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Fotoreportaż

Msza św. w intencji maturzystów

6 maja 2013 r.

Nabożeństwo Fatimskie

13 maja 2013 r.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

14 maja 2013 r.
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„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”

Słowa tej eucharystycznej pieśni rozbrzmiewały w cza-
sie przeżywanej w miniony czwartek uroczystości Bożego
Ciała. Ta uroczystość zawsze była i jest okazją do zama-
nifestowania swojej wiary w obecność Chrystusa obecne-
go pod postaciami chleba i wina. Jest to również
sposobność do zaproszenia Chrystusa do naszych domó-
w, by błogosławił naszym rodzinom i nam samym na dro-
gach naszego codziennego życia. W przeżywanym Roku Wiary
zechciejmy rozpalić w sobie potrzebę prywatnej adoracji Najświętszego
Sakramentu. W tej chwil i osobistej rozmowy z Chrystusem nasłuchujmy
czego On od nas oczekuje i odpowiedzmy na te słowa w duchu Maryi
„Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie”.

Miesiąc czerwiec to także czas oddania czci Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Wezwanie modlitewne z Litanii do Serca Jezusowego zachęca
nas: „Uczyń serca nasze według Serca Twego”. Serce w znaczeniu bi-
bl i jnym to cały człowiek. Mamy stać się ludźmi przepełnionymi Bożą miło-
ścią, dobrocią i prawdą, otwarci na Boga i bl iźniego.

W pierwszy dzień czerwca nasze modlitwy pragniemy skierować do Boga
w intencji wszystkich dzieci, by dane im było poznawać wielką miłość Je-
zusa do nich. To Chrystus przygarniał dzieci, kładł na nich ręce i błogosła-
wił je. Mówił: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie
zabraniajcie im”. Słowa te są szczególną zachętą kierowaną do rodzi-
ców, aby pamiętal i że to na nich spoczywa obowiązek rel igi jnego wycho-
wania swoich dzieci. To rodzice uczą swoje dzieci modlitwy, katechizmu.
To oni mają od najmłodszych lat prowadzić swoje dzieci na Mszę świętą
w niedzielę. Nikt nie zastąpi rodziców w religi jnym wychowaniu swoich
dzieci. Pamiętajmy o tym ważnym zadaniu.

Najświętsze Serce Boże zmiłuj się nad nami !

Z najlepszymi życzeniami z zapewnieniem o modlitwie
Duszpasterze Parafi i !

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

01.06. - Rozpoczęcie nabożeństw do Serca Pana Jezusa.
Pielgrzymka dzieci do Rokitna.

02.06. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
09.06. - Msza św. ks. Pawła Sztybera o godz. 1 2.00.
11.06. - Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

o godz. 1 8.30.
13.06. - Nabożeństwo fatimskie.

Uroczystość Jana Chrzciciela.
23.06. - Diecezjalna pielgrzymka rodzin do Rokitna.

Dzień Ojca.
28.06. - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
29.06. - Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.

Imieniny ks. Piotra.

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH NNAA CCZZEERRWWIIEECC 220011 33 rr..

Nabożeństwa czerwcowe - od poniedziałku do soboty po Mszy świętej o godz. 9.00 i 1 8.30
oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 1 5.00.

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 1 8.30.
Piątek - Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
Sobota - Litania do Pani Cierpl iwie Słuchającej z Rokitna po Mszy św. o godz. 9.00.

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC

Z okazji imienin drogi redaktorze naczelny, księże Piotrze
życzymy, by Bóg mocą swojego błogosławieństwa dał Ci wszystko,
co w darze dać może: zdrowie, szczęście, radość, wszelką
pomyślność, poczucie satysfakcji i spełnienia. Szczęść Boże!

TATA – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, wierności
i przywiązania, przyjaźni i wiary w to co piękne i szlachetne. Z okazji zbliża-
jącego się święta dnia Ojca składamy wszystkim Tatom najlepsze życzenia.
Żelaznego zdrowia, spełnienia marzeń i samych radosnych dni.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

Kochane dzieci!
Z okazji DNIA DZIECKA życzymy Wam, aby każdy dzień miał kształt Wa-
szych marzeń, aby Waszą drogę ominęły wszelkie troski i niepowodzenia, aby-
ście zaznali jak najwięcej miłości i czułości. Życzymy Wam jak najwięcej
takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy moglibyście powiedzieć: JE-
STEM SZCZĘŚLIWY/A!!! Szczęść Wam Boże!
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Dnia 18 maja 2013 r. nasza grupa ERM-u pojechała do Pniew na
uroczystości dziękczynne z okazji 10. rocznicy kanonizacji św. Urszuli
Ledóchowskiej .

Zebraliśmy się w sobotę przed kościołem i o godz. 11 wyruszyli-
śmy w drogę. W autokarze jechało 30 członków ERM-u, nasi rodzice, dziadkowie
i osoby, które chciały odwiedzić Pniewy w tym szczególnym dniu. Podróż minęła bar-
dzo szybko dzięki śpiewom, modlitwie, zabawom oraz przypomnieniu życiorysu Ur-
szul i i cudów, które przyczyniły się do jej kanonizacji . Na miejscu zostal iśmy gorąco
przywitani przez tamtejsze siostry urszulanki i czekała na nas pyszna zupa. Później
wybral iśmy się na zwiedzanie terenu klasztoru. Podziwial iśmy piękne ogrody, o które
dbają siostry mieszkające w Pniewach, Domy: Matki Założycielki, św. Wawrzyńca
i św. Aniel i , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sióstr Urszulanek SJK wraz z interna-
tem oraz przedszkole, kaplicę w której leży nierozłożone ciało św. Urszul i i skromny
pokój w którym mieszkała przez 1 9 lat. Był też czas na kupienie pamiątek i napisanie
próśb do św. Urszul i , które są odczytywane w każdy czwartek o godz. 1 9.00. Następ-
nie udaliśmy się na dziedziniec, gdzie odbyło się misterium ze słowami św. Urszul i .
Mszę św. o godz. 1 5.00 w asyście l icznie przybyłych kapłanów odprawił ks. Celestino
Migl iore - nuncjusz apostolski w Polsce. Zostałyśmy poproszone o udział w procesji
wejścia, ponieważ zabrałyśmy z Zielonej Góry nasz znak i sztandar. Po Mszy św.
wszyscy wierni mogli zjeść pyszny bigos przygotowany przez siostry. Później kiedy
starsi miel i czas na dłuższą modlitwę w kaplicy, dzieci i młodzież z naszej grupy
wzięła udział w grze terenowej „Śl imak” przygotowanej przez animatorki. Kto chciał
mógł również pobawić się na placu zabaw, poskakać na trampolinie, czy skorzystać
z l iny do zjeżdżania na siodełku.

GGRRUUPPYY PPAARRAAFFIIAALLNNEE
Przy naszej parafi i 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. 1 6.00 - 1 6.30 na plebani .
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
godz. 1 8.30, salka za zakrystią.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 1 9.30.
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. 1 8.30.
Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 9.00,
salka KIK na plebani.

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 1 1 .00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 7.00,
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. 1 8.30.
Żywy Różaniec
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
godz. 7.45 w górnym kościele.
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Cieszymy się, że mogłyśmy być w tym szczególnym dniu, w tak ważnym miejscu dla
św. Urszul i Ledóchowskiej- założycielki Eucharystycznego Ruchu Młodych. Dziękuje-
my s. Renacie - naszej opiekunce i s. Mari i za zorganizowanie wyjazdu:).

Aleksandra Ferenc

Nadzwyczajna posługa
27 kwietnia 201 3 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński usta-
nowił 38 nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, w tym trzech z naszej para-
fii , a to oznacza, że Najświętszy Zbawiciel ma już pięciu mężów gotowych nieść
chorym Najświętszy Sakrament oraz pomagać w rozdawaniu Komunii świętej
podczas eucharystii.

Pomocnik kapłana
Gdyby chcieć jednym słowem określ ić kim
jest nadzwyczajny szafarz, najkrócej moż-
na by powiedzieć: świecki pomocnik. Cała
jego posługa jest bowiem tylko pomocą
zwyczajnym szafarzom. Nie mają oni na
celu zastępować kapłanów, a tylko wspie-
rać ich i uzupełniać w wybranych zada-
niach duszpasterskich.

(Nad)zwyczajność
Warto zacząć od tego, że zwyczajnymi szafarzami Komunii świętej są biskupi, pre-
zbiterzy oraz diakoni. To oni podczas eucharysti i mogą rozdawać Komunię wiernym,
a także zanosić ją chorym. I w zasadzie, gdyby liczba zwyczajnych szafarzy była od-
powiednia, to posługa nadzwyczajnych szafarzy nie byłaby konieczna. Zdarzają się
jednak sytuacje, kiedy podczas mszy św. l iczba kapłanów jest niewystarczająca do
tego, aby obrzęd komunii przebiegł sprawnie i nie przeciągał się niepotrzebnie. Wte-
dy właśnie z pomocą mogą przyjść specjalnie do tej posługi przygotowani nadzwy-
czajni szafarze komunii świętej.

Oprócz rozdawania Komunii świętej, zadaniem szafarzy (w zasadzie pierwszym
i najważniejszym) jest zanoszenie jej do chorych i niepełnosprawnych . Kapłani nie
są w stanie co tydzień odwiedzać wszystkich chorych w naszej parafi i tak, aby
w każdą niedzielę osoba chora mogła przyjąć Komunię świętą. I tutaj posługa nad-
zwyczajnych szafarzy świetnie uzupełnia zadania duszpasterskie kapłanów. Jeżeli
tylko chory wyrazi taką wolę, nadzwyczajny szafarz może co niedzielę przynieść Ko-
munię Świętą, a wraz z nią błogosławieństwo proboszcza i garść informacji o aktual-
nych wydarzeniach w parafi i . Chory mimo, że fizycznie nie może uczestniczyć
w niedzielnej eucharysti i , może poczuć się w pełni członkiem parafialnej wspólnoty,
bo przecież choroba absolutnie go z tej wspólnoty nie wyłącza! Oczywiście nic nie
zastąpi comiesięcznej wizyty kapłana (tylko kapłan może udzielać sakramentu poku-
ty), ale przyjmowanie co niedzielę Komunii Świętej przez chorych w domu bez nad-
zwyczajnych szafarzy jest w praktyce niewykonalne. Szkoda, że w naszej parafi i tylko
1% chorych korzysta z wielkiej łaski przyjmowania co niedzielę Komunii świętej…

Strój
Nadzwyczajny szafarz niosąc Komunię świętą do chorego pełni swoją funkcję w stro-
ju świeckim, ale odświętnym. Najświętszy Sakrament umieszcza w specjalnym na-
czyniu – tzw. bursie i zawiesza na szyi. Pokonując drogę do chorego stara się z nikim

ŻYCIE PARAFII
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nie rozmawiać – raczej pozostawać w modlitewnym skupieniu. Warto przypomnieć,
że mijając szafarza (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) z widoczną bursą na piersi
powinniśmy oddać hołd Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
W czasie eucharysti i nadzwyczajny szafarz pełni swą posługę w albie.

Zostać szafarzem
Już czterdzieści lat temu, papież Paweł VI w instrukcji „Immensae caritatis” wydał
zgodę, aby świeccy mogli podczas Mszy św. udzielać Komunii Świętej. W Polsce ta-
ka możliwość istnieje od 1 990 roku, kiedy to Episkopat Polski na Konferencji Plenar-
nej przyjął uchwałę wprowadzającą funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii na
terenie Polski. Na jej mocy biskupi diecezjalni mogą powoływać do tej funkcji osoby
w wieku od 25 do 65 lat, rekomendowane przez proboszczów. Nadzwyczajnym sza-
farzem może zostać nie tylko mężczyzna, ale też siostra zakonna lub niewiasta życia
konsekrowanego. Kandydaci powinni odznaczać się właściwym życiem moralnym
i pobożnością, mieć wykształcenie minimum średnie i znać podstawowe prawdy teo-
logiczne. W praktyce każdy kandydat musi ukończyć specjalny kurs przygotowaw-
czy do pełnienia tej posługi. Funkcja nie jest powierzana na całe życie, a tylko na rok,
z możliwością jej przedłużania.

W Polsce świeckich szafarzy jest prawie pięć tysięcy, choć są takie diecezje,
gdzie nie powołano jeszcze żadnego nadzwyczajnego szafarza. W naszej diecezji
nadzwyczajnych szafarzy jest ponad 370, a w naszej parafi i pięciu. Do Andrzeja
i Mirka ponad miesiąc temu dołączyli : Grzegorz Tomys, Sławomir Mielcarz oraz
Grzegorz Bazydło.

Warto podkreśl ić, że pełnienie tej posługi jest z jednej strony zaszczytem i wyróż-
nieniem , a z drugiej ogromną odpowiedzialnością i służbą wobec Kościoła, co
z kolei zobowiązuje do permanentnego rozwoju duchowego, udziału w specjalnych
rekolekcjach dla szafarzy itp. To droga ciągłego pogłębiania własnej formacji chrze-
ścijańskiej.
Źródła: „Nadzwyczajny szafarz komunii świętej i jego liturgiczna posługa”, Wydawnictwo Ber
nardinum 2010; www.adonai.pl/sakramenty/eucharystia/?id=18; www.szafarze.kuria.zg.pl

Trzy pytania do Grzegorza Bazydło – nowego szafarza nadzwyczajnego

1. Kilka słów o sobie: zawód, stan cywilny, hobby?
Nauczyciel akademicki (informatyk), szczęśliwy mąż i ojciec, har-
cerstwo i ratownictwo.

2. Od dawna w par. Najświętszego Zbawiciela?
Od urodzenia :) Tu byłem chrzczony i przyjmowałem pierwszą ko-
munię. Tu byłem bierzmowany i tu ślubowałem miłość swojej żonie.
Tu przez ostatnie 25 lat kształtowałem się jako ministrant, lektor
a teraz szafarz.

3. Co dla Ciebie znaczy pełnienie tej posługi?
Szacunek, zobowiązanie, służba…
Przede wszystkim mam ogromny szacunek do tej funkcji . Jestem świadomy, że przez
moje ręce Bóg przychodzi do człowieka w Komunii świętej. To zobowiązuje – do cią-
głej pracy nad sobą, do stawania się prawdziwym świadkiem Chrystusa, do bycia
lepszym mężem, ojcem, pracownikiem… Pełnienie tej służby wobec wspólnoty para-
fialnej to mnie także wielkie wyróżnienie i łaska od Boga.

Grzegorz Bazydło
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TEMATY MIESIĄCA

Czerwiec to czas, w którym odprawiane jest wyjątkowe
nabożeństwo ku czci Serca Bożego. Nabożeństwo
czerwcowe polega na uwielbieniu i oddawaniu czci
Najświętszemu Sercu Jezusa. Składa się z adoracji
Najświętszego Sakramentu oraz Litani i do Najświęt-
szego Serca Jezusowego.

Ma ono swoją bogatą historię. Odprawiane
w obecnej formie, pojawiło się dopiero w XIX wieku,
a swój początek miało w Paryżu. Wychowanka jed-
nego z paryskich klasztorów, Aniela de Sainte-Croix,
będąc jeszcze w nowicjacie doszła do wniosku, że
skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec
należy ofiarować Sercu Jezusowemu. Przychylnie od-
niosła się do tego przełożona klasztoru, a następnie
biskup paryski.

Czerwiec okazał się idealnym miesiącem na nabożeń-
stwa. Wybór terminu nie był przypadkowy. W czerwcu
1 675 r. doszło do najważniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez
św. Małgorzatę Marię Alacoque. Symboliczny wymiar miał także fakt, że czerwiec
następuje po maju, miesiącu maryjnym, ale przede wszystkim w czerwcu przy-
pada Uroczystość Serca Pana Jezusa.

Również interesująca jest historia powstania Litani i do Serca Pana Jezusa.
Gdy w 1 720 r. w Marsyli i wybuchła wielka zaraza, aby wyprosić ratunek dla mia-
sta, odmawiano Litanię do Serca Jezusowego, której autorką była wizytka – sio-
stra Joanna Magdalena Joly. Następnie siostra Anna Remusat wzbogaciła tę
l itanię o kilka nowych wezwań, a w 1 899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła
l itanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 kolej-
nych. W ten sposób Litania l icząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia
Chrystusa na ziemi.

Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane 1 czerwca
1 857 r. w Kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX w roku 1 859 polecił
sprawować to nabożeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod zaborami),
a w roku 1 873 zatwierdził nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Ko-
ścioła.

Papież Jan Paweł I I podczas nabożeństwa czerwcowego w Elblągu 6 czerw-
ca 1 999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie
w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to zatem
zadanie dla nas – katol ików, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane
przez kolejne pokolenia.

Małgorzata Adamczewska

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości  nabożeństwo czerwcowe
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Rodzina jest wspólnotą świętą.
Jest komunią osób zjednoczonych miłością.
Rodzina jest wspólnotą miłości i życia,
która powstaje, gdy mężczyzna
i kobieta całkowicie oddają się sobie
nawzajem w małżeństwie, gotowi
przyjąć dar potomstwa.

Okiem wiary w sposób szczególnie wyraźny możemy
dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty.
Ewangelia głosząc dobrą nowinę o Jezusie jest również
dobrą nowiną o człowieku – o jego wielkiej godności.
Uczy wrażliwości na człowieka. Na każdego człowieka.
„Zostal iśmy nazwani dziećmi Bożymi”. Kościół broniąc
prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej
płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwe-
stią światopoglądu, nie jest tylko prawem religi jnym, ale jest prawem człowieka.
Najbardziej podstawowym prawem człowieka! Bóg mówi: „Nie będziesz zabijał! ”.
Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności,
wpisanego w sumienie każdego człowieka.

Wedle Planu Bożego: mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boże (Rdz 1 , 27) i powołani, aby tworzyć wspólnotę osób wierną i dobro-
wolną, nierozerwalną i płodną, będącą odblaskiem bogactwa miłości trynitarnej.
Ojcostwo i macierzyństwo są nie tylko sprawą ludzkiej wolności, ale przede
wszystkim aspektem powołania wpisanego w miłość małżeńską, które należy
przeżywać jako szczególną odpowiedzialność wobec Boga, przyjmując dzieci ja-
ko Jego dar w postawie uwielbienia dla ojcostwa Bożego.

Błogosławiony Jan Paweł I I tak mówił do rodzin: „Drogie rodziny, stawiając
czoło tym wielkim wyzwaniom, nie traćcie odwagi i pamiętajcie, że nie jesteście
same: Chrystus wierzy w was; Kościół idzie z wami; ludzie dobrej woli patrzą na
was z ufnością!

Jesteście powołane, by tworzyć przyszłość ludzkości, kształtując oblicze no-
wego tysiąclecia. W tym zadaniu niechaj was wspiera i prowadzi Maryja Panna,
nasza Matka, która wraz ze swym małżonkiem Józefem doświadczyła w nazare-
tańskim domu radosnych i trudnych chwil życia rodzinnego, polecam wszystkie
wasze nadzieje i modlę się, by otoczyła was swą niebiańską opieką. Drodzy
małżonkowie, niech Chrystus pomaga wam wypełniać zobowiązania, jakie pod-
jęl iście składając przysięgę małżeńską w dniu ślubu. Papież i Kościół modlą się
za was. Z całego serca błogosławię was i wasze dzieci! ”

„Rodzina wspólnotą życia i miłości” Homilia Jana Pawła II podczas Mszy
św. przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 4.04.1997 r.
„Chrońmy prawa rodziny” Rozważanie Jana Pawła II przed modlitwą Anioł
Pański, 26.12.1999 r.
„Chrońmy rodzinę opartą na małżeństwie” Do rodzin przybyłych z całych
Włoch, 20.10.2001 r.

Opracowała Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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Sakrament Małżeństwa
Miesiące letnie to czas, w którym wiele

par decyduje się na zawarcie związku małżeń-
skiego. Z tej racj i chcemy przypomnieć istotę
tego sakramentu.

KKK 1 601 "Przymierze małżeńskie, przez które
mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę
całego życia, skierowaną ze swej natury na do-
bro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania
potomstwa, zostało między ochrzczonymi pod-
niesione przez Chrystusa Pana do godności sa-
kramentu".
KKK 1 664 Do istoty małżeństwa należy jed-
ność, nierozerwalność i otwartość na płod-
ność.
KKK 1 623 Według tradycji łacińskiej sami mał-
żonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu
małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę.
KKK 1 625 Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta,
ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyraża-
ją swoją zgodę. "Być wolnym" oznacza:
– nie być poddanym przymusowi;
– nie mieć przeszkody ze strony prawa naturalnego czy kościelnego.
KKK 1 626 Kościół uważa wzajemne wyrażenie zgody przez małżonków za nie-
odzowny element, który "stwarza małżeństwo" (KPK, kan. 1 057, § 1 ). Jeśl i nie
ma zgody, nie ma małżeństwa.
KKK 1 627 Zgoda jest "aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie
się sobie oddają i przyjmują".
KKK 1 628 Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron, wolnym od przymusu
i ciężkiej bojaźni zewnętrznej (Por. KPK, kan. 11 03). Żadna ludzka władza nie
może zastąpić tej zgody (Por. KPK, kan. 1 057, § 1 ). Jeśl i nie ma tej wolności,
małżeństwo jest nieważne.
KKK 1 629 Z tej racj i (i z innych powodów, które unieważniają małżeństwo (Por.
KPK, kan. 1 095-11 07.) Kościół, po zbadaniu sytuacji przez kompetentny trybunał
kościelny, może orzec "nieważność małżeństwa", to znaczy stwierdzić, że mał-
żeństwo nigdy nie istniało. W takim przypadku obie strony są wolne i mogą wstą-
pić w związki małżeńskie, l icząc się z naturalnymi zobowiązaniami wynikającymi
z poprzedniego związku (Por. KPK, kan. 1 071 ).
KKK 1 630 Prezbiter (lub diakon), który asystuje przy obrzędzie zawarcia mał-
żeństwa, przyjmuje zgodę małżonków w imieniu Kościoła i udziela błogosławień-
stwa Kościoła. Obecność pełniącego posługę w Kościele (oraz świadków)
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wyraża w widoczny sposób, że małżeństwo jest rzeczywistością kościelną.
KKK 1 631 Z tego względu Kościół wymaga zazwyczaj od swoich wiernych ko-
ścielnej formy zawierania małżeństwa.
Duszpasterze i wspólnoty chrześcijańskie jako "rodzina Boża" odgrywają ogrom-
ną rolę w przekazywaniu ludzkich i chrześcijańskich wartości małżeństwa i rodzi-
ny (Por. KPK, kan. 1 063) i to tym bardziej, że w naszych czasach wielu młodych
doświadcza rozbicia ognisk rodzinnych, które nie mogą zapewnić im wystarcza-
jącego przygotowania do małżeństwa:
Młodych winno się przede wszystkim na łonie samej rodziny odpowiednio
i w stosownym czasie pouczać o godności, zadaniu i dziele miłości małżeńskiej,
aby nauczeni szacunku dla czystości, mogli przejść we właściwym wieku od
uczciwego narzeczeństwa do małżeństwa (Sobór Watykański I I , konst. Gaudium
et spes, 49).
KKK 1 638 "Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury
swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają
ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obo-
wiązków swego stanu i godności" (KPK, kan. 11 34).
KKK 1 645 "Przez równą godność osobistą kobiety i mężczyzny, która musi być
uwzględniona przy wzajemnej i pełnej miłości małżonków, ukazuje się także
w pełnym świetle potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa" (Sobór Waty-
kański I I , konst. Gaudium et spes, 49). Poligamia jest przeciwna równej godności
i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna (Por. Jan Paweł I I , adhort.
apost. Famil iaris consortio, 1 9).
KKK 1 646 Miłość małżeńska ze swej natury wymaga od małżonków nienaru-
szalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonko-
wie. Miłość chce być trwała; nie może być "tymczasowa". "To głębokie
zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również
dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i nieprzerwanej jedności ich
współżycia" (Sobór Watykański I I , konst. Gaudium et spes, 48).
KKK 1 647 Najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza
i z wierności Chrystusa wobec swego Kościoła. Przez sakrament małżeństwa
małżonkowie są uzdolnieni do życia tą wiernością i do świadczenia o niej. Przez
ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens.
KKK 1 651 W stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy
często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani
i cała wspólnota powinni okazywać dużą troskę, by nie czul i się oni jakby odłą-
czeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby
ochrzczone:
Niech będą zachęcani do słuchania słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę
świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw
wspólnoty na rzecz sprawiedl iwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześci-
jańskiej; do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia
na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę (Jan Paweł I I , adhort. apost. Famil iaris
consortio, 84).
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KKK 1 652 "Z samej zaś natury swojej instytucja małżeńska oraz miłość małżeń-
ska nastawione są na rodzenie i wychowywanie potomstwa, co stanowi jej jakoby
szczytowe uwieńczenie" (Sobór Watykański I I , konst. Gaudium et spes, 48).
KKK 1 653 Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego,
duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują
swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzie-
ci (Por. Sobór Watykański I I , dekl. Gravissimum educationis, 3). W tym sensie
podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu (Jan Paweł I I ,
adhort. apost. Famil iaris consortio, 28).

Oprac. ks. Piotr, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego

ABC... formalności przedślubnych

1 . Należy zgłosić się do Biura Parafialnego w celu zarezerwowania terminu.
Na trzy miesiące przed planowanym ślubem składane są przez Państwa do-
kumenty przedślubne.

2. Jeśl i Państwo zamieszkujecie na terenie innej parafi i , konieczne jest po-
siadanie Zezwolenia, wydanego przez Ks. Proboszcza rodzimej parafi i , na
przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich oraz pobłogosławie-
nie związku małżeńskiego.

3. Jeśl i zamierzacie Państwo zawrzeć ślub konkordatowy, należy przedłożyć
Zaświadczenie, wydane przez Urząd Stanu Cywilnego, nie stwierdzające
przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (ważność dokumentu
3 miesiące).

4. Jeśl i nie zawierają Państwo ślubu konkordatowego, należy dostarczyć
dokument stwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego.

5. Dokumenty niezbędne do spisania protokołu przedślubnego:
- aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy) Świadectwo Chrztu, z adnotacją
o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (w przypadku jej braku konieczne
jest posiadanie Świadectwa Bierzmowania),
- zaświadczenia o ukończonym kursie przedmałżeńskim,
- zaświadczenia o ukończeniu katechizacji (ewentualnie świadectwo

szkolne z wpisaną oceną z rel igi i).

Z racji udzielenia Sakramentu małżeństwa, składacie Państwo w Biurze Parafial-
nym dobrowolną ofiarę.

TEMATY MIESIĄCA
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ODEBRAĆ DZIECIOM NIEWINNOŚĆ?
Zabawki postmodernizmu szkodzą dzieciom, ponieważ:

1 . Niszczą dusze dzieci - bohaterami dla dzieci stają się postaci np. sprzeci-
wiające się Bogu i walczące z Nim, odrzucające lub wyśmiewające warto-
ści chrześcijańskie (np. seria kreskówek „Włatcy Móch”, „Miasteczko South
Park”), ukazujące świat magii , satanizmu jako atrakcyjny i pozytywny (seria
Harry Potter, seria Monster High).

2. Niszczą zdolność odróżniania dobra od zła, zabijają sumienie – zabawki,
w których bardziej atrakcyjnym bohaterem staje się tzw. czarny charakter,
morderca, złodziej, niegrzeczne dziecko (seria książek „Koszmarny Karo-
lek”); zabawki, kreskówki lub książki, w których zło okazuje się dobrem,
a dobro złem („Harry Potter” itp.).

3. Niszczą niewinność dziecka – przez wprowadzanie dziecka w doświadcze-
nia erotyczne, rozbudzają ciekawość seksualną, pokazują wyuzdaną sek-
sualność, wprowadzają elementy pornograficzne (np. kreskówki Anime, gry
komputerowe, nowe podręczniki do edukacji seksualnej); używki i nałogi
ukazywane jako atrakcyjne („Władcy Móch”).

4. Niszczą zdolność do współczucia – zabawki, których istotą rozrywki staje
się zadawanie cierpienia, bólu innym lub szkodzenie (np. zabawki z seri i
„Śmierdziele”, Monster High).

5. Niszczą wrażliwość estetyczną dziecka, czyl i wrażl iwość na to co jest
piękne, a co jest brzydkie. Pokoje dzieci, zaśmiecają zabawki i książeczki
w nieprzyjemnych kolorach, „straszydła” rodem z horrorów, nekrogadżety,
których rolą jest przyzwyczajanie dzieci do estetyki zła, piekła.

6. Logo Monster High – producenta zabawek, kreskówek,
odzieży (Mattel), ukazuje trupią czaszkę z różową kokard-
ką. Jest to symbol śmierci, która wchodzi w świat dzieci
i go przeobraża. Czaszka jest także symbolem powszech-
nie używanym przez satanistyczne sekty. W tle – symbole
zniewolenia, np. kajdany, symbole okultystyczne – węże,
nietoperze.

Promocji zabawek z seri i Monster High towarzyszy
teledysk. Warto zwrócić szczególną uwagę na sym-
boliczny tekst piosenki. Przewrotny styl masz, tajem
niczą wciąż grasz - w tych słowach ukrywa się
sugestia, że młody człowiek utożsamia się ze stylem
życia opartym na kłamstwie i dwulicowości. Jezus Chrystus poucza, że ojcem

TEMATY MIESIĄCA
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kłamstwa jest szatan. Wybór takiego stylu życia oznacza wybór stylu preferowa-
nego przez samego szatana. Życie młodego człowieka ma być oparte na grze,
zwodzeniu, manipulacj i . Czas upiorów trwa - śpiewa dalej Ewa Farna. Upiór to
synonim słowa demon, szatan, upadła dusza. Te słowa brzmią jak manifest: roz-
począł się czas królowania szatana, duchów upadłych. Kolejne słowa z refrenu:
Monster High dla upiorów raj oznaczają, iż świat Monster High stanowi prze-
strzeń królowania demona i spotkania z nim. Wiele ma wad upiorny ten skład to
tak samo jak każdy z nas - ten wers informuje, iż złe duchy są świadome własnej
upadłej natury. Sugeruje jednak, że tak samo jak każdy z nas - każdy człowiek
kryje w sobie cząstkę upadłej natury. Zdanie to ma charakter pozytywny, a więc
młody człowiek powinien zaakceptować tę demoniczną cząstkę własnej osobo-
wości; co więcej, zachowanie tej cząstki gwarantuje "bycie normalnym" i sukces:
doceń to, co w sobie masz, odmiennością się zdobywa świat. Słowa te można
uznać jako promocję wszelkiego rodzaju dewiacji i odrzucenie tzw. normalności.
I dalej: Ten upiorny urok nasz przyznaj, że go w sobie masz, ten upiorny urok
nasz, pokaż, że go w sobie masz. Zdanie to można odczytać następująco: nosisz
w sobie znamię złego ducha i nie wstydź się tego, ujawnij swojego demona, po-
zwól mu przez siebie działać. Piosenka zmierza do makabrycznego finału: Czy
upiorny czujesz zew? niech ten klimat wejdzie w krew! Czyli : czy słyszysz woła-
nie szatana? Daj się zniewolić, niech stanie się on częścią twojej tożsamości.
Krew jest symbolem życia, a zarazem ważnym elementem satanistycznych rytu-
ałów inicjacyjnych. Łączenie działania szatana z krwią oznacza najwyższego
stopnia przyzwolenie na działanie złych mocy i całkowite oddanie im swojego ży-
cia i duszy.

Hello Kitty
Ikaka Shimizu, twórca najbardziej popularnej maskotki
na świecie, stworzył postać Hello Kitty jako dziękczy-
nienie szatanowi za rzekomą pomoc w uzdrowieniu
jego 1 4-letniej córki z raka jamy ustnej.

Lucefyryczny ślub

Idolatria

Zagrożeniem dla dzieci i wartości ich wychowania są także pokemony, laleczki
woodoo, Anime - japońskie kreskówki (promocja erotyki, homoseksualizmu,ele-
menty pornografi i).
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Tradycyjne postaci z bajek, na których wychowały się pokolenia, które kształto-
wały pozytywne systemy wartości, zostały zastąpione „nowymi idolami”…

Chrystus zwyciężył zło!

Dlaczego współczesna cywil izacja śmierci uderza w niewinność dzieci? Odpo-
wiedź możemy znaleźć w słowach Jezusa: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do
Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże"
(Łk 1 8,1 6). Jeśl i człowiek został stworzony na Boży obraz i podobieństwo, to
właśnie dzieci, przez niewinność i wolność od grzechu ciężkiego, najpełniej no-
szą w sobie pierwotne piękno obrazu Bożego. Władca tego świata, szatan, nie
może znieść czystości dzieci, dlatego przez oddanych mu ludzi, stowarzyszenia
i systemy fi lozoficzno-kulturalne, pragnie rozprawić się z tym niemal ostatnim ba-
stionem Boga. Czy wojna o dusze dzieci została przez nas przegrana? Nie! Zwy-
cięzcą jest Jezus Chrystus.

Choć mamy świadomość, jak bardzo zły duch atakuje czystość i niewinność
dzieci i młodzieży, wiemy, że nasze zwycięstwo jest w Chrystusie. Pamiętamy
także słowa zapisane w Ewangeli i : mścicielem grzechów dokonywanych wobec
dzieci będzie sam Bóg: "Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada
temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński
zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grze-
chu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie!" (Łk 1 7,1 -2). Rodzice, którzy
pragną uchronić niewinność swoich dzieci, powinni z jeszcze większą troską, mi-
łością i wiarą oddawać je pod opiekę Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej, a także
uczyć je mądrze korzystać z dóbr tego świata, polecając unikać wszystkiego, co
ma choćby pozór zła (por. 1 Tes 5,22).

Nie bądź obojętny!

Zgłaszaj przypadki atakowania niewinności dzieci – w bajkach, przemyśle
rozrywkowym, mediach i reklamie: Stowarzyszenie Twoja Sprawa
www.twojasprawa.org.pl

Różaniec rodziców za dzieci: www.rozaniecrodzicow.pl
Oprac. Agata Deresz
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OJCZE NASZ

„Ojcze nasz” to dla chrześcijan pod
stawowa i absolutnie wyjątkowa modli
twa, i to z wielu względów. Przede
wszystkim dlatego, że nauczył jej nas
sam Pan Jezus, dlatego nazywamy ją
Modlitwą Pańską. Oczywiście, ściślej
rzecz biorąc, Chrystus nauczył jej naj
pierw Apostołów, a oni przekazali ją
dalej. Jest to też modlitwa ekumenicz
na, bo łączy wszystkich chrześcijan,
niezależnie od wyznania. Św. Augustyn
mówił o niej: „Zbadajcie wszystkie mo
dlitwy, jakie znajdują się w Piśmie
Świętym, a nie wierzę, byście mogli
znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska”. Wielki Ojciec Ko
ścioła mógł tak powiedzieć, bowiem modlitwa ta zawiera w sobie istotę wszyst
kich możliwych próśb do Boga skierowanych, ucząc nas, jak należy prosić.

Tradycja liturgiczna Kościoła przejęła tekst modlitwy „Ojcze nasz” z Ewangelii
św. Mateusza (Mt 6, 913). Modlitwę tę podaje jednak także św. Łukasz Ewange
lista w nieco krótszej formie (Łk 11, 24).

Jezus pokazał nam, że do Boga możemy zwracać się jako do Ojca. Sam Je
zus jest jedynym Synem Bożym i może mówić o Nim „Ojciec mój”, ale zstępując
na ziemię Syn Boży objawił nam Ojca i otworzył nam przystęp do Niego. Przez
Jezusa staliśmy się przybranymi dziećmi Boga. Kto wybrał Chrystusa i został
ochrzczony, może mówić „Ojcze”, ponieważ stał się synem. Z jednej strony na
zywanie Boga Ojcem odwołuje się do Jego wszechmocy stwórczej, z drugiej zaś
do Jego wszechogarniającej i czułej miłości do nas – Jego ukochanych dzieci.

Jezus nauczył nas mówić nie „Ojcze mój”, ale „Ojcze nasz”, aby nasza modli
twa była wyrazem jedności całego Kościoła, wszystkich, którzy mogą Boga na
zywać Ojcem. Jest to modlitwa braci we wierze, a nie grupy indywidualistów.
Chcemy modlić się razem, jedni za drugich, nikogo nie wykluczając. Zaimek
„nasz” oznacza też, że my jesteśmy „Jego” ludem, do Niego należymy dzięki ła
sce i prawdzie, które zostały nam dane przez Chrystusa. Zaimek „nasz” wyraża
także pewność naszej nadziei na zbawienie, bo jesteśmy przecież „Jego”.

Modlitwa „Ojcze nasz” składa się z siedmiu próśb, które można podzielić na
dwie grupy. Pierwsza seria próśb prowadzi nas do Ojca, a druga jest ofiarowa
niem Bogu naszych oczekiwań.

Prośba „święć się imię Twoje” jest wyrażonym pragnieniem, by to imię było
traktowane w sposób święty, by było uświęcone w nas, ale także we wszystkich

TEMATY MIESIĄCA



CZERWIEC 17
TEMATY MIESIĄCA

innych ludziach. Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi, a następnie objawił je w Je
zusie, a objawiając swoje imię, objawił siebie. Ta prośba jest wyrazem naszego
uwielbienia i dziękczynienia.

Mówiąc „przyjdź królestwo Twoje” mamy na względzie przede wszystkim po
wrót Chrystusa i ostatecznie przyjście Królestwa Bożego, ale modlimy się rów
nież o wzrost Królestwa Bożego w obecnym czasie, pośród nas, w naszej
codzienności.

Mówiąc „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”, wyrażamy pragnienie,
by wszystko tu na ziemi działo się zgodnie z Jego wolą, a oznacza to także,
a może nawet na pierwszym miejscu, zjednoczenie konkretnie naszej woli z wolą
Jego Syna, by wypełnił się Boży zamysł zbawienia świata. Warto dodać, że aby
móc spełniać wolę Boga, trzeba też włożyć wysiłek w to, by ją rozpoznać.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” to pełne ufności wspólne
wołanie do Boga w niebie aby dał nam to czego potrzebujemy. Ten „nasz chleb”
oznacza najpierw jedzenie niezbędne do życia tu na ziemi, ale jednocześnie tak
że Chleb Życia jakim jest słowo Boże i Ciało Chrystusa, czyli to, czym karmimy
się na Eucharystii.

Prośba „odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom” to błaganie
o Boże miłosierdzie nad naszymi grzechami. Aby
to miłosierdzie mogło jednak przeniknąć do na
szego serca, sami musimy przebaczać tym, któ
rzy wobec nas zawinili, nawet naszym
nieprzyjaciołom, na wzór Chrystusa.

„Nie wódź nas na pokuszenie” brzmi może
nieco dziwnie. Tymi słowami prosimy Boga, aby
nie pozwolił nam wejść na drogę prowadzącą do
grzechu, dając nam Ducha rozeznania i mocy,
a także łaskę czujności i wytrwania do końca.
Chodzi więc o to, byśmy nie ulegli pokusie. Nie
jest możliwe, byśmy nigdy nie byli kuszeni, sam
Jezus przecież był kuszony. Prosimy jednak Boga, abyśmy dzięki Jego mocy
i Jego łasce zawsze pokusę zwyciężyli.

Wreszcie prosimy „ale nas zbaw ode Złego”. Chrystus już zwyciężył Złego
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Prosimy więc Boga, by to zwycięstwo
się ukazało, byśmy byli uwolnieni od wszelkiego zła, przeszłego, teraźniejszego
i przyszłego, którego Szatan jest sprawcą lub podżegaczem.

I wreszcie „Amen” – niech się tak stanie.

Ks. Dariusz Gronowski
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PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka służy pogłębianiu wiary, jest swego rodzaju rekolekcjami w dro
dze. Daje szansę na umocnienie życia rodzinnego, poznania wspaniałych ludzi
i prawdziwej codziennej radości. Trud pielgrzymowania owocuje pogłębieniem
więzi z Maryją. To Jej właśnie każdy pielgrzym zawierza własne słabości. Piel
grzymkowy szlak nie należy jednak do łatwych. Codziennie mamy do przebycia
średnio 30 km (są dni, w których idziemy nawet 40 km). Kontuzje, słynne pęche
rze czy innego rodzaju dolegliwości są „krzyżem” każdego pielgrzyma. Warto
pamiętać, że w naszych cierpieniach nie jesteśmy osamotnieni. Zwracanie się
do współpielgrzymów „bracie” czy „siostro” nadaje pielgrzymce niezwykły cha
rakter. Nie zważamy na warunki pogodowe: idziemy, gdy pada deszcz i nie moż
na znaleźć suchego miejsca do odpoczynku na postoju, ale też gdy świeci
słońce i jest niezwykle parno. Pochodzimy z różnych grup wiekowych, posiada
my różne wykształcenie, przejawiamy różne zachowania. Łączy nas jednak fakt,
że idziemy wspólnie do Matki, by powierzyć jej nasze intencje. Spędzenie 13 dni
z tak różnymi od nas ludźmi jest według mnie wspaniałym doświadczeniem. Mo
żemy nauczyć się od siebie nawzajem bardzo wielu pożytecznych rzeczy. Czę
sto też odkrywamy w sobie skłonność do zachowań, o jakie nigdy wcześniej
byśmy siebie nie podejrzewali. Jest to więc czas ciągłego odkrywania – siebie,
bliźniego i Boga.

Ogólny plan dnia pielgrzyma:
 modlitwy poranne: śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 udział w porannej lub wieczornej Mszy św. (albo przynajmniej komunia ducho
wa);
 w południe (12.00) Anioł Pański w podanych intencjach;
 modlitwa różańcowa;
 Koronka do Miłosierdzia Bożego (godz. 15.00);
 wieczorny Apel Jasnogórski o 21.00, na którym gromadzimy się wspólnie
w miejscowości, w której w danym dniu nocujemy.

Dzień pielgrzyma pomimo odczuwania fizycznego dyskomfortu jest dniem
szczęśliwym, spędzonym na modlitwach, licznych śpiewach i rozmowach z brać
mi i siostrami. Nocujemy na kwaterach i na salach gimnastycznych korzystając
z gościnności mieszkańców danej miejscowości. Śniadania i kolacje (kanapki)
przygotowujemy w grupie, natomiast obiady (zupy) są przygotowywane przez
kucharzy pielgrzymkowych.
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WADEMECUM PIELGRZYMA

Wybierając się na pielgrzymkę za
bieramy dwa bagaże:
 pierwszy  podręczny, na każdy dzień

(najlepiej mały plecak)
 drugi  przewożony samochodem

z jednego noclegu na następny
(np. plecak, torbę turystyczną).

Bagaż podręczny zawiera:
 dokumenty osobiste, legitymację,

pieniądze
 śpiewnik pielgrzymkowy, różaniec,

modlitewnik
 nóż, kubek i łyżkę
 butelkę wody mineralnej
 środek na komary
 chusteczki nawilżane, pomadkę do

ust
 płaszcz przeciwdeszczowy i na kry

cie głowy
 karimatę lub coś do siedzenia

W bagażu, który oddajemy na sa
mochód zabieramy:
1. sprzęt biwakowy:
 śpiwór
 karimatę (materac)
 menażki

2. ubranie:
 kilka zmian bielizny osobistej (nie

elastycznej)
 koszulki, Tshirty, flanele (w zależno
ści od upodobań)

 krótkie (ale co najmniej do kolan!!)
spodnie

 dres, ciepły sweter
 wygodne obuwie na zmianę (klapki,

sandały lub adidasy)
 skarpety bawełniane, wełniane "frote"

10 par

3. przybory higieniczne:
 dwa ręczniki
 papier toaletowy

 mydło, szamponetki
 przybory do golenia
 dezodorant
 pasta, szczoteczka do zębów
 coś do czyszczenia paznokci

4. rzeczy różne:
 latarkę
 zegarek (niektórzy preferują budziki)
 coś na komary (~off)
 igłę z nitką
 przybory do czyszczenia butów

Bagaż:
 musi być oznaczony na widocznym

miejscu kolorem grupy
 nie wolno łączyć bagaży,
 nie wolno umieszczać w bagażu nie

zabezpieczonych ostrych i szklanych
przedmiotów,

Leki indywidualne pielgrzyma obo
wiązkowe:
1. Leki własne przyjmowane stale lub

okresowo
2. Opaska elastyczna tzw. Bandaż

elastyczny 23 szt.
3. Opaska dziana tzw. Bandaż zwykły

12szt.
4. opatrunki z plastrem na odciski (wg.

uznania)
5. igły rozmiar 12, szt. 20
6. igły rozmiar 8, szt. 10
7. Talk, lub mąka ziemniaczana

Zalecane:
1. Lioton 1000 żel (na zakwasy)
2. Naproxen 10% żel
3. Ketonal żel
4. Rivel
5. Altacet Żel
6. Alantan maść lub Sudokrem
7. Tabletki do ssania na gardło

Rada:
Kupować małe opakowania!

TEMATY MIESIĄCA
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Urodził się w Cascina Sermiola jako ostatnie
z dziewięciorga dzieci Carla i Teresy Gustów. Dzie
więć miesięcy później zmarł jego ojciec. W 1919 r.
mając ok. 5 lat Luigi przyjął pierwszą komunię. Miał
tak ogromne pragnienie przyjęcia do serca Pana
Jezusa, że niezauważenie przemknął do stopni oł
tarza. Przerażona tym mama pobiegła powiedzieć
o tym księdzu, który po wysłuchaniu małego uznał,
że był on na to dobrze przygotowany. Od tej chwili
Luigi przyjmował komunię i stał się gorliwym mini
strantem. Był chłopcem bardzo chorowitym.
W 1923 r. uległ poważnemu wypadkowi, przez co całe jego życie naznaczone
było cierpieniem. Był zmuszony spędzić lata młodzieńcze w oddaleniu od rodziny
przebywając w sanatoriach i szpitalach. Odbył w tych latach pielgrzymkę do Lo
urdes, gdzie modlił się o łaskę uzdrowienia. Napisał list do Don Filippa Rinaldie
go prosząc o modlitwę w intencji wyzdrowienia. Pewnej nocy przyśniła mu się
Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka. Luigino zapytał Ją wtedy  „Matko
moja, czy wyzdrowieję?”  „Tak, w miesiącu mi poświęconym!”; zapytał też  „Zo
stanę kapłanem?”  Maryja przytaknęła; „Pójdę do nieba?”  Maryja uśmiechnęła
się. Luigi obiecał wtedy Matce Bożej, że jeśli dostąpi uzdrowienia, poświęci całe
swoje życie cierpiącym. Don Rinaldi odpisał: „Połącz się z nami w modlitwie
i miej ufność”. Młodzież z Oratorium w Valdocco rozpoczęła nowennę w intencji
Luigiego. Po trzech nowennach zamknęło się samorzutnie siedem otwartych
wrzodów, ustąpił proces gruźliczy, a noga, która nie była już w stanie utrzymać
ciężaru ciała, wzmocniła się. Dokonało to się 17 maja 1931 r. Jako wotum
wdzięczności święty oddał kule do Sanktuarium Świętego Serca w Valentino
w Casale Monferrato. W 1935 r. zmarła mama Luigiego. Niedługo później wstąpił
do seminarium w Casale. Został wyświęcony na kapłana w Bazylice Św. Jana na
Lateranie 17 grudnia 1938 r. Od 1 maja 1945 r. był urzędnikiem do Spraw Świę
tych w Sekretariacie Stanu, gdzie przez 20 lat współpracował z Giovannim Batti
stą Mintinim – przyszłym papieżem Pawłem VI. W 1962 r. Ojciec Święty
powierzył mu funkcję odpowiedzialnego za szpitalną opiekę religijną we Wło
szech. Dzięki jego inicjatywie powstało wiele pięknych dzieł mających na celu
wsparcie ludzi chorych. Odszedł niespodziewanie w 1984 r. O jego śmierci Sio
stra Myriam napisała w ten sposób: „Jestem pewna, że Matka Boska przyszła,
aby zabrać ze sobą swego ulubionego syna. Sama przyszła, osobiście! W prze
ciwnym razie niewytłumaczalny zostałby świetlany uśmiech, jaki drogi Ojciec miał
na ustach tuż na chwilę, zanim uszło z niego życie. Uśmiech, który mu pozostał
i potem, rozświetlając jego twarz: taki uśmiech mogła mieć tylko dusza zespolo
na z Bogiem!”.

Opracowała Anna Kulpaczyńska

Beatyfikacja Sługi Bożego
ks. Prałata Luigiego Novarese ( 29 lipca 1914 r.  20 lipca 1984 r.)
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Bł. Alina z Forest urodziła się w rodzinie pogańskiej w Dielbeek
niedaleko Brukseli. Były to tereny misyjne. Alina zetknęła się
z chrześcijaństwem i pod wpływem Bożej łaski, bez wiedzy ro
dziców, przyjęła chrzest. Za jej odstępstwo od religii przodków,
rodzice ją uwięzili i postawili straże, by uniemożliwić jej kontak
towanie się z chrześcijanami. Zmarła 17 czerwca 640 r. od ran
zadanych jej przez strażnika. Jej ciało pochowano w Forest.
Przy grobie wierni składali jej hołd jako męczennicy. Wierzyli
też, że święta obecna jest przy swoich relikwiach, dlatego tam

właśnie prosili o wstawiennictwo u Boga. Jej grób stał się lokalnym sanktuarium.
W 1105 r. przy jej grobie benedyktyni zbudowali opactwo. W 1193 r. opat tego
klasztoru dokonał uroczystego podniesienia jej relikwii, co wówczas znaczyło ty
le, co beatyfikacja.
Patronka: cierpiących na choroby oczu i ból zębów;
Wspomnienie: 17 czerwca.

Św. Jan Chrzciciel urodził się w Judei, pół roku przed Jezu
sem, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną
Maryi z Nazaretu. Jego narodziny zapowiedziane były jako do
wód prawdziwości słów wypowiedzianych do Maryi przez Ar
chanioła Gabriela w czasie zwiastowania, a także do jego ojca
w Świątyni Jerozolimskiej. W młodym wieku Jan udał się na pu
stynię, gdzie podjął życie ascety. Na przełomie 28/29 roku nad
Jordanem, w pobliżu Jerycha, rozpoczął publiczne nauczanie
o nadchodzącym Królestwie Bożym oraz udzielał chrztu. Wska
zał na Jezusa jako oczekiwanego Baranka Bożego i nazwał Go

Mesjaszem. Uchodził za proroka, ale Chrystus określił go jako kogoś więcej (Mt
11,911)  posłańca przed Bogiem. Wystąpił przeciw królowi Herodowi Antypaso
wi (syn Heroda Wielkiego), potępiając jego kazirodcze małżeństwo z Herodiadą 
bratową. Został przez niego aresztowany i uwięziony w twierdzy Macherontu,
a następnie ścięty. Miał wtedy trzydzieści kilka lat. W Janie Chrzcicielu uderza
jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty. Był pierwszym świętym czczonym
w całym Kościele.
Patron: wielu państw i miast, m.in.: Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec,
Węgier, Chojnic, Nysy, Kutna, Wrocławia, a także: abstynentów, niezamężnych
matek, skazanych na śmierć.
Wspomnienie: w Kościele katolickim obchodzone jest dwukrotnie:
24 czerwca – Narodzenie św. Jana Chrzciciela (uroczystość liturgiczna);
29 sierpnia – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela (wspomnienie obowiązkowe).

Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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Zapisy: Agnieszka Linka, tel. 604790105, email: a.linka@poczta.fm

Opiekun: ks. Aleksander Werstler, tel. 603929839
Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Ruchu Rodzin Nazaretańskich:
http://www.rrn.info.pl

„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

Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 06.07 (sobota), kończą się 13.07 (sobota) (liczba
miejsc ograniczona !):
Koszt pobytu:
395 zł  osoba dorosła,
370 zł  młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
350 zł  dzieci powyżej 10 lat do 13 lat
290 zł  dzieci powyżej 3 lat do 10 lat, (osobne łóżko, połowa porcji wyżywienia)
dzieci do 3 lat – bezpłatnie (bez wyżywienia i bez oddzielnego łóżka)
plus koszty przejazdów oraz wstępy do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
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MODLITWA ZA RODZINĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który
jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego
Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych
pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich
własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego
rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu
małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez
jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny
z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Amen. (Jan Paweł I I )

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

KKĄĄCCIIKK MMOODDLLIITTWW

LLIISSTTYY PPAARRAAFFIIAANN
Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafi i oraz drogą mailową:
zbawiciel.redakcja@gmail .com z dopiskiem "DO REDAKCJI".

BBAANNKK UUSSŁŁUUGG

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.

NASZE SPRAWY

Oddam dwie opony do Tico.
Informacja pod numerem redakcyjnym.

Młode, uczciwe małżeństwo zaopiekuje się mieszkaniem
w zamian za opłaty czynszowe. Informacja pod numerem
redakcyjnym.
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STREAFA RELAKSU

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA

Kupon konkursowy nr 14.

Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 14 ( dla dzieci).

Hasła _________________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełni j prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: diagram dla dzieci -niespodzianka, krzyżówka - bilety na basen.

Nagrody z numeru 1 3 zostaną wręczone 23 czerwca, po Mszy św. o godz. 1 0.30.

I . Sprawowana przez kapłana.
I I . W tym miesiącu odmawiamy litanie do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
I I I . Papież, który chciał ustanowić uroczystość
Bożego Ciała.
IV. Biskup, który wprowadził uroczystość
Bożego Ciała w Polsce.
V. Popularyzowała nabożeństwo ku czci Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa.

DDll aa ddzzii eeccii
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STREFA RELAKSU

KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO POSŁUCHAĆ.. .

Chorał gregoriański po liftingu.
Tytuł mógł zabrzmieć odstręczająco. . .ale muzyka na pewno nie.
Jan Garbarek, jeden z najbardziej znanych współczesnych
muzyków jazzowych na świecie, postanowił dodać nieco
współczesnego blasku pięknej muzyce średniowiecznej.
Funkcję owego "blasku" pełni tu saksofon, którego po
mistrzowsku skomponowana linia melodyczna w żaden sposób
nie zakłóca, lecz tylko uwydatnia i dopełnia niesamowitą
harmonię muzyki wieków średnich. Połączenie ryzykowne, ale
bardzo udane. Zdecydowanie warto posłuchać.

Amelia Waszkowska

Pappardelle ze szparagami i łososiem
Składniki:
Kawałek łososia
wędzonego na go-
rąco
Pęczek zielonych
szparagów
Kubeczek śmietanki 36%
Łyżka serka topionego
Makaron pappardelle (szerokie wstążki)
Czosnek, przyprawy

Makaron ugotować zgodnie z instrukcją
na opakowaniu. Odłamać stwardniałe
części szparagów, łososia podziel ić na
małe cząstki. Wycisnąć dwa ząbki
czosnku i wraz ze szparagami podsma-
żyć na maśle (ok. 5 min, szparagi muszą
zmięknąć). Całość zalać śmietanką, do-
dać serek topiony i przyprawy, zagoto-
wać. Sos podawać z pappardelle,
ugotowanym al dente, i świeżo mielonym
pieprzem.

Pstrąg pieczony z masłem ziołowym
Składniki:
2 wypatroszone
pstrągi
Pęczek koperku
3-4 ząbki czosnku
1 00 g masła
Świeży tymianek, szałwia, bazylia
Sól morska
Cytryna

Pstrągi opłukać, osuszyć i natrzeć solą
morską. Wszystkie zioła drobno posiekać
i wymieszać z miękkim masłem. Napeł-
nić ryby ziołową masą i plasterkami cy-
tryny, zawinąć w folię i piec w piekarniku
ok. 30 min, następnie rozciąć fol ię i piec
jeszcze 1 0 min. do zarumienienia. Poda-
wać z pieczonymi ziemniakami lub ba-
gietką i zieloną sałatą.

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLII NNAARRNNYY
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Hanna Ludwikowska, Zuzanna Ludwikowska,

Nadia Bogacz, Bartłomiej Kołkowski,

Anna Katarzyna Szarzyńska, Alan Jerzyło,

Matylda Witasik, Bianka Kulpa, Wiktoria Kawa

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 1 0.30, 1 2.00, 1 3.30, 1 5.00, 1 9.1 5 /akademicka/

Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 1 8.30

Ważne informacje

Biuro parafialne czynne:

wtorek i piątek 1 0.00 - 1 2.00 oraz 1 6.00 - 1 8.00,

czwartek 1 8.00 - 1 9.30,

poniedziałek i środa nieczynne

Nr telefonu ks. dyżurnego: (68) 324 1 7 75, kom. 693-952-030

Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 1 8.00 - 1 9.30

Ogłoszenia prafialne znajdują się w gablocie przy kościele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl.

Ś.P.

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

I rena Chłopkowska, Halina Sobolewska, Stefan Symonowicz,
Izabela Kosińska- Muller, Adam Schmidt, Ewa Ożygała,
Pelagia Rzeźniczak, Krystyna Kubisiak, Lubomir Łebski,
Roman Marcinkowski
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Fotoreportaż

Eucharystyczny Ruch Młodych w Pniewach

18 maja 2013 r.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

18 maja 2013 r.

Ruch Rodzin Nazaretańskich  majówka w Wilkowie

19 maja 2013 r.
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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.

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.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na czerwiec:

Ogólne

Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego

poszanowania.

Misyjne

Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty

chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

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 1 86-2393\01 ,,art.55 ustawy o stosunku
państwa do kościoła katol ickiego 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 Rzymskokatol icka Najświętszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
271 0901 535000000005302071 3

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.


