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GAZETKA PARAFIALNA 14 (6) 2017 
 

Parafia pw. św. Urbana I w Zielonej Górze 
KOŚCIÓŁ PATRONALNY MIASTA ZIELONA GÓRA 

ODWIEDŹ NAJWYŻEJ POŁOŻONY KOŚCIÓŁ W ZIELONEJ GÓRZE 
 

Święty Urbanie I, Patronie nasz, módl się za nami! 

MYŚL MIESIACA: 
„Tam gdzie nie ma miłości, dawajcie miłość, a znajdziecie miłość”. 

Święty Jan od Krzyża 

. Drodzy Parafianie i Czytelnicy. 
 

Rozpoczął się czerwiec. W tym czasie modlimy się w kościele litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa czerwcowe, w tygodniu po Mszy Św. wieczornej, a w niedzielę 
o godz. 18.00. Zawierzajmy się Sercu Jezusowemu, z którego wypływają niezliczone łaski.   

W czerwcu będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie Bożym 
Ciałem. W czwartek, 15 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele Msza Święta pod przewodnictwem 
neoprezbitera ks. Damiana Wierzbickiego, który miał w naszej parafii praktykę duszpasterską. Po Mszy Św. wyruszy 
procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy. Na zakończenie procesji zostanie udzielone przez 
ks. Damiana błogosławieństwo prymicyjne. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i składania świadectwa 
wiary przez uczestnictwo w Eucharystii i procesji Bożego Ciała. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczynki do sypania 
kwiatków w czasie procesji.  

23 czerwca będziemy obchodzić Dzień Ojca. Pamiętajmy w modlitwie o naszych ojcach. Niech Bóg błogosławi 
wszystkim ojcom potrzebnymi łaskami, a zmarłych obdarzy miłosierdziem i przyjmie do chwały Nieba.   

Również 23 czerwca odbędzie się zakończenie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego. Dziękujemy 
wszystkim nauczycielom i katechetom za ich pracę, za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia 
i przekazywanie wiary. Wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy pięknych świadectw i pamięci, aby podziękować 
Bogu za kolejny rok nauki.  

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.  
 

ks. Paweł – opiekun gazetki 

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. 
Dekoracja domu, okna na czas procesji to znak naszej wiary. Znak, że 
witamy Chrystusa, który przechodzi obok. Wyrażamy w ten sposób radość 
z Jego wizyty. Można postawić obraz, jaki mamy w domu, po bokach 
nakleić symbole Eucharystii. Dodać białe, żółte i niebieskie wstążki, 
postawić kwiaty. Dbajmy by ta piękna tradycja nie zanikła. Postarajmy się 
by nasze domy i okna wyglądały w tym dniu świątecznie. 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŁTARZ CHRZTU PAŃSKIEGO 
W KOŚCIELE ŚW. URBANA I 
 W naszym kościele został wykonany ołtarz 
chrztu Pańskiego. Prace zakończono w piątek 12 maja 
br. Ołtarz został wykonany z piaskowca z elementami 
złoceń w Pracowni Twórczo-Rzeźbiarskiej w Poznaniu. 
Przedstawia współczesną interpretację Chrztu 
Pańskiego. Jest on konsekwencją stylizacyjną 
powstałej wcześniej Drogi Krzyżowej. Ołtarz został 
wykonany przez pana Jerzego Wojciechowskiego 
i panią Ewę Wojciechowską-Kasprzyk. Pomocą w 
pracach artystycznych służyli panowie Paweł i Krzysztof 
z Poznania.  
 Dziękujemy Bogu i artystom za piękny ołtarz 
Chrztu Pańskiego, przy którym będzie odbywać się 
celebracja sakramentu chrztu świętego.  
 

ks. Paweł 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kult św. Urbana I we włoskim Bucchianico 
 

O wciąż żywym i trwającym od stuleci kulcie św. Urbana I w ,mającym ok. 5000  mieszkańców, włoskim 
miasteczku Bucchianico i sąsiadujących wioskach świadczy szereg dokumentów. Inskrypcja  przy wejściu do 
kościoła p.w. św. Urbana I informuje, że od 1280 roku odbywają się tu uroczystości ku czci patrona. Dokumenty 
z życia św. Kamila de Lellis, wskazują, że urodził się 25 maja, w dniu odbywających się uroczystości ku czci św. 
Urbana, 1550 roku w Bucchianico. Istnieją też wzmianki pochodzące z XVIII wieku, w których odnotowane zostały 
koszty poniesione przez radę miasta na rzecz uroczystych obchodów ku czci św. Urbana. 
  Obecnie uroczystości te obchodzone są przez okres około 10 dni. Jest to swoisty festiwal łączący w sobie szereg 
imprez, do których mieszkańcy poszczególnych dzielnic miasta i okolicznych wsi przygotowują się w różnorodny 
sposób przez cały rok. Między innymi przygotowywane są wozy, ciągnięte w paradach przez woły, i wózki 
przedstawiające sceny z życia wsi i dawnych rzemiosł. Kobiety cały rok tworzą z papieru charakterystyczne 
wielobarwne kompozycje kwiatowe. 

Obchody rozpoczynają się w niedzielę poprzedzającą dzień patrona, kiedy przeprowadzana jest 
pamiątkowa inscenizacja obrony miasta z XIV wieku, w której według przekazów czytelna była pomoc św. Urbana. 
Oprócz tego odbywa się parada w formie barwnej, wijącej się serpentyny z wozami chleba, ołtarzem św. Urbana, 
winem i drewnem oraz koszami kwiatów niesionymi na głowach kobiet w strojach z epoki, szytych własnoręcznie. 
Towarzyszą tym imprezom modlitwy dziękczynne w kościele św. Urbana i odbywa się festiwal pieśni chórów 
z całego kraju. 

Od 1801 roku w wigilię święta został wprowadzony zwyczaj „Świętych Drzwi” z możliwością odpustu, który 
potwierdził papież Benedykt XVI. 

Dzień 25 maja jest dniem poświęconym patronowi. Po uroczystej Eucharystii rycerze ze swoimi wasalami 
przechodzą w procesji ulicami starego miasta. Następuje też przekazanie specjalnej świecy św. Urbanowi. Również 
w tym dniu jest wybierany najpiękniejszy, najbardziej oryginalny wózek i kosz z kwiatami. Mimo dnia poświęconego 
św. Urbanowi nie zapomina się o modlitwie na miejscu urodzin św. Kamila de Lellis.  

Kolejne dni przynoszą dalsze modlitwy dziękczynne oraz barwne procesje w mieście, z wyjściem do 
okolicznych wsi.  

W niedzielę po uroczystościach św. Urbana odbywa się losowanie sergentiere - głównego koordynatora 
obchodów ku czci św. Urbana w kolejnym roku.  

Marlena Magda-Nawrocka 
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Wieści z Krakowa 
 

 
 

Pobyt w seminarium to nie tylko czas formacji 
intelektualnej ale także uczestniczenie w ważnych dla 
Kościoła lokalnego różnego typu wydarzeniach 
i uroczystościach o charakterze religijnym. Takim 
wydarzeniem były rekolekcje dla młodzieży 
zorganizowane przez archidiecezję krakowską 
w wielkiej hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena 
Kraków, w dniach 28-29 marca 2017 r. Odbywały się 
one w ramach drugiej edycji projektu Młodzi 
i Miłosierdzie. Pierwsza miała miejsce w zeszłym roku 
jako przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży 
i ponieważ okazała się ewangelizacyjnym sukcesem, 
postanowiono ją w tym roku powtórzyć. W pierwszym 
dniu rekolekcji uczestniczyli gimnazjaliści, w następnym 
uczniowie szkół średnich. Jako seminarzyści, 
zostaliśmy poproszeni przez ks. biskupa Grzegorza 
Rysia o pomoc w modlitwie wstawienniczej. Potrzeby 
były ogromne, gdyż w spotkaniu uczestniczyło ponad 
20 tysięcy młodzieży. Mieli oni okazję nie tylko wziąć 
udział w koncercie ewangelizacyjnym, wysłuchać 
świadectw, ale przede wszystkim doświadczyć 
spotkania z Bogiem miłosiernym. Wydarzeniu bowiem  
przyświecało hasło „Ja cię nie potępiam”, a podstawą 
do modlitwy był fragment Pisma Świętego mówiący 
o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, który przybliżył 
i wyjaśniał ks. bp Grzegorz Ryś, pomysłodawca 
rekolekcji na stadionie. Kulminacyjnym punktem 
rekolekcji był czas na osobistą modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem, podczas której młodzi 
ludzie mogli skorzystać nie tylko z modlitwy 
wstawienniczej, ale przede wszystkim z mocy 
Sakramentu Pokuty. To był niewątpliwie czas łaski. 

Maj był szczególnym miesiącem w naszej 
seminaryjnej wspólnocie. Oto w uroczystość św. 
Stanisława w królewskiej katedrze na Wawelu pierwszy 
kleryk naszego seminarium otrzymał święcenia 
diakonatu. Dwa dni później, 10 maja, naszą wspólnotę 
wizytował ks. abp Marek Jędraszewski. Podczas Mszy 
świętej udzielił posługi lektoratu jednemu klerykowi, 
następnie odwiedził nas w pokojach, zamieniając 

z każdym z nas  kilka słów, by w końcu uczestniczyć 
z nami we wspólnej seminaryjnej kolacji. Dzięki wizycie 
Księdza Arcybiskupa, osobiście mogłem doświadczyć 
wielkości jego osoby a zarazem skromności i niezwykłej 
otwartości na każdego z nas.  

Tradycyjnie w niedzielę  po 8 maja (w tym roku 
14 maja) odbywa się w Krakowie uroczysta procesja 
z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława – głównego 
patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Jej tradycja 
sięga 1253 roku,  a wiec kanonizacji św. Stanisława. 
W procesji niesione są nie tylko relikwie św. Stanisława, 
ale także innych polskich świętych. Uczestniczą w niej 
licznie zgromadzeni wierni, a także przedstawiciele 
Episkopatu Polski, duchowieństwo diecezjalne 
i zakonne, seminarzyści, siostry zakonne, bractwo 
kurkowe oraz władze Krakowa, województwa 
i przedstawiciele władz państwowych. W związku z tym, 
że 14 maja br. wypadła 150. rocznica urodzin księcia 
kardynała Adama Stefana Sapiehy, duża część kazania 
abpa Jędraszewskiego poświęcona była przybliżeniu 
i przypomnieniu postaci Kardynała Sapiehy, 
nazywanego Księciem Niezłomnym. 

Czerwiec natomiast to czas sesji, zdawania 
egzaminów oraz zakończenia roku akademickiego. 
Tym samym kończy się mój pierwszy rok formacji 
w Ogólnopolskim Seminarium dla Starszych 
Kandydatów do Święceń w Krakowie za co jestem 
wdzięczny Panu Bogu, Matce Bożej wychowawczyni 
powołań kapłańskich oraz wszystkim tym, którzy swoją 
modlitwą i dobrym słowem wspierają mnie w mojej 
drodze do kapłaństwa za co składam serdeczne Bóg 
zapłać! 

kleryk Leszek Stojanowski-Han 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z okazji Dnia Ojca  

życzymy wszystkim Tatom 
błogosławieństwa Bożego na każdy 

dzień życia, szczęścia, zdrowia, 
 pociechy z dzieci, oraz tego by  

święty Józef był dla każdego z Was  
zawsze wsparciem. 

Redakcja 
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Uroczystości Patrona Zielonej Góry 
Świętego Urbana I 

 

W piątek 19 maja odbył się w naszej Parafii 
uroczysty odpust ku czci patrona Św. Urbana I. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja 
ksiądz biskup Tadeusz Lityński – ordynariusz naszej 
diecezji. W czasie kazania Ksiądz Biskup przypomniał 
historię Patrona. Stwierdził także, że ,,nie można 
chować głowy w piasek” w tak trudnych dzisiejszych 
czasach lecz pokazywać przykładem i świadectwem że 
jesteśmy chrześcijanami. Ksiądz Biskup powiedział 
również, że w naszym kościele jest wielki Patron, 
ważne jest to, że oręduje za nami u Pana Boga. 
Ordynariusz diecezji powiązał postać Św. Urbana I 
i osoby biorące udział w tak zwanych Wydarzeniach 
Zielonogórskich, które za obronę Domu Katolickiego 
były gnębione przez władze komunistyczne. W czasie 
kazania Biskup Tadeusz również podziękował za 
piękną posługę Księdzu Proboszczowi oraz Księdzu 
Pawłowi a także wszystkim parafianom 
zaangażowanym w posługę Światowych Dni Młodzieży, 
za piękne świadectwo miłości wobec drugiego 
człowieka. Po uroczystej Eucharystii odbyła się 
procesja z Najświętszym Sakramentem i figurą 
świętego Urbana I. Na koniec Ksiądz Biskup poświęcił 
obrazki dzieci pierwszokomunijnych, a Ksiądz 
Proboszcz wręczył medal Świętego Urbana Księdzu 
Biskupowi za wspieranie dobrym słowem i modlitwą 
naszej Parafii. 

Jakub Laba 

 

 
 
 
 
 

I KOMUNIA ŚWIĘTA  

W PARAFII ŚW. URBANA I 
 

 W miesiącu maju w naszej parafii odbyła się 
uroczystość I Komunii Świętej.  
 W niedzielę 14 maja dziewięćdziesiąt dziewięć 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 przyjęło 
Pana Jezusa w Komunii Świętej na Mszy Św. o godz. 
10.30 i 12.30. Mszę św. celebrował ks. proboszcz 
Mirosław Donabidowicz, a kazanie wygłosił ks. Paweł 
Terzyk. Pomocą podczas Mszy Św. służyła również 
pani katechetka Małgorzata Wayda.  
 

 
 

 W niedzielę 28 maja na Mszy Św. o godz. 
11.00 jedenaście dzieci ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 przyjęło pierwszy raz Komunię 
Świętą. Mszy Św. przewodniczył ks. Paweł. Tę grupę 
dzieci do I Komunii Świętej przygotowała pani 
katechetka Pauola Grzeszczuk.  
 Życzymy wszystkim dzieciom komunijnym 
nieustannej przyjaźni z Jezusem i częstego 
przyjmowania Pana Jezusa w komunii świętej. 
Dziękujemy Rodzicom dzieci komunijnym za 
zaangażowanie, pomoc w dekoracji kościoła 
i przygotowaniu uroczystości I Komunii Świętej.  
 Pamiętajmy o słowach Jezusa „Pozwólcie 
dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im, do 
takich bowiem należy Królestwo Boże”.  
 

ks. Paweł 

 

https://diecezjazg.pl/uroczystosci-patrona-zielonej-gory/
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ZAPOMNIANI BOHATEROWIE 
- ROCZNICA WYDARZEŃ 

ZIELONOGÓRSKICH 
 

Wydarzenia zielonogórskie wpisują się w cały 
szereg wielu różnych protestów przeciwko narzuconej 
naszemu Narodowi siłą władzy komunistycznej. Miały 
one jednak inny niż pozostałe charakter, ponieważ tutaj 
szło o obronę Kościoła, obronę wiary. Bezpośrednią 
przyczyną rozruchów stała się decyzja władz miasta 
odebrania dzisiejszej parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej domu parafialnego, który tuż po 
wojnie, dzięki pierwszemu polskiemu proboszczowi, ks. 
Kazimierzowi Michalskiemu, stał się ośrodkiem życia 
nie tylko religijnego, ale też kulturalnego. Nie pomogły 
protesty i petycje kierowane do władz. Rano, 30 maja 
1960 r. rozpoczęto eksmisję. Pierwsze na posterunku 
stanęły kobiety i zablokowały wejście do domu. 
Milicjanci postanowili przepędzić je pałkami. Ale tłum 
był coraz większy i pałki nie starczały. Milicjanci 
zdecydowali się więc na użycie granatów z gazem 
łzawiącym. Wtedy zgromadzeni ludzie broniąc się, 
sięgnęli po kamienie brukowe. Nie obyło się bez ofiar. 
Wiele osób zostało rannych. Kres walkom położyło 
dopiero sprowadzenie z Poznania oddziałów ZOMO. 
Ale to nie koniec wydarzeń. W ciągu następnych dni 
wiele osób – ponad trzysta – aresztowano i skazano, 
wielu wyrzucono z pracy. Represje dotknęły nawet 
młodzież szkolną.  

Władza zrobiła wiele by o zajściach jak 
najszybciej zapomniano i to się w jakimś stopniu udało, 
ale nie do końca. 

28 maja br. obchodziliśmy 57 rocznicę tamtych 
wydarzeń. Rozpoczęła ją uroczysta Msza Święta w 
kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, której 
przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. Biskup 
Tadeusz Lityński. Ks. Biskup nawiązał do 
Wniebowstąpienia Pańskiego, w którym zderzyły się 
dwie rzeczywistości; ziemska i niebiańska: nie wiadomo 
czy wpatrujący się w niebo Apostołowie zdawali sobie 
sprawę z tego, że ono właśnie się dla nich otwiera – 
człowiek został obdarzony godnością dziecka Bożego i 
nieśmiertelnością. 

W Zielonej Górze spotkali się przybysze 
z różnych stron Rzeczpospolitej. Przeżywszy straszliwą 
wojnę, patrzyli w niebo. Zderzyli się jednak z inną 

rzeczywistością – nicości, próbą oderwania ludzi od 
nieba. Komunistyczne władze chciały siłą wyrwać im 
wiarę; więc zaprotestowali. Przecież w domu katolickim 
nie tylko dzieci uczyły się religii. Kwitło też życie 
kulturalne, w razie potrzeby można było otrzymać tam 
pomoc – żywność, odzież, działała świetlica, grupy 
modlitewne. Ks. Kazimierz Michalski ostro sprzeciwiał 
się szerzeniu ateizmu. Ludzie nie chcieli pozwolić na 
odebranie im ostatniej reduty wolności. Niech Bóg im 
wynagrodzi każde cierpienie, zakończył Ks. Biskup. 

Druga część uroczystości odbyła się na placu 
Wielkopolskim. Odczytano specjalny list Prezydenta 
Rzeczypospolitej, który wyraził m.in. zadowolenie 
z tego, że ważny rozdział w naszej historii odzyskuje 
należne mu miejsce, podziękował też za odwagę 
i poświęcenie uczestnikom wydarzeń. Niektórym z nich 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej wręczono 
Krzyże Wolności i Solidarności. Byli to: Krzysztof 
Donabidowicz, Witold Kotecki, Tadeusz Mączyński, 
Walerian Jan Piotrowski i pośmiertnie Antoni Ajszpur. 
Jeden z odznaczonych, pan mecenas Walerian 
Piotrowski jest naszym parafianinem, drugi pan 
Krzysztof Donabidowicz ojcem naszego księdza 
Proboszcza. 

Następnie głos zabrali niektórzy z licznych 
gości przybyłych na uroczystości, na przykład profesor 
Krzysztof Szwagrzyk znany z wielkiej determinacji 
w poszukiwaniu miejsc spoczynku (dołów śmierci) 
Żołnierzy Wyklętych. 

Uroczystości zakończyło ciekawe i pomysłowe 
widowisko plenerowe ukazujące wydarzenia z 30 maja 
1960 roku. 
Mała peryferyjna wobec centralnych ośrodków władzy 
Zielona Góra okazała czynem swoich mieszańców, nie 
zważając na prawdopodobne konsekwencje , wierność 
Bogu i Ojczyźnie. Okazała odwagę mówiąc „nie” 
w sytuacji gdy komunistyczna władza po raz kolejny 
przekroczyła prawa Boskie i ludzkie. Możemy być 
dumni z naszego miasta i tamtych, wspaniałych jego 
mieszkańców. 

Aleksandra Hirnle-Więskowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAMIĘTAJMY 
30 maja 1960 

OBRONA DOMU KATOLICKIEGO 
W ZIELONEJ GÓRZE 



6 
 

Festyn parafialny 
 

 
 

Dnia 21 maja o godzinie 13.30 Ksiądz 
Proboszcz uroczyście otworzył Festyn Parafialny 
i zachęcił aby trwał on w atmosferze rodzinnej 
i braterskiej. W trakcie festynu można było wziąć udział 
w licznych konkursach, między innymi w rzucie do 
kosza czy malowaniu kwiatka dla Mamy. Oprócz 
konkurencji nie zabrakło innych licznych atrakcji. Jedną 
z nich był trening z mistrzami Polski z Klubu Tenisa 
Stołowego w Drzonkowie. Również dosyć ciekawą 
atrakcją był przyjazd jednostki straży pożarnej nowym 
świeżo wyposażonym wozem bojowym marki 
mercedes. Można było nałożyć sprzęt strażacki a także 
zobaczyć w co jest taki wóz wyposażony. Podczas 
biesiady można było zjeść pysznie ciasto, u pani Frani 
skosztować znakomitej kiełbaski i kaszanki, u pani 
Janeczki zakupić prasę katolicką, a u pani Asi 
wylosować jedną z pięknych nagród. Festyn zakończył 
się o godzinie 18. Zapraszamy na następny już za rok. 

Jakub Laba 

„Urbanus” skończył rok 
 

Gazeta parafialna „Urbanus” istnieje już rok. To 
dobry moment na przeprowadzenie pewnych 
podsumowań, zapytanie naszych Czytelników co 
o gazecie sądzą. W tym celu przeprowadziliśmy 
niewielki sondaż. Dziękujemy za szczere wypowiedzi. 
Niżej publikujemy niektóre z nich. Ze swej strony 
zapewniamy, że staramy się służyć całej parafii: 
młodym, młodszym i najmłodszym. Pragniemy, aby 
nasza gazeta przyczyniała się do religijnego wzrostu 
naszych Czytelników i budowania wspólnoty jaką jest 
Parafia.     Redakcja  

Pytania jakie zadaliśmy: 
1. Jakie artykuły najbardziej CI się podobają w naszej 
gazetce parafialnej? 
2. O czym jeszcze chciałbyś przeczytać? 
Pani Franciszka 
1.Ja czytam całą gazetkę i wszystkie artykuły są dla 
mnie ważne, bo we wszystkich opisane jest życie 
parafii. Czasem można się dowiedzieć o rzeczach, 
o których nie zawsze można z innych źródeł, tak jak na 

przykład o wyjazdach dzieci na kolonie czy o życiu 
diakona Damiana. 
2. Moim zdaniem jest za mało o ministrantach. Dobrze 
byłoby, żeby ludzie dowiedzieli się o nich więcej, żeby 
wiedzieli, że Ksiądz Paweł robi z ministrantami wiele 
innych rzeczy, a oni nie tylko pomagają przy ołtarzu. 
Przydała by się o tym chociaż mała wzmianka. 
Filip 
1. W gazetce ciekawe jest życie naszej parafii. 
2. Chciałbym przeczytać artykuł o pracach 
pomocniczych przy parafii, żeby ludzie też mogli 
dowiedzieć się o nich i zaangażować w nie.  
Parafianka 
1.Powiem ogólnie - aktualności z życia parafii. Takie 
rzeczy, których można dowiedzieć się z pierwszej ręki 
i są sprawdzone. Wierzę, że gazetka mi to zapewnia. 
2.Uważam, że wzorem innych gazetek parafialnych 
powinniśmy dodać intencje mszalne. Fajnie byłoby 
wiedzieć, że jest Msza św. w danej intencji i będzie 
można przyjść i pomodlić się. Na przykład, gdy Msza 
św. ofiarowana jest przez kogoś w intencji osób 
szczególnie nam bliskich. 
Czytelnik 
1. Bardzo podobają mi się artykuły pisane od serca, 
takie jak na przykład pani Magdaleny, nie mogę sobie 
dokładnie przypomnieć tytułu. Chociaż nie była pewna, 
co można napisać, to napisała o życiu - o sprawach, 
które dotyczą zwykłego człowieka. Najbardziej 
podobają mi się artykuły, które mówią o współczesnym 
chrześcijaninie - kto to jest, jak nim zostać, po czym się 
go poznaje i tak dalej. 
2. To bardzo trudne pytanie. Chciałbym artykuł pisany 
przez młodą osobę, generalnie o życiu - jak to jest 
w naszej parafii, czy czuć, że otaczają nas ludzie, 
którzy w niedzielę przychodzą do kościoła, podają znak 
pokoju, a po wyjściu się nie znają? Pamiętamy 
Światowe Dni Młodzieży, widzieliśmy jak młodzież 
wybrana - przedstawiciele - zachowują się podczas 
Mszy św. Dlaczego tak jest, że nasza młodzież jest 
sztywna i wstydzi się iść do kościoła, a oni emanowali 
wiarą? Dlaczego tak jest?  
Pani Małgosia 
1.Za ciekawe uważam artykuły dotyczące życia naszej 
parafii, wydarzeń, które miały lub będą miały miejsce 
w naszej wspólnocie. Interesujące są również teksty 
poruszające problematykę religijną. Lubię też rozrywkę 
w postaci np. krzyżówek lub innych łamigłówek. 
2.Chętnie poczytałabym o żywotach świętych, ale tych 
mniej znanych - np. co jest pod ich patronatem, czym 
zasłużyli na miano świętego. Można by było też pokusić 
się o niewielką rubrykę czytelniczą, z radami po jakie 
książki religijne warto sięgnąć-zwłaszcza jeśli chodzi 
o literaturę dziecięcą, która w prosty sposób opowie 
maluchom o naszej religii (oczywiście nie tylko dla 
dzieci, dla dorosłych również). 



7 
 

KRZYŻÓWKA PARAFIALNA 
Z NAGRODAMI DLA DZIECI 
 
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy dzieci do 
rozwiązania krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 25 czerwca. Kupony prosimy 
wrzucać do oznaczonego pojemnika przy 
stoliku z prasą. Losowanie nagród odbędzie 
się po Mszy Świętej o godzinie 12.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Szymczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUPON KRZYŻÓWKA PARAFIALNA CZERWIEC 2017 

            

 

    

 

            
 

                              

 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

……………………………………………………………………………………………. 
ADRES 
 

…………………………………………………………………………………………….. 
TELEFON 
 

……………………………………………………………………………………………. 

1. Nad morzem lub jeziorem najczęściej pełna piasku 
2. Częścią uroczystości Bożego Ciała jest … 
3. Pracowite owady 
4. Otrzymuje je uczeń na koniec roku szkolnego 
5. 23 czerwca jest święto … 
6. Może być odprawiane np. majowe, czerwcowe 
7. Słoneczny kwiat 
8. Dokuczliwy owad 
9. Już niedługo zaczną się upragnione… 
10. Kolczasty gość w ogrodzie lub w parku 
11. Wiosenna albo letnia z grzmotami i błyskami 
12. Zielonogórski klub żużlowy 
13. Znosi największe jajka 
14. Smaczne, czerwone, soczyste owoce jagodowe, rozpoczynające dojrzewanie w czerwcu. 
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7                     
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9               

     

        

10       

     

      

11           

     

      

12               

   

         

13           

  

    

14                   

    

ROZWIAZANIE KRZYŻÓWKI MARZEC 2017 
JAKA MYŚL, TAKI CZYN. 
Nagrodę wylosowała: 
Pani Maria Zadrejko 

Gratulujemy! 
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Intencje Żywego Różańca na miesiąc kwiecień 

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody 
zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres 
handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych 
ofiar. 
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA 
 

Msza św. w dni powszednie: 
o godz. 7.00 i 18.00, piątek 16.00 - DPS 
 

Msza św. w niedzielę 
o godz. 8.00, 10.00-DPS, 11.00, 12.30 
i 18.30 
 

Okazja do spowiedzi - w tygodniu 
i w niedzielę 30 minut przed Mszą św. 
 

Nabożeństwa 

 W każdy wtorek po Mszy św. wieczornej 
Litania do św. Urbana I i uczczenie relikwii 
św. Urbana I. 

 W każdą środę po Mszy św. wieczornej 
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

 W każdy czwartek po Mszy św. 
wieczornej Liturgia Godzin - Nieszpory 

 W każdy piątek o godz. 15.00 Koronka 
do Miłosierdzia Bożego 

 W każdą sobotę o godz. 17.30 – przed 
Mszą św. wieczorną - Nowenna do Matki 
Bożej Pompejańskiej 

 W każdą niedzielę o godz. 7.40 Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Marii Panny. 

 

Pierwsza niedziela miesiąca  
Msza Św. o godz. 8.00 w intencji Żywego 
Różańca i zmiana Tajemnic 
 

PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” 
Prowadzi działalność charytatywną na rzecz 
ubogich parafian, rodzin wielodzietnych, 
bezrobotnych i chorych. Zadeklarowane 
kwoty można wpłacać w każdą II niedzielę 
miesiąca. Konto: 67 1090 2532 0000 0001 1729 6727 
 

KANCELARIA 
Godziny urzędowania: 
środa godz. 8.00-9.00, 16.00-17.00  
(sprawy pilne po każdej Mszy św.  
lub przez kontakt telefoniczny) 
 
 

KONTAKT 
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
pw. św. Urbana I 
ul. Braniborska 17 
65-273 Zielona Góra 
 

tel. 68 320 00 60 
adres e-mail: 
kancelaria@parafia-urban.zgora.pl 
 

Konto Parafii: 
ALIOR BANK 
Nr Konta: 
88 2490 0005 0000 4530 3824 1621 
 

DUSZPASTERZE 
 

Proboszcz: Ks. Mirosław Donabidowicz 
Wikariusz: Ks. Paweł Terzyk 
 

WYDANIA ARCHIWALNE: 
www.parafia-urban.zgora.pl/ 
 

Z PARAFIALNEJ KSIĘGI … 
 
CHRZTY: 
21.05.2017 r. Hubert Dobrucki 
 
ŚLUBY: 
03.06.2017 r. Jagoda Gierkowska - Łukasz Beyga 
 
POGRZEBY: 
Izabela Zmarzlewska ur. 13.12.1930 r. + 07.05.2017 r.  
Izabela Majewska ur. 17.02.1947 r. + 08.05.2017 r.  
Julianna Zduńczyk ur. 04.02.1926 r. + 08.05.2017 r.  
Bogusław Gruszecki ur. 02.11.1932 r. + 20.05.2017 r.  
Wiesława Lisiecka ur. 08.03.1926 r. + 22.05.2017 r.  
Zofia Anuszewska ur. 17.09.1928 r. + 23.05.2017 r.  
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Już 353 parafian złożyło ofiarę 
 na posadzkę w naszym kościele. 

 

Dziękujemy wszystkim 
wspierającym to dzieło. 

„W tym mglistym świecie Święci jaśnieją niczym 
gwiazdy na firmamencie”. 

Św. Antoni z Padwy 
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