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Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Rokitna
6 października 2013 r.

Fotoreportaż

Spotkanie oddziału KSM w Bieniowie
4  5 października 2013 r.

Rekolekcje RRN dla małżeństw  Pniewy
11  13 października 2013 r.
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„Świętymi bądźcie bo i Ja jestem Święty Wasz Bóg”.
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „ Zbawiciel”

Rozpoczynamy ostatni miesiąc Roku Kościelnego – listopad.
W tradycji Kościoła okres pamięci i zadumy nad tymi, którzy
poprzedzil i nas do Domu Ojca. Od pierwszego dnia tego mie-
siąca wpatrujemy się w niebo, by rozważać tajemnicę Świętych
Obcowania. Wszyscy Święci to jak mówi nam Apokalipsa rze-
sza błogosławionych, tzn. szczęśliwych cieszących się z oglą-
dania Boga twarzą w twarz. Czym zasłużyl i sobie na ten
przywilej. Odpowiedź jest prosta: chrześcijańskim stylem życia
przepełnionym realizacją przykazania miłości Boga i bl iźniego.
Wierzymy, że w tym gronie znajdują się także nasi bl iscy nad których mogiłami
pochylamy się w te l istopadowe dni i mówimy: to była święta matka, to był święty
człowiek. Ale modlimy się także w wypominkach, Mszach Św. Gregoriankach za
dusze w czyśćcu cierpiące, prosząc dla nich o Boże Miłosierdzie. Ten czas re-
fleksj i ma również pomóc nam w realizowaniu powołania do świętości w naszym
życiu.

Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zaprowadzi nas do
dnia Odpustu Parafialnego, który przeżywać będziemy w dniu 9 l istopada na pa-
miątkę poświęcenia Bazyliki na Lateranie. Wyrazem naszej wdzięczności Bogu
za przynależność do wspólnoty parafialnej pw. Najświętszego Zbawiciela niech
będzie nasza liczna obecność na Sumie Odpustowej poprzedzonej procesją Eu-
charystyczną. Do odpustu pragniemy przygotować się przez udział w rekolek-
cjach, które potrwają od 7 do 9 listopada. Mszy odpustowej będzie przewodniczył
Ks. Biskup Paweł Socha.

1 6 l istopada będziemy obchodzil i Jubileusz 60 – lecia Chóru Towarzystwa Śpie-
waczego Cantemus Domino działającego przy naszej parafi i . Jesteśmy wdzięcz-
ni chórowi za wszystkie koncerty, oprawę muzyczną Mszy Świętych,
towarzyszenie swym śpiewem w najważniejszych wydarzeniach parafialnych
i diecezjalnych. Zapraszamy wszystkich na Koncert Jubileuszowy, który odbędzie
się 1 6 l istopada o godzinie 1 7.00. W czasie tego koncertu zostanie wręczone
Odznaczenie Biskupie „ Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej”.
Msza Jubileuszowa zostanie odprawiona w niedzielę 1 7 l istopada o g. 1 2.00.

Zakończymy ten miesiąc Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata. Śpiewa-
my często w pieśni kościelnej: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus
Władcą nam. Codziennie modlimy się w Modlitwie Pańskiej: Przyjdź Królestwo
Twoje. Te wezwania wypowiadane przez nas są świadectwem naszej wiary. Te-
go dnia zakończy się w Kościele Rok Wiary. Pragniemy, aby Chrystus prowadził
nas dalej po drogach tego świata. Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na
wieki.

Trwajmy mocni w wierze
Ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski
wraz z Księżmi Współpracownikami

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

01.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze Święte na cmentarzu nowym o godz. 1 2.00, na
cmentarzu starym o godz. 1 4.00

02.11. - Dzień Zaduszny. Msze Święte zbiorowe o godz. 7.00,
9.00, 1 5.30, 1 7.00, 1 8.30.

03.11. - Rozpoczęcie rekolekcji przed odpustem na każdej
Mszy Św. Nauki rekolekcyjne także w dniach 07.11 .
i 08.1 1 na Mszach św. o godzinie 9.00, 1 5.30 i 1 8.30

09.11. - Odpust parafialny. Msze Św. o godz. 7.00, 9.00, 1 8.30. Procesja
o godz. 1 8.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu tego dnia od godziny 1 0.00 do 1 8.00

11.11. - Narodowe Święto Niepodległości. Uroczysta Msza Św. o godzinie 11 .00
Imieniny ks. Marcina - Msza Święta imieninowa o godz.1 8.30

12.11. - Msza z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 1 8.30
13.11. - Św. Męczenników Międzyrzeckich – patronów Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej.
16.11. - O godz. 1 7.00 odbędzie się koncert jubi leuszowy chóru Cantemus Domino
17.11. - Msza Św. dziękczynna z okazji jubi leuszu 60- lecia istnienia chóru

Cantemus Domino
17.11. - Msza Św. o godz 1 9.1 5 - wieczór z bł. Karol iną Kózkówną
24.11. - Uroczystość Chrystusa Króla. Na Mszy Św. o godzinie 1 2.00 parafialne

zakończenie Roku Wiary.

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA LLIISSTTOOPPAADD 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 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

Drogiemu Solenizantowi, Księdzu Marcinowi
Krechowiczowi, z okazji imienin cała redakcja gazetki

parafialnej „Zbawiciel" życzy wielu lat w zdrowiu i pogodzie
ducha oraz życzliwości ze strony wszystkich parafian.

Niech Matka Boża, Pani Cierpliwie Słuchająca z Rokitna
otacza Księdza płaszczem przemożnej opieki.
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ŻYCIE PARAFII

Koło Przyjaciół Radia Maryja

przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze

organizuje pielgrzymkę do Torunia

w dniu 30 listopada br. (sobota)

na XXII rocznicę powstania Radia Maryja.

Zapisy w Kole Przyjaciół Radia Maryja w każdą:
- sobotę w godz. 1 0.00-11 .00
- niedzielę w godz. 1 0.00-1 3.00. , w salce k/kościoła (po byłej kawiarence).

Serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca Koła RM Jadwiga Wojtkowska

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 plebanii .
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 plebanii .

Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 1 1 .00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu Świętym
Spotkania w każdą środę; godz. 1 9.00,
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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ŻYCIE PARAFII

Zbawiciel świętuje plan obchodów święta

patronalnego naszego kościoła

Odpust w naszej parafi i poprzedzą rekolekcje
odpustowe. Nauki rekolekcyjne będzie głosił
Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko- Go-
rzowskiej- ks. Stanisław Podfigórny. Zachę-
camy wszystkich do wzięcia udziału
w rekolekcjach, by jeszcze lepiej przygotować
się do tej niezwykłej uroczystości, jaką jest od-
pust.

Temat tegorocznych rekolekcji brzmi: „Znaleźć Tego, który kocha ciebie za

darmo i nie potępia...”- z Błogosławioną Matką Teresą z Kalkuty po drogach

naszego życia.

Ksiądz Stanisław podejmując ten temat pragnie zwrócić naszą uwagę na to, że
wszyscy, niezależnie od swych przekonań rel igi jnych pragniemy mieć czyste ser-
ce. To pragnienie jest nieustanną tęsknotą każdej istoty ludzkiej. W świecie,
w którym żyjemy, często „ocieramy się" o różnego rodzaju brudy. One zabierają
nam radość codziennego życia, które Bóg chce błogosławić. Zadajemy więc so-
bie pytanie: czy w dzisiejszym świecie - moim świecie - mogę mieć czyste serce?
Często sami nie potrafimy znaleźć odpowiedzi i nie wiemy co zrobić, a kiedy wie-
my, to i tak nam trudno. Tymczasem Pan Bóg stawia przed nami różnych świę-
tych i błogosławionych. Taką jest Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, która
w myśl słów Jezusa: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglą-

dać będą (Mt 5,8), wskazuje drogę. Bóg pragnie, byśmy nieustannie odnawial i na
drogach naszego życia ten dar, jakim zostal iśmy przez Niego obdarzeni- dar czy-
stego serca. Każdy może odzyskać czyste serce, jeśl i je zatracił, a ten kto odzy-
skał czystość serca może ten stan utrzymać, jeśl i tylko chce. Czystym sercem
możemy ewangelizować, tzn. pokazywać jak w codziennym życiu być szczęśli-
wym.

Rekolekcje rozpoczynają się w niedzielę, 3 listopada 2013 r. Nauki rekolek-
cyjne będą głoszone na wszystkich Mszach Św. Kolejne nauki będą głoszone
7 i 8 listopada na Mszach Św. o godz. 9:00, 1 5:30 i 1 8:30 oraz w sobotę 9 li
stopada na Mszy Św. o godz. 9:00.
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ŻYCIE PARAFII

Relacja ze spotknia grup w naszej parafii.
24 października po Mszy wieczornej odbyło się spotkanie przedstawiciel i grup

parafialnych naszej parafi i . Celem tego spotkania było m. in. : bl iższe poznanie
siebie, uświadomienie sobie współodpowiedzialności za budowanie wspólnoty
Kościoła, a także zgłoszenie propozycji , sugesti i działań ze strony grup parafial-
nych oraz duszpasterzy.

Podczas spotkania miel iśmy okazję wysłuchania krótkiej relacj i z Ogólnopol-
skiego Kongresu Rad Duszpasterskich, którą przekazała nam siostra Maria Pię-
tak. Siostra Maria nakreśl i ła nam temat nowej ewangelizacji , potrzebę własnego
zewangelizowania, aby móc być prawdziwym świadkiem wiary, aby obudzić
w nas „olbrzyma wiary", otwierając się na dary Ducha Św. Przedstawiła również
problem współczesnego katol icyzmu, którym nie tylko są tak zwani wierzący nie-
praktykujący, ale także praktykujący niewierzący.

Mamy nadzieję, że tego typu spotkania pomogą nam jeszcze lepiej działać
i tworzyć nowe pomysły na współpracę. Wszystko na Bożą chwałę.

Marta Brodzik

W sobotę w godz. 10:0018:00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakra
mentu.
Plan adoracji w dzień odpustu:

1 0:30-11 :00 – Eucharystyczny Ruch Młodych
11 :00-1 2:00 – Radio Maryja
1 2:00-1 3:00 – Apostolat Margaretka
1 3:00-1 4:00 – Ruch Rodzin Nazaretańskich
1 4:00-1 5:00 – Odnowa w Duchu Św.
1 5:00-1 6:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
1 6:00-1 7:00 – Katol ickie Stowarzyszenie Młodzieży + Zespół Młodzieżowy

Zachęcamy wszystkich wiernych w całej parafi i , aby w dogodnej dla siebie porze
przyszl i i zechciel i przypatrzeć się Jezusowi Eucharystycznemu, dotknęli Go, po-
byl i bl isko Niego. . .
Cieszymy się wszyscy z tego, że możemy w ten sposób tworzyć wspólnotę, aby
potem świętować uroczystość odpustową.
W sobotę o godz. 18:00 uroczysta procesja wokół kościoła.
Główne uroczystości odpustowe o godz. 18.30, pod przewodnictwem J.E. Ks.
Bpa Pawła Sochy.

Zapraszamy wszystkie grupy do czynnego włączenia się w procesję i litur
gię Sumy Odpustowej.

Przypominamy, że z okazji święta patronalnego, w naszym przypadku 9 li
stopada, można w kościele parafialnym zyskać odpust zupełny.
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Spotkanie w Bieniowe
W piątek 5 października 201 3 roku nasz Oddział KSM-u wraz z księ-
dzem opiekunem Piotrem Gniewaszewskim wyruszył na dwudniowe
spotkanie formacyjno-organizacyjne do Bieniowa. A wszystko po to, by
wspólnie jeszcze lepiej się poznać, zintegrować, a także zaplanować
prace naszego Oddziału na najbl iższy rok. Piątkowy wieczór spędzil i-

śmy na adoracji Pana Jezusa podczas modlitwy różańcowej. Następnie zjedl iśmy
kolację, którą wspólnie przygotowaliśmy. Nie zabrakło także czasu na wspólną
zabawę do późnych godzin.
Kolejny dzień rozpoczął się Mszą Św. Po
pysznym śniadanku zabral iśmy się do pracy,
podczas której udało nam się ustal ić tematy
formacyjne na ten rok. Po południu odbyło
się wspólne ognisko, a wieczór poświęcil i-
śmy na planowanie najbl iższego spotkania
i nabożeństwa różańcowego. I tak minął nam
ten niezwykle owocny czas. Nauczyliśmy się
nowych rzeczy o sobie oraz spędzil iśmy ra-
zem miłe chwile. Oby więcej takich spotkań.
ZAPRASZAMY DO KSMu!

Marta Brodzik

Bliżej Boga! (ministranci w Karpaczu)

Ministrant to osoba, która podczas nabożeństw uczestniczy czynnie
w liturgi i można powiedzieć, że jest bl iżej Boga. Cała posługa w świą-
tyni zwią-

zana jest z Ołtarzem
i Tabernakulum.
Bliżej Boga można też
być podczas wyjaz-
dów, jak chociażby
do Karpacza w ostat-
nią sobotę września.
Góry są dobrym mie-
jscem na kontempla-
cje Boga – Stwórcy,
tam czuje się wielkość
Zbawiciela, małość
i kruchość człowieka,
tam czuje się bl iskość
BOGA!
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REKOLEKCJE DLA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW

W dniach 11 -1 3 października 201 3 r. odbywały się w Sanktu-
arium św. Urszul i Ledóchowskiej w Pniewach rekolekcje dla mał-

żeństw, organizowane przez Ruch Rodzin Nazaretańskich. Ukochać Chrystusa
o rysach twarzy żony, męża- to temat rekolekcji i jednocześnie zadanie zadane
nam do realizacji w codziennym życiu rodzinnym. Uczyliśmy się dostrzegać
w naszych najbl iższych Jezusa i budować z nimi taką relację, jakby Chrystus fi-
zycznie mieszkał z nami pod jednym dachem. Kluczem do takiego patrzenia na
swoją domową rzeczywistość jest Maryja, której nieustannie powinniśmy zawie-
rzać swoje rodziny i zapraszać do codziennych spraw.
W Pniewach było łącznie ok. 1 00 osób. Były małżeństwa bezdzietne i te z małymi
dziećmi. Najmłodszy uczestnik rekolekcji miał zaledwie 7 tygodni. Dzień był tak
rozplanowany, by na nic nie zabrakło czasu.
Rozpoczynał się medytacją, była możliwość
wysłuchania konferencji , uczestnictwa w gru-
pach dzielenia, Eucharysti i , adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. Animatorki grup
dziecięcych pomagały, by dorośl i mogli jak naj-
pełniej wykorzystać dany im czas, a dzieci nie
znudziły się formułą rekolekcji .
W czasie wolnym rodziny korzystały z pięknej
pogody podczas spacerów i wspólnego czasu
na placu zabaw. Ojcowie do tego stopnia za-
angażowali się w mecz piłki nożnej, że dzieciaki nie mogły l iczyć na żadne fory :).
Podczas rekolekcji posługiwał duszpastersko ks. Przemysław Danielczak, gło-
sząc dla nas nauki rekolekcyjne, Słowo Boże, służąc podczas rozmów ducho-
wych i w konfesjonale.

Agnieszka Linka

Zapraszamy wszystkich członków, przyjaciół i sympa
tyków Ruchu Rodzin Nazaretańskich na pielgrzymkę
na Jasną Górę. Wyjazd w nocy z 29 na 30 listopada
z Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela.
W programie jest przewidziana m.in. Msza Św. w Kapli
cy Cudownego Obrazu, której przewodniczył będzie
i wygłosi homilię J.E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

Przybliżony koszt przejazdu w obie strony to 70zł. Zaintere-
sowanych wyjazdem prosimy o kontakt z Agnieszką Linką,
tel. 604 790 1 05 lub ks. Aleksandrem Werstlerem.

WWYYJJAAZZDD NNAA JJAASSNNĄĄ GGÓÓRRĘĘ

SSeerrddeecczznniiee zzaapprraasszzaammyy..
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13 X 2013 ZAWIERZENIE ŚWIATA MATCE BOŻEJ

PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA

W niedzielę 1 3 października br. , podczas Dnia Ma-
ryjnego w Roku Wiary, papież Franciszek zawierzył
świat, a więc i każdego z nas, Matce Bożej Fatim-
skiej. Odpowiedzmy na ten dar podobnie jak św.
Jan Apostoł, biorąc Maryję „do siebie”, czyl i odna-
wiając nasze osobiste zawierzenie.

AKT ZAWIERZENIA MARYI DZIEWICY Z FATIMY
Wypowiedziany przez papieża Franciszka w Dniu
Maryjnym 1 3 października 201 3 r.

Błogosławiona Maryjo Dziewico z Fatimy, z odnowioną wdzięcznością za Twoją

matczyną obecność łączymy nasze głosy z głosami wszystkich pokoleń, które

nazywają Cię błogosławioną. Podziwiamy w Tobie wielkie dzieła Boga, który nigdy

nie przestaje pochylać się miłosiernie nad ludzkością, dotkniętą złem i grzechem,

aby ją uleczyć i zbawić.

Przyjmij z życzliwością Matki Akt zawierzenia, który dziś z ufnością wypowiada-

my, przed Twoim wizerunkiem tak bardzo nam drogim.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach i że nie obce Ci jest

to wszystko, co gości w naszych sercach. Pozwalamy się ogarnąć Twojemu

słodkiemu spojrzeniu i otrzymujemy pocieszającą pieszczotę Twojego uśmiechu.

Strzeż naszego życia w Twoich ramionach: pobłogosław i umocnij każde pragnie-

nie dobra; rozbudzaj i ożywiaj wiarę; podtrzymuj i oświecaj nadzieję; wzbu-

dzaj i ożywiaj miłość; prowadź wszystkich nas drogą świętości.

Naucz nas Twojej własnej miłości szczególnego upodobania biednych i ubo-

gich, wykluczonych i cierpiących, grzeszników i zagubionych w sercach; zgro-

madź wszystkich pod Twoją opieką i wszystkich przekaż Twojemu

umiłowanemu Synowi, Naszemu Panu Jezusowi. Amen.

(tłum. Radio Maryja, podkreślenia red.)

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MARYI
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Jeśl i pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna:
wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić oj-
ca i matkę. Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę.
Patriotyzm zawiera w sobie pewną postawę wewnętrzną
w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie
jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas
obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę.

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobra-

zu ojczystego.

Patriotyzm jest to miłość, która obejmuje również dzieła
rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania
staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.
Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wiel-
kich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego od-
zyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy,
którzy walczyl i za Polskę na różnych frontach świata.

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli
i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.

Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy miel i odwa-
gę, dzięki której potrafi l i wywiązywać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę
ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych okresach nie
można było dostrzec osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowa-
dzanie w życie wartości i ideałów związanych z pojęciem ojczyzny. Były to te mo-
menty, w których prywata oraz tradycyjny polski indywidualizm dawały o sobie
znać jako przeszkody.

Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością.

Można powiedzieć, że jest tą rzeczywistością, w której służbie rozwinęły się
i rozwijają z biegiem czasu struktury społeczne. Zdaje się jednak, że tak jak rodzi-
na, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia.
Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez rodzinę
i co do tego nie można mieć żadnych wątpl iwości. Wydaje się, że coś podobnego
można powiedzieć o narodzie. Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw
jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu. Oczywi-
ście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna
funkcja narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. Myślę, że sposobem właściwym
aby uniknąć tego ryzyka jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest
bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie l icząc
się z prawami innych.

Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom
takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości

społecznej.

Fragment książki Jana Pawła I I pt. : „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przeło
mie tysiącleci.”

oprac. Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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Bł. Karolina – 16letnia Gwiazda Ludu
Uskrzydla młodzież ku dobroci. W swoim życiu
przyjmowała zło z otoczenia, a zarazem emanowała
i dzieliła się dobrem.

Urodziła się 2 sierpnia 1 898 roku w Wał-Rudzie
(diecezja tarnowska). Była córką Jana i Mari i Kózków,
pobożnych i mądrych ludzi, jedną z jedenaściorga ich
dzieci. Karol ina, jako dziecko z wielodzietnej rodziny
była bardzo pomocna dla matki. Opiekowała się
rodzeństwem, dbała o ich rozwój rel igi jny, szyła
ubrania, przygotowywała jedzenie. Była prawą ręką
wujka Franciszka Borzęckiego, prowadzącego
bibl iotekę. Pomagała mu, czytała innymi i uczyła
czytać.
W 1 91 3 roku, gdy powstawała parafia w Zabawie,

Karol ina zgłosiła się do proboszcza, ks. Władysława Mendral i , z chęcią pomocy.
Dbała o rozwój duchowy parafian. Prowadziła katechezy pod gruszą
i nabożeństwa. Dbała o kapliczkę. Starała się zawsze przyjmować Komunię Św.
Przygotowywała chorych do odwiedzin księdza. Była urodzoną katechetką,
dawała piękny przykład i potrafiła wyjaśniać prawdy wiary. Świecka apostołka,
całkowicie oddana Bogu, która poświęcała wszystkie siły dla innych. Jej
pobożność odzwierciedlała się także w codziennym różańcu i nabożeństwie do
Męki Pańskiej oraz Serca Jezusowego. Gorl iwie uczestniczyła we Mszy Św.
i adorowała Pana Jezusa. Zawsze pogodna. Jej twarz jaśniała dobrocią
i radością. Świadkowie mówil i o niej: prawdziwy anioł w ludzkim ciele, nigdy nie
udawała nikogo innego.
Czasy, w których żyła Karolina, były trudne. W powietrzu wisiała I wojna
światowa. Miejscowość, w której mieszkała Karolina znajdowała się pod
władzami austriackimi. Listopad 1 91 4 roku, to czas, kiedy Zabawę i Wał-Rudę
zajmują Rosjanie. 1 8 l istopada Karolina chciała pójść do kościoła, aby odprawić
nowennę do św. Stanisława Kostki. Jednak matka, obawiając się o nią, kazała jej
zostać w domu z ojcem i rodzeństwem. Niestety nie zapobiegło to tragedii , gdyż
w tym czasie do ich domu wtargnął żołnierz rosyjski, żądając podania miejsca
pobytu wojsk austriackich. Był to jednak tylko pretekst. Żołnierz zaprowadził
Karol inę i jej ojca na skraj lasu, gdzie nakazał ojcu powrót do domu, grożąc mu
śmiercią. Prośby ojca, aby wypuścił Karol inę nic nie pomogły. Pełen bezsilności,
zgnębiony i zniszczony psychicznie ojciec wrócił do domu. Jak się później
okazało, żołnierz zaprowadził Karol inę w głąb lasu, aby ją zgwałcić. Karol ina
jednak znając tamte tereny, podjęła próbę ucieczki, kierując się po bagnach
w stronę domu. Niestety żołnierz w końcu ją dopadł i ze wściekłości zabił.
Karol ina obroniła dziewictwo, a jej ciało zostało zmasakrowane szablą żołnierza.
Oddała życie w obronie czystości.
Ciało Karoliny znaleziono dopiero 2 tygodnie po jej śmierci. 6 grudnia 1 91 4 roku
odbył się pogrzeb Karoliny, na którym zebrało się ok. 3 tysięcy ludzi. Dali oni
wyraz, że ta dziewczyna zasługuje na wielki szacunek i cześć. Ludzie

TEMATY MIESIĄCA
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przychodzil i przed jej grób i prosil i o pomoc Boga za jej
pośrednictwem. W 1 965 roku rozpoczął się proces
beatyfikacyjny Karoliny, którym zajął się ks. bp Jerzy
Ablewicz. I tak po latach przygotowań, 1 0 czerwca 1 987
roku w Tarnowie, Karol ina została beatyfikowana przez
Jana Pawła I I w trakcie jego trzeciej pielgrzymki do
Polski. Podczas uroczystości zgromadziło się 2 mil iony
ludzi. Jan Paweł I I tak mówił o niej:

Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą
od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem

i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do
chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet.

Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej
osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie

podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało
uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to

ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma
osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez

Chrystusa.

Dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej
ziemi, „gwiazdo” twojego ludu, dziś Kościół podejmuje to
wołanie twojej duszy, wołanie bez słów - i nazywa ciebie

błogosławioną!

Można by zadać pytanie czy to, że zginęła męczeńską śmiercią było jedynym
wskazaniem do beatyfikacji? Otóż nie. Podstawą do beatyfikacji było całe
niezwykłe życie Karoliny, jej czystość serca, dobroć, głęboka wiara, angażowanie
się w życie społeczne. Karol ina jest po prostu pięknym i niezwykłym wzorem do
naśladowania.

WARTO WIEDZIEĆ:
1 8 dnia każdego miesiąca odbywa się droga krzyżowa szlakami męczeństwa
bł. Karol iny.
Karol ina jest patronką Katol ickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ruchu Czystych
Serc, rolników, diecezji rzeszowskiej oraz Szkolnych Kół Caritas diecezji
tarnowskiej.
1 8 października 201 2 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę
autorstwa pani senator Heleny Hatki z okazji 25. rocznicy beatyfikacji
błogosławionej Karol iny Kózkówny, a tym samym złożył jej hołd.
W naszej diecezji znajdują się 2 kościoły pod wezwaniem bł. Karol iny Kózkówny:
w Mierkowie koło Lubska oraz w Połpinie koło Krosna Odrzańskiego. W Zielonej
Górze jest kaplica im. bł. Karol iny znajdująca się na terenie parafi i Podwyższenia
Krzyża.
-na podstawie wykładu KIK-u oraz życiorysu bł. Karol iny-

Marta Brodzik
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ŚŚWWIIĘĘTTAA PPUUNNKKTTUUAALLNNOOŚŚĆĆ
Sądzę, że każdy z nas przeżył taki moment, kiedy dziel i ły go tylko dwa kroki od
drzwi do autobusu i nie udało się wsiąść. Drzwi się zamknęły, autobus odjechał.
Boleśnie przeżywamy taki dramat, kiedy przed nami zamknie drzwi pociąg eks-
presowy, a my miel iśmy w danym dniu pozałatwiać w Warszawie wiele spraw.
Kiedyś obserwowałam, jak kobieta rwała włosy na głowie, ponieważ przybyła za
późno na lotnisko, samolot do Stanów Zjednoczonych odleciał, a ona kupiła bilet
za pożyczone pieniądze.
Są drzwi, które się przed nami zamykają. Spóźniamy się o sekundę, stoimy bez-
radni. Te zamykające się drzwi mają nam przypomnieć ewangeliczne drzwi. Te
jedne jedyne, do których nie możemy się spóźnić. Na ziemi większość spóźnień
można nadrobić. Drzwi szczęśliwej wieczności zamykają się na zawsze. Na
swoje życie trzeba patrzeć w perspektywie tych ostatnich drzwi. Po drodze nic
nie jest ważne. Ważne jest, abyśmy się do nieba nie spóźnil i . Życie nasze zosta-
ło tak przez Boga zaprogramowane, że jeśl i wykonamy dobro, którego On od nas
oczekuje, to zdążymy, to w tych drzwiach zobaczymy kochającego Ojca. Jeśl i po
drodze do tych drzwi zaczniemy marudzić i zatrzymywać się przy innych spra-
wach, nie zaplanowanych przez Boga, to się o te
kilka sekund spóźnimy. Wtedy będzie dramat.
Warto spojrzeć na swoje życie z zegarkiem w rę-
ku i odkryć, że człowiek, który uwierzył Bogu, zna
wartość czasu i punktualności. Życie w świecie
wiary to życie w świecie punktualności. Bóg jest
idealnie punktualny. Odkrył to św. Jan, który w
swojej Ewangeli i ki lkakrotnie mówi, że nie nade-
szła jeszcze albo już nadeszła godzina, mając na
uwadze godzinę wyznaczoną przez Boga. On
odkrył, że życie w świecie wiary to życie w świe-
cie punktualnej współpracy z Panem Bogiem. Bóg jest punktualny. On doskonale
określ i ł, co winniśmy wykonać za godzinę, za dwie, trzy, co dziś, a co jutro. I tak
jest zaprogramowane całe nasze życie. Jeśl i postępujemy według Jego harmo-
nogramu, to nasze życie układa się cudownie w wielką harmonię.
Najgłębiej prawdę o drzwiach do domu Ojca niebieskiego przeżywają ci, którzy
przeżyli rozstanie z kochaną osobą, która przekroczyła te drzwi. Nie potrafi l i ani
jej zatrzymać tu, ani razem z nią przekroczyć tego progu. Oni naj lepiej wiedzą,
że takie drzwi są i że za nimi jest kochana osoba. Tęsknią do niej, a życie ich na
ziemi coraz bardziej się upraszcza, choć dalej jest trudne i połączone z cierpie-
niem. Oni jednak wiedzą, że wszystkie drzwi na tej ziemi, w zestawieniu z tymi
jedynymi, za którymi czeka kochająca ich osoba, są mało ważne. Bóg wielokrot-
nie posługuje się takim bolesnym rozstaniem, abyśmy wyprostowali ścieżki swo-
jego życia, abyśmy odnaleźl i ten właściwy kierunek — drzwi domu Ojca.
Pomyślmy dziś o tych jedynych drzwiach, do których nie możemy się spóźnić.
Prośmy o łaskę wiecznego szczęścia dla tych, którzy się już za nimi znaleźl i .
Prośmy również, aby nikt z nas i naszych bliskich do tych drzwi się nie spóźnił,
bo przecież nikt z nas nie zna dnia ani godzinyN

Agata Deresz

TEMATY MIESIĄCA
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CCZZYY JJEESSTTEEMM GGOOTTOOWWYY??
Co roku, tłum ludzi spieszy odwiedzić swoich bliskich zmarłych. Stawiają na

ich grobach znicze, kwiaty, porządkują pomniki i robią znak krzyża, wpatrując się
w tablicę nagrobkową.

Cmentarz – to miejsce od zawsze wzbudza w ludziach niepokój, strach przed
tym, co nieuniknione. Spacerując alejkami, które zewsząd są otoczone nagrob-
kami, nachodzi człowieka chwila zadumy. Zatrzymujemy się wtedy na moment,
by zastanowić się nad sensem umierania, przemijania naszego kruchego życia.
Pojawia się wtedy pytanie: czy jestem gotów odejść? Czy zrobiłem wszystko, co
miałem zrobić?

Dzień Wszystkich Świętych jak i Zaduszki są niewątpl iwie jednymi z ważniej-
szych dni w roku. Pozwalają nam spojrzeć na życie z trochę innej perspektywy.
Przemijamy – tego nie da się ukryć. Przemijamy, jak wszystko, co stworzył Bóg.
Nasze życie jest niewątpl iwie najkruchszym elementem tego świata; dzisiaj je-
steśmy, jutro może nas nie być. Nie znamy dnia ani godziny, a jednak mimo
wszystko często planujemy odległą przyszłość, która może dla nas nigdy nie na-
dejść.

Jak mawiał śp. ksiądz Twardowski: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”. Dlaczego więc tak często zapominamy o tym? I zamiast okazać mi-
łość i dobroć drugiemu człowiekowi, krzywdzimy go, chociażby słowami.

Średniowieczne hasło „Memento mori”, powinno nie tylko towarzyszyć nam
w listopadzie, kiedy modlimy się za dusze bliskich zmarłych, ale codziennie, gdy
staramy się przeżyć kolejny dzień naszego życia. Może wtedy, gdy nadejdzie
czas naszego odejścia do Pana, będziemy mogli ze spokojem w sercu powie-
dzieć: „Jestem gotowy”.

WYBRANE MYŚLI ŚWIĘTYCH NA TEMAT ŚMIERCI

„Nie brzydź się imieniem śmierci; niechaj cię radują dobrodziejstwa szczęśliwego
przejścia. W rzeczywistości śmierć jest pogrzebaniem wad i zmartwychwstaniem
cnót.” (św. Ambroży)

„Postępuj tak człowiecze, abyś życia się nie wstydził, a śmierci nie bał. ”
(św. Ignacy Loyola)

„O śmierci, śmierci - nie wiem, jak można bać się ciebie, kiedy w tobie jest życie.”
(św. Teresa z Avil i)

„Śmierć dla tego, kto ma spokojne sumienie, jest pocieszeniem, radością, przej-
ściem prowadzącym do wiecznego szczęścia; i przeciwnie, dla tego, kto ma
grzech na duszy jest największym strachem, jaki może istnieć, męką, rozpaczą.”
(św. Jan Bosko)

Monika Wertz
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Kochamy Kościół !

W sobotę, 1 2 października 201 3 r.
w ramach cotygodniowego spotka-
nia, nasza grupa ERM-u wybrała się
na zielonogórski deptak w celu
przeprowadzenia sondażu. Chciały-
śmy poznać, jaki stosunek mają lu-
dzie wobec Kościoła. Spotkanym
przechodniom zadawałyśmy pyta-
nia. Pierwsze z nich brzmiało: „Jakie
ma pan/pani skojarzenia ze słowem
KOŚCIÓŁ?”, a drugie: „Co pan/pani

wie na temat Jana Pawła I I?”.
Jeszcze przed wyjściem, w salce, same próbowałyśmy na nie odpowiedzieć.

Okazało się, że nasze skojarzenia były bardzo pozytywne: wspólnota, radość,
wiara, miłość, ERM, siostra, ksiądz, Jezus, szczęście. Następnie podziel i łyśmy
się na trzy grupy i wyruszyłyśmy do miasta. Spotykałyśmy różnych ludzi – jedni
pełni radości, chętnie odpowiadali na nasze pytania, drudzy - zabiegani, nie ma-
jący czasu, jeszcze inni - niechętni do rozmów z ludźmi, szczególnie na tematy
rel igi jne. Gdy dana osoba wyraziła zgodę, nagrywałyśmy rozmowę na dyktafon.
Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na pytanie dotyczące Kościoła to wiara
i Dom Boży. Niemal każda zapytana osoba rozpoczynała właśnie od tego. Oczy-
wiście znalazły się osoby, które odpowiadały, że Kościół nie kojarzy im się z ni-
czym, ale warto dodać, że nawet jeśl i nie miały nic do powiedzenia na ten temat,
to o Janie Pawle I I wiedziały dość dużo i wyrażały się o nim z niezwykłą sympa-
tią.

Później wróciłyśmy do salki, aby podsumować naszą inicjatywę. Każda grupa
dziel i ła się wrażeniami i opowiadała z iloma osobami udało się porozmawiać oraz
jakie odpowiedzi pojawiały się najczęściej. To było dla nas ważne i ciekawe do-
świadczenie, dzięki któremu upewniłyśmy się, że osoby należące do wspólnot
parafialnych i żyjące blisko Kościoła mają pozytywne skojarzenia z nim związa-
ne. Widać to na przykładzie nie tylko dzieci należących do ERM-u, ale i osób,
z którymi przeprowadzałyśmy rozmowę. Być może zatem negatywny stosunek
do Kościoła wynika z jego niewystarczającej znajomości. Nasze spotkanie za-
kończyłyśmy modlitwą w intencji Kościoła oraz o to, abyśmy zawsze go kochały.

Aleksandra Ferenc

TEMATY MIESIĄCA
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 1918 roku Polska po 1 23 latach niewoli , odzy-
skała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Ro-
sję w latach 1 772-1 795, powstaniach narodowych (l istopadowym - 1 830
i styczniowym - 1 863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłom-
ności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyl i wolność. Echo tamtych wydarzeń
znalazło swoje odbicie także w literaturze polskiej. Jednym z utworów napisanych
na tę okoliczność jest wiersz Jana Lechonia powstały na 1 0-lecie niepodległości
i wygłoszony w Teatrze Polskim w Warszawie 28 listopada przez Stefana Jara-
cza.

oprac. Monika Wertz

„11 listopada”
Kiedy nocą śpi scena, śnią maszyny huczne
I umilkły pioruny, burze, deszcze sztuczne,
Kiedy teatr bez widzów, jak kościół bez wiernych,
Jest tylko świętym domem tajemnic
niezmiernych
Ci, co słońcem zrobil i blask ramp migotl iwy
I świat stworzyl i bardziej niż życie prawdziwy,
Których wiecznie trwać będą miłość i cierpienie,
Schodzą się jako duchy i stają na scenie.
Was wzywam! Nasze bowiem słowa są ułomne
I nie dosyć są wielkie, i za mało skromne,
Nie dość żeśmy cierpiel i , za mało walczyl i ,
Byśmy mogli cośkolwiek powiedzieć w tej chwil i .
Ale ty, któryś poszedł za granicę świata
Wezwać pomsty na przemoc, co naród
przygniata,
I słowa znalazł takie, żeś temi samemi
Od nas mówił do nieba, od nieba do ziemi,
I ty coś nie znał ziemskich pożądań marności,
Tylko cuda początku i słońce przyszłości,
Coś nad w grobie leżącą stał jak anioł złoty
I krew i łzy jej wszystkie przemieniał w klejnoty -
Wy mówcie! Ty, o którym nie wierzymy sami,
Jak to? On żył naprawdę i był między nami,
Ty, który w czas bez wiary i na wszystko głuchy
Przyszedłeś dać świadectwo, że są jeszcze
duchy,
Patrz! Mroki się rozpierzchły i w otchłani giną,
Jakaś ręka spuszczoną targnęła kurtyną,
Konrada jakaś postać prowadzi bezglosa.
Kto to? Może robotnik albo dziewka bosa.

We wszystkich domach światła rozbłysły wśród
nocy.
Uradujcie się w grobach, wolności prorocy!
Gdzie kat zaciskał stryczek wkoło dumnej głowy,
gdzie stała szubienica, jest krzyż Chrystusowy!
Płyniesz teraz przeszłości niewstrzymana falo!
Oto się nad Krakowem złote blaski palą,
Król Zygmunt milcząc patrzy, jak Wisła się wije,
I wtedy dzwon uderzył! Ten sam, co dziś bije!
Bi j ! I porwij nas w swoje chyboty ogromne,
Wołaj: „Bądźcie jak tamci, to was nie zapomnę,
A wtedy ci, co przyjdą, gdy się wiek wasz
prześni,
O was także pomyślą, słuchając mej pieśni,
A Ty, który jedyny możesz stać w tym dźwięku
I w Tobie jednym serce nie zadrży od lęku,
Bo kiedyś Ty go słuchał - to nienadaremno
I sam jeden powstałeś w niewoli noc ciemną,
Budź ospałych: niech głosem Twoim mówi cały
Tysiąc lat krwi i potu, i tej ziemi chwały,
I marzenia poetów, mogiły żołnierzy!”.
Niech więc głowę pochyli , kto w cuda nie wierzy,
Ten, który umiał cierpieć, a radość go trwoży,
Kto nie stargał na szyi niewoli obroży,
I kto chce przyszłość wstrzymać, i kto przeszłość
plami,
Niechaj wyjdą tą nocą. Bo dziś pod gwiazdami
Jakieś cienie po polach, po mieście się snują
I wśród płaczu padają. I ziemię całują.

[Jan Lechoń]
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JUBILEUSZ CHÓRU CANTEMUS DOMINO

PRO MEMORIAM...

Andrzej Maliński

Rok 1 968, 1 lutego – podejmuje pracę jako organista w Parafi i Najświętszego
Zbawiciela Andrzej Maliński, absolwent Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej
w Przemyślu.
Najpierw prowadzi scholę chłopięcą, w której śpiewało około 50 chłopców.
Później doprowadza do przekształcenia scholi w chór chłopieco-męski, który od-
nosił duże sukcesy. W czasie Świąt Wielkanocnych 1 969 roku wykonał oratorium
„Mesjasz” J. F. Haendla. Koncert ten nagrała rozgłośnia Polskiego Radia w Zielo-
nej Górze. Z czasem chór chłopięco-męski ulega przekształceniu w chór miesza-
ny, który składał się z 60 osób.
W roku 1 983 Andrzej Maliński nagrał wspólnie z Orkiestrą Symfoniczną Filhar-
monii Zielonogórskiej dwupłytowy album pt. „Ojciec Kolbe”.
Rok 1 985 – chór nagrywa płytę „Cantemus Domino” („Śpiewajmy Panu”), którą
wydano z okazji uroczystości jubi leuszowych 40-lecia Kościoła na Ziemiach Od-
zyskanych.
Chór, który prowadzi razem z muzykami Filharmonii Zielonogórskiej, występuje
podczas koronacji Obrazu Matki Boskiej Rokitniańskiej (czerwiec, 1 989 rok). An-
drzej Maliński był głównym organizatorem oprawy muzycznej tego wydarzenia.
Dyrygował wszystkimi utworami. Dzięki jego staraniom – zespół wziął udział we
Mszy transmitowanej przez I program Polskiego Radia, a celebrowanej przez ks.
biskupa Józefa Michalika, ówczesnego ordynariusza Diecezji Gorzowskiej w ko-
ściele Św. Krzyża w Warszawie.
Za jego dyrygentury chór parokrotnie wyjeżdżał na występy do Niemiec i Szwecji ,
by propagować muzykę polską oraz polskie kolędy.
Za Jego dyrygentury chór przez długie lata zapewniał oprawę artystycznym
wszystkim ważnym wydarzeniom religi jnym nie tylko Zielonej Góry.
Przez 29 lat pracował w naszej parafi i jako organista i dyrygent. Swoim pięknym
głosem i mistrzowską grą na ukochanych organach ubogacał codzienną Mszę
Św. i nabożeństwa.
Niestety, ciężka choroba przerwała nić Jego twórczego i pracowitego życia.
20 kwietnia 1 997 roku odszedł do Pana.

Pan powołał już do siebie niektórych chórzystów:
Ludwika Figasa
Franciszka Ławeckiego
Wojciecha Ziubrzyńskiego
Romana Pelczarskiego

DONA EIS REQUIEM……

Violetta Janecka

PRO MEMORIAM
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Ś.P. Ks. Józef Pogorzelski
02.12.1964 r.  23.09.2013 r.

23.09.201 3 r. ks. Józef Pogorzelski zmarł nagle w Hisz-
panii , jako organizator pielgrzymki parafialnej do Fatimy. Żył
tylko 49 lat, w tym 1 9 lat w kapłaństwie.

Ks. Józef Pogorzelski urodził się 02.1 2.1 964 r. w Kobyli-
nie Pieniążkach w woj. Łomżyńskim. Był dwunastym naj-
młodszym dzieckiem rodziców Stanisława i Albertyny
Pogorzelskich, którzy prowadzil i 1 5 hektarowe gospodarstwo
rolne. Ochrzczony został 1 7.1 1 .1 964 r. w Kobylinie. Pierwszą
Komunię św. przyjmował w 1 973 r. w Choroszczy, a do
bierzmowania przystąpił tam w roku 1 979. W 1 976 r. zmarła
mu mama. Od tego czasu wychowywał go ojciec Stanisław.

Józef był pobożny, śpiewał w chórze kościelnym i dużo się modlił. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w 1 979 r. , podjął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Białym-
stoku z ukierunkowaniem na zawód stolarza. Po ukończeniu tej szkoły rozpoczął dalszą
naukę w Wieczorowym Technikum Drzewnym w Białymstoku.

W 1 983 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Mar-
kowicach. Naukę w Niższym Seminarium zakończył w 1 986 r. uzyskując świadectwo ma-
turalne. Zaraz potem zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego
w Gościkowie-Paradyżu i rozpoczął formację 1 8.09.1 985 r. Swięcenia diakonatu otrzymał
20.05.1 993 r. w kościele św. Jana Chnrzciciela w Międzyrzeczu z rąk bp. Pawła Sochy.
Święceń kapłańskich udziel i ł mu 28.05.1 994 r, w Katedrze w Gorzowie Wlkp. bp. Adam
Dyczkowski.

Zaraz po święceniach prowadził tzw. duszpasterstwo wakacyjne. Był chętnie słuchany
i lubíany jako radosny, rozśpiewany i grający na gitarze młodzieżowy duszpasterz. Dekre-
tem z 1 0.08.1 994 r. został skierowany do pracy w charakterze wikariusza współpracowni-
ka do parafi i Podwyższenia Krzyża św. w Zielonej Górze. Pracę rozpoczął 25 sierpnia.
Pracował tutaj tylko trzy miesiące. Potrzeba duszpasterska spowodowała, że dekretem
z 30.11 .1 994 r. został przeniesiony do parafi i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa do
Rzepina. Zamiłowanie do prowadzenia Oazy sprawiło, że został mianowany moderatorem
rejonowym Oazy młodzieżowej dekretem z 1 6.1 0.1 996 r. Po blisko czteroletniej pracy
duszpasterskiej w Rzepinie, dekretem 1 9.08.1 998 r. został skierowany do pracy w parafi i
Nawiedzenia NMP w Lubsku. Dekretem z 01 .08.2002 r. został skeirowany do pracy dusz-
pasterskiej w parafi i pw. Ducha Świętego w Słubicach. Dekretem z dn. 1 5.06.2007 r.
przeniesiony został do parafi pw. Św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. Pismem
z 08.1 0.2007 r. otrzymał nominację na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży w dekana-
cie pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Wlkp. 26.06.2009 r. ks. Józef został mianowany pro-
boszczem w parafi i pw. Wniebowzięcia NMP w Przytoku. Ks. Józef był kapłanem żyjącym
blisko ludzi, razem z wiernymi, zawsze uśmiechniętym, opanowanym i bezkonfl iktowym
człowiekiem. Tchnął ducha modlitwy w parafian. Jego kazania pozbawione patetyzmu
płynące prosto z serca zawsze przykuwały uwagę.

Podczas Pielgrzymki do Medjugorie w 2011 roku ks. Józef prosił w modlitwie:
„Prośmy o to byśmy śmiało wychodzil i naprzeciw. . . , by nie czekać, ale szukać nowych
rozwiązań, bo w tym jest właśnie ten przysłowiowy palec Boży.
Św. August Liguori, były adwokat, a potem biskup modlił się Dziękuję Ci mój Boże, że
sprawy nie idą po mojej myśli! Można by dodać dalej – Biedny byłby człowiek gdyby Pan
Bóg wysłuchiwał wszystkich jego modlitw!
Niech się stanie wola Boga. Panie Jezu, dźwigający krzyż który spotkałeś Szymona Cyre-
nejczyka - Badź przy mnie, kiedy będę przymuszony do spełniania nieoczekiwanych za-
dań.”

Cytat z tego rozważania trafnie podsumowuje prawdę o Bogu jaką głosił, a która dziś,
po śmierci ks. Józefa, nabiera szczególnego znaczenia.

PRO MEMORIAM
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Ś.P. Ks. Dziekan Kanonik Michał Zielonka
24.08.1960 r.  13.10.2013 r.

Ksiądz Michał Zielonka, ur. 24 sierpnia 1 960 roku w Żarach,
w rodzinie góral i czadeckich. Ojciec Kazimierz i matka Maria
z.d. Jedynak, przybyli do Polski z Nowego Sołońca, opusz-
czając w 1 947 roku Bukowinę i osiedl i l i się w Złotniku. Był
czwartym dzieckiem spośród pięciorga rodzeństwa.

Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Złotniku, którą
ukończył w 1 975 roku. Następnie podjął kształcenie w Za-
sadniczej Szkole Samochodowej im. Komisj i Edukacji Naro-
dowej w Żarach. W 1 981 roku ukończył Technikum
Samochodowe w Żarach i złożył egzamin maturalny. W tym
okresie rozwijał także swoją pasję muzyczną grajac w szkolnej orkiestrze dętej. Równo-
cześnie dojeżdżał do Zielonej Góry do szkoły muzycznej drugiego stopnia. W 1 981 roku
wstąpił do Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Od lat młodości był wiernym pielgrzymem Matki Boskiej. Jeszcze w latach kleryckich,
upodobał sobie pielgrzymkowe szlaki prowadzące do stóp Matki Boskiej Częstochow-
skiej, najpierw pielgrzymując do Częstochowy z Warszawy. Gdy po zawiązaniu „Solidar-
ności Rolników Indywidualnych", została zapoczątkowana piesza pielgrzymka „klenicka"
na Jasną Górę, został odtąd stałym jej uczestnikiem.

w 1 987 roku ukończył Seminarium i przyjął święcenia kapłańskie z rąk J.E. Ks. Bpa Jó-
zefa Michalika. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wika-
riusz w parafi i Bobrówko a póżniej pełnił funkcję wikariusza w parafi i pw. Ducha Świętego
w Zielonej Górze, w parafi i pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie
Wielkopolskim oraz w parafi i p.w. Ducha Świętego w Stubicach.

Podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła I I do Polski, w Gorzowie Wielkopolskim dnia
2 czerwca 1 997 roku, z jego inicjatywy, papież poświęcił koronę, którą ukoronowano fa-
timską figurkę sprowadzoną przez ks. Michała do Słubic, jako wotum wdzięczności za
ocalenie papieża Jana Pawła I I .

W 1 999 roku został proboszczem w parafi i pw. Narodzenia Najświetszej Maryi Panny w
Zawadzie. Wspólnie z parafianami podjął się dzieła rozbudowy parafialnego kościoła. To
wyjątkowe zadanie stało się dziełem jego życia, któremu poświęcił ostatnie swoje lata.
Jednocześnie rozbudował plebanię, kontynuując również prace przy dalszym wystroju
wnętrza kościoła parafialnego. Jeszcze rok temu, 3 czerwca 201 2 roku, cieszyl iśmy się
wspólnie podwójną uroczystością konsekracji kościoła oraz 25-lecia kapłaństwa naszego
drogiego Księdza Proboszcza.

Od grudnia 201 2 roku stan jego zdrowia znacznie się pogorszył, albowiem choroba no-
wotworowa, z którą walczył od 5 lat nieustannie postępowała. Krzyż jaki Opatrzność Boża
nań zesłała, dźwigał mężnie z pełną pokorą, a nawet z wdzięcznością. Wszystko oddawał
Maryi zawierzając Jej siebie i nas wszystkich. Po wielu cierpieniach, 1 3 października
201 3 roku, w rocznicę cudu w Fatimie, odszedł do wieczności, będąc dla parafian i tych
którzy go poznali prawdziwym „męczennikiem Maryi". Jego odejście nastąpiło w Dzień
Pański i łączy się również z kolejnym Dniem Papieskim. Jest to bardzo znamienne gdyż
w swoich homil iach Ksiądz Proboszcz wielokrotnie odwoływał się do nauki Jana Pawla I I .

Ulubioną modlitwą Księdza Michała był różaniec. Przekazywał i uczył tej modlitwy pod-
czas l icznych pielgrzymek oraz wieczerników i czuwań fatimskich. Nigdy się z nim nie
rozstawał.

Całym swoim życiem głosił „tryumf” Niepokalanej dlatego w tym roku kolejną rocznicę fa-
timskich objawień mógł celebrować w niebie.

PRO MEMORIAM
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Św. Cecylia urodziła się w rodzinie rzymskiego
patrycjusza jako jedyne dziecko. Nawróciła się,
a po przyjęciu Chrztu Św. złożyła ślub czystości.
Została zmuszona przez rodziców do zawarcia
małżeństwa z poganinem Walerianem; z Bożą
pomocą udało jej się nawrócić nie tylko męża,
ale i jego brata Tyburcjusza. Obaj bracia zajmo-
wali się pochówkiem zamęczonych chrześcijan,
czym narazil i się prefektowi, który skazał ich obu
na śmierć. Ich ciała odnalazła św. Cecylia, a gdy

chciała ich pogrzebać przy drodze appijskiej, została pojmana i aresztowana.
Próbowano ją zmusić do wyrzeczenia się wiary i oddania hołdu pogańskim boż-
kom, a gdy to się nie udało, miała zostać uduszona w łaźni. Gdy to również się
nie powiodło, prefekt rozkazał ściąć ją mieczem. Kat trzykrotnie ciął w szyję, nie
mogąc odebrać jej życia, a św. Cecylia żyła jeszcze przez trzy dni, aż otrzymała
Komunię. W 882 roku nienaruszone ciało św. Cecyli i odnaleziono w katakum-
bach św. Kaliksta i przeniesiono je do bazyliki NMP na Zatybrzu, którą wzniesio-
no w IV wieku na miejscu domu Świętej. Gdy w czasie remontu, w 1 599 roku,
kardynał Paweł Emil ian Sfondrati polecił otworzyć sarkofag, okazało się, że jej
ciało nie uległo rozkładowi. W weneckim Torcello, w katedrze pw. Wniebowzięcia
NMP przechowywana jest rel ikwia czaszki św. Cecyli i .
Imię św. Cecyli i wymieniane jest w Kanonie Rzymskim oraz w Litanii do Wszyst-
kich Świętych.

Patronka: chórzystów, zespołów wokalno-muzycznych, organistów, muzyków,
poetów i śpiewaków.

Wspomnienie: 22 l istopada.

Św. Klemens I, papież, męczennik (+ 97). Trzeci następca
św. Piotra, rządził Kościołem w latach 88-97. Podobnie jak
jego dwaj poprzednicy był uczniem apostołów Piotra
i Pawła. Chrzest i święcenia kapłańskie otrzymał z rąk
św. Piotra. Papież Klemens napisał l ist do chrześcijan
w Koryncie. Dokument ten jest świadectwem znaczenia bi-
skupa rzymskiego w I wieku. Około IV w. ukształtowała się
tradycja mówiąca o tym, że zginął śmiercią męczeńską.
Podobno cesarz Trajan zesłał go na wygnanie do Pontu
i kazał wrzucić do morza z kotwicą zawieszoną u szyi. Imię
św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie Rzymskim.

Patron: narodów słowiańskich, dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników,
marynarzy.
Wspomnienie: 23 l istopada.

oprac. Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (Ks. Piotra Skargi)

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie na-
szej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe
wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i
głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludo-
wi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześl i j Ducha
Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej
ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedl iwie zdołal i kierować. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA OJCZYZNĄ ŚW. FAUSTYNY
Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę świętych Twoich, a szcze-
gólnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z dziecięc-
twa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu, nie patrz na grzechy nasze,
ale spójrz się na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych
niewiniątek, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla Ojczyzny mojej (Dz. 286).

oprac. Marta Brodzik

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

KKĄĄCCIIKK MMOODDLLIITTWW

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

BBAANNKK UUSSŁŁUUGG

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

NASZE SPRAWY

Darowizna na działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych

Zgodnie z interpretacją przepisów podatkowych zatwierdzoną przez Ministerstwo Finansów -
pismo z dnia 31 grudnia 2001 Sygn.PB5\KD033 1 86-2393\01 ,,art.55 ustawy o stosunku
państwa do kościoła katol ickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charytatyw
no  opiekuńczą jest przepisem szczególnym w stosunku do ustaw podatkowych i w związku
z tym podatnikowi wolno odliczyć od dochodu całą przekazaną kościołowi kwotę na
działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych".*

Nr konta: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
27109015350000000053020713

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.
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STREAFA RELAKSU

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA

Kupon konkursowy nr 18.

Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 18 ( dla dzieci).

Hasła _________________________________

Imie: ________________________________

Nazwisko:___________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

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

Nagrody z numeru 1 7 zostaną wręczone 24 listopada, po Mszy św. o godz. 1 0.30.

I . Dzień poświęcony modlitwie za dusze
zmarłych.

I I . Podstawowa jednostka organizacyjna
Kościoła Katol ickiego.

I I I . Z łaciny coemeterium.
IV. Zarządza parafią.
V. Świeccy członkowie Kościoła

Katol ickiego.
VI . Najmniejsze państwo świata pod

względem powierzchni.

DDll aa ddzzii eeccii

Miły listopadzie

co słychać

w przyrodzie ?
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STREFA RELAKSU

KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO PRZECZYTAĆ...

ROZWAŻANIA O WIERZE - ks. Tadeusz Dajczer

Światowy bestsel ler; książka przetłumaczona na
kilkadziesiąt języków. Niekonwencjonalne spojrzenie na
wiarę w rzetelnym ujęciu teologii życia wewnętrznego.
Autor - założyciel i główny animator Ruchu Rodzin
Nazaretańskich - dziel i się doświadczeniem kierownictwa
duchowego, nawołuje do zawierzenia Bogu zgodnie
z ewangelicznym wezwaniem: "Jeśl i się nie odmienicie
i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego" (Mt 1 8, 3). Prosty i jasny język przyciąga
i angażuje uwagę czytelnika, rozbudza pragnienie

doświadczenia Boga, zaprasza do wkroczenia na drogę świętości.

Amerykańskie Pancakes
Składniki:
1 75 g mąki
½ łyżeczki sol i
½ łyżeczki pro-
szku do pieczenia
2 jajka
1 łyżka cukru pudru
Cukier wanil iowy
1 5 g roztopionego masła
200 ml jogurtu
1 00 ml mleka.

Wszystkie składniki wymieszać na gład-
ką masę o konsystencji gęstej śmietany.
Smażyć jak naleśniki (można ewentual-
nie dodać do ciasta 3 łyżki oleju i smażyć
na suchej patelni).

Ciasto dla miłośników czekolady
Składniki:
1 00 g masła
300 g czekolady
3 jajka
3 łyżki mąki
½ szklanki cukru

Rozpuścić masło z czekoladą. Zmikso-
wać jajka, mąkę, cukier i wymieszać
z masą czekoladową. Piec ok. 1 0 min
w 200 stopniach (płynny środek) lub 1 5-
20 min do suchej wykałaczki.

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLII NNAARRNNYY
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Eryk Łukasz Burgat, Patryk Burgat, Li l iana Joanna Szliter,

Daria Anna Simińska, Zofia Zuzanna Stankiewicz,

Jul ia Trzecianowska, Tymon Piś, Stel la Luiza Szlachcic,

Jakub Waldemar Rybczyński, Zoja Maria Szklarz,

Klaudia Zagubień, Agata Jóźwiak

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

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

Dni powszednie: 7.00, 9.00 i 1 8.30

Ważne informacje

Biuro parafialne czynne:

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

czwartek 1 8.00 - 1 9.30,

poniedziałek i środa nieczynne

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

Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki i środy 1 8.00 - 1 9.30

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

Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

Klara Czarnecka, Zbigniew Grześkowiak, Leokadia Rasińska,
Witold Kacprzyk, Czesława Janik, Agnieszka Krzyżyńska,
Stefania Raniecka, Krzysztof Bielawski, Zena Jankowiak,

Pelagia Łuczak



LISTOPAD 27

Fotoreportaż

Nabożeństwo Fatimskie
13 paźdzernika 2013 r.

Nabożeństwo Fatimskie
13 paźdzernika 2013 r.

Forum Młodych w Pniewach,
18  20 października 2013 r.
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Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na listopad:

Ogólne: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpie-

niach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Misyjne: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych

Kościołów jako owoc misj i kontynentalnej .

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.

Płynie niepostrzeżenie i uchodzi lotny czas i nic nie jest szybsze od lat.

Z radością wielką głosimy wszem i wobec, iż zegar czasu odmierzył już 60

lat istnienia naszego chóru CANTEMUS DOMINO. By godnie uczcić ten ju

bileusz pragniemy zaprosić wszystkich Parafian na uroczyste koncerty,

które odbędą się: 16 listopada 2013 r. o godzinie 17:00 oraz 23 listopada

2013 r. o godzinie 17:00 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielo

nej Górze.

Mirosław Maciejewski Zarząd Towarzystwa Śpiewaczego

Proboszcz Parafii CANTEMUS DOMINO

w Zielonej Górze




