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Fotoreportaż

Boże Ciało
30 maja 2013 r.

20- lecie kapłaństwa ks. Aleksandra Werstlera
3 czerwca 201 3 r.

Msza św. prymicyjna ks. Pawła Sztybera
9 czerwca 201 3 r.
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Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „ Zbawiciel”.

Dobiega końca rok szkolny i katechetyczny. Jest to do-

skonała okazja do podziękowania Panu Bogu za wszyst-

kie łaski i wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od

września do czerwca. Rozpoczynając czas wakacji chce-

my podążyć za słowami Pana Jezusa, które skierował do

swoich uczniów: „Idźcie i odpocznijcie nieco”. Wakacje są takim czasem

odpoczynku, relaksu i oderwania od codziennych obowiązków oraz od

trudnej niekiedy codzienności. Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy jed-

nak o tym kim jesteśmy i jakie mamy obowiązki względem Boga jako

chrześcijanie. Niech będzie obecna w programie dnia codzienna modlitwa

przypominająca nam o bliskości Boga. Poszukajmy w miejscu naszego

wakacyjnego pobytu kościoła, do którego będziemy mogli udać się na

niedzielną Eucharystię. Jeżeli takiej możliwości nie będzie, to uczyńmy

głębszą osobistą refleksję o Panu Bogu. Wędrując wakacyjnymi szlakami

miejmy oczy szeroko otwarte na piękno świata stworzonego przez Pana

Boga. Zapraszamy także na pielgrzymie szlaki. Z naszej parafi i na Piel-

grzymkę na Jasną Górę do Częstochowy wyruszy grupa Zielona w ra-

mach Pielgrzymki Diecezjalnej. Pod koniec l ipca młodzież zapraszamy na

Spotkanie Młodych do Świebodzina w ramach Światowego Dnia Młodzie-

ży. Niech wakacyjne spotkania z nowo poznanymi ludźmi ubogacą nas

wewnętrznie. Odwiedzając obce kraje poznawajmy ich tradycje i kulturę.

Niech czas wakacji będzie dla wszystkich czasem błogosławionym, rado-

snym i szczęśliwym.

W imieniu duszpasterzy naszej Parafi i

Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz.

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

28.06. - Rozpoczęcie wakacji .
5.07. - 1 . piątek miesiąca.
613.07. - Letnie rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
13.07. - Nabożeństwo Fatimskie o g. 1 8.30.
25.07. - Wspomnienie św. Krzysztofa – Patrona Kierowców

i podróżujących o g.1 8.30, poświęcenie pojazdów.
26.07. - Liturgiczne wspomnienie Joachima i Anny – Dzień

modlitwy za dziadków i babcie.

131.08. - Miesiąc trzeźwości.
2.08.  Rozpoczęcie XXXI Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Msza na

rozpoczęcie pielgrzymki w Konkatedrze o g. 6.00.
2.08. - 1 . piątek miesiąca.
6.08. - Święto Przemienienia Pańskiego.
12.08. - Zakończenie Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.
13.08. - Nabożeństwo Fatimskie o g. 1 8.30.
15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze jak w niedzielę.
16.08. - Dzień Imienin Księdza Biskupa Stefana Regmunta – Ordynariusza

naszej diecezji .
26.08. - Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej.
31.08 . - Zakończenie wakacji .

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA LLIIPPIIEECC 220011 33 rr..

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

NNAA SSIIEERRPPIIEEŃŃ 220011 33 rr..

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie Stefanie,
Wyrażając wdzięczność za ukierunkowywanie wspólnoty kościelnej Diecezji Zielo-
nogórsko- Gorzowskiej na płaszczyźnie duchowej, liturgicznej, katechetycznej i ad-
ministracyjnej, życzymy, aby Ksiądz Biskup każdego dnia na nowo czerpał radość
i umocnienie z głębokiej przyjaźni, jaka wiąże kapłana z ukrzyżowanym i zmar-
twychwstałym Chrystusem. W modlitwach prosimy Ducha Świętego, aby ofiarna
posługa pasterska stale, a szczególnie w przeżywanym Roku Wiary, przynosiła ob-
fity plon w sercach diecezjan. Niech Maryja, Matka Kościoła oraz święci i błogo-
sławieni świadkowie wiary będą orędownikami przed tronem Ojca w niebie we
wszystkich sprawach Księdza Biskupa i rodziny diecezjalnej. Bóg zapłać za wszel-
kie dobro i Szczęść Boże na dalsze lata pasterskiej posługi.

Duszpasterze i wierni Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela



LIPIEC / SIERPIEŃ 5

ŻYCIE PARAFII

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA
PRZY PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO
ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE

SERDECZNIE ZAPRASZA PARAFIAN
na

21 OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ RODZINY RADIA MARYJA
do CZĘSTOCHOWY

dnia 1 4 l ipca 201 3r. ,

wyjazd dnia 1 3 l ipca godz. 22.30

Zapisy w Biurze Koła Przyjaciół Radia Maryja (salka nr 4 na plebanii , wejście od
podwórza, czynna w każdą sobotę i niedzielę w godz. 1 0.00-11 .30) lub w zakrysti i .
Informacje w sprawie pielgrzymki można otrzymać pod telefonem 536 61 3 788.

W ROKU WIARY
PIELGRZYMUJEMY DO MATKI

NAJŚWIĘTSZEJ NA JASNĄ GÓRĘ
pod hasłem:

, ,MOCNI WIARĄ”

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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11 maja 201 3 r. (sobota), po Mszy św. i nabożeństwie majowym
KPRM pielgrzymowało wraz z Opiekunem - Księdzem Aleksan-
drem Werstlerem, do Sanktuarim Miłosierdzia Bożego i figury
Chrystusa Wszechświata w Świebodzinie. Podróż do Sanktuarium
upłynęła w duchu modlitwy i śpiewu. Po przyjeździe przywitał nas
Ks. Antoni Trzyna, który opowiedział pielgrzymom jak powstało
Sanktuarium i figura Chrystusa Króla Wszechświata.
Inicjatorem powstania Sanktuarium jest Ks. Prałat Sylwester Za-
wadzki, także. Jest on też pomysłodawcą i real izatorem budowy
pomnika Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie.
Obecnym Proboszczem i Kustoszem Sanktuarium jest Ks. Kano-
nik Zygmunt Zimnawoda. Pielgrzymi odmówil i cząstkę różańca na
zewnątrz Sanktuarium przed figurą Matki Najświetszej.
Po udaniu się do wnętrza Sanktuarium, pielgrzymi przed Najświet-
szym Sakramentem odmówil i Koronkę do Miłosierdzia Bożego
w intencji Kościoła, Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja, Tele-
wizj i Trwam. Po Koronce był czas na indywidualną modlitwę przed
rel ikwiami św. Faustyny Kowalskiej, błogosławionego Ojca Świete-
go Jana Pawła I I , Księdza Sopoćko.
Przed figurą Chrystusa Króla Wszechświata był czas na wspólną
modlitwę, krótki posiłek i rozmowy.
Wzmocnieni miłością Boga, radośni, szczęśliwie powrócil iśmy do
naszych domów.

Koło Przyjaciół Radia Maryja 25 maja 201 3 r. udało się na
XV Pielgrzymkę Młodych z Radiem Maryja do Naszej Pani Jasno-
górskiej w Częstochowie.
Serdecznie dziękujemy młodym za udział w pielgrzymce,
a wszystkim, dzięki których wsparciu i modlitwie ta pielgrzymka
mogła się odbyć, Bóg zapłać.

Koło Przyjaciół Radia Maryja pielgrzymowało i brało udział
w uroczystości djecezjalnego dziękczynienia za Beatyfikację bło-
gosławionego Sługi Bożego Ks. Prałata Luigiego Novarese, w Gło-
gowie 8 czerwca 201 3 r.

Jadwiga Wojtkowska, przewodnicząca Koła RM

ŻYCIE PARAFII
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Nadzwyczajna posługa szafarza Komunii Świętej

1. Kilka słów o sobie: miejsce pracy, stan cywilny, zainteresowania.
Uniwersytet Zielonogórski; mąż i ojciec; język łaciński, teolo-

gia.
2. Od dawna w parafii Najświętszego Zbawiciela?

Od dawien, dawna. A tak na poważnie od ponad trzydziestu
lat. Tu przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą, Sakrament Bierzmo-
wania.
3. Co oznacza dla mnie bycie nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św.?

Jak to bywa z wieloma ważnymi wydarzeniami w życiu tak i w moim przypadku
moje posługiwanie, jako nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. przyszło niespo-
dziewanie i nieoczekiwanie - przynajmniej tak o tym na samym początku myślałem.
Być może było to dziełem mojego odwiecznego zainteresowania ołtarzem, na który
jako dziecko miałem już okazję patrzeć, gdy przychodziłem do kościoła.
Pomimo tego, iż już wiele razy w swoim życiu mogłem przeżywać pamiątkę usta-
nowienia Eucharysti i to, mimo upływu tylu lat mogę przeżywać na nowo, odkrywa-
jąc za każdym razem na innej płaszczyźnie tajemnice bezinteresownego,
bezwarunkowego ofiarowania się Jezusa Chrystusa za nas.
Za każdym razem, gdy kapłan unosi Hostię mam wrażenie, że Chrystus patrzy na
mnie, przywołuje mnie i zaprasza do osobistego „scalenia” i połączenia się z nim.
Jest to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu każdego chrześcijanina, jaki
można przeżywać, jeśl i się tylko tego pragnie.
Owe pragnienie pogłębiania prawdy i zrozumienia istoty Misterium Odkupienia
Człowieka podczas sprawowania Eucharysti i , pozostało we mnie niezmienne do
dnia dzisiejszego, więc gdy ks. Proboszcz zaproponował mi pełnienie posługi nad-
zwyczajnego szafarza Komunii Św. z radością i jednoczesną obawą odpowiedzia-
łem pozytywnie.
Nie oznacza to, iż mam przekonanie o swojej „wyjątkowości”. Wręcz przeciwnie,
miałem wątpliwości. Wiele było we mnie wewnętrznych pytań, czy jestem godny do
pełnienia tak odpowiedzialnej posługi.
Pojawiające się pytania nie są pozbawione racji , bowiem powszechne oczekiwanie
jest takie, aby posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. pełniły osoby odpo-
wiednio akceptowane przez parafian i kapłanów.
W chwil i , gdy zastanawiałem się wewnętrznie nad odpowiedzią, z pomocą przyszły
mi moje zainteresowania teologią, które przekonały mnie, że wobec Boga, który
jest Miłością, wszyscy ludzie (w tymi i ja) tak samo są „godni i niegodni”. Sam Je-
zus podkreślał, że wszyscy przez chrzest wobec Boga jesteśmy równi.

Swoją decyzję na „tak”, potraktowałem, jako wezwanie Kościoła i samego Jezusa,
któremu nie odmawia się mimo licznych wątpliwości. Udzielanie Komunii Św. wier-
nym podczas Mszy św. jest niezwykłym i si lnym przeżyciem. Uczucie to towarzyszy
mi stale i niezmiennie. Sprzyja głębokiemu przeżywaniu Eucharysti i , wpływając tym
samym na mój osobisty duchowy rozwój.

Sławomir Mielcarz

TEMATY MIESIĄCA
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„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)

. . . to temat XX światowego spotkania młodych. Pozwala
on młodym wszystkich kontynentów duchowo przebyć
drogę Mędrców.
W istocie, światło Chrystusa rozjaśniało już umysły i ser-
ca Mędrców. „Ruszyli w drogę” (Mt 2,9) z odwagą udając
się na nieznane drogi i podejmując długą i niełatwą po-
dróż. Nie wahali się pozostawienia wszystkiego, aby
pójść za przewodem gwiazdy, którą zobaczyli na Wscho-
dzie.

Przemierzając z wiarą drogę Odkupiciela od ubóstwa
żłóbka do opuszczenia na krzyżu, lepiej zrozumiemy ta-
jemnicę Jego miłości, która odkupiła ludzkość. Dziecię, złożone przez Maryję
w żłobie, jest Bogiem-Człowiekiem, którego zobaczymy przybitego do krzyża.
Ten sam Zbawiciel jest obecny w sakramencie Eucharysti i . W betlejemskiej stajni
dał się adorować Maryi, Józefowi i pasterzom w ubogiej postaci Nowonarodzo-
nego Dziecięcia; w konsekrowanej Hosti i adorujemy Go obecnego sakramental-
nie w ciele i krwi, duszy i bóstwie, i dającego się nam jako pokarm na życie
wieczne. Msza święta staje się więc prawdziwym spotkaniem miłości z Tym, któ-
ry samego siebie wydał za nas. Nie ociągajmy się, odpowiedzmy Mu, kiedy za-
prasza nas „na ucztę Godów Baranka”.

Mędrcy złożyl i Mesjaszowi dary symbolizujące prawdziwe uwielbienie. Składając
złoto, podkreśl i l i Jego królewską boskość; kadzidłem wyznali , że jest On kapła-
nem nowego Przymierza; ofiarując mirrę, oddali cześć prorokowi, który przeleje
swą krew, by pojednać ludzkość z Ojcem.

Papież Jan Paweł I I wzywa nas, abyśmy ofiarowali Panu złoto naszego istnienia,
to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego
wołanie; wznieśl i ku Niemu kadzidło naszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwa-
ły; ofiarowali Mu mirrę, czyl i pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu
Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie.

Mamy nie ulegać fałszywym iluzjom i przelotnym modom, które nie rzadko pozo-
stawiają tragiczną pustkę duchową! Odrzućmy pokusę pieniądza, konsumpcyj-
nego życia i podstępnej przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.

Oddawanie czci prawdziwemu Bogu zakłada autentyczny akt sprzeciwu wobec
wszelkiej formy bałwochwalstwa. Czcijmy Chrystusa: On jest Skałą, na której
możemy zbudować waszą przyszłość i świat bardziej sprawiedl iwy i sol idarny.
Jezus jest Księciem pokoju, źródłem przebaczenia i pojednania, które może
uczynić braćmi wszystkich członków rodziny ludzkiej.

„Orędzia Ojca Świętego z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży”
Opracowała Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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WAKACYJNA LEKCJA CZŁOWIECZEŃSTWA

Nadchodzące miesiące będą
okazją do odpoczynku od codzien-
nego natłoku zajęć, przymusu wsta-
wania do szkoły, urlopu od pracy
zawodowej. To właśnie ten moment,
który pozwala nam na zrobienie tego
wszystkiego na co w ciągu roku zwy-
czajnie nie ma czasu. Wakacje - ide-
alna pora na pracę nad odbudową
więzi i relacj i międzyludzkich. W dzi-
siejszych zaganianych czasach nie
ma chwil i na treściwą rozmowę, na spokojne wysłuchanie drugiego człowieka,
na zastanowienie się nad możliwością rozwiązania problemów osób nam bli-
skich. Jakże często członkowie nawet najbl iższej rodziny spotykają się tylko przy
okazji kolejnych ślubów czy pogrzebów. Młode pokolenie, żyjąc w wirtualnym
świecie zapomina o odwiedzaniu starszych, samotnych pomimo posiadania ro-
dziny, babć i dziadków. Życie nabiera tempa, małżeństwa mijają się pracując na
kilka etatów, dzieci zamiast rozmowy z rodzicem dostają kolejny „wypełniacz
czasu” w postaci bezdusznego gadżetu. Komunikujemy się poprzez portale spo-
łecznościowe nawet z osobami mieszkającymi „za ścianą”. Nie nadążamy zwy-
czajnie żyć, wydajemy oświadczenia i formułujemy komunikaty w miejsce
dyskusji . Ki lka pokoleń wstecz, kiedy nie było tak rozwiniętej technologii , która
powstała właśnie po to, aby ułatwić pracę i dać nam trochę wytchnienia, relacje
międzyludzkie wydawały się pełniejsze, bogatsze w treść i sens. Celebrowało
się najmniejsze rodzinne święto, komunikacja była dwustronna, dzień wydawał
się dłuższy. Praca była koniecznym dodatkiem, a nie treścią istnienia. Nawet za-
bawy dzieci i gry podwórkowe typu: „kręconka” czy też „skakanie w gumę” lub
„klasy” uczyły współdziałania w grupie i współistnienia w pewnej społeczności.
Dziś młode pokolenie wybiera gry strategiczne z nieznanym, internetowym prze-
ciwnikiem, „kl ikanie” na czacie zamiast spaceru z przyjaciółmi, długie telefonicz-
ne wywody zamiast bezpośredniego spotkania twarzą w twarz. Bo tak
wygodniej, szybciej, bo nie ma czasu… Wykorzystajmy wolny czas, który jest
nam dany podczas wakacji na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Na-
uczmy się „być” - w pełnym sensie tego słowa, a nie tylko „bywać” dla tych, któ-
rzy tego kontaktu bardzo potrzebują.

Agnieszka Sobiak
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TEMAT MIESIĄCA

WW pprrooggii BBoożżee wweejjddźź ww ggooddnnyymm uubbiioorrzzee

Czas letnich wakacji to okazja do zastanowienia się
nad czymś, o czym część z nas może nie zawsze pa
mięta. Wyjazdy nad jezioro, do lasu czy na działkę połą
czone z falą upałów wiążą się także ze zmianą sposobu
ubierania w tym okresie. Z szaf wyciągamy wygodne,
porozciągane Tshirty, krótkie spódniczki, szorty, bluzki
na ramiączkach, zwiewne (czasem nawet prześwitujące)
sukienki i klapki. Jest to dla nas strój codzienny, ponie
waż jest swobodny. Tymczasem nie wszyscy pamiętamy,
że nie jest to ubiór odpowiedni na Mszę świętą.

Obecnie niestety zacierają się granice pomiędzy strojem odświętnym a tym,
który nosimy na co dzień. Wraz z upływem lat zmienia się styl ubierania, reguły
dotyczące wyglądu się rozluźniają albo w ogóle zanikają. Są jednak miejsca,
choćby takie jak drogie, eleganckie restauracje, w których nie wypada pojawić
się w dresie. Czy zatem tym bardziej nie powinniśmy zadbać o schludny i skrom
ny ubiór w kościele?

O godnym ubiorze należy pamiętać nie tylko idąc do kościoła na Mszę świę
tą w niedzielę czy inny dzień tygodnia, ale także wtedy, gdy mamy zamiar choć
by odwiedzić świątynię. Podczas wakacji często zwiedzamy kościoły, które
znajdują się na trasie naszej podróży. Również wtedy trzeba pamiętać, że nie są
to jedynie obiekty turystyczne, a przede wszystkim miejsca szczególnej obecno
ści Boga. Do niektórych sanktuariów możemy nawet nie zostać wpuszczeni
w nieodpowiednim stroju. Pamiętajmy o tym.

Oczywiście, można powiedzieć, że są dużo poważniejsze sprawy w Koście
le, na których powinno się skupić uwagę, a na ich tle ta wydaje się mało znaczą
ca. Chodzi tu jednak o coś więcej niż jedynie o to, co ubierzemy do kościoła.
Chodzi przede wszystkim o nasz stosunek do Boga, Gospodarza tego miejsca,
i o szacunek do Niego. Nie możemy pomylić kościoła z plażą, dyskoteką czy bo
iskiem, bo jest to Dom Boży.

Nie istnieją szczegółowe przepisy dotyczące stroju do kościoła i może nie
do końca wiemy czym jest ten „godny ubiór”. Uważa się, że powinien być przede
wszystkim czysty i nie wyzywający. Najlepiej więc zrezygnować z bluzek odkry
wających ramiona, zbyt dużą część pleców czy dekoltu oraz z krótkich spodni
i mini spódniczek. Ubiór jest sprawą osobistą – to fakt, dlatego nikomu nie moż
na niczego narzucać. Nikt też nie powinien poczuć się wytykany z tego powodu.
Chodzi głównie o to, żeby uświadomić sobie rolę ubioru w kościele, uwrażliwić
się na ten problem i indywidualnie go rozważyć.

Małgorzata Adamczewska
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KOLEJOWY SZLAK PAPIESKI

Miejsca szczególnie związane z osobą Karola Wojtyły –
papieża Jana Pawła II – czyli jego rodzinne Wadowice
i Kraków, w którym spędził wiele lat życia, zyskały w 2006
r. specjalne połączenie kolejowe. Na trasie Pociągu Pa
pieskiego znalazły się też dwa najważniejsze małopolskie
sanktuaria – także nierozerwalnie związane z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. Są to Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach oraz Sanktu
arium PasyjnoMaryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Pociąg pierwszy raz ruszył 31 marca 2006 roku. Niegdyś służył do celów piel
grzymkowych, ale ze względu na malejące zainteresowanie podróżowaniem nim,
trasa została zlikwidowana. Obecnie pociąg pomalowany w barwy papieskie
przeznaczono do codziennej obsługi linii Kraków  BielskoBiała. Od 2010 roku
Pociąg Papieski kursuje również często na trasie ZakopaneKrakówZakopane.

Kolejnymi stacjami na trasie pociągu były Kraków Główny, Kraków Płaszów,
Kraków Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona i Wadowice. W Łagiew
nikach mieści się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, konsekrowane podczas
ostatniej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 2002 roku. Natomiast na
przystanku odbyło się poświęcenie Pociągu Papieskiego przez Benedykta XVI,
podczas jego wizyty w Polsce. W Kalwarii Zebrzydowskiej znajduje się ośrodek
kultu maryjnego. W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Cudownej. Znajdu
je się tam również znany jako polska Via Dolorosa lub polska Golgota, system
kaplic. Nazywane jest tak ze względu na ukształtowanie terenu, przypominające
Golgotę. Co roku w Wielki Tydzień odprawiane są, tradycyjne Misteria męki Pań
skiej.

Końcowym przystankiem były oczywiście Wadowice – miasto narodzin i miej
sce dorastania papieża Jana Pawła II. Zwiedzić można było jego dom rodzinny,
który jest też miejscem jego narodzin. Wystawione są tam również rzeczy pry
watne papieża, w tym przestrzelony płaszcz z zamachu, który miał miejsce
13 maja 1981r.

TEMATY MIESIĄCA

POCIĄGIEM I SAMOCHODEM ŚLADAMI PAPIEŻA



„Zbawiciel”12
TEMATY MIESIĄCA

ŚLADAMI JANA PAWŁA II (TRASA SAMOCHODOWA)

Zwolennicy podróży samochodem mogą udać się w podróż śladami papieża
Jana Pawła II, z Krakowa przez m.in. Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Zako
pane do Starego Sącza. Kraków i Małopolska to rodzinne strony Karola Wojtyły –
papieża Jana Pawła II. Stąd ruszył do Rzymu na konklawe, tu też najchętniej po
wracał we wspomnieniach i podczas wizyt duszpasterskich w ojczyźnie: Tu, na
tej ziemi się urodziłem. Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia
(…) Tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego (…) Tutaj też, w Katedrze
Wawelskiej, otrzymałem konsekrację biskupią. W Krakowie jest wiele miejsc
związanych z papieżem – najważniejsze to Pałac Biskupów Krakowskich, w któ
rym mieszkał i widywał się z wiernymi podczas pielgrzymek do Krakowa
(ul. Franciszkańska 3), oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Wadowice to rodzinne miasto Karola Wojtyły. W domu, gdzie mieszkał, dziś
jest niewielkie muzeum, a przy rynku stoi Bazylika Ofiarowania NMP, gdzie był
ochrzczony. Na samym rynku w 1999 r. we wzruszającym przemówieniu papież
wspominał rodzinne miasto: W tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczę
ło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął,
i kapłaństwo się zaczęło.

Wspaniałe wczesnobarokowe sanktuarium i ciche Dróżki Kalwaryjskie z roz
rzuconymi wśród wzgórz beskidzkich kościółkami i kaplicami w Kalwarii Zebrzy
dowskiej (13 km od Wadowic w stronę Krakowa drogą nr 52) – dziś znajdujące
się na Liście UNESCO – to jedno z najczęściej odwiedzanych przez Karola Woj
tyłę miejsc w Małopolsce. Jak sam wspominał, przyjeżdżał tu już jako młody
chłopiec z niedalekich Wadowic, a później jako ksiądz, biskup, wreszcie papież,
by w modlitewnym skupieniu przemierzać samotnie drogę krzyżową. Papież
wspominał też Oświęcim, m.in. podczas pielgrzymki w 1979 r.: Oświęcim jest
rozrachunkiem z sumieniem ludzkości poprzez te tablice, które świadczą o ofia
rach, jakie poniosły narody. Oświęcim jest miejscem, którego nie można tylko
zwiedzać. Trzeba przy odwiedzinach pomyśleć z lękiem o tym, gdzie leżą granice
nienawiści.

Jako młody ksiądz, Karol Wojtyła spędzał wakacje w podkrakowskich Raci
borowicach. Tu w zacisznej okolicy, w parafii przy ślicznym, gotyckim kościółku
fundacji Jana Długosza, studiował dzieła św. Tomasza. Wspominał te czasy tak:
Wiele czasu spędziłem w starym raciborskim kościele (…). Wiele godzin prze
medytowałem spacerując po cmentarzu. Przywoziłem do Raciborowic także swój
warsztat studiów (…).
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Kolejna miejscowość związana z Wielkim Papieżem to Niegowić – oddalona
o 24 km od Krakowa. Tu młody wikary Karol Wojtyła został skierowany do swojej
pierwszej pracy duszpasterskiej w miejscowej parafii: Pamiętam, że (…) gdy
przekraczałem granicę parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. (…)
I tak rozpoczęła się moja praca duszpasterska.

Podhale i góry – zarówno Beskidy, jak i Tatry –
to także ukochane miejsce Karola Wojtyły. Mówił:
Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu –
i dlatego też nic dziwnego, że ciągną tutaj ludzie
z różnych stron Polski, a także spoza Polski.

W Ludźmierzu, oddalonym o 4 km na zachód
od Nowego Targu, pielgrzymował do Sanktuarium
Matki Boskiej Królowej Podhala, zwanej Gaździną
Podhala. W neogotyckim kościele z 1877 r. zatrzymywał się przed figurą Pani
Ludźmierskiej, wyrzeźbioną w drewnie w XV w.

Z Ludźmierza blisko już do Zakopanego – w którym w wielu miejscach mo
żemy uczcić pamięć Wielkiego Papieża: w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej
na Krzeptówkach, gdzie odbyła się Msza papieska i stoi pomnik Jana Pawła II,

w Dolinie Chochołowskiej ze szlakiem papieskiej
wędrówki tatrzańskiej, w sanktuarium św. Brata Al
berta na stokach Krokwi ponad drogą z Kuźnic na
Kalatówki czy wreszcie w ukrytej w świerkowych
borach kaplicy Matki Boskiej Królowej Tatr na Wik
torówkach poniżej Rusinowej Polany, oddalonej
o godzinę drogi leśnym szlakiem od szosy z Zako
panego na Wierch Poroniec i dalej, do Łysej Polany.

Inny zakątek Małopolski, który Karol Wojtyła często przemierzał, to Sądec
czyzna. Istotnym miejscem w tym regionie jest Stary Sącz (dojazd z Nowego
Targu drogą 969). Mieści się tu średniowieczny klasztor Klarysek, założony przez
św. Kingę, a na pobliskich Błoniach, w miejscu, gdzie papież odprawił Mszę ka
nonizacyjną założycielki klasztoru, stoi centrum pielgrzymkowe i ołtarz, przy któ
rym papież odprawił Mszę św. w 1999 r.

Oprac. Małgorzata Adamczewska
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Zbliżają się wakacje, czas
odpoczynku, odejścia od co-
dzienności. Zabiorę Cię, Bracie
i Siostro, w miejsce niezwykłe,
emanujące niesamowitą at-
mosferą, gdzie czeka na Ciebie
„herbata wczoraj świeżo parzona”, a przede wszystkim czeka
Piękna Pani – Królowa Tatr, Matka Grzeszników.

Gdzie to jest? Kręta droga prowadząc nas w stronę Palenicy Białczańskiej (skąd
wyruszysz na wędrówkę nad Morskie Oko) dociera do Zazadniej (niebieski szlak).
Wysiadasz i ruszasz przed siebie. Droga łagodnie pnie się między drzewami w gó-
rę. Mniej więcej po pół godzinnej wędrówce dochodzisz do miejsca, z którego już
widać dach Sanktuarium, ale teraz 1 0 minut ostro pod górę. Zmęczeni? Ale już wy-
równany oddech i stajesz na wprost wejścia do tego niesamowitego miejsca.
Wchodzisz do wnętrza i ogarnia Cię spokój, cisza. Zginasz kolana przed Piękną
Panią, Matką Grzeszników i pozostajesz z Nią sam na sam.

Dlaczego Maryja odbiera kult właśnie w tym miejscu? Wszystko zaczęło się od
pewnego wydarzenia. Jest rok 1 860 lub 1 861 . Górale wszelkimi sposobami walczą
o byt materialny, o życie. Nie ma parku narodowego, więc eksploatują ziemię tak,
by dała im pożywienie. Bywa różnie, bo warunki tutaj niełatwe. Marysia Murzańska
ma dopiero 1 4 lat, pomaga przy wypasie owiec. Przy złej pogodzie traci je z oczu.
Płacze, modli się, szuka… Spotyka Piękną Panią – tak ją nazywa – która wskazuje
jej miejsce przebywania owiec. Maryja prosi, aby powiedziała góralom, że muszą
się nawrócić, zmienić, zacząć się modlić na różańcu i lepiej żyć. Z tej krótkiej chwil i
niezwykłego spotkania rodzi się kult odbierany na Wiktorówkach przez Maryję.

W 1 992 roku figurka Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr otrzymuje korony
papieskie, które nakłada ks. Kardynał Franciszek Macharski. Matka Boska otrzy-
muje też nowy tytuł –Matki Grzeszników.

Jesteś tu teraz Ty, Bracie i Siostro. Wyciszasz się, dusza Twoja śpiewa Magnifi-
cat, łza kręci się w oku i spływa po policzku. Nie wstydź się tego!
Możesz wziąć udział we Mszy świętej, możesz poprosić o spowiedź. Potem wyjdź
na dziedziniec, napij się wody z cudownego źródełka, rozejrzyj się. Na kamiennym
murze zabezpieczającym skarpę przy kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej
Tatr znajdują się 82 tablice, upamiętniające zarówno tych, którzy realizując swoje
górskie pasje, zginęl i w górach, jak i tych, co zmarl i śmiercią naturalną, ale dla któ-
rych Tatry były przestrzenią i treścią życia.
Pamiętam – tęsknię – czekam, to przesłanie tego Miejsca Pamięci.
Pora wracać. Jednak jestem pewna, że jeszcze nie raz wrócisz na Wiktorówki. Tym
razem wysiądź trochę dalej – na Wierch Porońcu, przy zielonym szlaku. Wędrówka
nieco dłuższa, ale widok cudny – całe Tatry Wysokie, z pięknym Lodowym, maje-
statycznym Gerlachem i, oczywiście, Rysami masz jak na dłoni! Szlak wyprowadza
Cię na Rusinową Polanę, gdzie panorama jeszcze piękniejsza! Teraz tylko 1 5 minut
i jesteś u Królowej Tatr. Może spotkamy się tam, ja będę na pewno. A Ty?

Violetta Janecka

WWIIKKTTOORRÓÓWWKKII
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Rok 1980. Myśl o pieszej pielgrzymce na Jasną Górę pojawiła się na pierw
szym roku studiów. Podczas spotkań „Na górce” (tak nazywaliśmy kaplicę dusz
pasterstwa akademickiego u Zbawiciela, która znajdowała się wtedy w wieży
kościoła), słyszałem, że parę osób uczestniczyło w poprzedni latach w takich
akademickich pielgrzymkach z Warszawy. Doszedłem do wniosku, że trochę się
nazbierało w moim życiu spraw, za które powinienem Bogu podziękować: „wyj
ście bez szwanku” z niebezpiecznej choroby, dobrze zdana matura, egzaminy na
studia, zaliczenie bez problemów pierwszych semestrów na uczelni. Tak, ta piel
grzymka miała mieć przede wszystkim charakter dziękczynny.

Nie bałem się za bardzo wędrówki, niewygód, zmęczenia. Byłem przecież in
struktorem harcerskim i miałem „w nogach” parę obozów wędrownych, rajdów.
Ale czułem, że to będzie coś innego, zupełnie nowe doświadczenie.

W tamtych latach pielgrzymki nie wyruszały z tak wielu miast Polski jak obec
nie. Władza komunistyczna bała się ruchu pielgrzymkowego, który zawsze, od
wieków, nosił ze sobą nie tylko pierwiastek religijny, ale i patriotyczny. Pielgrzy
mowali przed tron Jasnogórskiej Pani nasi królowie i hetmani, przed i po bitwach,
w momentach ważnych dla naszego narodu, zanosząc prośby i dziękczynienia.
Prosty lud w chwilach ciężkich, w czasach zaboru, powracał z pątniczej drogi pe
łen otuchy, nadziei, umocniony w wierze i miłości do ojczyzny. Na szerszy ruch
pielgrzymkowy komuniści nie mogli sobie pozwolić, ale nie mieli też odwagi za
kazać tych kilku pielgrzymek z wielkimi tradycjami, sierpniowej warszawskiej czy
jeszcze starszej, kaliskiej. A te ostatnio, z roku na rok „pęczniały” w oczach.

Ze Zbawiciela zorganizowała się w roku 1980 grupa młodzieży, której trzon
stanowili studenci z Górki. Sporo było też ministrantów i młodzieży szkół śred
nich. W sumie może około 20stu osób. Spora w tym zasługa ks. Zbyszka Ste
kiela, ówczesnego duszpasterza akademickiego, który zawsze na to
pielgrzymowanie nas namawiał. Naszym opiekunem został ks. Ryszard Grabar
ski. Pamiętam kilka osób: Michał, Gośka z Górki, Andrzej, Jarek  ministranci,
Renata  teraz urszulanka u Zbawiciela.

Pociągiem do Warszawy przyjechaliśmy w przeddzień tj. 5go sierpnia, rano
i udaliśmy się do wyznaczonego dla nas miejsca noclegu. Powoli narastała at
mosfera pielgrzymki: znaczki pielgrzymkowe, naszywki na bagaże, ostatnie for
malności i przygotowania. To już jutro. Musimy wcześnie wstać, aby przed
siódmą być w kościele św. Anny na nabożeństwie „wyjścia”.

Rano nie trzeba było nikogo specjalnie pytać o drogę. Co chwila napotykali
śmy grupki młodych ludzi z „raportówkami” przez ramię (takich fajnych, małych

ŚWIADECTWO
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plecaczków wtedy nie było). Do kościoła udało mi się wejść tylko do przedsionka,
a za plecami wciąż przybywało ludzi. Wyjście z kościoła i... szok. Tego się nie
spodziewałem. Na placu Zamkowym tłumy, głowa przy głowie, jak okiem się
gnąć. Czy my wszyscy IDZIEMY? Chyba tak, choć na pewno jest sporo odpro
wadzających, żegnających. Na razie pełny rozgardiasz. Szukanie znajomych.
Powitania. Okrzyki radości ze spotkania przyjaciół z poprzednich pielgrzymek.
Czuliśmy się chyba trochę zagubieni wśród tego tłumu. Wiadomo, pierwszaki.

Ale było coś jeszcze. Coś, co w pierwszym momencie trudno było określić,
a z czego zdałem sobie sprawę w trakcie pielgrzymki i parę tygodni później. Pa
trząc oczami dzisiejszego obserwatora, wszystko wydawało się normalne. Biorąc
jednak pod uwagę tamte czasy, widok był szczególny, niespotykany. Tłum mło
dzieży z drewnianymi krzyżykami na piersiach, z plakietkami pielgrzymki na ko
szulkach i czapeczkach. Emblematy duszpasterstw akademickich z różnych
regionów kraju. I te proporce z ORŁAMI W KORONIE łopoczące na wietrze pod
kolumną Zygmunta. Jakby te orły zrywały się do lotu. Tak, wyraźnie czuło się
w powietrzu coś nowego. Niespełna dwa lata po wyborze kardynała Wojtyły na
papieża, rok po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny, odczuwaliśmy chyba
pierwsze, „lekkie powiewy” nadchodzącej wolności.

Z kościoła św. Anny wychodzą chorążowie z kolorowymi znakami „17” – stek,
akademickich grup pielgrzymkowych. Przeciskamy się do naszego, czarnego.
Wszystkie znaki (symbol krzyża wspartego na dużej literze M) przyozdobione są
kwiatami, ale ten nasz, jako jedyny ma u podstawy zawieszony proporzec, a na
nim wyhaftowany duży czerwony mak. Stąd popularna nazwa naszej grupy –
„czerwone maki”.

Po chwili odzywają się dzwony i powoli, bardzo powoli ruszamy Krakowskim
Przedmieściem w kierunku Śródmieścia. Choć to normalny dzień pracy, wielu lu
dzi stoi na chodnikach machając na pożegnanie i życząc dobrej drogi. Na skrzy
żowaniach milicja kieruje ruchem samochodów i grup pielgrzymkowych. Choć to
już po porannym szczycie, aż do momentu wyjścia na szersze arterie wylotowe,
dość skutecznie korkujemy ruch w mieście. W pamięci utkwiła mi także niezwy
kła scena. Na którymś skrzyżowaniu, do stojącego przy motocyklu milicjanta
podbiegają dwie dziewczyny. Kiedy jedna wręcza mu kwiaty i całuje w policzek,
druga przypina do munduru plakietkę pielgrzymki, wciska w dłonie „święty obra
zek”. Twarz milicjanta robi się czerwona, by zaraz zblednąć. No, studenci i mili
cjanci w tamtych czasach pałali do siebie „wyjątkowo mocną” sympatią, a widok
milicjanta z emblematami pielgrzymki na mundurze, to prawdziwy biały kruk. Na
szerszych ulicach poza centrum wyraźnie przyspieszamy. Mogę się wreszcie
trochę rozglądnąć. Początku kolumny grup pielgrzymkowych nie widzę, końca
również nie. No, jest nas naprawdę dużo, bardzo dużo (17stki liczyły w tym roku
około 1314 tysięcy pielgrzymów). Kierujemy się na Okęcie i dalej na Raszyn,
gdzie po kilkunastu kilometrach mamy pierwszy odpoczynek.

Michał
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ŚWIADECTWO

„Nie ma za trudnych spraw
Nie ma zbyt błahych też,
Dla Ciebie, Panie
Ty przecież wszystko wiesz!
Każdą potrzebę znasz
Słyszysz mój śmiech i płacz
Dla Ciebie, Panie, to przecież ważne jest.

Ref: Ja wiem, że wszystko jest możliwe,
że nie ma rzeczy bez znaczenia,
dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie
I wiem, że zanim powiem słowo
Ty, Boże, znasz już całe zdanie
Uwielbiam Cię, Twoja wola niech się stanie.”

Czyż to nie jest piękna modlitwa? Często ją powtarzam, kiedy brakuje mi wła
snych słów. Ale dlaczego od słów piosenki zaczęłam? Ksiądz Piotr poprosił mnie,
abym opowiedziała o swoim doświadczeniu pielgrzymowania do Matki Bożej, do
Częstochowy. Ale zacznijmy od początku. Mam na imię Ada. W Zielonej Górze
mieszkam od 10 lat. Pochodzę z Krosna na Podkarpaciu. Wspólnie z moimi ser
decznymi kolegami – Kamilem i Tomkiem tworzymy Kabaret Nowaki (Chłopaki je
stem w gazetce!!!). Pan Jezus, w swej cudowności postawił na mojej drodze
również Marcina, mężczyznę dzięki któremu szybciej bije moje serce, i dzięki któ
remu trafiłam na pielgrzymi szlak! Tym oto sposobem już od trzech lat uczestniczę
w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy. I teraz to ja gorąco zapraszam Cie
bie! Chcesz być szczęśliwy/szczęśliwa bracie/siostro? … Żadna owieczka Pana
świadomie nie zaprzeczy, więc DAJ SOBIE SZANSĘ! Pozwól sobie na luksus
przebywania z Jezusem i Maryją przez jedenaście dni bez telewizora, stresów
dnia codziennego, nerwów, smutku, lenistwa, niechęci. Nie masz czasu na reko
lekcje bożonarodzeniowe lub wielkopostne? Twoje serce szuka wreszcie czegoś
szczerego, normalnego, prawdziwego? CHODŹ Z NAMI DO MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ, a doświadczysz, że pielgrzymka będzie początkiem twoje
go nowego życia. Nie obawiaj się bólu nóg, niewyspania, skwaru, deszczu. Ten
trud oddaj zaraz Maryi, a zobaczysz, jaka radość wedrze się do twojego serca!
Zdajesz sobie sprawę, jaka to jest jakość?! To właśnie oferuje Ci Twój kochający
Bóg, który nie jest jakąś tam legendą, czymś nierzeczywistym. Jest Bogiem praw
dziwym, pragnącym mieć z Tobą żywą więź, prawdziwą relację, bo kocha Cię nie
słabnącą MIŁOŚCIĄ. Maryja prowadzi nas najkrótszą, najbezpieczniejszą drogą
do swojego Syna. Moja Mama powiedziała mi kiedyś: „Pan Jezus nigdy nie odma
wia swojej Matce, kiedy ta o coś Go prosi”. Te słowa do mnie wróciły. Bo to praw
da! Bracie i Siostro szukaj swojej drogi do zbawienia. Nie krępuj się, by zadać
sobie trochę wysiłku. Mamy cudownych, mądrych kapłanów – nie bój się spowie
dzi, rozmowy; młodzież radosną – uszczkniesz ich energii, świeżości; dorosłych i
starszych z ogromnym doświadczeniem – oni świadectwem życia pomogą w Two
ich osobistych zmaganiach. Dla mnie pielgrzymka była zwrotem akcji w moim ży
ciu. Więc i Ty złap się wreszcie stale wyciągniętej do Ciebie ręki Miłości.
Polecam!!!

Adrianna Borek

DDllaacczzeeggoo

wwaarrttoo

iiśśćć nnaa

ppiieellggrrzzyymmkkęę
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„Ty [Piotr] jesteś opoką i na tej opoce zbuduję [Jezus] mój

Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go” (Mt 1 6, 1 8)

2000 lat później: „Gdyby usunąć formułki, to Kościół przestałby istnieć”,
„Nie cierpię Mszy św.”, „Sakramenty są mi niepotrzebne”, „Robicie tak, bo
tak wam każe <<Książka>>”. Takie oto „złote myśli” słyszymy wszędzie.
A wszyscy tak mówiący to gorl iwi chrześcijanie! Ale to tak, jak odrąbać
sobie nogę i twierdzić, że nie jest się kaleką. Bo takim, jakże pokrętnym,
sposobem myślenia odcina się sobie drogę do jednoczenia się z Bogiem.
A to już mniej fajnie. Bo Bóg powołał do istnienia Kościół, aby nam było
łatwiej się z Nim jednać, a Bibl ię, abyśmy Go mogli poznać; Bibl ia to
świętość, a nie książka. Od kiedy człowiek został wygnany z Raju,
ludziom nie wiodło się najlepiej: przed przybyciem Zbawiciela do piekła
szła niewyobrażalna ilość dusz, o Potopie czy Plagach Egipskich nie
wspomnę. Prorocy robil i co mogli , ale wiadomo - z pustego i Salomon nie
naleje. Kres temu położył dopiero Jezus dokonując prawdziwej rewolucj i .
Jedną z ważniejszych jej części było stworzenie Kościoła. Idąc dalej tym
tropem, powiedzmy sobie szczerze: wypierając się Kościoła, ludzie
wypierają się Jezusa! Nie ma w tym krzty rasizmu, ale nasz Mesjasz już
nadszedł. Byl ibyśmy więc łaskawi nie obracać w niwecz tego, co nam dał.
Dlaczego? „Bo to jest godne i sprawiedl iwe, a dla nas zbawienne.”

Co jeszcze sprawia, że niektórzy ludzie unikają Kościoła? Np. wyssane
z palca teorie o jego zacofaniu. A kto z nich pamięta o Watykańskim
Obserwatorium Astronomicznym z jednym z najprecyzyjniej wykonanych
teleskopów w dziejach? Albo o Papieskiej Akademii Nauk zrzeszającej
noblistów i największych naukowców świata? Kolejną problematyczną
kwestią okazuje się sprawa księży. Co jakiś czas wybucha skandal:
„Ksiądz-pedofi l ! ”, „Ksiądz ma Porsche!”, „No tak, tacy właśnie są księża”-

TEMATY MIESIĄCA

Bóg tak, Kościół nie.
Ludzie wierzący w Boga,

niewierzący w Kościół.
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TEMATY MIESIĄCA

pada obłudna odpowiedź. Nie ważne, że taki przypadek zdarza się raz na
mil ion, od czci i wiary odsądzani są wszyscy księża. Ale dlaczego tyle
uwagi poświęca się złu, nie bacząc na przytłaczająco większą dobrą
część? Następny problem: „Msza Święta to tylko formułki”. Oto i strzał w
dziesiątkę! Jeśl i dla kogoś owe „formułki” są tylko formułkami, klepanymi
niczym wierszyk przez małe dziecko, nie zaś wysłowieniem swej wiary, to
warto się nad swoją wiarą poważnie zastanowić.

Kościół został ustanowiony przez Boga. Dlaczego więc częstokroć tego
nie doceniamy? Staramy się być
nowatorskimi, jednak rzadko to
prowadzi ku nowoczesności. I nie
o to chodzi, żeby Kościół zachował
formę sprzed 2 tys. lat, ale o to, by
zachował swoją rolę. Rolę
w zbawianiu. Pamiętajmy też
o tym, że to MY tworzymy Kościół,
więc MY mamy największy wpływ
na to, jak on wygląda. Powiedzmy
wprost: Kościół to wspólnota, to
jesteśmy my. Jeśl i więc źle
mówimy o Kościele, to tym samym
źle mówimy o nas.

Jednoczmy się więc z bliźnimi
i radujmy się w Bogu. Jesteśmy
stworzeni na wzór i podobieństwo
Boga, więc jesteśmy wspanial i . Naprzód przyjaciele!

Amelia Waszkowska
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NNiieeddzziieellęę śśwwiięęttuujjęę  ww nniieeddzziieellęę nniiee kkuuppuujjęę!!
Akcja Katolicka organizuje na terenie całego kraju inicjatywę promującą święto

wanie niedzieli. Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi nie tylko na świętość dnia
Pańskiego, ale także na prawa ludzi pracy do godnego życia, odpoczynku, spę
dzania czasu z rodziną. Nie dajmy się zwieść opiniom, że zakaz handlu w dużych
sklepach, w niedziele, spowoduje wzrost bezrobocia. Podobne regulacje wprowa
dzone w innych krajach nie potwierdzają takich hipotez. Skorzystają na tym mniej
sze, często rodzinne firmy handlowe, których egzystencji zagrażają supermarkety
godząc w ten sposób w rozwój rodzimej przedsiębiorczości. Skorzysta na tym ro
dzina.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że są też inne, bardziej niepokojące dane:
ok. 70 proc. dzieci w Polsce nie zasiada z rodzicami do niedzielnych obiadów, co
trzecie dziecko nie spędza z rodzicami wieczorów, bo ci muszą pracować. Muszą,
gdyż rząd prowadzi politykę antyrodzinną. Nadmierny fiskalizm państwa powoduje,
że mamy jedne z najniższych preferencji dla rodziców w krajach OECD. Oznacza
to wysokie narzuty na wynagrodzenia. Fakt ten wpływa na kondycję finansową pol
skich rodzin, na ciągły pęd za dodatkowym płatnym zajęciem. Oznacza również
pogarszającą się demografię. Pod względem wskaźnika dzietności zajmujemy
221. miejsce na 224 kraje świata.

Raz jeszcze przypomnijmy słowa bł. Jana Pawła II, że „praca jest dla człowieka,
a nie człowiek dla pracy”. Podejmujemy naszą akcję w trosce o godność człowie
ka, w obawie o jego instrumentalne traktowanie przez wielu pracodawców, w tro
sce o dobro polskich rodzin.

Nie kupuję w niedzielę, bo:
 nie chcę, aby inni pracowali, gdy ja odpoczywam,
 pamiętam, że zatrudnieni w sklepach też chcą spędzić ten czas z rodziną,
 pozwalam innym wypełnić nakaz moralny, aby w tym dniu powstrzymać się od
pracy,
 pragnę poświęcić ten czas rodzinie i Bogu.

Zawsze pamiętam, że:
 niedziela różni się od innych dni tygodnia, ponieważ jest to dzień Pański,
 świętowanie niedzieli jest wypełnieniem trzeciego przykazania Dekalogu i pierw
szego przykazania kościelnego,
 ten dzień jest czasem na refleksję, ciszę, lekturę i medytację.

Jak Bóg „odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2),
tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pań
skiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczyn
ku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu,
społecznemu i religijnemu (por. Konst. Gaudium et spes, n. 67).

Opracował Łukasz Brodzik
na podstawie strony www.ak.org.pl
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Św. Marta – siostra Marii i Łazarza, z którymi mieszkała
w Betanii, miasteczku położonym ok. 3 km na wschód od
Jerozolimy.
Rodzina cieszyła się ogólnym szacunkiem. Byli przyjaciół
mi Chrystusa, który często bywał u nich gościem. Marta
jest wzorem zapobiegliwej gospodyni. Św. Łukasz opo
wiada, że Jezus odwiedził pewnego dnia jej dom. Marta
krzątała się, chcąc mu usłużyć, zaś jej siostra usiadła u je
go stóp i słuchała, co mówił. Marta zwróciła się do Jezusa,
by nakazał Marii, żeby jej pomogła. Jezus odpowiedział:

„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko
jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona” (Łk
10,4142). Kiedy Jezus przybył do Betanii po śmierci Łazarza, Marta wyszła Pa
nu na spotkanie i rzekła: „Teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś
prosił Boga” (J 11,22). Usłyszała wówczas słowa: „Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem” (J 11,25), na które odpowiedziała wspaniałym aktem wiary: „Ja mocno
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży” (J 11,27). Siostry gościły też Jezusa po
wskrzeszeniu Łazarza. Wtedy to Maria namaściła Pana olejkiem i włosami swo
imi otarła Jego nogi.
Patronka: gospodyń domowych, hotelarzy, pokojówek, kucharek, sprzątaczek
i właścicieli zajazdów.
Wspomnienie: 29 lipca.

Św. Nikodem – postać biblijna, męczennik, faryzeusz
oraz członek Sanhedrynu (inaczej Wysokiej Rady, naj
wyższej żydowskiej instytucji religijnej i sądowniczej).
Żywot świętego znany jest z Ewangelii św. Jana Apo
stoła. Nikodem był jednym z dostojników żydowskich,
który potajemnie spotkał się z Jezusem i odbył z nim
rozmowę opisaną w trzecim rozdziale. Kiedy Sanhe

dryn wydał na Jezusa Chrystusa wyrok śmierci bez przeprowadzenia formalnego
nad Nim sądu, Nikodem zaprotestował przeciw takiemu postępowaniu stanow
czo: „Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada,
co czyni?” (J 7,51). Ta odważna obrona musiała zaskoczyć Sanhedryn. Po
śmierci Jezusa, wraz z Józefem z Arymatei wziął pod swą pieczę jego zwłoki
i zorganizował mu pochówek.
Poniósł męczeńską śmierć z rąk Żydów. W 415 r. wydobyto jego szczątki, a po
chowany został w KefazGamla (Palestyna).
Wspomnienie: 31 sierpnia.

Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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WAKACJE 201 3

„WAKACJE Z WARTOŚCIAMI”

Katol ickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w inicjatywach wakacyjnych m. in. :

- Dni formacyjne Kierownictw Oddziałów i Kół KSM na Śnieżnicy w dniach
1 3-1 9 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 22-26 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 3-1 0 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 1 6.00,
tel. 68 453 92 73, tel. /fax. 68 453 92 74 lub na stronie internetowej www.zg.ksm.org.pl

DDzzii eełłaa SSttwwóórrccyy
II ooggóóllnnooppaarraaffiiaallnnyy kkoonnkkuurrss

ffoottooggrraaffiicczznnyy „„DDzziieełłaa SSttwwóórrccyy””

ZZiieelloonnaa GGóórraa-- 220011 33

Tematyka Konkursu
Zgodnie z nazwą konkursu, prace mają
ilustrować dzieła Boskie, czyli to, co
wydaje się Wam szczególnie piękne,

godne uwagi, wspaniałe.

Cele Konkursu
Propagowanie idei, że świat nie jest
zły, tylko dobry i piękny, konfrontacja
prac i  autorów, rozbudzenie zaintere-

sowania sztuką.

ZZaassaaddyy uucczzeessttnn ii ccttwwaa -- RReegguu ll aammii nn
11 .. KKoonnkkuu rrss mmaa cchhaarraakktteerr oottwwaarrttyy,, nn ii ee mmaa oogg rraann ii cczzeeńń

wwii eekkoowwyycchh ..

22 .. KKaażżddyy uucczzeessttnn ii kk mmoożżee pprrzzeess łłaaćć mmaakkssyymmaa ll nn ii ee 55 zzdd jj ęęćć.

33 .. NNaaddeess łłaannee pprraaccee nn ii ee mmooggąą bbyyćć wwcczzeeśśnn ii ee jj nnaagg rraaddzzaa--

nnee ii ppuubb ll ii kkoowwaannee ,, ssąą pprraaccąą wwłłaassnnąą aauu ttoorraa oorraazz nn ii ee

nnaarruu sszzaa jj ąą pprraaww aauu ttoorrsskkii cchh oossóóbb ttrrzzeeccii cchh ,, aa ttaakkżżee nn ii ee

mmooggąą zzaawwii eerraaćć ttrreeśśccii oobbrraażżll ii wwyycchh.

44 .. PPrrzzyy zzgg łłoosszzeenn ii uu nnaa ll eeżżyy ppooddaaćć iimm ii ęę ,, nnaazzwwii sskkoo ,, wwii eekk

oorraazz ddaannee kkoonn ttaakkttoowwee ((nn rr.. ttee ll eeffoonnuu ll uu bb aadd rreess)).

55 .. PPrraaccee nnaa ll eeżżyy nnaaddeess łłaaćć nnaa aadd rreess ::

rreeddaakkccjj aa .. zzbbaawwii ccii ee ll@@ggmmaaii ll .. ccoomm
66 .. TTeerrmm ii nn nnaaddssyyłłaann ii aa pprraacc uupp łłyywwaa 11 wwrrzzeeśśnn ii aa 220011 33.
77 .. OOgg łłoosszzeenn ii ee wwyynn ii kkóóww nnaassttąąpp ii ww nnuummeerrzzee ppaaźźddzzii eerrnn ii --

kkoowwyymm.

88 .. NNaagg rrooddąą jj eesstt ooppuubb ll ii kkoowwaann ii ee zzdd jj ęęćć ww ppaaźźddzzii eerrnn ii kkoo--

wwyymm nnuummeerrzzee ggaazzeettkkii ppaarraaffii aa ll nnee jj „„ZZbbaawwii ccii ee ll ””.

99 .. NNaagg rrooddzzoonnee zzoossttaannąą 33 pprraaccee.

11 00 .. KKaażżddyy aauu ttoorr mmoożżee zzoossttaaćć nnaagg rrooddzzoonnyy ttyyll kkoo rraazz,,

tt jj .. ttyyll kkoo jj eeddnnaa jj eeggoo pprraaccaa mmoożżee zzoossttaaćć nnaagg rrooddzzoonnaa.

11 11 .. DDeeccyyzzjj ee JJ uu rryy ((ppoowwoołłaanneeggoo pprrzzeezz oorrggaann ii zzaattoorróóww

KKoonnkkuu rrssuu )) ssąą oossttaa tteecczznnee ii nn ii eeooddwwoołłaa ll nnee.

11 22 .. OOrrggaann ii zzaattoorrzzyy nn ii ee zzwwrraaccaa jj ąą nnaaddeess łłaannyycchh pprraacc ii zzaa--

ss ttrrzzeeggaa jj ąą ssoobb ii ee pprraawwoo ddoo ii cchh ppuubb ll ii kkoowwaann ii aa.

11 33 .. UUcczzeessttnn ii ccttwwoo ww KKoonnkkuu rrss ii ee jj eesstt nn ii eeooddpp łłaa ttnnee.

11 44 .. AAuu ttoorrzzyy nn ii ee oottrrzzyymmuu jj ąą żżaaddnnyycchh hhoonnoorraarrii óóww.

11 55 .. NNaaddeess łłaann ii ee pprraacc jj eesstt rróówwnnoozznnaacczznnee zz aakkcceeppttaaccjj ąą rree--

gguu ll aamm ii nn uu ii ppoozzwwoo ll eenn ii eemm nnaa ii cchh ppuubb ll ii kkaaccjj ęę ..
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MODLITWA WAKACYJNA

Boże  Stwórco, który kazałeś nam być na ziemi wędrowcami i pielgrzymami
w drodze do Twojego domu spraw, abyśmy w tej naszej wędrówce kierowali się
Twoimi przykazaniami, posilali się Twoim chlebem i cieszyli się pięknem otacza
jącego świata. A to nasze wakacyjne wypoczywanie i wędrowanie niech będzie
przedsmakiem wiecznego odpoczynku w Tobie. Amen.
Panie Jezu, bądź także z tymi, którzy nie mają wakacji, którzy nigdy nie widzieli
morza i nie bawili się na plaży, którzy nigdy nie byli na wycieczce w górach czy
nad jeziorami. Co możemy dla nich uczynić? Prosimy, Panie Jezu, podsuń nam
pomysły. Może się z nimi czymś podzielimy? Pomóż nam uczynić to z radością,
dla Ciebie, Panie. Amen.

źródło: www.franciszkaniebronowice.pl
Marta Brodzik

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

KKĄĄCCIIKK MMOODDLLIITTWW

LLIISSTTYY PPAARRAAFFIIAANN
Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii 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 604388373.

NASZE SPRAWY

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.
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KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA

Kupon konkursowy nr 15.
Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 15 ( dla dzieci).
Hasła _________________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: diagram dla dzieci niespodzianka, krzyżówka  niespodzianka.

Nagrody z numeru 14 zostaną wręczone 1 września, po Mszy św. o godz. 10.30.

1. Patron kierowców.
2. Wakacyjny spływ … 

organizowany przez KSM.
3. Tam przebywa Chrystus

każdego dnia.
4. Pora roku, podczas której są

wakacje.
5. Pamiętaj o niej w czasie

wakacji.

DDllaa ddzziieeccii
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO OBEJRZEĆ...

Św. Rita z Cascia
Film o życiu Rity Lotti. Świętej, która w swoim życiu była
wzorową córką, ukochaną żoną, dobrą matką, a także pobożną
zakonnicą. Miała odwagę przebaczać i wzywać do przebaczenia
w czasie, gdy rywalizacje między rodami i regionami
szczególnie dotkliwie odbijały się na życiu mieszkańców
średniowiecznej Italii. Piękny film, który uczy miłości,
przebaczenia i zrozumienia. Warto poświęcić czas na jego
obejrzenie, by jeszcze głębiej zrozumieć, że dla Boga wszystko
jest możliwe, a Boże Miłosierdzie jest nieskończone.

Marta Brodzik

Faszerowane pieczarki
Składniki:
500 g dużych pie
czarek
300 g mięsa mie
lonego z indyka
2 łyżki bułki tartej
2 ząbki czosnku
mielona ostra papryka
2 łyżki sosu sojowego
natka pietruszki
ser żółty

Obrać pieczarki i obciąć nóżki. Mięso
mielone wymieszać z bułką tartą, sosem
sojowym, papryką i przeciśniętym przez
praskę czosnkiem. Odstawić na pół go
dziny do lodówki (farsz nabierze smaku).
Piekarnik nastawić na 180 stopni. Farsz
mięsny wymieszać z drobno poszatko
waną pietruszką i napełnić kapelusze
grzybów. Posypać startym serem i zapie
kać w piekarniku przez ok. 45 min.

Mus czekoladowy z truskawkami
Składniki:
300 g czekolady de
serowej
3 duże jajka
50 g masła
150 ml śmietanki 30%
5 łyżek cukru

Czekoladę rozpuścić
ze śmietanką i lekko przestudzić. Wy
mieszać z żółtkami i pokrojonym na nie
wielkie kostki masłem. Białka ubić
z cukrem na bardzo sztywną pianę i wy
mieszać z masą czekoladową. Mus od
stawić na co najmniej 4 godziny do
lodówki (najlepiej na całą noc). Podawać
ze świeżymi truskawkami.

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLIINNAARRNNYY
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OOCCHHRRZZCCZZEENNII

Julia Lebioda, Kajetan Jarmużek, Kamil Sadziński,

Zuzanna Will, Miłosz Serafin, Oliwier Turłowicz,

Aleksandra Woś, Julia Lebioda

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 19.15 /akademicka/, 20.30

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.

Ś.P.

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

Roman Marcinkowski, Stanisław StojanowskiHan,
Wiesława Fedorowicz, Wiktoria Siemionko, Adam Baranowski,
Władysława Misiak, Wacław Sawicki, Józef Kulewicz,
Jarosław Dorsz
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Fotoreportaż

Nabożeństwo Fatimskie
13 czerwca 2013 r.

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
11 czerwca 2013 r.

Zielona Niedziela
16 czerwca 2013 r.
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Uwaga

Poszukujemy osób

do składu gazetki

oraz 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 na
szej gazetki. W zamian oferujemy
miejsce na ,,reklamę”. Celem jest
rozwój gazetki i dotarcie do jak
największej liczby odbiorców.
Sponsoring przewidywany jest
w formie darowizny na Kosciół
dobrowolna ofiara. W tej sprawie
należy się kontaktować wyłącznie
z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na lipiec:

Ogólne: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachę
cił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarza
mi Ewangelii.

Misyjne: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed po
słańcami Ewangelii.

na sierpień:
Ogólne: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać

mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
Misyjne: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne prze

słaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawie
dliwości.


