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Nabożeństwo Fatimskie
1 3 maja 201 4 r.

Fotoreportaż

Wizyta Eucharystycznego Ruchu Młodych z Kunic Żarskich
1 7 maja 201 4 r.

Diecezjalna pielgrzymka ministrantów i lektorów do Paradyża.
Odebranie obrazu w Rokitnie - 1 0 maja 201 4 r.
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Najświętsze Serce Boże – zmiłuj się nad nami! ! !

Rozpoczynamy miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Uświadamiamy sobie tę prawdę, że
z przebitego na krzyżu Serca Jezusa wzięły początek sakra-
menty Kościoła. Każdy, kto z wiarą je przyjmuje zagłębia się
w wielką miłość Chrystusa wobec każdego człowieka. Żyć miło-
ścią to nakaz który zostawił nam Jezus Chrystus, a Jego Serce
nam o tym przypomina. Ta miłość objawia się w relacjach rodzi-
ców do dzieci i dzieci do rodziców, małżonków wobec siebie wzajemnie, kapłanów
wobec powierzonych wiernych, w relacjach międzyludzkich. Dlatego modlitwa
o miłość powinna stać się powszechnym wołaniem wszystkich wyznawców Chry-
stusa. Przywróćmy zatem potrzebę odmawiania Litani i do Serca Jezusowego
w naszych rodzinach czy to indywidualnie, czy wspólnotowo. Rozważając po-
szczególne wezwania l itani i zrozumiemy jak wielkie są pokłady Bożej Miłości obja-
wionej przez Serce Jezusa Chrystusa, które mogą przeniknąć nasze serce i nasze
człowieczeństwo.

Przepełnieni tą Bożą miłością będziemy mogli wyjść z głęboką wiarą na ulice na-
szego miasta podążając za Chrystusem Eucharystycznym w procesji Bożego
Ciała. Jego obecność jest żywa i potrzebna, by ożywić nasze zobojętniałe serca.
Pragniemy dać świadectwo, że to On – Chrystus jest naszym Panem i pragniemy
z Nim kroczyć przez nasze życie.

Idąc za Jezusem Chrystusem pragniemy pamiętać o Jego Matce Maryi, która cią-
gle nam przypomina o posłuszeństwie wiary w słowach Zróbcie wszystko cokol-
wiek Syn mój wam powie. Te słowa z Kany Gali lejskiej pragniemy odczytać na
nowo w czasie uroczystości jubi leuszowej 25 rocznicy koronacji obrazu Matki
Cierpl iwie Słuchającej z Rokitna – Patronki naszej diecezji . Ksiądz Biskup zapra-
sza wszystkich diecezjan do wspólnego świętowania 21 czerwca do Rokitna. Ma-
my tyle do powiedzenia naszej Matce. Słowa pieśni Idźmy tulmy się jak dziatki
niech będą zaproszeniem na tę Jubileuszową Uroczystość.

Na koniec tego słowa pragnę zwrócić się do dzieci, które niedawno obchodziły
swoje święto: kochajcie całym sercem Pana Jezusa, módlcie się codziennie do
Niego, biegnijcie na spotkanie z Nim w każdą niedzielę w czasie Mszy Św., przyj-
mujcie Go do swych serc w Komunii Św. , a wtedy wyrośniecie na dobrych i warto-
ściowych ludzi. O to modlimy się ofiarując was Panu Bogu.

Ks. Mirosław Maciejewski - Proboszcz

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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AKTUALNOŚCI

08.06. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
09.06. - Uroczystość NMP Matki Kościoła.
1 2.06. - Święto Najwyższego Kapłana.
1 3.06. - Nabożeństwo Fatimskie o godz. 1 8.30.
1 5.06. - Uroczystość Trójcy Świętej.
1 7.06. - Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała o godz. 1 8.30.
1 9.06. - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Msza Św. o godz. 9.30, po niej

Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.
21 .06. - 25. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Cierpl iwie Słuchającej.
23.06. - Dzień Ojca.
24.06. - Uroczystość Jana Chrzciciela.
27.06. - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
29.06. - Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła.

O godz. 1 2.00 Msza Św. z okazji obchodzonych dni woj. lubuskiego.
O godz. 1 9.1 5 Msza Św. imieninowa Ks. Piotra Gniewaszewskiego.

Od 29 czerwca zaczyna obowiązywać wakacyjny porządek Mszy Świętych.
Nie będzie Mszy Św. o godz. 1 5.00, za to będzie odprawiana Msza Św. o godz. 20.30.

KKAALLEENN DDAARRII UU MM WWYYDDAARRZZEEŃŃ PPAARRAAFFII AALLNN YYCCHH
NN AA CCZZEERRWWII EECC 220011 44 rr..

Nabożeństwa czerwcowe od poniedziałku do soboty po Mszy Świętej o godz. 9.00

i 1 8.30 oraz w niedzielę po sumie 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 Cierpl iwie Słuchającej z Rokitna po Mszy Św. o godz. 9.00.

WWYYKKAAZZ NN AABBOOŻŻEEŃŃ SSTTWW NN AA CCAAŁŁYY MM II EESSII ĄĄCC
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ŻYCIE PARAFII

GG RRUU PPYY PPAARRAAFFII AALLNN EE
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 czwartek;
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.

Diecezjalna Pielgrzymka Ministrantów
i Lektorów do Paradyża

1 0 maja 201 4 r. służba liturgiczna ołtarza zjecha-
ła się z całej diecezji do Paradyża. W trakcie
spotkania Ksiądz Biskup pobłogosławił obrazy
Matki Bożej Paradyskiej z modlitwą ministranta
o powołania. Zostały one wręczone reprezentan-
tom każdej parafi i . W naszej parafi i w imieniu
wszystkich ministrantów i lektorów obraz odebral i
Kuba i Michał wraz z księdzem opiekunem -
Marcinem Krechowiczem. W chwil i obecnej obraz
odwiedza rodziny ministrantów, w których modlą
się oni o powołania z naszej parafi i .

Więcej zdjęć na stronie:
http: //www.paradisus.pl/index.php/aktualnosci/420-pielgrzymka-sluzby-l iturgicznej-do-paradyza
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„Świat byłby taki ubogi, gdybyśmy się nie spotkaliN”

W sobotę, 1 7 maja cotygodniowe spotkanie Eucharystycz-
nego Ruchu Młodych miało wyjątkowy charakter. Tego dnia go-
ściliśmy liczną grupę ERM-u z Kunic Żarskich, która zawiązała
się zaledwie dwa lata temu. Łącznie odwiedziło nas 26 osób.

Długo oczekiwana wizyta rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 9.00 w na-
szym kościele. W liturgię słowa włączyła się również wspólnota z Kunic, która
przyjechała wcześniej autobusem PKS. Po nabożeństwie majowym udaliśmy się
do salek, gdzie rozpoczęliśmy od piosenki z pokazywaniem oraz zabawy integra-
cyjnej. Przedstawil iśmy się sobie, a potem zaprosil iśmy wszystkich na poczęstu-
nek. Towarzyszyła temu radosna atmosfera. Grupa z Kunic przygotowała dla nas
pokaz tańca. Miel i szansę poznać również kleryka Mateusza oraz opiekuna
wspólnoty ERM-u w naszej parafi i , ks. Marcina, którzy zawital i do nas na chwilę.
Po kilku kolejnych zabawach i piosenkach przyszedł czas na zadawanie pytań.
Goście chciel i wiedzieć, jak funkcjonuje nasza grupa, jak często odbywają się
spotkania i co na nich robimy.

Następnie zaprosil iśmy wszystkich na wspólne zwiedzanie Zielonej Góry. Prze-
szl iśmy, więc do Palmiarni, gdzie z panem przewodnikiem rozpoczęliśmy od naj-
wyższego piętra. Miel iśmy okazję zobaczyć panoramę miasta oraz nasz kościół
z oddali . Po obejrzeniu ryb i żółwi zwiedzil iśmy domek winiarza, a także winnice.
W drodze do miasta zatrzymaliśmy się jeszcze przy pomniku Żołnierzy Wyklętych
oraz na deptaku. Ważnym punktem było odwiedzenie konkatedry pw. św. Jadwigi,
a wspólną wycieczkę po Zielonej Górze zakończyliśmy około godziny 1 4.00 w ra-
tuszu, gdzie była możliwość wpisania się do pamiątkowej księgi i kupienia pamią-
tek. Podziękowaliśmy panu przewodnikowi oraz pożegnaliśmy grupę z Kunic,
która udała się na dalsze zwiedzanie miasta.

Ten dzień był okazją do wymiany
doświadczeń, wspólnej zabawy,
a także poznania nowych osób. Na
pewno nie jest to nasze ostatnie spo-
tkanie, choćby ze względu na nie-
wielką odległość dzielącą nasze
miasta. Mamy nadzieję, że ta wizyta
przyczyni się do rozwoju Euchary-
stycznego Ruchu Młodych w Kuni-
cach Żarskich, a spędzony razem
czas pozostanie w naszej pamięci na
długo.

Małgorzata Adamczewska

ŻYCIE PARAFII
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ŻYCIE PARAFII

Dnia 24 maja 201 4 roku odbyła się 1 6. Pielgrzymka Młodych z Radiem Ma-
ryja na Jasną Górę. Opiekunką blisko trzydziestoosobowej grupy z Zielonej
Góry była Przewodnicząca Koła Radia Maryja przy naszej Parafii, pani Ja-
dwiga Wojtkowska.

Błogosławieństwa przed od-
jazdem udziel i ł nam ks. Mar-
cin. W trakcie podróży
śpiewaliśmy piosenki, odmó-
wil iśmy różaniec i koronkę
oraz pani Jadwiga zorganizo-
wała konkurs wiedzy o Janie
Pawle I I , w którym można by-
ło wygrać książki oraz słody-
cze. Po dotarciu na miejsce
poszliśmy do Kaplicy Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej,
gdzie miel iśmy czas na mo-
dl itwę. Następnie udaliśmy się
na błonia, aby zająć miejsca, po czym miel iśmy czas wolny.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1 6.00 na placu przed Szczytem. Hasłem te-
gorocznej pielgrzymki było odniesione do kanonizacji : „Świętość to normalność”.
Szczególnie dziękowaliśmy za papieża Jana Pawła I I , który zawsze był związany
z młodzieżą. Na początku odbył się koncert Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen”
przeplatany świadectwami. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Św, któ-
rej przewodniczył bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.
Całość była transmitowana przez TV TRWAM i Radio Maryja. Na zakończenie od-
był się Apel Jasnogórski oraz pokaz sztucznych ogni.
Mimo że pogoda nie była tego dnia idealna, na pewno będziemy bardzo dobrze
wspominać tę pielgrzymkę; myślę, że dlatego, że Jasna Góra to wyjątkowe miej-
sce.

Aleksandra Ferenc

Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja dziękują Młodym za uczestnictwo
w Pielgrzymce z Radiem Maryja na Jasną Górę, dziękujemy za dar modlitwy,
wspólną radość ze spotkania z Chrystusem i Jego Matką. Pielgrzymka ta bo-
wiem była umocnieniem naszej wiary i wyrazem wdzięczności za kanoniza-
cję Jana Pawła II – Papieża.

W imieniu Członków
Koła Przyjaciół Radia Maryja

Przewodnicząca
Jadwiga Wojtkowska
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Dlaczego modlimy się do Serca Jezusa, a nie do innych
członków Jego Ciała? Przecież Jego Ciało jest całe uwielbione, On
cały jest święty – Jego ręce, oczy, usta itd. , ale szczególną nadzieję i tak po-
kładamy w Sercu Jezusowym.

Czym jest serce? Można je opisać w następujący
sposób: „narząd mięśniowy wchodzący w skład układu
krwionośnego kręgowców, wymuszający obieg krwi
w organizmie”. Nie możemy jednak pozostać tylko na
gruncie anatomii. Słowo „serce” nie oznacza tylko i wy-
łącznie narządu, który pełni arcyważną rolę w funkcjo-
nowaniu człowieka, w jego życiu. W języku greckim
słowo „kardia" tłumaczy się jako „serce”, ale również ja-
ko „rdzeń”, „sedno”. Z kolei w języku hebrajskim, który
jest językiem Starego Testamentu słowo „leb" oznacza
serce jako centralny organ cielesny człowieka, lecz tak-
że jako centrum życia duchowego. Jezus niejednokrot-
nie podkreślał, że to jacy jesteśmy, zależy od naszego
serca – „Gdzie jest skarb twój, tam serce twoje”. Serce
więc oznacza nie tylko centrum, ale całego człowieka tak naprawdę, wszystkie
jego myśli , uczucia, pragnienia, bo to wszystko w sercu jest zawarte. Modląc
się do Serca Jezusa, wchodzimy do centrum Jego boskości, dotykamy Jego
najczulszego punktu, głębi miłości. W wezwaniach l itani i odmawianej podczas
nabożeństw czerwcowych maluje nam się obraz Boga, który jest dobry, pełen
miłosierdzia.

Kard. Joseph Ratzinger w książce „Duch liturgi i” pisze tak: „W przebitym
Sercu Ukrzyżowanego otwarte jest serce samego Boga. Spójrzmy zatem, kim
jest Bóg i jaki jest. Niebo nie jest już zamknięte — Bóg wyszedł z ukrycia. Dla-
tego też św. Jan streszcza znaczenie Krzyża i równocześnie istotę nowej czci
Bożej słowami tajemniczej obietnicy proroka Zachariasza (1 2, 1 0). <<Będą
patrzeć na Tego, którego przebil i>> (J 1 9, 37)”.

Modlitwa do Serca Jezusa ma zatem szczególną wartość. Kontemplując
Jego Serce, utrwalamy w sobie Boży obraz oraz otwieramy się na większe
działanie łaski. Niech czas, w którym Kościół oddaje szczególną cześć Sercu
Pana Jezusa przypomina i zachęca nas do nieustannego dotykania Serca
Zbawiciela, a przez to niech i nasze serce staję się coraz bardziej do Niego
podobne.

O Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według serca Twego.
kleryk Mateusz

ŻYCIE PARAFII
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RODZINA WSPÓLNOTĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI

"Przypatrzcie się, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostal iśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy" (1 J 3, 1 a)

"Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" (1 J 3, 2)

Św. Jan tak pisze o człowieku. Oto człowiek!
Oto jego pełna niewypowiedziana godność!
Człowiek powołany do tego, ażeby stać się
uczestnikiem życia Bożego. Człowiek we swpól-
nocie rodziny!

Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie za-
pominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzi-
na. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa,
dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której
małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzi-
na jest wspólnotą świętą. Jest komunią osób
zjednocznych miłością, o której św. Paweł tak pisze: "miłość współweseli się
z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzie-
ję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje" (1 Kor 1 3, 6-8). Miłość nigdy nie
ustaje. Każda rodzina może zbudować taką miłość. Ale można ją osiągnąć
w małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżel i małżonkowie stają się bezintere-
sownym darem z siebie samego, bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając
żadnych ograniczeń. Ta miłość małżeńska, rodzicielska, rodzinna jest ciągle
uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspie-
ranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla dobra
umiłowanego człowieka. Prawdziwa miłość nigdy nie wygasa. Staje się źró-
dłem siły i wierności małżeńskiej. Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sa-
kramentalnemu przymierzu, staje się autentycznym znakiem bezinteresownej
i powszechnej miłości Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe cen-
trum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość rodzina powstaje, rozwija
się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dla dzieci.
Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości.

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy Św.
przed sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 4.06.1 997r.

oprac. Magdalena Iwańska

NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II
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TEMATY MIESIĄCA

Chcesz być Rodzicem doskonałym
- sprezentuj dziecku cztery bezcenne prezenty.

Każde dziecko z okazji Dnia dziecka czy pod choinką znajduje co roku szereg
upominków. Są to najczęściej wymarzone lalki, klocki, inne zabawki lub słody-
cze. W zamożniejszych rodzinach bywają komputery, drogi sprzęt sportowy,
markowe ubrania. Są to przedmioty, które choć dziś potrzebne, z czasem ule-
gają zniszczeniu, zużyją się i przestają cieszyć. Co zatem ofiarować dziecku,
aby dary przetrwały całe życie, aby mógł je ofiarować każdy rodzic bez wzglę-
du na zasobność portfela? Są takie dary, które tylko my możemy naszym
dzieciom dać, dary, na które każde dziecko z utęsknieniem czeka:

Zaufanie
Jeśl i wierzysz w możliwości swojego
dziecka, pomagasz mu uwierzyć w siebie.
Często powtarzaj dziecku: „Wiem, że po-
trafisz”, a nigdy nie zwątpi, że może być
inaczej. Za wiele lat, kiedy stanie przed
trudnym wyzwaniem na pewno przypomni
sobie twoje słowa.

Czas
To czas poświęcony dziecku, wyraża miłość i uczucie, jakie żywimy do niego.
Im więcej mu czasu poświęcimy tym bardziej zaowocuje to w przyszłości.
Czas poświęcony dziecku wykorzystaj na:

• słuchanie z uwagą, co chce ci powiedzieć;
• czytanie odpowiednio dobranej do jego poziomu i zainteresowań literatury;
• wspólne działania, nawet jeżeli są to czynności tak prozaiczne, jak
gotowanie czy naprawa zepsutego krzesła;

• przebywanie razem daje dziecku uczucie bl iskości i przynależności.

Zrozumienie
Jeśl i Twoje dziecko popełni błąd, wysłuchaj go cierpl iwie zanim zaczniesz
karać. Nikt nie jest doskonały ani dzieci, ani rodzice.

Entuzjazm
Bez względu na to, co razem robicie, sprzątacie czy idziecie grać w piłkę, rób
to z werwą i ochotą. Twój zapał i entuzjazm udziel i się dziecku. W później-
szych latach, gdy dziecko stanie przed trudnymi zadaniami i będzie musiało
zmagać się z przeciwnościami w szkole czy w życiu osobistym, z pewnością
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odnajdzie w sobie wystarczająco dużo energii , by wszystkiemu podołać. Entu-
zjazm bywa zaraźliwy. Wykorzystajmy to i spowodujmy, że dziecko pod na-
szym wpływem, jak akumulator zmagazynuje energię, z której będzie czerpał
siły przez całe życie.

PRAKTYCZNE PORADY DLA RODZICÓW

Jak kształtować zdrowe poczucie własnej wartości u dzieci?

Najlepszą rzeczą, w jaką możemy wyposażyć swoje dziecko przed pójściem
do szkoły, jest poczucie własnej wartości. Wiara we własne siły pozwoli mu za-
akceptować przejściowe niepowodzenia i nie zniechęcać się, próbować jesz-
cze raz.

1 . Zauważaj wysiłki. Twoje dziecko uczy się przez cały czas, często musi
wykonać zadanie kilka razy, by uzyskać zamierzony efekt. Zwykła uwaga
typu: ”Ojej, jak Ty ciężko pracujesz” może bardzo zmotywować malucha
do dalszych prób.
2. Nie oceniaj „Jesteś złym dzieckiem” po takim komentarzu dziecko może
pomyśleć, że skoro jest złe, to i tak nie ma żadnego sensu zachowywać
się grzecznie. Nie oceniaj dziecka, ale jego zachowanie: „Sprawiasz
krzywdę Twojej siostrze, nie pochwalam takiego zachowania”.
3. Wyrażaj uczucia słowami i czynami: „Dziękuję Ci, że mi pomogłeś
sprzątać, mamy teraz czas, żeby razem poczytać Twoją ulubioną bajecz-
kę”.
4. Zaangażuj dziecko do pomocy w codziennych obowiązkach. Pozwól
maluchowi pozamiatać, wynieść śmieci, wymieszać ciasto czy wytrzeć ku-
rze.

Jak pomóc dziecku pokonać lęk?

Uczucie strachu jest w życiu bardzo potrzebne, ponieważ sygnalizuje nam, że
jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dzieci mają jednak tendencję do wyolbrzy-
miania swoich obaw i często panicznie boją się nierealnych wyimaginowanych
rzeczy lub stworów, ciemnych pokojów. Takie lęki mogą im pomóc pokonać tyl-
ko rodzice.

• Nigdy nie wyśmiewaj się z tego, czego boi się Twoje dziecko. Unikaj uwag
typu: „Ale z Ciebie głuptas, przecież nie ma się czego bać”.
• Dowiedz się, czego dokładnie boi się Twoja pociecha. Wypytaj o jak naj-
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większą liczbę szczegółów. Rozwiązanie będzie zależało od tego, jak
Twoje dziecko sprecyzuje swoje lęki. Jeżeli boi się ciemności, może wy-
starczy zapalenie lampki na noc. Jeszcze lepsze efekty daje przebywanie
razem w ciemnym pokoju, aby dziecko mogło oswoić się z widokiem rze-
czy w ciemności, poblaskami światła, cieniami sprzętów, ruszającymi się
odbiciami świateł przejeżdżających samochodów, itp. Należy wiele o tym
z dzieckiem rozmawiać, wyjaśnić mu owe zjawiska lub opowiadać na ich
temat pogodne bajki.

• Poczytaj dziecku książeczki o jego rówieśnikach, którzy kiedyś bali się te-
go samego. Historie te bardzo skutecznie rozwiewają dziecięce strachy
oraz dają dziecku poczucie, że nie jest osamotnione w swoich przeżyciach.
• Unikaj „zarażania” dziecka swoimi obawami. Zupełnie normalne jest, że
drżysz o swoje dziecko, za każdym razem, kiedy próbuje czegoś nowego,
ale nie daj tego po sobie poznać. Jeżeli jednak zarazisz je swoimi lękami,
zamkniesz mu możliwość rozwoju.

Agata Deresz

IDŹ I NIE PYTAJ PO CO
Paciorki odmawianego Różańca, które
w domu czasem usypiają, na piel-
grzymce są kamieniami milowymi zna-
czącymi duchową drogę. Kawałek
chleba po całym dniu drogi smakuje jak
najlepsza kolacja. . .

Wakacje nie dla wszystkich oznaczają
błogie lenistwo. W sierpniu na polskie
drogi wyruszają „sznury” ludzi zwanych
pątnikami lub pielgrzymami. Większość

z nich zmierza – pieszo, na rowerach, a nawet konno (tak, tak, takie piel-
grzymki się zdarzały) – w kierunku Jasnej Góry, gdzie czeka Częstochowska
Pani.

Widząc zmęczonych, ale rozśpiewanych i roześmianych pielgrzymów, trudno
czasem nie zapytać: „Po co oni tak się trudzą? Przecież można tam dojechać
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samochodem albo autokarem”. Odpowiedzi można znaleźć tyle, i lu jest pątni-
ków na pielgrzymim szlaku: żeby się pomodlić, za coś Bogu podziękować albo
o coś Go poprosić. I o wstawiennictwo Matkę poprosić – powie co drugi (śred-
nio) wędrownik. No tak, lecz pomodlić można się też w domu. . . – żeby poznać
nowych ludzi albo przeżyć przygodę – odpowie co dziesiąty pielgrzym. Ale
przecież większą przygodą będzie wyprawa w góry albo rejs po oceanie, a lu-
dzi można poznawać w kawiarni. . . – żeby coś Bogu ofiarować i spotkać Chry-
stusa – powie wreszcie ktoś, kto do Częstochowy idzie z bardzo ważną
intencją w sercu. No dobrze, ale przecież Boga spotkać można wszędzie,
a ofiarować można Mu coś bez wychodzenia z domu – odpowie znowu niedo-
wiarek.

– Niedowiarek w pewnym sensie ma rację, bo to prawda, że modlić się czy
pościć można wszędzie, niekoniecznie w drodze. Jednak te wszystkie jego
„ale” są tylko wymówką, by z domu się nie ruszać. W tym krótkim czasie wę-
drówki możemy doświadczyć radości i zmartwień – w nieco innym wymiarze
niż na co dzień. Na pątniczym szlaku zwykła woda i chleb mają zupełnie inny
smak.

Po długiej wędrówce w promieniach upalne-
go słońca łyk zimnej wody smakuje lepiej niż
najlepsze espresso. Kawałek chleba dla wy-
poszczonego pielgrzymiego żołądka jest jak
kolacja w super restauracji . Krople potu,
spadające z czoła na ziemię, dają poczucie
ofiary przyjętej przez Boga. Paciorki odma-
wianego Różańca, które w domu czasem
usypiają, są kamieniami milowymi znaczący-
mi duchową drogę. Spotkanie z Chrystusem,
które czasem jest dla nas tak rutynowe, że
nie potrafimy go właściwie przeżyć, jest spo-
tkaniem ze Zmartwychwstałym „na drodze
do Emaus”, gdy poznajemy Go przy łamaniu
chleba i wyjaśnianiu Pism.

– Jeśl i chcesz stać z boku i pytać: „Po co?” to – oczywiście – możesz i pewnie
zawsze znajdziesz powód, by zostać w domu, w wygodnym fotelu. Jeśl i na-
prawdę chcesz wiedzieć po co, wyrusz razem z nami na Pieszą Pielgrzymkę
na Jasną Górę. Przeżyj to i zapytaj, ale o bliskość swojego spotkania z Bo-
giem. Wtedy zrozumiesz wszystko – zaprasza grupa zielona.

Agata Deresz
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Duchowe sprzątanie.
Jak zrobić miejsce dla Boga w naszej rodzinie?

ZAPRASZAMY
Wszystkich, którzy pragną pogłębienia relacj i z Bogiem

na
LETNIE REKOLEKCJE 201 4

ORGANIZOWANE PRZEZ RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

5 – 1 2.VII.201 4 Witów, Dzianisz k/Zakopanego
Kierowane do osób dorosłych, młodzieży, studentów, rodzin z dziećmi oraz osób samotnych.

Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 05.07 (sobota), kończą się 1 2.07 (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 l icealna (bez rodziców, zakwaterowanie w Kirach
k/Doliny Chochołowskiej)
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. l inka@poczta.fm
Opiekun: ks. Aleksander Werstler tel. 603-929-839

Więcej informacji na ogólnopolskiej stronie Ruchu Rodzin
Nazaretańskich: http: //www.rrn.info.pl

ŚRODOWISKO MEDYCZNE RUCHU RODZIN NAZARETAŃSKICH
ZAPRASZA NA LETNIE REKOLEKCJE 201 4

organizowane w Przytoku k. Zielonej Góry 1 6 – 25.07.201 4
Wszystkich, lekarzy, pracowników naukowych, pielęgniarki, rehabilitantów i wszystkich tych,
którzy w jakikolwiek sposób służą ludziom chorym i cierpiącym

Rekolekcje rozpoczynają się w dniu 1 6.07 (środa), kończą się 25.07 (piątek).
Koszty pobytu: 550 zł bez dojazdu.

W programie m. in. wyjazdy do:
- Sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie,
- Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie,
- Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu,
- Domu Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie

Zapisy:
Wojciech Ryngier
tel. 691 840 1 24,
wryngier@gmail .com
Krystyna Ryngier
tel. 691 697 1 44

oraz
Przemysław i Aneta
Stachowiakowie
tel. 607 604 703
Zielona Góra

Odpowiedzialny za rekolekcje:
Ks. Aleksander Werstler
tel. 603 929 039
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WAKACJE Z WARTOŚCIAMI

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza do
udziału w poniższych inicjatywach:

1 Rowerowy „Rajd dla Życia” 1 1 – 1 8 lipca: Hel – Zgorzelec | 587 km; 1 4 –
21 lipca: Zgorzelec – Włodawa | 696 km; 1 6 – 23 lipca: Włodawa – Hel |
688 km (koszt – 250 zł) – wiek minimum 1 6 lat.
Polska młodzież, zjednoczona aby bronić poczętego życia, swoim wysiłkiem,
modlitwą i świadectwem wypowie sprzeciw wobec aborcji . Twarzą tegorocz-
nego Rajdu jest Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love.

Zgłoszenia od 9:00 do 1 5:00, pod numerem tel. : 51 3 1 29 362. Więcej na
www.rajd dlazycia.pl

2 Dni Formacyjne KSM z nauką języka angielskiego – Zagórze Śląskie -
21 -28 lipca 201 4 (koszt – ok. 250 zł) – wiek –1 6 - 30 lat
Coś dla tych, którzy nie lubią się nudzić. W ramach turnusu przewidziane jest:
5 godzin dziennie nauki języka angielskiego – prowadzonych przez dra Marka
Kuczyńskiego; wyjścia w góry i dobra zabawa; formacja i modlitwa.
Dni Formacyjne poprowadzi Asystent Generalny KSM – ks. Zbigniew Ku-
charski .

3 Pielgrzymka do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w roku 1 00-lecia jej
śmierci – Zielona Góra - Zabawa k/Tarnowa – 1 -3.08.201 4 r. (koszt ok. 50
zł) – wiek 1 4 - 30 lat

Miasteczko Modlitewne to spotkanie młodzieży w Sanktuarium u bł. Karol iny
Kózkówny z różnych stron Polski na wzór dni skupienia TAIZE. Cały dzień wy-
pełniony jest m. in. modlitwą, śpiewem, rozmowami w grupach lub przy ognisku.
Spotkanie zakończą uroczyste obchody urodzin bł. Karol iny Kózkówny w dniu
2 sierpnia. Uczestnicy proszeni są o zabranie, śpiwora, karimaty.

4 Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kierownictw i Liderów KSM – Śnież-
nica (Beskid Wyspowy) – 1 4-20.08.201 4 r. (koszt - 320 zł)
Zapraszamy kierownictwa oddziałów i kół KSM oraz tych wszystkich, którzy
jeszcze pełniej chcą działać w Stowarzyszeniu. Uczestnicy oprócz warsztatów,
formacji , spotkań w grupach będą także bral i udział w zaplanowanej rekreacji
wśród górskich krajobrazów, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.

Bliższe informacje i zgłoszenia:
Biuro KSM, Zielona Góra ul. Al iny 7, czynne od
pn. do pt. w godz. 8:00-1 6:00
tel. 68 453 92 73 lub tel. /fax. 68 453 92 74,
e-mail :ksmzg@zg.ksm.org.pl ,

www.zg.ksm.org.pl
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CUD EUCHARYSTYCZNY

„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławień-
stwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Cia-
ło moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał
im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymie-
rza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt
26, 26-28).

Cud eucharystyczny – zespół zjawisk związanych z sakramentem
Eucharysti i , uznawanych przez katol ików i prawosławnych za nadprzy-
rodzone.

Dogmat Kościoła katol ickiego spisany podczas Soboru Laterańskiego
IV w 1 21 5 roku stwierdza, iż w czasie Eucharysti i chleb i wino zamie-
niają się w rzeczywiste Ciało i Krew Jezusa Chrystusa (transsubstan-
cjacja). Zdefiniował on fi lozoficznie wiarę, którą Kościół wyznawał od
chwil i ostatniej wieczerzy.

Jezus Chrystus jest realnie obecny
w Najświętszej Eucharysti i . Nie
„symbolicznie, ale prawdziwie. Po-
staci chleba i wina to Ciało i Krew
Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Tego uczy nas Kościół, tak podaje
nasza wiara. Tak jest. „Chleb i wi-
no, przez słowa Chrystusa i we-
zwanie Ducha Świętego stają się
Ciałem i Krwią Chrystusa” - czyta-

my w Katechizmie. Podkreślmy: Ciałem i Krwią Chrystusa.
W pierwotnym Kościele określano Eucharystię jako łamanie chleba.

Św. Łukasz pisze o pierwszych chrześcijanach w Jerozolimie: „Co-
dziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach,
spożywali posiłek w radości i prostocie serca” (Dz 2,46). Łamanie chle-
ba przypomina chrześcijanom, że Jezus połamał chleb podczas Ostat-
niej Wieczerzy, a później także podczas posiłku z dwoma uczniami,
którzy podążali z Jerozolimy do Emaus. Gdy kapłan łamie chleb, gest
ten unaocznia i obrazuje śmierć Jezusa, który z miłości do nas dał się
złamać swym prześladowcom. Łamanie chleba jest symbolem apogeum
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miłości Jezusa, który w swym oddaniu za nas przyjął krzyż. Ale przy-
wodzi na pamięć również Jego niezl iczone spotkania, w trakcie których
Jezus udzielał siebie ludziom jako uzdrowiciel i wyzwoliciel – dziel i ł z ni-
mi swój czas, swe siły, swą miłość. Eucharystyczny obrzęd łamania
chleba przypomina, że Jezus nigdy nie żył jedynie dla siebie, że całą
egzystencją otwierał się na nas, aby udzielać nam siebie i swej miłości.
Łamiąc chleb, dajemy wyraz naszej najgłębszej tęsknocie, że dar ten
uobecnia kogoś, kto całym swym bytem istnieje dla nas, kto umiłował
nas tak bardzo, że ujmował się za nami aż po śmierć.

Na czym polega cud eucharystyczny
W momencie konsekracji chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chry-

stusa. Choć ten fakt jest nadprzyrodzoną tajemnicą to z punktu widze-
nia naszych zmysłów nie możemy mówić tu o cudzie, gdyż postaci
chleba i wina są wciąż obecne po konsekracji . W przypadku niektórych
cudów eucharystycznych, w chwil i konsekracji chleb zamienia się
w prawdziwe ludzkie Ciało, wino w prawdziwą ludzką Krew, które
świadkowie mogą zobaczyć czy zbadać. Wśród innych cudów euchary-
stycznych znamy na przykład przypadki krwawiących Hosti i czy Hosti i ,
które nie poddają się niszczącemu działaniu czasu. Znamy także histo-
rie wielu osób, mistyków, których jedynym pokarmem spożywanym
przez kilkadziesiąt lat była przyjmowana raz dziennie Komunia Święta,
a mimo to ich organizmy funkcjonowały normalnie.

Jeden z najstarszych i najbardziej znanych cudów eucharystycznych
wydarzył się w VI I I wieku w Lanciano we Włoszech, miejscowości poło-
żonej ki lka kilometrów od brzegów Adriatyku. Około roku 700 do klasz-
toru świętego Legoncjana przybył pewien
grecki mnich. Jak podają historycy niezwy-
kłego wydarzenia, mnich ów bardziej rozko-
chany był w nauce niż rel igi i . To bezgraniczne
zawierzenie rozumowi sprawiało mu trudno-
ści z przyjęciem tego co nadprzyrodzone.
Nachodziły go wątpl iwości czy w konsekro-
wanej Hosti i prawdziwie obecny jest Chry-
stus. Modlił się przy tym, by Pan Bóg rozwiał
jego zwątpienie, by uczynił coś, co pozwoliło-
by mu uwierzyć. Pewnego dnia odprawiając
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Mszę Św. poczuł, że wątpl iwości miast ustępować pogłębiają się bar-
dziej. Z tym uczuciem wymawiał słowa konsekracji . I wtedy zdarzył się
cud. Na jego oczach chleb zamienił się w prawdziwe Ciało, zaś wino
w prawdziwą Krew. Przerażony i zaskoczony przez dłuższą chwilę stał
nieruchomo. Potem szczęśliwy, ze łzami w oczach poprosił wszystkich
zebranych na Mszy Św., by podeszli bl iżej. „Oto Ciało i Krew naszego
ukochanego Pana, który do nas przybył” - powiedział mnich. Wieść
o nadprzyrodzonym wydarzeniu szybko się rozeszła. Do klasztoru przy-
chodziły rzesze pielgrzymów, by na własne oczy ujrzeć cud. Ciało
i Krew umieszczono w specjalnym tabernakulum. Przez setki lat Święte
Relikwie w Lanciano były otaczane czcią.

Po przeszło tysiącu lat cud eucharystyczny nadal możemy oglądać.
Ciało pojawiło się w kształcie pierścienia wokół Hosti i i choć Hostia
przez lata skruszała Ciało nadal jest widoczne. Badania dowiodły, że
Ciało to mięsień serca. Pięć kropli wina zamienione w Krew do dziś
spoczywa w przeźroczystym kiel ichu. Krew przekształciła się z czasem
w pięć małych skrzepów, które zostały przez naukowców zidentyfikowa-
ne jako krew ludzka z grupy AB. Badacze wykluczyli także jakiekolwiek
oszustwo.

Z innych cudów eucharystycznych to cud w Bolsenie i Orvieto
w 1 263 r. , cud w Sienie 1 330 r. , cud w Maceracie 1 356 r. , w Buenos
Aires 1 996 r. oraz w Guadalajarze 201 3 r.

Również w Polsce wydarzyły się cudowne wydarzenia związane
z Eucharystią.

Pierwszymi mieszkańcami Głotowa byli Prusowie. W 1 300 r. nastąpił
najazd Litwinów. Mieszkańcy wynieśl i wówczas z kościoła Najświętszy
Sakrament, by uchronić go przed profanacją, zakopując go w znacznej
odległości od świątyni. Wieś została zniszczona, a kościół spalony. Po
wielu latach pewien rolnik znalazł ukryty w ziemi kiel ich, a w nim niena-
ruszoną hostię. Jak głosi legenda, woły ciągnące pług uklękły, podkre-
ślając tym samym niezwykłość tego wydarzenia. Kiel ich przeniesiono
w procesji do kościoła w Dobrym Mieście. Tymczasem hostia po raz ko-
lejny wracała go Głotowa na miejsce, gdzie była zakopana. Wobec woli
Bożej wzniesiono kościół ku czci Bożego Ciała.

W 1 399 roku, cud eucharystyczny wydarzył się w Poznaniu - kościół
Bożego Ciała. Jankowice Rybnickie - 1 433 r. W 1 867 roku w miejsco-
wości Dubna - kolejne cudowne wydarzenie eucharystyczne. Paździer-
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nik 2008 - Sokółka. To wydarzenie jest jeszcze w trakcie różnorakich
badań.

Eucharystia – święte widowisko
Najświętszy Sakrament stanowi jądro naszej wiary. Najważniejsza

jest odpowiedź na pytanie: jak w dzisiejszych czasach możemy wyrażać
naszą wiarę, aby każdy mógł w niej odnaleźć samego siebie i swą tęsk-
notę – a Jezusa Chrystusa doświadczać jako Odkupiciela i Zbawiciela,
który nas wyzwolił, który ukazuje nam sens ludzkiego życia.

Święty Łukasz – zafascynowany, jak każdy Grek teatrem i widowi-
skiem – określ i ł ukrzyżowanie, które czcimy podczas każdej Mszy świę-
tej, mianem theroriam - „widowiska”. Widowisko to poruszyło serca
zebranych i spowodowało ich nawrócenie: „Wszystkie też tłumy, które
zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bi-
jąc się w piersi” (Łk 23,48). Zatem również i święte widowisko sakra-
mentu Eucharysti i powinno wyglądać tak, by ludzie, którzy przyszl i do
kościoła – często chcąc pozostać jedynie widzami przyglądającymi się
sprawowaniu l iturgi i – wracali do domu poruszeni i odmienieni, ponie-
waż poczuli , kim jest Jezus Chrystus, ponieważ poczuli , że On obdarza
ich prawdziwym życiem i leczy ich rany, że On ich prostuje, że On im
mówi, jak można sensownie żyć na tym świecie. Nie możemy oczeki-
wać, że każda liturgia eucharystyczna zawsze poruszy nas do głębi. Ale
każda powinna nam uzmysławiać, że czcimy tajemnicę Boga i człowie-
ka. Wówczas – uważa św. Łukasz, Grek – uroczystość eucharystyczna
naprawdę krzewi Chrystusowe zbawienie w naszym świecie, który po-
trzebuje zbawienia. A my powracamy do codziennego życia bardziej
wyprostowani.

I jeszcze jedno. Przed nami uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa zwana Bożym Ciałem. W uroczystej procesji do czterech oł-
tarzy będzie niesiony sam Chrystus. Popatrzmy na Niego, uklęknijmy
przed Nim. Powiedzmy Mu, że wierzymy w Jego obecność wśród nas.
A jeżeli mamy z tym jakiś problem to też Mu o tym powiedzmy i popro-
śmy, aby wzmocnił naszą wiarę. Pan czeka na Twoje i moje „tak Panie,
wierzę, że Jesteś wśród nas”. Nie bój się!

oprac. Adam Kwaśniewski
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HISTORIA OBRAZU PANI CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ

Historia Obrazu nie jest do końca znana. Namalo-
wany został na drewnie l ipowym w I poł. XVI
w. przez nieznanego artystę. Widnieje na nim po-
piersie Matki Bożej na złoconym tle, z charaktery-
stycznie odsłoniętym uchem, dlatego też Matkę
Bożą Rokitniańską nazywa się Cierpl iwie Słuchają-
cą. Głowę Maryi okala wydrążona w drewnie aure-
ola, twarz jest pochylona ku lewej stronie. Spokojna,
jakby zasłuchana, z przymkniętymi oczami. Włosy
okrywa muślinowy welon i nakrycie w kolorze nie-
bieskim z żółtą podszewką, na piersi szata w kró-
lewskim odcieniu czerwieni. Obraz ma wymiary:
40 cm wysokości i 27 cm szerokości. Pierwotnie
w posiadaniu osiadłej na Kujawach rodziny Stawic-
kich. Następny właściciel to Wacław Leszczyński -
kanclerz koronny Królestwa Polskiego. Po nim Ob-
raz przejął Jan Opaliński - opat bledzewski, który umieścił go w swojej rezydencji ,
później w kościele bledzewskim, a następnie w kościele w Rokitnie. Po wnikl iwych
badaniach w dniu 4.03.1 670 r. Obraz uznano za cudowny. Szczególną opieką
otaczał Ikonę król Michał Korybut Wiśniowiecki, który sprowadził ją do Warszawy,
zabrał na wyprawę pod Lublin w celu stłumienia buntu szlachty. Rycerstwo Polskie
pod przewodem Króla modliło się o zwycięstwo mieczem, zaś jak się okazało, tam
na polu bitwy doszło do zawarcia pokoju narodowego. Dowodem królewskiej czci
i wdzięczności jest umieszczony na Obrazie biały orzeł z napisem „Daj Panie po-
kój dniom naszym”.Po tym zwycięstwie Boga nad przemocą, Król ofiarował Matce
Bożej Koronę królewską, a obraz umieścił w swojej kaplicy na zamku Królewskim
w Warszawie. Dnia 24.11 .1 671 r. obraz zostaje przywieziony do Rokitna, i po noc-
nym czuwaniu w kaplicy polnej uroczyście wniesiony do odnowionego Kościoła.
Dnia 1 5.08.1 946 r. w uroczystej procesji przeniesiono Obraz do Gorzowa Wlkp,
gdzie nastąpiło oddanie Administracj i Gorzowskiej Niepokalanemu Sercu Maryi
i ogłoszono Matkę Cierpl iwie Słuchającą Patronką Administracj i . Dziś jej opiece
powierza się diecezja zielonogórsko-gorzowska.
22 kwietnia 1 989 r. w kaplicy na Watykanie została poświęcona korona, a kard.
Józef Glemp, prymas Polski, z udziałem licznie reprezentowanego Episkopatu
Polski i ponad 1 20 tysięcy wiernych 1 8 czerwca 1 989 r. dokonał uroczystej koro-
nacji Matki Bożej Rokitniańskiej.

Źródło:http: //www.rokitno.org/strona/index.php/przewodnik/cudowny-obraz
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Program uroczystości jubileuszowych
XXV Rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu

PIĄTEK, 20 CZERWCA - SPOTKANIE MŁODZIEŻY

1 5.00 – recepcja przy polu namiotowym
1 7.00 – spotkanie przedstawiciel i parafi i (tzw. „dziesiętników”) – debata

o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie
1 8.00 – koncert uwielbieniowy w wykonaniu zespołu TFP (Tymczasowa

Formacja Prowizoryczna)
1 9.30 – „Miriam” – spektakl w wyk.

Teatru Trzeciego z Płocka
20.30 – czas na posiłek
21 .00 – koncert muzyczny
22.00 – świadectwo Lecha Dokowi-

cza oraz fi lm „Ja jestem”,
Adoracja Najśw. Sakramentu

01 .00 – Chrystoteka (DJ Muniek)

Uwaga!
- zachęcamy młodzież do noclegu na polu namiotowym (należy zabrać namiot,

karimatę i śpiwór)

- młodzież na nocleg należy zgłaszać przez formularz na portalu www.ddm.org.pl

- formularz wypełniają księża lub inne osoby dorosłe, odpowiedzialne za grupę

- odpłatność za nocleg – 5 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto

młodzieżowe Kurii Diecezjalnej Zielonogórsko-Gorzowskiej (pl. PowstańcówWlkp. 1,

65-075 Zielona Góra) – 05 1020 5402 0000 0402 0027 3508

- zapisy: do 15 czerwca br.

- w sobotę, 21 czerwca, młodzież otrzyma śniadanie.

SOBOTA, 21 CZERWCA - GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

09.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (bazylika)
09.30 – Różaniec – wspólnoty Żywego Różańca i Diakonia Muzyczna Ruchu

Światło-Życie
1 0.30 – katecheza dla pielgrzymów – ks. Piotr Pawlukiewicz, Warszawa
11 .30 – przygotowanie do liturgi i
1 2.00 – MSZA ŚWIĘTA JUBILEUSZOWA
1 5.00 – koncert zespołu „Arka Noego”, występy zespołów z diecezji
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Ojciec czy Tatuś?

Pierwotnie moim zamiarem było napisanie tekstu o byciu
nie tylko ojcem, ale przede wszystkim tatusiem. Takim, któ-
ry w pełni uczestniczy w życiu i rozwoju swoich dzieci, który

wspiera je, kiedy trzeba, a kiedy należy, stosuje mądre, pouczające kary. Tatu-
siu, w którym wzorca szukają dorastający synowie, który jest pierwszym i jakże
często jedynym uosobieniem mężczyzny dla swoich córek. Który po prostu jest
obecny. Szukając odpowiednich materiałów, natknęłam się na tę opowieść.
Krótką, ale jakże adekwatną dla naszych czasów. I stwierdziłam, że nie znajdę
nic bardziej trafnego.

Opowieść o chłopcu, który chciał mieć Tatę.

Bohaterowie to kilkuletni syn i ciężko pracujący tata.
Syn: "Tatusiu, mogę zadać ci pytanie?"
Tata: "Oczywiście, słucham cię synku."
Syn: "Jak dużo zarabiasz w ciągu godziny, tatusiu?"
Tata: "A dlaczego w ogóle o to pytasz?"
Syn: "Po prostu chciałem wiedzieć, nie złość się tato. Proszę, powiedz ile za-
rabiasz w ciągu godziny?"
Tata: "Jeżeli już naprawdę musisz wiedzieć. . . zarabiam 1 00 zł na godzinę".
Chłopczyk ze smutkiem spuścił głowę. Po chwil i . . .
Syn: "Tato, mógłbyś mi pożyczyć 50 zł? Proszę."
Tata się zdenerwował i pomyślał, że nie dość, że ciężko pracuje to jeszcze syn
chce od niego pieniądze na swoje dziecinne zachcianki.
Tata: "Jeżeli powodem, dla którego chcesz ode mnie pożyczyć pieniądze, jest
spełnienie kolejnych twoich głupich zachcianek, proszę natychmiast iść do
swojego pokoju! Przemyśl swoje zachowanie i zastanów się dlaczego jesteś
taki samolubny. Nie pracuję po to, aby kupować ci kolejne niepotrzebne rze-
czy!"
Syn posłuchał taty, poszedł do pokoju i zamknął drzwi. Tata usiadł w fotelu.
Złość w nim narastała. Nie mógł zrozumieć zachowania syna - "jak mógł mnie
wypytywać o to ile zarabiam i potem prosić o pieniądze". Po jakiejś godzinie
tata ochłonął i zaczęło dręczyć go poczucie winy, że tak nakrzyczał na chłop-
ca. Może nie chciał tych pieniędzy na kolejną zabawkę. Może faktycznie cze-
goś potrzebował. W końcu, bardzo rzadko prosił o pieniądze.
Tata poszedł do pokoju syna i otworzył drzwi.
Tata: "Spisz już synku?"
Syn: "Nie, tatoP"
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21 6. Wjaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania Eucharystii?

Chrystus w -> SAKRAMENCIE EUCHARYSTII jest obecny mistycznie, ale
realnie. Tak często jak Kościół wypełnia nakaz Jezusa: „Czyńcie to na moją
pamiątkę" (1 Kor 1 1 , 25), łamie chleb i bierze kielich, dzieje się to samo, co
wydarzyło się wówczas: Chrystus naprawdę oddaje się za nas, a my
naprawdę jesteśmy częścią Jego. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara
Chrystusa na krzyżu uobecnia się na ołtarzu; dokonuje się dzieło naszego
Odkupienia. [1 362-1 367]

220 Jak muszę się przygotować, aby móc przyjąć świętą Eucharystię?

Kto chciałby przyjąć świętą -> EUCHARYSTIĘ, musi być katolikiem. Jeśli
uświadamia sobie, że popełnił grzech ciężki, powinien się wcześniej
wyspowiadać. Zanim przystąpi się do ołtarza, należy pojednać się z bliźnimi.
[1 389, 1 41 7]
Jeszcze przed kilkunastu laty należało przed Liturgią Eucharysti i nic nie jeść przez
co najmniej trzy godziny. W ten sposób trzeba było przygotować się do spotkania
z Chrystusem w -> KOMUNII . Dzisiaj Kościół zaleca przy najmniej godzinę
wstrzemięźl iwości od pokarmów. Innym znakiem głębokiego szacunku jest
odświętny, ładny strój - mamy przecież randkę z Panem świata.

Żródło: YOUCAT. Katechizm Koscioła Katolickiego dla młodych. Czestochowa 2011 , Edycja
Swietego Pawła, Wyd. 2, s.56 i 57. Numery podane przy kagdej odpowiedzi odwołuja
czytelników do wyczerpujacej i pogłebionej analizy danego zagadnienia z Katechizmu Koscioła
Katol ickiego.

oprac. Agnieszka Linka

TEMATY MIESIĄCA / YOUCAT
Tata: "Wiesz, tak sobie myślałem.. . Chyba byłem trochę za surowy. Miałem
dziś ciężki dzień w pracy, dlatego na ciebie nakrzyczałem. Proszę, tu jest
50 zł. , o które prosiłeś wcześniej. "
Chłopiec usiadł i uśmiechał się do taty. Podziękował tacie i zaczął wiercić się
w łóżku. Odwrócił się tyłem do taty i chwilę grzebał pod poduszką. Wyciągnął
ki lka banknotów. Złość znowu zaczęła narastać w tacie. Syn zaczął powoli l i-
czyć wszystkie pieniądze.
Tata: "Dlaczego prosiłeś mnie o pieniądze skoro masz ich dużo?"
Syn: "Nie miałem wystarczająco dużo, tatusiu. Ale teraz mam. Proszę, tu jest
1 00 zł. Czy mogę kupić godzinę twojego czasu? Proszę wróć jutro wcześniej
z pracy tak, żebyśmy zjedl i razem obiad i mogli się pobawić".

oprac. Agnieszka Sobiak
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Przypomniel iśmy już sobie wiadomości o tym: co to jest Bibl ia, o archetypach.
W tym numerze czas na wiadomości o tym, jakie w Bibl i i występują gatunki l ite-
rackie. Otóż w Bibl i i mamy do czynienia z bogactwem gatunków: podanie, legen-
da, dialog, dialog fi lozoficzny, traktaty fi lozoficzne, kodeks praw, psalm, pieśń,
hymn, modlitwa, kazanie, l ist, przypowieść (parabola), aforyzm, proroctwo (apo-
kalipsa), saga rodu, poemat, nowela, opowiadanie historyczne, epos, poemat,
kronika, przysłowia, sentencje, treny, lamentacje.

Mówi się, że psalmy są sercem Bibl i i .

Księga Psalmów należy do tych ksiąg bibl i jnych, które odznaczają się szczegól-
nym artyzmem. Ich piękno od wieków zachwyca licznych pisarzy i poetów, którzy
bardzo często próbują się mierzyć z tłumaczeniem tego dzieła.
Księgę Psalmów nazywa się również Psałterzem Dawidowym, nie znaczy to jed-
nak, że król Dawid jest autorem tego wspaniałego zbioru. Badania pokazały, że
psalmy powstawały przez wiele stulecie (XI-I I w.p.n.e.). Dawidowi przypisuje się
autorstwo 73 psalmów.

Zbiór psalmów obejmuje 1 50 utworów, podzielonych na pięć części. Wśród bi-
bl i jnych psalmów odnajdujemy dużą różnorodność gatunkową. Do najczęstszych
należą hymny dziękczynne i pochwalne oraz lamentacje indywidualne i zbiorowe.
Jeszcze inne rozróżnienie mówi o psalmach królewskich, dydaktycznych, mądro-
ściowych i prorockich. Obecnie mówiąc o psalmie, mamy zazwyczaj na myśli
pieść bibl i jną o charakterze modlitewno-hymnicznym. Wspólnym elementem
wszystkich psalmów jest refleksja nad spotkaniem z Bogiem, dialog człowieka
z Panem. Jest on zawsze wyrazem olbrzymiej wiary i miłości (nawet jeśl i mówi
o zwątpieniu). Rozpiętość uczuciowa kolejnych psalmów jest olbrzymia - od naj-
pełniejszej radości do najczarniejszej rozpaczy, ale taki stan rzeczy obrazuje naj-
popularniejsze przesłanie Księgi Psalmów, które mówi o obecności Boga
w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Ważnym elementem relacj i między Bogiem
a człowiekiem okazuje się obecność zła, także w innym człowieku, która jeszcze
mocniej kieruje myśli i słowa psalmisty w stronę Boga -Wybawiciela.

Chrześcijanie upatrują w wielu psalmach proroctw dotyczących życia i mesjań-
skiego posłannictwa Jezusa Chrystusa. Psalmy stały się wzorem dla chrześci-
jańskiej poezji rel igi jnej, były też tłumaczone przez wybitnych poetów.

CZYM JEST BIBLIA
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Psałterz floriański

Psalm 91 w tł. Jana Kochanowskiego:
Psalm 91 należy do utworów dydaktycznych i wyraża bezgraniczną ufność
w Boską opiekę. Psalmista - nauczyciel, pobożny człowiek - poucza, że ten „Kto

się w opiekę odda Panu swemu / A całem prawie sercem ufa Jemu”, znajdzie
w Bogu obrońcę. On stanowi „tarczę i puklerz”, który osłoni od nieszczęść i klęsk.
Jego opieka sprawi, że człowiek będzie bezpiecznie mógł stąpać „po żmijach

gniewliwych”, „Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz”. Poleci także swym anio-
łom, by chronil i go przed upadkiem: „Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować /

Na ręku będą, abyś idąc drogą /Na ostry krzemień nie ugodził nogą”.

Na koniec zapewnia, że Bóg okazuje wdzięczność i miłuje tych, którzy oddali się
w jego opiekę.

Ich prośby zostaną wysłuchane, dożyją sędziwego wieku otoczeni jego życzliwo-
ścią i pomocą.

„Ja go też także w jego każdą trwogę

Nie zapamiętam i owszem wspomogę.

Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,

Ja z nim w przygodzie; ode mnie obrony

Niech pewien będzie, pewien i zacności,

I lat szedziwych, i mej życzliwości.”

Psalm ten jest więc pochwałą Boga, który wierność i oddanie człowieka nagradza
już w życiu doczesnym, zapewniając mu bezpieczny, wolny od trosk i niebezpie-
czeństw żywot.

Zebrała i opracowała: Zofia Szachowicz

Król Dawid dyktujący psalmy pisa-
rzom; płaskorzeźba wykonana z kości
słoniowej, przełom X/XI w.
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY

Św. Brat Albert Chmielowski - Adam Bernard Hilary
Chmielowski - urodził się 20 sierpnia 1 845 r. w Igołomii
koło Krakowa. Był najstarszym z trójki dzieci Wojciecha
i Józefy.
Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej
w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym.
W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyni-
ku czego amputowano mu nogę. Po wydostaniu się z nie-
woli , wyjechał do Francji . Tam dzięki pomocy finansowej
Komitetu Polsko-Francuskiego mógł poddać się dalszemu
leczeniu i otrzymał gutaperkową, najlepszą w tym czasie,
protezę.
W 1 864 r. rozpoczął studia malarskie w Paryżu. Po amne-
sti i w 1 865 r. przyjechał do Warszawy, również studiował
malarstwo, które później kontynuował w Gandawie i w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium (1 869-1 874).
Po powrocie do kraju w 1 874 r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała
się tematyka rel igi jna. Malarstwo Chmielowskiego charakteryzowało się prostotą
środków, naturalnością i nastrojowością. Oprócz tematyki rel igi jnej malował rów-
nież realistyczne obrazy. W latach 80-tych powstał jego słynny obraz "Ecce Ho-
mo".
Adam Chmielowski wstąpił do jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wy-
jechał na Podole do swojego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarzami
św. Franciszka i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1 884 r.
wrócił do Krakowa i poświęcił się służbie bezdomnym i opuszczonym.
W 1 887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a rok później
złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert i dając początek nowej rodzinie za-
konnej. Założył zgromadzenia: Braci Albertynów (1 888 r.) i Sióstr Albertynek
(1 891 r.), które oparte zostały na regule św. Franciszka z Asyżu.
Brat Albert zajmował się biednymi i bezdomnymi. Ogrzewalnie miejskie dla bez-
domnych przemieniał w przytul iska. Nie dysponując środkami materialnymi,
kwestował na utrzymanie ubogich. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej
posłudze ubogim, rezygnował stopniowo z malowania obrazów. Służbę na rzecz
bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.
Zakładał domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. Pomagał bezro-
botnym, organizując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta: "trzeba każ-
demu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka
chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia".
Schorowany brat Albert, "brat opuchlaków" jak go nazywano, zmarł 25 grudnia
1 91 6 r. w Krakowie. Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beaty-
fikacji (1 983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (1 2 l istopada 1 989 r. w Rzymie), do-
konał Ojciec Święty Jan Paweł I I .

Wspomnienie l iturgiczne św. Alberta Chmielowskiego przypada 1 7 czerwca.

oprac. Aleksandra Ferenc
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MODLITWA PIELGRZYMA DO MB ROKITNIAŃSKIEJ

Pani Rokitniańska!
Bądź pochwalona w Twoim ukryciu,

w Twej cichości i zdaniu się na opiekę dawniej św. Józefa,
a dziś Twoich córek i synów.

Dzisiaj my zdajemy się Tobie w opiekę.
Prowadź nas do źródła radości i pokoju,

do źródła naszej świętości - do Syna Twego.
Pani z Cudownego Wizerunku!
Pomóż nam znajdować czas

na czuwanie razem z Tobą przy Krzyżu Twojego Syna.
Ofiara Zbawiciela niech nas uczy ceny,

jaką się płaci za grzech.
Pani czuwająca przy martwym ciele swojego Syna,

ucz i nas czuwania przy Zbawicielu,
w tajemnicy Jego śmierci i Zmartwychwstania.

Amen
źródło: www.rokitno.org

oprac. Marta Brodzik

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

KKĄĄCCII KK MM OODDLLII TTWW

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

BBAANN KK UU SSŁŁUU GG

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
271 0901 535000000005302071 3

*Dokument z szerszą interpretacją prawną znajduje sie u proboszcza.

Oddamy wózek dla bliźniąt, dwufunkcyjny w bardzo
dobrym stanie. Wiadomość pod nr tel. 600 005 1 42
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STREFA RELAKSU

PRZEŁÓŻ ZAPAŁKĘ

Kupon konkursowy nr 25.

Hasło ____________________________

Imie: ____________________________

Nazwisko:________________________

Adres:___________________________

________________________________

telefon: __________________________

Kupon konkursowy nr 25 ( 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, dla dorosłych - niespodzianka.

Nagrody z numeru 24 zostaną wręczone 29 czerwca, po Mszy Św. o godz. 1 0.30.

DDll aa ddzzii eeccii

W każdym działaniu należy przełożyć tylko jedną zapałkę aby działanie było prawdziwe.
W rozwiązaniu wpisz otrzymane działania.
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KKĄĄCCII KK KKUU LLTTUU RRAALLNN YY

WARTO OBEJRZEĆ. . .

STREFA RELAKSU

Ciasteczka kokosowe bezglutenowe
(i opcjonalnie bezcukrowe)
składniki:
250 g mąki ryżowej
1 50 g mąki kukury-
dzianej
1 00 g cukru lub 50 g
ksylitolu
200 g wiórków kokosowych
250 g margaryny
50 ml wody
2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka sody
Przygotowanie:
Suche składniki wymieszać. Zagnieść
z miękką margaryną. Dobrze wyrobione
ciasto włożyć do lodówki na ok. 0,5 go-
dziny. Uformować ciasteczka i układać
na blaszce wysmarowanej tłuszczem,
następnie włożyć do piekarnika nagrza-
nego do 1 80 st. i piec aż będą mieć zło-
cisty kolor. Pyszne, zdrowe i chrupiące.
Smacznego!

Panna cotta (opcjonalnie bez mleka)
w musie truskawkowym
Składniki:
400 ml mleka zwykłego
lub ryżowego lub koko-
sowego
2 łyżeczki agar agar lub
żelatyny
5 łyżek cukru lub 2-3
ksylitolu
0,5 kg truskawek
opcjonalnie wanil ia lub cukier wanil iowy
Przygotowanie:
Mleko zagotuj z cukrem lub ksylitolem
(i ew. wanil ią) i mieszając trzepaczką do-
daj agar agar lub żelatynę. Przestudź.
Wlej do foremki i włóż do lodówki na ok.
1 5 minut. Truskawki zmiksuj i polej nimi
deser. Gotowe!

Amelia Waszkowska

KKĄĄCCIIKK KKUULLII NNAARRNNYY

„Odważni” 2011

Film opowiada o grupie policjantów, których oprócz wspólnej
profesj i łączy jeszcze jeden fakt – ojcostwo. Życie stawia przed
nimi wyzwania nie tylko w godzinach pracy, ale również w do-
mu. Rutynę życia nieoczekiwanie przerywa tragedia, po której
powstaje niesamowita przysięga. Dotrzymanie jej wymaga nie
lada odwagi. Bohaterowie fi lmu próbują zmierzyć się z trudno-
ściami, jakie stawia życie po to, by jak najlepiej wypełnić zada-
nia powierzone im przez Boga.
Niewiele jest podobnych fi lmów, które wprost wskazują na pro-
blemy czyhające na mężczyzn w obecnych czasach. Ojciec
jest nie tylko głową rodziny, ale jego rola w wychowaniu dzieci
jest ogromna. „Odważni” to odpowiedź na kryzys męskości

i ojcostwa, ale i zachęta do postawienia sobie poprzeczki wysoko. Pomimo charakteru
fi lmu, nie jest on skierowany wyłącznie do męskiej części widzów, ale każdy mężczy-
zna powinien go obejrzeć.

Małgorzata Adamczewska
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OOCCHHRRZZCCZZEENN II

Marcin Michał Chmiel, Oskar Nikodem Pacholczyk,
Halszka Honorata Gnat, Jan Jarzębski,
Nadia Paulina Zjawińska, Alicja Szaraniec

OODDEESSZZLLII DDOO DDOOMMUU OOJJCCAA

INFORMATOR

Porządek nabożeństw

Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 1 0.30, 1 2.00, 1 3.30, 1 9.1 5, 20.30

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.

Stefania Pracka, Jerzy Gajdanowicz, Jan Wiatrak,
Jadwiga Torzewska, Alina Myśliwska, Zygmunt Robacki,

Hieronim Klecha, Stanisław Bednarz
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Fotoreportaż

Pielgrzymka Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę
24 maja 201 4 r.

Grill KSM
1 8 maja 201 4 r.

Trzecia rocznica święceń kapłańskich ks. Piotra Gniewaszewskiego
28 maja 201 4 r.



Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na czerwiec:

Ogólne: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrze-

bują, by godnie żyć.

Misyjne: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadec-

twu wiary wierzących.

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. 604-388-373.
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. 1 7.30 - 1 8.30;

- sobota od godz. 1 0.00 - 1 1 .30;

- niedziela od godz. 9.30 - 1 3.00.




