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Msza Święta z modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie duszy i ciała
11 marca 2014 r.

Fotoreportaż

Droga Krzyżowa  rozważania prowadzone przez RRN i DK
14 marca 2014 r.

CzcigodniKapłani!
WdniuWaszego święta chcemy wyrazićnaszą wdzięcznośćzaWaszą
obecność pośródnas, za dar Eucharystii, za poslugę w szkole, wśród
grup parafialnych i chorych. Za modlitwę, a także za Waszą serdecz-
ność, uśmiech, życzliwość, wyrozumiałośćipoświęcony nam czas.
Słowa, które do nas kierujecie umacniają, pokrzepiają i budzą do reflek-
sji nadnaszym życiem.
Niech Duch Święty obdarza Was potrzebnymi darami, abyście zawsze
byli wierni Jego natchnieniom, a Matka Boża Cierpliwie Słuchająca
otacza swoją macierzyńską opieką i uzdalnia do życia w komunii
z  Chrystusem, wypraszając wszelkie łaski potrzebne na drodze kapłań-
skiego posługiwania. Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci mo-
dlitewnej.

Redakcjawraz z parafianami
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Hosanna Synowi Dawidowemu !

Z tym zawołaniem mieszkańców Jerozolimy towarzyszymy i my dzisiaj Panu
Jezusowi, rozpoczynając obchody Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy roz-
ważać Jego Mękę, Śmierć i Chwalebne Zmartwychwstanie. Jak
niedługa jest droga od uwielbienia do potępienia. Ci sami ludzie
krzyczeli Hosanna Synowi Dawidowemu i ci sami ludzie za
kilka dni wołal i w złości na krzyż z Nim. Dlaczego tak czynil i?
Pewno nie zrozumiel i przesłania miłości, które przyniósł Jezus
Chrystus. Nie uwierzyl i w Syna Bożego. Tak dzieje się po dziś
dzień.

Dlatego my jako uczniowie Chrystusa po Okresie Wielkiego
Postu przygotowani przez udział w Rekolekcjach zakończonych spowiedzią przy-
stępujemy do przeżywania Triduum Paschalnego w którym w Wielki Czwartek po-
dziękujemy Bogu za sakrament kapłaństwa i Eucharystii. W centrum Wielkiego
Piątku postawimy Krzyż jako znak miłości i zbawienia. Adoracja Krzyża to naj-
prostsza forma wyznania naszej wiary i przypomnienie sobie słów Pana Jezusa
„Kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie niech co dnia bierze
krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Wielka Sobota to czas adoracji Pana Je
zusa w grobie, a także przygotowanie duchowe do Niedziel i Zmartwychwstania
przez udział w Liturgi i Paschalnej na którą składają się Liturgia Światła, Liturgia
Słowa, Liturgia Chrzcielna i Eucharystia zakończona procesją Rezurekcyjną. Nie-
dziela Zmartwychwstania rozpocznie się Mszą Św. o 6.00 przy pustym grobie –
wyśpiewamy radosne Alleluja i Wesoły nam dzień dziś nastał. Jak Refren bę-
dzie rozbrzmiewało pozdrowienie z l iturgi i wschodniej: Chrystus Zmartwychwstał
– Prawdziwie Zmartwychwstał. Z takim radosnym usposobieniem zasiądziemy
do Wielkanocnego stołu aby spożyć pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę.

Tak rozpocznie się Oktawa Wielkanocna a w czasie jej trwania nasze serca ra-
dować się będą kanonizacją Błogosławionego Jana Pawła I I , którą przeżyjemy
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia. Ten nasz Wielki Rodak czciciel
prawdy wiary o Bożym Miłosierdziu zostaje ogłoszony świętym abyśmy miel i Wiel-
kiego Orędownika u Boga, Świadka zawierzenia życia Jezusowi i Jego Matce Ma-
ryi.

Przeżyjmy ten święty czas w duchu wiary i ufności Bogu. Takie znaki są nam
potrzebne byśmy wiernie trwali przy Chrystusie i Jego Kościele.

Radujmy się wszyscy w Panu, składając sobie życzenia obfitości Bożych łask
od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Ks. Mirosław Maciejewski wraz z Kapłanami posługującymi w Parafii
Najświętszego Zbawiciela.

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

13.04. - godz. 1 2.00 kościół dolny – Msza Św. w intencji zesła-
ńców na Syberię z okazji kolejnej rocznicy deportacji .

13.04. - godz. 1 3.30 Msza Św. w 4 rocznicę katastrofy smole-
ńskiej w intencji śp. pary prezydenckiej Mari i i Lecha
Kaczyńskich i pozostałych 94 ofiar katastrofy.

1320.04. - Wielki Tydzień.
17.04. - Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii .
18.04. - Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej.
19.04. - Wielka Sobota – Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim,

Święcenie Pokarmów, Wigil ia Paschalna.
20.04. - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
23.04. - UroczystośćŚw. Wojciecha –Patronalne Święto KsiędzaWojciech Dury.

Msza Św. o godz. 1 8.30.
26.04. - Wieczorno – nocne czuwanie modlitewne przed Kanonizacją Bł. Jana Pawła I I
27.04. - Niedziela Miłosierdzia Bożego – Kanonizacja Bł. Jana Pawła I I .

Koncert kanonizacyjny ku czci Św. Jana Pawła I I o godz. 1 7.00.
01.05. - Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – Patrona Ludzi Pracy.
02.05. - Pierwszy piątek miesiąca.
03.05. - Uroczystość NMP Królowej Polski / Msze jak w niedzielę /.
08.05. - Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Patrona Polski.
08.05. - Msza Św. o godz. 11 .00 w rocznicę zakończenia I I wojny światowej połączona

z uroczystością wręczenia sztandaru Lubuskiemu Zarządowi Wojewódzki-
emu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

10.05. - Pielgrzymka ministrantów i lektorów do Paradyża.
11.05. - Niedziela Dobrego Pasterza –Uroczystość I Komunii Św. w naszej Parafi i

na Mszy Św. o godz. 1 0.00.

KKAALLEENNDDAARRIIUUMM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFIIAALLNNYYCCHH
NNAA KKWWIIEECCIIEEŃŃ 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
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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.

Zbudź się o śpiący,
i powstań z martwych,

a zajaśnieje ciChrystus.“(Ef5,14)

Radujmy się iweselmy. Radujmy ze zwycięstwa życia nadśmiercią,
miłościnadnienawiścią, dobra nadzłem,
Chrystusa nadszatanem, nieba nadpiekłem.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa odmieniło losy świata,
napełniło nadzieją załamanych uczniów iprzywróciło imwiarę.

Wte świętaWielkiejNocy życzymyWam,
DrodzyCzytelnicy,

byście zawsze doświadczalimiłości i potęgiTego,
który pokonał  śmierć.

Niech Zmartwychwstały Jezus przemieniNasze serca,
napełniając je wiarą, nadzieją imiłością, tak,

by słysząc Jego głos iwidzącwokółsiebie znakiJego działania
zapałały gorącą żarliwąwiarą.”

Redakcja
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ŻYCIE PARAFII

Dnia 23 marca 2014 r. przeżywaliśmy naszej Parafii wielkie
wydarzenie  Przyjęcie do Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Mszy Św. o godz. 1 0.30
przewodniczył ks. Marcin, nasz opiekun.
Wygłosił on kazanie dla dzieci, w którym
powiedział jak ważną rolę pełni ERM nie
tylko w naszej Parafi i , ale i w Polsce.
Opowiedział także o naszej grupie oraz
przypomniał cztery zasady, które pielęgnują
członkowie ERM:
1 . Żyj Mszą Św.
2. Czytaj Ewangelię.
3. Kochaj bl iźnich.
4. Bądź trzynastym apostołem.

Po kazaniu odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów do Eucharystycznego
Ruchu Młodych przez nałożenie wcześniej poświęconych żółtych chust. Starsi
stażem członkowie ERM otrzymali legitymacje oraz odznaki z napisem „Króluj
nam Chryste”. Gimnazjal istki otrzymały krzyż oraz odnowiły przyrzeczenia razem
z animatorkami.
Całemu wydarzeniu od początku przyglądali się nasi rodzice, dziadkowie,

a nawet dalsi członkowie rodzin oraz parafianie, uczestniczący we Mszy Św.
Wspieral i nas nie tylko w modlitwie, ale i swoją obecnością.

Aleksandra Ferenc
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Z historii liturgii – Niedziela Palmowa

VI Niedziela Wielkiego Postu rozpo-
czyna Okres Wielkiego Tygodnia.
Posiadała różne określenia, jednak
zawsze była dniem przygotowującym
bezpośrednio do przeżywania Pas-
chy Pana. W tym czasie Kościół czy-
ta Ewangelię o uroczystym wjeździe
Jezusa do Jerozolimy, o którym
wspominają wszyscy czterej ewan-
geliści oraz rozważa Jego Mękę opi-

saną przez Mateusza (cykl czytań roku A), Marka (cykl czytań roku B) i Łukasza
(cykl czytań roku C). Obecnie VI Niedzielę Wielkiego Postu nazywa się Niedzielą
Palmową bądź Niedzielą Męki Pańskiej.

Pierwsze elementy świadczące o szczególności tego dnia w liturgi i
odnajdujemy w Jerozolimie, w której w IV wieku powstał zwyczaj, że patriarcha
otoczony tłumem radośnie wiwatującym wsiadał na oślicę i wjeżdżał na niej
z Góry Oliwnej do miasta. Na Zachodzie taki rytuał pojawił się dopiero ok. VI
wieku. Znany nam zwyczaj święcenia palm ma swój początek ok. VI I wieku we
Francji , ale rozpowszechnił się dopiero w IX. Pierwszą udokumentowaną
wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową możemy odnaleźć w zapiskach
Teodulfa z Orleanu (+ 821 ). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia
biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów. Do 1 955 roku, czyl i ostatniej
reformy Wielkiego Tygodnia, obrzędy liturgiczne VI Niedziel i Wielkiego Postu
rozpoczynały się następująco: celebrans wychodził przed Kościół, bramę świątyni
zamykano, kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy brama otwierała się
i kapłan z uczestnikami procesji wstępował do wnętrza Kościoła, aby odprawić
Mszę Świętą. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą
leżący na ziemi w Kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj
krzyżu, nadziejo nasza!".

Odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzil i
się przed Kościołem (nie nakazuje), gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm,
odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy
i uroczysta procesja do Kościoła. W przeciwieństwie do procesji sprzed 1 955 roku,
obecna ma bardziej charakter triumfalny. Podkreśla godność królewską Jezusa
Chrystusa, który w momencie śmierci na krzyżu, nie tylko nie traci jej , ale jeszcze
ją umacnia.

kleryk Mateusz

TEMATY MIESIĄCA
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Triduum Paschalne

to rozważanie przejścia ze

śmierci do życia, z cierpienia do

chwały.

Samo słowo „pascha” oznacza przejście.

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to szczyt całego roku
liturgicznego. To także moje święto, bo jestem dzieckiem Boga, który z miłości do
mnie posunął się aż do śmierci, bezinteresownie odpuszczając moje grzechy.
W tych dniach podczas liturgi i mam możliwość wejścia w intymną relację ze
Zbawicielem. Mogę otwarcie spojrzeć na Jego miłość, cierpienie, upadki,
rozstanie, zwątpienie – odnaleźć człowieka w Bogu, siebie w Nim. Mogę zobaczyć
moją drogę tak podobną do Jego drogi.

WIELKI CZWARTEK

Pozostał nam po tamtej Wieczerzy ołtarz – fragment stołu, chleb eucharystyczny
i odrobina wina…

Liturgia Wielkiego Czwartku jest niezwykła. Bo też i na pamiątkę niezwykłych
wydarzeń ustanowił ją Kościół. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje,
potrzebne przy udzielaniu sakramentu chrztu, bierzmowania i sakramentu
chorych.

Podczas uroczystej Mszy wieczornej bi ją dzwony. Ich serca tak łomocą, że aż
tym, którzy nie zmieścil i się we wnętrzu Kościoła, zapiera dech. Ale jeszcze tylko
parę uderzeń i zamilkną, by odezwać się ponownie dopiero w Wielką Sobotę.
Zamilkną też dzwonki przy ołtarzu. Ich radosny głos zostanie zastąpiony przez
głuche klaskanie kołatek. Chrystus wydany na mękę krzyżową cierpi, a cały
Kościół pogrąża się w smutku i żałobie.

Wielki Czwartek nazwano , ,wielkim", ponieważ w tym dniu w Wieczerniku
rozegrały się tak brzemienne w skutki wydarzenia.

Po Mszy Św. ksiądz obnaża ołtarz. Czyni tak na pamiątkę obnażenia Jezusa
z szat i obmycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto wszystko, nawet krzyże i l ichtarze.

JEZUS W CIEMNICY

A my tak w tym śpiewaniu… A my w atłasach, z kielichami wysadzanymi
drogimi kamieniami, w świątyniach, które nieraz kapią od złota. A my tak

TEMATY MIESIĄCA
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wśród ceremonii, śpiewów, uroczystości. Czyż Msza Św. nie jest pamiątką
męki i śmierci Jezusa? Skąd tyle złota, kolorów, świateł, muzyki? Bo
Chrystus to nie tylko Mąż boleści, ale Zmartwychwstały, ale Siedzący
w chwale Ojca. Bo Msza Św. to nie tylko pamiątka męki i śmierci Jezusa, ale
uczestniczenie w chwale Bożej. I stąd nasze świętowanie, które jest
symbolem tej chwały, jaka w pełni nam się objawi w przyszłym życiu.

Po Mszy Św. Wielkoczwartkowej ksiądz przenosi Najświętszy Sakrament
z tabernakulum do miejsca symbolizującego ciemnicę. Tabernakulum zostaje
puste z otwartymi na oścież drzwiczkami. Jeśl i będziesz mógł, to odwiedź Pana
Jezusa „zamkniętego w ciemnicy”, czekającego na sąd u Piłata, który nie będzie
sądem, bo z góry wiadomo, że Piłat wyda wyrok śmierci.

WIELKI PIĄTEK

Czy ty przyznajesz się do takiego Króla:
w koronie – ale cierniowej; na tronie – ale
krzyża? Króla, który poszedł na śmierć za
prawdę? Który konając, przebaczał swoim
wrogom? Czy przyznajesz się do takiego
Jezusa? A może wolisz o Jego męce nie
myśleć, poczekać aż zmartwychwstanie
i zacznie rozdawać chleb? Czasami tak jest
prościej, tak jest łatwiej…

W ten dzień żaden ksiądz nie odprawia
z wiernymi Mszy Św., wszystkie krzyże
w Kościele są zakryte fioletowymi zasłonami,
obowiązuje post ścisły. Tylko trzy razy należy
przyjmować posiłki, i to bezmięsne, w tym
tylko raz do sytości.

ADORACJA KRZYŻA

Najłatwiej zobaczyć krzyż na ramionach Jezusa. Trudniej u bliźniego. Ale
najtrudniej zobaczyć swój krzyż. Zobaczyć i uwierzyć, że może stać się
naszym zbawieniem.

Wieczorem w Kościele nabożeństwo Wielkopiątkowe. Najważniejsze: to
odczytanie Ewangeli i św. , która przekazuje mękę i śmierć Jezusa. Słuchaj
uważnie, może nawet z zamkniętymi oczami. Niech się ta przejmująca historia
rozegra jeszcze raz w tobie. Potem następuje adoracja krzyża, na koniec
Najświętszy Sakrament przenosi ksiądz w procesji do grobu, przy którym będzie
trwać adoracja aż do nabożeństw paschalnych.

TEMATY MIESIĄCA
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WIELKA SOBOTA

On przyjdzie do każdego. Tak jak przyszedł do nich. Pogrzebany, niechciany,
zapomniany, albo oczekiwany – w radości lub smutku. Przyjdzie, abyś mógł
Go dotknąć, uwierzyć, że nie na darmo niesiesz krzyż, idziesz w samotności.
Nie na darmo.

Rano pójdziesz poświęcić pokarmy. Nie, żeby nie
zaszkodziły, ale, żeby Jezus był twoim duchowym
pokarmem. Jeżeli będziesz miał czas – to idź „na groby”.
Każda parafia po swojemu buduje grób i przyozdabia go.
Uklęknij albo usiądź, tak jak z pewnością czyniła Matka
Jezusa albo Maria Magdalena, Nikodem czy Józef
z Arymatei. Co sobie oni wszyscy myślel i , jak przeżywali
tę swoją obecność przy kamieniu, który zamykał wejście
do grobu. Czy wierzyl i w to, że Jezus
zmartwychwstanie? Czy im to w ogóle przyszło do
głowy, chociaż On zapowiadał? Ty inaczej patrzysz na
grób. Ty wiesz, ze wkrótce będzie rezurekcja. Ale i tak
teraz nie chcesz uprzedzać wydarzeń. Teraz trwasz przy
Jego grobie jak wierny Jego uczeń.

ŚWIĘCENIE OGNIA

Wielka Sobota jest dniem błogosławieństw. Święcenie wody i ognia weszło do
liturgi i Wielkiej Soboty jako liturgia światła, podczas której od płonącego przy
kościele ogniska zapala się Paschał i l i turgia chrzcielna, w czasie której odnawia
się przyrzeczenia chrzcielne.

MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA

Nie myśl o swej śmierci bez zmartwychwstania. Nie patrz z przerażeniem na
rosnącą stertę przeżytych lat i nie licz, ile ci  jak niewiele – jeszcze lat
pozostało. Nie patrz z przerażeniem na starzejącą się twarz, pogłębiające się
zmarszczki, siwiejące włosy, na słabnące siły. Nie myśl o swojej śmierci bez
zmartwychwstania.

Rezurekcja to zmartwychwstanie. W Kościele jest to pierwsza Msza Św. z okazji
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, połączona z procesją. Odprawiana
wieczorem w Wielką Sobotę jako Liturgia Wigi l i i Paschalnej. Czasami odprawiana
jest w Niedzielę Zmartwychwstania rano.

PROCESJA REZUREKCYJNA
Procesja rezurekcyjna jest wyrazem radości. Odbywa się wokół kościoła. Niesiona
jest w niej Hostia w monstrancji oraz l iturgiczne symbole święta: krzyż ozdobiony
stułą, paschał i figura Jezusa Zmartwychwstałego oraz sztandary.

Agata Deresz

TEMATY MIESIĄCA
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ZMARTWYCHWSTANIE TO NASZE ŻYCIE WIECZNE

Na czym opiera się nasza wiara w życie wieczne? Co ona nam
mówi o szczęśliwej wieczności i o jej zagrożeniu? Czy istnieje
związek między codziennym życiem a wiecznością?

Św. Paweł oznajmia mieszkańcom Koryntu, że nie przyszedł
roztrząsać subtelnych problemów filozoficznych. On przyszedł
po prostu głosić Jezusa ukrzyżowanego, który umarł i zmar-
twychwstał. To znaczy pragnie głosić Tego, który przezwyciężył
śmierć.

Bóg pokazał nam drogę, która prowadzi do zmartwychwstania. Jest to droga tych,
którzy naśladują Chrystusa i w Nim pokładają całą swoją nadzieję. Trzeba było
wielu wieków, aby ludzkość powoli dojrzała do tej radosnej prawdy o zmartwych-
wstaniu i o Bogu żywych, a nie umarłych.

Gdy Jezus zaczyna przemierzać Palestynę i publicznie nauczać, idea zmartwych-
wstania ciała była już znana w Piśmie świętym. Wyrazem wiary w zmartwych-
wstanie są słowa ginących śmiercią męczeńską braci machabejskich: „Król świata
nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego”. Lecz
wiara ta nie przeniknęła jeszcze umysłów wszystkich Żydów. Kiedy Paweł mówił
o zmartwychwstaniu umarłych na ateńskim Areopagu, ówcześni intelektual iści al-
bo go wyśmial i , albo powiedziel i grzecznie: „posłuchamy cię innym razem”. Ta re-
akcja Ateńczyków pokazuje, do jakiego stopnia realizm zmartwychwstania
przekraczał starożytną koncepcję życia pozagrobowego.

Chrześcijańska wizja życia pozagrobowego, oparta na Chrystusowym zmartwych-
wstaniu, jest real istyczna, pozbawiona wszelkiego fantazjowania. Chrystus mówi
każdemu z nas, że wskrzesi go w dzień ostateczny. Ale wszystko co będzie po-
tem, musi teraz pozostać milczeniem: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało,
ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”. Wie-
my tylko tyle, a może aż tyleR

Ktoś pisząc o O. Kolbe, powiedział, że na śmierć zarabia się całym życiem. Autor
pragnął z pewnością to podkreśl ić, że heroiczna śmierć O. Maksymil iana, dobro-
wolnie podjęta dla ratowania innego człowieka, była rezultatem jego duchowej
dojrzałości, osiągniętej trudem całego życia.

Czy na życie wieczne z Bogiem można zapracować? Z chwilą gdy je Chrystus dla
nas wysłużył – tak. Teraz wszystko już tylko od nas zależy. Kiedy, ufamy, odezwie
się do nas Jezus: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie kró-
lestwo przygotowane wam od założenia świata”.

Ten, komu trudno pogodzić istnienie piekła z miłością i miłosierdziem Chrystusa,
niech pomyśli , że wszystko, cokolwiek Chrystus czynił i nadal czyni poprzez swój
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Kościół, zmierza nieustannie do tego, aby umożliwić i ułatwić nam życie godne
człowieka i wieczność. To człowiek sam wybiera piekło. Chrystus zaprasza każde-
go do domu Ojca. I przygotowuje w nim miejsce dla każdego.

Nasza nadzieja szczęśliwej wieczności zaczyna się od tego jednego jedynego
wydarzenia – od zmartwychwstania Chrystusa. „Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.

Ks. Wojciech Dura

SPOTKANIE Z WERONIKĄ –
DOŚWIADCZENIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Nie przeczytamy o tym wydarzeniu w Ewangeli i , ale tradycja chrześcijańska
przekazuje, że na Drodze Krzyżowej oprócz Szymona z Cyreny i płaczących
niewiast Jezus spotkał także Weronikę. Kim była ta kobieta i co takiego sprawiło, że
znalazła swoje miejsce w rozważaniach Męki Pana? Aby spróbować przynajmniej
postawić hipotezę dotyczącą jej tożsamości, trzeba sięgnąć do apokryfów. Dziś,
najogólniej rzecz ujmując, mówiąc o apokryfach mamy na myśli pisma, które pod
względem treści lub tytułu upodabniają się do ksiąg bibl i jnych, ale nie zostały
uznane przez Kościół za natchnione i kanoniczne. Autorzy tych tekstów można by
powiedzieć „uzupełnial i braki Ewangeli i”, pisząc o wydarzeniach na temat, których
Ewangelie mówią mało albo wcale. Nie mają one dużej wartości historycznej,
niemniej jednak pokazują zwyczaje, tradycje, przeświadczenia, panujące we
wczesnochrześcijańskich środowiskach.

Imię „Weronika” pochodzi od zbitki dwu greckich słów: fero (niosę)
oraz nike (zwycięstwo). Z czasem jednak zaczęto etymologię jej imienia upatrywać
w słowach: łacińskim vera (prawdziwy/-a) oraz greckim eikon (obraz). Wiązało się
to ze wspólnym elementem wielu różnych wersj i apokryfów, według których
Weronika, pobożna kobieta, która wyszła na ulicę w momencie, gdy Jezus
przechodził przez Drogę Krzyżową, wzruszona widokiem wycieńczonego
skazańca, otarła mu twarz chustą, za co została nagrodzona odbiciem twarzy
Jezusa, które zostało uwiecznione na materiale.

Najwięcej miejsca Weronice i cudownej chuście poświęcają teksty należące do
„Cyklu Piłata” (najważniejsze z nich to „Śmierć Piłata, który skazał Jezusa”,
„Uzdrowienie Tyberiusza”). Rysują one, choć z pewnymi rozbieżnościami,
następującą historię:
Cesarz Tyberiusz był chory i pragnął zobaczyć Jezusa, który uzdrawiał. Wysłał
w tym celu Woluzjana, który miał odszukać uzdrowiciela. Gdy jednak przybył do



KWIECIEŃ 1 3

TEMATY MIESIĄCA

Jerozolimy, okazało się, że Jezus z rozkazu Piłata został ukrzyżowany.
Ostatecznie udaje mu się dotrzeć do Weroniki i wizerunku Jezusa; zabiera więc
kobietę wraz z chustą do Rzymu. Po spojrzeniu na chustę cesarz doznaje uzdro-
wienia.

Oba apokryfy różnią się między sobą szczegółami. Bardziej
dokładny opis znajdujemy w tym drugim dziele. Jest tam też
fragment mówiący o nadprzyrodzonym sposobie powstania
wizerunku na chuście, umieszczający – co ciekawe! – moment
powstanie cudownego wizerunku jeszcze przed męką:
„Zmęczony wędrówką Jezus udał się do niej [Weroniki] razem
z uczniami i poprosił o płótno, aby otrzeć pot, a kiedy przyłożył
płótno do twarzy, pozostało na nim odbicie Jego oblicza. Jezus
zwrócił kobiecie płótno, nakazując strzec go pilnie. Weronika
jest tu także nazywana Bazyllą. Co ciekawe, w prawie
wszystkich źródłach jest utożsamiana z kobietą cierpiącą na
upływ krwi. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż, cesarz Tyberiusz, po
cudownym uzdrowieniu, kazał obdarować Weronikę wszelkimi bogactwami,
natomiast sam wizerunek nakazał włożyć w złote ramy i ozdobić klejnotami. Stąd
miała się zrodzić tradycja kulturowa, nakazująca oprawianie rel ikwii lub
umieszczanie ich w specjalnych puszkach zdobionych przy pomocy
wyrafinowanych technik jubi lerskich.

Według apokryfu „Zemsta Zbawiciela”, również należącym do „Cyklu Piłata”,
Weronika miała być torturowana przez Woluzjana, dopóki nie pokaże cudownego
płótna. Są różne wersje tego apokryfu. W jednej z nich zamiast cudownej chusty
z obliczem Jezusa jest mowa o fragmencie szaty Chrystusa, którą Weronika
uznawała za samą twarz Zbawiciela. Ostatecznie chusta bądź szata trafia do
Rzymu. Po spojrzeniu na nią cesarz Tyberiusz zostaje uzdrowiony z trądu.

W czasach współczesnych można wskazać cztery najważniejsze obrazy
twarzy Chrystusa, które pretendują do miana autentycznej chusty św. Weroniki.
Przechowywane są one w Watykanie, Wiedniu oraz Alicante i Jaen w Hiszpanii .
Innymi znanymi wizerunkami Jezusa niestworzonymi ludzkimi rękami
(achiropitami) są: Mandylion (wizerunek) z Edessy pochodzący z I wieku,
Mandylion z Genui i będące pośmiertnymi wizerunkami Jezusa Całuny z Oviedo,
Manoppello i Turynu. Są one potwierdzeniem na istnienie sił nadprzyrodzonych.
Zaświadczają tym samym, że skoro w taki sposób Jezus przekroczył ograniczenia
naturalne, to mógł to samo uczynić, zmartwychwstając.

Więcej o relikwiach oblicza Chrystusa pisze Massimo Centini w książce pt.
„W poszukiwaniu Weroniki”, z której pochodzą przywołane w artykule przykłady.
Zachęcam do lektury.

kleryk Mateusz
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WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
99. Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy?
Wieczorem przed swoją śmiercią Jezus umył swoim
uczniom nogi. Ustanowił EUCHARYSTIĘ i kapłaństwo
Nowego Przymierza. [610611]
Jezus ukazał swoją miłość aż do końca na trzy sposoby: umył
uczniom nogi i pokazał, że wśród nas jest Tym, który służy (por.
Łk 22, 27). Symbolicznie uprzedził swoją zbawczą Mękę, gdy
podając chleb i kiel ich z winem, powiedział: „To jest moje ciało
za was wydane" (Łk 22,1 9n). W ten sposób ustanowił Świętą
Eucharystię. Przez to, że polecił APOSTOŁOM: „Czyńcie to na moją pamiątkę"
(1 Kor 11 , 24b) uczynił ich kapłanami Nowego Przymierza. → 208-223.

105. Wjaki sposób uczniowie uwierzyli, że Jezus zmartwychwstał?
Uczniowie, którzy przedtem porzucili wszelką nadzieję, zaczynają wierzyć
w Zmartwychwstanie Jezusa, ponieważ w różny sposób widzieli Go po Jego
śmierci, rozmawiali z Nim i doświadczali Go jako żyjącego. [640644, 656]
Wydarzenia paschalne, które ok. 30 roku po Chr. rozegrały się w Jerozolimie, nie są
wymyśloną historią. Z powodu śmierci Jezusa, w poczuciu klęski, zawiedzionych
oczekiwań uczniowie uciekają („A my miel iśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela",
Łk 24, 21 ) i barykadują się przed ludźmi. Dopiero spotkanie ze zmartwychwstałym
Chrystusem wyrwało ich z marazmu i napełniło płomienną wiarą w Jezusa Chrystusa,
Pana życia i śmierci.

106. Czy istnieją dowody na Zmartwychwstanie Jezusa?
Z punktu widzenia nauk przyrodniczych nie ma żadnego dowodu na
Zmartwychwstanie Jezusa. Istnieją jednak bardzo mocne świadectwa
indywidualne i zbiorowe, pochodzące od osób żyjących w czasach, gdy te
wydarzenia rozgrywały się w Jerozolimie. [639644, 647, 656657]
Najstarszym pisemnym świadectwem Zmartwychwstania jest l ist, który św. Paweł
napisał do Koryntian ok. 20 lat po śmierci Chrystusa: „Przede wszystkim przekazałem
wam to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że
został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Ukazał się
Kefasowi, a potem Dwunastu. Następnie ukazał się ponad 500 braciom równocześnie.
Większość z nich żyje do dziś, niektórzy już umarl i" (1 Kor 1 5, 3-6). Paweł mówi tu
o żywej tradycji , jaką zastał w pierwotnej wspólnocie, po tym jak spotkawszy Chrystusa
dwa albo trzy lata po Jego śmierci i Zmartwychwstaniu, sam stał się chrześcijaninem.
Uczniowie jako pierwszy dowód rzeczywistości Zmartwychwstania wskazywali na fakt
pustego grobu (Łk 24, 5-6). Odkryły go akurat kobiety, które według ówczesnego
prawa nie mogły świadczyć. Chociaż mowa jest o tym, że już APOSTOŁ Jan,
zastawszy pusty grób, „zobaczył, uwierzył" (J 20, 8b) To jednak pewność, że Jezus
żyje, ugruntowała się dopiero po objawieniach Chrystusa. Ten szereg spotkań ze
Zmartwychwstałym zakończyło Jego Wniebowstąpienie. Jednakże do spotkań
z żywym Panem dochodziło i później aż po dzień dzisiejszy: Jezus Chrystus żyje.

Źródło: YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011 , Edycja
Świętego Pawła, Wyd. 2, s.66 i 69. Numery podane przy każdej odpowiedzi odwołują
czytelników do wyczerpującej i pogłębionej analizy danego zagadnienia z Katechizmu Kościoła
Katol ickiego.

YOUCAT
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„Żyjemy w czasie miłosierdzia..."
Refleksje po wizycie „ad limina Apostolorum"

Wśród wielu tematów poruszanych w rozmowie z papieżem
Franciszkiem do szczególnie wyakcentowanych należało Boże
Miłosierdzie według objawień św. s. Faustyny. Ojciec Święty
poznał Dzienniczek s. Faustyny w bardzo młodym wieku. Zgłębiał
tajemnicę Boga miłosiernego w ramach studiów teologicznych.
Potem był sługą Bożego Miłosierdzia przez sprawowanie sakramentu pokuty.
W rozmowach grupy biskupów północno-zachodniej Polski z Papieżem w dniu

8.02.201 4 r. temat Bożego Miłosierdzia wybrzmiał bardzo mocno wtedy, gdy padło
pytanie: jak winniśmy się przygotować do Światowych Dni Młodzieży, które
w 201 6 r. odbędą się w Krakowie. W odpowiedzi Ojciec Święty przypomniał
trzyletni program przygotowania. Obejmuje on trzy błogosławieństwa: błogo-
sławieni ubodzy duchem, błogosławieni czystego serca i błogosławieni miłosierni.
Najwięcej czasu poświęcił tematowi trzeciego błogosławieństwa.
Najpierw przypomniał, że to właśnie w Polsce miały miejsce objawienia Jezusa

Miłosiernego św. siostrze Faustynie. To w Dzienniczku świętej wizjonerki mieści się
głębia bibl i jnego rozumienia Boga, który pochyla się nad człowiekiem zranionym
grzechami, by go z niego leczyć.
Polacy są uprzywilejowani, gdyż to właśnie Ojciec Święty, błogosławiony Jan

Paweł I I , przyczynił się do pogłębieniu i upowszechnienia nauki o Bożym
Miłosierdziu. To on ustanowił święto Bożego Miłosierdzia w drugą niedzielę
Wielkanocy, to papież z Polski doprowadził do wyniesienia na ołtarze siostry
Faustyny, to w Polsce powstało sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego
zdążają wierni z całego świata. Jesteśmy więc uprzywilejowani w przyjmowaniu
duchowości Bożego Miłosierdzia, życia nią w praktyce, a także głoszenia go
całemu światu.
Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu w wielu przemówieniach

i homil iach porusza temat Bożego Miłosierdzia. W homil i i z 1 5.09.201 3 r. mówił:
„Jezus jest cały miłosierdziem, cały miłością: jest Bogiem, który stał się
człowiekiem. Każdy z nas jest ową owcą zagubioną, tą utraconą monetą. Każdy
z nas jest owym synem, który zmarnował swoją wolność, idąc za fałszywymi
bożkami, i luzjami szczęścia i wszystko utracił. Ale Bóg o nas nie zapomina, Ojciec
nigdy nas nie opuszcza. Jest Ojcem cierpl iwym, zawsze na nas czeka! Szanuje
naszą wolność, ale zawsze pozostaje wierny. A kiedy do Niego powrócimy, wita
nas jak synów w swoim domu, bo nigdy, nawet na chwilę, nie przestał nas
z miłością oczekiwać. A jego serce cieszy się z powodu każdego dziecka, które
powraca. Jest święto, ponieważ jest radość. Bóg się raduje, gdy ktoś z nas
grzeszników idzie do Niego i prosi Go o przebaczenie”.
W prostych słowach Papież zawarł głębię treści o miłości miłosiernej Boga. Tak

też mówił do biskupów z Polski. Uspokajał nas, że mając takich orędowników, jak
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Jan Paweł I I i św. siostra Faustyna, nie powinniśmy się obawiać o stan
przygotowania duchowego do Światowych Dni Młodzieży, ani o ich przebieg.
Papież Franciszek przypomniał też, że nie powinniśmy zbytniej wagi

przywiązywać do strony organizacyjnej, chociaż ona też jest ważna. W Brazyli i
przygotowano bogato wyposażony plac na spotkanie młodych z Ojcem Świętym,
a przecież z powodu ulewnych deszczy nie można było tam odprawiać Mszy Św.
Wszystko odbywało się na plaży w pobliżu figury Chrystusa. Okazało się, że
spotkania w prowizorycznie przygotowanym miejscu były bardzo udane.
Najbardziej zdumiało Ojca Świętego pełne modlitewnego skupienia zachowanie
ponad mil ionowej rzeszy młodych w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
Młodzi są głodni Boga, a nie splendoru i wygód.
Papież Franciszek jest ojcowski, bezpośredni, mówi językiem prostym, dla

wszystkich zrozumiałym, a przy tym wyczuwa się, że jest świadomy autorytetu
i odpowiedzialności za każde słowo. Po przeżytych dotychczas wizytach ad
limina Apostołlorum i spotkaniach z papieżem Pawłem VI, Janem Pawłem I I ,
Benedyktem XVI i obecnie z Franciszkiem, budzi się w sercu ogromna
wdzięczność Bogu, który mocą Ducha Świętego czuwa nad Kościołem Świętym
i daje nam mądrych, odpowiedzialnych i świętych następców św. Piotra.

Bp Paweł Socha

BÓG MIŁOSIERDZIA
Kiedy człowiek uświadamia sobie to, że jest nieszczęśliwym lub

grzesznikiem, wtedy ukazuje się mu, mniej lub więcej wyraźnie, obl icze
nieskończonego miłosierdzia.
Różne drogi i rozmaite okoliczności prowadzą człowieka do Boga. Jedni

błądzą przez całe życie i nie mogą znaleźć tej właściwej. Gdy wreszcie na łożu
śmierci spotykają się z Panem – trawi ich bolesna świadomość jak wiele
utracil i . Inni dopiero jako dorośl i – przekonawszy się, że wszystko, co dotąd
przeżyli bez Boga, stanowi marność nad marnościami – dokonują
świadomego, dojrzałego wyboru.
Najszczęśliwsi są ci, którzy od dzieciństwa żyją w przyjaźni ze swym

Stworzycielem. Czasem ich spontaniczna, dziecięca miłość przybiera postać
heroicznych aktów. ( św. Stanisław Kostka, św. Faustyna).

„Miłosierdzia Pragnę” - Jeżeli Bóg jest czystym miłosierdziem, to jakże
nie ma On domagać się, by między Jego stworzeniami też było miłosierdzie?
Tymczasem to uczucie wcale nie jest czymś naturalnym wśród ludzi: Homo
homini lupus! (człowiek człowiekowi wilkiem!). Wie o tym doskonale Dawid
i dlatego woli „wpaść w ręce Jahwe, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, niż
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dostać się w ręce człowieka” (2 Sm 24.1 4). Bóg stopniowo będzie więc
wychowywał swój lud do miłosierdzia. Tak więc potępia On pogan, którzy
wyzbywają się uczuć miłosierdzia (Am 1 .11 ). domaga się przede wszystkim
tego, by zachowywano przykazanie miłości braterskiej (por. Wj 22.26).
Ukoronowaniem wszelkich praktyk sprawiedl iwości ma być „czuła miłość” (Mi
6.8).
„Doskonałość”, której Jezus, według Mt

5.48, domaga się od swoich uczniów,
polega na tym, aby być miłosiernym jak
miłosiernym jest Ojciec niebieski (Łk 6.36).
Jest to istotny warunek. To miłosierdzie
powinno sprawiać, żebym się znalazł, jak
ów dobry Samarytanin (Łk 1 0.30-37), bl iżej
człowieka, którego spotkam w potrzebie na
drodze mojego życia; żebym się zdobył na
pełnię przebaczenia względem tego, który mnie uraził (Mt 1 8.23-35), gdyż Bóg
miał także litość nade mną.
Gdy brak miłosierdzia u pogan jest powodem gniewu Bożego (Rz 1 .31 ), to

chrześcijanin powinien umieć kochać i zdobywać się na współczucie (Flp 2.1 );
powinien mieć dużo życzliwości w swoim sercu. Nie może on zamykać swego
wnętrza przed bratem, który jest w potrzebie: miłość Boża mieszka tylko
w tych, którzy praktykują miłosierdzie (1 J 3.1 7).

Bądź błogosławieństwem dla innych – Transcendencja (przekraczanie)
nie jest czymś, co znajduje się po drugiej stronie naszego ziemskiego świata,
lecz jest to tajemniczy wymiar wszelkiego stworzenia, wszelkiej rzeczy; jest to
Boży pierwiastek, który przenika to, co ziemskie. Spoglądając świadomie na
kwiatek, odkrywam tajemnicę boskości. Jest to nie tylko ukształtowana
materia, wyraża się w niej też twórcza moc Boga. Jeśl i przyglądam się relacj i
do innego człowieka, wówczas poznaję w niej nie tylko jego osobowość, nie
tylko miłość, która między nami istnieje, ale przeczuwam raczej tajemnicę
Bożej miłości, tajemnicę, która tę relację przewyższa.
Każdy człowiek jest ograniczony, lecz kiedy napotykam w nim tajemnice

Boga, wówczas doświadczam w tej relacj i czegoś nieograniczonego,
nieskończonego i niewyczerpanego. Jeśl i nie odwołam się do transcendencji ,
wówczas grozi mi, że będę traktował naturę lub bliźniego instrumentalnie, jak
przedmiot, który można wykorzystać.
Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim

powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem
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całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej,
przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze
globalnym. Również Kościół jako wspólnota winien wprowadzać miłość
w czyn. („Deus Caritas Est, papież Benedykt XVI). I Kościół to czyni,
w sposób zorganizowany, działają Parafialne Zespoły Caritas, jest rzesza
woluntariuszy, którzy poświęcają swoje życie tej idei. Tak jest i w naszej
wspólnocie parafialnej. Ludzie ubodzy i potrzebujący mają w tym działaniu
wsparcie i pomoc.
Chciałbym jednak dotknąć innego niezwykle ważnego elementu miłości

bl iźniego – przebaczenie! Relacja Bóg – człowiek oparta jest na przebaczeniu
Boga. Wiemy co byłoby gdyby Bóg nam nie przebaczał, a On to czyni stale.
A jak jest z moim przebaczaniem bliźniemu? Czy stać mnie na przebaczanie
77 razy?
Przeciętny katolik, gdy go zapytamy, czy ma komuś coś do przebaczenia,

odpowie, że nie. I naprawdę wierzy, że przebaczył już wszystko, że na nikogo
się nie gniewa. Jednak większość zranień ukryta jest w naszej
podświadomości i żyje sobie własnym życiem. Nasza podświadomość jest jak
niewidoczna część góry lodowej, której 4/5 ukryte jest pod wodą a zaledwie
1/5 wynurza się nad powierzchnię. Przechowywanie w niej raniące nas
doświadczenia są dla nas niedostępne, ale „wynurzają się” w postaci gniewu,
ciągłego rozdrażnienia, rozgoryczenia, braku radości życia, chronicznego
zmęczenia oraz chorób fizycznych. Bardzo często również nie doceniamy
potrzeby przebaczenia sobie samemu: wszystkich zmarnowanych szans,
grzechów, ciemnych kart z historii naszego życia, wszelkich niepowodzeń
(o. Robert DeGrandis SSJ).
Tylko ten kto jest pojednany z samym sobą, może się też pojednać ze

swoim otoczeniem. Kto sam w sobie jest rozdwojony, będzie też wprowadzał
podział między ludzi wokół siebie. Jest wielu chrześcijan, którzy chciel iby
drugiemu przebaczyć, ale im się to nie udaje. I kiedy spotykają tego, kto ich
tak bardzo zranił, czują się jakby sparal iżowani. O tym jak nauczyć się
przebaczać może następnym razem. Na dziś proponuję by, przy
każdorazowym odmawianiu „Ojcze nasz” na chwilę zatrzymać się nad
słowami; „ D i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom. . . ”, to pomoże przypomnieć sobie, czy wszystkim wszystko już
wybaczyłem. Tego wymaga fakt zanurzenie każdego chrześcijanina poprzez
chrzest w Chrystusa i Jego miłosierdzie!

oprac. Adam Kwaśniewski
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Ci, którzy odeszli, dają nam więcej …
O znaczeniu kanonizacji bł. Jana Pawła II

Zbliża się niezwykły dzień w histori i Kościoła Powsze-
chnego. Dnia 20 kwietnia papież Franciszek wyniesie do
godności świętych dwóch swoich poprzedników: Jana XXI I I
i Jana Pawła I I . Nam Polakom osoba Jana Pawła I I , nic nie
ujmując z niezwykłego życia papieża Jana XXI I I , jest
oczywiście bl iższa i na tę uroczystość na plac św. Piotra
wybierają się setki tysiące wiernych z naszej Ojczyzny.

Wydaje się prawdą, że „często po śmierci ciała ci, którzy odeszli , potrafią nam
więcej dawać ze swego ducha. Śmierć tych, których kochamy i którzy nas kochają
otwiera możliwość nowej, bardziej radykalnej komunii , nowej bl iskości, nowego
należenia do siebie nawzajem. Jeżeli miłość jest naprawdę silniejsza niż śmierć,
to śmierć ma zdolność pogłębiania i umacniania więzów miłości”(P. Koźlak,
Refleksje nad testamentem Jana Pawła II - przyp. red.). Dzień 2 kwietnia 2005
roku pozostanie w dziejach współczesnego świata jedną z najważniejszych dat.
Gdy abp. Leonardo Sandri pojawił się tego dnia wieczorem na placu św. Piotra,
oznajmił: „O godzinie 21 .37 nasz Ojciec Święty Jan Paweł I I powrócił do domu
Ojca”. Wówczas prawie 1 00-tysięczny tłum czuwających i modlących się ludzi nie
powstrzymał się od płaczu. Jednak po chwilowym szoku rozległy się rzęsiste
oklaski, będące we Włoszech wyrazem szacunku dla zmarłego. Dwadzieścia
siedem lat pontyfikatu to jak dwadzieścia siedem tomów księgi pięknego życia.
Każdy z nich zawierał dziesiątki przemówień, opisy setek spotkań, relacj i
z pielgrzymek, które odbyły się w danym roku. Wydawało się, że będziemy miel i
dość pracy, by w końcu pochylić się nad słowami, wydarzeniami, a przede
wszystkim nad samym życiem Ojca świętego. I tak rzeczywiście jest. Mamy
przekazane ogromne dziedzictwo!
Od tego roku drugą niezwykłą datą będzie 27 kwietnia 201 4 roku. Odejście Jana
Pawła I I zakończyło pewną epokę, ale Jego beatyfikacja i obecnie kanonizacja
otwiera kolejny etap dla ludzkości. Jan Paweł I I umarł, odszedł, ale jednocześnie
jest z nami. Pozostał pośród nas poprzez przykład swojego życia i słowa, które
możemy sobie nieustannie przypominać. Zadania, jakie postawił przed polskim
Kościołem i polskimi katol ikami, stanowią wyzwania dla każdego z nas. Dzisiaj,
chociaż już nie jest pośród nas w sposób fizyczny, to jednak - jak powiedział
Benedykt XVI podczas Jego pogrzebu – „patrzy na nas z okna w niebie”. I jak
wówczas, gdy mogliśmy Go spotykać w czasie pielgrzymek do Ojczyzny czy
przemawiającego do nas podczas modlitwy „Anioł Pański”, tak i obecnie leży Mu
na sercu dobro Kościoła, naszej Ojczyzny i każdego człowieka wierzącego.
Otrzymaliśmy zatem kolejny dar, który, jak często mawiał Jan Paweł I I , jest także
i zadaniem.

Piotr Koźlak CSsR

TEMATY MIESIĄCA



„Zbawiciel”20

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”
Kpł 1 9, 2

Powołanie do świętości. Świętość! Oto łaska i cel każdego wierzącego, przypomina
nam o tym Księga Kapłańska: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty, Pan, Bóg wasz!”. Chrzest jest prawdziwym włączeniem
w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napeł-
nienie Duchem Świętym. Sprzeczna z tym byłaby postawa
człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego
się minimalistyczną etyką i powierzchowną religi jnością. Dzisiaj
trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do
tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe
życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno
zmierzać w tym kierunku.

Podstawowym zadaniem Kościoła jest towarzyszenie
chrześcijanom na drogach świętości, aby oświeceni rozumną
wiarą uczyli się poznawać i kontemplować oblicze Chrystusa
i odkrywać w Nim własną, autentyczną tożsamość i misję, którą
Pan powierza każdemu z nich. W ten sposób będą oni „zbudowani na fundamencie
apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię” (Ef 2, 20-21 ).
Kościół przyjmuje wszystkie powołania, które Bóg wzbudza pośród swych dzieci

i stara się być świetlanym odzwierciedleniem tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Jako
lud zrodzony z jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego Kościół nosi w sobie tajemnicę
Ojca, który powołuje wszystkich, by święcil i Jego Imię i spełnial i Jego wolę; strzeże ta-
jemnicy Syna, który posłany od Ojca, aby głosić Królestwo Boże, zaprasza wszystkich,
aby Go naśladowali ; jest depozytariuszem tajemnicy Ducha Świętego, który konsekru-
je dla misj i tych, których Ojciec wybrał przez swego Syna Jezusa Chrystusa.
Kościół jest domem świętości, a miłość Chrystusowa, wylana przez Ducha Święte-

go, jest jego duszą. W nim wszyscy chrześcijanie - przez słuchanie słowa Bożego,
modlitwę, regularne przystępowanie do sakramentów i wytrwałe poszukiwanie w każ-
dym z braci obl icza Chrystusa - pomagają sobie nawzajem w odkrywaniu i real izacji
własnego powołania. W ten sposób każdy, według własnych darów, kroczy drogą wia-
ry, budzi żywą nadzieję i działa przez miłość, podczas gdy Kościół objawia i przeżywa
nieskończone bogactwo tajemnicy Jezusa Chrystusa i uobecnia świętość Boga w każ-
dym stanie i w każdej sytuacji życia, aby wszyscy chrześcijanie stal i się robotnikami
winnicy Pańskiej i budowali Ciało Chrystusa.
Trzeba uczynić wszystko, aby powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,

istotne dla życia i świętości Ludu Bożego, wciąż znajdowały się w centrum duchowo-
ści, działalności duszpasterskiej i modlitwy wiernych. Dla przyszłości powołań w Ko-
ściele decydująca jest również rola rodzin. Świętość miłości małżeńskiej, harmonia
życia rodzinnego, duch wiary, z jakim stawiamy czoło problemom życia codziennego,
otwartość na innych, zwłaszcza na najbiedniejszych oraz uczestnictwo w życiu wspól-
noty chrześcijańskiej tworzą atmosferę, która pomaga dzieciom usłyszeć głos powoła-
nia i wielkodusznie pójść za nim.

Orędzie Jana Pawła II na XXXIX Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2002 r.
oprac. Magdalena Iwańska

NAUCZANIE BŁ. JANA PAWŁA II
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„Niezwykłe pontyfikaty...”
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, tj . 27 kwietnia br. , będziemy świadkami,

niebywałego dla wierzących i nie tylko, wydarzenia na całym świecie, kanonizacji ,
czyl i ogłoszenia świętymi dwóch papieży: błogosławionego Jana XXI I I oraz
błogosławionego Jana Pawła I I , naszego rodaka.
Data kanonizacji obu papieży została ustalona na konsystorzu (konsystorz –

z łac. consistorum – zgromadzenie, zebranie. Zgromadzenie określonego
gremium w celu rozwiązania ważnych spraw), 30 września 201 3 r. Będzie to
pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku.

Przypomnijmy te dwie niezwykłe sylwetki papieży, którzy swoim pontyfikatem
zmieniły obraz Kościoła Powszechnego.

Jan XXIII:

Urodził się 25 listopada 1 881 roku w Sotto i l Monte
w prowincji Bergamo na podgórzu alpejskim, w wielodzietnej
rodzinie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 0 sierpnia 1 904 roku.
Wybrany na Stol icę Piotrową 28 października 1 958 roku. Zmarł
3 czerwca 1 963 roku.
Z napisanych ośmiu encyklik, dwie najważniejsze to: „Mater et
Magistra”- 1 961 r. oraz „Pacem in Terris”- 1 963 r.
Świadectwem życia i osobistej świętości Jana XXI I I jest jego
Dziennik duszy, który prowadził od czasów seminarium aż do
śmierci. Na tych kartach jest więcej z mojej duszy niż
w jakimkolwiek innym moim tekście – mówił papież o swoim
pamiętniku.
Ogłoszony błogosławionym 3.09.2000 r. przez papieża Jana Pawła I I .

Pontyfikat krótki lecz nie przejściowy.

Po śmierci Piusa XI I oczekiwano papieża o innym profi lu niż on, choć nie
oznacza to wcale, by nie doceniano walorów, jakie reprezentował. Dużo przesady
tkwi także w twierdzeniu, iż Pius XI I mroził swym dystansem w stosunku do
otoczenia. Była to kwestia pewnego stylu, a nie usposobienia papieża. Jednakże
od następcy oczekiwano zmiany i w tym względzie.
Dziś jeszcze krótkiej odległości czasowej wydaje się, że te wszystkie

pragnienia mogły się urzeczywistnić tylko w jednym człowieku. Tym człowiekiem
był Angelo Roncall i , wówczas patriarcha Wenecji i kardynał. Jak zwykle i tu, już po
jego wyborze, zrodziła się legenda głosząca, iż Roncall i był kandydatem
kompromisowym. Wprawdzie znający go bliżej wspominali potem, że przed
wyjazdem na konklawe nie uporządkował nawet biurka; był przekonany, że
wyjeżdża na krótko. Już jednak w Rzymie czuł Roncall i , że skupia na sobie uwagę
wielu elektorów.
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Jan Dobry – Nowy styl.

Jan XXI I I wybrany w trzecim dniu konklawe 28 października 1 958 r. Przyjął
zupełnie inny styl sprawowania władzy. Wychodził do ludzi, serdecznie z nimi
rozmawiał, odwiedzał chorych i więźniów. Ze względu na niezwykłą prostotę,
łagodność i dobroć nadano mu przydomek Dobry papież Jan albo też Jan Dobry
czy Jan uśmiechnięty. Zaraz po przyjęciu wyboru kardynałów udał się do
garderoby, gdzie czekały na niego trzy sutanny w różnych rozmiarach. Wszystkie
były za małe. Jan XXI I I skomentował tę sytuację dowcipnym zdaniem: Wszyscy
chcą, żebym został papieżem, wszyscy oprócz krawców.
Rano pierwszego dnia swego pontyfikatu wygłosił w Kaplicy Sykstyńskiej apel

do świata. Mówił m. in. „do tych, którzy we wszystkich krajach dzierżą w swych
rękach losy, dobrobyt i nadzieje narodów. Nie można zapewnić trwałego pokoju
obywatelom, ludom, narodom, jeżeli nie zapewni się go najpierw ich umysłom,
gdyż nie może być pokoju zewnętrznego, który nie jest odbiciem pokoju we-
wnętrznego". To przemówienie było niewątpl iwie czymś wykraczającym poza
dotychczasową praktykę papieży-elektów. Przede wszystkim dlatego, że
adresatami jego byli wszyscy ludzie; to nie było orędzie przeznaczone tylko dla
świata katol ickiego.
Nowy był jego styl mówienia i działania oraz pełen sympatii sposób obcowania

ze zwykłymi ludźmi i możnymi tego świata - powiedział Jan Paweł I I w kazaniu
wygłoszonym po beatyfikacji .

Wposzukiwaniu sposobówewangelizacji świata – idea przewodnia soboru.

Na początku swej posługi ten namiestnik Chrystusowy postawił sobie trzy
zadania: zorganizowanie synodu diecezjalnego dla Rzymu, reformę prawa
kanonicznego oraz zwołanie soboru powszechnego. Gdy 25 stycznia 1 959 r.
mimochodem wspomniał o postawionym sobie trzecim zadaniu – zwołaniu
soboru – wprawił w osłupienie Kościół i świat. Dotychczas sądzono bowiem, że
rozstrzygające decyzje zapadną dopiero po zakończeniu pontyfikatu
dobrodusznego staruszka.
Na początku Jan XXI I I nie miał dokładnego wyobrażenia o tym, czym

zajmowałby się sobór. Był to przede wszystkim pomysł wymodlony i objawiony.
Później papież sprecyzował cele, które miały doprowadzić do odnowy Kościoła,
powrotu do źródeł chrześcijaństwa oraz ukazać istotę myśli i życia ludzkiego.
W czerwcu 1 959 r. po raz pierwszy użył włoskiego słowa aggiornamento,

nazywając nim ideę otwarcia oraz „uwspółcześnienia” Kościoła.
W otwarciu Soboru Watykańskiego I I , 1 1 października 1 962 r. , uczestniczyło

ponad 2500 ojców soborowych i po raz pierwszy w histori i oficjalni obserwatorzy
z 1 8 niekatol ickich Kościołów.
W przemówieniu otwierającym sobór papież powiedział: „Żywimy wielką

nadzieję, że Kościół, oświecony światłem tego soboru, wzbogaci się w skarby
duchowe, zaczerpnie zeń siły i nowych mocy, patrzeć będzie nieustraszenie
w przyszłość. . . [ ]. . .wobec wszystkich Kościół chce być matką pełną miłosierdzia,
podnoszącą pochodnie prawdy religijnej, zatem i braci odłączonych nie chce
sądzić, ale dać im to, co ma i może, że ze swej dobroci”.

TEMATY MIESIĄCA
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Jan Paweł II

Właściwie Karol, Józef Wojtyła, urodzony 1 8 maja 1 920 r. w Wadowicach,
zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie.
Poeta i pol iglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof histori i , fenome-

nolog mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
Jest pierwszym papieżem, który odbył najwięcej podróży

zagranicznych oraz najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Jego
proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w histori i
Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się
sześć lat po śmierci, ogłoszony błogosławionym 1 .05.2011 r.
przez papieża Benedykta XVI . Proces kanonizacyjny zakończył
się trzy lata po beatyfikacji , dziewięć lat po śmierci.

Nauczanie papieskie.

Jan Paweł I I miał świadomość, że papież jest powołany do
strzeżenia integralności zarówno nauki ewangelicznej, jak i wynikających z niej
zobowiązań.
Jego pontyfikat przypadł na lata 1 978 - 2005 r. i był niezwykle bogaty

w wydane dokumenty: napisał 1 4 encyklik, około 40 listów apostolskich,
1 4 adhortacj i apostolskich oraz 11 Konstytucj i apostolskich.
Jako temat pilny dla całej ludzkości pojawiło się miłosierdzie, któremu Jan

Paweł I I poświęcił ogłoszoną 3 grudnia 1 980 r. Encyklikę Dives in misericordia. To
wskazanie, gdzie leży prawdziwe bogactwo człowieka, było potrzebne w obliczu
dwóch przeciwieństw będących smutną wizytówką dzisiejszego świata: skrajnej
nędzy i anormalnego bogactwa. Papież pisał także o nędzy moralnej, która jest
źródłem zła. Nie można jej pokonać bez ufnego powierzenia Bogu tego, co trapi
człowieka wszelkiego stanu i kondycji . Stąd każdy człowiek musi szukać u Boga
wyzwolenia z nękających go niedostatków.

Jubileusz Roku 2000 – kulminacja pontyfikatu.

Bulla Incarnationis mysterium ogłaszająca Wielki Jubileusz 2000 roku stawia
jasno sprawę ekonomii zbawienia, która w ścisłym znaczeniu ma zastosowanie do
wszystkich uczestniczących w sakramentalnej tajemnicy Kościoła. Warunkiem
jednak dochodzenia człowieka do Boga jest jego wewnętrzna przemiana,
odwrócenie się od błędów i naprawa wyrządzonego zła. Za co zatem Ojciec
Święty przeprosił świat? Za winy popełnione w służbie Prawdzie; za winy
przeciwko jedności Ciała Chrystusowego; za stosunek Kościoła do Żydów, do
Izraela, mając na myśli nie obecne państwo, ale naród wybrany; za wykroczenia
przeciwko miłości, pokojowi, prawom narodów, poszanowaniu dla kultur i rel igi i ; za
uchybienia godności kobiety i jedności rodzaju ludzkiego; za grzechy w dziedzinie
podstawowych praw osoby ludzkiej. Owoc wyznania papieskiego stale jeszcze
dojrzewa.
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Człowiek w planach Bożych, czyli ekumenizm w najszerszym wymiarze.

Jan Paweł I I stanął od początku wobec problemu coraz bardziej stabil izującej
się granicy między wierzącymi w Boga osobowego, objawiającego się w taki czy
inny sposób człowiekowi a światem, który ogólnie można określ ić, nieprecyzyjnie
zresztą, jako neopogański. Jan Paweł schodzi niejako z tronu pontyfikalnego
i przyjmuje rolę pontifexa, budowniczego pomostów, chcąc zaakcentować swój
ekumenizm w stosunku do wszystkich odłamów religi jnych, mających wspólne
wartości, jak Bóg Stwórca i Prawodawca, człowiek uznający nieśmiertelność
duszy i aspirujący do zbawienia, prawo moralne zakotwiczone w naturze
i objawiające wolę Stwórcy.

Zwyczaje Jana Pawła II.

Za pontyfikatu Jana Pawła I I , dzięki samemu papieżowi, nastąpiły ogromne
zmiany w Watykanie, a także w postrzeganiu osoby papieża przez społeczność
zarówno katol icką, jak i pozostałych chrześcijan oraz wyznawców innych rel igi i .
Pierwsze przemówienie wygłosił po włosku. Do tej pory przyjęte było, że papież
zawsze swoje pierwsze przemówienie wygłasza po łacinie. Do kolejnych nowości
w tym pontyfikacie należą:
- l iczne pielgrzymki zagraniczne oraz do parafi i we Włoszech,
- zwyczaje całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką,
- Msze Święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach,
placach,

- wygłaszanie całych homil i i lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do
którego przybywał z pielgrzymką,

- udział zespołów folklorystycznych we Mszy Świętej,
- spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedzanie świątyń różnych
wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich,

- udział w przedsięwzięciach artystycznych, koncertach, występach zespołów,
projekcjach fi lmowych,

- prywatne spotkania z wiernymi.
Wprawdzie już od Jana XXI I I papiestwo zaczęło rezygnować z niektórych

elementów ceremonii , jednakże Jan Paweł I I zniwelował większość barier,
przyjmując postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża – apostoła.

Boże, Ty dla obrony katolickiej wiary i odnowienia wszystkiego

w Chrystusie napełniłeś błogosławionego Jana XXIII i błogosławionego Jana

Pawła II, papieży, duchem mądrości i apostolską mocą, spraw łaskawie,

abyśmy idąc za ich wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczna nagrodę.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
oprac. Adam Kwaśniewski

TEMATY MIESIĄCA
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Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po be
atyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji.

Przypomnijmy sobie, co pozostawili sobie w słowie pisanym: Jan Paweł II i Jan XXIII.

Jan Paweł II: [Karol Wojtyła]

Encykliki to najważniejsze i podstawowe dokumenty papieskie. Jan Paweł I I pisał je po polsku,
jednak oficjalny charakter miała zawsze wersja łacińska tekstu, która służyła do dalszych prze-
kładów na języki nowożytne. Zgodnie z tradycją kościelną tytuł encykliki tworzą pierwsze słowa
jej oficjalnego tekstu. Poniżej podano w nawiasie tłumaczenie tytułu na podstawie polskiego
tekstu (niekiedy Jan Paweł I I nadawał encyklice także podtytuł). Podczas pontyfikatu papież wy-
dał 1 4 encyklik:
1 .Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) – 4 marca 1 979. Pierwsza encyklika Jana
Pawła I I (przyjęta z wielkim zainteresowaniem i z aprobatą), zarazem pierwsza z cyklu trynitar-
nego, podejmującego nową interpretację Boga jako Trójcy Świętej. Temat: Jezus Chrystus jako
Syn Boży. Analiza „Boskiego” oraz „ludzkiego wymiaru Odkupienia”, w tym ofiary Chrystusa na
krzyżu jako przejawu miłości do każdej osoby, co ukazuje godność ludzką. Słynne zdanie:
„Człowiek nie może żyć bez miłości” (a jest nią finalnie Bóg). Encyklikę interpretowano jako ma-
nifest personalizmu i humanizmu chrześcijańskiego.
2.Dives in misericordia (Bogaty w Miłosierdziu), podtytuł: O Bożym Miłosierdziu – 30 listo-
pada 1 980. Druga encyklika trynitarna. Temat: Bóg-Ojciec. Analiza miłosierdzia jako najwyższe-
go przymiotu Stwórcy: przejawu Jego miłości do każdej osoby ludzkiej, co umacnia jej godność.
Osobny rozdział zawiera interpretację egzystencjalną przypowieści o synu marnotrawnym (Łk
1 5,1 1 -32). W interpretacjach wskazywano związek z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej,
którego wizję Miłosierdzia Bożego papież analitycznie i twórczo rozwinął.
3.Laborem exercens (Z pracy), podtytuł: O pracy ludzkiej – 1 4 września 1 981 .
4.Slavorum apostol i (Apostołowie Słowian), podtytuł: Na 1100 rocznicę dzieła ewangelizacji Św.
Cyryla i Metodego – 2 czerwca 1 985.
5.Dominum et vivificantem (Pana i Ożywiciela), podtytuł: O Duchu Świętym w życiu Kościoła
i świata – 1 8 maja 1 986. Trzecia encyklika trynitarna. Temat: Duch Święty. Studium unaocznia-
nia się Boga jako osobowej miłości. Analiza pojęć bibl i jnych („ruah”, „nefesh”, „Parakletos”).
Duch Święty zapowiedziany przez Chrystusa w toku Ostatniej Wieczerzy jako osobowe tchnie-
nie miłości Boga ku ludziom, przenikające świat. „Grzech” jako akt wolnej woli człowieka:
zamknięcie na ducha miłości.
6.Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela), podtytuł: Błogosławiona Maryja Dziewica w życiu
pielgrzymującego Kościoła – 25 marca 1 987.
7.Sollicitudo rei socialis (Społeczna troska), podtytuł: Społeczna troska – 30 grudnia 1 987.
8.Redemptoris missio (Misja Odkupiciela), podtytuł: O stałej aktualności posłania misyjnego
– 7 grudnia 1 990.
9.Centesimus annus (Stulecie), podtytuł: Wstulecie encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” –
1 maja 1 991 .
1 0.Veritatis splendor (Blask prawdy), podtytuł: Podstawowe problemy nauczania moralnego
Kościoła – 6 sierpnia 1 993.
11 .Evangelium Vitae (Ewangelia życia), podtytuł: O wartości i nienaruszalności życia ludzkie-
go – 25 marca 1 995.
1 2.Ut unum sint (tytuł zachowany w tekście polskim w wersji łacińskiej; sens: Aby byli jedno),
podtytuł: O działalności ekumenicznej – 25 maja 1 995.
1 3.Fides et ratio (Wiara i rozum), podtytuł: O relacjach między wiarą a rozumem –
- 14 września 1998.
1 4.Ecclesia de Eucharistia (Kościół dzięki Eucharystii), podtytuł: Eucharystia w życiu Ko-
ścioła – 1 7 kwietnia 2003.
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Listy apostolskie: Jan Paweł I I napisał ponad 40 listów apostolskich:
· Ruti lans Agmen - 8 maja 1 979
· Patres Ecclesiae - 2 stycznia 1 980
· Amantissima Providentia - 29 kwietnia 1 980
· Sanctorum Altrix - 11 l ipca 1 980
· Egregiae Virtutis - 31 grudnia 1 980
· A Concil io Constantinopolitano - I 25 marca 1 981
· Salvifici Doloris 11 lutego - 1 984
· Redemptionis Anno - 20 kwietnia 1 984
· Les grands mystères - 1 maja 1 984
· Dolentium Hominum - 11 lutego 1 985
· Dilecti Amici - 31 marca 1 985
· Augustinum Hipponensem - 28 sierpnia 1 987
· Sescentesima Anniversaria - 5 czerwca 1 987
· Spiritus Domini - 1 sierpnia 1 987
· Duodecimum Saeculum - 4 grudnia 1 987
· Euntes In Mundum Universum - 25 stycznia 1 988
· Mulieris Dignitatem - 1 5 sierpnia 1 988
· Vicesimus Quintus Annus - 4 grudnia 1 988
· List Apostolski z okazji pięćdziesiątej rocznicy wybuchu I I wojny światowej - 27 sierpnia 1 989
· List Apostolski o sytuacji w Libanie - 7 września 1 989
· List Apostolski na 1 00-lecie Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła - 1 października 1 989
· List Apostolski na pięćsetlecie ewangelizacji Nowego Świata - 29 czerwca 1 990
· List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej - 25 marca 1 992
· Ordinatio Sacerdotal is - maja 1 994
· Tertio Mil lennio Adveniente - 1 0 l istopada 1 994
· Orientale Lumen - 2 maja 1 995
· List Apostolski na 400-lecie unii brzeskiej - 1 2 l istopada 1 995
· List Apostolski na 350-lecie unii użhorodzkiej - 1 8 kwietnia 1 996
· Operosam Diem - 1 grudnia 1 996
· Laetamur Magnopere - 1 5 sierpnia 1 997
· Divini Amoris Scientia - października 1 997
· Dies Domini - 31 maja 1 998
· Inter Munera Academiarum - 28 stycznia 1 999
· 300-letnia rocznica unii Greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim - 20 lipca 2000
· Novo mil lennio ineunte - 6 stycznia 2001
· Z okazji 1 700-letniej rocznicy "Chrztu Armenii" - 1 7 lutego 2001
· List Apostolski do Katolików z Węgier na zakończenie "Millennium Węgierskiego" - 25 lipca 2001
· Misericordia Dei - 2 maja 2002
· Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym - 1 6 października 2002
· Spiritus et Sponsa – z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia Konstytucj i Sacrosanctum
Concil ium o Liturgi i Świętej - 4 grudnia 2003
· Mane nobiscum Domine - 7 października 2004
· Gwałtowny rozwój - 24 stycznia 2005
Adhortacje apostolskie: (adhortacja– upomnienie, napomnienie, zachęta) – dokument
zwyczajnego nauczania papieskiego o charakterze duszpasterskim, adresowany do okre-
ślonej grupy osób, np. do zakonników, rodzin) albo do całego Kościoła. Najczęściej stano-
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wi podsumowanie Synodu Biskupów i zestawienie wniosków, jakie wypływają z synodu.
Adhortacje wydawane są co kilka lat po zakończeniu danego synodu.
Jan Paweł II wydał 14 adhortacji apostolskich:
· Catechesi Tradendae – o katechizacji w naszych czasach – 1 979.
· Familiaris Consortio – o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym – 1 981 .
· Redemptionis Donum – o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia – 1 984.
·Reconciliatio et Paenitentia – o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła – 1 984.
· Christifideles Laici – o powołaniu i misj i świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat
po Soborze Watykańskim I I – 1 988.
·Redemptoris Custos – o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła – 1 989.
· Pastores Dabo Vobis – o formacji kapłanów we współczesnym świecie – 1 992.
· Ecclesia in Africa – o Kościele w Afryce – 1 995.
· Vita Consecrata – o życiu konsekrowanym i jego misj i w Kościele i w świecie – 1 996.
· Ecclesia in America – o Kościele w Ameryce – 1 999.
· Ecclesia in Asia – o Kościele w Azji – 1 999.
· Ecclesia in Oceania – o Kościele w Oceanii – 2001 .
· Ecclesia in Europa – o Kościele w Europie – 2003.
· Pastores Gregis – o biskupie, słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata – 2003.

Konstytucje apostolskie: Jan Paweł I I wydał ki lka Konstytucj i apostolskich:
· Sapientia Christiana – o uniwersytetach i wydziałach teologicznych – 1 979.
· Magnum Matrimonii Sacramentum – prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów
nad Małżeństwem i Rodziną – 1 982.

· Ut sit – o powołaniu Prałatury Personalnej Świętego Krzyża i Opus Dei – 1 982.
· Sacrae discipl inae leges – ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego kodeksu prawa
kanonicznego – 1 983.

· Divinus perfectionis Magister – określająca zasady postępowania beatyfikacyjnego
i kanonizacyjnego – 1 983.

· Spiritual i Mil itum Curae – o duszpasterstwie żołnierzy – 1 986.
· Pastor Bonus – o odnowie i reformie Kuri i Rzymskiej – 1 988.
· Ex corde Ecclesiae – o uniwersytetach katol ickich – 1 990.
· Sacri canones – ogłoszona z okazji wprowadzenia kodeksu kanonów Kościołów
wschodnich – 1 990.

· Fidei depositum – z okazji publ ikacji Katechizmu Kościoła Katol ickiego – 1 992.
· Universi Dominici Gregis – o wakacie Stol icy Piotrowej – 1 996.

Papież wydał następujące książki:
Jako Jan Paweł II:
1 .Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność mał-
żeństwa – Watykan 1 986. Dlaczego Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobie-
tę? Gdy wstydzimy się zadawać dziecinne pytania, a jeszcze nie znamy na nie
odpowiedzi i gdy fascynuje nas podział ludzi na dwie poszukujące się połówki, a jed-
nocześnie frustruje niezrozumienie przedstawiciel i płci przeciwnej, chcemy znajdować
odpowiedzi poważne, głębokie i bl iskie naszym doświadczeniom. Takich odpowiedzi
udziela nam Jan Paweł I I w swojej teologii ciała.
2.Przekroczyć próg nadziei – Lublin 1 994. Jest to książka-wywiad, w której Jan Pa-
weł I I odpowiada na pytania włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego.
3.Tryptyk rzymski (poemat) – Kraków 2003. Dzieło Jana Pawła I I Tryptyk Rzymski
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składa się z trzech części. Pierwsza, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem a za-
razem przemijaniem świata i człowieka. W drugiej - medytacje nad Księgą Rodzaju na
progu Kaplicy Sykstyńskiej i tajemnicą stworzenia ukazaną przez Michała Anioła. Za-
mykająca trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest historią Abrahama ofiarującego
swego syna Izaaka.
4.Dar i Tajemnica – 1 996. Autobiograficzna książka Ojca Świętego napisana w pięć-
dziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
5.Wstańcie, chodźmy – Kraków 2004. Książka jest refleksją o posłudze biskupiej,
opartą na wydarzeniach z życia biskupa Karola Wojtyły, począwszy od 1 958 r. Nie
brak w niej także odniesień do czasów po 1 978 roku, w których Ojciec Święty nawią-
zuje do swojej posługi apostolskiej. Niepowtarzalna atmosfera papieskich opowiadań
sprawia, że książka staje się bl iska nie tylko sercom krakowian, ale i wszystkich Pola-
ków.
6.Pamięć i tożsamość – Kraków 2005. Impulsem do jej powstania były rozmowy, ja-
kie w 1 993 roku przeprowadzil i z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner.
Tematem książki jest właśnie człowiek: zanurzony w histori i , stający wobec zła XX
wieku, wreszcie szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia
się nad takimi pojęciami jak "naród", "ojczyzna", "Europa".

Jan XXIII: [Angelo Giuseppe Roncalli]

Encykliki Jana XXIII :
Encykliki są najważniejszymi i podstawowymi dokumentami papieskimi. Jan XXI I I na-
pisał ich osiem:
·Ad Petri Cathedram – 29 czerwca 1 959.
· Sacerdoti i Nostri Primordia – 1 sierpnia 1 959.
· Grata Recordatio – 26 września 1 959.
· Princeps Pastorum – 28 listopada 1 959.
· Mater et Magistra – 1 5 maja 1 961 .
·Aeterna Dei Sapientia – 11 l istopada 1 961 .
· Paenitentiam Agere – 1 l ipca 1 962.
· Pacem in Terris – 11 kwietnia 1 963.
Inne dzieła:
Poczytnym stał się Dziennik duszy (wł. Il giornale dell’anima e altri scritti di pietà),
który papież Roncall i zaczął pisać w 1 895 i kontynuował każdego dnia aż do swej
śmierci w 1 963. Dzieło to przetłumaczono na wiele języków, w tym na język polski
(tłum. Józefa Ledóchowska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1 965).
Jako Angelo Giuseppe Roncall i wydał Il cardinale Cesare Baronio. Nel terzo centena-
rio della sua morte (Monza, 1 908) oraz Mons. Giacomo Maria Radini-Tedeschi, ve-
scovo di Bergamo (Rzym, 1 963).

We Włoszech zrealizowano dwa filmy telewizyjne opowiadające o życiu papieża Jana XXIII:
1 .Ojciec Giovanni − Jan XXI I I w reż. Giorgio Capitaniego, w 2002 (2 odcinki).
2.Dobry Papież w koprodukcji włosko-amerykańskiej, w reż. Ricky’ego Tognazziego,
w 2002.

zebrała i opracowała: Zofia Szachowicz
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Tak, tak, to prawda – minęło nam 2 lata…
Nasza gazetka parafialna Zbawiciel po reaktywacji w tym roku obchodzi drugi rok swego
istnienia.
Gazetka istnieje i ma się dobrze dzięki naszym Parafianom i gościom, a także - nie ma co
kryć - zespołowi redakcyjnemu.
Bez przychylności naszych Duszpasterzy, wsparcia Parafian nie byłoby nas.
Co robimy?, jak robimy?, kim jesteśmy?
Najmłodszym członkiem naszej redakcji jest mała, 1 1 -miesięczna Madzia. Zespół redak-
cyjny tworzą bowiem młodzież i dorośl i : rodziny, w tym jedna z trójką dzieci, narzeczeń-
stwo, uczennice, maturzyści, studenci, osoby pracujące, diakoni i klerycy. Każdy z nas –
członków zespołu redakcyjnego - realizuje swe pasje i jest chętny do współpracy.
Do tej pory wydaliśmy 23 numery gazetki. Czy dużo to, czy mało? To jest aż 24 tys. me-
trów papieru!
Rozdaliśmy do tej pory 46 nagród! Wpływało do redakcji po pięć – sześć kuponów konkur-
sowych. Co z tego wynika? Są duże szanse na nagrody. Warto brać w nich udział. A więc
do dzieła!
Mimo różnicy – i to sporej – wieku panuje na naszych redakcyjnych naradach miła, rado-
sna, rodzinna atmosfera. A jak to w rodzinach bywa – czasami się sprzeczamy, dowodzimy
swoich racji , „gadamy”, dyskutujemy i piszemy. Do porządku doprowadza nas zawsze
ks. Piotr! No, i z tego twórczego fermentu wychodzi to, co Państwu proponujemy i co
Państwo – mamy nadzieję - chętnie czytają. A czytają nas nie tylko w Zielonej Górze. Wró-
belki ćwierkają, że docieramy do Nowej Soli , Świebodzina, Słubic, Łodzi i na Dolny Śląsk
i najdalej – nawet do Elbląga.
Znajdujemy naszą gazetkę w domach Parafian w różnych miejscach: rozłożone na stołach,
postawione na regałach, położone na nocnych stol iczkach – to zaświadcza, że jesteśmy
obecni w Państwa domach. Cieszy nas to bardzo!
Obok bogatych w swej treści tekstów odnajdują Państwo w naszych numerach Zbawiciela
fotoreportaże, które dokumentują wiele uroczystości. To swoista kronika wydarzeń para-
fialnych! Jednocześnie gazetka tworzy platformę wymiany doświadczeń. Współpracuje
z nami wiele osób, m. in. diakoni i klerycy, dziennikarz, pracownicy naukowi, siostry za-
konne oraz biskup. Jesteśmy otwarci na propozycje i uwagi, przyjmiemy do swego grona
chętnych do współpracy i tworzenia nowych numerów gazetki.
Co miesiąc czyta nas około pół tysiąca Rodzin!
Zespół redakcyjny tworzy i rozprowadza gazetkę po Mszach Św. Bez pomocy i wsparcia
grup parafialnych nie byłoby to możliwe. Dziękujemy!! !
Gazetka utrzymuje się tylko dzięki hojności i zainteresowaniu Parafian, pozwala na wyda-
wanie kolejnych numerów. Wszyscy członkowie Zespołu pracują za walutę watykańską: za
„Bóg zapłać”. Inna „waluta” w grę nie wchodzi! Otrzymane datki od Państwa pozwalają na
zapłacenie druku kolejnych numerów gazetki.
Składamy Wszystkim serdeczne podziękowania za przychylność, pomoc, zainteresowanie
i hojność!

JUBILEUSZ

ZESPÓŁ REDAKCJI GAZETKI ZBAWICIEL



„Zbawiciel”30

ŚWIĘCI

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

Św. Joanna Beretta Molla była przedostatnim, dwunastym
dzieckiem Alberta i Mari i . Urodziła się w Magencie, niedale-
ko Mediolanu, w 1 922 r. Dom, w którym rosła, pełen był mi-
łości i wiary. Dzieci razem z matką codziennie modliły się
i chodziły na Mszę Św.

W 1 942 r. rozpoczęła studia medyczne. Niestety również
w tym roku umarl i jej rodzice. Żywa wiara i zaufanie Bogu
nie pozwoliły na pogrążenie się w rozpaczy osieroconemu
rodzeństwu. Z zachowanych do dziś jej notatek z tego
okresu przebija ogromna dojrzałość wiary i odpowiedzial-
ność za każde słowo.

Po uzyskaniu dyplomu z medycyny i chirurgi i w 1 949 r. na Uniwersytecie w Pa-
wii , otworzyła kl inikę medyczną w Mesero (koło Magenty). W kolejnym roku zro-
biła specjal izację z pediatri i na Uniwersytecie w Mediolanie, gdzie później
prowadziła swoją praktykę lekarską.

W 1 951 r. po raz pierwszy przypadkowo spotkała inżyniera Piotra Mollę, a 24
września 1 955 r. Joanna i Piotr wzięl i ślub. Byli ludźmi pracowitymi, ale pogodny-
mi i szczęśliwymi. Staral i się spędzać razem jak najwięcej czasu. Chodzil i po gó-
rach, jeździl i na nartach, lubi l i koncerty i przedstawienia teatralne. Joanna
interesowała się modą, przeglądała nowe żurnale. Była elegancką i zadbaną ko-
bietą. Umiała prowadzić samochód, co w tamtych czasach nie było częste wśród
kobiet.

Państwo Molla chciel i mieć dużo dzieci. We wrześniu 1 961 , pod koniec drugiego
miesiąca czwartej ciąży, w jej macicy rozwinął się włókniak. Mimo tzw. wskazań
medycznych do przerwania ciąży, zdecydowała się donosić ją do końca.
21 kwietnia 1 962 urodziła się jej kolejna córka. Pomimo starań lekarzy ran-
kiem 28 kwietnia Molla zmarła w wieku 39 lat. Pozostawiła męża i czworo małych
dzieci. Mąż, rodzina, przyjaciele, ale też pacjenci, którym służyła, zapamiętal i ją
jako dobrą i del ikatną kobietę. Piotr po jej śmierci powiedział:
„(. . . ) Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu
– jako matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było istotą, która
miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły
zaledwie dwa miesiące".

Jan Paweł I I beatyfikował Joannę podczas Światowego Roku Rodziny 24 kwiet-
nia 1 994 r. , a kanonizował ją dziesięć lat później - 1 6 maja 2004 r. Na uroczystej
Mszy Św. byli obecni m. in. mąż Joanny i najmłodsza córka - Joanna Emanuela.
Relikwie św. Joanny znajdują się w wielu kościołach na całym świecie.
W Polsce są też w wielu parafiach, bo święta ta cieszy się u nas dużym kultem.

oprac. Aleksandra Ferenc
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MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ I KAPŁANÓW
ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY KOWALSKIEJ (DZ.S.F. 1052)

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości
i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby
serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.
Panie, daj nam świętych kapłanów. Ty sam ich utrzymuj
w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc
miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od
zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na
dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie,
kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić
świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

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.

Oddamy wózek dla bliźniąt, dwufunkcyjny w bardzo
dobrym stanie. Wiadomość pod nr tel. 600 005 142
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STREFA RELAKSU

SSUUDDOOKKUU

Kupon konkursowy nr 23.

Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 23 ( 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 22 zostaną wręczone 1 8 maja, po Mszy św. o godz. 1 0.30.

DDll aa ddzzii eeccii

Należy wypełnić puste kratki w taki
sposób, aby w każdym rzędzie,
kolumnie i małym kwadracie 3 x 3
znalazło się 9 różnych cyfr.

W rozwiązaniu podaj pierwszy wiersz

diagramu.
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KKĄĄCCIIKK KKUULLTTUURRAALLNNYY

WARTO PRZECZYTAĆ. . .

STREFA RELAKSU

Czekoladowe pisanki
Składniki:
200 g czekolady
200 ml śmietanki
36%
1 łyżka serka ma-
scarpone
4 łyżki cukru pudru
1 łyżka rumu (opcjonalnie)
Kolorowe posypki

Czekoladę rozpuścić i ostudzić. Śmietan-
kę ubić z cukrem pudrem i wymieszać
kolejno z serkiem, ostudzoną czekoladą
i rumem. Gotową masę schłodzić w lo-
dówce przez ok. 2 godz, następnie for-
mować jajka i obtaczać w posypkach,
można również ozdobić kolorowym lu-
krem.

Najlepsze kruche ciasto na mazurek
Jest to podstawowe kruche ciasto. Moż-
na je przełożyć dowolną masą: marmo-
ladą, kajmakiem lub masą marcepa-
nową.
Składniki:
2 szklanka mąki
pszennej
4 żółtka
20 dag masła
1 /2 szklanki cukru pudru
2 łyżki śmietany
Łyżeczka sody

Żółtka ubijamy z cukrem na puszystą
masę. Mąkę wymieszaną z sodą ‘sieka-
my’ z mocno schłodzonym masłem, na-
stępnie łączymy z żółtkami i śmietaną
i krótko wyrabiamy. Przed upieczeniem
należy schłodzić surowe ciasto w lodów-
ce przez ok. 2 godz.

Anna Nadstoga

KKĄĄCCIIKK KKUULLII NNAARRNNYY

"Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II" 
Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki opowiada Brygidzie Grysiak
o tym, co działo się w papieskich apartamentach, kiedy nie było
w nich gości, a przy stole zasiadali sami domownicy. Dwa ważne
momenty w roku: Boże Narodzenie i Wielkanoc, były czasem, kie-
dy w Watykanie pojawiał się mały kawałek Polski – z jej świątecz-
nymi zwyczajami, śpiewami, opowieściami. Obok opowieści
lekkich, anegdotycznych, pojawiają się też sprawy poważne.
Świadkowie ostatniego Wielkiego Tygodnia Jana Pawła I I w przej-
mujący sposób opowiadają o tym, co działo się w ostatnim tygo-
dniu życia Papieża. Wstrząsające relacje o bólu, cierpieniu, ale

przede wszystkim o wielkiej cierpl iwości, z jaką Jan Paweł I I podchodził do tego, co
działo się w tym czasie wokół niego, w zupełnie nowym świetle pokazuje czas, który dla
wszystkich wierzących był szczególny. Swoim życiem napisał najpiękniejszą encyklikę
– mówi abp Mokrzycki. Żadna inna encyklika nie przyprowadziła do Boga tylu ludzi.
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Wiktoria Stanisława Karaś, Wiktoria Karolina Popławska,

Adrian Naleziński, Jakub Nikoniuk, Aleksander Sułkowski,

Hanna Aleksandra Babiś, Michał Lehnhardt,

Barbara Żołyńska, Natasza Witczak,

Dominik Marcin Baran

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

Parafialna 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.

I rena Sieradzka, Gertruda Nowak, Kazimierz Siel icki,
Stanisław Olejniczak, Maria Wawrzyniak, Włodzimierz Bogucki,

Czesław Stefanski, Stefan Sywy, Henryk Kurek,
Olga Szczepankowska, Aleksandra Frołowicz, Marcin Woźny
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Fotoreportaż

Koncert Zespołu New Life'M (Fot. Krzysztof Król /GN)
28 marca 2014 r.

Dzień Świętości Życia. Duchowa adopcja dziecka poczętego
25 marca 2014 r.

Msza Św. w intencji obrony życia oraz Marsz dla Życia
30 marca 2014 r.



Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na kwiecień:

Ogólne: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy

podział dóbr i zasobów naturalnych.

Misyjne: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadcza-

nych przez ból i chorobę.

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, Małgorzata Adamczewska,
Zofia Szachowicz (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga, Magdalena Iwańska,
Amelia Waszkowska;
Skład i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski; Grafika: Joanna Widzińska, Artur Matuszewski.
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 .

Uwaga! Uwaga!
Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego sklepi

ku przy Parafii. Znajdziemy w nim wiele ciekawych
propozycji do czytania.

Polecamy i rozprowadzamy czasopisma katol ickie, jak:
„Źródło”, „Miłujcie się”, „W naszej Rodzinie”,
„TAK w RODZINIE” „Gość niedzielny”,
„Niedziela”.

Polecamy też kolorowe książeczki dla dzieci :
„Anioł”, „Ola i Jaś”, „Mały Rycerz Niepokalanej”

Rozprowadzamy też ciekawe książki.
U nas możesz również nabyć pismo parafialne „Zbawiciel”.

Koło Przyjaciół Radia Maryja

pełni dyżury w biurze

k/zakrystii w dniach:

 środa od godz. 17.30  18.30;

 sobota od godz. 10.00  11.00;

 niedziela od godz. 9.30  13.00.




