Wtedy zapisał Dominika na termin
operacji. Po powrocie do domu, pomimo smutku i lęku, powiedziałam sobie
mocno, że muszę walczyć o moje
dziecko, a najsilniejszą bronią będą
WIARA i MODLITWA. Prosiłam
wiele osób o modlitwę za Dominika, a
jedna z nich powiedziała mi o Różańcu
Rodziców za Dzieci. Początkowo się
wahałam czy przystąpić do tej modlitwy, obawiając się że mogłabym o niej
zapomnieć. Jednak kiedy przeczytałam
świadectwa innych rodziców uzdrowionych dzieci obawy odeszły i od
razu się zapisałam przez Internet. Codziennie z mężem odmawialiśmy
dziesiątkę różańca w intencji naszego
synka i innych dzieci. W kwietniu
2011r. podczas wizyty kontrolnej w
szpitalu okazało się, że noga Dominika
zaczyna się prostować. Nastąpiła
ogromna poprawa, a lekarz powiedział
nam że Dominik uniknie operacji. Byliśmy i jesteśmy ogromnie szczęśliwi z
tego powodu, Dziękuję CI Panie Jezu
za zdrowie Dominika. Dziękuję Ci
Matko Boża za Twoją opiekę nad nim.
Pewien człowiek miał dwóch synów
To opowieść o rozdartym sercu ojca, o miłości która jest niezrozumiana i nieprzyjęta. Obydwaj synowie
są wpatrzeni w siebie. Traktowali Ojca

jako „ dostawcę” dóbr doczesnych, zapewniającego komfort. Nigdy jednak nie
poznali jego serca, nie odkryli jego bezinteresowności i dobroci. Jak się okazuje
tak naprawdę, to go nie pokochali. To nasza historia. Wpatrzeni we własne potrzeby stawiamy Boga w pozycji kogoś, kto
ciągle musi nam coś udowadniać, bo jak
nie to się obrazimy i będziemy niezadowoleni. Ile razy nasz egocentryzm zranił
Boże Serce? Wołamy do Niego „daj!” i
wcale nas nie cieszy to, że On jest i że nas
bezgranicznie kocha. Niby się modlimy,
niby otaczamy Go kultem, a jednak rozrywamy Jego Serce, słowami „ daj bo mi się
należy!”, a jak nie to przestane się modlić,
a jak nie to…, A On ciągle, choć raniony,
czeka aż dojrzejesz do Jego daru miłości.
Starszy syn mimo, iż zawsze był blisko
ojca, tak naprawdę nigdy go nie poznał.
Ty też możesz być blisko Boga i nigdy nie
otworzyć się na Jego Miłość do Ciebie.
Zespół Szkół Katolickich
W Zielonej Górze, dzień otwarty
w Zespole Szkół Katolickich 04.04.2014
r. o godz. 17.00, przy ul. Św. Cyryla i
Metodego nr. 9, II-gie piętro.
Nabór na rok 2014/2015 do klas
I – VI szkoły podstawowej, I- III gimnazjum i do I klas liceum, czesne 150 zł.
więcej informacji na www.katolik.zgora.pl , tel. 794 377 450 lub 794 377 770
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40 dni, dlaczego? Po co ?
Wielki Post trwa 40 dni. To
symboliczna liczba, bowiem: 40 dni
pościł Jezus na pustyni, 40 dni padały
deszcze potopu; 40 dni i nocy przebywał Mojżesz na górze Synaj, 40 lat
wędrowali Izraelici do Ziemi Obiecanej, 40 dni wędrował Eliasz na górę
Horeb. Jonasz mówił mieszkańcom
Niniwy o 40 dniach pokuty. Filistyni
nękali Izraelitów także przez40 dni, zanim przyszło dla nich wybawienie z
rąk Dawida. 40 lat lub 40 dni trwało
oczyszczenie oraz przygotowanie do
ważnych wydarzeń zapowiedzianych
przez Boga. Dlatego Kościół przeżywa
40-dniowy wielki post przed uroczystością Zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. W dniach wielkiego postu
zachęcamy do szczególnego czasu rekolekcji: parafialnych, czy to specjalistycznych: szkolnych dla nauczycieli,
dla studentów… To wszystko po to, by
nie zmarnować czasu danego nam na
duchowe, intelektualne, moralne…
oczyszczenie. By nie tylko przygotować się do przeżywania świąt, ale uwie-

rzyć w ciała – mojego ciała- zmartwychwstanie i żywot wieczny. 40 tygodni trwa
u kobiety ciąża, po której rodzi się nowe
życie. 40 dni to czas na Twoje nowe ja!
Znajdź odpowiedź
Kim jesteś???, Po co żyjesz???
Ile jesteś wart??? Znajdź odpowiedź podczas rekolekcji: 29. marca - 2 kwietnia.
Zapraszamy!
Rekolekcje parafialne
30.03.14. niedziela: ”Chodźcie, nawróćmy się do Pana” /Oz 6,1/ - dokąd idziesz?
rozpoczęcie rekolekcji o godz. 7.30; 9.00;
10.30; 12.00; 13.15; 18.00 i 20.00; godz.
17.15 Nabożeństwo Gorzkich Żali.
31.03.14. poniedziałek : „idź do kraju,
który ci wskażę” /Rdz 12,1/ - mój grzech
nauki rekolekcyjne na Mszach św. o
godz. 08.00, 10.30; i nabożeństwach
16.30, 18.00. 20.00
01.04.14. wtorek „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”? /J 2,5/; jak pojednać się z Bogiem?
godziny spotkań jak w poniedziałek

08.00;10.30; 16.30; 18.00 i 20.00
Uwaga o godz. 16.30 błogosławieństwo małych Dzieci i ich Rodziców za
wstawiennictwem św. Stanisława
Kostki; na nabożeństwie pokutnym o
godz. 20.00 okazja do spowiedzi
02.04.14. środa „Zacheuszu, zejdź
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” /Łk 19, 5/ - radość
spotkania
Środa jest finałem spotkań rekolekcyjnych. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi, gdyż po
spowiedzi w naszej parafii, będziemy w
kolejne dni, aż do świąt spowiadali w
parafiach całego dekanatu. Godziny
spowiedzi rano od godz. 07.00 do
08.00; 09.00 – 10.30; po południu od
godz. 15.00 do 18.00, z przerwą od
16.30 do 17.00. Na Mszy św. o godz.
08.00 i 10.30 udzielimy sakramentu
namaszczenia chorych. Rekolekcyjne
błogosławieństwo z darem odpustu na
Mszach św. o godz. 8.00, 10.30; 16.30;
18.00 i 20.00. W tym dniu Koronka do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i
nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy o godz. 17.50.
Grupy Modlitewne prosimy o
poprowadzenie modlitw pół godziny
przed Mszą poranną i wieczorną w intencjach; o światło Ducha Świętego, by
sprawujący władzę potrafili rozwiązać
problemy związane z wszelkimi kryzysami, w intencjach pracodawców, pracowników i bezrobotnych, we wszystkich intencjach naszych chorych braci i
sióstr, za rodziny i Ojczyznę.
Zgodnie z przyjętym zwycza-

jem zbierane ofiary na tacę ostatniego dnia
rekolekcji są podziękowaniem za trud głoszenia Słowa Bożego i przeznaczone są na
dzieła związane z posługą rekolekcjonisty
księdza dr Zygmunta Zapaśnika. Ks. dr
Zygmunt Zapaśnik jest wykładowcą życia
duchowego, pomaga w rozwiązywaniu
problemów życia duchowego. Ofiary
składane na tacę w poniedziałek i wtorek
są na sprawy organizacji rekolekcji w parafii i szkołach. Już teraz mówię za te gesty
wsparcia serdeczne Bóg zapłać.
Rekolekcje dla Nauczycieli
Duszpasterstwo Świata Nauczycieli zaprasza na rekolekcyjne spotkania –
„W krzyżu nauka”, które poprowadzi
ksiądz dr Zygmunt Zapaśnik. Spotkania
w dniach 30 marca na Auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej o godz.
18.30, natomiast 31marca, 1 kwietnia o
godz. 19.00 w budynku duszpasterskim
naszej parafii (ul. Odrzańska 63), szczegółowy program na plakatach informacyjnych w gablocie.
Rekolekcje Akademickie
Duszpasterstwo Akademickie
zaprasza na wielkopostne rekolekcje bo
„Wiara czyni cuda” – aby to odkryć zapraszamy na spotkania o godz. 20.00 –w
poszczególne dni 30 marca Eucharystia z
nauką, 31 marca adoracja z konferencją, 1
kwietnia nabożeństwo pokutne z możliwością spowiedzi, 2 kwietnia finał na Eucharystii dziękczynienia. Zapraszamy
Studentów, Profesorów, Wykładowców
Uczelni, i Tych, którym te dni i ta pora
odpowiada.

Intencja Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i
sprawiedliwy podział dóbr i zasobów
naturalnych.
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca
osób doświadczonych przez ból i chorobę.
Droga Krzyżowa ulicami parafii
Droga Krzyżowa ulicami parafii za rodziny i małżeństwa 05.04.14.
Bo jest tak wiele bólu w rodzinach, bo
tak wiele zawiedzionych miłości. Tak
wiele wzajemnego odrzucenia, które
prowadzi do rozpadu przysięgi małżeńskiej i cierpienia dzieci. To są krzyże naszych rodzin i małżeństw. Często
się ich wstydzimy, z ich powodu zamykamy się w sobie, uciekamy w
pustkę. A potrzeba …? Potrzeba zdecydowanej postawy na wzór Jezusa,
który wyciągnął ręce po znak wstydu i
hańby, jakim w ówczesnych czasach
był krzyż i wziął go na swoje ramiona.
My też w obliczu tego, co w rodzinie,
co w małżeństwie boli, rani, co wywołuje lęk, bunt…, musimy jak Chrystus
przyjąć na swoje ramiona te bolesne
krzyże i pójść - ale z Chrystusem w naszą codzienność. Nikt nie zrozumie nas
w naszym cierpieniu tak jak On. Zapraszamy na Drogę Krzyżową, ulicami
parafii w sobotę 5. kwietnia. Spotykamy się po Mszy św. wieczornej, na
placu przy kościele ok. godz.19.00.
Prosimy o przyniesienie ze sobą świec,
lampionów, z których na końcu roz-

ważań ułożymy kontury serca. Serca miłującego i przebaczającego.
45 tysięcy rodziców
Na 28. lutego 2014r było zgłoszonych 45 tysięcy rodziców w Różach
Różańca za Dzieci. Co Ty mamo, co Ty
tato o tym fakcie powiesz ? Ta grupa rodziców pragnie chronić swoje dzieci
przed złem, z którym mogą się stykać na
przykład: poprzez oglądanie demoralizujących filmów, granie w destrukcyjne
gry, czytanie artykułów zawierających
pseudoduchowe lub okultystyczne treści,
zagrożenia idą też od strony sekt, zabawek typu monster high, wczesnej seksualizacji, wizyt u wróżbitów …,myślisz, że
to są brednie? Ale niestety skutki nieprzemyślanych zachowań, błędów w relacji
do dzieci ciągną się całymi latami. Pisze o
tym jeden z rodziców Ireneusz Rogala,
wejdź na www.rozaniecrodziców.pl i
przeczytaj zebrane tam świadectwa, a zobaczysz ile jako rodzic możesz zyskać, a
ile już straciłeś nie wiedząc o tym. Odrzuć lęk, bo swoje Dzieci możesz uratować tylko Ty.
Świadectwo Małgosi
Jestem mamą trzy letniego Dominika. Mój synek ma bardzo rzadką chorobę – ogniskową dysplazję włóknistochrzęstną lewej kości udowej. Mięśnie
zamiast się normalnie rozwijać jakby
wrastają w kość, a w przyszłości noga
może ulec deformacji. Dwa lata temu lekarz; powiedział nam, że w połowie
przypadków może się cofnąć, ale w przeciwnym razie konieczna jest operacja.

