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Na apel biskupów 
Polski, 27 marca, 
także w kościołach 
naszej diecezji 
przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy 
na rzecz ofiar trzęsienia 
ziemi i tsunami.

D laczego doszło do takiej trage-
dii? To  Boża tajemnica. A  dla 

nas wyzwanie i sprawdzian z ludz-
kiej solidarności – powiedział bp 
Stefan Regmunt w rozmowie z GN. 
– Bóg może się nami posługiwać, by 
ukazywać swoją miłość do każdego 
człowieka. Dlatego nasza pomoc 
jest wyrazem miłości, Bożej miłości 
– wyjaśniał biskup. Do wsparcia akcji 
nie trzeba było namawiać diecezjan. 
– Po prostu trzeba pomóc ludziom 
– mówił Przemysław Charzewski, 
lektor z parafii św. Józefa Rzemieśl-
nika w Nowej Soli. – Drobną wpłatą 
nie rozwiążę wszystkich problemów 
Japończyków, ale to gest wsparcia dla 

tych, którzy cierpią – dorzuca Zenon 
Kawa.

Dzieci nie  mają pieniędzy, 
ale też wspierają Japonię i wykonu-
ją origami. – Żuraw dla Japończy-
ków jest symbolem nadziei, dlatego 
z koleżanką Anetą Adamczewską, 
włączyłyśmy dzieci w akcję „1000 Żu-
rawi Nadziei”. Gdy będą już gotowe 
„polecą” do Japonii – mówiła Rena-
ta Marek, wychowawca świetlicy 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielo-
nej Górze.

Caritas Polska zbiórkę pieniędzy 
rozpoczęła już 12 marca i do tej pory 
przekazała 50 tys. euro dla Caritas Ja-
ponia. Wpłat można wciąż dokonywać 
na konto Caritas Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej: PKO BP SA Oddział 1 
Zielona Góra 07 1020 5402 0000 0702 
0020 5716,  z dopiskiem: JAPONIA.

Ks. Witold Lesner

Krzyż drogą do zwycięstwa

Ś redniowieczne nabożeństwo do 
męki Jezusa Chrystusa od XVI 

wieku mocno wpisuje się w polską 
pobożność Wielkiego Postu. – Dla 
mnie krzyż to symbol męki Jezusa. 
Gdy rozważam drogę cierpiącego 
Jezusa, łatwiej mi iść przez własne 
doświadczenia i choroby – mówi Sta-
nisław Budnik z parafii św. Józefa 
w Lubnie k. Gorzowa Wlkp., który 
przez wiele lat w kościele prowa-
dził nabożeństwo Drogi Krzyżo-
wej. Również dla ks. Jana Pawlaka, 
proboszcza parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Zielonej Górze, 
znaczenie nabożeństwa jest oczy-
wiste: – Gdy idę Drogą Krzyżową 
czy śpiewam Gorzkie Żale, w Jezusie 
widzę ludzkie cierpienia i swoje wła-
sne doświadczenia. W zwycięstwie 
Chrystusa odniesionym na krzyżu 
i ja nie czuję się pokonany. On daje 
mi siłę. •
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Lubno, 25 marca. – Gdyby nie było krzyża, nie byłoby wiary, nie byłoby nic, bo przecież od krzyża 
wszystko się zaczęło – mówi Stanisław Budnik
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– Nieważna jest inna wiara czy poglądy Japończyków. Oni potrzebują 
pomocy – mówi zbierający datki Przemysław Charzewski z Nowej Soli

M am nadzieję, 
że co roku Marsz 

dla Życia będzie się 
rozrastał. Wciąż 
potrzeba świadectwa 
chrześcijan i odwagi – 
powiedział z uśmiechem 
Walerian Piotrowski, 
który, będąc senatorem, 
nieraz stawał w obronie 
życia najmniejszych. 
Jest się z czego cieszyć, 
bo w tegorocznym 
marszu poszło ok. tysiąca 
osób, cztery raz więcej 
niż zwykle. To pokazuje, 
że w Winnym Grodzie 
ludzie potrzebują 
festiwalu życia. 
Trzeba mieć nadzieję, 
że w przyszłym roku 
jeszcze więcej osób 
pójdzie podziękować 
Bogu za życie 
w radosnym marszu. 
Ale to, jak zwykle, zależy 
tylko od nas.

Dzień jedności z Japonią

Polecą żurawie nadziei
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Żołnierze Rezerwowych Sił Zbrojnych oraz mieszkańcy Żagania 
spotkali się w miejscu pamięci przy tunelu „Harry”
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Żagań. „Przez trudy do gwiazd” 
– takie motto umieszczono na 
pomniku upamiętniającym „Wiel-
ką ucieczkę”, o której opowiada 
film Johna Sturgesa z 1963 roku. 
Muzeum Obozów Jenieckich w 67. 
rocznicę tego wydarzenia chce 
przypomnieć je zwiedzającym. 
Od 19 do 27 marca odbyły się m.in. 
rajdy rowerowe na terenie byłego 
stalagu oraz drużynowy konkurs 
wiedzy i sprawności dla młodzie-
ży. Organizatorzy przygotowali 
też prezentację multimedialną, 

rekonstrukcję bitwy z  1945 r. 
o Żagań oraz inscenizację życia 
obozowego. W niedzielę nakrę-
cono pierwszą scenę nowego fil-
mu dokumentalnego pt. „Harry”. 
– Chcemy tworzyć interaktywne 
muzeum, by nasi goście mogli 
zobaczyć i przeżyć to, co się tutaj 
stało. Za granicą „Wielka uciecz-
ka” jest znana, ale w Polsce mniej. 
Naszym zadaniem jest populary-
zacja tego miejsca – podkreślał 
Jacek Jakubiak, dyrektor muzeum.
 kg

Przypomną „Wielką ucieczkę”

Nowogród Bobrzański. 
W  Domu Kultury 22 marca 
w ramach projektu „Pomóż sobie, 
aby pomóc innym”, związanego 
z Europejskim Rokiem Wolonta-
riatu, spotkały się dzieci i młodzież 
ze szkolnych kół Caritas, dorośli 
z parafialnej Caritas oraz członko-
wie Klubu Seniora. – Malowaliśmy 
pisanki, robiliśmy kwiaty do palm 
i inne wielkanocne ozdoby – mówi-
ła Barbara Kulczycka, prezes Klubu 
Seniora. Starsi zdradzali również 

sekrety wielkanocnej kuchni. 
– Chcemy, aby młodzież uczyła się 
od starszych świątecznych tradycji 
– wyjaśniała ideę Justyna Świątek, 
pomysłodawczyni akcji i opiekun 
Caritas w  miejscowym gimna-
zjum. Podczas pracy widać było 
duże zaangażowanie. – Robiłam 
wszystko po trochu. Część dekoracji 
przekazana zostanie do hospicjum, 
więc fajnie się bawiąc, pomagamy 
innym – dzieliła się gimnazjalistka 
Jagoda Kowalska. wl

Pisanki i palmy

Niemal 70 wolontariuszy robiło pisanki i świąteczne ozdoby, 
z których część trafi do hospicjum
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Gorzów Wlkp. W 90. rocznicę 
urodzin założyciela Ruchu Świa-
tło–Życie, ks. Franciszka Blachnic-
kiego, 24 marca w parafii NMP Kró-
lowej Polski została odprawiona 
uroczysta Msza św. Zgromadzone 
na  niej wspólnoty oazowe dzię-
kowały za dar życia sługi Bożego 
i modliły się o jego beatyfikację. 
– „Błogosławiony mąż, który 

w Bogu pokłada nadzieję”. Ksiądz 
Franciszek wszystko złożył w ręce 
Pana. W trudnym momencie swo-
jego życia nawrócił się, podjął 
studia i  posługę kapłańską, by 
później wytyczyć nową drogę dla 
wielu młodych Polaków – tłuma-
czył w homilii proboszcz ks. Roman 
Litwińczuk, były moderator krajo-
wy Ruchu Światło–Życie. kg

Stróż Ewangelii

Zielona Góra. Na spotkanie 
Duszpasterstwa Akademickiego 
„U Zbawiciela” 21 marca przyje-
chały wolontariuszki francuskiej 
wspólnoty ekumenicznej. Marie-
ke den Boer z Holandii i Polka 
Patrycja Piesek od ośmiu miesięcy 
posługują we Wspólnocie Taizé. – 
Chcemy odnowić dobre kontakty 
z ludźmi, którzy przyjeżdżają do 
Taizé i na Europejskie Spotka-
nia Młodych – mówiła Patrycja. 
Dziewczyny poprowadziły modli-
twę i mówiły o swoim pobycie we 
Francji. – Do Taizé przyjeżdża 

młodzież z całego świata, ale to, 
co zwykle dzieli, tam, ze wzglę-
du na Jezusa, staje się okazją do 
budowania jedności – zapewniała 
Marieke. Ci, którzy zasmakowali 
modlitwy w duchu Taizé, podkre-
ślają jej wyjątkową atmosferę. 
– Niesamowita jest cisza. Tyl-
ko tam widziałem kilka tysięcy 
ludzi modlących się w całkowitym 
milczeniu – dzielił się Czarek 
Zaleski z DA „U Zbawiciela”, któ-
ry pięć razy był na spotkaniach 
młodych. Oficjalna strona Taizé: 
www.taize.fr. wl

Goście z Taizé

Szprotawa. Zespół Full of Grace 
koncertował 24 marca w kościele 
Wniebowzięcia NMP. Tradycyjne 
pieśni i utwory religijne w stylu 
rock, pop i gospel to część rekolek-
cji wielkopostnych dla uczniów 
szprotawskich szkół. – To dobra 
okazja, by w  czasie Wielkiego 
Postu uwielbiać Boga śpiewem, 
tańcem i oklaskami. Dla młodych 
to szansa odkrycia piękna wiary 
– mówił ks. Łukasz Malec, wika-
riusz parafii. Koncert, powiązany 
z prezentacją fragmentów filmu 
„Pasja”, jest szukaniem nowej 
drogi dotarcia do młodego czło-
wieka. Zespół tworzy młodzież 
m.in. z Głogowa-Żar, Kwidzyna 
czy Zielonej Góry. – To wielka 
radość, że mamy talenty i może-
my się nimi dzielić, i  śpiewem 
skłaniać innych do refleksji nad 
życiem – opowiadała Marta Stad-
nik, liderka zespołu. kg

Odkrywanie piękna wiary

– „Czcijmy Jezusa”, 
„Z dawna Polski Tyś 
Królową” – te i wiele innych 
pieśni usłyszeli przybyli 
tłumnie mieszkańcy 
Szprotawy
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Msza św. dla najmłodszych

Pozwólcie przychodzić nam z dziećmi
Nasza dwuletnia 
córka nie usiedzi 
jeszcze zbyt 
długo w jednym 
miejscu, ale teraz 
nie musimy się 
martwić, 
że przeszkadzamy 
innym – przekonują 
rodzice Ani.

N a terenie parafii młodych mał-
żeństw z roku na rok przyby-

wa, dlatego pomysł „innej” Mszy 
św. przyniosło życie. – W trakcie 
wizyty duszpasterskiej pytaliśmy 
parafian, co  zrobić, aby dzieci 
jeszcze bardziej się angażowały 
– tłumaczy ks. Jan Romaniuk, pro-
boszcz parafii św. Brata Alberta. 
– Po wysłuchaniu wielu opinii po-

stanowiliśmy odprawiać 
nieco krótszą Mszę św., 
dostosowaną do potrzeb 
najmłodszych. Nie jestem 
zwolennikiem izolacji 
dzieci za szybą w specjal-
nej kaplicy – dodaje.

To  propozycja dla 
szkrabów od  kilku miesięcy do 
5 lat, którym co  tydzień będzie 
przybliżana liturgia. – Na najbliż-

szej chcemy ich zwrócić 
uwagę na  tabernaku-
lum. Później będą ko-
lejne miejsca w kościele 
i  elementy Mszy św. – 
tłumaczy ks. Romaniuk. 
– Stopniowo, z  pomocą 
katechetów, będziemy 

uczyć też coraz większego sku-
pienia. Na parafialnej stronie in-
ternetowej czekamy na konkretne 

propozycje rodziców, aby wszyscy 
te  Msze św. przeżywali pełniej 
– dodaje.

Agata i  Bartosz Żukowscy, 
rodzice dziewiętnastomiesięcz-
nej Julii, którzy na  niedzielnej 
Mszy św. są zawsze całą rodziną, 
uważają pomysł za bardzo dobry. 
– Rodzicom jest trudno chodzić 
do kościoła z małym, biegającym 
dzieckiem. Moglibyśmy zosta-
wiać malucha w domu, ale kiedy 
zacząć przyprowadzać go do ko-
ścioła? Ośmiolatki też nie zawsze 
zachowują się na Eucharystii jak 
dorośli, a przed bierzmowaniem 
to  trochę za  późno – tłumaczy 
Agata i dodaje: – Ważny jest przy-
kład. Trzeba chodzić na  Mszę, 
modlić się wspólnie i tłumaczyć. 
Dziecko przez pierwsze lata nie-
wiele z tego rozumie i stąd wynika 
jego zachowanie, ale powinniśmy 
nieustannie zbliżać nasze pociechy 
do Chrystusa. kk

Sukces zielonogórskiej szkoły katolickiej

Uwierzcie w siebie

Które szkoły robią największe po-
stępy? Obrazuje to edukacyjna 
wartość dodana. Według tego 
wskaźnika prym wiedzie zielo-
nogórski katolik.

W   rankingach zazwyczaj 
przodują te szkoły, do któ-

rych przychodzą najlepsi ucznio-
wie. To wcale nie oznacza, że w in-
nych placówkach, gdzie poziom 

uczniów jest bardziej zróżnicowa-
ny, nauka stoi w miejscu. W wielu 
szkołach słabsi uczniowie robią 
ogromne postępy. Edukacyjna 
wartość dodana ocenia efektyw-
ność nauczania, czyli przyrost 
wiedzy i  umiejętności ucznia 
w wyniku procesu dydaktyczne-
go. Porównywane są wyniki, jakie 
uczeń miał na egzaminie gimna-
zjalnym z wynikami na maturze. 

Centralna Komisja Egzamina-
cyjna w tym roku po raz pierwszy 
obliczyła te dane dla liceów i tech-
ników. Wyniki dotyczą osobno 
języka polskiego i  matematyki. 
Nie jest to ranking, ale – jak pod-
kreśla CKE – dodatkowa informa-
cja uwzględniająca pracę z każdym 
uczniem. Matematycznie w Zielo-
nej Górze najlepiej wypadło III LO, 
a Liceum Katolickie św. Stanisława 
Kostki zajmuje czwarte miejsce. 
Jednak w języku polskim katolik 
nie ma już sobie równych i wyprze-
dza inne szkoły. – Pracujemy z każ-
dym uczniem, zarówno zdolnym, 
jak i słabszym – zapewnia dyrektor 
Marek Budniak.

Ważne jest, by nie przypinać 
uczniom etykiet, np. „słaby uczeń”. 
– W pierwszej klasie zawsze pozna-
jemy uczniów i dajemy im możli-
wość otwarcia się, pokonania lęków 
i zahamowań, by uwierzyli w sie-
bie – tłumaczy polonistka Aldona 
Budniak. – Ważną rolę odgrywa 
indywidualizacja pracy z uczniem 
– dodaje Dariusz Świtkiewcz. kk

Rocznica katastrofy 

Obeliski 
i modlitwa

10 kwietnia, w rocznicę tragedii 
smoleńskiej, w wielu miejscach 
będą modlitwy i  patriotyczne 
uroczystości. Główne obchody 
odbędą się w Głogowie, Gorzowie 
Wlkp. i Zielonej Górze.

W   gorzowskiej katedrze 
o godz. 10.30 Mszę św. od-

prawi bp Stefan Regmunt. Po niej, 
przy białym krzyżu, zaplanowano 
odsłonięcie pamiątkowej tablicy, 
poświęconej tragedii smoleńskiej. 
W Głogowie Msza św. zaplanowa-
na jest na godz. 12.30 w kościele św. 
Mikołaja. Po niej, na placu ks. Kut-
zana, przy pomniku ofiar zbrodni 
katyńskiej i katastrofy w Smoleń-
sku, odbędzie się Apel Poległych. 
Za zmarłych na cmentarzu, o godz. 
15.00, będą modlić się także zielo-
nogórzanie razem biskupem die-
cezjalnym. W  trakcie Mszy św. 
zostanie odsłonięty monument 
smoleński.
 kk

Nabożeństwo 
dla tych nieco 
mniejszych 
parafian 
jest trochę 
krótsze

– Mamy mało liczne klasy – nauczyciele mogą nam wszystko lepiej 
wytłumaczyć – zauważa Joanna Rodzeń z klasy III a (z prawej)
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Tysiąc szczerych uśmiechów
Festiwal Życia. – Kto nie był w tym roku, powinien żałować
– mówi jedna z uczestniczek, Joanna Pas. Takiej manifestacji 
radości jeszcze w Zielonej Górze nie widziano.

O d  24 do  27 marca, pod 
hasłem „Życie jest  cu-
dem”, odbył  się kolej- 
ny Festi- 

wal Życia. Było 
m.in. przedstawie-
nie kleryków, kon-
ferencja naukowa, 
pokaz kinowy fil-
mu „Bella”, modli-
twa o cud poczęcia i możliwość 
oddawania krwi, i – jak co roku 
– Marsz dla Życia. 

•

pod
patronatem
„Gościa”

26 marca. Dzięki redakcji GN w Zielonej Górze odbył się pierwszy 
pokaz amerykańsko-meksykańskiego filmu „Bella”. Na widowni 
zasiedli m.in. przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży z całej diecezji

27 marca. Ostatniego dnia bp Stefan Regmunt przewodniczył 
Mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela. Po homilii 
kilkanaście chętnych osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego

27 marca. W tym roku w Marszu dla Życia uczestniczyło 1000 osób. 
Byli nie tylko zielonogórzanie, ale m.in. przedstawiciele z Lubska, 
Jasienia, Jakubowa, Przemkowa i Świebodzina

27 marca. Z mieszkańcami miasta cieszyli się życiem patroni 
honorowi festiwalu bp Stefan Regmunt, a także wojewoda 
lubuski Helena Hatka

Wydarzenie organizowane jest w związku z Narodowym Dniem Życia (24 marca) 
i Dniem Świętości Życia (25 marca)

24 marca. 
Na rozpoczęcie 
Festiwalu Życia 
wystąpił Teatr 
Zdumienie 
z Wyższego 
Seminarium 
Duchownego 
w Paradyżu. 
Zainteresowanie 
sztuką „Szanowny 
Panie Boże…” 
było tak duże, 
że zorganizowano 
drugi spektakl
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Tysiąc szczerych uśmiechów

Na czele Marszu jechali motocykliści. – Jesteśmy tu, bo zależy 
nam na życiu – przekonywał ks. Piotr Franek, który przewodził 
kawalkadzie

27 marca. – Ludzie zapominają, że rodzina jest święta. Staramy się 
na co dzień dążyć do tego, aby być świętymi na wzór Rodziny 
z Nazaretu – mówią Ewa i Tomasz Pogorzelscy. Na zdjęciu 
z dziećmi Amelką, Jasiem i Marysią

27 marca. Wiesława Matuska oddała krew trzeci raz w życiu. 
– Trochę się denerwowałam, ale przypomniałam sobie, że może 
moja krew uratuje komuś życie – powiedziała w rozmowie z GN. 
Oddano blisko 20 litrów krwi

27 marca. Po Marszu można 
było dostać „oświadczenie 
woli”, wyrażające zgodę 
na pobranie po śmierci 
narządów do przeszczepu. 
– Mam takie trzy, bo często 
zmieniam torebki – śmieje 
się Nina Wasiak z Przylepu

Swojego poparcia dla projektu zmiany ustawy o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży udzieliła też Grażyna Kornet. – Powinniśmy 
nie tylko mówić, ale działać – przekonywała

27 marca. Po marszu Tymczasowa Formacja Prowizoryczna zagrała 
koncert „Cuda Jana Pawła II” w kościele pw. Ducha Świętego

Wydarzenie organizowane jest w związku z Narodowym Dniem Życia (24 marca) 
i Dniem Świętości Życia (25 marca)
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Dziury w całym 
szuka… kornik

felieton 
ks. Andrzej Sapieha

a.sapieha@kuria.zg.pl

Joga 
dla młodych mam

N a zielonogórskim 
osiedlu Zacisze powstał 

Klub Mam. Pomieszczenia 
życzliwie udostępniła 
parafia św. Józefa. 
Młode mamy spotykają się 
tam na rozmowach przy 
kawie i ciastku. Podejmują 
też rozmaite działania. 
Była już m.in. akcja 
wymiany dziecięcych 
ubrań. Panie zamierzają 
w przyszłości 
zaangażować się 
w sprzątanie lasu 
czy prowadzenie klubowego 
bloga. Będą również 
„zajęcia terapeutyczne 
z jogi wspólnie z dziećmi”. 
No cóż, joga w ostatnim 
czasie staje się modna. 
Tylnymi drzwiami zaczyna 
przenikać do parafii i innych 
instytucji kościelnych. 
Nie podejrzewam Klubu 
Mam o złe intencje. 
Chodzi zapewne 
o odrobinę relaksu 
psychicznego i fizycznego. 
Szkoda tylko, że młode 
mamy szukają tego 
w obcej nam kulturowo 
i duchowo jodze. 
Zamiast mamrotać mantry, 
kontrolować oddechy 
i wyginać ciało w asany, 
warto sięgnąć do wspaniałej 
tradycji duchowej 
chrześcijaństwa. 
Tym bardziej 
że naprawdę można 
w niej znaleźć wszystko 
to, czego się szuka 
w jodze. Wystarczy 
dobrze poszukać. 
Bliżej niż się wydaje. 
Duszpasterze z parafii 
św. Józefa w Zielonej 
Górze w poszukiwaniach 
na pewno pomogą. 
 •

Drugi etap piątej edycji Kampanii Pola Nadziei

Żonkile z twarzą
We wrześniu 
gorzowskie 
Hospicjum św. 
Kamila zachęcało 
do sadzenia cebulek 
narcyzów. Teraz, 
gdy pojawiają się 
pierwsze pąki 
kwiatów, placówka 
zachęca do uśmiechu.

O głoszono wiosenne konkursy 
pod wspólnym hasłem „Go-

rzów miastem wrażliwości”. – Chce-
my ożywić całe miasto, aby wraz 
z  żonkilami rozkwitła również 
wrażliwość na drugiego człowieka 
– mówi Monika Koropczuk, koor-
dynator kampanii. Dla przedszkola-
ków i uczniów podstawówek prze-
znaczony jest konkurs plastyczny 
„Mój uśmiech serca dla chorego”, 
a  dla gimnazjalistów i  uczniów 
szkół średnich literacki konkurs 

„Oblicze miłości”. Na-
tomiast do  wszystkich 
gorzowian, niezależnie 
od  wieku, adresowany 
jest konkurs fotograficz-
ny „Gorzów pełen uśmie-
chów serca”.

– Nasze pomysły mają 
ukierunkować artystyczną energię 
na konkretne formy pomocy dru-
giemu człowiekowi. Przecież mi-
łość okazywana innym ma niejed-
no oblicze, ale najważniejsze, aby 
te „twarze” się uśmiechały i nasze 

serca uczyniły bardziej 
wrażliwymi – tak o idei 
konkursowych zmagań 
mówi M. Koropczuk.

Prace można przy-
syłać do  29 kwietnia br. 
na adres: Hospicjum św. 
Kamila, ul. Stilonowa 21, 

66-400 Gorzów Wlkp. Rozstrzy-
gnięcie konkursów w  czerwcu. 
Szczegółowe informacje za- 
mieszczone są na www.hospicjum.
sds.pl. Ks. Witold Lesner

W naszej 
diecezji do 
ogólnopolskiej 
akcji pierwsze 
włączyło się 
gorzowskie 
Hospicjum 
św. Kamila
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Zielonogórski punkt konsultacyjny Sądu Kościelnego

Przesłuchania na miejscu
Wierni diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej potrzebujący porady 
prawnej teraz nie będą musieli 
jechać do Gorzowa.

Z początkiem kwietnia Sąd 
Kościelny Diecezji Zielono-

górsko-Gorzowskiej otwiera 
w  Zielonej Górze punkt porad 
prawnych. Biuro mieścić się bę-
dzie w budynku Instytutu Filo-
zoficzno-Teologicznego im. Edyty 
Stein przy ul. Bułgarskiej 30. – Bę-
dzie to miejsce wykonywania nie-
których czynności procesowych, 
głównie przesłuchań oraz adwo-
kackich porad prawnych – mówi 
ks. Janusz Zieliński, oficjał Sądu 
Kościelnego. – Chodzi o to, by za-
interesowane osoby nie musiały 
jechać do Gorzowa, gdzie jest sie-
dziba sądu, ale by, oszczędzając 
czas, w konsekwencji przyspie-

szyć zakończenie całego procesu 
– wyjaśnia oficjał.

Biuro otwarte będzie w  po-
niedziałki od godz. 15.00 do 19.00. 
W pierwszym i trzecim tygodniu 
odbywać się będą przesłuchania 
procesowe, natomiast porady 
prawne udzielane będą w drugi 
i czwarty poniedziałek miesiąca. 
– Będę do dyspozycji osób, któ-
re chciałyby zaczerpnąć porady 
prawnej w  zakresie Prawa Ka-
nonicznego, szczególnie w spra-
wach związanych z postępowa-
niem o stwierdzenie nieważności 
małżeństwa – wyjaśnia adwokat 
Adam Stachowski.

Przed wizytą zainteresowane 
osoby powinny uprzednio ustalić 
termin i godzinę spotkania (tel. 
517 181 442; e-mail: adamstachow-
ski.kanon.@gmail.com). 

Ks. Witold Lesner

Porad prawnych 
w nowym biurze udzielać 
będzie mgr lic. Adam 
Stachowski, adwokat 
kościelny przy Sądzie 
Kościelnym Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej

ks
. W

it
o

ld
 l

es
n

er



VIIGość zieloNoGórsko-Gorzowski
G

o
ść N

iedzielN
y

3 kw
ietnia 2011

zapowiedzi
Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa

Burzą mury dla Mikołaja

W Głogowie 
połączono: pierwszy 
dzień wiosny, 
Dzień Wagarowicza 
i dzień poświęcony 
osobom 
z charakterystycznym 
upośledzeniem.

D użo się mówi o łamaniu barier, 
ale gdy się idzie z dzieckiem 

do piaskownicy, to różnie bywa. 
Przed każdym wyjściem zastana-
wiam się, jak przyjmą nas na placu 
zabaw. Czy inne mamy pozwolą się 
bawić swoim dzieciom z moim? – 
przyznaje Magdalena Szklarczuk 
z Głogowa, której trzyletni syn ma 
zespół Downa.

Rytmy zespołu Downa
Czym jest zespół Downa, do-

wiedzieli się głogowscy gimna-
zjaliści i licealiści w trakcie tzw. 
Żakinady. To święto młodzieży 
gimnazjalnej i  ponadgimna-
zjalnej, w  Miejskim Ośrodku 
Kultury organizowane przez 
Młodzieżową Radę Miasta, która 
w tym roku do świętowania za-
prosiła osoby z zespołem Downa. 
Inicjatywa wyszła od Agnieszki 
i Pawła Chruszczów z Głogowa. 
Małżeństwo ma dwójkę dzieci: 
Bolka i Mikołaja, któryma zespół 
Downa. – Postanowiliśmy poka-

zać ludzi z  tą  chorobą, 
przybliżyć problemy 
ich oraz ich rodzin. My-
ślimy o  naszym synu 
Mikołaju, by w przyszło-
ści mógł normalnie żyć 
w społeczeństwie – wy-
jaśnia Paweł Chruszcz.

Uczniowie zobaczy-
li dwa filmy dokumen- 
talne. Pierwszy, „De-
edah”, to opowieść sied-
mioletniej Charlotty 
o bracie mającym zes- 
pół Downa. – Film po-
kazał, że dzieci z zespo- 
łem Downa w  innych 
krajach chodzą ze zdro-
wymi dziećmi do szkoły, 
na karate, grają w base-
ball i piłkę nożną – opo-
wiada Paweł Chruszcz. Drugi 
film to polski dokument „Stępem 
marsz” – opowieść o siedemna-
stoletnim chłopcu z  zespołem 
Dow na, który uczęszczając 
na hipoterapię, przygotowuje się 
do zawodów jeździeckich. Była też 
wystawa prac Weroniki Karkow-
skiej zatytułowana „Rytm życia”.

Światełko w tunelu
Głogowscy rodzice nie od dziś 

walczą o  normalność dla osób 
niepełnosprawnych. Od 21 wrze-
śnia 2009 roku, także dzięki 
ich  staraniom, rodzice niepeł-
nosprawnych dzieci mają w ca-
łej Polsce możliwość parkowa- 

nia w  uprzywilejowa-
nych miejscach. Wcze-
śniej takie uprawnienia 
miały tylko osoby nie-
pełnosprawne, które 
ukończyły 16 lat.

– Gdy Mikołaj miał 
roczek, byliśmy w  Lon-
dynie. Tam widzieliśmy 
taki obrazek w  restau-
racji: młody mężczyzna 
z  zespołem Downa sie-
dział obok nas z  kole- 
gą, płacił kartą i  miał 
przy tym jakieś proble-
my, a kelnerka pomogła 
mu z uśmiechem na twa-
rzy. Mam nadzieję, że 
także u  nas niedługo 
będzie to standardem – 

mówi z nadzieją Agniesz-
ka Chruszcz.

Szansa na zmianę mentalności, 
przynajmniej w Głogowie, jest spo-
ra. Filmy długo oklaskiwano, a wy-
stawę zobaczyło kilkuset gimnazja-
listów i licealistów. – Wiele osób 
wyśmiewa chorych. Tak nie może 
być – przekonuje Barbara Bechaw-
ska, uczennica Gimnazjum nr 3. 
– Im więcej podobnych akcji, tym 
lepiej – dodaje. Młodzieżowa Rada 
Miasta planuje kolejne akcje. – My-
ślimy o koncercie charytatywnym. 
Tematykę zespołu Downa chcemy 
przybliżać także w czasie studenc-
kich juwenaliów – zapowiada opie-
kun rady Leszek Drankiewicz.
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Bohaterowie 
wystawy 
to, jak pisze 
o swoich 
pracach 
Weronika 
Karkowska, 
ludzie 
od 1. roku 
do 66 lat, 
ze zwykłymi 
i niezwykłymi 
marzeniami, 
emocjami 
i zespołem 
Downa. 
Na zdjęciu: 
Katarzyna 
Kozińska- 
-Stępka 
z Oliwką

Podziel się 
żywnością

Od  8 do  10 kwietnia bę-
dzie wielkanocna zbiórka żywności 
dla potrzebujących. Wolontariu-
sze Caritas mają zbierać żywność 
w wybranych sklepach na terenie 
całej diecezji 8 i 9 kwietnia, nato-
miast 10 kwietnia dary będzie moż-
na składać w kościołach. Szczegóły: 
www.caritas.zgora.pl.

Dla par
Rekolekcje dla osób żyjących 

w powtórnych związkach (niesa-
kramentalnych) odbędą się od 15 
do  17 kwietnia w  domu reko-
lekcyjnym Cichych Pracowników 
Krzyża w Głogowie. Zgłoszenia: tel. 
76 833 32 97; e-mail: cpk@lg.onet.pl.

„Ojczyzno ma”
Konkurs wiedzy patriotyczno- 

-religijnej organizuje diece-
zjalna Akcja Katolicka – w tym 
roku  dla  uczniów szkół podsta-
wowych. Etap szkolno-parafialny 
zaplanowano na maj, a finał die-
cezjalno-wojewódzki na listopad. 
Szczegóły i  zapisy: www.zg.ak.
org.pl.

Święto 
Młodzieży

W  trzech naj-
większych miastach 
naszej diecezji: 
Zielonej Górze, Go-
rzowie Wielkopol-
skim oraz Głogo-
wie odbędą się spotkania z okazji 
Światowego Dnia Młodzieży, który 
jak co roku przypada na Niedzielę 
Palmową, 17 kwietnia. Szczegóły: 
www.ddm.org.pl.

Świadkowie wiary
Trzecią edycję 

konkursu poloni- 
stycznego dla gim-
nazjalistów z  wo-
jewództwa lubu-
skiego pod hasłem 
„Świadkowie wiary” koordynują 
Katolickie Szkoły Prywatne im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w No-
wej Soli. Szczegóły: www.konkurs.
szkolakatolicka.com.pl.

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”
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Zabytkowe kościoły 
wymagają stałych 
remontów. Są jednak 
osoby, które 
pomagają.

W ybudowaną w XIII wieku go-
tycką świątynię w Ługach 

konsekrowano w 1411 roku i, po-
mimo niełatwej historii tych ziem, 
nieprzerwanie służy ona katoli-
kom do dziś. Kościół św. Marcina 
w Suchej istniał już w roku 1376, 
ale obecna, przebudowana świą-
tynia pochodzi z 1822 r. Natomiast 
ewangelicki kościół w Zatoniu po-
chodzi z roku 1767. W 1945 r. stał się 
kościołem filialnym Matki Bożej 
Częstochowskiej. Tylko kaplica św. 
Jana Chrzciciela w Książu Śląskim 
nie pasuje do tego szacownego gro-
na, bo poświęcona została dopiero 
w 1990 roku.

Służba osób świeckich
W  posłudze duszpasterskiej 

proboszczowi pomagają osoby 
świeckie. W Ługach przy kościele 
parafialnym taką osobą jest Wiesła-
wa Grabara, która już 18 lat wspiera 
kolejnych kapłanów. – Po śmierci 
mojego męża zostałam z trójką dzie-
ci w wieku szkolnym i wiedziałam, 
że bez pomocy Pana Boga nie dam 
rady – mówi pani Wiesława. 
W tym czasie, na prośbę probosz-
cza, zaopiekowała się kościołem. 
– Otwieram kościół, przygotowuję 

wszystko do Mszy św., prowadzę 
śpiew. Dbam też o wystrój i piorę 
szaty kościelne. Mieszkam niedale-
ko, więc służę praktycznie każdym 
wolnym czasem – uśmiecha  się 
mieszkanka Ługów.

W  Suchej podobną posługę 
pełni Alicja Chłopek, a w Zatoniu 
Wanda Rosa. – Dopiero niespeł-
na rok temu proboszcz poprosił 
mnie o pomoc, bo pan, który robił 
to do tej pory, zachorował – mówi 
mieszkanka Zatonia. – Razem 
z  innymi członkiniami Żywego 
Różańca prowadzimy m.in. nabo-
żeństwa majowe i Różaniec w paź-
dzierniku. Udaje się nam również, 
dzięki comiesięcznym składkom, 
dbać o dekoracje i kwiaty w naszym 
kościele – wymienia pani Wanda. 
Dodatkowo W. Rosa jest odpowie-
dzialna w  parafii za  działalność 
Caritas. – Głównie pomagamy ro-
dzinom wielodzietnym. Szukamy 
dla nich przede wszystkim ubranek 
dla dzieci. Okazjonalnie rozdajemy 
także żywność czy przybory szkol-

ne w ramach akcji „Z uśmiechem 
do szkoły” – opowiada Wanda Rosa.

Remonty
Ostatnie 5 lat parafianom koja-

rzy się przede wszystkim z remon-
tami. – We wszystkich kościołach 
wymieniliśmy dachy. Niektóre były 
też malowane – opowiada ks. Flie-
ger. Przewidziane prace zostały 
już zakończone w Ługach, Suchej 
i Zatoniu, natomiast w Książu Ślą-
skim wciąż trwają. – Aby pozyskać 
pieniądze, organizowaliśmy zbiórki 
wśród mieszkańców oraz festyny – 
mówi Elżbieta Bugaj, do niedawna 
sołtys Książa. – Praktycznie wszy-
scy włączali się w przygotowania. 
Kupowali fanty na loterię, piekli cia-
sta czy sponsorowali inne atrakcje 
– dzieli się pani Elżbieta. Przez kilka 
lat w ten sposób na remont kościoła 
zebrano niemal 23 tys. zł. – Do zro-
bienia jest jeszcze wiele, ale cieszę 
się, że kościoły są już zabezpieczone 
i nie niszczeją – dodaje proboszcz.

Ks. Witold Lesner

Panorama parafii pw. św. Wawrzyńca w Ługach

Modlitwa wśród zabytków

Aby przyciągnąć na festyn 
więcej osób, w 2006 r. 
zaproszono m.in. 
instruktorów z centrum 
szkolenia specjalnego

Zdaniem 
proboszcza
– nasza parafia składa się 
z 10 wiosek, z których jedna 
– lelechów – leży aż 24 km 
od parafialnego kościoła. 
Wsie należą do czterech 
gmin: kożuchów, nowa 
sól, otyń i zielona Góra. 
mamy cztery kościoły 
– trzy z nich to zabytki. 
jest też sześć cmentarzy, 
w tym dwa parafialne. 
nie mamy natomiast 
żadnej szkoły i wszystkie 
dzieci muszą dojeżdżać, 
co utrudnia stały z nimi 
kontakt. przy takiej sytuacji 
normalne funkcjonowanie 
parafii nie jest łatwe. 
przekonałem się o tym 
zwłaszcza podczas remontów 
poszczególnych kościołów. 
każdą sprawę trzeba było 
załatwiać osobno w różnych 
urzędach. jednak znalazły się 
osoby, które z oddaniem 
pomagały. Byli to urzędnicy 
m.in. ze starostwa 
powiatowego w nowej 
soli i lubuski konserwator 
zabytków, pomagali również 
wójtowie z zielonej Góry 
i otynia. jestem wdzięczny 
za tę pomoc. jednak te prace 
nie zostałyby wykonane, 
gdyby nie zaangażowanie 
mieszkańców poszczególnych 
miejscowości. przy 
każdym kościele są osoby, 
które troszczą się 
o ich funkcjonowanie 
i wygląd, a gdy trzeba, 
organizują też nabożeństwa 
i modlitwy. Wdzięczny też 
jestem ks. markowi kidoniowi, 
dyrektorowi diecezjalnej 
caritas, który od kilku już lat 
służy, głównie w suchej, 
pomocą duszpasterską.

Ks. Marcin Flieger

urodził się w zielonej Górze 
w roku 1963. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 
w 1989 w Gorzowie Wlkp. 
od 27 czerwca 2005 roku 
jest proboszczem w ługach. 

Zapraszamy 
na Msze św. niedzielne

ługi – 13.00 
książ Śląski – 10.00
sucha – 8.30
zatonie – 11.30

Po wymianie dachu na kościele w Książu Śląskim przyszedł czas 
na elewację zewnętrzną. Jest to ostatni z czterech remontowanych 
kościołów w parafii
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