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Matko Boża Gromniczna
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Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki Parafialnej „ Zbawiciel ”

Rozpoczynają się ferie zimowe. Dzieci, młodzież oraz nauczyciele i wychowawcy
będą odpoczywać po I półroczu nauki i pracy. Część wyjedzie w góry, część po-
zostanie w domu. Wszystkim życzymy wiele radości i dobrego
wypoczynku.

W czasie feri i będzie też możliwość skorzystania z rekolekcji
organizowanych przez Ruch Rodzin Nazaretańskich w dniach
od 1 3 do 1 6 lutego w Licheniu. Gorąco zachęcamy
i zapraszamy do skorzystania z tej propozycji .

Dzisiaj natomiast obchodzimy w Kościele Uroczystość Ofia-
rowania Pańskiego zwaną w polskiej tradycji świętem Matki
Boskiej Gromnicznej. Trzymamy w naszych dłoniach zapalone świece, które
symbolizują Światło Chrystusa na oświecenie pogan. Rozbrzmiewają słowa
starca Symeona, który zobaczywszy Chrystusa ofiarowanego w Świątyni, po-
wiedział, że może odejść z tego świata, gdyż jego oczy ujrzały zbawienie. Było to
wielkie wyznanie wiary Symeona w Boskie posłannictwo Jezusa Chrystusa. My
także możemy wyznać naszą wiarę, mówiąc Wierzę w Syna Bożego i kroczyć
za Jezusem, który jest Światłością Świata.

Dzień 2 lutego to także dzień modlitwy o powołania zakonne do wspólnot
żeńskich i męskich. Ta forma powołania życiowego jest związana z realizacją
Rad Ewangelicznych – Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa. Można te Rady
realizować, służąc Bogu i ludziom we wspólnotach kontemplacyjnych, czynnych,
apostolskich, misyjnych.

11 lutego będziemy obchodzil i wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień
Chorych. Zjednoczmy się na modlitwie z tymi, którzy cierpią, pomóżmy przybyć
im do naszej Świątyni na specjalne nabożeństwo połączone z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych. Msza Święta w intencji chorych zostanie
odprawiona 11 .02. , o g. 9.00.

Zbliżamy się dzień po dniu do kanonizacji Bł. Jana Pawła I I , która odbędzie się
w Rzymie 27 kwietnia. Starajmy przypominać sobie Jego przesłanie ewa-
ngeliczne. Czytajmy jego homil ie, wystąpienia, które są drukowane w prasie
katol ickiej, również w naszej Gazetce, aby dostrzec to wielkie dziedzictwo, które
po sobie zostawił nam i przyszłym pokoleniom.

Dziękujemy Rodzinom naszej Parafi i za przyjęcie po kolędzie, za możliwość
spotkania i wspólnej modlitwy. Dziękujemy za troskę materialną wyrażoną przez
złożenie ofiar na Seminarium i potrzeby Parafi i – Bóg zapłać.

Wszystkim Parafianom i Czytelnikom Gazetki Parafialnej „Zbawiciel” życzymy
Bożego Błogosławieństwa.

Ks. Mirosław Maciejewski - Proboszcz

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

02.02. - Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej).
Na każdej Mszy Św. poświęcenie Gromnic.
O godz. 1 0.30 poświęcenie świec dzieci I komunijnych.

11.02. - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Światowy
Dzień Chorych, Msza Św. z udzieleniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych o godz. 9.00.

11.02. - Msza Św. o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 1 8.30.
1316.02. - Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazeratańskich w Licheniu.
14.02. - Msza Św. w intencji pionierów Zielonej Góry o godz. 1 2.00.
16.02. - Msza Św. o godz. 1 9.1 5 dla zakochanych, po Mszy Św. konferencja i modli-

twa uwielbienia.
19.02. - Imieniny Ks. Prałata Konrada Herrmanna.
26.02. - Imieniny Ks. Proboszcza Mirosława Maciejewskiego.

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA SSTTYYCCZZEEŃŃ 22001144 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

Drogi Księże Proboszczu Mirosławie Maciejewski
i Księże Prałacie Konradzie Herrmannie!

Z okazjiWaszych imienin pragniemy złożyćWam, w imieniu całej
wspólnoty parafialnej, najserdeczniejsze życzenia obfitości
£ask i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia oraz
radości z kapłaństwa, do którego powołał Was Chrystus.
Życzymy wytrwałości w pełnieniu woli Bożej i życzliwości
osób, do których posyła Was Pan. Dziękujemy za
duszpasterzowanie nam i przybliżanie do Jezusa Chrystusa,
jedynego Źródla życia.
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ŻYCIE PARAFII

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 za kościołem, 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.

SSPPOOTTKKAANNIIEE OOPPŁŁAATTKKOOWWOONNOOWWOORROOCCZZNNEE GGRRUUPP DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKIICCHH
DDZZIIAAŁŁAAJJĄĄCCYYCCHH PPRRZZYY NNAASSZZEEJJ PPAARRAAFFIIII

Na początek – w centrum – Msza święta, zaraz po niej – poświęcenie białego
opłatka – tak, aby później każdy z nas mógł złożyć sobie życzenia i zgodnie
z tradycją przełamać się „przaśnym symbolem pojednania i przebaczenia, zna
kiem przyjaźni i miłości”.

Tak właśnie przebiegało nasze (wszystkich grup duszpasterskich) pierwsze, wspólne
spotkanie opłatkowe – w atmosferze radości i braterstwa – we wspólnocie, bo nie za-
brakło i tych najmłodszych, przywiezionych do Kościoła w wózeczkach, i tych śre-
dnich, którzy zostawil i na chwilę cały świat, by przyjść do Jezusa, i tych najdojrza-
lszych, dzięki którym inni mają wzór trwania przy Chrystusie w każdej godzinie. Bło-
gosławieństwa udziel i l i nam zaś nasi Pasterze – opiekunowie na drodze do
Zbawienia.
Atmosferę wspólnego spotkania umilał cichutki, przepiękny trel fletu, który wygry-
wał melodię kolędy małymi rączkami uroczej dziewczynki. A Zespół swoim śpiewem
i muzyką stworzył kl imat rozświetlający ten wieczór radością z Narodzenia Bożego.
Na tym naszym pierwszym wspólnym opłatkowym spotkaniu był żar serc i życzl iwo-
ści, które przepełniły wszystkich w Kościele w czasie życzeń i uścisków. Wtedy wła-
śnie czuło się tę żywą „wspólnotę wspólnot” i Chrystusa przechadzającego się
pośród nas.

Liczymy na to, że te spotkania wspólnot, ale też i wszystkich parafian, staną się tra-
dycją, aby wspólnie radować się Bożym Narodzeniem w naszych sercach.

Łukasz Brodzik
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ŻYCIE PARAFII

WYŚPIEWANA WSPÓŁPRACA

30 grudnia 201 3 roku 46 osób zaśpiewało w Neuhausen na kon-
cercie podsumowującym polsko-niemieckie warsztaty muzyczne,
zorganizowane przez Katol ickie Stowarzyszenie Młodzieży i Nie-
miecki Związek Młodzieży Katol ickiej.

Uczestnikami warsztatów
była polska i niemiecka
młodzież. Z naszej parafi i
w warsztatach uczestni-
czyło 5 reprezentantów,
w tym 4 osoby z naszego
parafialnego Oddziału
KSM. Przez 5 dni ćwiczy-
l iśmy ok. 6 godzin dzien-
nie. W międzyczasie od-
bywały się również gry
i zabawy integracyjne.
Repertuarem, który szl i-
fowaliśmy, były kolędy
i świąteczne pieśni w ję-
zyku polskim, angielskim,

niemieckim i po łacinie, opracowane na cztery głosy. Zwieńczeniem warsztatów
był koncert, który odbył się w Kościele w obecności Księdza Biskupa Diecezji
Görl itz. Był to czas, który pozwolił pożytecznie i przyjemnie spędzić czas, pozna-
jąc jednocześnie naszych najbl iższych zachodnich sąsiadów. Kolejna taka okazja
już za rok o tej samej porze. Już dziś zapraszamy.

Marta Brodzik

1% dla KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

przy parafii NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA

Na szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości oraz

wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej młodzieży

(wyjazdy, szkolenia, rekolekcje, itp.).

„FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY”

NR KRS: 0000339553
Dopisek: KSM ZG – ZBAWICIEL

Liczymy na Twój 1 %
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ŻYCIE PARAFII

EUROPEJSKIE SPOTKANIE MŁODYCH
W STRASBURGU

Od wielu lat na przełomie roku bracia
ze wspólnoty Taize organizują spotkania młodych chrześcijan
w różnych miejscach naszego kontynentu. Jak co roku
Duszpasterstwo Akademickie U Zbawiciela pod opieką ks. Marcina
Krechowicza, odpowiedziało na zaproszenie i zorganizowało diecezjalny wyjazd
tym razem do Francji – Strasburga – miasta, które jest symbolem pojednania
narodów, kultury i rel igi i . Przez kilka dni uczestniczyl iśmy w modlitwach: o pokój
na świecie i jedność chrześcijan, przeplatanych śpiewem i ciszą. Rozważając
Pismo Święte, wzmacnial iśmy swoją wiarę z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi
z Europy i poza niej. Gościnność rodzin Alzacji i Badenii umożliwiła nam poznać
ich kulturę, życie, duchowość oraz otwartość na drugiego człowieka, nie zważając
na kolor skóry, różnorodność wyznania i pochodzenia. Każdego ranka
uczestniczyl iśmy w nabożeństwach w parafiach nas goszczących, po nich były
spotkania w małych grupach z osobami zaangażowanymi w życie lokalnych
wspólnot. Czas obiadu to wspólny posiłek dla 40 tys. młodych ludzi w kilku halach
Wacken. Po południu w różnych miejscach centrum miasta odbywały się
spotkania tematyczne, dotyczące wiary i życia wewnętrznego, spraw społe-
cznych, Europy, sztukiT Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Modlitwy wieczorne
odbywały się w przepięknej katedrze, l icznych kościołach oraz specjalnych
miejscach modlitwy (obszerne hale wystawowe). Taki wyjazd umożliwił nam
poznanie tego miasta i okolic, a przyjaźnie, które się nawiązały z młodymi ludźmi
różnych krajów, wzbogaciły nas o kolejne doświadczenia wiary i młodości. Ktoś

by mógł pomyśleć, że
to był tylko czas mo-
dl itwy i ciszy, ale jak to
młodzież - każda
wolna chwila przera-
dzała się w entuzja-
styczną zabawę, ta-
niec i śpiew. W takiej
atmosferze łatwiej jest
młodym chrześcijanom
przejść w Pielgrzymce
Zaufania przez Ziemię
do celu, jakim jest
BÓG.

Karol
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6 grudnia 201 4r. wybrzmiały w naszym Kościele w niebo głosy Zespołu
WNIEBOGŁOSY wraz ze zgromadzonymi parafianami. Tuż po Mszy Św.
o godzinie 1 9.1 5 uniosły się w górę dźwięki gitary, basu, bębnów oraz słowa
przepięknych kolęd odśpiewanych przez nasz parafialny Zespół młodzieżowy.
Śpiewali nie tylko młodzi muzycy. Oprócz solistów usłyszeć można było również
głosy l icznych parafian, którzy mimo wieczornej pory i Orszaku Trzech Króli , który
miał miejsce tego samego dnia, przybyli do Kościoła i włączyli się w głośny śpiew
(otulonych mocą Narodzonego) kolęd. Usłyszeć można było zarówno słynne
i znane wszystkim kolędy, takie jak: „Mizerna cicha”, „Lulajże Jezuniu”, „Przy-
bieżeli do Betlejem”, „Cicha noc”, jak i ochoczo rwące do tańca pastorałki: „Oj
Maluśki” czy też „Uciekali”. Tego niezwykłego wieczora wsłuchać się można było
również w teksty Ewangeli i , które z wiarą odczytane nadawały głębszy sens
przygotowanemu koncertowi. Nie brakowało także uśmiechów na twarzach zgro-
madzonych w Kościele. Z ławek wychylały się co jakiś czas zaciekawieni ludzie,
którzy zapatrzeni, a przede wszystkim wsłuchani w roziskrzone radością pieśni,
prosil i o więcej. Również członkowie Zespołu z wielkim zaangażowaniem
wykonywali powierzone im zadanie. Każdy odnalazł coś dla siebie. W ciszy
wieczornego kolędowania wyczuć można było moc płynącą od Bożej Dzieciny.
Był to czas szczególny. Może i nawet wyczekiwany od dawna. Kto nie był, niech
żałuje, ale pamiętajmy: kto śpiewa, ten modli się podwójnie. Zatem w górę serca!
Zespół WNIEBOGŁOSY ma nadzieję, że w każdym z nas dzięki śpiewaniu mały
Chrystus narodził się na nowo.

Magdalena Kowalewicz

WWNNIIEEBBOOGGŁŁOOSSYY
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FERIE ZIMOWE 2014

Agnieszka Linka

a.linka@poczta.fm
604790105
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA !!!!
Styczeń 201 4 roku to bardzo pracowity okres dla

naszego chóru, ponieważ to czas kolędowych koncertów. Gdzie śpiewaliśmy?
Oto sprawozdanie.
5 stycznia 2014 – uświetnial iśmy Mszę Św. w kościele p.w. Św. Józefa Oblu-
bieńca na Zaciszu. Po Mszy śpiewaliśmy kolędy w hospicjum działającym przy tej
parafi i .
To nasz tradycyjny koncert, który kosztuje nas wiele wzruszeń.
6 stycznia 2014 – Święto Trzech Króli . Najpierw Msza Św. w naszym kościele,
podczas której śpiewaliśmy kolędy. Później pojechaliśmy do Lubska, gdzie
w przepięknej gotyckiej świątyni odbył się nasz koncert. Zaprezentowaliśmy tam
licznie przybyłym słuchaczom kolędy i pastorałki polskie i innych narodów oraz
znane i lubiane piosenki świąteczne, a także zimowe.
12 stycznia 2014 – na zaproszenie księdza Zygmunta Mokrzyckiego koncer-
towaliśmy w Żaganiu, w przepięknej świątyni p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny.
Koncert poprzedziła Msza Św., podczas której także śpiewaliśmy.

18 stycznia 2014 – tym razem koncertowaliśmy w Łazie koło Zielonej Góry. Po
koncercie spędzil iśmy miłe chwile przy kolacj i połączonej z opłatkiem.
Cieszymy się, że mimo obowiązków duszpasterskich związanych z kolędą, udało
się być z nami księdzu proboszczowi – Mirosławowi Maciejewskiemu, księdzu
prałatowi Zbigniewowi Stekielowi (to nasz Członek Honorowy) oraz ks. wikari-
uszowi Piotrowi Gniewaszewskiemu.
Podczas tych koncertów można było usłyszeć naszych solistów: Alinę Marciniak,
Reginę Chańczewską, Janinę Ulanicką, Violettę Janecką, Eugeniusza Olejnicza-
ka i Kazimierza Naumowicza. Chórowi akompaniował, jak zawsze wspaniale, Ju-
l ian Tatarynowicz.
19 stycznia 2014 – koncert w kościele w Wilkanowie. Niezwykle urokliwy,
z udziałem sopranistki Bogumiły Tarasiewicz. Oprócz pani Bogumiły wystąpil i też
nasi sol iści: Violetta Janecka, Eugeniusz Olejniczak i Kazimierz Naumowicz.
26 stycznia 2014 – koncert zamykający okres kolędowania. Tym razem nasza
świątynia była miejscem rozbrzmiewania kolęd. A koncert był niezwykły. Utworom
nie towarzyszył żaden instrument, l icznie przybyli słuchacze mogli podziwiać
tylko ludzkie głosy.
W to zimowe popołudnie wystąpiły trzy chóry: kleryków z Seminarium Duchow-
nego w Paradyżu – dyrygent ks. Bogusław Grzebień, Uniwersytetu Zielonogór-
skiego Vox Humana – dyrygent Bartłomiej Stankowiak i Cantemus Domino –
dyrygent Maciej Ogarek.
Każdy z zespołów zaprezentował ki lka utworów. Niezwykłą chwilą było wy-
konanie przez wszystkie zespoły kolęd :”Nad Betlejem w ciemną noc”, „Za-
śpiewam Jezuskowi” oraz „Bracia, patrzcie jeno”.
By tradycji stało się zadość, przy organach zasiadła Violetta Janecka i z wszys-
tkimi obecnymi w świątyni zaśpiewaliśmy kilka kolęd. To dopiero był chór! ! ! !

Violetta Janecka

ŻYCIE PARAFII
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EWANGELIA CIERPIENIA ŹRÓDŁEM NADZIEI

„Z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi” (Łk 1 , 78). Tymi słowami
Zachariasz przepowiadał bl iskie już przyjście na świat Mesjasza. Tak! Bóg dzisiaj
nas nawiedził! Jest z nami w każdej sytuacji . Stając się
człowiekiem, Syn Boży przyszedł, aby nawiedzić każde-
go człowieka i stał się dla każdego „Bramą”: Bramą ży-
cia, Bramą zbawienia. Przez tę Bramę człowiek musi
przejść, jeśl i chce znaleźć zbawienie. Każdy jest
wezwany, by przekroczyć jej próg.

Cierpienie i choroba są wpisane w tajemnicę życia
człowieka na ziemi. Z pewnością należy walczyć
z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bożym. Ale
ważne jest też, aby umieć odczytać zamysł Boży, kiedy
cierpienie puka do naszych drzwi. „Kluczem” do jego
odczytania jest Krzyż Chrystusa. Wcielone Słowo wyszło
naprzeciw naszym słabościom, biorąc je na swoje barki
w tajemnicy krzyża. Od tamtej chwil i istnieje możliwość nadania sensu każdemu
cierpieniu, dzięki czemu jest ono szczególnie cenne. Od dwóch tysięcy lat, od
dnia męki Chrystusa, krzyż jaśnieje jako najpełniejsze objawienie miłości Boga
do nas. Kto potrafi przyjąć go we własnym życiu, doświadcza, że cierpienie, roz-
jaśnione światłem wiary, staje się źródłem nadziei i zbawienia.

Ludzie chorzy w dzisiejszych czasach powołani są do dźwigania najcięższego
krzyża, niech Chrystus będzie dla nich Bramą. Niech Chrystus będzie Bramą
także dla wszystkich osób otaczających opieką osoby chore. Jak Dobry Sama-
rytanin, każdy wierzący winien darzyć miłością tych, którzy cierpią. Nie wolno
„przechodzić obok” ludzi dotkniętych chorobą. Trzeba się zatrzymać, pochylić
nad ich chorobą i ofiarnie wziąć na siebie część jej brzemienia i trudności, jakie
niesie z sobą.

Św. Jakub pisze: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A mod-
litwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli
popełniłby grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 1 4-1 5). W szczególny
sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to wezwanie apostoła, gdy chorzy,
otrzymują Sakrament Namaszczenia Chorych. Przywracając siły duchowe
i fizyczne, ukazuje on wyraźnie, że Chrystus jest dla człowieka cierpiącego
Bramą, która prowadzi do życia.

Jan Paweł I I mówił podczas Jubileuszu Chorych i Pracowników Służby Zdrowia
11 .02.2000 r.

oprac. Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXII ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO (11 lutego 2014 r.)

Wiara i miłość: <<My także winniśmy oddać życie za braci>> (1 J 3,1 6)
Drodzy Bracia i Siostry!

1 . Przy okazji XXI I Światowego Dnia Chorego, które-
go tegoroczny temat brzmi: «Wiara i miłość: My także
winniśmy oddać życie za braci’» (1 J 3, 1 6), zwracam
się w szczególny sposób do osób chorych i do
wszystkich, którzy się nimi opiekują i ich leczą. Ko-
ściół dostrzega w was, drodzy chorzy, szczególną
obecność cierpiącego Chrystusa. Tak właśnie jest:
obok, więcej, wewnątrz naszego cierpienia jest cier-
pienie Jezusa, który razem z nami niesie jego ciężar
i wyjawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na krzyż,
położył kres samotności cierpienia i rozjaśnił jego
mrok. Stajemy zatem w obliczu tajemnicy miłości Bo-
ga do nas, która napełnia nas nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym
zamyśle miłości również noc boleści otwiera się na światło paschalne i odwagą,
by stawić czoło wszelkim przeciwnościom razem z Nim, w zjednoczeniu z Nim.
2. Syn Boży, który stał się człowiekiem, nie uwolnił ludzkiego doświadczenia od
choroby i cierpienia, lecz biorąc je na siebie, przemienił je i zredukował. Zredu-
kował, bo już nie mają one ostatniego słowa, którym jest zamiast tego pełnia no-
wego życia; przemienił, bo dzięki zjednoczeniu z Chrystusem z negatywnych
mogą stać się pozytywne. Jezus jest drogą, a mając Jego Ducha, możemy iść za
Nim. Jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał siebie ze względu na tę samą
miłość, my również możemy miłować innych tak jak Bóg nas umiłował, oddając
życie za braci. Wiara w dobrego Boga staje się dobrocią, wiara w ukrzyżowane-
go Chrystusa, staje się siłą miłości aż do końca, także miłości nieprzyjaciół. Do-
wodem autentycznej wiary w Chrystusa jest dar z siebie, szerzenie się miłości
bl iźniego, zwłaszcza do ludzi, którzy na to nie zasługują, tych, którzy cierpią, któ-
rzy są zepchnięci na margines.
3. Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani do tego, byśmy się upo-
dabnial i do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina dla wszystkich cierpiących.
«Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy
oddać życie za braci» (1 J 3, 1 6). Kiedy z czułością zbliżamy się do tych, którzy
potrzebują opieki, wnosimy nadzieję i uśmiech Boga w sprzeczności świata. Kie-
dy wielkoduszne oddanie innym staje się stylem naszego działania, robimy miej-
sce dla Serca Chrystusa i zostajemy przez nie ogrzani, a tym samym

TEMATY MIESIĄCA
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przyczyniamy się do nadejścia Królestwa Bożego.
4. Abyśmy mogli rozwijać w sobie czułość, nacechowaną szacunkiem i del ikatną
miłością, mamy chrześcijański wzór, ku któremu możemy w sposób pewny kiero-
wać nasze spojrzenie. Jest nim Matka Jezusa i nasza Matka, wsłuchująca się
w głos Boga i potrzeby oraz trudności Jego dzieci. Maryja, pod wpływem Bożego
miłosierdzia, które w Niej stało się ciałem, zapomina o sobie i spieszy z Gali lei do
Judei, by odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę i jej pomóc; wstawia się do swojego
Syna na godach w Kanie, kiedy widzi, że kończy się weselne wino; nosi w swoim
sercu przez całą pielgrzymkę życia słowa starca Symeona, przepowiadające, że
Jej serce przeszyje miecz i niewzruszenie stoi pod krzyżem Jezusa. Ona wie, jak
idzie się tą drogą, i dlatego jest Matką wszystkich chorych i cierpiących. Możemy
ufnie uciekać się do Niej z synowskim oddaniem, pewni, że weźmie nas w opie-
kę, wesprze i nie opuści. To Matka Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego: stoi przy
naszych krzyżach i towarzyszy nam w drodze do zmartwychwstania i pełnego
życia.
5. Św. Jan, uczeń, który stał pod krzyżem z Maryją, prowadzi nas do źródeł wiary
i miłości, do serca Boga, który «jest miłością» (1 J 4, 8. 1 6) i przypomina nam, że
nie możemy kochać Boga, jeśl i nie kochamy braci. Ten, kto stoi pod krzyżem
z Maryją, uczy się kochać jak Jezus. Krzyż «daje pewność wiernej miłości Boga
do nas. Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go przebacza, wchodzi
w nasze cierpienie i daje nam siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją
zwyciężyć i nas zbawić. (T) Krzyż Chrystusa zachęca także, abyśmy dali się za-
razić tą miłością, uczy nas zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem
i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy» (Droga
Krzyżowa z młodzieżą, Rio de Janeiro, 26 l ipca 201 3 r.)
Zawierzam ten XXI I Światowy Dzień Chorego wstawiennictwu Maryi, aby poma-
gała osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem Chrystu-
sem i by wspierała tych, którzy się nimi opiekują. Wszystkim, chorym,
pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom, z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.

Watykan, 6 grudnia 201 3 r.
FRANCISZEK
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WIELKA NOWENNA FATIMSKA TRWA...

Rok 201 4 – to kolejny szósty rok wspólnej modlitwy,
apostolstwa, podejmowanych ofiar oraz wysiłków, by
„Maryja była bardziej znana i miłowana”, a Jej Orędzie
Nadziei z Fatimy poznał i wypełnił świat.

Ten rok przeżywamy pod hasłem: Zapraszani do nieba. Jednak różaniec,
szkaplerz, sznur pokutny. Będziemy zastanawiać się nad treścią fatimskiego
przesłania, by na nowo odkryć i z wiarą przyjąć dar: różańca i szkaplerza oraz
wezwanie do pokuty. Wielka Nowenna Fatimska, zainicjowana przez Sekretariat
Fatimski w Zakopanem, wiąże się z 1 00. rocznicą objawień fatimskich.

Rozpoczęła się 1 3 maja 2009 r. , jednak włączyć się w nią można w każdym
czasie i może to uczynić każdy, kto chce modlić się i pracować dla Maryi.

Wielka Nowenna Fatimska nie jest formą nabożeństwa, w ramach którego
należy jedynie odmówić konkretne modlitwy. Wielka Nowenna to pragnienie
zjednoczenia wszystkich sił i serc kochających Maryję, by pomagać współczes-
nemu światu poznać Orędzie Fatimskie i odpowiedzieć na prośby Matki Bożej.
Matka Boża w Fatimie zaprosiła nas do współpracy w dziele zbawienia ludzi,
wzywała do modlitwy różańcowej w czasie każdego objawienia. Przypomnijmy:
„Chcę, żebyście przyszl i tutaj dnia 1 3. przyszłego miesiąca, żebyście codzien-

nie odmawial i różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę.”
„Odmawiajcie codziennie różaniec, aby nastąpił pokój na świecie i koniec wo-

jny.”
„Chcę, [. . . ] żebyście nadal codziennie odmawial i różaniec na cześć Matki Bożej

Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko
Ona może te łaski uzyskać.”

„Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, prze-
bacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrze-
bują Twojego miłosierdzia. ”

„Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza, gdy będziecie
ponosić ofiary:
O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za

zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi. ”

Matka Boża, Fatima 1 91 7 r.
Potrzebujemy wciąż na nowo odkrywać głębię modlitwy różańcowej, jej

ważność, skoro Niebo ciągle się o nią upomina.

TEMATY MIESIĄCA
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Włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny możemy przez odmawianie różańca,
odprawianie nabożeństwa pierwszych sobót, świadome poświęcenie się
Niepokalanemu Sercu Maryi i odmawianie modlitwy Wielkiej Nowenny Fatim-
skiej. Znakiem zaangażowania w nowennę jest uczestnictwo w nabożeństwach
fatimskich odprawianych trzynastego dnia miesiąca.

Jak zrodziła się inicjatywa Wielkiej Nowenny Fatimskiej?
Zrodziła się ze świadomości wielkich ślubowań złożonych Maryi, począwszy od
ślubów króla Jana Kazimierza w 1 656 r. poprzez poświęcenie narodu polskiego
Niepokalanemu Sercu Maryi przez Episkopat Polski w1 946 r. aż po poświęcenie
świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Jana Pawła I I 25 marca 1 984 r. Są to
wydarzenia, o których nigdy nie można zapomnieć. Złożyl iśmy ślubowanie,
którego nikt nie odwołał, z którego nikt nas nie zwolnił.
Czas więc na nowo sobie uświadomić i wypełnić. Po pielgrzymce Ojca Świętego
Benedykta XVI do Fatimy w 201 0 r. nie można mieć wątpl iwości: Fatima po-
zostaje aktualna, nadal jest wezwaniem do wypełnienia. Czas zbliżającej się 1 00.
rocznicy Fatimskich Objawień to niejako „ostatni dzwonek”, by uświadomić sobie
słowa Matki Bożej, która, ukazując piekło, powiedziała: „Bóg pragnie ustanowić
na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca”.

Weźmy wszyscy udział w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, która zaowocuje
zmianą serca i przebudową świata. Uczyńmy to dla Kochanej, Najlepszej,
Naszej Matki i Bożej Matki.

Pierwszy Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Poruszając temat Wielkiej Nowenny, trzeba
koniecznie wspomnieć o Pierwszym Kustoszu Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem – śp. Ks.
Mirosławie Drozdku, który uparcie powtarzał, że dziś
najważniejszym drogowskazem jest Fatima. Dlatego
stworzył przy Sanktuarium Sekretariat Fatimski, który
stał się jednym z największych w świecie ośrodków
badań nad orędziem z Fatimy. Był też człowiekiem
różańca. W prowadzonym przez niego Sanktuarium
bardziej niż gdziekolwiek w Europie propagowano
modlitwę różańcową. Tu też zrobiono najwięcej, by
rozpowszechniać w świecie nabożeństwo pierwszych
sobót.
Ks. Mirosław Drozdek przeszedł do histori i jako jeden
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z pięciu największych Apostołów Fatimy. To on był pośrednikiem w kontaktach
Jana Pawła I I z Siostrą Łucją, to on przyczynił się w decydującym stopniu do
beatyfikacji dzieci fatimskich w Rzymie, a także do upowszechnienia Orędzia
Fatimskiego w Rosji . Jego zasługą jest też wizyta Jana Pawła I I w Zakopanem
w 1 997 r. Był całkowicie oddany Maryi, zupełnie zapomniał o sobie, żyjąc jedynie
dla Matki Najświętszej i dla Jana Pawła I I . Zrozumiawszy do końca Orędzie
Fatimskie, ofiarował swe życie Maryi jako ofiara za grzeszników, by ratować ludzi
idących do piekła. Bóg przyjął jego ofiarę po śmierci Jana Pawła I I . Po wielu
miesiącach cierpienia, do końca niemyślący o sobie, ale zatroskany o sprawę
Fatimy, odszedł do Pana 25 maja 2007 r. Kilka dni przed śmiercią mówił: „Fatima
w naszych czasach zajaśnieje wobec świata. Będzie to wielkie światło widoczne
dla wszystkich. Bóg ma już dość czekania. Sam zrealizuje wielkie obietnice.„

Jadwiga Wolańska – na podstawie materiałów z Sekretariatu Fatimskiego

Materiały potrzebne do odprawiania Wielkiej Nowenny Fatimskiej można nabyć
w naszym kiosku parafialnym lub uzyskać, pisząc na adres:

Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 1 4,
34-500 Zakopane
tel. (1 8) 20-66-420; www.sekretariatfatimski.pl

Dodatkowa informacja:
W naszej parafi i od października 2005 r. odprawiane są nabożeństwa pierwszych
sobót. Rozpoczynają się o godz. 7.45 odśpiewaniem Godzinek ku czci NMP,
następnie jest medytacja, różaniec i Msza Św.- wszystko z wiarą i miłością,
czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane Serce Maryi.
ZAPRASZAMY.

Jadwiga Wolańska

TEMATY MIESIĄCA
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KILKA

SŁÓW

O MIŁOŚCI

Tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość  te trzy,

z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 1 3, 1 3)
Wiele już było definicj i miłości - wszystkie mądre, piękne i prawdziwe. Jednak

wielu z nas jej nie dostrzega, unika, próbuje oszukać T
Miłość jest najważniejszą wartością w życiu. Bez niej nic nie ma sensu. Można
mieć pieniądze, karierę, jeździć najdroższymi samochodami, zwiedzać cały świat,
ale co z tego, skoro nie możemy tego nikomu podarować, przeżywać tego razem
z kimś, dziel ić się swoimi wrażeniami i odczuciami. Możemy mieć niemal wszys-
tko, ale tak naprawdę okazuje się, że bez miłości nie mamy niczego. Jeśl i nie za-
pełnimy ogromnej dziury w naszym sercu, która zarezerwowana jest wyłącznie
dla miłości, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Bóg stworzył człowieka w taki sposób,
że niejako uzależnił go od miłości. Bez niej czujemy się samotni, nie wiemy, po co
naprawdę żyjemy. Wszystkie osiągnięcia ludzkie były związane z miłością. Tak
naprawdę nic nie może powstać bez niej. Każdy wynalazek ma na celu ułatwić
ludziom życie - a dlaczego? Bo wynalazca nie myśli tylko o sobie, chce, aby jego
mądrość służyła innym, bo kocha. . . Niemal
każdy wiersz, piosenka, fi lm inspiruje się na
miłości - nie tylko do drugiego człowieka, ale
także do przyrody, muzyki czy innych dziedz-
in sztuki. Miłość to nasza pasja, wszystko, co
lubimy robić, czemu się poświęcamy. Istnieje
zatem wiele rodzajów miłości. Najważniejsza
jest miłość do Boga, który nas stworzył, nigdy
nie opuścił, pozwolił na mękę i śmierć włas-
nego Syna, aby umożliwić nam szczęście
wieczne. To On przecież tak nas ukochał, że
wybacza nam każdy grzech, każdemu daje
szansę, nikogo nie przekreśla.
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Jako ludzie żyjący w społeczeństwie mamy także inną potrzebę miłości,

a mianowicie miłość do bliźnich. Chyba nie ma na świecie osoby, która nigdy by
nikogo nie kochała, czasem nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo
bliska jest dla nas druga osoba. Miłość nie jest uczuciem łatwym, bo niesie
z sobą poświęcenie i trud, wymaga zaakceptowania wad tych, których kochamy
i patrzenia tylko na ich dobre strony. To ogromne wyzwanie, ale nie bójmy się go
podjąć, bo niesie z sobą wspaniałe owoce. Miłość należy pielęgnować jak
drzewko: najpierw zasadzić ziarnko, z którego ma wyrosnąć, potem podlewać,
chronić przed mrozem i wiatrem, ale za to po latach zbierać słodkie owoce swej
pracy. Tak jak jesienią grabi się pod drzewem liście, a potem pali w ognisku, tak
samo należy zostawić za sobą wszystko to, co może miłość zepsuć, a więc za-
pomnieć o złych chwilach, niepowodzeniach, przykrościach i zaczynać budować
miłość od nowa – zbierać owoce.

MIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE (1 Kor 1 3, 8)
Agata Deresz

Rok Jana Pawła II w Zielonej Górze
Radni Zielonej Góry uchwalili, że Jan Paweł II, zostanie patronem
miasta w 2014 roku. Nawiązuje to wprost do kanonizacji naszego
Papieża, która odbędzie się już 27 kwietnia 2014 r.

Wniosek w tej sprawie na sesji Rady Miasta w grudniu 201 3 r. złożył
radny PiS i jednocześnie członek Akcji Katol ickiej – Piotr Barczak.
Co ciekawe Rada podjęła uchwałę bez protestów, nawet ze strony
lewicowych radnych.

- Pomysł jest oczywisty – mówił w ratuszu radny Piotr Barczak - 27 kwietnia
201 4 roku będziemy miel i tę wspaniałą uroczystość kanonizacji bł. Jana Pawła I I -
ogłoszenie go świętym. Wiemy o tym, że On jest dla nas święty, ale tak naprawdę
chciel iśmy, żeby przez cały rok różnego rodzaju inicjatywy społeczne, rel igi jne,
działania kulturalne były pod patronatem Ojca Świętego tak, by przybliżyć sobie
Jego postać, Jego naukę, która tak naprawdę była nauką uniwersalną.

Radni nie miel i również wątpl iwości co do wielkości postaci Papieża Polaka.
- Wartości, które głosił Jan Paweł I I , są uniwersalne i ponadczasowe: miłość,
umiejętność rozmowy z każdym człowiekiem, niezależnie od jego światopoglądu,
itp. Myślę, że to nauczanie powinno przyświecać nam w każdym dniu 201 4 roku.
Dlatego chciel iśmy uczcić to wydarzenie właśnie taką wyjątkową sytuacją, bo
trzeba przyznać, że jeszcze dotychczas nie było w Zielonej Górze czegoś
takiego, jak ogłoszenie patrona roku – mówił Piotr Barczak podczas sesji Rady
Miasta.
Podsumowując, wypada tylko podziękować za postawę godną katol ika i Polaka
i dalej dopingować radnych, by podejmowali jak najwięcej tego typu inicjatyw,
ważnych dla naszego Miasta.

Łukasz Brodzik
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„NIE LĘKAJCIE SIĘ!”
„Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.” Jednak

gdyby to było takie proste, to nadal byśmy hasali po ogrodach Edenu. A nie
hasamy - zamiast tego chorujemy, cierpimy i umieramy, co każdorazowo budzi
nasz bunt. Wielu nawet odwraca się od Boga, mówiąc: „Co to za Bóg, który
pozwala ludziom tak cierpieć”. Cóż, wydaje się być wątpl iwe, by można było po-
jąć taką zagadkę egzystencjalną. Pewne jest natomiast to, że nie opłaca
odwracać się od Boga. Dowodem są choćby uzdrowienia, tak te bibl i jne jak
i współczesne. Albo i ta, jakże błoga świadomość, że ktoś nad Tobą czuwa, że
wszystko co masz na Ziemi może runąć, a Twoja dusza pozostanie nieskalana,
o i le wytrwasz w Bogu, oddając Mu swe cierpienia w ofierze.

Znamy historię Hioba. Miał wszystko, żył
dostatnio. Pewnego dnia szatan wysnuł tezę, że
Hiob wielbi Boga tylko ze względu na swój
dostatek. Jahwe wiedząc, że tak nie jest, pozwolił
szatanowi na odebranie Hiobowi wszystkiego, co
ten posiadał. Hiob był człowiekiem pobożnym
i prawym, toteż nie miał pojęcia, za co Bóg miałby
go karać. Nie ugiął się. Zawierzył Panu Bogu
i oddał się Mu cały. Hiob jest przykładem nie tyle
nieszczęśnika, i le zwycięzcy. Hiob trapiony
najgorszymi udrękami, zawierzył siebie Bogu
i pokonał szatana w swoim sercu. Jahwe wyna-
grodził mu, zwracając odebrane dobra w dwójnasób.

Jezu, ufam Tobie! Ufamy, bo wiemy, że Bóg chce naszego dobra. Gdy
wszelkie ziemskie środki zaradcze nie dają pomyślnych efektów, On jest
nadzieją. Często nie jesteśmy w stanie zrozumieć sensu Boskich wyroków,
jednak powinniśmy zaufać Temu, który je wydaje. „Nie lękajcie się!” - tak
powiedział Pan Jezus do ludzi.

Amelia Waszkowska
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WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
74. Co to znaczy, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Bożym?

Skoro sam Jezus określa się mianem Jednorodzonego Syna Bożego
(zob. J 3,16) i potwierdzają to Piotr i inni, oznacza to, że pośród wszy
stkich ludzi tylko Jezus jest kimś więcej niż człowiekiem. [441445,454]
W wielu miejscach w NOWYM TESTAMENCIE (J 1 , 1 4.1 8; 1 J 4, 9; Hbr 11 , 7
i in. ) Jezus nazywany jest Synem. Podczas Chrztu i Przemienienia głos
z nieba obwieszcza, że Jezus jest: „Synem umiłowanym". Jezus ukazuje
swoim uczniom jedyną i wyjątkową relację z Ojcem w niebie: „Mój Ojciec
przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca
jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" (Mt 11 , 27). To, że Jezus
Chrystus rzeczywiście jest Synem Bożym, okazuje się przy
Zmartwychwstaniu.

76. Dlaczego w Jezusie Bóg stał się człowiekiem?

„Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba" (CREDO
nicejskokonstantynopolitańskie). [456460]
Bóg w Jezusie Chrystusie pojednał świat ze sobą i wybawił ludzi z niewoli
grzechu. „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednoro-
dzonego Syna" (J 3,1 6). W Jezusie Bóg przyjął nasze śmiertelne, ludzkie
ciało (WCIELENIE), dziel i ł z nami ziemski los, tak jak my cierpiał i umarł i stał
się jednym z nas we wszystkim, oprócz grzechu.

79. Czy Jezus miał duszę, ducha i ciało tak jak my?

Tak. Jezus „ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał,
ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał" (Sobór Watykański II,
Gaudium et spes, 22). [470476]
Do pełnego człowieczeństwa Jezusa należy również to, że posiadał On
duszę i duchowo się rozwijał. W tej duszy była zakorzeniona Jego ludzka
tożsamość i Jego wyjątkowa samoświadomość. Jezus był świadomy jedności
ze swoim niebiańskim Ojcem w Duchu Świętym, któremu pozwalał się
prowadzić we wszystkich sytuacjach swojego życia.

Źródło: YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych.
Częstochowa 2011 , Edycja Świętego Pawła, Wyd. 2, s.53, 54 i 55. Numery
podane przy każdej odpowiedzi odwołują czytelników do wyczerpującej i po-
głębionej analizy danego zagadnienia z Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Opracowała Agnieszka Linka

TEMATY MIESIĄCA
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OFIAROWANIE PAŃSKIE MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

TEMATY MIESIĄCA

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Naro-
dzeniu. Tradycyjnie ten dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten
sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni.
Polacy miel i od najdawniejszych czasów szczególne nabożeństwo do Matki Bo-
skiej. Świecil i im pod tym względem dobrym przykładem prawie wszyscy królowie
polscy. Dniem poświęconym czci Matki Najświętszej była sobota, dlatego to we
wszystkich domach staropolskich zapalano w sobotę światło przed obrazem Naj-
świętszej Panny. Już w X wieku rozpowszechnił się obrzęd święcenia świec, tzw.
gromnic, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata.
Ze wszystkich świąt Matki Boskiej najuroczyściej obchodzono właśnie święto
Matki Boskiej Oczyszczenia, czyl i Matki Boskiej Gromnicznej. Nazwa "Gromnicz-
nej" pochodzi od zwyczaju święcenia w kościele świec woskowych. Świece te
wyrabiano dawniej w domu z własnego wosku pszczelnego, dziś kupuje się go-
towe, wykonane fabrycznie.
Przyniesione do kościoła gromnice ksiądz poświęcał przed sumą. Następnie od-
bywała się procesja z zapalonymi gromnicami, na pamiątkę przyniesienia Dzie-
ciątka Jezus po raz pierwszy do świątyni jerozolimskiej. Wierni trzymając płonące
świece przez czas nabożeństwa, baczyli uważnie, by która nie zgasła, co byłoby
złą wróżbą dla tego, który ją trzymał.
Wróciwszy z kościoła gospodarz błogosławił zapaloną gromnicą swoje pola, po-
dwórze i zwierzęta. Kopciem robił znak krzyża nad drzwiami i oknami domu, aby
zabezpieczyć dobytek od gromów, nawałnic i gradów. Lud starał się wchłaniać
w siebie dym ze zgaszonej gromnicy jako ochronę przed bólem gardła.
Poświęcone gromnice przechowywano nad obrazami świętych, posługując się
nimi w ważnych i groźnych momentach życia. Z zapaloną gromnicą wychodziło

się naprzeciw kapłana niosącego choremu
ostatnią Pociechę, a w chwil i śmierci dawano
konającemu gromnicę do ręki, by uprosić dla
niego wstawiennictwo Matki Boskiej. W czasie
burzy i gromów stawiano zapaloną gromnicę
w oknie lub przed obrazem Najświętszej Panny,
a gdy w pobliżu wybuchł pożar, wynoszono pło-
nącą gromnicę przed dom, odmawiając l itanię
i modlitwę o odwrócenie niebezpieczeństwa.
Z dawien dawna uważano Matkę Boską Grom-
niczną za opiekunkę zagród i ludzi, chroniącą
przed napaścią wilków. Tego dnia nikt nie odwa-
żył się chodzić do lasu z obawy przed rozzu-
chwalonymi wilkami. I le zostało w nas z tej
wielkiej miłości i zaufania do Matki Bożej?

Oprac. Agnieszka Linka
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Św. Błażej przyszedł na świat w Cezarei Kapadockiej (dzi-
siejsza Turcja). Początkowo pracował jako lekarz, jednak
zrezygnował ze swojego zawodu i udał się na pustynię, aby
tam być bliżej Boga poprzez modlitwę i umartwienia. Po
śmierci biskupa Sebasty w Armenii (dzisiejsze Si-
vas w Turcji) miejscowe duchowieństwo, jak i wierni świeccy
zwrócil i uwagę na osobę św. Błażeja, wybierając go na
swojego pasterza. W tym czasie na Wschodzie panował Li-
cyniusz (306-323), pragnący zniszczyć chrześcijaństwo.
Z tego powodu wzniecił on krwawe prześladowanie.
Św. Błażej schronił się wówczas do jednej z pieczar gór-
skich i stamtąd nadal kierował swoją diecezją. Doniesiono
jednak władzom o miejscu przebywania biskupa Błażeja.

Aresztowano go i umieszczono w więzieniu, gdzie umacniał w wierze swoich
współwięźniów. W więzieniu także uzdrowił w sposób cudowny syna pewnej ko-
biety, któremu ość przebiła gardło i groziło to uduszeniem.
Gdy daremne stały się namowy i groźby kierowane do uwięzionego św. Błażeja
wobec jego niezłomności w wierze, poddano go okrutnym tortu-
rom i w końcu ścięto bohaterskiego biskupa mieczem. Jest jednym z Czternastu
Świętych Wspomożyciel i .
Patron: kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych
osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe.
Wspomnienie: 3 lutego.

Św. Dorota (ur. w Cezarei Kapadockiej, zm. ok. 300 tamże)
– dziewica i męczennica chrześcijańska, święta Kościoła ka-
tol ickiego i prawosławnego.
Opis śmierci Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Teofi l
(adwokat, kat) zapytał z ironią, czemu jej tak spieszno do
śmierci. Ta odpowiedziała: "Bowiem idę do niebieskich ogro-
dów". Wówczas ten młody przeciwnik chrześcijan powiedział
kpiąco: "Gdybyś mi z twoich ogrodów niebieskich podarowa-
ła owoce i kwiaty, to uwierzyłbym". Nagle, mimo że była to
zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych ja-
błek i pięknych róż. Fakt ten stał się przyczyną nawrócenia

Teofi la. Dorota poniosła śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana
(284-305).
Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszechnie czczona w całej Euro-
pie. W Polsce miała swoje świątynie i ołtarze. Należy do grona Czternastu Świę-
tych Wspomożyciel i . Jej postać była ulubionym tematem malarzy, a ze
średniowiecza pochodzi pieśń hagiograficzna "Doroto, cna dziewko czysta"
(znana też jako "Pieśń o św. Dorocie"). Ciekawostką jest, że utwór jest w języku
polsko-czeskim; spisany został prawdopodobnie ok. roku 1 420.
Patronka: młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników.
Wspomnienie: 6 lutego. oprac. Aleksandra Ferenc

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY
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MODLITWA DO ŚW. WALENTEGO

Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają,
Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś
i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju, Ty, który -
dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości - zwyciężyłeś
wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci,
wysłuchaj naszą modlitwę! W obliczu rozdarć
i podziałów w świecie, daj nam zawsze kochać
miłością pozbawioną egoizmu, abyśmy byli pośród
ludzi wiernymi świadkami miłości Boga. Niech ożywiają w nas miłość
i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga, który jest źródłem wszelkiej
miłości i wszelkiego piękna i który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

www.pijarzy.pl

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.

oprac. Marta Brodzik
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STREAFA RELAKSU

KKRRZZYYŻŻÓÓWWKKAA

Kupon konkursowy nr 21 .

Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 21 ( 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 20 zostaną wręczone 9 marca, po Mszy św. o godz. 1 0.30.

I . Zapala się ją podczas chrztu.

I I . Przyniesiono go do świątyni.

I I I . Christus mansionem T

IV. Ma swoje święto 22.1 .

V. Vita gaudium T - zawołanie

karnawałowe.

DDll aa ddzzii eeccii
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STREFA RELAKSU

KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO OBEJRZEĆ. . .

Czasami zdarzają się momenty, w których wydaje się,
że nic nie zdoła przywrócić sensu naszemu życiu. Jest
jednak Ktoś, kto zawsze zdoła to uczynićT

Życie jak z bajki Samanthy Crawford nie trwało długo.
Po tragicznej śmierci męża nie potrafiła wrócić do dawnych
marzeń i pisania książek. Straciła całą wolę życia. Przed
popełnieniem samobójstwa uchronił ją wypadek dwójki
dzieci. Potrąconą dziewczynkę zawozi do szpitala, gdzie
spotyka przyjaciela ze szkolnych lat, Joe Bradforda.
To spotkanie zmienia wszystko. Jego pełne pasji życie,

poświęcenie i optymizm, który zachowuje pomimo cierpienia inspirują ją. Papa
Joe pomaga jej odkryć życie na nowo i Samantha znów zaczyna odczuwać
bezwarunkową miłość Boga. Jest to piękny oparty na prawdziwej histori i fi lm
o odzyskiwaniu nadziei, wtedy gdy najbardziej jej brak.

Małgorzata Adamczewska

Ziemniaczane jeżyki
Składniki:
ziemniaki,
szynka,
ser żółty,
śmietanka
30%,
przyprawy.

Każdego ziemniaka wyszorować i drob-
no ponacinać. Każdą szczelinę wypełnić
szynką i startym serem, całość zalać kil-
koma łyżkami śmietanki i posypać ulu-
bionymi przyprawami. Zapiekać
w piekarniku do miękkości (w zależności
od wielkości ziemniaków).

Francuskie róże z szynką
(proste i efektowne)

Składniki:
2 opakowania ciasta
francuskiego,
kiełbasa żywiecka
w plastrach/salami,
herbatniki.

Ciasto pokroić w poprzek w pasy i szero-
kości ok. 2 cm. Plastry kiełbasy przekroić
na pół i wyłożyć na ciasto tak, by „pła-
ska” część stykała się z brzegiem ciasta,
a „okrągła” wystawała ponad nie. Pasy
zwinąć w różyczkę i zapiekać w piekarni-
ku w 1 80 stopniach, aż brzegi ciasta na-
biorą złotego koloru. Świetne na
karnawałowe przyjęcie!

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLII NNAARRNNYY
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Mikołaj Grzelczak, Iga Nowaczek,

Cornelia Sophie Mituła, Anna Antonina Halińska,

Milena Polar, Franciszek Piotr Król ik, Sophia Burda,

Antoni Stanisław Pachla, Karol ina Izabela Krawiecka,

Fil ip Irzykowski, Szymon Szafranek,

Michael John Pil lach, Antoni Jerzy Pankiewicz,

Antoni Piotr Zaleski, Adam Janusz Konieczny, Kaja Sandra Krechowicz,

Emil ia Wiktoria Kocz, Ksawery Jarosław Sękowski

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.

Gerard Lulczyk, Pelagia Stanisławczyk, Natal ia Tomalka,
Teodozja Pecelerowicz, Stefania Wasilewska, Janina Król,
Alojzy Kapała, Andrzej Paleniczek, Jadwiga Zalewska,

Józef Osowski, Bożena Kędra, Wacław Fil ipiak
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Fotoreportaż

Spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich
12 stycznia 2014 r.

Uroczystość Objawienia Pańskiego  Trzech Króli
6 stycznia 2014 r.

Koncert Kolędowy chórów: Cantemus Domino, Kleryków Seminarium
oraz VOX HUMANA  26 stycznia 2014 r.



Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na luty:

Ogólne: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane

w Kościele i w społeczeństwie.

Misyjne: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali

w misj i ewangelizacyjnej .

Uwaga
Poszukujemy osób do składu gazetki oraz chętnych do czynnego udziału

w tworzeniu naszego pisma: dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które
mogą podzielić się swoim świadectwem duchowym. Zapraszamy również parafian

z ciekawymi pomysłami.

Zachęcamy naszych parafian biznesmenów, właścicieli małych i średnich firm do sponso-
ringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na ,,reklamę”. Celem jest rozwój gazetki
i dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Sponsoring przewidywany jest w formie da-
rowizny na Kosciół- dobrowolna ofiara. W tej sprawie należy się kontaktować wyłącznie
z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.

Zespół redakcyjny: ksiądz Piotr Gniewaszewski redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak, Agata Deresz (korekta), Małgorzata
Adamczewska (korekta), Zofia Szachowicz (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga,
Magdalena Iwańska, Amelia Waszkowska, Monika Wertz;
Skład i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski;
Adres do redakcji : 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8; email : zbawiciel.redakcja@gmail.com; tel. 604388373.
Parafialna strona internetowa: www.zbawiciel.zgora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów. Prosimy o nie nadsyłanie anonimowych listów.
Można zastrzec anonimowość publikacji .




