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ŚWIĘTY ANTONI W NASZEJ PARAFII

Franciszkanie Zielona Góra
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• Z ŻYCIA PARAFII

REKOLEKCJE SZKOLNE

C

ykl rekolekcji wielkopostnych w 2018
zakończyły rekolekcje dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze.

PREZENTY Z MISJI

Spotkania odbyły się w dniach 22 i 23 marca
2018 roku. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem konferencji o Wielkim Poście, Drodze Krzyżowej i spowiedzi. Drugi dzień to konferencja o Duchu Świętym
i Msza św. dziękczynna.
Jak przystało, grupa przygotowała z całym
zespołem
śpiewy
i
oprawę
muzyczną,
a nauczyciele i wychowawcy czuwali nad bezpieczeństwem.
Należą się podziękowania Paniom katechetkom, nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom
za pomoc w zorganizowaniu rekolekcji. Niech dobry
Bóg wspiera i prowadzi.
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M

isjonarze o nas pamiętają. Dotarły do
nas dwa ornaty od naszych Braci pracujących w Ugandzie. Są to ornaty z motywami
ugandyjskimi, biały i czerwony, będą służyć podczas
Mszy św. misyjnych.
O. Piotrowi Dąbkowi bardzo dziękujemy za
przesłanie tych darów, to wspaniały prezent dla
naszej parafii przed świętami wielkanocnymi.
Wszystkim misjonarzom błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.

Franciszkanie Zielona Góra
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P

rzygotowania do Triduum trwają. Oprócz
tego duchowego, trzeba także przygotować kościół na zbliżające się uroczystości. Praca wre. 22.03.2018, od godz. 11.00 w ruch poszły drabiny, wiadra, ścierki, miotły, a przede
wszystkim ręce Pań, które z kobiecą pieczołowitością
posprzątały
kościół.
Wyrażamy wdzięczność i szacunek dla ich trudu i serca.

Przedświąteczne
przygotowanie kościoła

K

olejne dni to przygotowanie ołtarza Ciemnicy i dekoracji Bożego Grobu.
Dziękujemy Państwu Pankiewicz i Grondys
za okazywaną pomoc.

Franciszkanie Zielona Góra

5 | Strona
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NIEDZIELA PALMOWA W NASZEJ PARAFII
Niedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej) w naszej franciszkańskiej parafii była świętowana bardzo uroczyście. Poświęcenie palm z procesyjnym wejściem do
kościoła obyło się na Mszach św. o godz. 10.00 i 11.30 dla
dzieci.
Przed mszami Żywy Różaniec rozprowadzał wcześniej
przygotowane przez siebie palmy. Zapał i serce członkiń
Żywego Różańca zaowocowały stworzeniem ponad 500
palm. Zebrany dochód zasilił budowę naszego kościoła.
Bardzo dziękujemy.
Na Mszy św. tzw. dziecięcej, użyto pierwszy raz
ornat misyjny z Ugandy ofiarowany przez misjonarzy.

N

iedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej) w naszej
franciszkańskiej parafii była świętowana bardzo uroczyście. Poświęcenie palm z procesyjnym wejściem do kościoła
obyło się na Mszach św. o godz. 10.00 i 11.30 dla dzieci.
Przed mszami członkini Żywego Różańca rozprowadzały
wcześniej przygotowane przez siebie palmy. Zapał i serce tej
wspólnoty zaowocowały stworzeniem ponad 500 palm. Zebrany
dochód zasilił budowę naszego kościoła. Bardzo dziękujemy.
Na Mszy św. tzw. dziecięcej, użyto pierwszy raz ornat misyjny z Ugandy ofiarowany przez misjonarzy.

Strona | 6

Franciszkanie Zielona Góra

Z ŻYCIA PARAFII •

D

roga Krzyżowa ulicami naszej parafii odbyła się w piątek, 23.03.2018 r.
Przy bramie PBO zgromadzili się wierni, wśród
których byli obecni: służba liturgiczna, harcerze
ZHR, młodzież przygotowująca się do Bierzmowania, wierni i nasi sympatycy. Nad bezpieczeństwem czuwała policja.
Od godz. 19.00 rozpoczęliśmy wędrówkę śladami męki Jezusa, rozważając poszczególne stacje i modląc się za parafię oraz wszystkich
potrzebujących
naszej
modlitwy.
Wyrazy wdzięczności za pomoc i udział
należy się naszej policji, panu organiście Sebastianowi, ministrantom i lektorom, harcerzom
oraz wszystkim przybyłym. Ta modlitwa jednoczyła nas i oby wypraszała potrzebne łaski.

Franciszkanie Zielona Góra

PARAFIALNA
DROGA KRZYŻOWA
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TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK

L

iturgia Wielkiego Czwartku rozpoczęła się o godz. 18.00. W tym roku,
za racji roku poświęconego Duchowi Świętemu, w procesji na rozpoczęcie liturgii niesione
były przez młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania oleje święte, przywiezione ze Mszy św. Krzyżma, które błogosławił
i konsekrował ks. bp Tadeusz Lityński w Gorzowie Wielkopolskim.

Przed liturgią szefowie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej złożyli życzenia kapłanom posługującym w parafii. Potem rozpoczęła się liturgia ubogacona pięknymi śpiewami p. organisty Sebastiana, scholii młodzieżowej. W liturgię
obok parafian zaangażowana była intensywnie
służba liturgiczna. Dziękujemy za wszelkie życzenia, wyrazy pamięci i wdzięczności dla nas,
sług Jezusa. Niesiemy Was w naszych modlitwach i sercach.
Fot. Andrzej Grzybek
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WIELKI
PIĄTEK

Franciszkanie Zielona Góra
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SOBOTA
WIELKA

L

iturgia Wielkiej Soboty (31.03.2018)
rozpoczęła się
o godz. 20.00. Mimo deszczowej pogody poświęciliśmy
ogień, paschał i procesjonalnie weszliśmy ze światłem Chrystusa
do świątyni. Orędzie paschalne wykonał o. Arkadiusz.
Przebieg liturgii odbywał się zgodnie z zasadami. Całość uświetniła schola młodzieżowa, p. Sebastian i o. Arkadiusz. Służba liturgiczna pod dyrekcją o. Witolda S. świetnie wywiązała się ze swojego zadania.
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Festiwal życia w naszej parafii

W

ramach Festiwalu Życia w Zielonej Górze promującego ruch pro
life, czyli szacunku do życia ludzkiego, zorganizowano w Parafii św. Franciszka z Asyżu specjalne warsztaty muzyczne Zielonogórskiego
Uwielbienia. Przewodniczył im Arkadiusz Wiertelak. Grupa 30 osób przez prawie całą sobotę
tj 24 marca prowadziła próby muzyczne z podziałem na głosy. Warsztaty miały na celu przygotowanie się do Uroczystej Mszy świętej
w kościele Franciszkanów w niedzielę 25 marca,
która była ukoronowaniem Festiwalu Życia.

Franciszkanie Zielona Góra

W czasie Eucharystii ks. Mariusz Dudka diecezjalny duszpasterz rodzin, wygłosił kazanie, w ramach którego wyjaśnij i zaprosił do
wysiłku. Wszyscy chętni mogli publicznie złożyć
przyrzeczenia do dziewięcio-miesięcznej krucjaty modlitewnej w ramach Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja dziecka
ma na celu uchronienie małego życia, które jest
zagrożone w łonie marki, jest dobrowolnym
darem modlitwy w intencji poczętego dziecka
i jego rodziców.
Modlitwa trwa przez 9 miesięcy i obejmuje jedynie dziesiątkę różańca (tajemnicę radosną, bolesną, chwalebną lub światła) oraz specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Po Mszy świętej można było dokonać wpisu do specjalnie przygotowanej Księgi.
Dziękujemy uczestnikom warsztatów
muzycznych za pięknie przygotowaną oprawę
muzyczną, a wszystkim którzy podjęli trud modlitwy za nienarodzone dzieci życzymy wytrwałości i Bożej łaski.
o. Witold Słowik
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PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ

U

roczystość Zwiastowania Pańskiego
w dniu 9.04.2018 w naszej parafii była szczególna. Wyjątkowość polegała na tym, iż zainaugurowaliśmy peregrynację obrazu Matki Bożej Łaskawej,
Królowej Rodzin po naszej parafii. Jest to przygotowanie do jubileuszu 20-lecia parafii,
który będziemy świętować w 2019 roku, i w tym
roku odbędą się także misje parafialne.

Po Mszy św. obraz namalowany przez artystkę p. Dominikę Przybysz (malujeobrazy.pl), został
poświęcony i przekazany pierwszej rodzinie
z ul. Pawiej, Państwu Pankiewicz, by po dwóch
dniach ruszyć w dalszą wędrówkę po domach naszej
parafii.

Królowa w rodzinach i domostwach naszych.
Powitać Cię pragniemy Matko Niebieskiego Pana, ukłonić się nisko, drzwi na oścież otworzyć, byś
próg przestąpić raczyła.
Witaj Pani Przeczysta, myśmy na Ciebie czekali
i wyglądali, czy już w naszą stronę podążasz. Lekki niepokój krążył jednak po domu, czy nas nie ominiesz, czy
nie zapomnisz, a może nie zechcesz?
A Ty przyszłaś o poranku, słońce w dłoniach
przyniosłaś i Twojego Maleńkiego Syna. W ramionach
Go tuliłaś, tak zwyczajnie po matczynemu, z czułością.
Razem z Nim rodzinie naszej błogosławiłaś, a pokój
wokół rozrastał i dobrym chciało się być w Twej bliskości. Miłość jak rzeka rozlała się w sercach naszych
i dotyk Twej obecności myśli o niebie rozbudził.
Kwiaty w wazonie dla Ciebie Królowo pachniały,
oniemiałe Twym pięknem. Wszystko pojaśniało jak Twe
oczy, których łaskawe spojrzenie głębię naszego jestestwa przeniknąć zdołało.
Matko Boża Łaskawa wiarę głęboką u Syna
Twego nam maluczkim wypraszasz, do zgody nakłaniasz w rodzinie i każesz pięknie żyć, we wzajemnym
szacunku i trosce o innych.
Wędrujesz Królowo Rodzin po dróżkach parafii,
od domu do domu, by naszej codzienności się
przyglądać, jak troskliwa Matka. Miłość każdemu zostawiasz oplecioną Twoim różańcem, zapewniając wyprosić u Chrystusa najlepsze, bo uświęcone owoce Twej
wizyty matczyno-pasterskiej.
Dziękujemy Maryjo w niskim pokłonie.
Krystyna Pulczyńska-Mądry
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Obraz Matki Bożej w domu Państwa Napierała

Franciszkanie Zielona Góra

Z ŻYCIA PARAFII•

D

iecezjalne spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Zielonej Górze 07.04.2018r.
Rozpoczęła je Eucharystia, której
przewodniczył ks. Jan Pawlak,
zakończona adoracją Najświętszego Sakramentu.
Kolejnym punktem była
konferencja na temat 100-lecia
Niepodległości Polski i zaangażowania w sprawy Ojczyzny.
Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Króluj nam Chryste!

S

iódmego kwietnia 2018 roku, w wigilię święta Bożego Miłosierdzia,
nastąpiło uroczyste przyjęcie do wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej. Kandydatką, a obecnie już rycerką Maryi została Barbara Szach z naszej parafii.
Każdemu nowemu przyjęciu do naszego stowarzyszenia towarzyszy radość
i wdzięczność. Tak jak rodzina cieszy
z jej powiększenia, tak my radujemy się
z nowych kandydatów, którzy pragną
żyć w bliskości Jezusa i Maryi. Pod błękitnym sztandarem Niepokalanej jest
nadal miejsca wiele dla Jej przyszłych,
oddanych rycerzy. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają Matkę Najświętszą
oraz wielbią Jej Syna, Jezusa Chrystusa.
tekst i foto: Krystyna Mądry

Parafialny wolontariat

Franciszkanie Zielona Góra

R

usza wolontariat w naszej parafii.

Jednym z owoców niedziel synodalnych w naszej diecezji, a konkretnie ostatniego spotkania którego tematem było:
„Parafia miejscem miłosierdzia”, jest zainicjowanie przez naszą Caritas parafii dzieła
wolontariatu. Na apel odpowiedziało 10
osób. W czwartek 22.03.2018 roku, po
Mszy św. wieczornej odbyło się pierwsze
robocze spotkanie zainteresowanych pomocą innym w konkretnym wymiarze.
Po zapoznaniu się, podpisano umowy wolontariackie i zainteresowani otrzymali
specjalne legitymacje.
Osoby te, gotowe są ofiarować w części
swój czas i serce, aby wyjść naprzeciw
potrzebom ludziom chorym, samotnym,
starszym w naszej parafii i nie tylko.
Chętnych do włączenia się w to dzieło,
prosimy o zgłaszanie się w zakrystii kościoła. Każdy jest mile widziany.
Niech dobry Bóg błogosławi temu dziełu,
a św. Franciszek wspiera swoim wstawiennictwem.
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Katecheza Benedykta XVI
o św. Antonim z Padwy

D

rodzy bracia i siostry,
(…) chciałbym dziś opowiedzieć świętym, należącym do
pierwszego
pokolenia
Braci
Mniejszych: Antonim Padewskim
czy – jak go się również nazywa –
Lizbońskim, nawiązując do miejsca jego urodzenia.
Jest on jednym z najpopularniejszych świętych w całym Kościele
katolickim, czczony nie tylko
w Padwie, gdzie wzniesiono
wspaniałą bazylikę, w której spoczywają jego doczesne szczątki,
ale na całym świecie. Wierni bardzo cenią sobie jego wizerunki
i posągi, przedstawiające go
z lilią, symbolem jego czystości
bądź z Dzieciątkiem Jezus na ręku, upamiętniające cudowne widzenie, o którym wspominają
niektóre źródła literackie.
Antoni w znaczący sposób
przyczynił się do rozwoju duchowości franciszkańskiej dzięki
swym wybitnym przymiotom
inteligencji,
zrównoważenia,
gorliwości apostolskiej, a przede
wszystkim żarliwości mistycznej.
Urodził się w Lizbonie
w szlacheckiej rodzinie około
roku 1195 i na chrzcie otrzymał
imię Fernando (Ferdynand).
Wstąpił do kanoników monastycznej reguły św. Augustyna,
najpierw w klasztorze św. Wincentego w Lizbonie, następnie
Świętego Krzyża w Coimbrze –
renomowanego ośrodka kultury
Portugalii. Z zainteresowaniem
i zapałem poznawał Biblię i Ojców Kościoła, zdobywając wiedzę teologiczną, którą owocnie
wykorzystywał w działalności
nauczycielskiej i kaznodziejskiej.
W Coimbrze wydarzył się epizod,
który wpłynął w decydujący sposób na jego życie: w roku 1220
wystawiono tam relikwie pierwszych pięciu misjonarzy franciszkańskich, którzy udali się do Maroka, gdzie znaleźli śmierć mę-
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czeńską. Ich historia zrodziła w
młodym Ferdynandzie pragnienie
naśladowania ich i postępowania
drogą chrześcijańskiej doskonałości: poprosił wówczas o zgodę na
opuszczenie kanoników św. Augustyna i zostanie bratem mniejszym. Jego prośba została przyjęta i pod nowym, zakonnym imieniem Antoni on również wyruszył
do Maroka. Opatrzność Boża
zdecydowała jednak inaczej.
Z powodu choroby musiał wrócić
do Włoch i w 1221 wziął udział
w słynnej „Kapitule Namiotów”
w Asyżu, gdzie spotkał też św.
Franciszka. Następnie żył czas
jakiś w całkowitym ukryciu
w klasztorze w pobliżu Forli
w północnych Włoszech, gdzie
Pan powołał go do innej misji.
Wysłany z zupełnie przypadkowego powodu do wygłoszenia
kazania z okazji święceń kapłańskich, pokazał, że obdarzony został taką wiedzą i darem wymowy, że przełożeni przeznaczyli go
do kaznodziejstwa. Tak oto rozpoczął we Włoszech i we Francji
ogromnie intensywną i skuteczną
działalność apostolską, by nakłonić niemałą liczbę osób, które
odeszły od Kościoła, do zmiany
decyzji. Był też jednym z pierwszych nauczycieli teologii Braci
Mniejszych, jeżeli nie wręcz
pierwszym. Rozpoczął swe nauczanie w Bolonii, z błogosławieństwem Franciszka, który, w uznaniu cnót Antoniego, wystosował
do niego krótki list, rozpoczynający się tymi słowami: „Podoba mi
się, że nauczasz świętej teologii
braci”. Antoni położył podwaliny
pod teologię franciszkańską, która – uprawiana przez innych wybitnych myślicieli – miała osiągnąć swoje szczyty w postaciach
Bonawentury z Bagnoregio i błogosławionego Dunsa Szkota.
Zostawszy prowincjałem
Braci Mniejszych w Północnych

Włoszech nadal zajmował się
kaznodziejstwem, wymieniając tę
posługę ze sprawowaniem urzędu przełożonego. Gdy skończył
misję prowincjała wrócił w okolice Padwy, dokąd jeszcze kilkakrotnie się udawał. Już w rok
później zmarł przed bramami
tego miasta 13 czerwca 1231 r.

Padwa, która przyjęła
go z miłością i czcią, złożyła
mu wieczny hołd czci i pobożności. Sam papież Grzegorz
IX, który wysłuchawszy jego
kazania, nazwał go „Arką Testamentu”, kanonizował go w
1232, również w następstwie
cudów, jakie dokonały się za
jego wstawiennictwem.
W ostatnim okresie życia
Antoni zapisał dwa cykle
„Kazań”, zatytułowane „Kazania
niedzielne” i „Kazania o świętych”, przeznaczone dla kaznodziejów i wykładowców teologii
z Zakonu franciszkańskiego.
Komentuje w nich teksty Pisma,
prezentowane przez Liturgię,
wykorzystując
patrystycznośredniowieczną
interpretację
czterech zmysłów: literackiego
lub historycznego, alegorycznego lub chrystologicznego, tropologicznego albo moralnego i anagogicznego, który ukierunkowuje
ku życiu wiecznemu. Chodzi
o
teksty
teologicznohomiletyczne, będące odzwierciedleniem żywego przepowiadania, w których Antoni proponuje
prawdziwą i właściwą drogę
chrześcijańskiego życia. Tak wielkie jest bogactwo nauki duchowej zawartej w „Kazaniach”,
że czcigodny papież Pius XII
w 1946 roku ogłosił Antoniego
Doktorem Kościoła, nadając mu
tytuł „Doctor Evangelicus”, gdyż
z pism tych przebija świeżość
i piękno Ewangelii; dziś jeszcze
możemy czytać je z wielkim pożytkiem duchowym.
Mówi w nich o modlitwie jako
związku miłości, która popycha
człowieka do miłej rozmowy
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NASZE INSPIRACJE •
z Panem, przynosząc niewypowiedzianą radość, która łagodnie
ogarnia modlącą się duszę.

Antoni
przypomina
nam, że modlitwa potrzebuje
atmosfery ciszy, która nie pokrywa się z oderwaniem od
zewnętrznego hałasu, ale jest
doznaniem
wewnętrznym,
mającym na celu usunięcie
przeszkód w skupieniu się,
spowodowanych przez troski
duszy. Według nauczania tego wybitnego Doktora franciszkańskiego modlitwa składa się z czterech niezbędnych
postaw, które Antoni określił
po łacinie jako obsecratio,
oratio, postulatio, gratiarum
actio. Moglibyśmy je przetłumaczyć następująco: ufne
otwarcie serca na Boga, pełna
uczucia rozmowa z Nim,
przedstawienie naszych potrzeb, wysławianie Go i dziękowanie Mu.
W tym nauczaniu św. Antoniego o modlitwie widzimy
jeden ze szczególnych rysów teologii franciszkańskiej, którą on
zapoczątkował, a mianowicie
rolę przyznaną miłości Bożej,
która wkracza w sferę uczuć,
woli, serca i będącej także źródłem, z którego wytryska poznanie
duchowe,
przerastające
wszelkie poznanie. Pisze dalej
Antoni: „Miłość jest duszą wiary,
sprawia, że jest ona żywa; bez
miłości wiara umiera” (Kazania
na niedziele i święta II, Messaggero, Padova 1979, s. 37).
Tylko dusza, która się modli, może dokonać postępów
w życiu duchowym: oto uprzywilejowany przedmiot przepowiadania św. Antoniego. Zna on doskonale ułomności ludzkiej natury, skłonność do popadania
w grzech, dlatego stale wzywa
do walki ze skłonnością do chciwości, pychy, nieczystości oraz
do praktykowania cnót ubóstwa
i wielkoduszności, pokory i posłuszeństwa, niewinności i czystości.
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Na początku XIII wieku,
w kontekście odrodzenia miast
i rozkwitu handlu, wzrastała liczba osób nieczułych na potrzeby
ubogich. Dlatego też Antoni

wielokrotnie wzywa wiernych do myślenia o prawdziwym bogactwie, bogactwie
serca, które czyni ich dobrymi
i miłosiernymi i gromadzeniu
skarbów dla Nieba. „Bogacze –
tak wzywa – zaprzyjaźnijcie się z
ubogimi, (...) przyjmijcie ich w
swoich domach: to oni, ubodzy,
przyjmą was potem w wieczne
mieszkanie, gdzie jest piękno
pokoju, ufność w bezpieczeństwo oraz obfity spokój wiecznej
sytości” (Tamże, s. 29).
Czyż nie jest to, drodzy
przyjaciele, nauczanie bardzo
ważne także dziś, gdy kryzys finansowy i poważne nierówności
gospodarcze zubożają wiele
osób i stwarzają warunki nędzy?
W swej encyklice „Caritas in veritate” przypominam: „Ekonomia
bowiem potrzebuje etyki dla
swego poprawnego funkcjonowania; nie jakiejkolwiek etyki,
lecz etyki przyjaznej osobie” (n.
45).
Antoni, w szkole Franciszka, stawia zawsze Chrystusa
w centrum życia i myślenia, działania i kaznodziejstwa. I to jest
drugi rys typowy dla franciszkańskiej teologii: chrystocentryzm.
Chętnie kontempluje ona i wzywa do kontemplacji tajemnic
człowieczeństwa Pana, w szczególny sposób tajemnicy Narodzenia, które wywołują w nim uczucia miłości i wdzięczności dla
Bożej dobroci.
Również widok Ukrzyżowanego budzi w nim myśli
wdzięczności dla Boga i szacunku
dla godności osoby ludzkiej, tak
iż wszyscy, wierzący i niewierzący, mogą znaleźć w niej to znaczenie, które wzbogaca życie.
Pisze Antoni: „Chrystus,
który jest twoim życiem, wisi
przed tobą, abyś patrzył na krzyż

jak w lustro. Będziesz mógł tam
poznać, jak śmiertelne były twoje rany, których żadne nie uleczyłoby lekarstwo, jak tylko krew
Syna Bożego. Jeśli dobrze się
przyjrzysz, będziesz mógł zdać
sobie sprawę, jak wielka jest
twoja godność ludzka i twoja
wartość... W żadnym innym miejscu człowiek nie może lepiej
uświadomić sobie, jak wiele jest
wart, jak wtedy, gdy spogląda w
lustro krzyża” (Kazania na niedziele i święta, III, str. 213-214).

Drodzy przyjaciele, oby
Antoni Padewski, tak bardzo
czczony przez wiernych, mógł
wstawiać się za cały Kościół,
a zwłaszcza za tych, którzy poświęcają się kaznodziejstwu. Oni
zaś, czerpiąc natchnienie z jego
przykładu, niech troszczą się
o łączenie mocnej i zdrowej nauki, szczerej i żarliwej pobożności
i o zwięzłość przekazu.
Módlmy się, aby kapłani i diakoni
pełnili pilnie tę posługę głoszenia
i aktualizacji Słowa Bożego wiernym, przede wszystkim w homiliach liturgicznych. Niech będą
one
skutecznym
wykładem
wiecznego piękna Chrystusa,
właśnie tak, jak zalecał Antoni:
„Kiedy głosisz Chrystusa, rozpuszcza On twarde serca; gdy
wzywasz Go, osładzasz gorzkie
pokusy; gdy myślisz o Nim, rozjaśnia ci się serce; kiedy Go czytasz,
nasyca
On
twój
umysł” (Kazania na niedziele
i święta III, str. 59).
Audiencja generalna 10 lutego 2010
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REKOLEKCJE PRZED
BIERZMOWANIEM

O

d piątku 20.04.2018 roku do niedzieli
22.04.2018 roku, w Ośrodku Rekolekcyjnym
Lubuski Nazaret w Kęszycy Leśnej grupa młodzieży
przeżywaŁa swoje rekolekcje przed Bierzmowaniem.
Po egzaminach, zmęczeni, ale zapaleni duchem w leśnej ciszy przygotowują się do ważnego dla nich wydarzenia.
Rekolekcje
prowadzi
o.
Arkadiusz
i pomocą o. Stanisława. W tej grupie prowadzących są
także dwie mamy, którym dziękujemy za poświęcony
czas i opiekę.

BIERZMOWANIE
W NASZEJ PARAFII

B

ierzmowanie grupy 40 osób przygotowujących się w naszej parafii już za nami.
Odbyło się ono 29.04.2018 r. Na początku liturgii
rodzice zwrócili się z prośbą do biskupa o udzielenie
Bierzmowania młodzieży, oni sami takie prośby,
wcześniej wyrazili na piśmie.
Sakramentu udzielił i Mszy św. przewodniczył
o. bp Edward Kawa, franciszkanin ze Lwowa. Podczas uroczystości byli także kapłani: goście i z dekanatu Podwyższenia Krzyża św. Bierzmowani przygotowywali się w dwóch grupach pod opieką o. Stanisława i o. Arkadiusza, przez dwa lata. . W czasie
Mszy św. śpiewała schola młodzieżowa pod dyrekcją p. Małgorzaty Schmidt. Nasi ministranci i lektorzy posługiwali podczas liturgii.
Młodzież w darach ofiarnych przyniosła
komunikanty dla kościoła, a także podpisane przyrzeczenia abstynenckie – „Jako ludzie wolni, mający
być świadkami Chrystusa w wolności, wielu z nas
podjęło wyzwanie troski o wolność od używek, alkoholu itp. Chcemy z Duchem Św. na co dzień podjąć
wyzwanie, aby mądrze i odpowiedzialnie kierować
własnym życiem, wybierając to co wartościowe,
a nie to co łatwe”- jak powiedzieli komentarzu
do tego daru; a także wodę i wino do Mszy św.
O. bp Edward w swoim słowie w oparciu o swoje
doświadczenie w posługiwaniu na Ukrainie, i w innych miejscach wskazał jak ważne jest świadectwo
naszej wiary, a sakrament Bierzmowania do tego
uzdalnia także nowo-bierzmowanych. Żyć wiarą, to
trwać w Jezusie, a trwanie to świadczenie o Nim
swoim życiem.
Na zakończenie uroczystości nie mogło zabraknąć wspólnej fotografii. Za pomoc w zorganizowaniu i przeżyciu tej uroczystości z serca wszystkim
dziękujemy.
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MAMY
NOWYCH
LEKTORÓW

5.maja br. reprezentacja
służby liturgicznej z naszej parafii wraz z rodzicami i opiekunem
o. Witoldem Słowikiem udała się
na diecezjalną pielgrzymkę ministrantów i lektorów do Wyższego Seminarium Duchowego
w Paradyżu.

liturgicznym (II miejsce zajął lektor Paweł Gołek) oraz sportowych i innych.
Bardzo dziękujemy wszystkim
ministrantom i lektorom za
wspaniały czas, a rodzicom za
okazaną pomoc.

Podczas uroczystej Mszy
świętej polowej, której przewodniczył ordynariusz naszej diecezji
ks.bp. Tadeusz Lityński, 120 kandydatów do lektoratu zostało
przyjętych do tej posługi, w tym
dwóch z naszej parafii: Łukasz
Patan i Wojciech Pieńkowski.
Po Mszy można było wziąć
udział w różnych konkursach:

Franciszkanie Zielona Góra
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I KOMUNIA ŚWIĘTA

12 i 13 maja 2018 roku w naszej parafii odbyła
się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla 130
dzieci. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność
wszystkim dzieciom oraz rodzicom za czas rocznego i solidnego przygotowania do tak ważnego wydarzenia w ich życiu.

Szczególne podziękowania dla proboszcza
parafii o. Stanisława Glisty, katechetom o. Witoldowi Słowikowi, pani Marioli Zielińskiej, scholi oraz
wszystkim rodzicom, którzy włożyli swój wkład pracy i poświęconego czasu dla upiększenia tej uroczystości.
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WIEŚCI Z BUDOWY NASZEGO KOŚCIOŁA

Zdjęcie przedstawia platformę, na której znajdzie się wieżyczka kościoła. To ostatni element wieńczący wieżę.

Zdjęcia z najwyższej (póki co) kondygnacji
wieży budowanego kościoła św. Franciszka. Czeka
nas jeszcze jeden element: zwieńczenie wieży. Sama
wieża kościoła to wysokość ok. 60 m.

Prace trwają także wewnątrz kościoła. Efekt
będzie można zobaczyć 31.05.2018, kiedy to na zakończenie procesji Bożego Ciała wejdziemy do naszej świątyni, choć na chwilę, aby pomodlić się i prosić Jezusa o błogosławieństwo dla dobrodziejów,
budowniczych, przyjaciół i parafian.
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SPOTKANIE PARAFIALNEJ
RADY EKONOMICZNEJ

S

potkanie odbyło się w dniu
17.04.2018 roku, po Mszy św.
wieczornej, w dniu rozpoczęcia
nowenny 9 wtorków ku czci św.
Antoniego. Rozpoczęliśmy spotkanie od modlitwy w intencji
budującego się kościoła, pracowników, dobrodziejów wspierających tę budowę.
P. Rafał Bagiński odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania i po podpisaniu rozpoczęliśmy rozmowę o sprawach dotyczących parafii.
SPRAWY BIEŻĄCE:
 Nastąpiła zmiana pani sprzątającej nasz kościół. Pani Ewie,
która to czyniła do tej pory z
serca dziękujemy. Pani Ewa
nadal pracuje w kancelarii parafialnej.
 Omawialiśmy także sprawę
przeprowadzenia przez teren
działki parafialnej węzła ciepłowniczego i zabezpieczenia
skarpy od strony domków jednorodzinnych.
 Wraca temat sposobu przeprowadzania wizyty duszpasterskiej w parafii. Z ostatnich rozmów wynika, że wizyta będzie
tylko w domach, które do tej
pory przyjmowały kapłanów,
inni chętni, takie pragnienie
będą mogli zgłosić w parafii.
 Informacja na temat wysyłanych podziękowań dobrodziejom wspierającym budowę.
 Dźwig, który do tej pory służył
nam przy budowie zakończył
pracę, otrzymaliśmy zgodę od
o. prowincjała, aby sprzedać
go, a fundusze przeznaczyć na
budowę kościoła.
 Informacja na temat okien w
kościele: zostały zamontowane
24 okna. Aktualnie rozmawiamy o wstawieniu największego
okna w prezbiterium kościoła.
 Informacja na temat zbliżającego się jubileuszu parafii i planowanych przedsięwzięciach.
Franciszkanie Zielona Góra

 Jest problem z budzeniem
świadomości u parafian o odpowiedzialności za kościół,
przykładem tego jest choćby
sprzątanie wokół kościoła,
gdzie do pomocy przyszły tylko
3 osoby.
 Informacja kierownika budowy o prowadzonych aktualnie
pracach przy budowie kościoła:
- Wieża zasadniczo jest
ukończona. Ostatni element to
platforma ośmioboczna postawiona na 4 słupach. Na platfor-

mie, jako zwieńczenie, będzie
umieszczona stalowa wieża
z krzyżem. Czekamy na plany od
architektów.
- Są plany schodów metalowych na wieżę, które czekają
na wykonanie.
- Aktualnie w kościele prowadzone są prace przy schodach
prezbiterium.
- W planach jest także dobudowanie przyłączenia między
kościołem a klasztorem, gdzie
będzie mieścić się zakrystia i pomieszczenia magazynowe.
Spotkanie zostało zakończone modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza.
Szczęść Boże!
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SPOTKANIE PARAFIALNEJ
RADY DUSZPASTERSKIEJ
16. kwietnia, po Mszy św. wieczornej odbyło się spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
na swym plenarnym posiedzeniu.
Spotkanie rozpoczęła modlitwa za chorych z naszej parafii, w
tym za s. Nadzieję oraz s. Krystynę. Z racji tygodnia biblijnego,
oddaliśmy się także słuchaniu
lektury Listu do Rzymian.
SPRAWY BIEŻĄCE:
 Boże Ciało w tym roku przypada 31.05.2018 roku. Tak jak w
poprzednim roku, odbędzie się
procesja w parafii - trasa bez
zmian. Za poszczególne ołtarze
odpowiadają: I – Rycerstwo
Niepokalanej; II- Fraternia; IIIŻywy Różaniec; IV – Domowy
Kościół (w nowym kościele).
 Informacja na temat peregrynacji obrazu MB Łaskawej Królowej Rodzin po naszej parafii w ogłoszeniach będą podawane, które ulice nawiedza obraz.
Apel do wiernych, aby organizowali się w swoich środowiskach (ulica, blok) tak, by obraz
sprawnie nawiedzał nasze domy.
 Tegoroczny odpust św. Franciszka będziemy świętować w
niedzielę 7.10.2018. Podjęliśmy
rozmowę w jaki sposób przeżyć to święto parafialne. Jest
pomysł aby po Mszach św. spo-
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tkać się z parafianami na tzw.
agapie w specjalnym namiocie,
a także zorganizować loterię
fantową. Tradycyjnie od strony
liturgicznej odbędzie Triduum
przygotowań do odpustu, a
nabożeństwo Transitus odprawimy 3.10.
 Jubileusz 20-lecia powstania
naszej parafii (2019), a także
misje parafialne. Rozmawialiśmy w jaki sposób uhonorować parafian zaangażowanych
w życie parafii, w jaki sposób
podziękować kapłanom i braciom zakonnym pracującym w
parafii. Pojawił się pomysł zrobienia wystawy kronik: parafii
i grup parafialnych, specjalny
numer gazetki „Pokój i dobro”
oraz małego festynu parafialnego. Zwracamy się do parafian, aby pisali swoje wspomnienia, świadectwa związane
z historią parafii, osobiste doświadczenia itp. Obchody jubileuszu będziemy starali się
wiązać z odpustem parafialnym,
który
przypadnie
6.10.2019 roku.
 Misje parafialne to wydarzenie
bardzo ważne dla parafii, przeżywane mniej więcej raz na 10
lat, mające na celu ewangelizację, obudzenie wiary i integrowanie wspólnoty parafialnej.
Misje będą prowadzili Ojcowie
Dominikanie.

 W wolnych wnioskach podjęliśmy rozmowę na temat naszego zaangażowania w misje:
uświadomienia sobie, że jako
parafia mamy pod opieką misję
w Matuga w Ugandzie i w jaki
sposób chcemy wspierać misje.
Będzie niedziela misyjna, będziemy szukać ofiarodawców
wśród parafian którzy wspierać
będą rodzinę, dzieci. Sprawa
dojrzewa, w miarę precyzowania propozycji będziemy informować.
 Jest pomysł, aby integrować
się i rozmawiać ze sobą, poznawać się, szukać tych, którzy
zechcą angażować się w życie
parafii, a okazją ku temu będą
niedziele czerwca. Po Mszach
św. zaprosimy na kawę, herbatę, domowe ciasto przygotowane przez nasze parafianki.
Zaczynamy 3.06.2018 w niedzielę, wtedy będziemy świętować Dzień Dziecka. Już zapraszamy na kawę do Franków.
 o. proboszcz przedstawił aktualny stan spraw związanych z
budową kościoła, jego zaawansowanie i podejmowane dalsze
kroki.
 Spotkanie tradycyjnie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem o. proboszcza.
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ZAPROSZENIA
RUSZAMY W „DUCHU ŚWIĘTYM”

Z

takim hasłem rusza 36. diecezjalna piesza
pielgrzymka z Zielonej Góry do Częstochowy, a z nią po raz dziewiąty grupa czarna z Parafii Franciszkanów.
Trasa jak zawsze ta sama. Idziemy przez miasta,
miasteczka, wioski, wśród lasów, pól uprawnych, łąk w pięknej scenerii Bożego Stworzenia.
Wędrujemy z modlitwą i śpiewem na ustach.
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa. Ruszamy 2 sierpnia, dochodzimy do Częstochowy 12 sierpnia.
Zapisy u o. Witolda Słowika. Szczegółowe informacje w czerwcowym numerze naszej gazetki parafialnej.

IX Światowe Spotkanie Rodzin
22-26 sierpnia 2018 roku w Irlandii
wiatowe Spotkania Rodzin zainicjował w 1994
Ojciec Święty Jan Paweł II. Od tamtego czasu wydarzenie to odbywa się co trzy lata, na zmianę w Europie
i na innym kontynencie. Spotkania trwają około sześciu dni, rozpoczyna je Kongres Rodzin, a wieńczy uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego. Światowe Spotkania Rodzin w Dublinie rozpoczną
się 22 sierpnia 2018 roku pod hasłem "Ewangelia Rodziny. Radość dla świata".
Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich,
którzy chcą poznać życie lokalnego kościoła w Irlandii,
spotkać konkretnych ludzi i konkretne rodziny, podzielić się własnym doświadczeniem wiary przeżywanej na
co dzień, a także poznać miejscową kulturę.

Ś

Więcej szczegółów na stronie :
https://www.worldmeeting2018.ie/
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W związku z jubileuszem 20.lecia naszej parafii
zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o spisanie
swoich wspomnień/ świadectw/ osobistych
doświadczeń związanych z historią parafii.

Będziemy bardzo wdzięczni za wysłanie ich na adres:
zielonagora@franciszkanie.pl

