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Fotoreportaż

Droga Krzyżowa ulicami miasta
13 kwietnia 2014 r.

Wielki Czwartek – Pamiątka ustanowienia sakramentu Kapłaństwa
i Eucharystii  17 kwietnia 2014 r.

Wielki Piątek – Dzień Męki Pańskiej
18 kwietnia 2014 r.
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„Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam moje owce, a one Mnie znają”
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „Zbawiciel”
W niedzielę Dobrego Pasterza nasze myśli kierujemy ku
Chrystusowi, który objawia się nam jako Troskliwy Pasterz
zatroskany o swoją Owczarnię, którą jest Kościół. Chrystus
wzywa nas dzisiaj do modlitwy o nowe powołania kapłańskie
i zakonne, aby Orędzie Ewangeliczne docierało do wszystkich
zakątków świata, aby nigdzie nie brakowało szafarzy
sakramentów świętych ustanowionych przez Chrystusa. W tym
miesiącu maryjnym za przyczyną Maryi – Matki Kapłanów
pragniemy modlić się za nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów naszej
diecezji, którzy pełni zapału pójdą głosić Ewangelię.
Od 11 dni rozbrzmiewa radosna pieśń - „Chwalcie łąki umajone" oraz słowa
Litanii Loretańskiej. Przychodzimy do Maryi, aby zawierzyć nasze rodziny i nas
samych. Pragniemy naszej Matce dziękować za łaski, których nam udziela.
Chcemy trwać z Maryją na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego.
Wyrazem tej modlitwy będą także rozpoczynające się od 1 3 maja Nabożeństwa
Fatimskie, które potrwają do 1 3 października. Trwa bowiem Nowenna przed
stuleciem Objawień w Fatimie. Zapraszamy na te nabożeństwa, aby poprzez
modlitwę różańcową wypraszać nawrócenie dla grzeszników i pokój dla świata.
Maj to także miesiąc eucharystyczny związany z Uroczystością I Komunii Świętej.
Chrystusowe wołanie „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” realizuje się
w życiu każdego dziecka, które przyjmuje Pana Jezusa do swego serca. Modlimy
się za dzieci naszej Parafii, które przystępują dzisiaj po raz pierwszy do Komunii
św., aby w tym zjednoczeniu z Panem Jezusem trwały przez całe życie.
W naszych modlitwach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Maryi
pragniemy pamiętać także o naszych matkach ziemskich, by Bóg żyjącym błogosławił, a zmarłym dał wieczny pokój nieba.
„Idźmy tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki" – słowami tej pieśni
maryjnej zachęcam wszystkich do wpatrzenia się w Maryję jako wierną
służebnicę Pańską, która pełna łaski wstawia się za nami i przez swoje Fiat uczy
nas całkowitego zawierzenia Bogu.
Trwajmy jednomyślnie na modlitwie
Ks. Mirosław Maciejewski – Proboszcz
wraz z duszpasterzami naszej Parafii
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AKTUALNOŚCI
KALENDARIUM WYDARZEŃ PARAFIALNYCH
NA MAJ 2014 r.
1216.05. - Biały Tydzień.
13.05.
14.05.
18.05.
26.05.
26.05.
01.06.

Msza Święta o godz. 1 7.00.
Na zakończenie pielgrzymka dzieci do Rokitna.
- Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1 8.30.
- Czuwanie dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II. Zaprasza wspólnota
Odnowy w Duchu Świętym.
- Procesja ku czci Jana Pawła II w dniu urodzin Świętego. Rozpoczęcie
procesji: Stary Rynek, godz. 1 4.30.
- Dzień Matki.
- 25 rocznica powstania Związku Sybiraków w Zielonej Górze.
Msza Święta o godz. 1 0.00.
- Dzień Dziecka. Msza Święta o godz 1 0.30.

Drodzy Kapłani, dziękując Wam, że odpowiedzieliście na
głos Chrystusa, który wzywałWas do pójścia za Nim, życzymy
Wam wszelkich potrzebnych ŁaskBożych, opieki Matki Bożej
oraz codziennejfascynacji Waszym powołaniem.
Z okazji majowego Dnia Matki życzymy wszystkim Mamom
Bożego błogosławieństwa, zdrowia, radości, cierpliwości
i pamięci dzieci nie tylko odświęta. Niech każdego dni świeci
Wam słońce to na niebie i w sercu.
W Y K A Z N A B O Ż E Ń S T W N A C A Ł Y MI E S I Ą C
Nabożeństwa majowe od

poniedziałku do soboty po Mszy Świętej o godz. 9.00 i 1 8.30
oraz w niedzielę o godz. 1 6.00.
Poniedziałek - Litania do św. Pięciu Pierwszych Męczenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
- Nabożeństwo do św. Antoniego z ucałowaniem relikwii o godz. 9.00.
Środa
- Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy Świętej
o godz. 9.00 i 1 8.30.
Piątek
- Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
Sobota
- Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy Św. o godz. 9.00.

MAJ
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ŻYCIE PARAFII
GRUPY PARAFIALNE

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

Ministranci

Chór parafialny

Odnowa w Duchu Świętym

Dyżury w każdy wtorek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebanii.
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 soboty;
godz. 11 .00, salka nr 4.

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 czwartek;
salka nr 1 , rozpoczynają się Mszą Świętą
o godz. 1 8.30.

Spotkania w poniedziałki; salka nr 4, rozpo- Żywy Różaniec
czynają się Mszą Świętą o godz. 1 8.30.
Spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca;
Klub Inteligencji Katolickiej
godz. 7.45 w górnym kościele.
Spotkania w każdy wtorek; godz. 1 9.00,
salka KIK na plebanii.

Koło Przyjaciół Radia Maryja serdecznie zaprasza młodzież na
pielgrzymkę na Jasną Górę, aby podziękować Panu Bogu
i Matce Najświętszej za kanonizację papieża Jana Pawła II.
Wyjazd pielgrzymki w dniu 24 maja br. (sobota) godz. 8.00 koło
kościoła Najświętszego Zbawiciela.
Zapisy: w biurze Koła Przyjaciół Radia Maryja w czasie dyżurów:
- środa 1 7.30-1 8.30
- sobota 1 0.30-11 .30
- niedziela 9.30-1 3.00

Zapraszamy

6

„Zbawiciel”

ŻYCIE PARAFII

W dniach 22.03. – 1 3.04.201 4 r. odbywał
się I FESTIWAL MUZYKI PASYJNEJ.
W ramach Festiwalu odbyło się 1 0 koncertów, podczas których zaproszone
zespoły i soliści prezentowali słuchaczom
mękę naszego Pana zamkniętą
w melodii. Wielu kompozytorów tworzy
ten szczególny gatunek muzyki, każdy
z nich pozwala nam przeżyć niesamowite
chwile, pełne emocji, zadumy, refleksji.
Gdzie rozlegała się muzyka?
• 22.03.201 4 – Świdnica, kościół p.w. Św. Marcina
• 22.03.201 4 – Zielona Góra, kościół p.w. Ducha Świętego
• 30.03.201 4 – Wilkanowo, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
• 30.03.201 4 – Zielona Góra, Konkatedra p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
• 30.03.201 4 – Głogów, kościół p.w. NMP Królowej Polski
• 05.04.201 4 – Zielona Góra, kościół p.w. Św. Alberta Chmielowskiego
• 06.04.201 4 – Sława, kościół p.w. Św. Michała Archanioła
• 06.04.201 4 – Nowa Sól, kościół p.w. Św. Antoniego
• 1 2.04.201 4 – Zielona Góra, kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela
• 1 3.04 201 4 – Międzyrzecz, kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela
Wykonawcami byli
º soliści: Bogumiła Tarasiewicz, Jolanta Sipowicz, Anna Ulwańska, Beata
Dunin-Wąsowicz, Violetta Janecka, Regina Chańczewska, Małgorzata Wyrwa,
Eugeniusz Olejniczak, Julian Tatarynowicz (organy), Roman Ohem (skrzypce),
Agata Dobryniewska (skrzypce), Grzegorz Łukasiewicz (akordeon);
º zespoły: Chór Kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego „Vox humana”, Chór
Kameralny
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego
w Szczecinie, Chór Towarzystwa Śpiewaczego „Cantemus Domino”,
Międzyrzecki Chór Kameralny, chór Kleryków Wyższego Seminarium
Duchownego w Paradyżu, Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Chór „Beati Cantores” z Głogowa, Chór „Laudate Dominum”
z Głogowa, Chór „Cantate Deo” ze Sławy, Orkiestra Kameralna PSM II st. im.
M. Karłowicza z Zielonej Góry, Niemiecko – Polska Orkiestra Młodzieżowa;
Myślę, że dzięki tej niezwykłej muzyce, mogliśmy przeżyć okres Wielkiego Postu
w szczególny sposób. Jestem pewna, że kolejny Festiwal Muzyki Pasyjnej
zgromadzi jeszcze więcej słuchaczy, ponieważ warto na kilka chwil oderwać się od
codziennych obowiązków i „zanurzyć się” w „męce w melodii zamkniętej”.
Violetta Janecka

MAJ
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„MŁODZI CYRENEJCZYCY”
Dwa autokary, 1 03 osoby i prawie 48 godzin w podróży. Przedstawiciele polskich
diecezji wyjechali w dniach 09-1 5 kwietnia do Rzymu. Wzięli udział w spotkaniu
delegatów komitetów Światowych Dni Młodzieży z ponad 1 00 krajów, zainicjowanym przez Papieską Radę ds. Świeckich. Celem spotkania było podsumowanie
Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro i wymiana spostrzeżeń na temat
przygotowań do ŚDM w Polsce. Wieczór integracyjny, z udziałem polskiej młodzieży, okazał się prawdziwym sukcesem. Młodzi Polacy tańczyli poloneza wspólnie z delegatami z całego świata. Rozmawiali, ale przede wszystkim zapraszali
mieszkańców innych krajów do swoich diecezji w 201 6 r.
Najważniejszym momentem wyjazdu polskiej delegacji była oczywiście Msza Św.
w Niedzielę Palmową z papieżem Franciszkiem i odebranie od młodych Brazylijczyków Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, oficjalnych znaków towarzyszących spotkaniu młodych.
Tego, co działo się na placu Świętego Piotra, nie da się opisać słowami. Wielka
euforia oraz poczucie wspólnoty. My, młodzi Polacy, byliśmy świadectwem żywego
Kościoła. Mnie osobiście udało się znaleźć w 25-osobowej delegacji przyjmującej
Krzyż i stać tuż obok Ojca Świętego. Było to niezwykłe i niezapomniane przeżycie.
Kiedy papież wysiadł niespodziewanie z papamobile i podszedł do nas, wszyscy
nie kryliśmy wzruszenia. Jedni prosili o błogosławieństwo, drudzy chwytali za rękę.
Istny cud! Mimo zmęczenia, przepełniała mnie radość bycia w Watykanie i uczestnictwa w tak pięknym i niepowtarzalnym wydarzeniu. Uświadomiłam sobie, że
tworzyłam wraz z innymi historię. Nie ulega wątpliwości, że pielgrzymka do Rzymu
była prawdziwą ucztą zarówno dla duszy, jak i dla ciała.
Magdalena Kowalewicz
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BIEG DO PUSTEGO GROBU
DLA WIERZĄCYCH I WĄTPIĄCYCH

Po raz drugi w historii Nowej Soli odbył się wielkanocny bieg do pustego grobu organizowany przez kapucynów. W tym roku w biegu ulicznym na dystansie 1 0 km uczestniczyło aż 600 osób z całej Polski i z zagranicy, w tym nasi parafianie! Wstępując
w ślady Piotra i Jana, którzy niespełna XX wieków temu na wieść o pustym grobie pobiegli, aby naocznie przekonać się, czy tak rzeczywiście jest, jak opowiadały niewiasty, my również wyruszyliśmy w drogę.
Bieg do Pustego Grobu to szansa na spędzenie drugiego dnia świąt wspólnie, w dużym gronie amatorów biegania na świeżym powietrzu. Można przecież święta obchodzić troszkę inaczej, bardziej aktywnie, zgodnie z zasadą w zdrowym ciele, zdrowy
duch. W czasie biegu – przeciętny biegacz biegnie ok. 60 min. – można się pomodlić,
można porozmawiać z ludźmi po drodze. Atmosfera w trakcie biegu jest bardzo fajna –
powiedział o. Grzegorz Marszałkowski, pomysłodawca i główny organizator biegu.
W przygotowaniu i profesjonalnym przeprowadzeniu imprezy sportowo-ewangelizacyjnej brało udział ponad 1 00 wolontariuszy, którzy już od stycznia przygotowywali
wielkanocny bieg. Specyfikę biegu stanowi religijna motywacja i oprawa. Przed startem modlitwę zawodników poprowadził bp Paweł Socha, który również dał znak do
startu.
Dekoracja zwycięzców miała miejsce w kościele, a na zakończenie była Msza Św. Atmosfery doskonałej, radosnej zabawy nie zepsuł lekki deszcz,
który pokropił na zakończenie biegu. Dla wielu atletów było to bardzo kojące ochłodzenie po dużym wysiłku.
Ważnym elementem nowosolskiej imprezy biegowej
była pomoc misjonarzom. Organizatorzy przeznaczyli 5 zł z każdego wpisowego na pomoc dla misji
w Republice Środkowoafrykańskiej, w której trwa
wojna domowa. Czas i wyniki nie były najważniejsze, ale wspólne świętowanie z dużą dawką adrenaliny. Wielu biegło, wielu zobaczyło, że grób jest
pusty, bo Jezus naprawdę zwyciężył i grzech,
i śmierć.
Przybiegłem, zobaczyłem - On zwyciężył.
Rafał Deresz

MAJ
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII – moje przeżycia.
Mój wyjazd na kanonizację rozpoczął się już 24 kwietnia. W planach było jeszcze
zwiedzenie Wenecji oraz Rzymu, zanim zapełni się on tłumem pielgrzymów. Podróż
była męcząca, jednak moje pragnienie bycia w tym pięknym kraju było większe. Już
po wyjściu z autokaru i pierwszym oddechu włoskim powietrzem, zmęczenie zniknęło.
Wenecja przywitała nas pięknym słońcem i błękitnym niebem. Przejazd tramwajem
wodnym i już byliśmy w mieście. Szybkie przejście przez tłum ludzi i znaleźliśmy się
w kościele św. Marka. Tam – Msza Święta dla Polaków. Było to tym większe przeżycie,
gdyż niewielu ludziom udaje się uczestniczyć w tym miejscu we Mszy. Po zwiedzeniu
Wenecji udaliśmy się w stronę hotelu na odpoczynek.
Kolejny dzień przywitaliśmy o 6 rano. Szybkie śniadanie i do autokaru, aby zwiedzić
jak najwięcej. Mimo wczesnej godziny, do Bazyliki Św. Piotra była już ogromna kolejka.
Nie powiem, żeby nastrajała mnie ona optymistycznie, ale wtedy przypomniałam sobie
słowa mojej Mamy, która pisała mi: „Papieżowi też było ciężko i był zmęczony, ale
szedł do ludzi. Jesteś tam dla Niego i tak jak mówił: TRZEBA IŚĆ POD PRĄD”. Za
każdym razem, gdy chciałam ponarzekać, przypominałam sobie te słowa i one dawały mi motywację. Po
przeszło 4 godzinach stania, zostaliśmy wpuszczeni
do Bazyliki. Przy grobie Jana Pawła II pielgrzymi klęczeli, zapalali świece, czuwali i modlili się. Mimo tego,
że każdy był innej narodowości – czuć było jedność.
Taką, o jaką zawsze nasz Papież prosił. Ogarnął
mnie niezwykły spokój, całe zmęczenie odeszło, powierzyłam wszystkie swoje intencje Ojcu Świętemu…
Przy grobie Jana XXIII nie można było się zatrzymywać, tylko klęknąć. Plac św. Piotra był już w pełni
przygotowany na uroczystości kanonizacyjne. Najwytrwalsi rozłożyli już materace i flagi i czekali.
Sam dzień kanonizacji był dla mnie najtrudniejszym,
a zarazem najpiękniejszym dniem pielgrzymki. Po 3 godzinach snu nie wyobrażałam
sobie tego, jak wytrzymam tyle godzin na Mszy. Nie było mowy już o wejściu na plac
św. Piotra, postanowiliśmy więc poszukać miejsca, aby być jak najbliżej telebimu. Poszliśmy w stronę Piazza Navona. Tam – ogromna kolejka, ale przesuwała się do przodu. Była więc nadzieja, że coś będziemy widzieć. Ogromny ścisk, powolne kroczki, ale
idziemy. W końcu o godz. 7 udało nam się dotrzeć pod sam telebim. Pozostało oczekiwać do godziny 1 0 na rozpoczęcie Mszy. Do tego czasu pielgrzymi przychodzili i odchodzili. Każdy szukał skrawka wolnego miejsca, aby móc śledzić relację na telebimie.
Już podczas śpiewu litanii do Wszystkich Świętych cały plac ucichł. Emocje, jakie nam
towarzyszyły były nie do opisania. Za każdym razem, gdy Papież Franciszek wspominał Jana Pawła II i Jana XXIII, słychać było brawa, zarówno na placu św. Piotra, jak
i na Piazza Navona. Mimo, iż byliśmy tak daleko od placu św. Piotra, liczył się dla nas
fakt, że uczestniczymy w tym ważnym wydarzeniu. Nagrodą za cały ten trud było
przyjęcie Komunii Świętej na Piazza Navona, gdzie właściwie nikt się tego nie spodziewał. Byliśmy zmęczeni, ale pełni radości w sercu. Czuliśmy, że nasze intencje,
przywiezione do nowych świętych zostaną wysłuchane.
To był piękny czas. Nie powiem, że łatwy i beztroski. Niejednokrotnie pojawiało się
zwątpienie. Jednakże cały ten trud został nam wynagrodzony. Wierzę, że to wszystko
w przyszłości zaowocuje, umacniając moją wiarę.
Monika Wertz
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TEMATY MIESIĄCA
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PO NABOŻEŃSTWIE ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ WYRAŹMY
MI Ł O Ś Ć D O MA T K I B O Ż E J I N A S Z E G O
PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
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Wartość
pracy
ludzkiej

TEMATY MIESIĄCA

„Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę
bowiem człowiek nie tylko
przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek,
a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem". (Jan Paweł II)

Poza religią, rodziną i zdrowiem praca stanowi jedną z uniwersalnych wartości dla
człowieka. Kształtując naszą codzienność wyznacza nam standardy i status
w społeczeństwie. Od posiadania określonego źródła dochodu zależy jak będzie
wyglądał kształt i wymiar naszej doczesności. Postrzegając wartość pracy jedynie
poprzez aspekt materialny, określamy jakość naszego zaangażowania jedynie
w parametrach określonego zysku. Jak więc „wycenić” pomoc, którą niosą
wolontariusze aktywnie działający przy różnych organizacjach? Jak docenić pracę
kobiet prowadzących gospodarstwa domowe? W jakich kategoriach sklasyfikować
bezinteresowne wsparcie osoby od nas zależnej czy też trud wychowania dzieci?
Niejednokrotnie praca dla wielu ludzi stanowi cel sam w sobie. Inne kryteria
podejmowania zatrudnienia będą ważne dla osób stawiających pierwsze kroki na
rynku pracy, a inne dla osoby posiadającej rodzinę, długoletnie miejsce
zamieszkania i ugruntowane role społeczne. Dla jednych praca ma być źródłem
samorealizacji i szybkiego zysku, dla innych poczuciem stabilizacji i gwarantem
bezpieczeństwa. Coraz ważniejszym wyznacznikiem dobrej pracy staje się
atmosfera i możliwość rozwoju własnych zainteresowań, a także to, by nasze
miejsce zatrudnienia nie naruszało godności osobistej. Rozpatrując ten ostatni
element warto podkreślić, że praca każdego człowieka jest równie treściwa,
niezależnie od obejmowanego stanowiska, zakresu zadań czy wielkości
uzyskiwanych dochodów. Cokolwiek czynimy, w jakikolwiek sposób zarabiamy na
życie powinniśmy wykonywać nasze zajęcia z jednakowym zaangażowaniem
i poczuciem własnej wartości. Cytując Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Agnieszka Sobiak
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NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym
obwoływał rok łaski od Pana”

Łk 4, 18-19

„Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych
grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego,
Jemu chwała i moc na wieki wieków!”
Chrystus-Kapłan Nowego i Wiecznego
Przymierza - wszedł przez swoją krew do
świątyni niebios, dokonawszy raz na
zawsze odkupienia grzechów całej
ludzkości.
„Uczynił

nas

Ap 1, 5-6

królestwem–kapłanami”.

Chrystus nie tylko dokonał osobiście tej
odkupieńczej ofiary, która gładzi grzechy
świata i oddaje doskonałe uwielbienie
chwale Ojca. Chrystus również ustanowił
kapłaństwo jako sakrament Nowego
Przymierza, aby ta jedyna ofiara, którą On złożył Ojcu w sposób krwawy,
mogła się stale ponawiać w Kościele w sposób bezkrwawy pod postaciami
chleba i wina.
„Uczynił nas królestwem–kapłanami”. Uczynił nas uczestnikami swojego

jedynego kapłaństwa, aby na ołtarzach całego świata i we wszystkich epokach
dziejów mogła się uobecniać krwawa i niepowtarzalna ofiara Kalwarii.

Pragniemy odnowić w sobie świadomość tego daru. Pragniemy go niejako na
nowo przyjąć i na nowo ukierunkować ku dalszej posłudze. Służebne bowiem
jest to nasze sakramentalne kapłaństwo, jest posługą niezwykłą i specyficzną.
Oto służymy Chrystusowi, ażeby Jego jedyne i niepowtarzalne kapłaństwo
mogło wciąż żyć i działać w Kościele dla dobra wiernych. I służymy
chrześcijańskiemu ludowi, naszym braciom i siostrom, którzy przez naszą
sakramentalną posługę stają się coraz głębiej uczestnikami Chrystusowego
odkupienia.
Homilia Jana Pawła II w Wielki Czwartek 1 kwietnia 1999 roku.

oprac. Magdalena Iwańska
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„Ja jestem Dobrym Pasterzem (…) Dobry Pasterz daje życie
za swoje owce (…).” Jezus w dzisiejszej Ewangelii rysuje obraz Pasterza,

któremu zależy na owcach. Zależy mu tak bardzo, że kiedy jedna z nich się
zgubi, zostawia stado i idzie jej szukać. Szuka i woła, aż w końcu ją znajduje.
Czyż nie na tym właśnie polega powołanie? Ze mną tak było – nadal jest.

Pochodzę z pobożnej, katolickiej, kochającej się rodziny. Mieszkamy na wsi –
Dąbroszyn k. Kostrzyna nad Odrą. Dziękuję Panu Bogu za mój rodzinny dom,
choć problemów i słabości też nie brakuje, ale… gdzie ich nie ma. Od dzieciństwa
byłem zafascynowany Panem Bogiem, Kościołem. Jako czterolatek „bawiłem się
w księdza”, odprawiałem mszę w kuchni – często rolę wiernych musiała przyjmować babcia, która akurat przygotowywała obiad. Gdy nieco podrosłem, w drugiej
klasie przystąpiłem do I Spowiedzi i Komunii Świętej, został ministrantem, czytałem czytania, śpiewałem psalmy, pomagałem kościelnemu w otwieraniu Kościoła, dzwonieniu na
mszę, przygotowaniu paramentów liturgicznych
i szat. Od czasu do czasu pojawiały się myśli o byciu księdzem. W wieku 1 2 lat zacząłem grać na organach, dawało mi to ogromną radość, a muszę
przyznać, że talenty i zdolności dawały się poznać
niespodziewanie. Jeszcze jako sześciolatek po koncercie scholi, który zorganizował jeden z księży,
wróciłem do domu, otworzyłem śpiewnik i spróbowałem coś zaśpiewać – wyszło i nadal nieźle wychodzi.
W takim stanie zakochania w Panu Bogu, w modlitwie trwałem do klasy VI szkoły podstawowej.
Wtedy pierwszy raz zakochałem się w dziewczynie.
Odrzucone uczucie przerodziło się w zazdrość, stawałem się bardziej wulgarny w słownictwie, w zachowaniu. Później przyszedł czas gimnazjum.
W pierwszej klasie było w porządku. Podczas wakacji przeżyłem kolejne zakochanie, tym razem odwzajemnione. To było coś niesamowitego usłyszeć od dziewczyny, że jestem ładnym i dobrym chłopakiem. Dla mnie, który byłem często
poniżany w szkole, uznawany za klasowego ciamajdę, w szczególności na lekcjach w-f. Były to słowa, które głęboko zapadły w serce. Jednak po miesiącu tej
bliższej znajomości zostawiła mnie i to dla najlepszego kolegi z klasy, przyjaciela
wręcz. Zacząłem siebie obwiniać, ale później całą złość przelałem na nią. Stałem
się coraz bardziej agresywny. Na semestr w drugiej klasie gimnazjum otrzymałem
nieodpowiednie zachowanie za poważne obrażenie wychowawczyni klasy. Rzucałem wulgaryzmami na lewo i prawo, zacząłem słuchać ciężkiego rocka, heavy metalu, nawet grałem w zespole rockowym na perkusji. Do tej pory niektóre osoby
przeze mnie nie mają ze sobą kontaktu i są skłócone. W tym całym zagubieniu
Bóg jednak stale mi towarzyszył. W każdą niedzielę chodziłem na Mszę Świętą,
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spowiadałem się, służyłem jako ministrant, grałem. Może czasami nawet miałem
ochotę zostać w domu, ale nie chciałem zranić rodziców, bałem się, bo wiedziałem, że bardzo mnie kochają. Miłość zwyciężyła.
Były wakacje, rok 2005. Pan Bóg dotarł w końcu do mnie przez książkę podarowaną przez katechetę. Zostałem zachęcony do tego, by iść za Jezusem
i w swoim życiu upodobnić się do niego. Pogodziłem się z byłą dziewczyną, przebaczyliśmy sobie i do tej pory jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, podczas gdy
z innymi osobami ze szkoły już nie mam takich relacji. Przestałem używać wulgaryzmów, obiecałem sobie abstynencję. Z powrotem pojawiła się myśl o wstąpieniu
do seminarium. Wtedy zaczęły się kolejne niespodzianki ze strony Pana Boga. Do
parafii przyszedł ksiądz, który był organistą. Ksiądz proboszcz zaproponował mi
studium organistowskie. Akurat w tym czasie w kościele parafialnym budowane
były organy, mogłem przyglądać się pracom. Najpiękniejsze było w tym wszystkim
to, że ja o nic nie prosiłem, a otrzymywałem za darmo. Zacząłem uczęszczać na
piesze pielgrzymki do Częstochowy, tam Bóg jeszcze bardziej otworzył mi serce.
Pięknie przeżyłem czas liceum i podjąłem 20 maja 201 0 roku ostateczną decyzję
o pójściu do seminarium.
Wtedy zaczęły się „pierwsze schody”. Na początek pojawiły się poważne problemy w domu rodzinnym. Tata był zmuszony wyjechać za granicę w poszukiwaniu pracy, wrócił z niczym, zresztą do tej pory nie ma stałej pracy. Widzę jednak
jak na dłoni, że Boża Opatrzność czuwa. Prostym przykładem była sytuacja, gdy
zakład pracy mojej mamy miał ogłosić upadłość i pracownicy zostali wysłani na
miesięczne urlopy bezpłatne, w tym samym czasie mój tata dostał pracę, dokładnie na miesiąc. Później mama wróciła do pracy, ponieważ znalazł się nowy właściciel. Drugą próbą było wyznanie miłosne pewnej dziewczyny, poznanej przeze
mnie podczas pielgrzymki i to powołaniowej. Kiedy wracałem po zawiezieniu papierów do seminarium, zadzwoniła do mnie i nasza rozmowa wyglądała mniej
więcej tak:
Ona: Cześć, co mi powiesz?
Ja: A co mam ci powiedzieć?
Ona: Że mnie kochasz.
Oczywiście, nie powiedziałem jej przez telefon, że zostałem przyjęty do seminarium, ale umówiłem się na spotkanie. Gdy do niego doszło, to wszystko wyjawiłem, a ona do mnie na to, że się pogodziła ze swoim byłym chłopakiem. Z tego co
wiem, to teraz są szczęśliwym małżeństwem i nawet już mają dziecko.
Czy to wszystko, o czym teraz mówię, nie jestem dowodem na działanie Jezusa, Dobrego Pasterza?
Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kilka faktów z mojego pobytu w seminarium.
Mówią, że zły duch uderza w najsłabszy punkt. Takim, moim punktem jest pasja
do muzyki. Bardzo lubię grać na organach, nie tylko na mszy, ale także organizować koncerty muzyczne w kościołach, aby przez muzykę uwielbiać Boga i także
słuchaczy zachwycić pięknem Bożego dzieła, bo przecież muzyka to także dzieło
Boga. To piękny dar, ale gdy się ma przed sobą dwa piękne dary: kapłaństwo
i muzykę, nie jest łatwo zintegrować, pogodzić je ze sobą, przynajmniej dla mnie.
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W pewnym momencie pragnąłem spalić wszystkie nuty, ale ojciec duchowny
uchronił mnie od tego. Co więcej, podczas pobytu w seminarium poznałem wielu
wspaniałych muzyków. Dzięki festiwalowi „Muzyka w Raju” mogłem grać z artystami światowej sławy. Nagrałem płytę z zespołem seminaryjnym w profesjonalnym studio nagrań. Jakby tego było mało, nawiązałem kontakty z młodzieżą
z akademii muzycznych w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu. Wspólnie z nimi
w zeszłym roku organizowałem cykl koncertów muzyki sakralnej na terenie naszej
diecezji. W tym roku Pan Bóg mi pobłogosławił przez czas praktyki w tej parafii,
gdzie miałem okazję akompaniować chórowi Cantemus Domino. To pozwala mi
przezwyciężać lęk przed tym, że Pan Bóg może mi kiedyś odebrać ten dar. Wiem,
że to pokusa, ale wiele kosztuje mnie stawianie jej oporu. Jestem bardzo
wdzięczny Panu Bogu, bo to wyraz Jego miłości i oddania, podczas gdy ja jestem
słaby i nie robię dla Niego tyle, ile chciałbym i na ile On by zasługiwał. Zresztą jako człowiek nie mam nawet czym się odwdzięczyć, bo to wszystko Jego jest. Pozostaje mi być mu wiernym na tyle, na ile potrafię.
Jezus, Dobry Pasterz. Ten, który Mnie powołał, chroni Mnie i pomaga przejść
kolejne próby. Pod koniec drugiego roku przeżywałem załamanie. Wróciły stare,
nieodwzajemnione miłości. Dotarło do mnie, że mógłbym być dobrym ojcem i mężem – do tego momentu nie wierzyłem w to specjalnie. Stanąłem na rozdrożu, nie
wiedziałem, co wybrać. Same czarne myśli. Dochodziło nawet do tego, że wątpiłem w jakikolwiek sens mojego życia. Jednak troska Jezusa i Boża hojność nie
znają granic. Jeszcze gdy byłem na pierwszym roku, w Wielki Czwartek otrzymałem w prezencie Margaretkę – Siedem Osób, które nieustannie modlą się za mnie
i moje powołanie. Księża, siostry zakonne, mieszkańcy mojej wsi, parafii, ciągle
dochodzą nowe osoby, które wspierają mnie modlitewnie i materialnie, nie potrafiłbym ich wszystkich teraz wymienić. Gdy przeżywałem ten okres załamania, bardzo wiele z nich mi towarzyszyło, niczym Anioł Stróż. Po udziale w pielgrzymce
powołaniowej, zdecydowałem się podjąć rekolekcje ignacjańskie. Tam Pan Bóg
mnie uzdrowił, dodał odwagi i radości. Co roku kontynuuję tę formę spotkania
z Nim. Ważnym też darem od Pana Boga i narzędziem jest psychoterapia, dzięki
której mogę lepiej poznać siebie, a przez to skuteczniej pracować nad sobą.
Wszystko to traktuję jako wyraz Bożej Opatrzności i miłości.
Nie mam wątpliwości dlaczego Niedziela Dobrego Pasterza to także Niedziela
Powołaniowa. Każdego dnia jestem zagubioną owcą, po którą Jezus wychodzi,
której szuka, a gdy znajdzie, przytula mocno i raduje się. „Ja jestem Dobrym Pasterzem (…) Dobry Pasterz daje życie za swoje owce (…)”. Niech ten fragment historii mojego życia będzie świadectwem o Dobrym Pasterzem, który codziennie
oddaje mi siebie i obdarza darami. On, Dobry Pasterz, każdego dnia woła mnie po
imieniu, powołuje na nowo i zaprasza do udzielenia Mu odpowiedzi. Jezu, proszę
Cię, oby moja odpowiedź zawsze była twierdząca. Dziękuję Ci za Twoją troskę,
której udzielasz przez Twoje bezpośrednie działanie we mnie, przez sakramenty,
ale także przez ludzi, których mi posyłasz niczym Aniołów Stróżów. Tobie chwała
na wieki!
kleryk Mateusz
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DOBRA

MĄDRA MIŁOŚĆ
W filmie „Pasja” reżyserii Mela Gibsona jest taka scena, w której Matka Boża
widząc upadającego pod krzyżem Syna dostrzega w Nim małego chłopca
jakim był, którego zawsze mogła ochronić przed nieszczęściem lub też utulić
po złym zdarzeniu słowami „jestem tutaj”. Ta obecność matki w życiu każdego
dziecka nie kończy się ani z osiągnięciem dojrzałości, ani też po założeniu
przezeń rodziny. Myśli każdej rodzicielki krążą wokół spraw dziecka, nawet
jeśli potomek jest już człowiekiem w sile wieku. Każdy dzień zaczyna i kończy
modlitwą w jego intencji. Tak jak w czasie, kiedy dziecko było maleńkie
i wymagające szczególnej troski, tak i dziś myśli najpierw o szczęściu
i bezpieczeństwie pociechy, nie bacząc na swoje potrzeby. Roztropna miłość
macierzyńska pozwala na dokonywanie przez dziecko samodzielnych
wyborów, dostosowanych do etapu rozwoju, na jakim się obecnie znajduje.
I choć czasem decyzje dziecka potrafią „zaboleć” i nie do końca są zgodne
z oczekiwaniami matki, to właśnie możliwość ich podejmowania kształtuje
charakter młodego człowieka. Aby mądrze przejść do etapu „wypuszczania
pisklęcia z gniazda” każda matka w swej mądrości wyposaża je w solidny
bagaż zasad, światopoglądu i postaw, które pomogą mu w funkcjonowaniu
w świecie dorosłych. Miłość macierzyńska - najdoskonalsza w formie, najmniej
wymagająca, bezwarunkowa. Niestety często postrzegana jako zaborcza,
ingerująca w życie dorastającego człowieka, „nachalna” i nadopiekuńcza. Nie
zawsze doceniana, niezauważana i aż do bólu oczywista. Ale prawdziwa
i niezawodna. Trwająca nie „po coś”, nie „dla czegoś”, ale „mimo wszystko”.
Miłość Tej, która poświęciła nam każdą myśl i każdy dzień swojego życia.
Agnieszka Sobiak

18

„Zbawiciel”

YOUCAT

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
80. Dlaczego Maryja jest Dziewicą?
Bóg chciał, żeby Jezus Chrystus miał prawdziwą ludzką
matkę, a samego tylko Boga za Ojca, ponieważ chciał, aby
nowy początek nastąpił mocą Jego Słowa, a nie sił natury.
[484504, 508510]

Dziewictwo Maryi nie jest przestarzałym mitologicznym
wyobrażeniem, lecz ma zasadnicze znaczenie dla życia Jezusa.
Urodził się z kobiety, ale nie miał ludzkiego ojca. Jezus Chrystus
jest ustanowionym z góry nowym początkiem świata.
W Ewangelii Łukasza Maryja pyta anioła: „Jak to się stanie,
skoro nie znam pożycia małżeńskiego" (nie współżyję
z mężczyzną, Łk 1 , 34). Anioł na to: „Duch Święty zstąpi na
Ciebie" (Łk 1 , 35). Chociaż kpiono z Kościoła od samego
początku z powodu wiary w dziewictwo Maryi, zawsze wierzy on, że chodzi tu o realne,
a nie jedynie symboliczne dziewictwo. •» 11 7
81. Czy Maryja miała jeszcze inne dzieci oprócz Jezusa?
Nie, Jezus jest jedynym Synem Maryi. [500, 510]
Już wczesny Kościół uznawał wieczyste dziewictwo Maryi, co wyklucza rodzeństwo
Jezusa. W języku aramejskim, ojczystej mowie Jezusa, istnieje takie samo słowo
określające brata i kuzyna oraz siostrę i kuzynkę. Tam, gdzie w Ewangeliach
wspomina się o „braciach i siostrach" Jezusa (przykładowo Mk 3, 31 -35), chodzi
o bliskich krewnych Jezusa.
82. Czy nie jest czymś skandalicznym nazywać Maryją „Matką" Bożą?

Nie, kto nazywa Maryję Matką Bożą, wyznaje tym samym, że Jej Syn jest Bogiem.
(495, 509)

Kiedy we wczesnym chrześcijaństwie spierano się o to, kim był Jezus, tytuł Theotokos
(„Bogarodzica") stał się znakiem rozpoznawczym prawowiernej interpretacji Pisma
Świętego: Maryja nie urodziła tylko człowieka, który po narodzeniu „stałby się" Bogiem,
lecz już w Jej łonie Jej dziecko jest Synem Bożym. W tej kwestii nie chodzi w pierwszej
mierze o Maryję, lecz o odpowiedź na pytanie, czy Jezus jest jednocześnie
prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. -» 11 7
83. Co oznacza, że Maryja jest Niepokalanym Poczęciem?

Kościół wierzy, że „najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego
poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została
zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego" (dogmat z 1854
r. [487  492, 508]

Wiara w niepokalane poczęcie Maryi istnieje od początku Kościoła. Pojęcie jest dzisiaj
błędnie rozumiane. Nie chodzi tu o poczęcie Jezusa w łonie Maryi, ale o to, że Bóg
zachował Maryję od grzechu pierworodnego. A już w ogóle nie chodzi
o deprecjonowanie seksualności w chrześcijaństwie. Mężczyzna i kobieta nie stają się
„pokalani", kiedy płodzą dziecko. -» 68-69

Źródło: YOUCAT. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych. Częstochowa 2011 , Edycja
Świętego Pawła, Wyd. 2, s.56 i 57. Numery podane przy każdej odpowiedzi odwołują
czytelników do wyczerpującej i pogłębionej analizy danego zagadnienia z Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
oprac. Agnieszka Linka
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DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO

CZYM JEST BIBLIA
W poprzednich numerach naszej gazetki przypomnieliśmy sobie wiadomości
o tym, co to jest Biblia? W tym numerze c.d. wiadomości o Biblii:
jest również wielką opowieścią o człowieku, o jego pierwszych,
archetypowych uczuciach, o jego namiętnościach. Pokazuje ludzki błąd i ludzką
znakomitość.
Biblia

Przedstawia i tłumaczy ludzkie lęki i postawy. Daje odpowiedzi na najtrudniejsze
pytania:
te o powstanie życia, o Boga, o śmierć, o prawdę – często ubierając je
w metaforyczną szatę, czasem prostą ilustrację.
W Biblii odnajdujemy bogactwo archetypów postaw. Archetyp to inaczej:
pierwowzór, prawzór, prototyp; z greckiego = archaios – dawny – od arche =
początek;
Nowy Testament:

Jezus Chrystus - postać najważniejsza (Zbawiciel,
Odkupiciel, Mesjasz, Syn Boży). Słowo Chrystus
znaczy pomazaniec, mesjasz i stało się drugim
imieniem Jezusa (hebr. Jeszua).
Mówimy Galilejczyk, bo działalność nauczycielską
rozpoczął w Galilei.
Mówimy Nazarejczyk, bo
Eugeniusz Kazimirowski,
wychował się w Nazarecie.
ufam Tobie, 1 934 - Wilno
Wiadomości o życiu i działalności Jezusa przedstawiają cztery Ewangelie.

Jezu

Jan Chrzciciel - prorok, który zapowiadał przyjście
Jezusa. Zaczął nauczać około 28 r. n.e., po okresie
odosobnienia na pustyni. Głosił potrzebę chrztu
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TEMATY MIESIĄCA

i chrzcił nad rzeką Jordan. Udzielił także chrztu
Chrystusowi. Stał się symbolem pokory,
sprawiedliwości, wiary.
Z greckiego znaczy: wysłaniec. Początkowo nazywano
tak dwunastu pierwszych
uczniów Chrystusa. Wśród
nich: Piotr – pierwszy papież, z symbolicznym pękiem kluczy.
Jan Ewangelista, niewierny Tomasz i Judasz Iskariota,
który zdradził Chrystusa. Symbolem tego ostatniego jest
sakiewka. Po śmierci Judasza na dwunastego wybrano
Macieja,
a później
dołączono Pawła.
Po
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa
apostołowie głoszą Jego naukę, organizują pierwsze
wspólnoty chrześcijańskie. Dwaj spośród dwunastu,
Mateusz i Jan, spisali dzieje i naukę swego Nauczyciela
w Ewangeliach. Z czasem apostołami zaczęto nazywać
także tych, którzy
nawracali na chrześcijaństwo całe ludy
i kraje.
Ewangeliści to autorzy czterech Ewangelii,
zawierających dzieje życia i naukę Chrystusa. Ewangelistami byli: Mateusz (apostoł),
Marek, Łukasz i Jan (apostoł). Ewangelia po
grecku apostoł znaczy: Dobra Nowina.
zebrała i oprac.: Zofia Szachowicz
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WAKACJE Z BOGIEM

Duchowe sprzątanie.
Jak zrobić miejsce dla Boga w naszej rodzinie?
Termin I: 5 – 12.VII.2014 Witów, Dzianisz k/Zakopanego
Termin II: 26.VII – 2.VIII.2014 Jastarnia Mierzeja Helska

ZAPRASZAMY
Wszystkich, którzy pragną pogłębienia relacji z Bogiem
na

LETNIE REKOLEKCJE 201 4
ORGANIZOWANE PRZEZ RUCH RODZIN
NAZARETAŃSKICH

Kierowane do osób dorosłych, młodzieży, studentów,
rodzin z dziećmi oraz osób samotnych.
Termin I:

Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 05.07 (sobota), kończą się
12.07 ( sobota).
Koszty :
• 395 zł/pobyt- osoby dorosłe,
• 370 zł/pobyt- dzieci powyżej 1 3 lat (z rodzicami)
• 350 zł/pobyt- dzieci 1 0-1 3 lat
• 290 zł/pobyt- dzieci 3-1 0 lat ( ½ wyżywienia + łóżko)
• bezpłatnie- dzieci do 3 lat (bez wyżywienia i łóżka)
• 370 zł/pobyt- młodzież gimnazjalna i licealna (bez
rodziców, zakwaterowanie w Kirach k/Doliny Chochołowskiej)
Termin II (liczba miejsc ograniczona !):
Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 26.07 (sobota),

Koszty :

• 410 zł/pobyt- osoby dorosłe
• bezpłatnie- dzieci do 3 lat.

kończą się 2.08 (sobota).

i dzieci od lat 3

Zakwaterowanie w drewnianych domkach campingowych, 3 i 4
osobowe z piętrowymi łóżkami. Trzy posiłki.
Osoby bez rodzin mogą mieć zaproponowany przydział w pokoju
razem z innymi osobami.
Zgłoszenia do 20 Czerwca.

Po tym terminie będzie
pobierana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
Zapisy:
Agnieszka Linka, tel. 604-790-1 05 ,
email : a.linka@poczta.fm
Opiekun: ks. Aleksander Werstler tel. 603-929-839
Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Ruchu Rodzin
Nazaretańskich: http://www.rrn.info.pl
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ŚWIĘCI
Święta Zofia

Greckie imię Zofia znaczy „mądrość”. W IV w. cesarz Konstantyn I Wielki wystawił w Konstantynopolu bazylikę, którą Justynian (†565) rozbudował i upiększył tak dalece,
iż należała do najwspanialszych świątyń chrześcijaństwa.
I być może, że to właśnie ta świątynia – Hagia Sophia (Świętej Mądrości Bożej) – spopularyzowała imię Zofii…
Istnieje wiele żywotów św. Zofii w różnych językach,
co świadczy, jak bardzo kult jej był powszechny. Są to jednak żywoty późne (VII i VIII w.) i podają nieraz sprzeczne informacje. Według nich Zofia miała, w II w. za czasów
Hadriana, mieszkać w Rzymie. Była wdową i miała trzy córki: Pistis, Elpis i Agape (Wiarę - 1 2 lat, Nadzieję - 1 0 lat i Miłość - 9 lat), nazwane tak – co w starożytności w prześladowanym Kościele było zapewne
dość popularne – za zapisem w liście św. Pawła do Koryntian 1 Kor 1 3, 1 3.
Namiestnik, Antioch, miał zażądać, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini
Diany. Kiedy zaś stanowczo odmówiła, zabrano jej nieletnie dzieci i poddano –
na oczach matki – wyszukanym torturom (zanurzanie w gotującej wodzie, etc.)
Nie załamało to wszakże Zofii: owszem, zdobyła się na to, że zachęcała swoje dzieci do wytrwania.
Zdumiony takim męstwem namiestnik miał Zofię pozostawić przy życiu, ta jednak zmarła, z boleści za córkami, kilka dni później, przy ich grobie. Wszystkie
pochowane miały być w pobliżu Via Aurelia. Ich grób znajdować się ma w krypcie
później wzniesionego kościoła poświęconego św. Pankracemu.
Trochę później męczeństwo ponieść miała Sapientia (co również oznacza „mądrość”) i jej trzy towarzyszki: Spes, Fides i Caritas (Nadzieja, Wiara i Miłość –
tym razem po łacinie). Pochowane zostały w pobliżu grobowca św. Cecylii, w katakumbach św. Kaliksta w pobliżu Via Appia.
Ze wszystkich opisów – niezależnie od tego czy tradycja połączyła te dwa opisane wyżej przypadki w jeden, czy też nie – wydaje się pewne, że żyła taka święta,
miała trzy córki i została umęczona za wiarę. Utwierdza nas w tym bardzo wczesny i powszechny, na Wschodzie jak i na Zachodzie, kult Zofii.
Dalszy jego rozwój miał miejsce w połowie VII w., z chwilą sprowadzenia relikwii Zofii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz na przełomie tysiącleci za pontyfikatu papieża Sylwestra II. Papież Paweł I (756-767) sprowadził natomiast
te relikwie do kościoła S. Silvestro in Capite w Rzymie…
Jest patronką: ludzi mądrych oraz zjawiska klimatycznego (charakterystycznego
dla środkowej Europy) zwanego „ zimną Zośką".
Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 1 sierpnia (w grupie) i indywidualnie 30 września.
oprac. Aleksandra Ferenc
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Matko Cierpliwie Słuchająca
Poszukującym drogi - daj Matko światło Chrystusowe.
Upadającym i słabym wyproś siłę do powstania z grzechu.
Zafascynowanym Chrystusem - łaskę decyzji całkowitego
oddania się na Jego służbę.
Rodzicom i wychowawcom wskaż na Serce Twego Syna,
które było źródłem bezgranicznej miłości Twego Serca...
źródło: www.rokitno.org

oprac. Marta Brodzik

NASZE SPRAWY
BANK US Ł UG

Oczekujemy na wasze zgłoszenia do rubryki: potrzebuję,
oddam, pomogę. Zgłoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.
Oddamy wózek dla bliźniąt, dwufunkcyjny w bardzo
dobrym stanie. Wiadomość pod nr tel. 600 005 142
LISTY PARAFIAN

Drodzy parafianie
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drogą
mailową: zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem "DO
REDAKCJI".
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 katolickiego dotyczącą darowizn na kościelną działalność charytatyw
no  opiekuńczą jest przepisem szczególnym w stosunku do ustaw podatkowych i w związku
z tym podatnikowi wolno odliczyć od dochodu całą przekazaną kościołowi kwotę na
działalność charytatywno  opiekuńczą kościelnych osób prawnych".*
Nr konta: Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela
WBK BANK ZACHODNI
27109015350000000053020713

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.
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D l a d z i e ci

PRZEŁÓŻ ZAPAŁKĘ

W każdym działaniu należy
przełożyć tylko jedną
zapałkę aby działanie było
prawdziwe.
W rozwiązaniu wpisz
otrzymane działania.

zamaluj właściwe kratki pod rysunkiem i odczytaj hasło

Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: diagram dla dzieci - niespodzianka, krzyżówka - niespodzianka.
Nagrody z numeru 23 zostaną wręczone 1 czerwca, po Mszy Św. o godz. 1 0.30.

Kupon konkursowy nr 24.

Hasło ____________________________
Imie: ____________________________
Nazwisko:________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 24 ( dla dzieci).
Hasła _________________________________
Imie: ________________________________
Nazwisko:___________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________

MAJ
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KĄCI K KU LI N ARN Y
Zupa z soczewicy

składniki:
1 l bulionu,
3 ziemniaki,
3 marchewki,
pół cebuli,
1 szklanka czerwonej
soczewicy,
2 łyżki przecieru pomidorowego,
2 ząbki czosnku,
majeranek, pieprz.
Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Cebulę i czosnek bardzo drobno pokroić
i podsmażyć w garnku do miękkości. Dodać ziemniaki i chwilkę podsmażyć. Całość zalać gorącym bulionem i dodać pół
szklanki wypłukanej soczewicy. Gotować
przez ok. 20 min. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce. Dodać do zupy wraz z pozostałą soczewicą i przecierem. Gotować
ok. 1 5 min. Gotową zupę doprawić. Przy
ponownym podgrzewaniu należy dodać
do zupy ok. 1 szkl. wody.

Cukiniowe ciasto na pizzę

składniki:
2 cukinie,
2 ząbki czosnku,
2 jajka,
3 łyżki mąki,
ok. 1 0 dkg startego
żółtego sera.

Wydrążoną cukinię zetrzeć na grubych
oczkach, posolić i zostawić na sitku. Po
1 0 min. mocno odcisnąć z soku. Dodać
wyciśnięty czosnek i pozostałe składniki
wymieszać. Można doprawić, np. oregano, bazylią lub ziołami prowansalskimi.
Całość rozprowadzić na papierze do pieczenia i piec ok. 20-30 min. w 1 80 stopniach. Na podpieczony spód układać
dowolne składniki: pomidory, ser, szynkę,
pieczarki … i zapiekać do rozpuszczenia
się sera.
Anna Nadstoga

KĄCIK KULTURALNY
WARTO PRZECZYTAĆ...

Todd Burpo i Lynn Vincent – „Niebo istnieje… O chłopcu, który
odwiedził niebo”.
Książka i film (wchodzi na ekrany 1 6 kwietnia) „Niebo istnieje...
naprawdę” to prawdziwa historia Coltona Burpo, chłopca, który
podczas operacji znalazł się na granicy życia i śmierci. Rodzice nie
spodziewali się, że w ciągu następnych kilku miesięcy usłyszą
piękną i wyjątkową opowieść o podróży chłopca do nieba
i z powrotem. Czteroletni Colton oznajmił rodzicom, że opuścił
swoje ciało podczas zabiegu, opisując, co jego rodzice robili, gdy
on leżał na stole operacyjnym. Mówił o wizycie w niebie
i przekazywał historie ludzi, z którymi spotkał się w zaświatach,
a których nigdy wcześniej nie widział. Wspominał nawet
o zdarzeniach mających miejsce jeszcze przed jego narodzinami.
"Niebo istnieje... naprawdę!" na zawsze zmieni sposób, w jaki myślisz o wieczności,
pozwalając ci przyjąć perspektywę dziecka i uwierzyć jak ono.
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INFORMATOR

O C H RZ C Z E N I

Nikola Katarzyna Lempke, Sandra Bogucewicz,
Julia Grażyna Krężel, Dominika Giszter, Lena Wiktoria
Tyrakowska, Oliwia Kaczmarek, Marcel Tymoteusz Urkiel,
Dominik Ropel, Maksymilian Kacper Łokietek, Kacper Simańczyk,
Szymon Letkiewicz, Zuzanna Letkiewicz, Kinga Pach,
Alice Jadwiga Juliette Mirabel, Wojciech Piotr Stępniak,
Sophia Bagiński, Wiktoria Czwertniewicz, Lena Banach,
Paweł Michał Pytka, Karol Zięba, Marek Tadeusz Dobroliński

O D E S ZL I D O D O M U O J C A

Katarzyna Dąbrowska, Zinaida Bartoszewska, Jan Kowalczyk,
Ireneusz Światlak, Józef Król, Otylia Szelczyńska, Szczepan Kurpisz,
Hieronim Szymkowiak, Helena Drozda, Józef Urbaniak
Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

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.
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Fotoreportaż

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna
19 kwietnia 2014 r.

Wieczorno – nocne czuwanie modlitewne przed kanonizacją Bł. Jana Pawła II

26 kwietnia 2014 r.

Koncert kanonizacyjny ku czci Św. Jana Pawła II
27 kwietnia 2014 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na maj:
Ogólne: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
Misyjne: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misjąKościoła,
głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Uwaga! Uwaga!
Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego sklepi
ku przy Parafii. Znajdziemy w nim wiele ciekawych
propozycji do czytania.

Koło Przyjaciół Radia Maryja
Polecamy i rozprowadzamy czasopisma katolickie, jak:
pełni dyżury w biurze
„ Źródło”, „ Miłujcie się”, „ W naszej Rodzinie”,
k/zakrystii w dniach:
„ TAK w RODZINIE” „ Gość niedzielny”,

środa
od godz. 17.30  18.30;
„ Niedziela”.
 sobota od godz. 10.00  11.30;
Polecamy też kolorowe książeczki dla dzieci :
 niedziela od godz. 9.30  13.00.
„ Anioł”, „ Ola i Jaś”, „ Mały Rycerz Niepokalanej”
Rozprowadzamy też ciekawe książki.
U nas możesz również nabyć pismo parafialne „ Zbawiciel”.

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 sponsoringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na ,,reklamę”. Celem jest rozwój gazetki
i dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Sponsoring przewidywany jest w formie darowizny 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.

