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Biskup Stefan 
Regmunt ustanowił 
22 listopada 
nowe diecezjalne 
Sanktuarium 
Miłosierdzia  
Bożego  
w Świebodzinie.  
To kolejne  
szczególne  
miejsce 
pielgrzymkowe 
na mapie diecezji 
obok Rokitna, 
Grodowca, Otynia, 
Międzyrzecza, 
Jakubowa i Gorzowa.

Jezu, ufamy Tobie
Mamy nowe sanktuarium!
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Żary. Świętowanie 90. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęło się już 10 listopada. 
Najpierw w Łużyckiej Wyższej 
Szkole Humanistycznej odbył 
się IX. Sejmik Krajoznawczy 
o dziedzictwie kulturow ym 
Polaków. Po południu na rynku 
były prezentacje patriotyczne 
młodzieży z żarskich szkół, a wie-
czorem w domu kultury odbył 
się m.in. koncert w wykonaniu 
chóru „Gloria Dei” z Wrocławia. 
Dzień później po Mszy św. przy 
kościele pw. św. Józefa odsłonięto 
i poświęcono pomnik Żołnierza 

Polskiego, a później Muzeum 
Kresowemu nadano imię abp 
Ignacego Tokarczuka. Głównym 
organizatorem uroczystości 
było Kresowe Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. kk

Adres redakcji: 65-075 Zielona Góra
pl. Powstańców Wielkopolskich 2
Telefon 068 411 02 54
Redagują: ks. Tomasz Gierasimczyk – 
dyrektor oddziału,
Magdalena Kozieł, Krzysztof Król

zgg@goscniedzielny.pl

Tysiące patriotów
Gorzów Wlkp. Montaż słow-
no-muzyczny, Msza św., pochód 
niepodległościowy, aż wresz-
cie pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego – tak w ogromnym 
skrócie wyglądały wojewódzkie 
obchody 90. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, w których uczest-
niczyły tysiące mieszkańców. – 
Drogi polskiego doświadczenia 
niewoli nie prowadziły przez pust-
kowia i wertepy, ale przez głębię 
ludzkich serc obsiewaną ziarnem 

słowa Bożego i nauczania Kościoła 
– przypomniał podczas kazania 
w katedrze bp Stefan Regmunt. 
Uroczystość zakończono na 
Skwerze Wolności, gdzie odsło-
nięto i poświęcono pomnik Józefa 
Piłsudskiego. Pomysłodawcami 
monumentu i realizatorami przed-
sięwzięcia była gorzowska NSZZ 
„Solidarność” i Stowarzyszenie 
na rzecz Budowy Pomnika Józefa 
Piłsudskiego.
 kk

Mały jubileusz
Lubsko.  Kon kurs Poezji 
Religijnej, organizowany dotych-
czas w Szkole Podstawowej 
w Górzynie, odbył się 13 listopa-
da w lubskiej bibliotece. W jubi-
leuszow ych, piątych zmaga-
niach słownych wzięło udział 
69 uczniów ze szkół z Lubska, 
Mierkowa i Górzyna. W katego-
rii klas I–III zwyciężyła Joanna 
Opalińska z SP1 w Lubsku, 

w kategorii klas IV–VI Antonietta 
Nachiero z SP w Mierkowie, 
a wśród gimnazjalistów najlep-
szy okazał się Jakub Waszak 
z Gimnazjum nr 1 w Lubsku. 
Organizatorami konkursu są: 
parafia pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górzynie, SP 
w Górzynie oraz górzyńska 
filia Biblioteki Miasta i Gminy 
Lubusko. kk

Dwa dni święta

Rycerski święty

Jerzmanowa. Z rozmachem 
przeżywali Dzień Niepodległości 
i wspomnienie św. Marcina 
z Tours wierni z parafii pw. 
świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w Jaczowie. Przy 
filialnym kościele w Jerzmanowej, 
gdzie świętowali, było można 
ogrzać się przy wielkim ogni-
sku, skosztować pieczonej kaczki 

i zjeść marcińskie rogale. Atrakcją 
spotkania był św. Marcin na koniu 
(na zdjęciu), który podzielił się 
z ubogim swoją opończą. Nie 
zabrakło też elementów patrio-
tycznych. Śpiewano pieśni patrio-
tyczne, a dzieci specjalnie na ten 
dzień przyniosły zrobione przez 
siebie tarcze z narodowymi lub 
religijnymi symbolami.  mk

Wystąpienie Józefa Tarniowego, prezesa KTTK

Program artystyczny przygotowali uczniowie z SP nr 2 w Lubsku

W pochodzie niepodległościowym nie zabrakło Józefa 
Piłsudskiego
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Teologia
stosowana

- jak mówić,
żeby  trafić

zapraszają na spotkanie 
z Franciszkiem 
Kucharczakiem 
felietonistą 
„Gościa Niedzielnego”:

1 grudnia 2008 r. (poniedziałek), godz. 19.30
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein

Zielona Góra, ul. Bułgarska 30

Salon Myśli Edyty Stein 
i „Gość Niedzielny”

■ R e k L A m A ■

Półwiecze parafii Jak św. Paweł
Przemków. Podczas tegorocz-
nych uroczystości odpustowych 15 
listopada w tutejszej parafii grec-
kokatolickiej nie tylko uczczono 
świętych Kosmę i Damiana, ale 
także upamiętniono 50. roczni-
cę pierwszej liturgii odprawio-
nej w obrządku greckokatolic-
kim po wysiedleniu wiernych 
z Łemkowszczyzny w ramach 
akcji „Wisła”. W 1958 roku pierw-
szą Eucharystię św. odprawił 
nieżyjący już ks. Włodzimierz 

Ajdukiewicz. Posługę w latach 
kolejnych pełnili: ks. Piotr 
Maziar, ks. Jarosław Wodonos, 
ks. Andrzej Rożak i ks. Julian 
Hojniak. Od 1991 roku parafią 
kieruje ks. Bogdan Miszczyszyn 
(na zdjęciu: z prawej). Przez dłu-
gie lata wspólnota korzystała 
z gościnności tutejszej parafii 
rzymskokatolickiej. Licząca obec-
nie ok. 150 rodzin wspólnota od 
1997 roku modli się we własnej 
cerkwi.  kk

Święto seminarium. 
Tradycyjnie z okazji nie-
dzieli Chrystusa Króla 
rektor Zielonogórsko- 
-Gorzowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego 
skierował do diecezjan swój list. 
Oto jego fragmenty:
„Widzieć Chrystusa w drugim 
człowieku – to jedyna ewange-
liczna perspektywa dla każde-
go chrześcijanina, ale przede 
wszystkim dla każdego księdza! 
Mieć takie wrażliwe oczy, by 
dostrzec potrzebującego! Mieć 
taki wrażliwy słuch, by usły-
szeć proszącego! Mieć tak prze-
nikliwy umysł, by wiedzieć jak 
jemu pomóc! Mieć takie otwarte 
serce, by objąć nim słabych! Oto 
zadanie każdego chrześcijanina! 
Oto powołanie każdego księdza 
i pragnienie każdego semina-
rzysty! Szczególnym drogo-
wskazem i przykładem takiej 
ewangelicznej wrażliwości jest 

Apostoł Paweł, którego 
życie i pisma przywołuje-
my, obchodząc w Kościele 
Rok św. Pawła. On, podob-
nie jak i my, poznał Jezusa 
już po Jego śmierci i zmar-

twychwstaniu, ale tak głęboko 
uwierzył Ewangelii, że pozostał 
jej wierny w całym swoim życiu, 
aż do końca. (…) Można i należy 
oczekiwać, że to właśnie Wyższe 
Seminarium Duchowne będzie 
miejscem, gdzie przykład św. 
Pawła zostanie podjęty. By spro-
stać temu wyzwaniu, potrzebu-
jemy jednak wiary, modlitwy 
i troski całego naszego diecezjal-
nego Kościoła. To dzięki pracy 
i trudowi wszystkich wiernych 
– kapłanów, sióstr zakonnych 
i świeckich – drogę do kapłań-
stwa każdego roku odczytuje 
i podejmuje nowa grupa młodych 
i gorliwych ludzi”.

Ks. Jarosław Stoś,  
rektor ZGWSD

Nie jest źle
Gorzów Wlkp. O nadziejach, 
jakie stoją przed Kościołem 
w Polsce, mówił 13 listopada 
w katedrze Marcin Przeciszewski 
(na zdjęciu), redaktor naczelny 
Katolickiej Agencji Informacyjnej. 
Omawiając historię XX wieku, 
redaktor KAI wskazywał, jak 
bardzo została zlaicyzowana 
nasza kultura, a wszelkie warto-
ści stały się względne. Szczególnie 
poddała się temu Europa. – Na jej 
tle wyróżniają się jednak kraje 
Europy Środkowo-Wschodniej 

– tłumaczył M. Przeciszewski, 
udowadniając tezę statystykami, 
w których np. Polska ma nadal 
jeden z najwyższych wskaźni-
ków ludzi deklarujących wiarę 
w Boga, praktykujących uczest-
nictwo w sakramentach, a także 
znaczną liczbę powołań kapłań-
skich. – Wydaje się, że Polska 
ma szansę pójść inną drogą niż 
reszta Europy – mówił redaktor 
naczelny KAI. Wykład odbył się 
w ramach XXV Gorzowskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej. mk

W uroczystości uczestniczył bp Włodzimierz Juszczak (z lewej), 
ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej
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Akcja Katolicka dla najmłodszych

Angielski na parafii

Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac

Widać szczerość i serce

Nauka języków 
obcych w salce  
przy kościele?  
Czemu nie?!  
Z taką propozycją 
dla dzieci wyszli 
wierni jednej 
z sulechowskich 
parafii.

S obota, godzina 10.00. Grupka 
dzieci w salce parafialnej 

śpiewa: „Jesus is beautiful. And 
Jesus makes beautiful things of 
my life”.

Parafianie mogą być spokoj-
ni, w kościele pw. św. Stanisława 
Kostki w Sulechowie najmłodsi 
na liturgii nadal będą śpiewać 
po polsku. To zajęcia z języka an-
gielskiego dla dzieci z klas szko-
ły podstawowej. Na pomysł ich 
zorganizowania wpadł tutejszy 
oddział Akcji Katolickiej. Zajęcia 

prowadzi dr Marek Kuczyński, 
parafianin i wykładowca Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.

– Chcemy, aby dzieci uczy-
ły się języka, a także jeszcze bar-
dziej utożsamiały się z parafią 
– wyjaśnia Marek Kuczyński.

Zajęcia ruszyły w tym roku 
szkolnym i cieszą się coraz 
większą popularnością. Lekcja 

angielskiego na parafii to nauka 
połączona z zabawą. Jest pozna-
wanie słówek, śpiewanie piose-
nek, a także minirozmowy.

– To świetny pomysł – oce-
nia Alicja Duczymińska z pobli-
skiego Mozowa, która na zajęcia 
przyprowadziła syna Jakuba. – 
Przez piosenkę i zabawę dzieci 
chyba najszybciej uczą się języka. 

A dziś angielski podbija świat, 
więc dlaczego nie miałoby być 
szkoły przy parafii – dodaje.

A co na to sami zaintere-
sowani?

– Podoba mi się. W szkole też 
jest angielski, ale tam są od razu 
kartkówki. Tutaj są takie lekcje 
na luzie – mówi Jakub z klasy III.

W czasie lekcji oprócz typo-
wych słówek nie brakuje także 
słownictwa religijnego.

– Utarło się w różnych pod-
ręcznikach, że każde słownictwo 
może być, tylko nie religijne. 
A przecież to jedna z dziedzin 
życia człowieka. Oczywiście 
nie są to zajęcia z religii – zapew-
nia Kuczyński.

Inicjatywę wspiera proboszcz 
ks. Henryk Wojnar.

– Cieszę się, że ludzie z ta-
lentem angażują się na różnych 
płaszczyznach w życie Kościoła. 
Być może zainspirują innych 
do takiego twórczego działania 
– mówi proboszcz. kk

Najmłodszy uczestnik miał  
7 lat, najstarszy 77. Rozstrzygnięto 
konkurs artystyczny dla osób 
niepełnosprawnych, zorga-
nizowany przez wspólnotę 
Cichych Pracowników Krzyża 
z Głogowa.

P odstawowym założeniem kon-
kursu było promowanie twór-

czości osób niepełnosprawnych 
oraz umożliwienie im wyrażenia 
siebie przez sztukę.

– Każdy mógł sobie znaleźć 
dziedzinę, która mu najbardziej 
odpowiadała. Były konkursy: li-
teracki, muzyczny i plastyczny 
– wyjaśnia koordynatorka Aneta 
Czyrko.

Uczestnicy każdej kategorii 
musieli zmierzyć się z niełatwym 
tematem „Twarze natury”.

– Natura ma różne oblicza, 
z jednej strony smutne i tragiczne, 
a z drugiej radosne i szczęśliwe. 
Uczestnicy jednak doskonale sobie 

z tym tematem poradzili – zapew-
niają organizatorzy.

Największym powodzeniem 
cieszyły się zmagania plastyczne.

– We wszystkich pracach widać 
szczerość i serce, a to jest w każdej 
twórczości najważniejsze – mó-
wiła oceniająca prace Małgorzata 
Maćkowiak. Można je oglądać 

do końca grudnia w Domu Uzdro-
wienia Chorych.

Także w zmaganiach muzycz-
nych uczestnikom nie zabrakło 
serca i talentu. Najlepszy okazał się 
Paweł Szwed z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Sulęcinie.

– Jestem totalnie zaskoczo-
ny – powiedział po odczytaniu 

werdyktu. Paweł śpiewa od 9 roku 
życia. Kiedyś tylko dla przyjaciół 
i znajomych, a teraz dzięki warsz-
tatom może rozwijać swój talent 
muzyczny.

– To daje mi wiele radości, 
bo muzyka jest dla mnie wszyst-
kim – wyjaśnia 23-letni Paweł 
(po porażeniu mózgowym), które-
go wielkim marzeniem jest zaśpie-
wanie w duecie z Marylą Rodowicz 
albo Natalią Kukulską.

W konkursie dofinansowa-
nym przez PFRON wzięły udział 
23 ośrodki, głównie z terenu die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej, 
m.in. z Gorzowa Wlkp., Głogowa, 
Międzyrzecza, Nowej Soli, Świebo-
dzina, Sulęcina czy Wschowy.

– Konkurs, choć został ogło-
szony niedawno, przerósł nasze 
oczekiwania. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości rozrośnie się na całą 
Polskę – mówi ks. Janusz Malski, 
jeden z organizatorów. 

Krzysztof Król

– Parafia to miejsce spotkania, i to nie tylko na liturgii – mówi 
Marek Kuczyński

Piosenką „Czas nas uczy pogody” Paweł Szwed porwał 
głogowską publiczność
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Wykład w KIK
Zielonogórski KIK zaprasza 
25 listopada na wykład dr 
Danut y Wierzchołowskiej 
„Wartości chrześcijańskie 
w poezji Norwida”. Początek 
o godz. 19.00 w salce parafialnej 
w parafii pw. Ducha Świętego.

Kolędy do Będzina
Do 26 listopada  można 
zgłaszać się na eliminacje do  
V Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek im. ks. K. 
Szwarlika w Będzinie. Szczegóły 
na www.of kip.pl. Informacje 
i zgłoszenia tel. (032) 762 28 55 lub 
e-mail: ofkip@ofkip.pl.

Dni Kultury
Na zakończenie XXV Gorzowskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej 
27 listopada o godzinie 19.00 na 
scenie kameralnej w gorzowskim 
teatrze zostanie wystawiony spek-
takl „Żegnaj, Książe” zrealizowa-
ny w oparciu o biografię i twór-
czość Zbigniewa Herberta. 

Bal charytatywny
Katolickie Stowarz yszenie 
„Civitas Christiana” i Organizacja 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej 
zapraszają na charytatywny bal 
andrzejkowy „O uśmiech dziecka”. 
Zabawa odbędzie się 29 listopa-
da w zielonogórskiej palmiarni. 
Zapisy i informacje: 068 325 31 56 
lub 0 605 880 018.

Duchowa adopcja
Sanktuarium Królowej Pokoju 
w Otyniu zaprasza 6 grudnia 
na pielgrzymkę Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 
Punktem kulminacyjnym będzie 
uroczysta Eucharystia o godz. 
11.00 celebrowana przez bp. 
Stefana Regmunta.

Dla osieroconych 
rodziców 
Duszpasterstwo Rodzin zaprasza 
13 grudnia na dzień skupienia 
dla małżeństw, które utraciły 
dziecko przed narodzeniem. 
Kontakt: tel. 068 451 23 51. •

Pomogli mieszkance Jenina

Nasz mały pałacyk

N iespełna sześć metrów 
kwadratowych, a na nich 
tapczan, kuchenka i szaf-

ki. Bez toalety i ogrzewania. Tak 
przez jedenaście lat wyglądał 
dom jednej z mieszkanek Jenina k. 
Gorzowa. Jej życie miało wiele za-
krętów, ale od kiedy urodziła się jej 
córka, stanęła na nogi. Mieszkania 
w niewielkim pomieszczeniu woli 
nie wspominać. Najgorsze były 
zimy, gdy jej córka była jeszcze 
mała. – W czasie mrozów cały 
dzień paliłam w piecyku. W nocy 
lekka drzemka i czuwanie, żeby 
Ola nie zachorowała – opowiada 
kobieta. A kiedy jeszcze straciła 
pracę, bała się bardzo o przyszłość 
swoją i córki. 

Od dawna pani Fredzi, jak 
wszyscy ją tu nazywają, pomagał 
tutejszy Parafialny Zespół Cari-
tas przy parafii pw. św. Michała 
Archanioła. – Kiedy zadzwonił 
do nas ks. Andrzej Kołodziejczyk 
z diecezjalnej Caritas, mówiąc, 
że Caritas wspólnie z Telewizją 
Polską realizuje program „S.O.S. 
Dzieciom!” i szuka osób napraw-
dę potrzebujących pomocy, to od 
razu pomyślałam o pani Fredzi 
i Oli – mówi Janina Cytlak, wi-
ceprezes PZC. Rok temu historię 
jenińskiej rodziny zaprezento-
wano w programie „S.O.S. Dzie-
ciom!”. Z pomocą przyszli nie 
tylko telewidzowie wysyłający 
SMS-y, ale wielu anonimowych 
ofiarodawców. Całość przedsię-
wzięcia na miejscu koordynowała 
diecezjalna Caritas. Początkowo 
myślano o remoncie i rozbudowie 
istniejącego pomieszczenia. Wójt 

gminy Krystyna Pławska nie tylko 
dała pani Fredzi pracę, ale także 
podsunęła pomysł, aby postawić 
kontener mieszkalny. Nawiązano 
kontakt z lokalną firmą Pol-konter, 
która po kosztach sprzedała taki 
kontener i bezpłatnie przystoso-
wała go do zamieszkania.

Nowy dom rodziny Wrzesiń-
skich jest połączony ze starym 
pomieszczeniem. Czyli są dwa po-
koje, łazienka i kuchnia. Do pełni 
szczęścia pozostało już niewiele. 
Pani Fredzia czeka na podłączenie 

wody i kanalizacji oraz sama wy-
kańcza kuchnię. Luksusów tu nie 
ma, ale Ola i jej mama są szczęśliwe. 
– To nasz mały pałacyk – mówią. 
– Wszystkim z całego serca chcia-
łybyśmy podziękować za każdą 
nawet najdrobniejszą pomoc. To 
dzięki wam udało nam się, a nasze 
życie jest kolorowe – dodają. kk

kontakt w sprawie pomocy 
rodzinom alfredy Wrzesińskiej 
i Barbary nalewajko: anna łosińska 
(caritas) – tel. 0 509 205 260. 

Do niedawna 
mieszkała 
wraz córką Olą 
w malutkiej 
gospodarskiej 
komórce. Dzięki 
pomocy innych 
Alfreda Wrzesińska 
ma wreszcie dom,  
na jaki zasługuje.

Wiara w Boga, miłość do córki i okazane serce dobrych ludzi 
dają dziś nadzieję pani Fredzi. 
Na zdjęciu (od lewej): Janina Cytlak, Alfreda i Ola Wrzesińskie

Być może niedługo w nowym domu zamieszka także Barbara 
Nalewajko z Kolska, o której pisaliśmy w numerze 
z 7 października 2007 roku

zapowiedzi
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W eszłam do kościoła 
przypadkowo pięć 
lat i osiem miesię-
cy temu. Usiadłam 

w drugiej ławce. Właśnie zaczęła 
się Godzina Miłosierdzia i Droga 
Krzyżowa. Zostałam – opowiada 
Elżbieta Rzeszótko. Wtedy miała pro-
blemy z alkoholem i kościół omijała 
z daleka. – Dzisiaj to mój drugi… Nie… 
To mój pierwszy dom – poprawia się po 
namyśle. W kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego jest stałym gościem. – Potrzebuję 
modlitwy, z niej czerpię siłę – zapewnia. 
To miejsce odwiedza coraz więcej osób 
z Polski, a nawet z zagranicy. 

Gdzie są klucze?
W świebodzińskim kościele płonie 

przywieziony z Łagiewnik „ogień mi-
łosierdzia”, który zapalił tam Jan 
Paweł II. Od trzech lat ewenemen-
tem w skali diecezji 
jest też wieczysta ad-
oracja Najświętszego 

Sakramentu. – To drugi taki kościół para-
fialny w Polsce. Pierwszy był kościół pw. św. 
Józefa w Warszawie – tłumaczy ks. kanonik 
Sylwester Zawadzki, tutejszy proboszcz. – 
Nie wyobrażam sobie, żeby kościół mógł być 
zamknięty. Świątynia jest dla ludzi i mu-
szą mieć do niej dostęp wtedy, kiedy mogą 
i pragną przyjść. Nasz kościół nigdy nie jest 
pusty. Nawet nie wiem, gdzie są klucze – 
dodaje. Wierni bardzo licznie uczestniczą 
też w piątkowej Drodze Krzyżowej i Godzi-
nie Miłosierdzia. – Na pierwszą modlitwę 

przyszło siedemdziesiąt osób. Teraz 
jest kilkuset wiernych, choć to 
przecież wczesna godzina i wielu 
ludzi jeszcze jest w pracy – mówi 

proboszcz. Codziennie, podczas 
każdej liturgii, jest tu okazja do 
spowiedzi świętej. – W same 
niedziele spowiadamy mie-

sięcznie kilkaset osób – za-
pewnia ks. Zawadzki. 

Dla pielgrzymów
Po podniesieniu 

kościoła do godno-
ści sanktuarium ks. 
Zawadzki spodziewa 
się napływu coraz 
liczniejszych grup 
pielgrzymek. Dlate-

go przygotowywany 
jest tu sklepik z de-

wocjonaliami i punkt 
gastronomiczny. – Tutaj 
pielgrzymi będą mogli od-
począć, zjeść coś – dekla-
ruje kustosz. Zapewnia, 
że bardzo mu zależy na 
wygodzie i odpowiednim 
standardzie dla przyby-
wających tu z różnych 
stron wiernych. – Ja 

naprawdę wierzę, że 
jedynym ratunkiem 
dla świata, jak mówi-

ła św. Fau-
styna, jest 
Boże Mi-

łosierdzie. Dlatego pragnę, by ludzie 
przez to sanktuarium zbliżali się do niego 
i stawali się apostołami Bożego Miłosier-
dzia w świecie – podkreśla ks. Zawadzki. 
 •

Modlitwa 
bez przerwy

tekst
Magdalena Kozieł

mkoziel@goscniedzielny.pl

Sanktuarium Bożego 
miłosierdzia. 
Jest otwarte 
i w dzień, i w nocy. 
Żyje przez całą dobę.
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Pielgrzymujmy!
• Codziennie dla grup 
pielgrzymkowych
11.00 – msza św. 
12.00 – 13.00 – odpoczynek i posiłek
13.00 – 14.00 – nawiedzenie budującego 
się pomnika chrystusa króla
14.30 – Droga krzyżowa (w piątki)
15.00 – Godzina miłosierdzia, koronka 
do Bożego miłosierdzia z kazaniem
• Msze św. 
w dzień powszedni: 7.00, 11.00, 18.00, 
20.30
w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 
18.00, 20.30
• Zgłoszenia
Tel. 068 382 92 22

Modlitwa 
bez przerwy

– Nie ma lepszej ochrony kościoła niż 
wieczysta adoracja. Tu cały czas są 
ludzie – mówi ks. Zawadzki
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Podczas Godziny Miłosierdzia wierni mogą 
ucałować relikwiarz św. Faustyny Kowalskiej.
Z lewej: Figura z kaplicy Madonny z Nazaretu. 
Jedyna taka w Polsce

Kościół pw. Bożego Miłosierdzia 
w Świebodzinie budowano od 1990 roku.
Poniżej: Marcin z synem Marcelem 
przychodzi na Godzinę Miłosierdzia 
co piątek
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– Kto nie dąży  
do rzeczy 
niemożliwych,  
nigdy 
ich nie osiągnie  
– mówi proboszcz  
ks. Jan Krawczyk.  
To dobre motto dla 
tej wspólnoty. Choć 
mała, nie boi się 
wielkich wyzwań.

P arafia w Wicinie to tysiąc 
sześciuset wiernych i siedem 

wiosek. W trzech z nich stoją ko-
ścioły. Dwa zabytkowe w Tucholi 
Żarskiej, Wicinie i nowo wybudo-
wany w Zabłociu. Ten ostatni sta-
nął w rekordowym tempie sześciu 
miesięcy.

– Zmobilizowaliśmy się całą 
wsią i udało się – mówi Tade-
usz Owsianka z zabłockiej rady 
kościelnej. 8 grudnia bp Adam 
Dyczkowski poświęci tutaj nowo 
wybudowany ołtarz.

Pozostałe dwie świątynie wy-
magają remontów.

– Kościołowi w Tucholi zagra-
żało zamknięcie z powodu walą-
cego się stropu. Na szczęście za-
bezpieczyliśmy go i nadal odbywa 
się tu liturgia – mówi Janusz Smyk 
z rady kościelnej w Tucholi. Dzię-
ki ofiarom wiernych i wsparciu 
Urzędu Gminy w Lubsku i Jasie-
niu zebrano już część potrzebnych 
funduszy.

– Staramy się także o dofinan-
sowanie remontów w projektach 
ministerialnych – mówi ks. Jan 
Krawczyk, tutejszy proboszcz.

Prace przy kościołach ruszą 
już wkrótce.

Łączenie parafii
– Żeby objechać wszystkie ko-

ścioły i kaplice, w których w nie-
dzielę sprawowana jest liturgia, 
trzeba przejechać ponad 30 km. 
To niemal jak na misjach – mówi 
ks. proboszcz.

Mimo że oprócz trzech ko-
ściołów są tu jeszcze dwie kaplice, 
w Bieszkowie i w Starej Wodzie, 

to jednak, by integrować parafię, 
najważniejsze liturgie odbywają 
się w kościele w Wicinie. Od maja 
do października są tu czuwania 
fatimskie, a w Wielkim Poście ple-
nerowa Droga Krzyżowa. Jedno-
czeniu sprzyjają też wspólne wy-
jazdy. Wierni pielgrzymowali do 
Lichenia, Częstochowy i Rokitna. 

W kwietniu 2009 r. z okazji Roku 
św. Pawła wyruszą do Rzymu.

Dzieci w centrum
Ludziom nie żyje się tu lekko.
– Prawie jedna czwarta miesz-

kańców parafii jest pod opieką 
Caritas – mówi J. Smyk, prezes 
Parafialnego Zespołu Caritas, 
który w nieodpłatnie udostępnio-
nym przez Spółdzielnię Mieszka-
niową w Tucholi pomieszczeniu 
prowadzi świetlicę dla dzieci. 
Ponad dwadzieścioro dzieci ma 
tutaj zapewnioną opiekę i posiłek 
od poniedziałku do piątku.

– Staramy się korzystać z róż-
nych projektów i pozyskiwać 
środki od sponsorów – tłumaczy 
prezes.

I udaje się. Dzięki temu m.in. 
w czasie ferii i wakacji organi-
zowane są dla nich półkolonie 
i wyjazdy.

Magdalena Kozieł

Panorama parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wicinie

Jak na misjach

Tegoroczny Dzień Dziecka w świetlicy

Praca na rzecz parafii 
to także mnóstwo 
dokumentów, które trzeba 
prowadzić – mówi Janusz 
Smyk

Zdaniem 
proboszcza

– Parafia leży na 
rozległym terenie, 
dlatego zależy mi 
na integrowaniu 
wiernych 
i podnoszeniu 

znaczenia kościoła 
parafialnego w Wicinie. 
czekają nas spore zadania, 
ale mam duże wsparcie 
i zrozumienie ze strony 
wiernych. mniej więcej 
pięćdziesięcioprocentowa 
frekwencja na niedzielnej 
mszy św. pokazuje,  
że ludzie traktują wiarę 
poważnie. W swoich 
działaniach duszpasterskich 
przede wszystkim stawiam 
na dzieci i młodzież.  
Przez ich serca do serca 
rodziców. Dlatego uczę 
katechezy i w ten sposób 
poznaję się z dziećmi.  
nie jestem dla nich kimś 
obcym. organizujemy też 
wspólne parafialne wyjazdy 
w góry dla dzieci, scholi 
i ministrantów.  
W parafii służy około 
czterdziestu ministrantów, 
działa schola dziecięco-
młodzieżowa,  
Dziesięć róż żywego 
różańca,  
Pzc oraz rady przy każdym 
z kościołów.  
Teraz przygotowujemy się 
do naszego parafialnego 
święta poświęcenia ołtarza 
w kościele w zabłociu. 
W trakcie uroczystości 
sakrament bierzmowania 
przyjmie trzydzieści osób. 

Ks. Jan Krawczyk

ur. w 1966 r. w sulechowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1991 roku. jako wikariusz 
pracował w Głogowie, 
zielonej Górze, kostrzynie 
nad odrą, starosiedlu, 
nowym miasteczku i łagowie 
lubuskim. od sierpnia 2007 r. 
jest proboszczem w Wicinie.

Zapraszamy  
na Msze św. 
sob. 16.00 – stara Woda 
niedz. 8.30 – Bieszków, 
10.00 – zabłocie,  
11.30 – Tuchola żarska, 
13.00 – Wicina
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