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Nabożeństwo Fatimskie
13 września 2013 r.

Wspomnienie św. Stanisława
Kostki  patrona młodzieży

18 września 2013 r.

Spotkanie popielgrzymkowe w naszej Parafii
29 września 2013 r.

Krajowe Spotkanie Animatorów
ERMu w Pniewach,

2022 września 2013 r.
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„Odmawiajcie codziennie różaniec”

Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „Zbawiciel”

Od sześciu dni trwa miesiąc październik – poświęcony
modlitwie różańcowej. Kościół modli się tą modlitwą
rozważając tajemnice radosne, bolesne, chwalebne oraz
świetlane z życia Pana Jezusa i Maryi. Tą modlitwą
pragniemy wypraszać u Boga pokój dla świata,
szczególnie dotkniętej wojną domową Syrii; chcemy
modlić się w intencjach Kościoła i jego pasterzy, za naszą
Parafię oraz we wszystkich intencjach osobistych.

Z radością przyjęliśmy wiadomość o terminie kanonizacji błogosławionego
Jana Pawła II. Spełnia się wołanie pielgrzymów z dnia pogrzebu: „Święty
natychmiast”. Tak szybko przeprowadzony proces kanonizacyjny jest
znakiem dla świata słuszności tego głosu wiernych. Przygotowując się do
kanonizacji trwajmy w rozważaniu nauczania Jana Pawła II, wspierajmy
akcję Kościoła w Polsce „Dzieło Nowego Tysiąclecia” fundując stypendia
dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin w ramach obchodów Dnia
Papieskiego, który będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę. Niech
przykład świętości życia Jana Pawła II zachęci nas do budowania
świętości naszego życia.

Wpatrujemy się w tym miesiącu w przykłady wspaniałych świętych: św.
Franciszka z Asyżu, św. Siostry Faustyny Kowalskiej, św. Teresy z Avila,
św. Jadwigi Śląskiej, bł. Jana Pawła II i wielu innych. Podziwiamy ich
wielkość i pokorę, ufność i miłość do Boga i Kościoła. W roku wiary warto
sobie przypominać żywoty świętych, aby rozważając ich życie, pogłębiać
swoją wiarę.

Z wiarą chcemy podążać za Chrystusem. Pragniemy zamanifestować
także swoją wiarę, wychodząc na ulice naszego miasta w procesji na
zakończenie nabożeństw fatimskich 13 października, przechodząc
z naszego kościoła do konkatedry z modlitwą różańcową na ustach,
zawierzając Bogu nasze miasto.

W oczekiwaniu na spotkanie podczas nabożeństw różańcowych oraz na
bożeństwa fatimskiego, łączymy się w modlitwie z czytelnikami naszej
Gazetki.

Ksiądz Proboszcz wraz z Kapłanami naszej Parafii.
Ks. Mirosław Maciejewski

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

06.10.  Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do

Rokitna

07.10.  Matki Bożej Różańcowej

08.10.  Msza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

o godz. 18.30

13.10.  Dzień Papieski

13.10.  Zakończenie nabożeństw fatimskich – Msza św.

o godz. 19.15

14.10.  Dzień Edukacji Narodowej modlitwa za nauczycieli i wychowawców

16.10.  Odpust w Konkatedrze ku czci św. Jadwigi

18.10.  św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia

20.10.  początek tygodnia misyjnego –modlitwa za misje

22.10.  Liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II

27.10.  Rocznica poświęcenia kościoła

27.10.  Szymona Judy Tadeusza, dzień imienin ks. Biskupa Tadeusza

Lityńskiego

01.11.  Wszystkich Świętych

02.11.  Dzień Wspomnienia Zmarłych – pamiętajmy w tych dniach

o naszych bliskich zmarłych

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK 22001133 rr..

Nabożeństwo Różańcowe, w dni powszednie po Mszy św. o godz. 9.00. i o godz. 18.00

oraz w niedzielę o godz. 16.00. Dla dzieci w środy i piątki o godz. 17.00.

Poniedziałek  Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski o godz. 9.00.

Wtorek  Nabożeństwo do św. Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.

Środa  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy świętej

o godz. 9.00 i 18.30.

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

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

WWYYKKAAZZ NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW NNAA CCAAŁŁYY MMIIEESSIIĄĄCC
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ŻYCIE PARAFII

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy Parafii Najświętszego Zbawiciele zapra
sza na co miesięczną Msze św. w każdą drugą sobotę miesiąca.

Informujemy, że Biuro Koła Przyjaciół Radia Maryja, przy Parafii Najświęt
szego Zbawiciela, będzie miało swoje Biuro w salce k/Kościoła (po byłej Ka
wiarence), po przeniesieniu i urządzeniu, czynne będzie w każdą sobotę
i niedziele w godzinach od 10.00 – 11.00.(w niedziela trochę dłużej do 13.00).
W Biurze można nabyć dobrą książkę czasopisma jak: „Źródło”, „Tak w Ro
dzinie”, „Miłujcie się”, kalendarz na rok 2013, książeczki dla dzieci jak: „Anioł",
„Ola i Jaś" i inne. Można zapisać się do Koła Przyjaciół Radia Maryja, złożyć
dar serca na Radio Maryja i wszystkie dzieła przy nim powstałe. Uzyskać in
formacje dot. Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

Serdecznie zapraszamy
Przewodnicząca KP RM

Jadwiga Wojtkowska

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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ŻYCIE PARAFII

W roku 2013 chór Towarzystwa Śpiewaczego CANTEMUS DOMINO, który działa przy
naszej parafii świętuje 60lecie swojego istnienia. Uroczysty koncert jubileuszowy odbę
dzie się 16 listopada 2013 r. o godz.17.00
w naszym kościele. Zespół będzie gościł zaprzyjaźnione chóry z Niemiec, Włoch oraz z
Polski (Krobia).
Już dziś serdecznie zapraszamy na to wielkie wydarzenie!
A teraz chwila wspomnień…..

„CANTEMUS DOMINO”…
…czyli „Śpiewajmy Panu” – to nazwa Towarzystwa Śpiewaczego działającego przy

parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Początki zespołu sięgają roku
1953. Znakomity organista i chórmistrz – Andrzej Maliński –
w roku 1968 zakłada chór chłopięcomęski, przekształcony później w mieszany. Towarzy
stwo Śpiewacze zostało powołane w roku 1996. Współpracę chóru z Andrzejem Maliń
skim przerywa jego śmierć. Zarząd Towarzystwa w roku 1998 powołuje na dyrygenta
i kierownika artystycznego Macieja Ogarka – absolwenta Akademii Muzycznej w Krako
wie, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpraca ta trwa do dziś.

Do dorobku artystycznego chóru można zaliczyć wiele koncertów w kraju i za granicą
(Szwecja, Niemcy), udział we Mszy radiowej w Warszawie. W 1985 r. chór nagrał płytę
długogrającą z okazji 40lecia powrotu Kościoła na Ziemie Zachodnie. W 1994 – wraz
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej pod dyrekcją C. Grabowskiego – wy
konano po raz pierwszy Mszę Koronacyjną Cdur W.A. Mozarta . Chór występował także
podczas uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej, Mistrzostw Świata
w Akrobatyce Sportowej w Drzonkowie (1996), wreszcie podczas wizyty Ojca Świętego
w Gorzowie (1997).
Rok 1998 przynosi chórowi odznakę „Zasłużony dla województwa zielonogórskiego”.
W listopadzie 1999 r. chór „Cantemus Domino” wykonał Requiem W.A. Mozarta w ra
mach jubileuszu 50lecia macierzystej parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela.
Rok 2000 – nagranie dla telewizji „Nasza 51” i TV Niepokalanów trzech audycji telewizyj
nych z pieśniami adwentowymi
i kolędami. W wielkim zespole wokalnoinstrumentalnym polskoniemieckoholenderskim
wykonane zostało Requiem Mozarta (listopad 1999), a później oratorium F. Mendelssoh
na – Bartholdy’ego Paulus (czerwiec 2000).
W 2005 r. w Emlichheim, w zespole polskoniemieckoholenderskim wykonane zostało
dzieło C. Orffa Carmina Burana.
Od października 2005 r. chór nawiązał współpracę z Chórem Kameralnym „Adoramus”
w Słubicach, wykonując wspólnie w Głogowie i Zielonej Górze Małą Mszę Uroczystą
G. Rossiniego.
W październiku 2010 r. chór wyśpiewał 2 miejsce w kategorii chórów parafialnych w Ogól
nopolskim Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT w Głogowie.
Rok 2011 to 3 miejsce i Brązowa MUCHA w Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich,
a także udział w Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Verden (Niemcy).
W czerwcu 2012r. – w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki w Ejszyszkach na Litwie wy
śpiewaliśmy II miejsce, czyli SREBRNĄ WSTĘGĘ SOLCZY.
29 września 2012r. – w II Międzyrzeckiej Uczcie Chórów Amatorskich zdobyliśmy II miej
sce i Srebrną MUCHĘ.

Więcej na stronie internetowej chóru: www.cantemusdomino.pl

Ciąg dalszy w kolejnym numerze gazety parafialnej ZBAWICIEL
Violetta Janecka
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Miłość na wzór Chrystusa

„Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was” (Rz 15, 7)

Słowa Apostoła, skierowane kiedyś do Rzymian, rozmy
ślamy i dziś. Chrystus przygarnął nas, a Eucharystia, którą
sprawujemy, jest sakramentem tego Bożego przygarnięcia,
które jest najwyższym wyrazem miłości. Miłość wszakże
przygarnia. Chrystus przyszedł na świat jako Emmanuel,
ażeby Bóg był z nami. Przygarniał ludzi przez wszystko, co
czynił i czego nauczał, przez Ewangelię prawdy i miłości.
Ostatecznie przygarnął całą ludzkość przez swą paschal
ną tajemnicę, przez krzyż i zmartwychwstanie. Czyż nie
powiedział sam: „Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie”? A gdy po zmartwych
wstaniu wstąpił do chwały Ojca, ostatnie Jego słowa na
ziemi były: „Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. Chciejmy odnowić i pogłębić świado
mość miłości, jaką ogarnia nas Chrystus.

„Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te
same uczucia żywili do siebie”, abyście przygarniali siebie nawzajem, tak jak
Chrystus nas przygarnia.

Kubek wody podany w Jego Imię jest poniekąd symbolem tych wszystkich
uczynków, przez które świadczy się prawdziwą miłość braciom. Miłość ta może
dotyczyć jednego potrzebującego, ale może też wskazywać na całe środowiska
czy społeczeństwa, zmagające się z różnymi problemami i niedostatkami. Innym
sposobem naśladowania Chrystusa jest znosić siebie wzajemnie: „znosić słabości
tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne”.

Znosić, to znaczy także być cierpliwym; znaczy podtrzymywać nadzieję, niosąc
pociechę przygnębionym.

Chrystus, kierując się miłością do każdego, wypowiada również bardzo surowe
słowa pod adresem tych, którzy gorszą: „kto by się stał powodem grzechu dla jed
nego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński za
wiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18, 6). Czynić dobrze innym na wzór
Chrystusa — to znaczy: nie sprowadzać ich na złe drogi. Zgorszenie jest podobne
do zabójstwa: można bowiem zabijać nie tylko w znaczeniu fizycznym, ale także
duchowym, moralnym.

Przemówienie Jana Pawła II podczas podróży apostolskiej do krajów bałtyc
kich w 1993 r.

oprac. Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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DDOO ŻŻRRÓÓDDŁŁAA NNAA SSZZCCZZYYTT
Na początku drugiego z cyklu wykładów w Wakacyjnej Szkole Modlitwy „Do źró
dła, na szczyt”, ks. Witold Lesner przypomniał, że Konstytucja Dogmatyczna
o Kościele Soboru Watykańskiego II Lumen gentium stawia w centrum wszelkiej
działalności Kościoła Ofiarę eucharystyczną: wierni „uczestnicząc w Ofierze eu
charystycznej, tym źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego,
składają Bogu boską Żertwę ofiarną, a wraz z Nią samych siebie; w ten sposób
zarówno przez składanie ofiary, jak i przez Komunię Świętą, wszyscy biorą wła
ściwy sobie udział w czynności liturgicznej, nie jednakowo, lecz jedni tak, drudzy
inaczej" (KK11).
W Kościele nie mamy nic cenniejszego niż Eucharystia 
mówił prelegent  udział we Mszy Św. jest najcenniejszym
skarbem, szczytem życia chrześcijańskiego. Czemu po
winna służyć Msza Św? Msza Św. nie ma wartości użytko
wej, daje ona możliwość zanurzenia się w to, co jest
skarbem, obmyciem, możliwością nakarmienia się. Począt
kiem, źródłem dla chrześcijanina jest Chrzest św. To on
pozwala wejść w przestrzeń życia Kościoła. Wszystkie sa
kramenty biorą początek z przebitego na krzyżu Serca
Chrystusa. Eucharystia jest przestrzenią kochania, jest najwspanialszym aktem
Bożej miłości, która tęskni za zjednoczeniem z ludźmi. Bóg pragnie mieszkać
w naszych sercach, ponieważ nas kocha i chce być kochanym. Na Mszy Św. daje
się nam nie tylko usłyszeć czy dotknąć, pozwala się spożyć. Czy przyjmowanie
Boga wynosi mnie na szczyt? Czy przystępowanie do Komunii Św. mnie prze
mienia, czy jestem choć trochę bardziej święty? Św. Jan od Krzyża w „Drodze na
Górę Karmel” mówił, że celem każdego chrześcijanina jest szczyt, którym jest
zjednoczenie z Bogiem. Jednak aby tam dotrzeć musimy pozbyć się wszelkiego
balastu w postaci naszego grzechu, przyzwyczajeń i egocentrycznych pragnień.
Św. Jan zaznacza, że sięgnąć szczytu można tylko wtedy, kiedy celem jest spo
tkanie z Bogiem. Wtedy wszystko po drodze odpada. Przed Panem Bogiem trze
ba stanąć ogołoconym, bez pragnień. Bardzo ważne jest, by zadać sobie pytanie
po co jestem na Mszy Św. Bez świadomości autentycznego celu uczestnictwa
w Eucharystii nie można osiągnąć szczytu. Nie należy iść w stronę tego, co wy
daje nam się słuszne, albo potrzebne. Jedynym celem jest Chrystus. Szczyt to
miejsce zdroju łask. Podchodzimy do Komunii Św. jak do źródła, by zaczerpnąć
Wody Życia. Żeby jednak osiągnąć cel, najpierw trzeba wstać i wyruszyć w dro
gę.

WAKACYJNA SZKOŁA MODLITWY
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Przyglądając się liturgii Mszy Św. widzimy konkretny „rytm”. Wchodząc do ko
ścioła robimy znak krzyża zostawiając za sobą wszystko, stając się niejako no
wym człowiekiem. Dalej jest akt pokuty, potem słuchanie słowa Bożego, z którego
rodzi się wiara. Naszą odpowiedzią na słowo Boga jest modlitwa wiernych nasze
prośby, po której przynoszę dary, owoc mojej pracy, wraz z którymi składam na
ołtarzu samego siebie, by to wszystko służyło wspólnocie. Na tej bazie dokonuje
się liturgia Eucharystyczna, której zwieńczeniem jest Komunia Św., dzięki której
mam poznać i całkowicie doświadczyć samego Boga. Sedno stanowi fakt, że:
„W nowym Przymierzu dobry Pasterz oddaje życie za swe owce, nabywa je za
wysoką cenę, cenę własnej Krwi. Biorąc pod uwagę typ związku, jaki z tego wy
nika, odkrywamy, iż ‘zamieszkanie z’ przemienia się w ‘zamieszkanie w’ (…).
Lecz przede wszystkim odkrywamy – i na tym polega nowość nowego Przymie
rza – to, że tego rodzaju intymność staje się siłą rzeczy związkiem osobowym
pomiędzy jednostką a jej Bogiem; nie ogranicza się już więcej do samej wspólno
ty. Kościół jest Oblubienicą, lecz także jednostka jest – zawsze – oblubienicą
w Kościele. (...)Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja
w nim. To Eucharystia właśnie podpowiada sens największej jedności i intymno
ści. (…)[Jezus] chciał, by spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew tylko dlatego, że
Jego serce dążyło do takiej jedności, o jakiej jeszcze nie słyszano. (…) Bogu nie
wystarcza, że jest Miłością, samą Miłością. Więcej: chce, aby Jego oblubienica
była całkowicie jednym ciałem i jednym duchem z Nim, aż po stanie się integral
ną, żywą częścią Jego, tak jak latorośl żywą częścią winnego krzewu. (Mnich
kartuski, Eucharystia tajemnica ślubna, Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 2005).
Ta jedność ma doprowadzić do całkowitego zjednoczenia się. Bóg wchodzi
w człowieka w najgłębszy sposób i stają się jednym ciałem. Św. Paweł pisze „Te
raz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”(Gal 2,20) to jest ten szczyt,
którego pragnie dla nas Jezus. Skoro tak powinno być, można zapytać dlaczego
nie umiemy odczuwać tej komunii trwale? Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto
wrócić do cytowanego wyżej fragmentu Lumen fidei i zapytać. Jaki ja wziąłem/
am dziś udział w czynności liturgicznej? Czy rozumiem, że aby doświadczyć jed
ności Kościoła, należy być zaangażowanym w jego życie? Czy jestem świadomy,
że łaski o które prosimy mają służyć nie tylko mojemu osobistemu dobru, ale
zbawieniu nas wszystkich? Czy czuję, że Kościół modlący się poza granicami
mojej parafii, miasta i kraju to ten sam Kościół do którego przynależę i ja?
Zadanie domowe na cały tydzień i wykład można znaleźć na stronie:
http://www.zgg.gosc.pl/doc/1629056.SpotkanieNiebazziemia

Agnieszka Linka

WAKACYJNA SZKOŁA MODLITWY
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GENDER – IDEOLOGIA ŚMIERCI

Niebezpieczeństwa, konsekwencje, zagrożenia

Kościół powtarza swoje wielkie „tak” dla godności i piękna małżeństwa jako
wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą. Zaś „nie”
mówi takim filozofiom jak gender.

Benedykt XVI

Za jedną z najniebezpieczniejszych plag naszych czasów uważa się ideologię
gender, gdyż uderza w tradycyjnie pojmowany model rodziny oraz burzy ład
społeczny i redefiniuje pojęcie moralności. Papież Benedykt XVI uznał ją za
zagrożenie większe niż komunizm, bo ludzie są go w większości nieświadomi.

Czym jest gender?
Ideologia ta wzięła nazwę od angielskiego słowa gender oznaczającego

pierwotnie rodzaj gramatyczny. Kwestionuje ona istnienie płci biologicznej na
rzecz płci społecznokulturowej, czyli zakłada, że człowiek nie rodzi się
mężczyzną czy kobietą, lecz w dowolnym okresie życia może ją wybrać. Choć
brzmi to absurdalnie, to urzędowo zostało już wprowadzone w kilku krajach Unii
Europejskiej. Promowanie oraz prawne wprowadzanie ideologii gender prowadzi
do rozkładu rodziny, małżeństwa i więzi społecznych. Jest to totalitarna wizja
społeczeństwa, w którym najpierw wszystkie pary, relacje czy związki są uznane
za równouprawnione, a docelowo promowane są pary gejowskie, lesbijskie,
biseksualne, związki wieloosobowe (np. w Szwecji), zakazana jest jakakolwiek
krytyka homoseksualizmu, a obrońcy życia, rodziny i małżeństwa karani są
grzywnami lub osadzani w areszcie (np. w Niemczech).

Seksualizacja dzieci
Jednym ze sposobów wdrażania ideologii gender jako obowiązującej

w danym państwie jest wprowadzenie do szkół obowiązkowej permisywnej
edukacji seksualnej. W Polsce od kwietnia mamy do czynienia z próbą
przeforsowania zmiany dotychczas prowadzonej edukacji seksualnej typu A (tzw.
prorodzinnej, w ramach wychowania do życia w rodzinie i małżeństwie) na
edukację seksualną typu B (permisywną, promującą aborcję, antykoncepcję,
wczesną inicjację seksualną, ryzykowne zachowania seksualne czy wreszcie
homo, bi czy transseksualizm).

W edukacji seksualnej nie pojawiają się w ogóle takie słowa jak: piękno,
dobro, miłość, małżeństwo, rodzina. W tej koncepcji wizja człowieka
sprowadzona jest jedynie do sfery genitalnej. W czasie takich zajęć dzieci są
uczone m.in. tego, że masturbacja jest źródłem dobrostanu i jest podstawowym
prawem każdego człowieka; tego, że każdy ma prawo do wyboru tylu partnerów
seksualnych, ilu zechce bez względu na ich płeć czy wiek. Promowane są

TEMATY MIESIĄCA
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zachowania homoseksualne, a także prezentowane są odrażające książki,
uderzające w niewinność i godność dziecka, które powodują zranienia na
całe życie.

Gender to zniesienie
rodziny, tak by przejść
do wielopostaciowej

i perwersyjnej seksualności.

Realizacja absurdu
W krajach skandynawskich ideologia gender osiągnęła szczyt absurdu.

Istnieją takie rodziny, w których dzieci są wychowywane przez własnych rodziców
w sposób „neutralny płciowo”, to znaczy, że najbliższe otoczenie i samo dziecko
nie jest informowane, jaką ma płeć, a rodzice wedle swojego kaprysu przebierają
je raz za chłopca, raz za dziewczynkę. W niektórych krajach nie dziwi już nawet
zmiana płci dzieci we wczesnym wieku 67 lat. W Anglii czy USA, jeśli dziecko
wyraża chęć bycia odmiennej płci (np. chłopiec bardziej czuje się dziewczynką)
za zgodą rodziców płeć jest zmieniana. Dzieci nie zawsze są świadome
konsekwencji tej decyzji, takich jak np. operacja czy przyjmowanie hormonów
przez całe życie, ponieważ o nich się nie mówi.

Walka z gender
Gender to zniesienie rodziny, tak by przejść do wielopostaciowej

i perwersyjnej seksualności. Bez rodziny jak wiadomo nie ma przyszłości,
dlatego należy ją chronić. W tym celu trzeba bliżej poznać ideologię gender i jej
przejawy, by móc powstrzymać jej rozprzestrzenianie się w naszym kraju
i oszczędzić dzieciom takiej edukacji. Ideologia ta jest obecna w mediach, m.in.
bezwzględnie wplata się ją w wątki filmów, szczególnie promujących
homoseksualizm. Istnieją także mniej widoczne sygnały ostrzegawcze, które
mogą wiązać się z gender. Trzeba tu wymienić hasła takie jak: różnorodność,
wolność, tolerancja, integracja. Są one na tyle subtelne, że nie wzbudzają
podejrzeń, ale obecnie zmieniły nieco swoje znaczenie i propagatorzy ideologii
gender kryją pod nimi swoje sztuczne wartości. Oprócz tego należy zwracać
uwagę na wyolbrzymianie stereotypów płciowych, tworzenie konfliktów na tle
różnic płciowych czy używanie zwrotów typu psycholożka, ponieważ od tego typu
działań ideologia ta zaczyna oswajanie ze sobą.

Coraz głębsze wchodzenie do Polski ideologii gender jest możliwe, gdyż
większość naszego społeczeństwa nigdy o gender nie słyszała. Rozwiązanie
problemu utrudnia powszechny brak znajomości praw chroniących rodzinę
gwarantowanych przez naszą Konstytucję. Posiadając przychylną rodzinie
Konstytucję mamy jednak przewagę nad krajami, w których ta ideologia została
już wprowadzona i dopóki strzeże ona praw rodziny to mamy szansę uchronić
się przed niebezpieczeństwami ideologii gender.

oprac. Małgorzata Adamczewska
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ZZ kkss.. ddrr.. ZZbbiiggnniieewweemm CCiieesszzkkoowwsskkiimm,, ddyyrreekkttoorreemm CCeennttrruumm
DDuucchhoowwoośśccii MMaarryyjjnneejj,, rroozzmmaawwiiaa AAggnniieesszzkkaa LLiinnkkaa

1. W ramach spotkań KIKu w naszej parafii wygłosił Ksiądz
wykład dotyczący wizji Kościoła jaką ma Papież Franciszek.
Jak scharakteryzowałby Ksiądz duchowość Papieża?

Duchowość Papieża Franciszka jest duchowością ewangeliczną
i jako taka chrześcijańską.

Fundamentem duchowości Papieża Franciszka – podobnie jak
każdego ochrzczonego  jest sam Chrystus. Wyznacznikami du
chowości chrześcijańskiej są Krzyż i Zmartwychwstanie.

Specyficzny rys duchowości z jednej strony już samo jego imię
Franciszek obrane na początku posługi Biskupa Rzymu, z drugiej natomiast dzie
dzictwo z jakim przychodzi jako duchowy syn św. Ignacego Loyoli założyciela Jezu
itów.

W kulturze życia wewnętrznego te dwa nurty duchowości chrześcijańskiej w wielu
punktach odrębne, w wielu jednak zbieżne wycisną duże piętno na duchowości wielu
współczesnych rzeczywistości kościelnych jak zakony, stowarzyszenia, ruchy itd.

Św. Franciszek z Asyżu postawił sobie cel bardzo prosty a jednoznaczny: „Żyć
według Ewangelii i tak wiernie, jak to tylko jest możliwe i prowadzić życie na wzór
Chrystusa” (Franciszek z Asyżu w: Duchowość chrześcijańska, Częstochowa 2004,
s. 101).

Św. Ignacy Loyola starał się „połączyć Ewangelię z naszym codziennym doświad
czeniem, posługując się metodami łatwymi do nauczania” (Duchowość ignacjańska
w: Duchowość chrześcijańska, Częstochowa 2004, s. 204).

Prostota Papieża Franciszka  tak zadziwiająca świat – zdaje się być połączeniem
tego, co proste w przesłaniu Ewangelii z tym, co proste w samym życiu Ewangelią.
Odzwierciedla bowiem postawy ewangeliczne: rozumienie prostaczka, zaufanie
dziecka, łagodność gołębia, roztropność (przenikliwość) węża.

2. Proszę powiedzieć jakie elementy wyróżniają posługę piotrową Papieża?

Papież jako Biskup Rzymu nosi w sobie szczególną pieczę nad całym Kościołem
(por. prymat) – niegdyś zleconą Piotrowi: ”A Ty Piotrze nawróciwszy się umacniaj
braci w wierze”. Być znakiem jedności dla całego Kościoła oraz zadanie strzeżenia
jedności wiary i miłości domaga się szczególnego posłuchu, autorytetu, pierwszeń
stwa, posłuszeństwa, co wyraża waga samego urzędu Biskupa Rzymu. Przykład
Apostoła Piotra dobitnie pokazuje, że akcent pada bardziej na „urząd”, niźli na osobę.
Osobiste predyspozycje Papieża schodzą na drugi plan przed wagą samego urzędu,
który piastuje, wykonuje i reprezentuje.

3. Czym podbił nasze serca Papież?

Jan Paweł II w odniesieniu do naszego pokolenia sformułował diagnozę „człowiek
żyje jakby Boga nie było” a na początku nowego Tysiąclecia chrześcijan zachęcał, by
„wypłynęli na głębię”. W takim klimacie świata współczesnego Papież Franciszek –
moim zdaniem  podbił ludzi tym, że po prostu on jest naprawdę jak Jezus i w swej
jednoznaczności, i w swej prostocie, i w swej wiarygodności i w swym nachyleniu nad
człowiekiem. Ponadto bardzo celnie trafia w rozumieniu, jak i ocenie rzeczywistości.
Świadczy o tym, że znacznie znudzonego współczesnego człowieka niemal każdego
potrafi zaintrygować, zadziwić  nierzadko  zaszokować odwagą, świeżością i nowo
ści samej Ewangelii.

Papież Franciszek ze znaną sobie swadą zadaje kłam filozofii zabezpieczeń siły

WYWIAD
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tego świata. Papieżowi chodzi o to wszystko, co świat zachodni i europejski wypra
cował jako swoiste „stabilitas” egzystencji m.in. „wszystko pod kontrolą”, „budowa
nie”, „programowanie”, „planowanie”, ”schematy”, „zabezpieczenia”, „gusta”.
W oczach człowieka Zachodu – w tym ludzi Kościoła – wszystkie te okoliczności
świadczące o nowożytności z pewnością same w sobie nie wykluczają jakiejkolwiek
ufności człowieka wobec Boga i odzwierciedla stwórczą filozofię powierzenia czło
wiekowi ziemi („czyńcie sobie ziemę poddaną”).

Historia Kościoła i historia Europy  zda się  potwierdzać prawidłowość, że im
większe zabezpieczenie doczesne tym mniejsza ufność wobec Boga, co zresztą za
uważył już sam Chrystus. Jezus wprawdzie nie potępił gromadzenia, posiadania
i używania jednak stanowczo ostrzegł przed przywiązaniem się do zbytniego groma
dzenia, nadmiernego posiadania i nieumiarkowanego korzystania z dóbr tego świata:
”Jak trudno bogatemu wejść do Królestwa niebieskiego”. Wiele wskazuje na to, iż
współczesny sekularyzm bogatej Północy jako emancypacja człowieka od Boga bie
rze się z nadmiernej ufności wobec ziemskich zabezpieczeń. I jeśli nawet bogactwo
nie czyni człowieka Zachodu ateistą to z pewnością doczesne zabezpieczenia przy
słaniają – nierzadko chcą zastąpić – postawę pełnej ufności wobec Boga. W tym
względzie logika doczesnych zabezpieczeń pozbawia człowieka dziecięcego usto
sunkowania się do Boga.

4. Jaką rolę w Kościele pełnił Jose Mario Bergoglio zanim został papieżem?

Jose Bergoglio to cudownie ocalone dziecko przez Maryję. I dzisiaj wiemy, że zo
stał ocalony, by Chrystus przyprowadził go aż do Rzymu z krańca świata.

Jako człowiek, kapłan i biskup Jose Bergoglio przychodzi na Stolicę Piotrową
z doświadczeniem Kościoła latynoamerykańskiego. Tym doświadczeniem zetknął się
Kościół na Soborze Watykańskim II, który dla Kościoła tamtejszego był „godziną
Ameryki Łacińskiej” zarówno pod względem doświadczenia teologii wyzwolenia, jak
i doświadczenia tzw. wspólnot podstawowych.
„Wspólnoty podstawowe” to niewątpliwie konsekwencja eklezjologii „preferencji na
rzecz ubogich” ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi akcentami ze wszystkimi
blaskami i cieniami tejże eklezjologii. Czasem istnieje silna pokusa, by przy preferen
cji jednych pomijać drugich, a co za tym idzie chęć antagonizowania kogokolwiek
w łonie samego Kościoła. Błąd antagonizowania bogatych i ubogich zaowocował ne
gatywnymi aspektami teologii wyzwolenia, której symbolem stał się Chrystus z kara
binem oraz sięganie po mechanizm „walki klas” pochodzący z obszaru filozofii
i ideologii marksistowskiej.
Zbyt powierzchowne podejście do nauczania i doświadczenia Papieża Franciszka
może sprawić, iż postrzegany będzie ten Papież, jako ktoś, kto przychodzi kogoś
wywyższyć kosztem poniżenia innych. Kościół nie jest „janosikowy”, który jednym
zabiera, by dać drugim. Kościół jest Chrystusowy i jak dobra matka w Chrystusie
jednoczy wszystkie swoje dzieci: biedne i bogate, chore i zdrowe, mądre i głupie,
święte i grzeszne. Czyni to mocą samego Chrystusa, by On Chrystus był wszystkim
we wszystkich: dla zjednoczenia wszystkich i dla zbawienia wszystkich.

5. 13 października Papież zawierzy świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Jakie są
źródła aktu zawierzenia i dlaczego Papież Franciszek ponawia ten akt?

Papież Franciszek – moim zdaniem – Aktem zawierzenia szuka w Maryi Niepokala
nej pomocy i dla Kościoła, i dla świata, i dla siebie samego. My Polacy wiemy dosko
nale co znaczy liczyć na przedziwną pomoc i obronę Maryi jako Królowej jak i Matki.
Bardziej jednak Matki, niż Królowej.
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Św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa urodziła się
w 1179 roku jako córka Bertolda IV hrabiego na Andechs
(Bawaria). Otrzymała staranne wychowanie i wykształce
nie w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen.
W trzynastym roku życia poślubiła Henryka I Brodatego,
księcia Wrocławia, z którym miała siedmioro dzieci.
W swoim życiu doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła
śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany
syn, Henryk Pobożny poległ w bitwie z Tatarami pod Le
gnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez sie
bie klasztorze cysterek w Trzebnicy, gdzie jej córka
Gertruda była przełożoną. Zasłynęła z pobożności i czy
nów miłosierdzia. Wyczerpana surowym życiem mniszki,
chociaż nie składała ślubów, zmarła 15 października

1243 roku. Kanonizowana przez Klemensa IV w 1267 roku. Jej relikwie spoczy
wają w Trzebnicy.

Patronka: Europy, Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej, diecezji w Görlitz,
Berlina, Krakowa, Wrocławia, Trzebnicy, uchodźców, pojednania i pokoju.

Wspomnienie: 16 października.

Św. Jan Kanty urodził się w 1390 roku w Kętach. Stu
diował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagielloń
skim, gdzie później został profesorem. Pełnił funkcję
kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie
oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był czło
wiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrot
nie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie
kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa.
Niezwykle pracowity przepisywał manuskrypty  odna
lezione niedawno rękopisy liczą 18.000 stron! Słynął
z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy

wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.
Zmarł 24 grudnia 1473 roku. Beatyfikował go Innocenty XI (1680 r.), kanonizował
Klemens XIII (1767 r.). Jego relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krako
wie.

Patron: Polski, archidiecezji krakowskiej, Krakowa, profesorów, nauczycieli i stu
dentów, szkół katolickich, Caritasu.

Wspomnienie: 20 października.
oprac. Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA

Święty Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem od Boga, abyś był mi towa
rzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dla wieczności i pełnij Twój obo
wiązek wobec mnie, który wyznaczyła Ci miłość Boga. Wstrząśnij mną
w mojej obojętności, wzmacniaj mnie w mojej słabości, zagrodź mi każdą
niewłaściwą drogę, otwórz oczy dla Boga i krzyża, a zamknij mi uszy na
pokusy złego ducha. Czuwaj nade mną w czasie snu i dozwól, abym zo
stał Twoją radością i nagrodą w niebie. Amen.

oprac. 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 17.
Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 17 ( 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 16 zostaną wręczone 27 października, po Mszy św. o godz. 10.30.

I. Zebranie kardynałów z udziałem papieża.
II. Tydzień …  rozpoczyna się

w 1. niedzielę października.
III. Józef z …  patron

studentów.
IV. Przyjął imię: Jan Paweł II.
V. Dzień obchodzony

w niedzielę poprzedzającą
16.10.

DDllaa ddzziieeccii
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO PRZECZYTAĆ...

Jeszcze jeden dzień Mitch Albom

Pełna życiowej mądrości, wzruszająca opowieść o tym, że póki żyjemy,
mamy szansę na poprawę losu, a miłość matki jest wieczna i może
sprawić cud. Chick, mężczyzna w średnim wieku, nie zrobił kariery
i zaniedbał rodzinę. Gdy postanawia ze sobą skończyć, w najtrudniejszej
chwili swego życia trafia do rodzinnego domu, w którym spotyka dawno
zmarłą, ukochaną matkę. Duch? Wytwór wyobraźni zrozpaczonego,
zagubionego człowieka? Starsza pani, ofiarowując synowi jeszcze jeden
wspólny dzień, pozwala mu spojrzeć na życie inaczej i uwierzyć,
że jeszcze nie wszystko stracone. Książka pozwala nam na chwilę
wytchnienia i daje możliwość zastanowienia się nad własnym życiem.

Skłania do przeanalizowania naszych dotychczasowych decyzji, dzięki niej zdajemy sobie
sprawę jak ważne są nasze relacje z najbliższymi. Historia niesamowitego spotkania daje
również pocieszenie tym, którzy stracili ukochaną osobę, dzięki niej bowiem łatwiej uwierzyć
w to, że miłość nie kończy się z chwilą, kiedy na zawsze zamykamy oczy.

Violetta Janecka

Szybkie ciasto ze śliwkam
Składniki:
200 g marga
ryny
0,5 szkl. cukru
pudru
4 jajka
1,5 szkl. mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
0,5 kg śliwek

Miękkie masło utrzeć z cukrem, następ
nie, wciąż ucierając, dodawać kolejno
jajka. Do masy stopniowo wsypywać mą
kę wymieszaną z cukrem pudrem. Ciasto
przełożyć do tortownicy i wyrównać. Na
powierzchni poukładać połówki śliwek.
Piec ok. 50 min w 180 stopniach.

Orzechowe batoniki
Składniki:
225 g ciastek Digestive
(lub herbatników)
1 szkl. masła orzecho
wego
100 g margaryny
100 g czekolady mlecz
nej
2 łyżki mleka
1 łyżka cukru pudru

Masło roztopić z masłem orzechowym na
małym ogniu i wymieszać z wcześniej
pokruszonymi ciastkami. Prostokątną
formę (lub tortownicę) wyłożyć papierem,
wysypać masę orzechowoherbatnikową
i ugnieść dłonią lub łyżką. Przygotować
polewę: czekoladę stopić z cukrem
i mlekiem, ciepłą wylać na masę w fo
remce. Po ok. godzinie w lodówce deser
jest gotowy do spożycia.

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLIINNAARRNNYY
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Aleksander Lubiński, Dawid Olender, Zuzanna Duc, Jakub
Dominik Bodnar, Patrick Okey Philips, Martyna Sochacka,
Anna Lidia Morawska, Laura Kuszyk, Bogna Kreiser, Julian
Chudziński, Aleksandra Kramarz, Liliana Ewa Fijałkowka,
Piotr Jan Kaczmarek, Emil Twarowski, Leon Ignacy Orman,
Agata Dobrolińska, Michał Robert Pietrzykowski, Hubert
Ostrowski, Maja Aurelia Parecko.

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

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

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.

Eugeniusz Sobkowiak, Łucja Sarul, Krystyna Follher, Eugeniusz
Sobkowiak, Łucja Sarul, Bronisława Luboch, Teresa Masicz, Agata
Buchalik – Drzyzga, Krzysztof Zagrodzki, Edmund Kozieł, Maria
Trapuk, Gustaw Bożęcki,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
24 września 2013 r. w wieku 49 lat odszedł do

wieczności Ksiądz Józef Pogorzelski
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Przytoku
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II miejsce
w konkursie

fotograficznym
„Dzieła Stwórcy"

autorka:
Violetta Janecka

III miejsce
w konkursie

fotograficznym
„Dzieła Stwórcy"

autorka:
Oliwia Staryszak

Marta Mielcarek Przemysław Korona
fotografie wyróżnione
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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 październik:

Ogólne: Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego
końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

Misyjne: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim
chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

I miejsce w konkursie fotograficznym „Dzieła Stwórcy"

autorka Justyna Liwocha

Serdecznie gratulujemy




