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„Zbawiciel”

Fotoreportaż

Nabożeństwo Fatimskie
13 czerwca 2014 r.

Rekolekcje wspólnoty Domowego Kościoła w Pniewach
1 3-1 5 czerwca 201 4 r.

Boże Ciało
1 9 czerwca 201 4 r.
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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA
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„Idźcie i odpocznijcie nieco”
Drodzy Czytelnicy Gazetki Parafialnej „Zbawiciel”
Dobiegł końca rok szkolny i katechetyczny. W piątek
uczniowie odebrali świadectwa szkolne promujące do
następnej klasy. Wakacje i urlopy rozpoczynają także osoby
dorosłe. Dziękujemy Panu Bogu za przeżyty rok, za wszelkie
dobro, które udało się zrealizować. Przychodzi teraz czas
odpoczynku, który planujemy sobie według naszych
zainteresowań i upodobań. Wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy, byśmy
zawsze postępowali mądrze i roztropnie, godnie i odpowiedzialnie.
Jako katolicy pamiętajmy o modlitwie codziennej i niedzielnej Eucharystii.
Poznawajmy piękno świata i kontemplujmy dzieło stworzenia świata.
Czas wakacji to także czas pielgrzymowania do sanktuariów i miejsc
poświęconych Bogu. Niech pielgrzymki te, czy to piesze czy rowerowe lub
autokarowe pozwolą nam nie tylko odwiedzić te święte miejsca, ale niech
pozwolą zbliżyć się do Miłości Boga.
Z naszymi Czytelnikami spotkamy się za dwa miesiące. Wszystkim życzymy
Bożego błogosławieństwa wiele radości w tym wakacyjnym czasie.
Z najlepszymi życzeniami – Szczęść Boże
Ks. Proboszcz Mirosław Maciejewski
wraz z Księżmi Współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
KALE N D ARI U M WYD ARZE Ń PARAF I ALN YC H
N A LI P I E C I S I E RP I E Ń 2 0 1 4 r.
02.07.
1 3.07.
1 6.07.
25.07.
02.08.
1 3.08.
1 5.08.
1 6.08.
26.08.

- Początek Pielgrzymki Duszpasterstwa Rolników
na Jasną Górę z Otynia.
- Nabożeństwo Fatimskie – początek o g. 1 8.30.
- Wspomnienie MB Szkaplerznej – poświecenie szkaplerzy na Mszy o g. 9.00
- Św. Krzysztofa – poświecenie pojazdów i motocykli po Mszy o g. 1 8.30.
- Rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę – Konkatedra g. 6.00.
- Nabożeństwo Fatimskie – początek o g. 1 8.30.
- Wniebowzięcie NMP – Uroczysty Odpust Diecezjalny w Rokitnie.
- Dzień imienin Biskupa naszej diecezji Stefana Regmunta – pamiętajmy
o modlitwie.
- Uroczystość MB Częstochowskiej.

Drogi księże Piotrze!
Z okazji Imienin pragniemy złożyć Ci
bardzo serdeczne życzenia obfitych łaskBożych,
ufności i nadziei w Panu na długie lata życia.
Pielęgnujw sobie darkapłaństwa, a uśmiech i poczucie humoru niech zawsze Ci
towarzyszą.
Ciesz się światem i spotkanymi ludźmi, a serce Twoje niech przepełnia miłość, którą
możesz dzielićsię z potrzebującymi.
Niech dobry Bóg, który Cię powołałnadaje sens Twojemu życiu.
Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojejkapłańskiej
posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.
SzczęśćBoże!
Wdzięczni parafianie

WYKAZ N AB OŻE Ń S TW N A C AŁY M I E S I ĄC
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
Piątek
Sobota

o godz. 9.00 i 1 8.30.
- Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św. o godz. 9.00 i 1 8.30.
- Litania do Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna po Mszy Św. o godz. 9.00.
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ŻYCIE PARAFII
G RU P Y PARAF I ALN E

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
Dyżury w każdy wtorek;
godz. 1 6.00 - 1 6.30 na plebanii.

Spotkania w soboty;
godz. 11 .00, salka nr 4.

Spotkania w każdy wtorek;
godz. 1 8.30, salka za zakrystią.

Spotkania w każdą środę; godz. 1 9.00,
salka nr 1 .

Chór parafialny

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

Odnowa w Duchu Świętym
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.

ZAPRAS ZAM Y
na

Ogólnopolską Pielgrzymkę
Rodziny Radia Maryja
do Częstochowy
1 3 Lipca 201 4 r.
Wyjazd 1 2 lipca o godz. 22.00
Zapisy w Biurze Koła Przyjaciół
Radia Maryja w czasie dyżurów:
środa, sobota, niedziela.

Pielgrzymka dziękczynna za Dar
Kanonizacji naszego Wielkiego
Rodaka Jana Pawła II – Papieża.
Dziś już Świętego Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy
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Pniewy świętej Uli

Pniewy to mała miejscowość na bardzo ważnym szlaku
komunikacyjnym Poznań-Świecko. Kryje niezwykłe miejsce kompleks oświatowo-sakralny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
Serca Jezusa Konającego, które zostało założone przed laty
przez przyszłą świętą - matkę Urszulę Ledóchowską. Oprócz Technikum
Gastronomiczno-Hotelarskiego, Liceum Ogólnokształcącego i przedszkola
znajduje się tam również sanktuarium z kaplicą z grobem świętej oraz piękny dom
rekolekcyjny, przypominający niegdysiejszy wielki dwór szlachecki. W tym domu
rekolekcyjnym, dzięki staraniom Marysi mogliśmy przeżywać weekendowe
rodzinne rekolekcje wraz z czwórką rodzin z naszego kręgu oraz księdzem
Piotrem.
Program rekolekcji przygotowany przez Karolinę i Grzesia nie był przeładowany
zajęciami, jak to na innych rekolekcjach tylko dla dorosłych bywa.
W piątkowy wieczór po kolacji nastąpiło zawiązanie wspólnoty łącznie
z zapaleniem świecy. Potem nastąpiła Msza Święta w kaplicy św. Anieli z oprawą
liturgiczną prowadzoną przez starsze dzieci i niezapomnianą homilią ks. Piotra dla
dzieci o małym Piotrusiu, który chciał grać w piłkę (temat w sam raz na trwający
mundial w Brazylii). Ok 21 .00 odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i położyliśmy nasze
dzieci do snu. Kobiety miały czas na pogaduszki, a mężczyźni woleli oglądać
transmisję z meczu piłkarskiego.
Sobota rozpoczęła sie późną jutrznią i pysznym śniadankiem na stołówce
przygotowanym przez siostry Urszulanki. Trzeba dodać, że zrobiła na mnie
wrażenie wydatna służba sióstr w sprawach kuchennych, iż żaden rodzic nie
musiał sie martwić o przygotowanie, ugotowanie i posprzątanie po posiłkach.
Dzięki temu była dla nas chwila
wytchnienia od domowego kieratu
kuchennego. Poranna Msza Św.
w kaplicy bocznej z sarkofagiem św.
Urszuli jako ołtarzem wywarła na nas
wielkie piętno. Przy grobie modliłem
się do św. Urszuli o radość i chęć do
nauki dla naszego najstarszego syna
(teraz po 2 tygodniach, gdy piszę te
słowa, czuję już pierwsze owoce tej
prośby). Sesja południowa była
podzielona na konferencję księdza
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dla dorosłych i na zabawy dzieci z opiekunkami w parku. Nasza sesja dotyczyła
rachunku sumienia. Czas poobiedni pozwolił nam na wspólną zabawę z dziećmi
na małym wyciągu linowym i podziwianiu gniazda kruków. Wieczorna adoracja
pokutna przed monstrancją z Najświętszym Sakramentem bardzo wzmocniła
więzy małżeńskie moje i żony Oli, osłabione po ostatnich zgrzytach, które
odczuwali nawet współuczestnicy rekolekcji... Wieczorem była sesja filmowa
z dobrym filmem familijnym oraz późnonocna transmisja z mundialu dla
wytrwałych (najstarszy chłopiec wytrwał aż do 1 .30).
W niedzielnej Mszy Św. każda nasza para z kręgu miała okazję uroczyście
odnowić swe św. przymierze małżeńskie. Niewątpliwie było to wielkie przeżycie,
zwłaszcza dla dzieci będącymi owocami tego sakramentu.
Pod koniec pobytu siostra Urszulanka poprowadziła nas po skromnej celi
zakonnej, w której św. Urszula mieszkała i pracowała przez ostatnie swoje 20 lat
życia. Cała autentyczność tego miejsca pozwalała odczuć ślady obecności świętej
- naprawdę rzadkie uczucie. Siostra zakonna ofiarowała dzieciom wizerunki
młodziutkiej przyszłej świętej Uli, prosząc, by dzieci potraktowały te zdjęcia jako
portrety ich wiernej przyjaciółki...
Po uroczystym rozwiązaniu wspólnoty – umocnieni duchowo i wypoczęci fizycznie
- udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domostw.
Mikołaj Skalski

Dnia 21 czerwca 201 4 r. odbyły się główne uroczystości z okazji XXV-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej. Jednak już dzień wcześniej do
Rokitna przyjechała młodzież z diecezji zielonogórsko
– gorzowskiej aby przeżyć swój Jubileusz Młodych.
Z naszej grupy KSM-u pojechało dziewięć osób.
Ponieważ z naszej Parafii nie nazbierała się odpowiednia
ilość młodzieży, a starsi wraz z księdzem Proboszczem
jechali do Rokitna dopiero dzień później na główne obchody, postanowiliśmy dołączyć do autokaru wynajętego
przez Franciszkanów. Podróż minęła bardzo szybko. Na
miejscu przywitał nas ks. Robert Patro – diecezjalny duszpasterz młodzieży – i od
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razu zaprowadził na pole namiotowe, gdzie mogliśmy rozbić namioty. Program
Spotkania Młodych był przyciągający i zajmujący czas do późnych godzin nocnych. Uczestniczyliśmy w:
• zawiązaniu wspólnoty oraz debacie o Światowych Dniach Młodzieży 201 6,
które poprowadził bp Tadeusz Lityński,
• koncercie uwielbieniowym w wykonaniu zespołu TFP,
• spektaklu „Miriam” w wykonaniu Teatru Trzeciego z Płocka,
• koncercie zespołu „Propaganda Dei”, który wykonuje chrześcijańską muzykę
reggae,
• pokazie filmu „Ja jestem” znanego reżysera Lecha Dokowicza
• Chrystotece poprowadzonej przez DJ Muńka, który rozpoczął plenerową
dyskotekę remixem kultowego kawałka „Sing Hallelujah” Dra Albana.
Po wieczornej, a w zasadzie nocnej, toalecie mogliśmy spokojnie iść spać, gdyż
harcerze mieli wartę na naszym polu namiotowym. O godz. 8.00 przy herbaciarni
mogliśmy zjeść śniadanie – pizzerki i ciepłą herbatę, a już o 9.00 rozpoczynały się
kolejne wydarzenia. Najpierw w Bazylice odśpiewaliśmy Godzinki ku czci NMP,
później, już na błoniach, odmówiliśmy Różaniec i odbyła się katecheza, którą wygłosił, znany przede wszystkim z rekolekcji internetowych, ks. Piotr Pawlukiewicz.
Z minuty na minutę do Rokitna przybywało coraz to więcej pielgrzymów. O godz.
1 2.00 rozpoczęła się Msza Św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego
w Polsce abp Celestino Migliore. Tutaj muszę wspomnieć o tym, że przypadł mi
zaszczyt odczytania II Czytania w czasie Liturgii Słowa i dzięki temu mogłam
z prezbiterium zobaczyć jak wielu ludzi przybyło na tę uroczystość. Homilię wygłosił abp Józef Michalik, który odwołał się do wydarzeń z przed 25 lat, gdyż był wtedy ordynariuszem ówczesnej
diecezji gorzowskiej i przygotował koronację Obrazu.
Po Mszy Św. odbył się koncert Arki Noego i kilku zespołów z naszej diecezji.
Udanej zabawie w gronie
przyjaciół i znajomych nie
przeszkodził nawet chwilowy
deszcz.
Aleksandra Ferenc
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NAUCZANIE ŚW. JANA PAWŁA II
KOŚCIÓŁ WAS POTRZEBUJE

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię" Jr 1,5
Słowo skierowane przez Boga do proroka Jeremiasza dotyka nas osobiście. Przypomina nam zamysł, jaki
Bóg powziął wobec każdego z nas. On zna nas jako
osoby, ponieważ wybrał nas i umiłował, powierzając
każdemu szczególne powołanie w ramach ogólnego
planu zbawienia. Wszyscy jesteśmy posłani, aby ogłaszać innym słowa życia.
Młodzi przyjaciele, nie wątpcie w miłość, jaką darzy was Bóg! On przeznaczył
wam miejsce w swoim sercu i misję w świecie. Pierwszą waszą reakcją może być
lęk i zwątpienie. Takich uczuć doświadczył już przed wami sam Jeremiasz: "Ach,
Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!" (Jr 1 , 6). Zadanie wydaje się ogromne. Ale nie zapominajcie, że kiedy Bóg powołuje, daje także
niezbędną moc i łaskę, abyśmy mogli odpowiedzieć na powołanie.
"Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" J 21, 16
Zmartwychwstały stawia Piotrowi pytanie, które ukształtuje całe jego życie. Jezus nie pyta go, jakie ma talenty, zdolności, umiejętności. Nie zapytuje nawet tego, który niedawno Go zdradził, czy od tej pory będzie już Mu wierny, czy więcej
nie upadnie. Pyta go o jedyną rzecz istotną, jedyną, która może się stać podstawą
powołania: czy Mnie kochasz?
Chrystus zwraca się z tym samym pytaniem do każdego z was: czy Mnie kochasz? Nie żąda od was, byście umieli przemawiać do tłumów czy zarządzać majątkiem. Prosi was, byście Go kochali. Wszystko inne będzie z tego wynikać.
Decyzja o pójściu śladami Jezusa nie oznacza, że natychmiast trzeba coś robić
albo coś mówić, ale przede wszystkim kochać Go, być z Nim, przyjąć Go bez zastrzeżeń we własnym życiu.
Dzisiaj odpowiedzcie szczerze na pytanie Jezusa. Niektórzy będą mogli powiedzieć za Piotrem: "Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham" (J 21 , 1 6). Inni powiedzą:
"Panie, Ty wiesz, jak bardzo chciałbym Cię kochać, naucz mnie kochać Ciebie,
abym mógł iść za Tobą". Ważne jest, aby nie zejść z drogi, ale iść naprzód nie tracąc z oczu celu, aż do dnia, w którym będziecie mogli całym sercem powiedzieć:
"Ty wiesz, że Cię kocham!"
Młodzi przyjaciele, kochajcie Chrystusa i kochajcie Kościół! Kochajcie Chrystusa, tak jak On was kocha. Kochajcie Kościół, tak jak kocha go Chrystus. I nie zapominajcie, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza, nie wypomina,
ale po prostu kocha.
Homilia Jana Pawła II wygłoszona w Castel Gandolfo
do uczestników VII Międzynarodowego Forum Młodzieży 1 7 VIII 2000 r.
oprac. Magdalena Iwańska
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WAKACJE Z BOGIEM

WAKACJE Z WARTOŚCIAMI

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza do
udziału w poniższych inicjatywach:
1 Rowerowy „Rajd dla Życia” 11 – 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 tegorocznego 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 Kucharski .
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. Karoliny
Kózkówny z różnych stron Polski na wzór dni skupienia TAIZE. Cały dzień wypełniony jest m.in. modlitwą, śpiewem, rozmowami w grupach lub przy ognisku.
Spotkanie zakończą uroczyste obchody urodzin bł. Karoliny Kózkówny w dniu
2 sierpnia. Uczestnicy proszeni są o zabranie, śpiwora, karimaty.
4 Ogólnopolskie Dni Formacyjne dla Kierownictw i Liderów KSM – Śnieżnica (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 brali udział w zaplanowanej rekreacji
wśród górskich krajobrazów, wspólnych ogniskach, grach i zabawach.

Bliższe informacje i zgłoszenia:

Biuro KSM, Zielona Góra ul. Aliny 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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WAKACYJNE PRZESTROGI

TEMATY MIESIĄCA

Serdecznie witam Wspólnotę Wiernych skupionych wokół
Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze
i w sposób "literacki" wraz z Wami skoncentruję się nad
zbliżającymi się wakacyjnymi wydarzeniami, które z perspektywy jednostkowej, jak i wspólnotowej, mogą okazać się ...no właśnie czym
mogą okazać się wakacje? Z pewnością mogą być szansą na wielką przygodę,
jak i na wielką "klapę". W obu przypadkach w dużym stopniu wówczas sami jesteśmy sobie winni, że one potoczyły się tak, a nie inaczej. W efekcie najczęściej jest
tak, że zbieramy żniowo własnych czynów lub ich zaniechania, określonych naszych decyzji i postaw. Jeśli wobec tego sposobię się do refleksji nad sensownym
spędzeniem przez nas samych, czy naszych bliskich (tu wyraźnie Redakcja Gazetki prosiła, żebym wyeksponował ryzyka związane z dziećmi) wakacji, to na samym początku czynię założenie, że to nie ślepy los je kreuje tylko zasadniczo my
sami. Sporadycznie dzieje się coś co możnaby zrzucić na fatum, czy zrządzenie
przypadków, częściej niestety niefrasobliwość lub rodzicielska ufność w rozsądek
czy to naszych dzieci, czy to ich towarzyszy przynosi w konsekwencji różne niespodzianki.
Pozwolę sobie poprzestawiać możliwy tok narracji i zamiasta straszyć Was
możliwymi katastrofami, podążę za wyobraźnią i intuicją, która podpowiada, że
chyba tak będzie lepiej. Serwuje mi ona całkiem odmienny scenariusz.
Dom, czerwcowo-lipcowe zmierzchanie. Do mieszkania wdziera się intensywny
zapach kwitnącej lipy, który szybko i gwałtownie bywa zastąpiony orzeźwiającą
bryzą po gwałtownej letniej burzy. Pobrzękują pszczoły, z balkonu nieopodal dochodzi nas zapach palących się papierosów- znak, że sąsiedzi także rozsiedli się
na balkonie. Telewizor jest niemy. Któryś z domowników go wyłączył. Zresztą okazuje się, że też nikt nie walczy i nie dopomina się o jego uruchomienie. Wydaje
się, że nikt z nas nie ma ochoty, by jazgot politycznych kłótni, przejawy braku zwykłej kultury i grzeczności, zachwaszczały przestrzeń naszego domu. Jakoś tak się
zdarzyło, że po ostatnich wydarzeniach z "aferą taśmową", dzieciaki wpatrywały
się w ten "cyrk" i zadawały ważne pytania o prawdę, uczciwość, odpowiedzialnośc
polityków za słowo, wreszcie o to, czy to co widzą to jest normalne? Tak się składa, że zawsze, gdy taka sposobność się nadarzy, nie zostawiamy ich z wątpliwościami sam na sam. Każdorazowo w sposób taki na jaki nas stać, tak jak umiemy
odpowiadamy na ich pytania, czy to o sprawę związaną ze spektaklem "Goglota",
czy z historiami z programy w MTV "Ekipy Warszawa", czy tego co dzieje się tu,
na podorędziu na naszej ulicy, czy w ich klasie i szkole. Jakiś taki rytuał się wytworzył, że każdodziennie mamy taki nasz czas- podsumowanie dnia, wtedy każdy
opowiada tak jak chce, co się wydarzyło, co było ważne. Nikogo wtedy nie ignorujemy, każdy w tym kręgu (bo siedzimy sobie przy okrągłym stole, wtedy każdy jest
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twarzą zwrócony do siebie nawzajem) ma swój czas- staje się "gwiazdą wieczoru" a jego historia staje się naszym wspólnym przeżyciem. Wtedy jest też czas,
żeby coś doradzić, dopytać, skorygować, czy też wspólnie się pośmiać, czy posmucić. No więc, jeszcze niedawno było tak, że do tego kręgu dołączała telewizja, znaczy się była cały czas włączona. I niby mówilismy do siebie
i rozmawialiśmy ze sobą, ale gdy pojawiał się jakiś news, czy celebryta, wszyscy
zwracali glowy ku nim. Rwało to rozmowę, stawała się beznadziejnie płytka
i zdawkowa. Dziś ten czas mamy wyłącznie dla siebie. No więc dziś mamy za zadanie zaplanować wakacje, uzgodnić jak je przeżyć. Zakładając, że mamy kasę to
będzie bogaciej, jeśli nie, skromniej ale także ciekawie. Bo nie rzecz w tym, żeby
wydać megapieniądze po to, żeby później się mieć czym pochwalić na FB, z obowiązkową "słitfocią na Majorce", tylko w tym, żeby spędzić ten czas sensownie.
Zatem jeśli jest finansowo tak czy siak, skupiamy
się na sobie, swoich potrzebach emocjonalnych, poznawczych, kulturalnych czy rekreacyjnych, gdyż
czas wakacji jest stosowny ku temu, żeby nadrobić
to, co jest naszym marzeniem, ale w ciągu roku
szkolnego, czy roku pracy nie ma szans na ich wypełnianie. Siedzimy więc wespół przy stole i debatujemy co tam nam się "pod kopułą roi za marzenie".
Każdy z nas ma coś swojego, unikalnego, takie małe marzonko. Z reguły bywa
tak, że rodzice skupiają się na spełnianiu marzeń dzieci, to dobrze, ale jakże soczyściej byłoby, gdyby okazało się, że macie wspólne marzenia i/lub jest szansa
na realizację marzenia jednostkowego przez całą Rodzinę.
Oczywiście to trzeba wynegocjować, dotrzeć kanty egoizmów i nadmiernego fantazjowania. Absolutnie nie znaczy to, że pozbawiamy te marzenia skrzydeł, wprost
przeciwnie czynimy wszystko, żeby one mogły szybować, zatem uczymy pisklaki
latać- racjonalnym myśleniem, dobrą organizacją przedsięwzięcia, sensownym
budżetem. Czy rozumiem przez to podejmowanie dyskusji na te tematy z dziećmiowszem. Warto żeby wiedziały nie tylko na co nas stać, ale jakie są możliwe strategie realizacji celów. Jak cudownie w takich sytuacjach mogą odnaleść się rodzice, którzy ciesząc się z zaufania jakim obdarza Ich dziecko mówiąc o swoich
marzeniach, troskach, nadziejach- mogą wraz z nim uczynić wszystko, żeby je
zrealizować, wspierać. Proces dycyzji więc jest uwspólniony. Stanowi wspólny
mianownik zarówno potrzeb jednostkowych każdego z nas w domu, jak i daje nadzieję, że bez względu na formę – będzie to nasze wspólne przeżycie. Nawet jeśli
syn/ cóka wyjadą na obóz harcerski, niby nas przy nich nie będzie- to przecież,
emocjonalnie, jak i realnie będziemy obok. Choćby w trybie odroczenia w czasiestaniemy się współudziałowcami tej przygody, gdy z wypiekami na twarzy wysłuchamy soczystej (gdyż stworzymy ku temu okazję i będziemy autentycznie zasłuchani) opowieści z wakacji. Wtedy także mamy szansę zadać pytanie: czy to, co
sobie założyliśmy na początku wakcji udało się zrealizować, co było szczególnie
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odkrywcze, a co zaskakująco nieprzewidziane? Będzie to także okazja ku temu,
żeby zapytać czy rady, jakie daliśmy przed wyjazdem przydały się? Czy może też
było tak, że dziecko uniknęło potencjalnego ryzyka, głównie ze względu na to, że
z nimi o tym stosownie wcześniej porozmawialiśmy. W efkecie nie było to zaskoczenie, a i scenariusz możliwych akceptowanych i przydatnych reakcji na podnietę
także został wspólnie przerobiony. Teraz syn/ córka daje dowód na to, że także
zastosowany. Udanie.
Słowem, wcześniej wyobrażałem sobie sekwencję, w której jesteśmy w domu,
z naszymi domownikami w pełnej komunikacji, że potrafimy zadbać o przestrzeń
dialogu w naszym domu i nie wpuszczamy, żeby panoszył się tam "obcy nadawca"! Jeśli to się uda, a powinna to być inicjatywa dorosłych, z czasem troska
wszystkich, żeby nam tego nie zabrakło, to owoce takich systematycznych, rodzinnych dialogów będą liczne.
Jeśli jednak zwrócę uwagę na zagrożenia i ryzyko, przed jakimi może w czasie
wakacji stanąć nasze dziecko, to mam świadomość, że lista zagrożeń nigdy nie
będzie pełna. Zawsze na niej może znaleść się coś, co wykracza daleko poza nasze wyobrażenia i skojarzenia :"że coś takiego mogłoby się wydarzyć". Dlatego
też, swoistą uniwersalną otuliną, w jaką moglibyśmy opakować naszą latorośl
sposobiącą się ku przygodzie jest PEWNOŚĆ naszego ZAUFANIA wobec jej wyborów, decyzji i wsparcia, gdy pojawią się konsekwencje. To pierwsze z reguły
niestety bywa nadwyrężane, nie zawsze dlatego, że jednostka tak chce ile, "tak
się zeszło i już". Inną okolicznością jest wpływ grupy rówieśniczej, dlatego też nie
strasząc, ale także nie idealizując musimy kalkulować, że nasze zaufanie wobec
wyborów naszych dzieci jest limitowane. Granicą tego zaufania jest świadomość
braku umiejętności przewidywania konsekwencji. Dlatego też mimo, że niekiedy
oni (młodzi) się zżymają i "zatykają uszy" na nasze rady- nie ustępujmy. Być może
warto niekiedy zastanowić się nad formą ich udzielania, momentem, sposobem, natomiast z pewnością
nie można z nich się wycofywać. W obliczu wielu
narracji "obcych", nie legitymizowanych 1 00% pewnością, że chodzi o dobro naszych dzieci- nie możemy ich pozostawić na wyłączność tych "innychbezimiennych". I ostatnia kwestia- nawet jeśli zdarzy
im się coś kompromitującego- jakiś hm...kiepski epizod- niech wiedzą, że zawsze znajdą w naszych ramionach ukojenie i pomoc! Niech przez głowę im nie
przejdzie, że "jak się Mama/ Tata dowie, to mnie z domy wyrzuci"! Trudno, jesteśmy sobie jako rodzina zadani, zarówno na dobre jak i na złe.
Czyńmy wszystko, żeby tego drugiego było jak najmniej.
Powodzenia.
Prof. Jacek Kurzępa
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Bóg jest rzeczywiście „Bogiem ukrytym”.
Ukrywa się w różny sposób, także za znakami, którymi jest całe stworzenie, cały
światNW górach jest tajemnica przemijania,
„nic dwa razy się nie zdarza”N
Świątynią mogą być Tatry – i w nich można
dostrzec Bożą „ potęgę i chwałę”. Góra jest
znakiem Obecności, stworzenie jest znakiem Jego obecności, mgła, i słońce,
i deszcz, i śnieg, i wiatr – wszystko to znaki Obecności. Ale szukam, szukania mi
trzebaN Zaczynam od krzyża na Siwej Polanie, na którym pobożna dłoń wypisała
motto życiowe: „Przez Maryję do Jezusa”. Modlę się przed starym krzyżem na
Polanie Jarząbczej wędrując Szlakiem Papieskim. Pielgrzymuję do krzyża na
Grzesiu, a na skraju Starej Polany u wylotu Doliny Smytniej medytuję pod krzyżem na którym napis: „Nic nad Boga”N
Szukam, szukania mi trzebaNI zawieszam swój wzrok na Giewoncie i krzyżu na
nim – to szczególny znak obecności Bożej w Tatrach. I już wiem: łaską Najwyższego są góry!!!
I „szczyty gór należą do Niego” (PS 95)!
Ile razy jestem w Tatrach, to mam wrażenie, że jest niedziela, że wieczne święto,
że jestem blisko Nieba. Szukam, szukania mi trzebaN Schodzę na Wiktorówki, by
adorować Najświętszego w kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr
i „raduje się duch mój w Bogu” (Łk 1 ,47). I wznoszę oczy ku Niebu, bo łaską Najwyższego są góry i Jego darem są Tatry i szepczę cicho: „Aniele Boży, Stróżu
mój, Ty w Tatrach przy mnie stój”.
Szukam, szukania mi trzebaN Jeżeli tylko mamy serce otwarte i umysł chłonny,
jeśli nie zamykamy się przed Światłem z góry i przed światłem słońca, możemy
ciągle wstępować na Górę. Wiele razy, będąc w Tatrach, wśród słońca i świateł
oczyma wiary widziałam przechodzącego Pana w szatach ze słońca i światła.
W Tatrach trzeba dziękować Bogu za słońce i nadzieję, uczyć się wrażliwości na
piękno, tej wrażliwości, którą miał Jezus, mówiąc o górach i jeziorze, o ptakach
i kwiatach.
Szukam, szukania mi trzebaN Przystaję, zaczynam nasłuchiwać. I rzeczywiście,
w szumie wiatru słyszę inny szum jakby skrzydeł aniołówN
„Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę”
(Mdr 1 3,5). Bądź uważny, kontempluj nie tylko makrokosmos, ale także mikrokosmos górski, wtedy doświadczysz cudów i przeżyjesz mistykę gór.
Żyjąc, marząc i kochając, usiłując rozpoznawać w Tatrach Obecność pod postacią
znaków, człowiek powoli przygotowuje się do wyprawy w inne góry, w inne Tatry.
Szukam, szukania mi trzebaN
Violetta Janecka
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie!”
Miejsca, które warto zobaczyć, warto odwiedzić
w wakacyjnej wędrówce po Ziemi LubuskiejJ
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Na początek proponujemy odwiedzić Łagów – wieś położona w powiecie świebodzińskim, na terenie Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
Łagów jest miejscowością turystyczną; prawa miejskie posiadał
w latach 1 808-1 932. Położony
nad jeziorami Pojezierza Łagowskiego: Trześniowskim (1 86 ha,
głęb. 58,8 m) i Łagowskim (82
ha).
W Łagowie znajduje się zamek
joannitów.
Budowę zamku rozpoczął Zakon joannitów w 1 350 r., w miejscu gdzie wcześniej
ustawiono już podwyższenia. Szybko został wzniesiony wysoki czworoboczny budynek o wysokości 1 2 m, następnie wybudowane zostały mury dookoła zamku ze
strzelnicami. Na początku XVI w. na rozkaz ówczesnego komandora Liboriusa von
Schapelowa wybudowano 24-metrową wieżę. Podczas wojen oraz najazdu Szwedów zamek znacząco nie ucierpiał. W 1 81 0 roku zamek stał się własnością Prus,
a potem własnością prywatną.
Zamek joannitów został zbudowany na przesmyku dwóch jezior Trześniowskiego
i Łagowskiego na wzgórzu otoczonym zabytkowym parkiem z wieloma pomnikami
przyrody. Obecnie budynek składa się z bryły budowli wybudowanej w XVII w.,
czterech dwukondygnacyjnych skrzydeł, które tworzą renesansowy dziedziniec.
Nad zamkiem góruje wieża warowna, która jest widoczna z odległości kilku kilometrów. Jest ona też dobrym miejscem obserwacyjnym. W zamku znajduje się
obecnie hotel i restauracja. W zamku znajduje się komnata komtura, katownia
oraz sala rycerska.
Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowany został w latach 1 725–1 726. Znajduje się
naprzeciwko zamku joannitów. Znajdują się w nim ładne organy. W dawnych latach był gruntownie przebudowywany.
Po drodze do Łagowa warto zatrzymać się w Świebodzinie. Świebodzin historycznie zaliczany jest do Dolnego Śląska. Od 1 234 r. miasto należało do księstwa głogowskiego. W latach 1 81 5–1 945 leżało w prowincji Brandenburgia.
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Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
– rzeźba w Świebodzinie, która przedstawia
Jezusa Chrystusa.
Całkowita wysokość pomnika wynosi 36 m.
Pomnik wzniesiony został na liczącym 1 6,5 m
wysokości sztucznie usypanym kopcu (łączna
wysokość pomnika i kopca wynosi 52,5 m).
Ostateczny ciężar konstrukcji szacowany jest
na ponad 440 ton.
Budowla swoim wyglądem nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyższa. Obecnie
statua pomnika w Świebodzinie jest najwyższą
rzeźbą przedstawiającą Jezusa Chrystusa na
świecie.
Głównym inicjatorem i pomysłodawcą budowy
pomnika był proboszcz parafii – sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie – ks. prałat Sylwester Zawadzki, który
w 2001 r. rozpoczął działania zmierzające do wybudowania w Świebodzinie pomnika Chrystusa.
Zasadnicze prace budowlane nad pomnikiem rozpoczęto od usypania 1 6,5 metrowego kopca z ziemi, gruzu i kamieni.
21 listopada 201 0 biskup Stefan Regmunt poświęcił figurę.
29 września 2006 r. rada miejska Świebodzina podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Chrystusa Króla patronem miasta oraz gminy Świebodzin.
Pomnik zbudowany jest przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie na 1 6 metrowym
nasypie z kamieni i gruzu. Pomnik ma wysokość 36 metrów wraz z koroną i wykonany jest w technologii siatkobetonu. Korona na skroni figury ma 3,5 metra
średnicy oraz 3 m wysokości i w całości jest pozłocona, głowa ma 4,5 m wysokości i waży 1 5 ton. Każda z dłoni ma po 6 m długości, a odległość między końcami
palców rąk wynosi 24 metry.
oprac. Z. Szachowicz
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Wakacyjna praca młodych
Nadchodzą wakacje – okres, w którym
wiele młodych osób podejmuje pierwsze
zatrudnienie. Pomimo tego, iż dysponują
wolnym czasem, poszukiwania etatu nie
zawsze wieńczone są sukcesem. Dylematy związane z poruszaniem się po rynku
pracy oraz brak podstawowych umiejętności interpersonalnych dotykają coraz
większą rzeszę młodzieży. Pomimo osiągania coraz to wyższych etapów
wykształcenia, rynek pracy nie jest przyjazny dla młodych, niedoświadczonych
osób. Analiza potrzeb pracodawców ukazuje pewne prawidłowości, które
zachodzą na regionalnym rynku pracy. Po pierwsze dyplom ukończenia uczelni
wyższej nie jest tożsamy z natychmiastowym uzyskaniem zatrudnienia. Obecnie
rekruterzy firm i instytucji zwracają uwagę na umiejętność wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce. Ważnym czynnikiem wpływającym na podjęcie pracy są
uniwersalne umiejętności kandydata, gwarantujące stabilność grupy, w której
przyjdzie mu pracować. Tzw. umiejętności miękkie jak asertywność, umiejętność
rozwiązywania konfliktów, zdolności adaptacyjne, umiejętność pracy pod presją
czasu, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wywieranie wpływu,
komunikatywność czy też inne psychospołeczne kompetencje o wiele częściej są
przysłowiową „kropką nad i” w procesie doboru kadry przez potencjalnego
pracodawcę. Doradztwo zawodowe w szkołach jak i poradnictwo zawodowe
funkcjonujące jako element wsparcia klientów instytucji rynku pracy powinno
przede wszystkim być nastawione na naukę odnajdywania w sobie wiodących
kompetencji, które umiejętnie połączone z posiadanym zasobem wiedzy skrócą
proces poszukiwania pracy do niezbędnego minimum. Istotne jest też, aby młody
człowiek znał swoje prawa i obowiązki pracownicze, jakie zatrudnienie może być
oferowane osobie niepełnoletniej oraz jakie warunki muszą być spełnione przed
podpisaniem umowy, a także jaka jest różnica pomiędzy agencją zatrudnienia
a agencją pośrednictwa pracy. Te informacje mogą być uzyskane w punktach
doradztwa zawodowego instytucji rynku pracy. Pierwsza praca jest
niezapomnianym doświadczeniem – jeśli młody człowiek podejmie ją świadomie,
znając konsekwencje tego, co podpisuje może być dla niego źródłem satysfakcji
oraz udaną próbą funkcjonowania w świecie dorosłych.
oprac. Agnieszka Sobiak
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WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
365. W jaki sposób chrześcijanie sprawiają,
że niedziela staje się Dniem Pańskim ?

Chrześcijanin-katolik uczęszcza w niedzielę lub w wigilię niedzieli na Mszę
Świętą. Porzuca w tym dniu wszelkie
zajęcia, które przeszkadzają mu w uwielbieniu Boga i zakłócają świąteczny
charakter dnia radości, spokoju i odpoczynku. [21 77-21 86, 21 92-21 93]

Ponieważ niedziela jest co tydzień powracającą Wielkanocą, chrześcijanie od
samego początku zbierają się w tym dniu, aby oddawać cześć swemu Odkupicielowi, dziękować Mu i na nowo jednać się z Nim i innymi odkupionymi. Zasadniczym dążeniem każdego świadomego chrześcijanina-katolika jest uświęcenie
każdej niedzieli i pozostałych świąt kościelnych. Aby to uczynić, należy się oderwać od pilnych obowiązków domowych i ważnych zadań społecznych. Z uwagi
na to, że wzięcie udziału w niedzielnej EUCHARYSTII ma zasadnicze znaczenie
dla życia chrześcijańskiego, Kościół z całą stanowczością uznaje za grzech ciężki nieobecność na niedzielnej Mszy Świętej bez ważnej przyczyny. - 21 9,345

366. Dlaczego jest ważne, żeby państwo chroniło niedzielę?
Niedziela prawdziwie służy dobru społecznemu, gdyż jest znakiem sprzeciwu wobec totalnego zawłaszczenia człowieka przez świat pracy. [21 88,21 9221 93]
Chrześcijanie w krajach z dawna chrześcijańskich nie tylko powinni domagać się
usankcjonowania niedzieli jako dnia świątecznego przez prawo państwowe, ale
także nie powinni żądać od innych pracy, której sami nie chcą się w niedzielę podejmować. Wszyscy powinni mieć udział w odpoczynku stworzenia.

Żródło: YOUCAT. Katechizm Koscioła Katolickiego dla młodych. Czestochowa 2011 , Edycja Swietego Pawła, Wyd. 2, s.201 i 202. Numery podane przy kagdej odpowiedzi odwołuja
czytelników do wyczerpujacej i pogłebionej analizy danego zagadnienia z Katechizmu Koscioła
Katolickiego.

oprac. Agnieszka Linka

20

C ZYM JEST B IBLIA

„Zbawiciel”

DLA UCZNIÓW I NIE TYLKO

W wakacyjnym numerze naszej gazetki - symbole, wyrazy, wyrażenia obecne
dziś w świadomości i języku, które mają swój rodowód w Biblii.
Oto niektóre z nich:
Jeśli ktoś mówi:
- Wieża Babel - próbowali ją zbudować
potomkowie Noego, miała być tak wielka,
by sięgać nieba. Bóg nie dopuścił do tego,
mieszając budowniczym języki, by nie mogli się porozumieć i rozproszyli się po
świecie.
Przenośne znaczenie oznacza: zamęt,
bałagan, chaos. Taki okrzyk można wydać
na widok rozwrzeszczanych ludzi, kiedy
wszyscy krzyczą, a nikt nikogo nie słucha.
- Sodoma i Gomora-nazwy dwu
miast nad Morzem Martwym,
siedlisk grzechu, rozpusty i zboczeń seksualnych, których dopuszczać
się
mieli
ich
mieszkańcy. Bóg ukarał ich, zsyłając na miasta deszcz ognia
i siarki. Przenośne znaczenie
oznacza: pełen zgrozy okrzyk,
którym nazywamy miejsce
szczególnej rozpusty i grzechu.
- Kainowe znamię – oznacza piętno zbrodniarza i bratobójstwa – gdy Kain zabił
Abla, Bóg naznaczył jego czoło takim znakiem.
- Jabłko Adama – to przenośna nazwa anatomicznej chrząstki, dobrze widocznej
na męskich szyjach, upamiętniająca grzech pierwszych rodziców. Czyżby kąsek
jabłka z zakazanego drzewa miał stanąć kością w gardle Adamowi?
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- Miska soczewicy – za nią właśnie głodny Ezaw sprzedał Jakubowi swoje pierworództwo: dlatego sprzedanie czegoś za miskę soczewicy po dziś dzień oznacza: wzgardę człowieka, który za nic oddał coś bardzo cennego.
- Judaszowe srebrniki – pieniądze, za które Judasz sprzedał Chrystusa. Dziś:
przysłowiowe 30 srebrników oznacza łapówkę, przekupstwo, za którym stoi fałsz
i zdrada.
- Wdowi grosz - dar serca, bardzo cenny, symbolizuje wielkie wyrzeczenie:
wdowa z biblijnej przypowieści ofiarowała Bogu tylko grosz, ale to był cały jej
majątek.
- Łono Abrahama – odpoczynek po śmierci: według św. Łukasza , który tak mówi o śmierci Łazarza: „zaniesiony przez Aniołów na łono Abrahama”. Powiedzenie
z dozą czarnego humoru, mówimy tak o kimś, kto umarł.
- Plagi egipskie – nieszczęścia, które spadły na Egipt
(było ich 1 0), zanim Mojżesz
wyprowadził z miasta swój
lud. W przenośni – uciążliwe,
przykre, nieznośne zdarzenia.

- Salomonowy wyrok – trudny, ale niezwykle rozsądny, jak ten w sprawie dwóch
matek i niemowlęcia. Salomon zaproponował, że przetnie dziecko na pół, by obie
były zadowolone. Wiedział bowiem, że prawdziwa matka nie dopuści do cierpienia i śmierci swego dziecka.
oprac. i zebrała: Zofia Szachowicz
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY

bł. Piotr Jerzy Frassati przyszedł na świat 6 kwietnia

1 901 roku w Turynie. Wychowywał się w zamożnym domu
razem z półtora roku młodszą siostrą Lucianą (która jeszcze za życia brata wyszła za mąż za polskiego dyplomatę,
Jana Gawrońskiego). Jego ojciec, Alfredo Frassati, był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, a przez
pewien czas ambasadorem Włoch w Niemczech; matka,
Adelaide, była malarką. Swoje wychowanie religijne Piotr
Jerzy zawdzięczał przede wszystkim wychowawcom, nauczycielom i spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej
obojętni wobec wiary.
Już jako uczeń Piotr Jerzy należał do wielu szkolnych stowarzyszeń religijnych, m.in. do Koła Różańcowego, Apostolstwa Modlitwy, Stowarzyszenia Najświętszego Sakramentu. Codziennie
uczestniczył we Mszy Świętej i przyjmował Komunię Świętą.
W 1 91 9 roku rozpoczął studia na wydziale Inżynierii Górniczej na politechnice
w Turynie. 28 maja 1 922 r. - myśląc o apostolstwie wśród górników - został tercjarzem Zakonu Dominikańskiego i przyjął imię Girolamo (Hieronim). Uczestniczył również z entuzjazmem w działalności różnych ruchów katolickich. Miłował
Jezusa w braciach, zwłaszcza tych cierpiących, zepchniętych na margines
i opuszczonych. W tajemnicy przed najbliższymi opiekował się i spieszył z pomocą, tak duchową, jak i materialną, ubogim swojego miasta.
Był człowiekiem ascezy i modlitwy, w której osiągnął wysoki stopień doskonałości. Jego duchowość kształtowały, nieustanna - także nocna - adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo do Matki Bożej i Słowo Boże.
Warto wiedzieć, że w 1 922 r. Piotr Jerzy Frassati odwiedził Polskę. Był w Gdańsku i Katowicach. Jako przyszły inżynier interesował się górnictwem i planował
zwiedzić jedną z kopalni na Śląsku.
Jego zaangażowanie społeczne i polityczne opierało się na zasadach wiary; był
zdecydowanym przeciwnikiem rodzącego się wówczas faszyzmu. Z tego powodu
nieraz zatrzymywała go policja.
Umarł nagle, w wieku 24 lat, 4 lipca 1 925 roku, krótko przed ukończeniem studiów, na skutek infekcji chorobą Heinego-Medina, którą zaraził się od podopiecznych. Pogrzeb Frassatiego ujawnił jego popularność w Turynie, zwłaszcza wśród
ubogich. Opinia społeczna szybko uznała go - mimo młodego wieku - za świętego. Św. Jan Paweł II podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej odprawionej na placu
św. Piotra 20 maja 1 990 r. wyniósł go na ołtarze, stawiając za wzór współczesnej
młodzieży świata.
Patron : młodzieży, studentów, ludzi gór i Akcji Katolickiej;
Wspomnienie: 4 lipca.
oprac. Aleksandra Ferenc
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KĄ C I K M O D L I T W

MODLITWA WAKACYJNA
Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym
umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył
się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym
dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby
spędzili dobrze ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy
nie mogą wyjechać z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad
nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

NASZE SPRAWY

B AN K U S Ł U G

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 1 42
LI S TY PARAF I AN

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 charytatywno - 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.
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STREFA RELAKSU
D l a d z i e ci

SUDOKU

W rozwązaniu należy podać pierwszy wiersz każdego z sudoku.
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania. Wypełnij prawidłowo kupony i dostarcz do
nas. Nagrody: dla dzieci - niespodzianka, sudoku - niespodzianka.
Nagrody z numeru 25 zostaną wręczone 7 września, po Mszy Św. o godz. 1 0.30.

Kupon konkursowy nr 26.

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

Kupon konkursowy nr 26 ( dla dzieci).
Hasła _________________________________
Imie: ________________________________
Nazwisko:___________________________
Adres:___________________________
________________________________
telefon: __________________________
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Krem ze szparagów

składniki:
1 kg zielonych lub białych szparag
200 g ziemniaków
1 00 g cebuli
1 l bulionu warzywnego
200 g słodkiej śmietany
sól
pieprz
cukier
natka pietruszki do dekoracji
Przygotowanie:
Szparagi obierz jak marchewki. Zaczynamy od góry łodyg. Cebulę posiekaj i zeszklij na oliwie. Ziemniaki obierz i pokrój
w kostkę. Obrane szparagi, pokrojone
ziemniaki i zeszkloną cebulę włóż do wysokiego garnka. Zalej bulionem i gotuj do
miękkości ziemniaków. Ugotowane warzywa zblenduj. Krem ze szparagów zaciągnij śmietaną. Całość dopraw solą,
pieprzem i cukrem. Udekoruj posiekaną
natką pietruszki.

Deser malinowy

składniki:
450 g malin (mogą być
świeże i mrożone)
250 g sera mascarpone
sok z niecałej połowy cytryny
3 czubate łyżki cukru pudru
1 mały jogurt naturalny
Przygotowanie:
Odłożyć kilkanaście ładnych malin do
dekoracji. Resztę razem z serem mascarpone, cukrem pudrem i sokiem z cytryny zmiksować.
Przygotowany deser przelać do szklaneczek. Na wierzch wyłożyć po łyżeczce
jogurtu i udekorować całymi malinami.
Najlepiej smakuje schłodzony.

KĄC I K KU LTU RALN Y
WARTO OBEJRZEĆ ...
„Listy do Boga” 201 0
Pisanie listów to ulubiony sposób Tylera na komunikowanie
się z Bogiem. Chory na raka chłopiec wyraża tak swoje obawy,
myśli i prośby. Ta korespondencja trafia w ręce listonosza, który poruszony jej treścią postanawia naprawić swoje życie. Nie
są to jednak zwykłe listy, lecz najszczersza modlitwa płynąca
z serca. „Listy do Boga” to wzruszający film dla całej rodziny
oparty na prawdziwej historii, który zachęca do zastanowienia
się nad tym, co jest naprawdę ważne.
Drogi Boże, mama mówi, że będę chory przez jakiś czas, ale wszystko będzie
w porządku. Dlaczego jestem chory, Boże? Naprawdę cieszę się z powrotu do
domu ze szpitala, ale przede wszystkim chciałbym, żeby mama się śmiała. Za
tym tęsknię najbardziej. Tyler
Małgorzata Adamczewska
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O C H RZ C Z E N I

INFORMATOR
Hanna Piotrowiak, Daniel Krzysztof Wojciechowski,
Gabriel Adam Ekele, Maria Murszewska,
Larysa Magdalena Dziachan,
Natasza Natalia Malicka

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

Tadeusz Gąsiorek, Józef Gucia, Witold Niedzielski,
Leokadia Kuczyńska, Robert Zadykowicz, Marianna Danuta Wróbel,
Zofia Kalinowska, Zygmunt Krasowski, Helena Jarosińska,
Switłana Palenka Zabołotny

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 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 .
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Fotoreportaż

Boże Ciało
1 9 czerwca 201 4 r.

XXV-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej w Rokitnie
21 czerwca 201 4 r.

XXV-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej w Rokitnie
21 czerwca 201 4 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy

na lipiec:
Ogólne: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju
ludzkiego.
Misyjne: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię
w krajach najuboższych.
na sierpień:
Ogólne: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy,
znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
Misyjne: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Uwaga! Uwaga!

Wszystkich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego sklepiku przy Parafii. Znajdziemy w nim wiele ciekawych
propozycji do czytania.

Polecamy i rozprowadzamy czasopisma katolickie, jak:
Koło Przyjaciół Radia Maryja
„ Źródło”, „ Miłujcie się”, „ W naszej Rodzinie”,
pełni dyżury w biurze
„ TAK w RODZINIE ” „ Gość niedzielny”,
k/zakrystii w dniach:
„ Niedziela”.
- środa od godz. 1 7.30 - 1 8.30;
Polecamy też kolorowe książeczki dla dzieci :
- sobota od godz. 1 0.00 - 11 .30;
„ Anioł”, „ Ola i Jaś ”, „ Mały Rycerz Niepokalanej ”
- niedziela od godz. 9.30 - 1 3.00.
Rozprowadzamy też ciekawe książki.
U nas możesz również nabyć pismo parafialne „ Zbawiciel ”.

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. 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.

