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Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki „ Zbawiciel”.

Dobiegł końca czas wakacji i urlopów. Po tym pięknym

okresie odpoczynku, który przez wielu został wykorzysta

ny także na pogłębienie swojej więzi z Bogiem poprzez

udział w rekolekcjach wakacyjnych, pielgrzymkach, oa

zach, przychodzi nam powrócić do codziennych obowiąz

ków. 2 września powrócili do szkół uczniowie i nauczyciele, by podjąć trud

zdobywania wiedzy i jej przekazywania. Niech szkoła będzie także miej

scem kształtowania charakterów i wychowania młodych ludzi, a kateche

za szkolna niech stanie się okazją do głębszego poznania Boga i nauki

Chrystusa.

Wrzesień to w naszej historii czas wspomnienia bolesnych wydarzeń

sprzed 74 lat rozpoczęcia II wojny światowej, którą rozpętali hitlerowscy

i sowieccy najeźdźcy. Modlimy się i czcimy pamięć tych, którzy oddali ży

cie w obronie naszej Ojczyzny. 17 września w rocznicę napaści Związku

Sowieckiego na Polskę z 1939 r. wspominamy także Sybiraków i modlimy

się za zesłanych na „nieludzką ziemię”.

Wrzesień to także dla naszego miasta czas obchodzonego od wielu lat

Winobrania. Niech będzie to czas zabaw i godnego obchodzenia tego

święta. Od trzech lat patronem naszego miasta jest Święty Urban I Papież

– Patron winiarzy i winnic. W czasie tego święta będzie okazja pomodlić

się na Mszy 08.09. o g. 12.00 w Konkatedrze w intencji naszego Miasta.

Nie sprowadzajmy tego święta tylko do spożywania wina czy piwa. Można

je przeżyć radośnie, godnie i trzeźwo.

Z najlepszymi życzeniami i kapłańskim błogosławieństwem

Ks. Mirosław Maciejewski wraz z duszpasterzami naszej Parafii

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

01.09.  74 rocznica wybuchu II Wojny światowej.
02.09.  Msza św. inaugurująca rok szkolny

i katechetyczny dla szkół ponadgimnazjalnych
o godz. 18.30.

06.09.  Msza św. inaugurująca rok szkolny
i katechetyczny dla szkół podstawowych
i gimnazjalnych o godz. 17.00.

08.09.  Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
Msza św. w intencji miasta w Konkatedrze o godz. 12.00.
Odpust w Zawadzie. Msza św. o godz. 12.00.

09.09.  Rocznica poświęcenia Kościoła Katedralnego w Gorzowie 
wręczenie odznaczenia biskupiego dla chóru Cantemus Domino.

10.09.  Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie duszy i ciała
o godz. 18.30.

13.09.  Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18.30,
17.09.  Msza św. w rocznicę napaści ZSRR na Polskę o godz. 11.00,
18.09.  Wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży –

rozpoczęcie przygotowańdo Sakramentu Bierzmowania, Mszaśw.
o godz. 18.30,

29.09.  Wspomnienie świętych Archaniołów Michała, Rafała, Gabriela –
błogosławieństwo dzieci na Mszy św. o godz. 10.30.

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA WWRRZZEESSIIEEŃŃ 22001133 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 18.30.

Piątek  Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 9.00 i 18.30.

Sobota  Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy św. o godz. 9.00.

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC
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ŻYCIE PARAFII

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a wraz z nim nowy rok pracy formacyjnej.
Po okresie wakacji, odpoczynku i ładowana akumulatorów Bożą siłą możemy
powrócić do naszych grup formacyjnych.

W naszej parafii mamy aż 15 grup, które spotykają się, wspólnie modlą, integrują
i wzrastają. Każda z grup ma swój specyficzny charakter, dzięki czemu każdy, kto
chciałby bardziej zaangażować się w życie naszej Wspólnoty Kościoła ma
możliwość wyboru i na pewno jest w stanie znaleźć miejsce dla siebie. Miejsce,
w którym spotkasz wartościowych ludzi i przeżyjesz piękne chwile.

Jeśli i Ty chciałbyś czegoś więcej, a Twoje serce podpowiada Ci, żeby coś
zmienić, nie obawiaj się, nie czekaj, naprawdę warto. Każda grupa przyjmie Cię
z otwartymi ramionami, właśnie po to byś mógł być jeszcze bliżej Boga J.

Jeśli nie wiesz, którą grupę wybrać, skontaktuj się z nami poprzez emaila
redakcji. Postaramy się pomóc.

Zapraszamy od zaraz!

Redakcja

GGRRUUPPYY PPAARRAAFFIIAALLNNEE
Przy naszej parafii pw. „Najświętszego Zbawiciela” działają następujące grupy. Mają
one charakter otwarty, zatem każdy z was może znaleźć w nich miejsce dla siebie.

Caritas
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 16.00  16.30 na plebani.
Chór parafialny
Spotkania w każdy wtorek;
godz. 18.30, salka za zakrystią.
Domowy Kościół
Spotkania raz w miesiącu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w środę o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Młodych
Spotkania w soboty; salka nr 1,
rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Spotkania w poniedziałki; salka nr 4, rozpo
czynają się Mszą świętą o godz. 18.30.
Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w każdy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebani.

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11.00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdą środę; godz. 19.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drugą sobotę miesiąca;
salka nr 4, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazaretańskich
Spotkania w każdy poniedziałek;
salka nr 1, rozpoczynają się Mszą świętą
o godz. 18.30.
Żywy Różaniec
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
godz. 7.45 w górnym kościele.
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WAKACJE Z RRN

LETNIE REKOLEKCJE FORMACYJNE RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH

Nieznane są wyroki Boskie...Po kontuzji stawu skokowego, z przykrością
uświadomiłam sobie, że podczas tegorocznych wakacji nie mam szans na
jakąkolwiek turystyczną wyprawę czy atrakcyjne wydarzenie. Wszystko
jednak zmieniła nieoczekiwana propozycja serdecznej koleżanki, która po
informowała z perswazją: ,,Ula, zwolniło się miejsce na wyjazdowe reko
lekcje formacyjne Ruchu Rodzin Nazaretańskich koło Zakopanego.

Pokrzepisz duszę i ciało. Zapraszam. Dasz radę." Dwa dni później wyruszyłam o świcie
spod kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela z ośmioma wspaniałymi osobami. Naszym
przewodnikiem duchowym i jednocześnie wytrawnym kierowcą był ks. Aleksander Wer
stler, który po drodze zagwarantował nam kilka turystycznych niespodzianek  Tyniec, Ła
giewniki, Centrum im. Jana Pawła II w Krakowie  bez pospiechu, refleksyjnie. Przy
żywych, ujmujących dialogach, przy wtórze ,,busikowego” chóru, przy słuchaniu religijnych
rozważań nagranych na CD i zagadkach muzycznych dotarliśmy do celu podróży.
Uczestnicy rekolekcji rozlokowani byli w trzech miejscowościach: dorośli i rodziny z dzieć
mi przebywały w Witowie i Dzianiszu, młodzież w Kirach. Spotkaliśmy się wszyscy 8 lipca
na wspólnotowej polowej Mszy św. w Ludźmierzu przy sanktuarium Matki Bożej Królowej
Podhala. Temat przewodni rekolekcji brzmiał: ,,Z wiarą patrzeć na własne błędy". Realizo
wany był codziennie, z dużym zaangażowaniem i wieloaspektowo podczas Eucharystii,
adoracji, konferencji, grup dzielenia, modlitwy różańcowej, przepięknej drogi krzyżowej
w kierunku kościółka św. Anny, poprzez sugerowaną literaturę tematyczną.

Rekolekcje to niepowtarzalny czas dynamicznego wzrastania w wierze, proces od
działywania na wszystkie nasze zmysły. Pozostawaliśmy pod staranną opieką duszpa
sterską, poznaliśmy wartościowych uczestników rekolekcyjnych, budujące sceny z życia
pięknych rodzin wielodzietnych, harmonijne relacje między nimi, które wpłynęły na moją
metamorfozę i przewartościowanie pewnych stereotypów. Jako nauczycielka spotykałam
na swojej drodze zawodowej zwykle patologiczne rodziny wielodzietne, toteż błogosła
wieństwem okazała się obserwacja rodzin nazaretańskich. Niemal każdego dnia serwo
wano nam wycieczki religijno krajoznawcze. Odwiedziliśmy Krzeptówki w Zakopanem,
byliśmy w Bachledówce, w Dolinie Kościeliskiej. Nie sposób zapomnieć o wspaniałym
wyżywieniu, porównywalnym z ofertą hoteli pięciogwiazdkowych i niezwykłej gościnności
górali, naszych gospodarzy, co także w dużym stopniu kreuje nasze wrażenia z pobytu na
rekolekcjach.

Ks. Olek powiedział, że jest możliwość uczestnictwa w rekolekcjach RRN nad morzem.
Los mnie pogłaskał. Pojechałam do Jastarni, tym razem z siostrą.

W Jastarni mieszkaliśmy w domkach campingowych z widokiem na Zatokę Pucką. Te
matyka formacji dokładnie taka sama jak w górach pozwoliła solidnie ugruntować wiedzę
z analizowanego zakresu. Naszym opiekunem był ks. dr Rafał Legucki, wikariusz diecezji
warszawsko  praskiej, który zachwycał nas głębią przemyśleń, starannym przygotowa
niem, elokwencją i talentem logistycznym. Organizował nam religijne kino nocne, imprezy
integracyjne przy ognisku, rejs statkiem. W ośrodku spotkaliśmy ludzi ze Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie ,,Droga", którzy wyszli ze zniewolenia od uzależnień. Niezapomniane
wrażenia pozostawiły przygotowywane przez nich adoracje i homilie ich charyzmatyczne
go duszpasterza ks. Edwarda Kąkola. W Jastarni nie tylko otworzyłam się na grupy dzie
lenia, ale posługiwałam muzycznie na Eucharystii i podczas biesiad plenerowych.

Wbrew moim planom, wakacje spędziłam bardzo atrakcyjnie i efektywnie. Z głębi ser
ca dziękuję Panu Bogu za ten niezwykły, wartościowy czas. Pragnę wyrazić szczególną
wdzięczność ks. Aleksandrowi i wspaniałym ludziom, którzy towarzyszyli mi w tych dniach.

Urszula Reder



WRZESIEŃ 7

RREEKKOOLLEEKKCCJJEE NNAADD JJEEZZIIOORREEMM
Rekolekcje przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzie

ży odbyły się od 1 do 6 lipca w Trzcielu.
Mecze piłki nożnej, pływanie kajakiem, rowerkiem wodnym, różno

rodne gry, zabawy i rozmowy przy ognisku przeplatały się z Mszą św.,
konferencjami czy medytacjami nad Pismem Świętym. Zawsze staramy się łączyć
rekreację z pogłębieniem życia duchowego. Piękno przyrody sprzyja lepszemu
otwarciu się na Pana Boga, a swobodny sposób przeżywania wolnego czasu po
zwala na spotkania w gronie przyjaciół. Łatwiej też wtedy zapytać księdza o trudne
fragmenty z Pisma Świętego czy jakieś prawdy wiary. Odpoczynkowi młodzieży od
1 do 6 lipca przewodził ks. Damian Kołodziej, asystent KSMu w Zbąszynku.

Kolejne rekolekcje już za rok. Naprawdę warto.
Oprac. Marta Brodzika

WWAAKKAACCYYJJNNEE SSPPOOTTKKAANNIIEE LLIIDDEERRÓÓWW KKSSMM
Jedną z możliwości spędzenia wakacji były Ogólnopolskie Dni Formacyjne

dla Kierownictw, Liderów i Zarządów Diecezjalnych KSM – coroczne spotkanie
młodzieży z całej Polski na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej. W spotkaniu uczestni
czyli KSMowicze z 15 diecezji.

Dni Formacyjne trwające od 13 do 19 lipca 2013 r. prowadzone były przez Pre
zydium Krajowej Rady KSM wraz z Asystentem Generalnym Stowarzyszenia –
ks. Zbigniewem Kucharskim, oraz wieloletnim Asystentem KSM Diecezji Kali
skiej – ks. Krzysztofem Duchnowskim. Celem spotkania było m.in. przygotowa
nie młodzieży do pełnienia funkcji społecznych, a także wypracowanie podczas
warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań w grupach, prowadzonych m.in. przez
prof. Antoniego Spyrę – psychologa biznesu, kierunków rozwoju Stowarzyszenia
na najbliższy rok. Nie zabrakło również modlitwy, wspólnych Mszy Świętych, re
kreacji – codziennej porannej rozgrzewki i wyjść w góry, oraz wspólnej integracji –
zabaw, ognisk i śpiewów, również patriotycznych pieśni.

Szczególnym gościem tegorocznych Dni Formacyjnych był m.in. ks. prałat An
toni Sołtysik – wieloletni Asystent Generalny Stowarzyszenia, który przybliżył hi
storię KSM

w powojennej Polsce, a także trudności i prześladowania organizacji w czasach
komunizmu. Zaznaczył również potrzebę pamiętania o bohaterach narodowych,
dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce.

Gościem spotkania był również Marcin Szczęsny – wieloletni członek najwyż
szych władz KSM, a obecnie członek zielonogórskiej Akcji Katolickiej i prezes
spółki, który w swoim wystąpieniu podkreślał wartość Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży jako środowiska kształtującego dojrzałych chrześcijan i przygotowują
cego młodych ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej.
Był to naprawdę wyjątkowo spędzony czas w gronie fantastycznych i wartościo
wych ludzi, którzy pragną czegoś więcej od życia i chcą mieć realny wpływ na oto
czenie, w którym żyją.

Łukasz Brodzik

WAKACJE Z KSM
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ZZ BBOOGGIIEEMM PPOO BBOOBBRRZZEE

W dniach 2226 lipca 2013 r. odbył się IV Spływ Kajakowy rzeką
Bóbr organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Die
cezji ZielonogórskoGorzowskiej.

W pięciodniowym spływie z Bolesławca do Nowogrodu Bobrzańskiego
uczestniczyło 16 osób, w tym 6 z oddziału KSMu działającego przy naszej Pa
rafii; pozostali uczestnicy pochodzili
z Zielonej Góry, Gorzowa Wielko
polskiego, Głogowa, Janowa (woj.
warmińskomazurskie), a nawet Ka
nady!

Pierwszego dnia, po kilkugodzin
nej podróży, spotkaliśmy się przy
najdłuższym w Europie wiadukcie
kolejowym w Bolesławcu. Tam roz
poczęliśmy przygotowania do spły
wu. Nadmuchaliśmy kajaki,
złożyliśmy wiosła i zapakowaliśmy
nasze bagaże na przyczepę. Łukasz
i Marta, organizatorzy spływu, jesz
cze raz przypomnieli nam regulamin
oraz zasady bezpieczeństwa nad
wodą i w wodzie. Błogosławieństwa
przed podróżą udzielił nam ksiądz
Jarosław Grudziąż z Janowa koło
Kwidzyna, który był naszym prze
wodnikiem nie tylko duchowym, ale
także kierownikiem trasy.

Już od pierwszego dnia mogliśmy podziwiać piękno otaczającej przyrody.
Spotykały nas także różne przygody. Nasz dzień zaczynał się pobudką około
8.00 rano, później była modlitwa brewiarzowa i śniadanie. Następnie pakowali
śmy nasze rzeczy i składaliśmy namioty, a później płynęliśmy do obiadu i jeszcze
po nim. Wieczorem przygotowywaliśmy się do Mszy św. i kolacji oraz zbieraliśmy
drewno na ognisko.

Te kilka dni spania w namiotach, nocnych wart, przygód na wodzie, Mszy Św.
na łonie natury i bez dostępu do internetu były wyjątkowe. Miło jest spędzać czas
z osobami, które wyznają podobne wartości i przy których można swobodnie po
rozmawiać na temat wiary. Już nie możemy doczekać się kolejnego spływu kaja
kowego!

Aleksandra Ferenc

WAKACJE Z KSM



WRZESIEŃ 9

SPOTKANIE MŁODYCH W ŚWIEBODZINIE

27 i 28 lipca w Świebodzinie pod figurą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa
ta zgromadzili się młodzi z zachodniej Polski, by łączyć się z tymi, którzy uczest
niczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. W ramach
sobotnioniedzielnego wydarzenia zaplanowano m.in. czas na wspólną modlitwę,
śpiew i taniec, spotkanie ze świadkami wiary, Eucharystię oraz koncerty.
Zjazd uczestników rozpoczął się w południe. Na scenie wystąpił zespół „Vox
Cordi” oraz „Mini demol”. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał bp Stefan Reg
munt. Później odbyła się Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po niej koncert
„Siewców Lednicy”. Następnie, około godz. 18.00, przyszedł czas na nauczanie
zatytułowane „Palące wyzwanie”. W jego trakcie młodzież z różnych grup
i wspólnot składała świadectwo wiary. Po nim odbył się koncert „Tymczasowej
Formacji Prowizorycznej”, który porwał serca młodych. O godz. 20.00 miało
miejsce kolejne nauczanie: „Mocni w wierze, idźcie i nauczajcie z mocą wszyst
kie narody. Stawajcie się uczniami Chrystusa!”.
Około 22.30 odprawiona została Msza św., której przewodniczył bp Stefan Reg
munt. Po Eucharystii młodzi zgromadzeni w Świebodzinie, dzięki specjalnemu
telebimowi, mogli połączyć się z Rio de Janeiro, gdzie Ojciec Święty Franciszek
spotkał się na czuwaniu modlitewnym z młodzieżą z całego świata i dzięki temu
doświadczyć panującej tam atmosfery.
Bartłomiej Dobrzyński, jeden z organizatorów przedsięwzięcia, uznaje spotkanie
za bardzo udane. – Czymś pięknym było świadectwo wiary młodych ludzi, którzy
w liczbie około 3 tysięcy zebrali się pod figurą Jezusa Chrystusa Króla Wszech
świata w Świebodzinie, wspólnie modląc się, tańcząc i słuchając Papieża Fran
ciszka. Naszym celem było zachęcenie każdego uczestnika, aby spoglądał na
świat i drugiego człowieka oczami Chrystusa, przez Jego pryzmat, dlatego każdy
otrzymał w prezencie „Jezusowe okulary” – symbol tego wezwania. W przygoto
wanie spotkania zaangażowana była znaczna ilość wolontariuszy, bez których
niemożliwe byłoby sprawne i bezpieczne przeprowadzenie spotkania. To wielki
dar z siebie, bezinteresowność – wyjaśnia.

Wśród uczestników spotkania byli młodzi w różnym wieku, a także osoby
starsze. Każdy przeżył ten czas inaczej. – Dla mnie pełnią szczęścia jest trwanie
w Chrystusie. Ważne jest, by umieć Go poszukiwać na każdym kroku. Podczas
spotkania młodych w Świebodzinie miałam okazję cieszyć się Jego obecnością.
Był to dobry czas, bo oprócz mnóstwa modlitwy, można było także przeżywać
momenty uwielbienia, wyrażane przez cudowny śpiew. Również świadomość, że
duchowo był tam z nami Ojciec Święty, dodawała sił – mówi studentka, Joanna
Kokorniak.

Małgorzata Adamczewska

ŚWIATOWE DNI MŁODYCH 2013
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RELACJA Z DRUGIEGO DNIA PIELGRZYMKI
03 sierpnia 2013

Siedlisko Szlichtyngowa
34,6 km

Drugi dzień pielgrzymowania na Jasną Górę. Na pierwszym etapie odśpiewujemy Go
dzinki ku czci Najświętszej Marii Panny. Grupa muzyczna towarzyszy nam pięknym śpie
wem.

Drugi etap  z naszym księdzem przewodnikiem Piotrem rozważamy drugie przykazanie
Boże: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga; że obecność Boga oraz
Jego Prawdy powinna być czczona w każdym słowie. Wznosimy prośby do Boga, aby
pomógł nam należycie rozumieć i przestrzegać drugie przykazanie. Odmawiamy modli
twę dziękczynną odnoszącą się do powyższego przykazania.
Ojciec przewodnik przedstawia nam postać świętej Goretti. Poznajemy jej ciekawe życie,
które prowadziła i które zbliżyło ją do świętości. Zakończeniem tej konferencji jest Litania
do świętej Marii Goretti.

Trzeci etap przeplatany jest śpiewem grupy muzycznej oraz modlitwami  odmawiamy
wspólnie różaniec. Odczytujemy intencje pielgrzymów duchowych i nasze.

Czwarty etap rozpoczyna Koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie prowadzona jest
konferencja księdza z innej grupy, który bardzo ciekawie opowiadał nam o miłości bliź
niego, o radości, jaką sprawia życie w zgodzie i harmonii z wiarą.
Przez cały dzień pielgrzymowania towarzyszy nam ogromny upał. Trudno iść, kiedy słoń
ce tak bardzo dokucza i brakuje choćby odrobiny chłodu, ale to nie przeszkadza w cu
downym pielgrzymowaniu do Maryi.

O 17.30 jesteśmy już w Kościele w Szlichtyngowej. Jesteśmy świadkami i aktywnymi
uczestnikami uroczystości ślubnej naszych pielgrzymów  Izy i Piotra. Przez kilka lat
wspólnie z całą grupą pielgrzymowali na Jasną Górę, a dzisiaj tu w tym kościele posta
nowili połączyć się węzłem małżeńskim. Jest to dla całej grupy bardzo uroczysta chwila.
Ubrani w zielone koszulki trzymamy piękne słoneczniki. Podobnymi kwiatami witamy na
szą Matuchnę na Jasnej Górze. Teraz takie słoneczniki są tu, aby powitać młodą parę.
Kiedy uroczyście wkraczają do kościoła, my „zieloni” robimy z tych kwiatów szpaler.
Oprawę muzyczną sprawuje również grupa zielona. Ksiądz Piotr wygłasza wspaniałe ka
zanie o miłości, przytaczając przysięgę z dawnych lat. Na tej uroczystości wszędzie widać
radość i miłą atmosferę, która udziela się wszystkim. To dzięki młodej parze, z której try
ska ogromna wzajemna miłość.

Świadectwo

Po raz trzeci pielgrzymowałam przed Maryjny tron. Każdego roku moja wędrówka była
inna, lecz zawsze spotykałam życzliwych ludzi. Cieszyłam się, że po raz kolejny spotka
łam się z Matką Bożą. Po każdym pielgrzymowaniu jestem bogatsza w wiarę i szczęśli
wa, że mogę w grupie dążyć na Jasna Górę. W tym roku  Roku Wiary, witając dom Matki
Bożej pozostałam na Jasnej Górze jeden dzień dłużej. To była cudowna decyzja. Zoba
czyłam to, co wprawiło mnie w zachwyt i zapragnęłam osobiście tego doświadczyć. Po
apelu i czuwaniu, które było wzruszające i posiadało bardzo głęboką treść dotyczącą
opieki naszej Matki, zobaczyłam szczęśliwych pielgrzymów. Spora gromadka ludzi, którzy
przyszli do Maryi spała bezpiecznie u Jej stóp. Pomyślałam, że to cudownie zostać tu
choć przez chwilę i czuć się tak bezpiecznie jak oni. Ten ich sen był dla mnie symbolem
szczęśliwego dziecka, które tuli się do swojej Matki. Moim marzeniem jest poczuć się
choć przez chwilę tak samo, będąc u stóp mojej najukochańszej Matki.

Teresa Komar

XXXI PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
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MINISTRANCI W SŁOŃSKU
I U GROBU BISKUPA WILHELMA PLUTY

Służba liturgiczna to nie tylko służba Bogu przy ołtarzu Pana, to rów
nież czas spotkań i zbiórek w ciągu roku jak i wakacyjnych wyjazdów
pod opieką ks. opiekuna.
Tegoroczny Obóz Ministrancki odbywał się w przedostatnim tygodniu wakacji
w naszej diecezji w malowniczej Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku.
Jak zawsze po przyjeździe na miejsce wypoczynku przywitaliśmy się z najważ
niejszą osobą w parafii – Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w za
bytkowym kościele joannitów. W modlitwie i śpiewie zawierzyliśmy Matce Bożej
czas naszego pobytu na tej ziemi. Wychodząc z kościoła nawiedziliśmy plebanię,
w której z wielką radością i otwartym sercem przyjął nas Ks. Kanonik Józef Drozd
– Proboszcz i Ks. Jan Bagiński, który był pomysłodawcą miejsca naszego wypo
czynku.
Każdego dnia jak przystało na dobrego ministranta uczestniczyliśmy w Eucharystii,
modlitwach i spotkaniach formacyjnych, ale nie tylko, bo był czas na zabawę,
sport, odrobinkę leżenia do góry brzuchem (przecież trwają wakacje) i zwiedzanie.
Kościół w Słońsku z wieżą widokowa i ruiny klasztorne Zakonu Joannitów, kościół
św. Jakuba w Ośnie Lubuskim, ruiny Starego Miasta w Kostrzynie, Park Narodowy
–Ujście Warty, Zoo Safari, ognisko z Wójtem Gminy Słońsk Panem Januszem
Krzyśków, to tylko niektóre punkty naszego programu.
Ostatniego dnia, takie było pragnienie nas ministrantów, pielgrzymowaliśmy do
groby Sługi Bożego ks. Bpa Wilhelma Pluty do Gorzowa. Modlitwa przy grobie
wielkiego Pasterza naszych ziem o jego beatyfikację zrobiła na mnie ogromne
wrażenie. Ks. Marcin nasz opiekun przez kilka dni przygotowywał nas do tej piel
grzymki przez spotkania, rozmowy, prezentacje multimedialne i modlitwę, co przy
bliżyło nam postać Bpa Wilhelma. Dobrze było zatrzymać się i zwiedzić Katedrę,
którą nazywamy matką wszystkich kościołów. Później oglądnęliśmy wystawę po
święconą Słudze Bożemu w Pałacu Biskupim gdzie wiele lat mieszkał Bp. Wil
helm.
Będąc w Gorzowie nawiedziliśmy nasz siostrzany budujący się kościoł Najświęt
szego Zbawiciela i Parafię Pięciu Męczenników Miedzyrzeckich, gdzie 2 czerwca
1997 gościliśmy w naszej diecezji Jana Pawła II.
Jak widać z takiego obozu powraca się nie tylko z plecakiem pełnym rzeczy, głową
pełną wiedzy turystycznej, ale również z sercem pełnym wrażeń duchowych, które
przybliżają nas do Boga.
Obóz  jak co roku  odbył się dzięki życzliwości wielu ludzi. Wszystkim Parafianom
Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze – naszym sponsorom, składam
w imieniu całej grupy ministrantów i lektorów serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
Lecz ich serce jest bezpiecznym portem
Dla wszystkich, którzy są w potrzebie,
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.

Ministrant Maksymilian

WAKACJE MINISTRANTÓW
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EEUUCCHHAARRYYSSTTIIAA  DDOOTTYYKK BBOOGGAA
W lipcu i sierpniu mieliśmy okazję po raz kolejny uczestniczyć w Letniej Szkole
Modlitwy. Wakacyjna propozycja Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin i ojców
franciszkanów dotyczyła Eucharystii. Spotkania rozpoczynały się Mszą św.
o godz. 18.00. Bezpośrednio po niej odbywała się katecheza. Każde spotkanie
kończyło się zadaniem domowym na cały tydzień. Pozwalało ono głębiej wejść
w tajemnicę eucharystyczną. „Dotyk Boga” – to tytuł pierwszego spotkania. Popro
wadził je ks. Mariusz Jagielski, wychowawca i wykładowca w Wyższym Semina
rium Duchownym w Paradyżu. Już na samym początku zaznaczył, że te spotkania
to dla nas szansa, aby wyruszyć na drogę wiary. Wszyscy nie umiemy się modlić.
To dobrze, jeśli chcemy szukać tego, jak naprawdę spotykać się z Bogiem. – Nie
kiedy mówimy, że Eucharystia to jest taki moment, w którym możemy dotknąć Pa
na Boga – mówił ks. Jagielski. – Ale tak naprawdę Eucharystia nie jest po to,
abyśmy dotykali Boga. Ona jest po to, aby Bóg mógł dotknąć każdego z nas, do
tknąć – znaczy spotkać. To nie my dotykamy Boga, to Bóg nas dotyka. Sakramenty
święte to wydarzenie, które sprawia, że Bóg wchodzi w nasze życie. Czy przycho
dząc na Mszę świętą zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie kim jest Bóg, który wy
biera taki sposób, jakim jest Eucharystia, aby przyjść do mnie? – kontynuował.
Ks. Jagielski zwrócił uwagę na to, że często mylimy tajemnicę z sekretem. Pan
Bóg jest tajemnicą, ale nie ma przed nami sekretów. Tajemnica to coś, czego nie
można się nauczyć, ale można ją poznać od środka, uczestnicząc w niej. Boga
można poznać tylko spotykając go. O tym, czy naprawdę znamy Boga nie świad
czy ilość zdobytej wiedzy na Jego temat, ani umiejętność wyrażania Go w poję
ciach. Boga zna ten, który umie zauważyć jak i kiedy Bóg przychodzi.
Jak spotykać prawdziwego Boga na modlitwie i jaki obraz Boga nosisz w sobie?
Wszelkie nasze wyobrażenia o Bogu powinniśmy konfrontować z Eucharystią, by
pozbyć się fałszywych przekonań. Bóg przychodzi jako dar, bo sam żyje na sposób
daru od momentu wcielenia. Eucharystia jest zatem wejściem człowieka w życie
Boże, w przestrzeń bliskości z Panem. Są dwie przyczyny dla których przestajemy
korzystać z sakramentów, z Eucharystii. Pierwszy to ten, że nie odkrywamy nasze
go życia jako powołania, jako drogi. Kiedy życie przestaje mieć sens, przestaje być
drogą, wtedy wydaje się, że przestają nam być potrzebne sakramenty, bo już nig
dzie nie idę. Drugi powód jest taki, że człowiek sam sobie wybiera cele w życiu.
Jeśli wybierze zamysł inny, niż samego Boga, to wydaje mu się, że już dotarł do
celu. Tymczasem prawda o naszym życiu i godności jest taka, że nieustannie je
steśmy w drodze. Potrzebujemy pokarmu, by mieć siłę do podróżowania i by nie
stracić z oczu celu wędrówki. Eucharystia mówi nam też o wierności Boga. Raz
dane słowo w Jezusie Chrystusie staje się rzeczywistością na Eucharystii, nawet
wtedy, gdy kapłan nie jest godny ją sprawować. W Eucharystii Bóg uniża się dla
człowieka, by przeprowadzić go ze śmierci do życia. Człowiek, który karmi się Eu
charystią odzyskuje swoje prawdziwe oblicze i staje się podobny do oblicza miłują
cego Boga. Przyjmijmy zatem Boga prawdziwego i odważmy się żyć tak, jak Bóg
żyje dla nas na sposób daru. Zadanie domowe pozwalało odkrywać jaki obraz Bo
ga w sobie nosimy.
Całości konferencji i zadanie domowe można znaleźć na stronie
http://www.zgg.gosc.pl/doc/1619579.SpotkanieNiebazziemia

Agnieszka Linka

WAKACYJNA SZKOŁA MODLITWY
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Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospo
darza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robot
ników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara
za dzień i posłał ich do winnicy.

Mt 20,12
Powołanie katolików świeckich (Christifideles laici) oraz ich
misja w kościele i świecie jest zobrazowana w przypowie
ści o robotnikach winnicy w Ewangelii św. Mateusza.
Ewangeliczna przypowieść ukazuje naszym oczom rozle
głą winnicę Pańską oraz rzeszę ludzi, mężczyzn i kobiet
wezwanych przez Boga i wysłanych tam do pracy. Winnicą
jest cały świat, który winien zostać przemieniony zgodnie
z Bożym planem w perspektywie ostatecznego przyjścia
Królestwa Bożego.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczyn
nie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy.

Mt 20, 34
To wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przycho
dzi na świat. Idźcie i wy. To wezwanie dotyczy nie tylko biskupów, kapłanów, za
konników i zakonnic, ale wszystkich, także świeckich, których Bóg wzywa
osobiście, powierzając im do spełnienia misję w Kościele i w świecie.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Cze
mu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął.
Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy.

Mt 20, 67
Nie ma miejsca na bezczynność, bowiem zbyt wiele pracy czeka na wszystkich
w winnicy Pańskiej. Nowe sytuacje, zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym,
ekonomicznym, politycznym i kulturalnym, domagają się dzisiaj ze szczególną siłą
zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia,
dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności.
Trzeba więc spojrzeć w twarz temu naszemu światu, spojrzeć na jego wartości
i problemy, niepokoje i nadzieje, osiągnięcia i porażki. To on właśnie jest winnicą,
to on jest polem, na którym świeccy mają wypełniać swoją misję. Jezus pragnie,
by oni, tak jak wszyscy Jego uczniowie, byli solą dla ziemi i światłem świata. Świat
jest to pole działania Kościoła, nas wszystkich: pasterzy i wiernych, kapłanów,
osób zakonnych i świeckich. Kościół wie, że wszystkie podejmowane przez ludz
kość wysiłki na rzecz jedności i uczestnictwa, niezależnie od trudności, przeciwno
ści wynikających z ludzkiej słabości, grzechu i działania Złego, znajdą pełną
odpowiedź w działaniu Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka i świata. Ludz
kość mimo wszystko może i musi mieć nadzieję. Żywa Ewangelia w osobie Jezusa
Chrystusa jest radosną „nowiną”. W tym przepowiadaniu i w tym świadectwie
świeccy pełnią nie tylko właściwą i niezastąpioną rolę. Za ich pośrednictwem Ko
ściół Chrystusowy jest obecny w różnorodnych sektorach świata, jako znak oraz
źródło nadziei i miłości.
Posynodalna Adhortacja Apostolska Jana Pawła II „CHRISTIFIDELES LAICI”

Opracowała Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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Fragment Listu Pasterskiego Episkopatu Polski z okazji
III Tygodnia Wychowania (1521 września 2013 r.)

Na początku nowego roku szkolnego, w dniach od 15 do 21 września, będziemy
przeżywać III Tydzień Wychowania. Niech to będzie czas wspólnej refleksji,
a zwłaszcza wspólnotowej modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich
domach i w polskiej szkole. Po uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy
wychowywać oraz że istotną rolę w wychowaniu odgrywa rodzina, w tym roku
pragniemy zwrócić naszą uwagę na konieczność wychowania do wartości. Nie
chodzi jednak o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są istotne dla rozwoju czło
wieka, dla jego życia w duchu chrześcijańskim i życia zgodnego z wiarą. Zna
kiem dzisiejszych czasów jest bowiem zanik przejrzystej hierarchii wartości
i upadek autorytetów, których życie weryfikowałoby wyznawane wartości oraz ich
hierarchię. Zauważmy, że brak wychowania do podstawowych wartości często
prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet rela
tywizmu moralnego.

Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości, najczęściej myślimy o wartościach
ogólnoludzkich, a rzadziej chrześcijańskich. Życie pokazuje, że obecnie wycho
wanie skierowane jest przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne
i sprawiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również brak zgodno
ści między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przekazywanymi, co wy
wołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do
wzrostu nieufności, poczucia uczestnictwa w grze pozorów, a w rezultacie do cy
nizmu i agresji wobec wszelkich przekazów związanych z wartościami. Dotyczy
to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, wobec których oczekiwania są przecież
największe, a rozczarowania najbardziej bolesne.

Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina trzeba wskazać – obok po
kory – na związane z nią: łagodność, dobroć, cierpliwość, gotowość do wyba
czania, wierność, uprzejmość, opanowanie (por. Ga 5,2224 i Kol 3,1214). Są
one dziś szczególnie zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością słów i za
chowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści, obojętnością na sytuację
słabszych, powszechną nieufnością, a nawet wzajemną nienawiścią. Taka sytu
acja wymaga od wszystkich środowisk wychowawczych ogromnego wysiłku wy
chowywania do wartości i postaw chroniących relacje międzyludzkie.

Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy zatem czas
wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspólnego wypoczywania. Co
dzienne bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, zaufania,
ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje po
nadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jednocześnie

LIST OD BISKUPÓW
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odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy uczyć się
zwracania do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością.

Ogromne pole do działania w zakresie wychowania do wartości ma szkoła,
która powinna wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci. Niezwykle ważne
jest, aby szkoła budowała swój program wychowawczy w ścisłym porozu
mieniu z rodzicami. W programie tym powinny być wyraźnie nazwane i wy
jaśnione wartości, na których oparty jest system wychowawczy.

Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół eduka
cji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańską wizją człowieka, apelujemy do
rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przy
pominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wycho
wawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne
z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi wyraźnie
o konieczności respektowania przez szkołę publiczną chrześcijańskiego systemu
wartości (por. Ustawa o systemie oświaty – preambuła). Powierzając swoje
dziecko szkole, rodzice nie powinni zgodzić się na edukację, która byłaby
sprzeczna z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.

Jak zawsze w wychowywaniu do wartości rolę nie do przecenienia pełnią sami
wychowawcy. Będąc przykładem i wzorem dla swoich uczniów, muszą być
świadomi, że własnym życiem prezentują określony świat wartości. Nauczy
ciel i wychowawca nie może być neutralny. Nie powinien więc zagubić właściwej
hierarchii wartości zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Musi być
świadkiem wartości, które wyznaje.

Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której należy wychowywać
młode pokolenie, jest wiara. Wiara jest łaską, a więc niezasłużonym darem
Bożym. Domaga się jednak świadomej i wolnej odpowiedzi człowieka. Ten
związek wiary z wychowaniem uświadamiamy sobie wyraźnie w trwającym Roku
Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się w odważnym i mężnym stawaniu
w obronie wartości z niej wypływających. Chodzi o obronę wartości chrze
ścijańskich, coraz częściej eliminowanych z życia publicznego, a zwłaszcza
chrześcijańskiej wizji miłości, małżeństwa i rodziny.

Wiara potrzebuje również pokory prowadzącej do przekonania, że na Bogu, jako
fundamencie, mamy budować nasze życie. Niech zatem pokora będzie podstawą
wychowania do wartości. Jest ona dlatego tak ważna, że Bóg gotów jest dać
wszystko człowiekowi, który jest świadomy własnej niewystarczalności i słabości.
Wiara i ufność pokładana w Bogu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, niech
więc przenikają nasze życie oparte na chrześcijańskich wartościach.

Opracował ks. Piotr

LIST OD BISKUPÓW
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BBąąddźźmmyy
ddoobbrryymmii
rrooddzziiccaammii

W nowym roku szkolnym nasze
dzieci idą do następnej klasy. Będą
tam miały więcej nauki i zadań niż
w ubiegłym roku. Dlatego warto przy
gotować im w mieszkaniu dobre miej
sce do pracy umysłowej. Najlepiej
tam, gdzie jest spokojnie i daleko od telewizora. Im mniej przeszkód tym łatwiej
się skupić, np. nad treścią podręcznika. Żyjemy w takich warunkach, że tylko
nielicznych rodziców stać na osobny pokój dla dziecka. Trzeba więc zadbać
o sprzyjający kącik do nauki.

Nie martwmy się, że nie możemy dać dzieciom wszystkiego, czego chcą, ale
dajmy im to, na co nas stać. Od zaspokojenia potrzeb materialnych dzieci bar
dziej potrzebują akceptacji i zrozumienia. Dlatego oczekują pochwały, gdy zro
bią coś dobrze. W każdej rodzinie potrzeba więcej pochwał i radości niż krytyki
i złości. Psycholodzy zalecają, aby w wychowaniu występowała przewaga na
gród nad karami. Wtedy wychowamy aktywnego optymistę, który nie obawia się
krytyki, za to co robi. Starajmy się zdobyć zaufanie dziecka, żeby mogło na nas
liczyć i zwierzać się ze swoich kłopotów. W sprawach wątpliwych sprawdzajmy
czy nas nie okłamuje.

Częste krytykowanie i dokuczanie nie tylko wywołuje kompleks niższości,
lecz także chęć odwzajemniania się, a to prowadzi do nieporozumień i kłótni.
Przeważnie złośliwość przechodzi z rodziców na dzieci, które dokuczają młod
szym i słabszym zamiast im pomagać. Występują wtedy kłopoty w grupie rówie
śniczej, bo dokuczliwego ucznia nikt w szkole nie lubi. Dokuczanie rówieśnikom
wywołuje u nich zdenerwowanie, złość i gniew. W takich sytuacjach często poja
wiają się bójki (naruszanie nietykalności cielesnej).

Dochodzimy więc do wniosku, że lepiej „zarażać” uprzejmością, a nie złością.
Bądźmy przykładem postępowania dla innych i zachowujmy się tak, jak chcieli
byśmy, żeby się zachowywali. Na uprzejmości zawsze zyskujemy, a nic nie tra
cimy. Niech nasz dobry nastrój i życzliwość będą zachętą dla dzieci jak mają
postępować. W miarę możliwości poświęcajmy im codziennie trochę czasu.
Warto zachęcać je do samoobsługi i niezbędnych (ale bezpiecznych) prac do

LISTY OD PARAFIAN



WRZESIEŃ 17

mowych. Chodźmy z nimi na zakupy, niech uczą się oszczędzać pieniądze, aby
były gospodarne.

Obowiązkiem rodziców jest poznanie wychowawcy klasy, katechety i tych na
uczycieli, na których dzieci narzekają. Z małymi „rozrabiakami” lubiącymi psocić
warto w niedzielę chodzić do kościoła, gdyż w obecności rodziców są one bar
dziej grzeczne. Stopniowo przyzwyczajają się do poprawnego zachowania tam,
gdzie jest ono wymagane.

Dziś wielu rodzicom brak czasu na zajmowanie się dziećmi, które często dla
rozrywki bawią się „na ulicy” – na podwórku lub przy trzepaku. Jednak wieczorem
przed snem należy krótko porozmawiać o tym, gdzie były i co robiły. Powiedzmy
im co nam się podobało, a co nie, co było dobre, a co złe. Zakończmy dzień
wspólną modlitwą wieczorną, gdzie poza tradycyjnym pacierzem, każdy (w kilku
zdaniach) poprosi Pana Jezusa o pomoc w dniu jutrzejszym. Najlepiej, gdy proś
by są konkretne i odnoszą się do tego z czym mamy trudności. Prośby poparte
pracowitością przeważnie się spełniają. Unikajmy jednak próśb negatywnych,
np. aby Bóg ukarał nauczyciela, którego nie lubimy. Po pierwsze jest to sprzecz
ne z modlitwą „Ojcze nasz”, a po drugie Bóg najlepiej wie, kogo i kiedy trzeba
ukarać.

Skoro wiedza jest kluczem do lepszego ży
cia, to warto zadbać o wykształcenie swoich
dzieci. Nie trzeba ich jednak zmuszać do wy
boru konkretnego kierunku studiów. Niektórzy
rodzice zakładają, że potomstwo zrealizuje ich
marzenia i osiągnie to, co im się nie udało.
Wywołuje to niepotrzebne konflikty i stres
u obu stron. Skoro młodzież ma własne zain
teresowania, to niech wybiera zawód, jaki jej
najbardziej odpowiada. Rodzice muszą się
pogodzić z tym, że dzieci nie będą realizować
ich marzeń. Młody człowiek może przejąć za
wód rodzica tylko wtedy, kiedy sam tego chce. Praca w ulubionym zawodzie daje
poczucie zadowolenia i szczęścia. A zadaniem rodziców jest dążenie do tego, by
ich dzieci były szczęśliwe.

Ponadto konkretnym i codziennym naszym zadaniem jest uczenie dzieci
i młodzieży odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje zachowanie. Błędy, nie
powodzenia i porażki mają być wykorzystane dla nauki na przyszłość. Dlatego
zamiast zrzędzenia i nadmiernej krytyki lepiej uczyć wyciągać wnioski z kłopotów,
jakie nas spotkały.

Kto dobrze wychowa dziecko w młodości, będzie się cieszył nim w starości.

Józef Jerzak

LISTY OD PARAFIAN
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Bł. Aniela Salawa (ur. 9 września 1881 w Sieprawiu, zm. 12
marca 1922 w Krakowie) pochodziła z podkrakowskiej wsi
Siepraw, była córką kowala Bartłomieja i Ewy z domu Boche
nek, matka pochodziła z rodziny piekarza z Sułkowic. Wraz ze
swoim licznym rodzeństwem została wychowana w duchu
głęboko religijnym.

Do szkoły chodziła przez dwa lata, potem pomagała rodzicom
przy pracy na roli. Praca w gospodarstwie była dla niej jednak
zbyt ciężka, toteż, podobnie jak jej starsza siostra Teresa
i wiele innych wiejskich dziewcząt w tamtym okresie, zdecy

dowała, że poszuka pracy jako służąca w Krakowie. W 1897 podjęła pracę po
mocy domowej, pracowała w kilku domach, najdłużej – ponad 11 lat – w domu
adwokata Edmunda Fischera. Jednocześnie była blisko związana z Kościołem,
uczęszczała na nabożeństwa u redemptorystów i franciszkanów, pomagała m.in.
w dekoracji kościołów. W 1900 wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich
w Krakowie (tzw. „Zytki”) i współpracowała z tą organizacją do końca życia.
W wieku 18 lat złożyła śluby czystości, od 1903 przyjmowała codziennie sakra
ment komunii; 15 maja 1912 rozpoczęła nowicjat Trzeciego Zakonu Św. Fran
ciszka i złożyła przysięgę w sierpniu 1913.
W okresie I wojny światowej pomagała rannym żołnierzom i jeńcom wojennym.
Jednocześnie pogorszył się znacznie jej stan zdrowia, zmarła na gruźlicę
w 1922.
13 sierpnia 1991 papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas Mszy św.
na Krakowskim Rynku.

Kościół katolicki w Polsce wspomina bł. Anielę w dzień jej narodzin – 9 września.

Św. Cyprian – biskup, męczennik, urodził się w Kartaginie
(Tunezja). Był człowiekiem wykształconym. Z zawodu adwo
kat. Po przyjęciu chrześcijaństwa został kapłanem, a później
przez aklamację miasta biskupem Kartaginy. Jako duszpa
sterz musiał stawić czoło prześladowaniom i wewnętrznym
sporom. Dzięki swej świętości i wiedzy wywierał poważny
wpływ na Kościół zwłaszcza w Afryce. Jego korespondencja
z papieżem Korneliuszem stanowi świadectwo prymatu bi
skupa Rzymu. W czasie prześladowań za cesarza Waleriana
został aresztowany i zesłany na pustynię koło Curubis (257).
Sprowadzony do Kartaginy, został ścięty mieczem 14 wrze

śnia 258 roku w obecności wiernych. W tym samym czasie w Rzymie odbywało
się przeniesienie relikwii św. Korneliusza. Imiona obu męczenników wymienia się
w Kanonie rzymskim.

Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 16 wrze
śnia.

Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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MODLITWA JANA PAWŁA II O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, proszę Cię
o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znaj

dował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie

oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miło

ścią,
o dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od

Ciebie oderwać.
Opracowała 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 16.
Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 16 ( 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 15 zostaną wręczone 6 października, po Mszy św. o godz. 10.30.

I. Nasz Pan i Zbawiciel.
II. Obchodzone po zakończeniu żniw.
III. Jeden z patronów uczniów

i studentów.
IV. Założycielka zgromadzenia Misjo
narek Miłości.
V. W języku starogreckim oznacza
„rybę”.
VI. Jej narodzenie świętujemy

8. września.

DDllaa ddzziieecciiUWAGA !

Zdjęcia na kon

kurs fotograficzny

„Dzieła Stwórcy"

można nadsyłać

do 20 września.
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO PRZECZYTAĆ...
Historia pokonywania samego siebie
„Joni” – jest wartą polecenia książką dla wszystkich tych, którzy z różnych
przyczyn znaleźli się na trudnym, życiowym zakręcie. Oparta na faktach,
sfilmowana pod tym samym tytułem historia Joni Eareckson, siedemnastoletniej
dziewczyny, której niefortunny skok do wody odmienił diametralnie całe życie.
Paraliż, długa rehabilitacja, wzloty i upadki duszy, gorąca modlitwa o zdrowie
i zupełnie inna niż oczekiwana przez nią „odpowiedź” Pana – to wszystko
znajdujemy w biografii spisanej przez pięćdziesięcioletnią dziś aktywną
w działalności charytatywnej kobietę. Znamienne słowa autorki: „Być może Boży
zamysł DOBRA dla mnie nie polega na tym, by przywrócić mi władzę w nogach,
lecz abym bardziej zwróciła się ku innym sprawom. Bym potrafiła głębiej
odczuwać wdzięczność za przyjaźń, aby moja natura potrafiła odwzajemniać
cierpliwość, a nie zniechęcać się, mieć w sobie radość niezależnie od
okoliczności”  każą czytelnikowi spojrzeć z innej perspektywy na otaczającą go
rzeczywistość…

Agnieszka Sobiak

Ciasto ucierane z węgierką
Składniki:
200 g masła
200 g cukru

pudru
4 jajka
250 g mąki
1 łyżeczka

proszku do pieczenia
0,5 kg śliwek węgierek

1. Śliwki umyć, wyjąć pestki i osuszyć.
2. Masło utrzeć z cukrem na puszystą
masę. Dodawać po jednym jajku i mikso
wać. Na koniec stopniowo dodawać mą
kę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia.
3. Ciasto wlać do prostokątnej formy, na
wierzchu ułożyć śliwki (przecięciem do
góry) i piec ok. 60 min w 180 stopniach.

Tarta z brokułem i camembertem
Składniki:
1 op. ciasta

francuskiego
3 jajka
150 ml śmietanki

30%
1 brokuł
1 op. serka camembert
Sól, pieprz

1. Brokuł ugotować al dente.
2. Formę do tarty wyłożyć ciastem, ob
ciążyć (np. fasolą lub ćwiartkami jabłka)
i podpiec ok. 15 min.
3. Jajka wymieszać ze śmietanką i przy
prawami. Do masy jajecznej wmieszać
pokrojony brokuł i ser camembert. Masę
wylać na podpieczony spód.
4. Zapiekać w 200 stopniach do ścięcia
się masy jajecznej (ok. 30 min).

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLIINNAARRNNYY



„Zbawiciel”22

OOCCHHRRZZCCZZEENNII
Maksymilian Michał Stańczyk, Amelia Pawlikowska,
Magdalena Kamila Kowalska, Julia Magdalena Grzywacz,
Natalia Frątczak, Jakub Michał Syta, Liwia Aleksandra
Wrocławska, Karina Natalia Jasińska, Florencja Agnieszka
Wajda, Szymon Mrowiński, Liliana Pless, Aron Rochalski,
Kacper Stasiak, Helena Popławska, Michał Fabian Kuźma,
Julian Lukasz Ruchalski, Nicola Janina Zatylny, Ksawery
Emil Kowalski, Zofia Macholak, Celina Emilia Marciniak,

Lena Molka, Natalia Łata, Natalia Iwona Jonak, Tymon Jakubowski, Amelia
Kułagowska, Michelle Wioleta Wawrzyniak, Patryk Kacprzyk, Sylwia Krystyna Sikora,
Małgorzata Stolcenburg, Wojciech Marek Żurawski, Maja Krawczyszyn, Agata
Jaroszewicz, Lena Julita Wasilewska, Lena Róża Reda, Maximilian Kalinowski,
Tomasz Dariusz Mielcarek, Bartłomiej Adrian Gaj, Alan Cichy, Aleksandra
Chorobińska, Róża Krystyna Howis, Jan Paweł Soiński

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 19.15 /akademicka/

Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 18.30

Ważne informacje

Biuro parafialne czynne:

wtorek i piątek 10.00  12.00 oraz 16.00  18.00,

czwartek 18.00  19.30,

poniedziałek i środa nieczynne

Nr telefonu ks. dyżurnego: (68) 324 17 75, kom. 693952030

Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki i środy 18.00  19.30

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

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

Leonard Bocer, Katarzyna Pawlak, Krystyna Kieliszczyk, Marta
Szczypka, Eugeniusz Kozielski, Wanda Kołodziejczak, Marcin
Różycki, Małgorzata KnapPalar, Roman Kłaczyński, Waldemar
Kaliński, Zofia Szczepańska, Henryk Bujakowski, Stanisław Sawczuk,
Felicja Śliwińska, Janina Perzyńska, Krystyna Wróblewska,
Bronisława Orzech, Jadwiga Wziętek, Pelagia Socha, Jerzy
Stańczyk, Marianna Brożyna, Danuta Uberna, Krystyna Follher
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Fotoreportaż

Wakacje RRN  Jastarnia
20  27 lipca 2013 r.

Wakacje RRN  Witów, Dzianisz, Kiry k.\Zakopanego
6  13 lipca 2013 r.

Pielgrzymka na Jasną Górę
2 12 sierpnia 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 biznes
menów, właścicieli małych i średnich
firm do sponsoringu naszej gazetki.
W zamian oferujemy miejsce na ,,rekla
mę”. Celem jest rozwój gazetki i dotar
cie do jak największej liczby odbiorców.
Sponsoring przewidywany jest w formie
darowizny na Kosciół dobrowolna ofia
ra. W tej sprawie należy się kontaktować
wyłącznie z Ks. Piotrem Gniewaszew
skim.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na wrzesień:

Ogólne: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na
nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

Misyjne: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regio
nach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chry
stusa.




