często wręcz niezauważalne. Śpiewamy "W lekkim
powiewie przychodzisz do nas Panie". I właśnie po tym można poznać działanie
Ducha Świętego. Po wewnętrznym pokoju. Nie oznacza to jednak spokoju w ro
zumieniu ziemskim, gdyż dotknięcie Ducha Świętego jest równocześnie wezwa
niem do działania, wezwaniem do nawrócenia, wezwaniem do całkowitej
przemiany swojego życia w zjednoczeniu z Bogiem. Fragment z Dziejów Apo
stolskich bardzo wyraziście pokazuje moc przemiany pod wpływem Ducha Świę
tego: Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby ude
rzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się
im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami,
tak jak im Duch pozwalał mówić.
Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słoń
cem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy sły
szał, jak przemawiali w jego własnym języku. „Czyż ci wszyscy, którzy
przemawiają, nie są Galilejczykami?"  mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż
więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty?  Partowie i Medowie,
i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii
oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze
z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie  słyszymy ich głoszących
w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzie
li, co myśleć: „Co ma znaczyć?"  mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym
winem»  drwili inni (Dz.2 113). W dalszej części jest opisane jak Apostołowie,
do tej pory przestraszeni, kryjący się w obawie przed Żydami wychodzą i zaczy
nają z odwagą głosić Jezusa Chrystusa. I to co najbardziej zaskakuje to skutecz
ność owej nauki: W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał:
„Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!". Ci więc, którzy przyjęli jego
naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz
(Dz.19, 4041).
Każdy z nas doświadcza owego cichego wołania w głębi serca, nieustannego
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wezwania do miłości, do nawracania się każdego dnia. Czasami jesteśmy mu
posłuszni, a czasami wolimy udawać, że nie słyszymy. W 2001 roku nie mogłem
już udawać, że nie słyszę. Pomimo tego, że Kościół Katolicki nie był dla mnie
autorytetem, wewnętrzny głos kazał mi szukać właśnie na łonie tego Kościoła.
W sercu miałem jedno pragnienie: spotkać Boga na rekolekcjach, które w moim
mniemaniu miały być zamknięte i indywidualne. Zacząłem szukać. Pierwszy kro
kiem było codzienne uczestniczenie we Mszy świętej, choć wcześniej nawet
w niedzielę nie zawsze byłem w kościele, już nie mówiąc o tym, bym uważnie
uczestniczył w Eucharystii. W pewną niedzielę usłyszałem ogłoszenie, jakby
skierowane specjalnie do mnie: Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza
na rekolekcje. Poszedłem i wziąłem udział w seminarium życia w Duchu Świętym
i od tego czasu wraz ze Wspólnotą "Miriam" nieustannie poszukujemy Boga
ucząc się wspólnie modlić, wspierając na drodze rozwoju duchowego.
19 maja będziemy obchodzić pamiątkę wydarzenia przytoczonego przeze mnie
wcześniej we fragmencie z Dziejów Apostolskich  Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Wszystkie wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym będą uczestniczyć w czuwaniach poprzedzających tę uroczystość. Naj
większe czuwanie odbędzie się 18.05.2013, pod wałami Jasnej Góry, gdzie gro
madzą się przedstawiciele wszystkich wspólnot charyzmatycznych z naszego
kraju. Nasza wspólnota również będzie organizować nocne czuwanie w oczeki
waniu na zesłanie Ducha Świętego na które serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych.
Jerzy Juszczak

Wywiad z „kapłanem jutra" diakonem Pawłem Sztyberem
1.Jak Ksiądz odkrył swoje powołanie do kapłaństwa?
Moje powołanie pojawiło się nieoczekiwanie. Odkryłem,
a raczej poczułem pragnienie oddania się Bogu w drugiej
klasie szkoły średniej. Zostało mi więc dużo czasu na
przemyślenie decyzji. Dwa lata to dużo. Wiele się wydarzyło,
ale pragnienie pozostawało głęboko zakorzenione w sercu.
Myśląc o nim dzisiaj wiem, że gdybym wybrał inną drogę
byłbym nieszczęśliwym człowiekiem  po prostu nie można
sprzeciwić się woli Boga.
2.Jak zareagowało najbliższe otoczenie na Księdza decyzję wstąpienia do
seminarium?
Znajomi i przyjaciele byli pozytywnie zaskoczeni. Siostrze, bo mam ich dwie,
powiedziałem bardzo szybko. Było takie ludzkie niezrozumienie, powoływanie się
na to, co mi będzie można, a czego nie. Z rodzicami było już różnie. Mama
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radosna, z pewnymi obawami. Natomiast tata zbuntował się. Nie chciał, żebym
tak planował swoje życie. Bunt i walka. Dopiero kiedy zobaczył seminarium i ludzi
w nim żyjących powoli się przekonywał do miejsca i drogi, którą podjąłem.
3.Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wstąpić do seminarium?
Przede wszystkim trzeba być mężczyzną po maturze. Pominę choroby
psychiczne itp. Po prostu trzeba mieć powołanie od Boga i odwagę do podjęcia
tej decyzji. Dalej wszystkim kieruje Duch Święty poprzez innych ludzi.
4.Jak rozeznać swoje życiowe powołanie?
To trudne pytanie. Trzeba by je zadać rodzicom, siostrom zakonnym,
pielęgniarkom, osobom samotnym i innym. Myślę, że tajemnica tkwi w sercu
każdego z nas. Serce to miejsce, gdzie dokonują się najważniejsze rozmowy
i podejmowane są najważniejsze decyzje. Nie bez przyczyny mówi się gdzie
twoje serce tam jesteś.serce tam jesteś
5.Czym dla Księdza jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest wielkim darem od Jezusa – darem i tajemnicą, darmo danym.
A dzisiaj nic, mówią, nie ma za darmo. To wielka tajemnica, bo dotyka tego,
czego bez wiary nie można pojąć. To doświadczenie miłości i zaufania Boga do
zwykłego, kruchego, grzesznego człowieka.
6.Jakie motto wybrał Ksiądz na swoją drogę kapłańską?
„Boże bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która mnie ocali” (Ps 31,3)
7.Czy na Księdza drodze do kapłaństwa wydarzyło się coś, co Ksiądz
szczególnie wspomina?
Myślę, że była to choroba na 4 roku. Doświadczenie bardzo mocne i ważne
w moim żuciu. Wydawało mi się, że tracę wszystko. Mogłem przez nią odejść
z seminarium (tak przynajmniej mi się wydawało). Jednak była to szkoła zaufania
Bogu, oddanie się woli, Jego woli.
8. Święcenia, i co dalej?
Po święceniach oczywiście Msze Prymicyjne. Pierwsza 26 maja, w Dzień Matki
w mojej rodzinnej parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie o godz. 12.30, na którą
zapraszam wszystkich parafian. Pierwsza Msza przeze mnie odprawiana  czuję
stres i radość serca. Kolejne Msze Prymicyjne w miejscach bliskich mi sercu.
Między innymi w Zbawicielu w Zielonej Górze, gdzie odbywałem swoje praktyki.
Nie ukrywam, że związałem się z tym miejscem bardzo mocno. Tutaj również
ponawiam swoje zaproszenie. A po tym wszystkim dekret i kolejny dekret. Tak
wygląda kapłaństwo  pod nazwą dekret kryje się posługa, kapłańskie życie, które
jest przepełnione gestami. Życzę sobie, by były to gesty miłości.
Agnieszka Linka
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
ŚWIĘCI
Joanna d’Arc – Dziewica Orleańska (1412). Urodzona w Do
mrémylaPucelle (Francja). Joanna wychowała się w głęboko
wierzącej rodzinie. W wieku 13 lat złożyła śluby dziewictwa.
Gdy pracowała sama na polu miała wizje. Objawili się jej
św. Michał Archanioł, św. Katarzyna i św. Małgorzata, wzywając
do ratowania ojczyzny. Dostała od nich zadanie wypędzenia
Anglików z Francji i doprowadzenia potomka tronu do Reims,
gdzie mógł być koronowany na króla. Gdy Joanna miała ok. 16
lat przyznano jej nieduży oddział armaniaków, na którego czele
zjawiła się w obozie Karola VII. Karol, po przesłuchaniu dostoj
nika kościelnego, zaufał dziewczynie. Otrzymała od niego niewielką grupę żoł
nierzy, wraz z którymi zdołała oswobodzić Orlean w 1429 r. Pobiła Anglików pod
Patay. Zdołała namówić Karola do przedostania się do Reims, gdzie został koro
nowany. Władza oraz wielki wpływ na króla, jaki posiadała Joanna, nie podobał
się dworzanom. Joanna została schwytana przez Jana Luksemburskiego
i sprzedana Anglikom. Anglicy wytoczyli jej proces, oskarżając o herezję. 30 maja
1431 r. spalono ją na stosie. Joannę d’Arc ogłoszono świętą w 1920 r.
Patronka: Francji, żołnierzy, ludzi wyśmiewanych za swą pobożność, więźniów,
patriotów, walczących o niepodległość.
Wspomnienie: 30 maja.
Jan Nepomucen (ur. 1350 r. w Nepomuku,
zm. 20 marca 1393 r. w Pradze) – prezbiter, spo
wiednik Zofii Bawarskiej królowej Niemiec i Czech,
męczennik i święty Kościoła Katolickiego.
Ok. 1380 r. przyjął święcenia kapłańskie i został ka
nonikiem przy katedrze w Hradczanach. Studiował
prawo kanoniczne w Pradze i Padwie. Następnie
piastował godność kanonika kolegiaty praskiej św.
Idziego, a w 1389 r. mianowany został wikariuszem
generalnym arcybiskupa praskiego. W związku z zatargiem między królem
Czech Wacławem IV a arcybiskupem, Jan Nepomucen popadł w niełaskę władcy
i w 1393 r. został uwięziony. Następnie zrzucono go z mostu Karola do rzeki We
łtawy. Jego zwłoki złożono w katedrze na Hradczanach. Według tradycji po
otwarciu krypty świętego przed kanonizacją w 1719 okazało się, że jego zwłoki
mają nienaruszony język.
Patron: Pragi, jezuitów, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy, toną
cych, orędownik podczas powodzi.
Wspomnienie: 21 maja.
Aleksandra Ferenc
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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 Rodzin
http://www.rrn.info.pl

Nazaretańskich:

„WAKACJE Z WARTOŚCIAMI”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w inicjatywach wakacyjnych m.in.:
 Rekolekcje w Trzcielu w dniach 16 lipca (200 zł)
Wyjazd przeznaczony dla młodzieży, która chce aktywnie spędzić czas wakacji,
w programie m.in. spacery nad jeziora, kajaki, ogniska i spotkania integracyjne.
 Dni formacyjne Kierownictw Oddziałów i Kół KSM na Śnieżnicy w dniach 1319 lipca
(235 zł)
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą jeszcze pełniej działać w naszym Stowarzyszeniu.
W programie wiele warsztatów i możliwość wymiany doświadczeń z młodzieżą z całej Polski,
połączone z rekreacją wśród górskich krajobrazów.
 Rekolekcje w kajaku na rzece Bóbr w dniach 2226 lipca (245 zł)
Doskonała propozycja dla tych, którzy lubią pływać, kochają przygody i kajaki, a także są
spragnieni słońca.
 Obóz artystyczny w Biskupinie w dniach 310 sierpnia
Do wyboru: warsztaty aktorskie, reżyserskie i fotograficzne, które będą prowadzone przez
doświadczonego reżysera odpowiedzialnym za powstanie teledysków dla wielu znanych
polskich artystów (np. Audiofeels).
 Obozy i kolonie języków obcych.
Wypoczynek połączony z możliwością podnoszenia swoich umiejętności komunikowania się
w języku obcym, m.in. angielskim, rosyjskim, włoskim, francuskim. Poza tym wiele atrakcji,
wycieczek i warsztatów w górach i nad morzem.
Bliższe informacje i zapisy:
Biuro Prezydium KSM czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
tel. 68 453 92 73, tel./fax. 68 453 92 74 lub na stronie internetowej www.zg.ksm.org.pl
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
K Ą C I K MO D L I T W

Modlitwa o powołania
"Panie Jezu, Ty chcesz, abyśmy naszymi prośbami
współdziałali z Tobą, który wzywasz mężczyzn
i kobiety, by poświęcili się Tobie na służbę.
Kiedy zanosimy prośby, Ty dzielisz się z nami
gorącym pragnieniem, by na świat cały posłać
świadków ewangelicznej radości.
Błagamy Cię więc, o Panie, daj Kościołowi
wielu powołanych, niech będą jego życiem
i siłą, niech niosą na krańce świata
Twoje zbawienie.
Błagamy Cię więc, o Panie, niech głos
Twój przeniknie serca młodych, niech
wielu z nich pociągnie do Twojego
cudownego dzieła."
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".

„Zbawiciel”
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STREAFA RELAKSU

K RZ Y Ż Ó W K A
1. Apel o godz. 21
2. Jeden z głównych patronów Polski, jego święto obchodzone jest 08.05
3. Imię, które przybrał nowy papież
4. Inaczej odwiedziny Maryi
u św. Elżbiety
5. Największe sanktuarium Maryjne
w Polsce
6. Kwiat Matki Boskiej

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: wielkanocna krzyżówka niespodzianka, krzyżówka  bilety na basen.
Nagrody z numeru 12 zostaną wręczone 19 maja, po Mszy św. o godz. 10.30.

Kupon konkursowy nr 13.

Kupon konkursowy nr 13 ( dla dzieci).

Hasło ____________________________

Hasła _________________________________

Imie: ____________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

________________________________

telefon: __________________________

telefon: __________________________

MAJ

21

STREFA RELAKSU
K Ą CI K K ULI NA RNY
Miodowe batoniki
Składniki:
100 g margaryny
4 łyżki mleka
225 g herbatników
2 łyżki cukru pudru
2 łyżki płynnego miodu
1 tabliczka czekolady mlecznej
Tortownicę wysmarować tłuszczem i wy
łożyć papierem. Masło roztopić z mio
dem, dwiema łyżkami mleka i paskiem
czekolady. Zdjąć z ognia i wymieszać
z pokruszonymi herbatnikami. Masą wy
łożyć tortownicę i docisnąć. Zostawić do
ostygnięcia. Czekoladę rozpuścić z 2 łyż
kami mleka i cukrem pudrem. Wylać po
lewę na herbatniki. Podawać, kiedy
stężeje.

Serowa tarta z malinami
Składniki:
1 białko jaja
1 łyżka mąki
Pół szklanki cukru
Szklanka malin
100 g masła
225 g herbatników digestive
250 g serka mascarpone
250 g sera waniliowego na sernik
Pokruszone herbatniki wymieszać z roz
topionym masłem i wyłożyć nimi tortow
nicę pokrytą papierem. Ser wymieszać
krótko mikserem z białkiem jaja, cukrem i
mąką. Masę serową wylać na herbatniki i
powciskać w nią maliny. Piec w ok. 150
stopniach do czasu ścięcia się masy.
Anna Nadstoga

KĄCIK KULTURALNY
WARTO OBEJRZEĆ...
„Podaj dalej” to film, który warto obejrzeć. Opowiada historię
młodego chłopca, Trevora, którego życie odbiega od ideału
szczęśliwej rodziny. Pewnego dnia nauczyciel środowiska ma dla
uczniów zadanie: Rozejrzyj się wokół siebie i spróbuj naprawić
coś, co ci się nie podoba. Tylko Trevor traktuje słowa nauczyciela
poważnie. Zapoczątkowuje on łańcuszek ludzi dobrej woli  ruch
„Podaj dalej”. Film pokazuje nam, jak wiele zależy od nas samych,
jak wielką przyjemnością może stać się niesienie pomocy i jak
miłym uczuciem jest widok uśmiechu na czyjejś twarzy.
Magdalena Iwańska

„Zbawiciel”
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INFORMATOR
O CHRZ CZ E NI
Leszek Szewczak, Julia Pyrka, Laura Nowicka,
Natalia Zborowska, Victoria Madejska,
Gabriela Glezman, Dominika Sieradzka,
Mateusz Mielnicki

ODESZLI DO DOMU OJCA

Ś.P.
Józef Chlebowski, Kazimierz Rzepski, Iwona Sękowska, Piotr
Urbanek, Dorota Leśniewska, Jan Sadowski, Wojciech Bielecki,
Apolonia Romanowska, Irena Szarejko, Leon Gaweł, Jadwiga
Prusińska, Leon Sapun

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

Wielki Czwartek  Msza Wieczerzy Pańskiej
28 kwietnia 2013 r.

Wielka Sobota  Wigilia Paschalna
30 kwietnia 2013 r.

O. Bogusław Dąbrowski z Zakonu Franciszkanów Braci Mniejszych
Konwentualnych (OFMConv)  14 kwietnia 2013 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na maj:
Ogólne
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze
uczciwością i prawym sumieniem.
Misyjne
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy
według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

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.

