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Słuchacze Radia Maryja 
z diecezji mieli swe 
opłatkowe spotkanie. 
Towarzyszyli im 
bp Stefan Regmunt 
i o. Zdzisław Klafka 
CSsR, redemptorysta 
z toruńskiej rozgłośni. 

D o sanktuarium Matki Bożej 
Cierpliw ie Słuchającej 16 

stycznia przyjechały koła i biura 
Radia Maryja m.in. z Zielonej Góry, 
Świebodzina, Żagania i Gorzowa 
Wlkp. – Cieszymy się, że możemy 
być tutaj u Matki, aby dziękować 
za miniony rok i prosić o łaski na 
nowy – mówiła przed liturgią Janina 
Adamczyk z terenowego biura Radia 
Maryja przy parafii pw. MB Królowej 
Polski w Świebodzinie. Bp Stefan 
Regmunt w homilii przedstawił misję 
i cele działalności Radia Maryja. – Ta 
grupa ciągle daje nam nowe propozy-
cje, impulsy i zadania. Uświadamia 
nam pewne prawdy, uświadamia 

nam zło, które wokół nas się roz-
przestrzenia. Kiedy patrzymy, jak ta 
rodzina skupiona od osiemnastu lat 
wokół Radia Maryja działa, zauwa-
żamy, że ona zaczyna mieć wpływ 
na ewangelizację naszego współcze-
snego świata – podkreślał biskup. 
W spotkaniu wziął udział również 
o. Zdzisław Klafka znany z radiowej 
anteny. – Wasza postawa nawraca 
nas. Mnie nawraca. Ta wiara jest tak 

żywa, tak autentyczna, że człowiek 
nie może pozostać obojętny. My nie 
możemy być wiernymi i pozostawać 
obojętnymi przez źle rozumianą to-
lerancję – mówił. 

Z diecezjalną Rodziną Radia 
Maryja modliły się też wspólnoty 
duszpasterstwa trzeźwości. Gościem 
spotkania była również znana pio-
senkarka Eleni. 

Magdalena Kozieł 

Diecezjanie solidarni z Haiti

O pomoc dla ofiar trzęsienia zie- 
mi na Haiti w specjalnym komuni-

kacie zaapelował bp Stefan Regmunt. 
W związku z tym 17 stycznia w kościo-
łach całej diecezji po Mszach św. odbyła 
się zbiórka pieniędzy. Ofiarodawców 
nie brakowało. – Obojętnie, czy czło-
wiek, którego dotknęła tragedia miesz-
ka obok nas, czy na drugim krańcu 
świata, trzeba mu pomóc – mówi 
Maria Wojciechowska z Żagania. Za 
zebrane środki zostaną zakupione 
lekarstwa, żywność i środki opatrun-
kowe. Pieniądze też można wpłacać na 
konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej: 07 1020 5402 0000 0702 0020 
5716 z dopiskiem „HAITI”. Szczegóły na 
stronie www.caritas.zgora.pl. •
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O. Zdzisław Klafka CSsR gościł w Rokitnie po raz pierwszy

S ługa Boży bp Wilhelm 
Pluta, człowiek 

głębokiej wiary, wielkiej 
wiedzy teologicznej 
i niezwykłej gorliwości, 
wycisnął niezatarte 
piętno swojej osobowości 
na życiu naszej diecezji. 
Ufam, że wytrwała 
modlitwa o włączenie 
pasterza tej ziemi do 
grona błogosławionych 
i świętych przyniesie 
spełnienie naszych 
pragnień – powiedział 
bp Stefan Regmunt. 
W tym roku przypada 
setna rocznica urodzin 
bp. Pluty. Warto więc 
nie tylko dowiedzieć się 
więcej na temat wielkiego 
duszpasterza tutejszego 
Kościoła, ale włączyć 
także do naszej osobistej 
modlitwy prośbę 
o beatyfikację sługi 
Bożego.

Rodzina Radia Maryja w Rokitnie 

Mają wpływ

Żagań, 17 stycznia. 
Zbiórka w żagańskiej parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP
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Ułatwienie dla młodych

Zielona Góra. Nauczyciele rejo-
nu zielonogórskiego spotkali się 
w parafii pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego na opłatku (na zdję-
ciu) ze swoimi duszpasterzami 
ks. Eugeniuszem Jankiewiczem 
i ks. Janem Pawlakiem. Gościem 
specjalnym był bp Paweł Socha. – 
Bądźmy ułatwieniem dla młodych 
w odkrywaniu pięknego człowie-
czeństwa nie w tym, co mówimy, 
ale w tym, kim jesteśmy – mówił, 
składając życzenia pedagogom. 
Sobie nawzajem nauczyciele 

najczęściej życzyli cierpliwości, 
wytrwałości i miłości do młodzie-
ży. – Moim największym, wciąż 
tym samym życzeniem jest, aby-
śmy potrafili wychowywać dzieci 
i młodzież na dobrych ludzi – mówi 
Małgorzata Jaskuła, katechetka 
z Szkoły Podstawowej nr 17. Pod-
czas spotkania nauczyciele mogli 
obejrzeć jasełka w wykonaniu 
uczennic ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 i zaśpiewać kolędy z para-
fialnym chórem „Per Crucem”. 
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KODAL na ferie
Głogów. Diecezjalna Diakonia 
Liturgiczna tradycyjnie zorgani-
zowała podczas ferii zimowych 
liturgiczne rekolekcje, czyli tzw. 
KODAL. Od 16 do 25 stycznia w 
parafii pw. św. Mikołaja uczest-
niczyło w nim około 40 młodych 
ludzi. Młodzież meska przygo-
towywała się do posługi cere-
moniarza, a dziewczęta do bycia 
precentorkami odpowiedzial-
nymi za przebieg liturgii poza 
prezbiterium. Były też wykłady. 
– Omawiano podstawowe pojęcia 
z dziedziny liturgiki i Euchary-
stię – wyjaśnia animator Andrzej 
Horowski. – Dziewczęta uczyły się 
też tworzyć komentarze liturgicz-
ne i modlitwę wiernych – dodaje. 
Opiekunem grupy był ks. Tomasz 
Sałatka, moderator diecezjalny 
diakonii liturgicznej. xtg

KODAL to także spotkanie 
z liturgią godzin. 
Na zdjęciu: niedzielne 
nieszpory 
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Jazz „Pod Aniołami”
Zielona Góra. Młodzi muzycy 
– tegoroczni maturzyści i stu-
denci jazzu i muzyki estradowej 
na Wydziale Artystycznym Uni-
wersytetu Zielonogórskiego zapre-
zentowali 13 stycznia w kawiarni 
„Pod Aniołami” przy parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP kolę-
dy w jazzowym stylu. Z wokalistą 
Maciejem Moszyńskim (na zdję-
ciu) zagrali: Piotr Lipowicz (gita-
ra elektryczna), Piotr Budniak 
(perkusja), Michał Nienadowski 
(gitara basowa), i Eryk Nowak 

(piano). Na co dzień grają w róż-
nych formacjach, zaś wspólnie 
występują przy okazji rozmaitych 
projektów. – Choć tego wieczoru 
trudno się włączyć do wspólnego 
śpiewania, chciałbym, by słucha-
cze przyjęli to, co płynie z mojego 
serca – mówił Maciej Moszyń-
ski. Artyści grali wymagający 
rodzaj muzyki, ale kawiarnia 
była pełna miłośników jazzo-
wych improwizacji, a aplauz roz-
brzmiewał po każdym utworze. 
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Medal dla biskupa
Żary. Za zasługi w budowaniu 
społeczności chrześcijańskiej 
bp Paweł Socha otrzymał Złotą 
Odznakę Honorową Katolickie-
go Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana”. 11 stycznia podczas Mszy 
św. w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa biskupowi 
odznakę wręczył Karol Irmler, 
wiceprzewodniczący rady głów-
nej stowarzyszenia (na zdjęciu). 
Podziękował za „zrozumienie 
i uznanie” podczas przeobrażeń, 
kiedy to dawny PAX (organizacja 
katolików świeckich 
współpracująca z wła-
dzami PRL) przyjął 
w 1993 roku nazwę 
„Civitas Christiana”. 
– Podejmując kwe-
stie kultury, rodzi-
ny i samorządu 
staramy się prze-
nikać otaczającą 
r z e c z y w i s t o ś ć 
wartościami chrześcijańskimi – 
wyjaśniał Karol Irmler program 
ogólnopolskiej organizacji, któ-
rą w 1997 roku Kościół oficjalnie 
uznał za stowarzyszenie katolic-
kie. Bp Paweł Socha poświęcił 
też tego dnia sztandar żarskiego 
oddziału stowarzyszenia i wziął 
udział w spotkaniu opłatkowym. 
Jak zapowiada przewodniczący 
żarskiej „Civitas” Piotr Jankowiak 
(na zdjęciu z prawej) najbliższa 

przyszłość to peregryna-
cja różańca poświęcone-
go w wileńskiej Ostrej 
Bramie. – Ten różaniec 
jeździ po całej Polsce 
do wszystkich naszych 
oddziałów, a 2 lutego 
będzie w Żarach – mówi 

P. Jankowiak. – Modli-
twa będzie trwała cały tydzień 
– dodaje. xtg

„Budujcie civitas christiana” 
– to wezwanie Jana Pawła II 
z 1994 roku. Łacińskie słowa 
civitas christiana oznaczają 
społeczność chrześcijańską
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Jasełka dla parafii

Żagań. Członkowie grupy teatral-
nej Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II (na zdjęciu) prezentu-
ją swe umiejętności na szkolnych 
uroczystościach. Ale nie tylko. Od 
trzech lat jasełka przedstawiają 
szerszej publiczności. 17 stycz-
nia efekt ich miesięcznych prób 

mogli oglądać wierni w kościele 
pw. Józefa. – To tradycyjne jaseł-
ka – wyjaśnia opiekunka grupy 
Danuta Gorczyca. – Praca nad nimi 
to dobra okazja do zabawy, inte-
gracji i przypomnienia uczniom 
o tradycjach bożonarodzeniowych 
– dodaje.

Kleryckie skupienie
Paradyż. Raz w miesiącu alumni 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego mają dzień skupienia. Pierw-
szy w tym roku kalendarzowym  

odbył się pod hasłem „Dać świadec-
two wiary”. W ostatnią niedzielę 
prowadziły go siostry ze Wspólno-
ty Błogosławieństw: Austriaczka 
– s. Elżbieta od Jezusa i Polka – s. 
Faustyna od Jezusa. – Współcze-
sne wyzwanie każdego człowie-
ka, a przede wszystkim kapłana, 
to odważne i pokorne głoszenie 
Ewangelii. Dlatego bardzo ważne 
jest umiłowanie każdego człowie-
ka, którego księża spotykają na 
swojej drodze – mówi s. Fausty-
na. Wspólnota Błogosławieństw 
gromadzi wiernych ze wszystkich 
stanów życia, którzy pragną łączyć 
kontemplację z życiem apostolskim 
i misyjnym. Została powołana 
w 1973 roku. Dziś jest obecna na 
pięciu kontynentach. kk

Finał rekolekcji
Wschowa. Sala widowiskowa 
Wschowskiego Domu Kultury  
15 stycznia była zapełniona po 
brzegi. Odbył się tu I Finał Twór-
czości Bożonarodzeniowej. Zorga-
nizowali go uczniowie i nauczyciele 
z Gimnazjum nr 2. – To efekt reko-
lekcji szkolnych, które mieliśmy 
w Adwencie – wyjaśnia dyrektor 

Władysław Chilarski. Każda klasa 
miała przygotować bożonarodze-
niową prezentację. Były kolędy, 
przedstawienia, a nawet układy 
taneczne. – Dzisiejszy finał to owoc 
współpracy dyrekcji, wychowaw-
ców i oczywiście samych uczniów 
– wyjaśnia salezjanka i pomysło-
dawczyni s. Izabela Gryń. kk

Sanki z Akcją
Sulechów. Kulig rodzinny, czyli imprezę sankowo-ogniskową 17 stycz-
nia zorganizował oddział Akcji Katolickiej przy miejscowej parafii 
pw. św. Stanisława Kostki. – Celem była integracja życia parafialnego 
– tłumaczy Marek Kuczyński z sulechowskiej Akcji. – A już niedługo 
kolejne ciekawe inicjatywy – zapowiada. xtg

100 dni przed
Zielona Góra. Maturzyści z Kato-
lickiego Liceum św. Stanisław Kostki 
bawili się 15 stycznia na studniówce. 
– To wyjątkowy bal w życiu – mówi 
tegoroczny maturzysta Maciej 
Krawcewicz. – Dobrze przeżyta 
studniówka gwarantuje dobre 
nastawienie na przyszłość, a to 

ważne – dodaje. Uczniowie bawi-
li się ze swoimi nauczycielami do 
rana. – Jeszcze tak długiego polone-
za z uczniami w historii naszej szko-
ły nie tańczyliśmy – mówił Marek 
Budniak, dyrektor zielonogórskiego 
„Katolika”. W tym roku w szkole do 
matury przystąpi 35 osób.  mk

W ostatnim numerze do tekstu „Kościół jak w domu” wkradł się 
błąd. Zdjęcie przedstawia grupę teatralną „Ex animo” z SP nr 

14 w Zielonej Górze, a nie dzieci z Domowego Kościoła. Przepraszamy.
Redakcja

Sprostowanie

Studniówkę rozpoczął tradycyjny polonez 

W finale wstąpiło osiem najlepszych klas. Młodzież z Koła 
Przyjaciół Jana Pawła II przedstawiła jasełka

Do grupy teatralnej należy 23 dzieci

Siostra Faustyna od Jezusa 
(z lewej) i siostra Elżbieta 
od Jezusa w kaplicy 
seminaryjnej
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Głogowski chór „Beati Cantores” ma już 25 lat 

Wartości wyśpiewane 
Śpiewali dla Jana 
Pawła II w Rzymie 
i w Gorzowie. Mają 
za sobą ponad 620 
występów w Polsce 
i za granicą. 

C hór „Beati Cantores” powstał 
w 1985 roku z inicjatywy ks. 
Ryszarda Dobrołowicza 

przy parafii pw. NMP Królowej 
Polski w Głogowie. Pierwszym dy-
rygentem był Paweł Smorawiński. 
Po dwóch miesiącach jego rolę 
przejęła Barbara Walendzik, która 
kieruje zespołem do dziś. Pod jej 
batutą śpiewa obecnie 37 osób. 

Patrząc wstecz
Przez ćwierć wieku chór brał 

udział w wielu konkursach oraz 
przeglądach w kraju i za granicą. 
– Zajmowaliśmy pierwsze i dru-
gie miejsca w wielu festiwalach. 
Najbliższy jednak sercu był ten 
moment, kiedy śpiewaliśmy nasze-
mu kochanemu papieżowi Janowi 
Pawłowi II w Rzymie i Gorzowie 
– deklaruje pani dyrygent. Chór 
koncertował m.in. we Włoszech, 
Niemczech, Czechach, Austrii 
i na Litwie. Pieśni w jego wyko-
naniu można było usłyszeć także 

podczas Mszy św. w kościele pw. 
Świętego Krzyża w Warszawie 
transmitowanej przez I Program 
Polskiego Radia. Byli obecni też 
na wielu diecezjalnych uroczysto-
ściach. – Chociaż jesteśmy chórem 
parafialnym, nie zamknęliśmy się 
za murami naszego kościoła. Serca 
mamy otwarte i śpiewamy gdzie 
tylko można – podkreśla pani 
Barbara. 

Repertuar i wyzwania
„Beati Cantores” w repertuarze 

ma głównie utwory muzyki sakral-
nej różnych epok, kompozytorów 

klasycznych i współczesnych, 
a także pieśni popularne, ludowe 
i patriotyczne. Od kilku lat śpie-
wacy wykonują też dzieła wokal-
no-instrumentalne i współpracują 
z Zakładową Orkiestrą Dętą Huty 
Miedzi Głogów, zespołem instru-
mentalnym Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Głogowie, Głogow-
skim Kwartetem Smyczkowym 
„Ad libitum” oraz z Legnicką Or-
kiestrą Symfoniczną. W latach 
1998–2005 chór organizował Zam-
kowe Spotkania Chóralne, które 
po dziesięciu latach przekształciły 
się w konkurs. W ten sposób chór 

„Beati Cantores” stał się od 2006 
roku współorganizatorem Fe-
stiwalu Chórów „Silesia Cantat”. 
– Festiwal jest znany nie tylko 
na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce 
– wyjaśnia Tadeusz Kolańczyk, 
prezes Stowarzyszenia „Chór Be-
ati Cantores”. 

Rok świętowania
Świętowanie rocznicy chó-

rzyści rozpoczęli już 29 listopada 
ubiegłego roku Tego dnia w ko-
ściele na osiedlu Kopernik roz-
brzmiewały słowa św. Faustyny, 
do których muzykę napisał Zbi-
gniew Małkowicz. „Oratorium 
o Miłosierdziu Bożym” zespół 
wykonywał już wcześniej wraz 
z trzema innymi głogowskimi 
chórami i poznańskim zespołem 
muzyki sakralnej „Lumen”. – Sta-
ramy się nie tylko prezentować 
artystycznie, ale także zaofero-
wać naszym słuchaczom jakąś 
treść, którą mogą przeżyć – mówi 
Barbara Walendzik. – Chcemy 
dzielić się tym, co nas samych 
dotyka i co sami, śpiewając, prze-
żywamy – dodaje. W ciągu roku 
jubileuszowego chór będzie moż-
na usłyszeć m.in. podczas czerw-
cowej uroczystości intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Głogowie. 

Magdalena Kozieł 

Chór, rozpoczynając swój rok jubileuszowy, wykonał obszerne 
fragmenty „Oratorium o Miłosierdziu Bożym” Zbigniewa 
Małkowicza 

Barbara Walendzik jest honorowym obywatelem Głogowa. 
W 2000 roku została też odznaczona diecezjalnym Krzyżem 
Zasługi dla Kościoła i Ojczyzny

– Największym naszym sukcesem jest to, że przez tyle lat jesteśmy 
razem – mówią członkowie zespołu
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Dla szafarzy
Rekolekcje dla nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. odbędą się 
od 12 do 14 lutego w Głogowie. 
Zgłoszenia: do 5 lutego w gło-
gowskim Domu „Uzdrowienia 
Chorych”, tel. (076) 833 32 97; 
e-mail: cpk@lg.onet.pl. Rekolek-
cje adresowane są do szafarzy, 
którzy w zeszłym roku jeszcze 
w nich nie uczestniczyli. Koszt 
ponosi paraf ia. Uczestnic y 
proszeni są o zabranie alby, 
Liturgii Godzin (tom III) i Pisma 
Świętego.

Bez alkoholu
Ruch Domowy Kościół oraz Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” zapraszają na XV 
Bezalkoholowy „Klimatyczny” 
Bal Karnawałow y 6 lutego 
w bursie przy ul. Botanicznej 
w Zielonej Górze. Karty wstępu 
do nabycia w siedzibie „Civitas 
Christiana”, ul. Krawiecka 7–9, 
lub w Diecezjalnej Księgarni św. 
Antoniego przy pl. Powstańców 
Wlkp.

Dla małżeństw
W cyklu katechez dla małżeństw 
9 lutego o godz. 18.30 w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Zielonej Górze na temat 
„Jak pogodzić miłość małżeńską 
z odpowiedzialnym przekazy-
waniem życia?” mówić będą 
Dorota i Karol Tyliszczakowie. 
Zaś w Gorzowie w kościele pw. 
Pierwszych Męczenników Pol-
ski ten sam temat przedstawią 
11 lutego o godz. 18.30 Lidia 
i Jacek Chomiczowie.

Dla zakochanych
9 lutego rusza kurs przed-
małżeński „Wieczory dla zako-
chanych”. To cykl dziewięciu 
spotkań, które prowadzą małżeń-
stwa i kapłan. Spotkania oparte 
na dialogu umożliwiają głębsze 
spojrzenie na siebie i przyszłe 
życie. Wieczory odbywają się 
raz w tygodniu w Zielonej Górze. 
Zgłoszenia i informacje: Mariola 
i Piotr Narowscy, kom. 607 180 
539; e-mail: pionar@poczta.fm.
 •

zapowiedzi
Pisma sługi Bożego

Pasterz wydawany
„Elki” bp. Wilhelma 
Pluty znali wszyscy 
księża w diecezji. 
Zwłaszcza 
proboszczowie. 
Teraz będą mogli 
poznać je inni. 

E lkami popularnie nazywa-
no biskupie rozporządzenia 

duszpasterskie sygnowane li-
terą „L”. Wydawnictwo Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej przy-
gotowało właśnie zbiór 46 tych 
dokumentów.

Drogowskazy sprzed lat
Zbiór obejmuje okres od wrze-

śnia 1968 roku do stycznia roku 
1981. „Zgodnie z podstawowymi wy-
mogami celowej pracy duszpaster-
skiej i w duchu soborowej zasady 
kolegialności i odpowiedzialności 
za pracę oraz konieczności dialogu 
w samym Kościele rozporządzam, 
co następuje...” – tak zaczął sługa 
Boży swój pierwszy komunikat 
do kapłanów. Ten pierwszy doty-
czył cotygodniowej narady 
duszpasterskiej 
k s i ę ż y 
p r a c u -
j ą c y c h 
na para-
fii. Kolej-
ne „elki” 
poruszały 
sprawy m.in. 
organizacji 
działalności 
char y tat y w-
nej, współpra-
cy ze świeckimi, 
formacji mał-
żeństw i katechezy 
przedmałżeńskiej, 
odnowionej liturgii, 
a także katechezy pa-
rafialnej, zagadnień 
związanych z moral-
nością, życiem ducho-
wym i apostolskim, ewangelizacji 
w parafii, obrony życia poczętego 
i programów duszpasterskich 
na kolejne lata. 

Wydawnictwo przewidziało 
dwa tomy. W pierwszym zebrano 

teksty samych 
rozporządzeń. Tom drugi będzie 
zawierał aneksy do „elek”, które 
miały często bardzo rozbudowane 
omówienia teologiczne i praktycz-
ne wskazówki do realizacji rozpo-
rządzeń. Publikacja pierwszego 
tomu zbiegła się z rozpoczęciem 
Synodu Metropolitalnego, który 

od 22 stycznia będzie podejmo-
wał refleksję także nad spuścizną 
bp. Wilhelma Pluty. Sługa Boży był 
bowiem wiele lat rządcą admini-
stracji apostolskiej (wcześniej or-
dynariatu gorzowskiego), z której 
w 1972 r. wyłoniły się trzy diecezje 
obecnej metropolii szczecińsko- 
-kamieńskiej. – To drogowskazy 
dla Kościoła. Jesteśmy tego spad-
kobiercami – mówi o „elkach” 
ks. Grzegorz Cyran, pełnomocnik 
bp. Stefana Regmunta ds. synodu. 

Nie tylko „elki”
Wydawnictwo Diecezji Zielo-

nogórsko-Gorzowskiej jeszcze pod 
koniec ubiegłego roku wydało też 
„Vademecum współpracy ludu Bo-
żego i duszpasterza”. Przygotowano 
je na podstawie maszynopisu słu-
gi Bożego z 1974 roku. Vademecum 
to głównie wynik osobistych prze-
myśleń i doświadczeń, które biskup 
gorzowski przedstawił w trzech re-
feratach w Komisji Duszpasterstwa 
Ogólnego Episkopatu Polski. Zawie-
ra ono teologiczne podstawy apo-
stolstwa świeckich oraz omówienie 
wspólnoty parafialnej i jej zespo-
łów apostolskich. W przedmowie 
autor tak pisał o swym podręczni-

ku: „Jest to pierwsza próba 
– mam nadzieję, 
że życie go po-
prawi i uzupełni, 

a może całkowicie 
zmieni czy też od-

rzuci. Chodzi jednak 
o rzecz ważną, trze-

ba więc mieć odwagę 
i przedstawić propo-

zycje, choćby zostały 
przyjęte negatywnie”. 

Dziś, po 36 latach od po-
wstania „Vademecum”, 

można tu znaleźć wiele jak 
najbardziej aktualnych dia-

gnoz i zaleceń. 
Omawiając publikacje 

autorstwa bp. Wilhelma Plu-
ty, warto też przypomnieć, 

że w ubiegłym roku nakładem 
gorzowskiego Stowarzyszenia Po-
mocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 
ukazała się „Ascetyka dla świec-
kich”. Było to pierwsze wydanie 
pism sługi Bożego od jego śmierci 
w 1986 roku.

Ks. Tomasz Gierasimczyk

„Rozporządzenia...”  
i „Vademecum...”  
to pierwsze tomy serii 
wydawniczej pism  
bp. Wilhelma Pluty. 
„Ascetyka...” ukazała 
się najpierw w formie 
maszynopisu w niewielkim 
nakładzie w 1985 r.
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Kartki z albumu
Bp Wilhelm Pluta. O słudze Bożym 
napisano już dużo, ale niewiele jeszcze 
pokazano. W setną rocznicę jego urodzin 
publikujemy mało albo wcale nie znane 
fotografie.

Pamiątka z katowickiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 
Klasa IV a, rok szkolny 1924/1925
z lewej: Jak w gimnazjum, tak i w seminarium Wilhelma Plutę 
cechowała pracowitość i obowiązkowość. Zdjęcie z 1933 roku
na dole od lewej: Kleryckie rekolekcje w Kokoszycach,  
wrzesień 1930 roku. Dziś jest tu ośrodek rekolekcyjny archidiecezji 
katowickiej.
Sakrę biskupią ks. Wilhelm Pluta otrzymał z rąk kard. Stefana 
Wyszyńskiego 7 września 1958 roku w gorzowskiej katedrze
z prawej: „Oto jedno z głównych zdań duszpasterskich naszej 
diecezji: odbudowa życia rodziny, aby stała się na nowo pierwszą 
i najlepszą instytucją wychowawczą dzieci Bożych” – pisał 
w pierwszym liście pasterskim bp Pluta
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Ramy czasu
bp wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach 
k. Katowic. w 1929 roku ukończył gimnazjum Klasyczne 
w Katowicach i wstąpił do wyższego seminarium duchownego 
dla diecezji Śląskiej w Krakowie. w 1934 roku przyjął święcenia 
kapłańskie. był wikariuszem w bielsku-białej, Kochłowicach 
i w chorzowie. Potem kierował parafiami w leszczynach, 
Koszęcinie, lublińcu i Katowicach. w 1949 roku obronił 
pracę doktorską na wydziale teologicznym uniwersytetu 
jagiellońskiego. w 1958 roku otrzymał sakrę biskupią. od tej 
chwili kierował ordynariatem gorzowskim, a w 1972 roku został 
pierwszym biskupem diecezji gorzowskiej. zginął w wypadku 
samochodowym 22 stycznia 1986 roku. od 2002 roku trwa jego 
proces beatyfikacyjny.

Ks. Pluta często chodził  
po tatrzańskich szlakach.  
Na zdjęciu: Droga na Zawrat 
latem 1937 roku
poniżej: Uroczystości 
pogrzebowe bp. Wilhelma 
Pluty odbyły się 27 stycznia 
1986 roku. Przewodniczył im 
kard. Franciszek Macharski 

Inna górska pasja to narty. 
Na zdjęciu: Gubałówka 
w Zakopanem, Boże 
Narodzenie 1938 roku
poniżej: Spotkanie 
z papieżem Pawłem VI

Odpoczynek w Tatrach 
w 1957 roku
poniżej: Audiencja 
prywatna u Jana Pawła II

Podziękowania
redakcja „gościa zielonogórsko-gorzowskiego” dziękuje pani 
leokadii Plucie za udostępnienie albumu rodzinnego
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W kazaniach obok stałej forma-
cji życia chrześcijańskiego 

staram się Ewangelią prześwie-
tlać wydarzenia z życia Kościoła i 
Narodu, by Parafianie żyli sprawami 
Kościoła diecezjalnego i powszech-
nego, a także Naródu. Wszystko 
po to, by Parafianie nie czuli się 
zaściankiem, ani pod względem 
geograficznym, ani pod względem 
kościelnym – wyjaśnia ks. Zbigniew 
Cieszkowski, proboszcz parafii.

Będziemy pamiętać
Z parafią związane jest jedno 

tragiczne wydarzenie. 22 stycznia 
1986 roku w Przetocznicy, na trasie 
Skąpe–Krosno Odrzańskie, w wy-
padku samochodowym zginał ów-
czesny pasterz diecezji gorzowskiej 
bp Wilhelm Pluta. Dziś w tym miej-
scu nie tylko wciąż palą się znicze, 
ale stoi także duży krzyż. Niedługo 
po wypadku postawił go Jan Stępień, 
od 35 lat mieszkaniec Przetocznicy. 
– Zrobiliśmy to dla pamięci. To był 
wyjątkowy biskup – mówi pan Jan. 
– Na stałe jest już wpisany w historię 
naszej miejscowości. Szkoda, że tak 
tragicznie, ale będziemy tu o nim 
pamiętać – dodaje.

Praca rąk
W parafii nie brakuje rolników. 

Wiesław Derkacz ze Skąpego zaj-
muje się uprawą ziemi i hodowlą 
zwierząt od 30 lat. Dziś jego gospo-
darstwo to 90 hektarów. – Głównie 
hoduję tuczniki oraz sieję rzepak 
i pszenicę – wyjaśnia. – W gospodar-
stwie praca jest od rana do wieczora. 
Jak się chce, można z tego wyżyć. 
Oczywiście trzeba to lubić i ciężko 
pracować – dodaje. Rolnik ze Ską-
pego nie ma wielu życzeń. – Żeby 
nie było gorzej – śmieje się. – Żeby 
było zdrowie, szczęście i błogosła-
wieństwo Boże – dodaje. 

Karol Pietkiewicz ze Skąpego 
prowadzi natomiast warsztat sa-
mochodowy. W niedzielę nie idzie 
jednak do warsztatu, ale służy przy 
ołtarzu. – Ministrantem jestem 

już od siódmego roku życia – mówi 
pan Karol. – Pierwszy raz do ołta-
rza przyprowadził mnie na Roraty 
mój rówieśnik, dziś ks. Piotr Ma-
tus. Robię to, bo kocham Pana Boga. 
Ostatnio przyprowadziłem też syna 
– dodaje. 

Otwórzmy drzwi
Kościołowi służy także katechet-

ka i nauczycielka przygotowania 
do życia w rodzinie Anna Szyputa. 
W gimnazjum w Radoszynie pracu-
je już dziesięć lat. Co roku w ostatni 
dzień lekcji przed świętami Bożego 
Narodzenia przygotowuje z ucznia-
mi spektakl. – To nie są typowe jaseł-
ka, ale współczesne przedstawienie 
związane z Bożym Narodzeniem. 
W tym roku zatytułowaliśmy je: 
„Otwórzmy drzwi Chrystusowi” 
– tłumaczy. – Staram się zachęcić 
także dzieci do czytania Pisma 
Świętego. Dlatego podczas rekolekcji 
wielkopostnych organizuję konkurs 
biblijny – dodaje.

Krzysztof Król

 – Z tej strony nadjeżdżał samochód bp. Pluty – opowiada Jan Stępień na miejscu wypadku

Zdaniem 
proboszcza

– na wsi problemy 
moralne 
i wyzwania 
duszpasterskie 
są te same 
co w mieście. tutaj 

jednak, w przeciwieństwie 
do miasta, nie tylko 
duszpasterskie oddziaływanie 
jest bardziej indywidualne, 
bardzo żywa jest także 
reakcja ludzi. bez wątpienia 
plusem wiejskiej parafii 
jest to, że ksiądz zna ludzi, 
a ludzie znają księdza.  
nie ma tu problemu 
z zaangażowaniem w życie 
Kościoła, oczywiście 
na taką skalę,  na jaką 
jest to możliwe w naszych 
warunkach. nie muszę się 
martwić o ołtarze na boże 
ciało, bożonarodzeniową 
szopkę, grób Pański 
czy posprzątanie świątyni, 
a także o troskę o moje 
codzienne utrzymanie – 
dzięki wrażliwości, uczynności 
i życzliwości parafian. Poza 
tym ludzie tu są solidarni 
i wrażliwi także na tragedię 
innych i gdy kogoś dotknie 
krzywda, pomagają sobie. 
oczywiście jak w miastach, 
tak i tutaj jest problem 
z frekwencją na niedzielnej 
Mszy św. jest to bolączka, 
bowiem  każdemu 
proboszczowi – podobnie 
i mnie – zależy, żeby zbliżać 
ludzi choć trochę bardziej 
do Pana boga, a niedzielna 
eucharystia jako spotkanie 
z chrystusem jest ku temu 
okazją nie do przecenienia.

Ks. Zbigniew Cieszkowski

urodził się w 1960 roku 
w gorzowie wlkp. w 1985 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. 
był wikariuszem w nowej 
soli, Małomicach, torzymiu, 
czerwieńsku i głogowie. 
od siedmiu lat kieruje parafią 
w skąpem, wcześniej był 
proboszczem w jordanowie.

Zapraszamy 
na Msze św. 
niedzielne:

skąpe – 11.00
darnawa – 8.15
radoszyn – 9.30

Panorama parafii pw. Narodzenia NMP w Skąpem

To nie zaścianek

Niewiele ponad tysiąc osób to nieduża parafia. 
Jednak jej mieszkańcy czują się tak samo 
potrzebni i ważni jak ci żyjący w większych 
miejscowościach naszej diecezji.


