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„Dom na Święta”. Z tym 
dopiskiem na konto diecezjalnej 
Caritas wpłynęło niemal 140 tys. 
złotych. Jeśli strumień wpłat 
nie ustanie, marzenie państwa 
Wysockich może się spełnić.

Historia Krystyny i Roma-
na Wysockich ze Skwierzyny 
oraz ich dzieci: Sabiny, Sylwka 
i Sławka, trojaczków cierpią-
cych na porażenie mózgowe, 
jest znana. To właśnie tej ro-
dzinie czytelnicy „Gościa” mo-
gą pomóc zbudować miesz-
kanie albo nawet dom. Do te-
go zachęcała adwentowa ak-
cja naszego tygodnika „Dom 
na Święta”, a także reportaż 
w telewizyjnej „Dwójce”. – 
Odzew jest niesamowity. Co-
dziennie przychodzi kilkadzie-
siąt wpłat. Zdarzają się sumy 
w wysokości tysiąca, a najwyż-
sza wpłata to pięć tys. złotych 
– mówi Grzegorz Idziak, wice-
dyrektor diecezjalnej Caritas, 
która nadzoruje inwestycję. – 
To bardzo radosna rodzina, 

która nie poddaje się, nie cze-
ka, aż ktoś za nich wszystko 
załatwi, która bierze życie ta-
kie, jakie jest, i nie rozpacza 
nad problemami, tylko stara 
się im, w miarę możliwości, 
zapobiegać. Są uśmiechnięty-
mi ludźmi i to naprawdę po-
maga – dodaje, tłumacząc fe-
nomen akcji.

Akcja trwa, bo ciągle nad-
chodzą wpłaty. – Myśleliśmy 
początkowo o mieszkaniu, ale 
może wystarczy tych pieniędzy 
na dom. Dopilnujemy, aby by-
ły dobrze wydane. Aby obniżyć 
koszty, postaramy się włączyć 
w to dzieło firmy, które będą 
mogły np. dostarczyć materia-
ły czy sfinansować część prac. 
Chodzi o to, by stworzyć wo-
kół tej sprawy taki dobroczyn-
ny sojusz – mówi G. Idziak.

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK

Wpłaty można kierować na konto 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej (ul. Kościelna 6,
65-074 Zielona Góra), numer:
07 1020 5402 0000 0702 0020 5716,
z dopiskiem: „Dom na Święta”.
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Rodzina Wysockich mieszka teraz
w skwierzyńskim Domu
Pomocy Społecznej

Adwentowa akcja „Gościa” przynosi owoce

Dobroczynny sojusz budowlany

ZA TYDZIEŃ
  Poczet RZĄDCÓW DIECEZJI
  Obrazy KRZYŻYKAMI MALOWANE
  Parafia W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Nie trzeba już wypełniać blankietów 
i wpłacać pieniędzy na poczcie lub 

w banku. Od tego roku łatwiej wspomóc 
organizacje pożytku publicznego. Wśród 
nich jest też diecezjalna Caritas. – Każdy 
może przekazać 1 procent swych podat-
ków, wpisując tylko naszą nazwę (Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej) i 
numer KRS (0000226818) do formularza 
PIT. Łatwo to zrobić, pobierając bezpłat-
ny program do wypełniania PIT-ów ze 
strony www.caritas.zgora.pl – tłumaczy 
Grzegorz Idziak. W roku 2007 z 1 procen-
ta nasza Caritas otrzymała 280 tys. złotych. 
Przeznaczono je m. in. na pomoc niepeł-

nosprawnym czy utrzy-
manie magazynów, do 
których z unijnego pro-
gramu PEAED trafiło ok. 
900 ton żywności dla po-
nad 50 tysięcy osób.  

Jeden procent 
służy też 
świetlicom 
parafialnych 
zespołów Caritas
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ŁATWIEJSZY JEDEN PROCENT

KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

redaktor wydania

Dzisiejsze wydanie w 
dużej części poświę-

cone jest duchowień-
stwu. I to najwyższemu. 
Rozmawiamy w nim bo-
wiem z biskupami: z bi-
skupem seniorem Adamem 
Dyczkowskim (str. IV–V) 
i nowym pasterzem na-
szej diecezji, bp. Stefanem 
Regmuntem (str. III). Obaj 
mówią o swej misji z róż-
nych perspektyw, ale tych 
dwóch duchownych łączy 
przekonanie, że w Kościele 
niezbędni są ludzie świec-
cy i że szczególnie dziś 
trzeba to podkreślać. To 
prawda. Dokładnie tak jak 
prawdziwa jest też druga 
strona medalu. To Kościół 
jest niezbędny. Świeckim i 
duchownym. 
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Mają statut

GŁOGÓW. Powstało Stowa-
rzyszenie Ochotników Cierpie-
nia Diecezji Zielonogórsko- 
-Gorzowskiej. Jeszcze w minio-
nym roku powołał je bp Adam 
Dyczkowski. W kościele pw św. 
Klemensa podczas Eucharystii 
dekret powołujący stowarzy-
szenie odebrali pierwsi człon-
kowie tego ruchu (na zdjęciu): 
Lidia Matuszewska i Stanisław 

Rodzeń, którzy przed 20 laty 
spotkali się z tym dziełem w 
Rzymie i dali mu początek w na-
szej diecezji, oraz Mieczysław 
Guzewicz, bliski współpracownik 
wspólnoty Cichych Pracowników 
Krzyża. Asystentem kościel-
nym stowarzyszenia został ks. 
Janusz Malski, współzałożyciel 
Centrum Ochotników Cierpienia 
w Polsce.
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„Bóg się rodzi” pod ratuszem
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ZIELONA GÓRA. Do wspólne-
go śpiewu kolęd na miejskim ryn-
ku zaprosił zielonogórzan Ruch 
Domowego Kościoła. W niedzie-
lę Świętej Rodziny pod choinką 
przy ratuszu kolędowało ponad 
sto osób. – Pierwszy raz spotkali-
śmy się tu dzięki Stowarzyszeniu 
Rodzin Katolickich i Ruchowi 
Domowego Kościoła już kilka lat 
temu – mówi ks. Jan Pawlak, były 
diecezjalny duszpasterz rodzin, 
a dziś proboszcz zielonogórskiej 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża. 
– Kiedyś rodziny śpiewały razem 
kolędy. Dziś, niestety, jest tak co-
raz rzadziej. Dobrze więc, że jest 
taka inicjatywa – dodaje.

Chór ze szkoły
MIĘDZYRZECZ. Chór Szkoły 
Podstawowej nr 3 debiutował 
w ostatnią niedzielę grudnia w 
kościele pw. św. Jana Chrzciciela. 
– Wypada pochwalić inicjatywę 
wskrzeszania tradycji szkolnego 
śpiewania. Kiedyś chóry były w 
każdej szkole. Ten należy do nie-
licznych w województwie – mó-
wi Zdzisław Musiał. Dzieciom 
występującym z repertuarem 
kolęd i pastorałek akompanio-
wali dorośli. – Chcieliśmy poka-
zać piękno tworzonej wspólnie 
muzyki i przy okazji zebrać fun-
dusze na wyjazd zespołu – tłu-
maczy Ewa Witkowska, główna 
organizatorka projektu.
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Solowym śpiewem wyróżniał się 
Marcin Kamiński

Swiata Weczera
ZIELONA GÓRA. Zgodnie z 
kalendarzem juliańskim, 13 dni 
po świętach w Kościele rzym-
skokatolickim, wierni Kościoła 
greckokatolickiego i prawo-
sławnego wigilią, czyli Swiatym 
Weczerem, rozpoczęli świę-
towanie Bożego Narodzenia. 
Tego dnia dzielili się prosfo-
rą i zasiadali do wigilijnej wie-
czerzy, która kończy czterdzie-
stodniowy post poprzedzający 
święta. Było dwanaście potraw, 
choinka i kolędy.

W pierwszy dzień Bożego Naro-
dzenia Kościół greckokatoli-
cki świętuje narodzenie Jezusa 
Chrystusa, drugiego dnia czci 
Świętą Rodzinę, a trzeciego obcho-
dzi wspomnienie pierwszego mę-
czennika i diakona, św. Szczepana. 
W świątyniach wystawiana jest 
ikona przedstawiająca narodzenie 
Chrystusa, którą wierni mogą uca-
łować. W centrum ikony, na tle 
groty, spoczywa Matka Boża, obok 
której, w żłóbku przypominającym 
ołtarz, leży Dzieciątko.
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Liturgię rozpoczynającą obchody Bożego Narodzenia 6 stycznia  
w greckokatolickiej parafii w Zielonej Górze prowadził ks. Julian Hojniak 

Bukowińskie kolędowanie
ZAWADA. Górale czadeccy 
spotkali się 6 stycznia w koście-
le pw. Narodzenia NMP, by świę-
tować 60 lat pobytu w diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej oraz 
na ziemi dolnośląskiej i wielko-
polskiej. Uroczystość rozpoczęła 
Msza św. pod przewodnictwem 
bp. Adama Dyczkowskiego. Po li-
turgii Bukowianie przy ognisku 
podzielili się opłatkiem i kolędo-
wali. – Lubimy śpiewać i zależy 
nam, aby nasza tradycja przetrwa-
ła, by poznała ją także młodzież 
– mówią należące do żagańskich 
Jodełek Anna Kalińska i urodzo-
na na Bukowinie Wanda Kubisiak. 
W spotkaniu wzięło udział 13 ze-
społów, w tym z naszej diecezji: 
Jodełki z Żagania, Wschowianki 

i Źródełko z Wichowa, Rosa z 
Drągowiny, Kapela Buganików 
z Karczówki, Serce Bukowiny 
z Nowogrodu Bobrzańskiego, 
Dolina Nowego Słońca ze 
Złotnika oraz z Zawady zespół ro-
dzinny Rybczyńskich i Słupskich, 
Niespodzianka i Vanessa & Sorba.

W czasie Mszy św. przygrywała kapela 
bukowińskich muzyków
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Spotkanie z biskupem nominatem

Patrzę na człowieka pozytywnie
Bp Stefan Regmunt dzień 
przed ogłoszeniem nominacji, 
wracając ze Szczecina, 
modlił się w katedrze 
przy grobie bp. Wilhelma Pluty. 
2 stycznia już jako 
biskup nominat odwiedził 
bp. Adama Dyczkowskiego 
i kurię w Zielonej Górze. 

Spotkanie było okazją do 
pierwszych rozmów z no-
wym biskupem. Bp Stefan Re-
gmunt patrzy na swą nomina-
cję przez pryzmat powierzo-
nych mu zadań. Jest przeko- 
nany, że gdy Duch Święty przez 
Kościół przekazuje wolę Bożą, 
to udziela też swej łaski, a na 
drodze stawia dobrych ludzi. 

Wizja 
duszpasterstwa
– Na pewno chciał-

bym dostrzec ludzi 
świeckich – zapew-
nia biskup Regmunt. – 
Każda rodzina, grupa, 
ruch czy stowarzysze-
nie ma swoją część od-
powiedzialności za Kościół czy 
to w zakresie świadectwa, czy 
współuczestnictwa w różnych 
decyzjach podejmowanych w 
parafiach. Nie są mi też obo-
jętni księża, którzy na tych te-
renach obsługują często po kil-
ka kościołów. Trzeba myśleć o 
odpowiedzialności za powoła-
nia, abyśmy mogli ich wspierać 
nowymi zastępami kapłanów. 
Z drugiej strony świeccy mogą 
od księży przejąć pewną część 
zadań. Chodzi o to, abyśmy 
się nie bali np. nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. czy 
liderów grup, abyśmy nie mó-
wili, że ksiądz ma być w każ-
dym momencie i miejscu, bo 
niewiele mu zostanie na włas-
ną medytację i pracę nad so-
bą – mówi o swej wizji dusz-
pasterstwa. 

Nową diecezję biskup no-
minat zna częściowo poprzez 
księży. Dobrze pamięta też bp. 

Plutę. Jego zdaniem, 
mieszkańcy tych te-
renów są podobni do 
tych z diecezji legni-
ckiej. Tam i tu dużo 

jest ludności 
nap ływo -
wej, ale 
dla młode-
go pokole-
nia to już 
jest zie-
mia ro-

dzinna. 

Pluralizm inspiracji 
Bp Stefan Regmunt jest z 

wykształcenia nie tylko teolo-
giem (pracę magisterską po-
święcił liturgice), ale też psy-
chologiem. Doktorat z tej 
dziedziny obronił na KUL-u. – 
Biskupowi psychologia może 
pomóc, ale nie może być kie-
runkiem głównym. Biskup mu-
si być teologiem, ojcem i pa-
sterzem. Ale psychologii dużo 
zawdzięczam. Patrzę na czło-
wieka pozytywnie. Nie uprze-
dzam się, bo psychologia po-
kazuje, że jeśli człowiek ma 
motywację, jest w stanie do-
konać wiele dobrego – mówi. 
Częścią wykształcenia bp. Re-
gmunta jest też muzyka, któ-
rą poznawał nie tylko w lice-
um muzycznym. – Grałem na 
flecie, ale też na akordeonie 
i w rockowym zespole Sparta-
nie. Moja rodzina jest bardzo 

zaprzyjaźniona z muzy-
ką. U nas w domu obia-
dy kończyły się muzyko-
waniem. Muzyka to dla 
mnie sentyment do tej 
tradycji rodzinnej i jakaś 
forma duchowego roz-
woju. Ale kiedy zdecy-
dowałem się na semi-
narium, wiedziałem, że 
to nie jest mój kierunek 
pracy. Dzisiaj już trochę 
krępuję się korzystać z 
instrumentów, bo trze-
ba by było tak jak daw-

niej ćwiczyć – żartuje bp Ste-
fan. 

Duchowość nowego paste-
rza kształtują różne czynniki. 
– Przez wiele lat inspirowała 
mnie św. Jadwiga Śląska. Mając 
możliwość dysponowania do-
brami materialnymi i władzę 
księżnej, umiała dostrzec bied-
nych i wymiar religijny człowie-
ka. Budowała szpitale, ale i koś-
cioły. Wskazała też na wagę ro-
dziny, sama troszcząc się o swo-
je dzieci, a koniec życia spędzi-
ła wśród mniszek pracując jak 
one – mówi. Dla bp. Regmun-
ta ważny jest też kult Miłosier-
dzia Bożego. – Nie umiałbym 
jednak wskazać jednego ele-
mentu, przy którym jestem. Ży-
ję tym, czym żyje Kościół, i wy-
bieram to, co w danym momen-
cie jest mi najbardziej potrzeb-
ne. Cieszę się, że jest pluralizm 
różnych inspiracji – dodaje.

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK
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Zapraszamy do katedry

Bądźmy 
tam razem
Uroczysty ingres bp. Stefana 
Regmunta do gorzowskiej 
katedry odbędzie się 19 stycz-
nia o godzinie 11.00. Dokła-
dnie tydzień później, 26 stycz-
nia nowego biskupa przy- 
wita konkatedra w Zielonej 
Górze.

Jak stanowi Kodeks Pra-
wa Kanonicznego, najpierw 
biskup nominat przedstawia 
w powierzonej sobie diece-
zji apostolskie pismo człon-
kom kolegium konsultorów. 
Po stwierdzeniu autentycz-
ności dokumentów następu-
je spisanie przez kanclerza 
kurii odpowiedniego aktu i 
złożenie pod nim podpisów. 
– To oznacza tzw. kanonicz-
ne objęcie diecezji. Od tej po-
ry nowy biskup sprawuje w 
niej władzę – tłumaczy bp Pa-
weł Socha, biskup pomocni-
czy diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej. 

Liturgicznym wyrazem te-
go aktu jest ingres. – To uro-
czyste wejście nowego bisku-
pa do matki kościołów diece-
zji, czyli katedry, przy obec-
ności duchowieństwa diece-
zjalnego i wiernych świeckich 
– wyjaśnia liturgista ks. Zbi-
gniew Kobus. 

Liturgia ingresu obfituje w 
znaki związane z posługą bi-
skupa. 19 stycznia w kate-
drze po publicznym odczyta-
niu listu apostolskiego, nun-
cjusz apostolski abp Józef Ko-
walczyk i metropolita szcze-
cińsko-kamieński abp Zyg-
munt Kamiński przekażą bp. 
Stefanowi Regmuntowi pa- 
storał, znak władzy biskupiej, 
a potem delegacje wszyst-
kich stanów Kościoła złożą 
tzw. homagium, czyli wyra-
zy posłuszeństwa i szacun-
ku. Nowy biskup zielonogór-
sko-gorzowski wygłosi homi-
lię, która będzie zawierać pro- 
gram jego posługi. Na to sło-
wo odpowiemy wyznaniem 
wiary. 

XTG

Kurię 
przedstawił 
biskupowi 
nominatowi 
bp Paweł Socha

Po lewej: Herb 
bp. Stefana 
Regmunta 
i jego dewiza: 
„Servire 
in caritate” 
– „Służyć 
w miłości”
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KS. TOMASZ GIERASIMCZYK:  Każ-
da misja kiedyś się zaczyna. Jak 
Ksiądz Biskup dowiedział się o 
nominacji na biskupa zielono-
górsko-gorzowskiego?

BP ADAM DYCZKOWSKI: – Byłem 
zupełnie zaskoczony. Około go-
dziny 21.00 zadzwonił do mnie 
nuncjusz i powiedział: „Adam, 
idziesz do Zielonej Góry!”. Na to 
ja: „A czy mam trochę czasu na 
zastanowienie się, na przemod-
lenie?”. Odpowiedział tylko: „Oj-
cu Świętemu się nie odmawia!”. 
Potem przyszedł dekret pisemny 
i zacząłem posługę. 

Znał Ksiądz Biskup naszą die-
cezję?

– Nie, ale nie miałem obaw. 
Do takich spraw podchodzę za-
wsze śmiało. Wiedziałem też, 
że jest tu wielu księży, z którymi 
kończyłem seminarium wrocław-
skie, bo po podziale część diece-
zji wrocławskiej przyłączono do 
ówczesnej diecezji gorzowskiej. 
Miałem tu więc znajomych i by-
łem spokojny.

Od razu był pomysł na duszpa-
sterstwo?

– Najpierw postanowiłem 
poznać diecezję i potem wy-
pracować pewien program. Po-
nieważ katolicyzm w Polsce jest 
bardzo powszechny (statystyki 
niezmiennie wykazują, że po-
nad 90 proc. Polaków uważa się 
za wierzących), ale często dość 
płytki, postawiłem na pogłębie-
nie. Statuty Akcji Katolickiej, Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży czy Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich, a także oaza, 
Odnowa w Duchu Świętym czy 
neokatechumenat stawiają so-
bie za cel solidne pogłębienie 

chrześcijańskiej formacji swoich 
członków. Bardzo słusznie! Bez 
tego nie można uprawiać apo-
stolstwa, bo człowiek nie bę-
dzie apostołem, tylko bojów-
karzem. Dlatego postawiłem 
na te grupy. Od 1944 roku je-
stem też harcerzem, znam war-
tość tej organizacji. To metoda 
bardzo udana i trafna, przema-
wiająca do młodzieży przywód-
czej, z inicjatywą, dlatego po-
stanowiłem też, w miarę moż-
liwości, jak najwięcej czasu po-

święcić harcerstwu, że-
by ono, opierając się 
na prawie harcerskim 
i etyce Chrystusowej, 
trafiało do młodzieży. 
Ten plan starałem się 
realizować. Bogu dzię-
ki, w dużej mierze się 
udało. Trafiłem na bar-
dzo zaangażowanego ks. Zbi-
gniewa Kucharskiego, asystenta 
Akcji Katolickiej, i bardzo kom-
petentnych ludzi świeckich: by-
łego kuratora oświaty Stanisła-

wa Rzeźniczka, prezesa 
Akcji, i obecnego pre-
zesa KSM na całą Pol-
skę Marcina Szczęsne-
go. Niestety, to wszyst-
ko jeszcze mało. Bar-
dzo bym się cieszył, 
gdyby w każdej parafii 
była Akcja Katolicka al-

bo Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich, oaza albo KSM dla mło-
dzieży, a w szkole harcerstwo. 
Niestety, w wielu małych para-
fiach nie da się założyć wszyst-

Odchodzi na emeryturę, ale zostaje w diecezji

Chciałbym dalej pomagać
Z bp. Adamem 
Dyczkowskim 

o posłudze biskupa 
zielonogórsko- 
-gorzowskiego  

rozmawia ks. Tomasz 
Gierasimczyk

– Bp Adam 
Dyczkowski  
w zeszłym 
roku obchodził 
jubileusz 
50-lecia święceń 
kapłańskich
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kich organizacji. Dlatego jesz-
cze trzeba wiele pracy.

Od 1992 roku biskup zielono-
górsko-gorzowski jest chyba 
jedynym w Europie biskupem, 
który ze swego domu do swej 
katedry ma 120 kilometrów…

– Po ostatnim podziale die-
cezji mój poprzednik, dziś arcy-
biskup przemyski Józef Michalik, 
przeniósł kurię diecezjalną z Go-
rzowa do Zielonej Góry. Był do 

tego zmuszony. Dziesięć kilome-
trów za Gorzowem zaczyna się 
już archidiecezja szczecińska, a 
z południa diecezji do Gorzo-
wa jest 200 km. Dlatego księża 
chcieli, żeby kurię umieścić bar-
dziej centralnie. Bardzo słusznie 
bp Michalik zdecydował się na 
Zieloną Górę. 

Na oczach Księdza Biskupa 
rodziło się województwo lu-
buskie. Przy tym było trochę 
sporów.

– Żeby doprowadzić do po-
rozumienia, zaprosiłem przed-
stawicieli dawnych województw 
zielonogórskiego i gorzowskie-
go na teren neutralny, do semi-
narium w Paradyżu. Tam usta-
laliśmy pewne sprawy dotyczą-
ce podziału kompetencji między 
Zieloną Górą i Gorzowem. Roz-
staliśmy się bardzo zgodnie, z 
wielką nadzieją. I ta umowa się 
sprawdza. Niestety, czasem po-
jawiają się niepokojące i zupeł-
nie niepotrzebne pomysły pew-
nych ludzi, którzy teraz propo-
nują, aby tę czy inną instytucję, 
wbrew ustaleniom, przenieść z 
Gorzowa do Zielonej Góry albo 
odwrotnie. To wprowadza nie-
potrzebny rozdźwięk między ty-
mi dwoma sympatycznymi mia-
stami. Zamiast całą siłę włożyć w 
rozwój duchowy, intelektualny i 
gospodarczy naszego wojewódz-
twa, dużo energii traci się na te 
spory. Robię wszystko, żeby te 
antagonizmy likwidować, żeby 
ta współpraca była poprawna. 
Za te wysiłki otrzymałem medal 
Zasłużonego dla Województwa. 
Mamy tylu mądrych parlamenta-
rzystów i zaangażowanych spo-
łecznie działaczy. Jestem pewien, 
że ci mądrzy ludzie te dysonan-
se będą likwidować i będziemy 
zwartą silną diecezją i zwartym 
silnym województwem.

A jaki był największy krzyż 
Księdza Biskupa?

– Kierowanie diecezją to nie-
łatwa rzecz. Trudne są sprawy 
administracyjne. Trudno czasem 
je rozstrzygnąć tak, aby wszy-
scy byli zadowoleni. Trudne są 
też kwestie finansowe. Jeste-
śmy biedną diecezją. W ogrom-
nej części były tu PGR-y, któ-
re poupadały, i tam często do 
dziś jest bezrobocie. Żeby utrzy-
mać wszystkie instytucje, bez 
których diecezja nie mogłaby 
funkcjonować, trzeba się moc-
no nagimnastykować. Ale z dru-
giej strony w tym czasie poświę-
ciłem ponad 70 nowych kościo-
łów. To naprawdę dowód wiel-
kiego przywiązania naszych die-
cezjan do Kościoła. Te świąty-
nie przeważnie zbudowano na 
wioskach, gdzie bieda szczegól-
nie dokucza, i jeśli w tej sytua-
cji ci ludzie potrafili zbudować 
kościół, to należy im się wiel-
kie uznanie. Pamiętam, kiedy w 
Kaszycach poświęcałem kościół, 
starszy pan czytał sprawozdanie 
o jego budowie. W tej wsi miesz-
kają w większości emeryci. Mia-
łem łzy w oczach, gdy słucha-
łem sprawozdania. Ile ofiarności 
i serca ci ludzie włożyli w budo-
wę swego kościoła! Miałem oka-
zję niedawno wizytować tę wio-

skę. Pytałem o tego pana. Oka-
zało się, że już nie żyje, a chcia-
łem jeszcze raz mu serdecznie 
podziękować.

Człowiek przed emeryturą mó-
wi często sobie: teraz będę miał 
czas na to i tamto. Ma Ksiądz 
Biskup jakieś plany?

– Na ile będzie życzył so-
bie tego mój następca, któremu 
oczywiście całkowicie się pod-
porządkuję, dokąd tylko Pan Bóg 
pozwoli, będę się starał służyć 
tej diecezji. Bogu dzięki, sił mi 
nie brakuje i chciałbym coś z sie-
bie dać. Chciałbym jak najwięcej 
pomóc Akcji Katolickiej, KSM-
owi, harcerstwu i innym stowa-
rzyszeniom, i zachęcać wiernych 
do włączania się w życie spo-
łeczne, do kandydowania na bur-
mistrzów, wójtów, sołtysów, do 
rad gminnych i miejskich, do 
udziału w szkolnych komitetach 
rodzicielskich, w których dziś ro-
dzice mają dużo do powiedze-
nia. Tego wymaga apostolstwo. 
Światły głos człowieka o sumie-
niu katolickim może tam wnieść 
dużo dobrego.

A więc ciągła aktywność…

– Mam nadzieję, że bę-
dę miał więcej wolności. Pod 
koniec roku szkolnego bywa-
łem już tak zmęczony, że prag-
nąłem urlopu jak zbawienia. 
Obiecuję sobie, że teraz będę 
mógł sobie pozwolić na luksus 
lektury także literatury pięknej. 
Do tej pory było to możliwe tyl-
ko na urlopie.  

Odchodzi na emeryturę, ale zostaje w diecezji

Chciałbym dalej pomagać

WSPOMNIENIA W PIGUŁCE
Bp Adam Dyczkowski kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską od 
1993 r. W tym czasie do najważniejszych wydarzeń należały: wizyta Jana 
Pawła II w Gorzowie w 1997 r., początek procesu beatyfikacyjnego bp. 
Wilhelma Pluty oraz w 2003 roku obchody 1000-lecia śmierci Pierwszych 
Męczenników Polski w Międzyrzeczu i zebranie plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski w Paradyżu. 
Bp Adam Dyczkowski był często gościem różnych grup laikatu, zwracał 
uwagę na działalność charytatywną, za którą ustanowił w diecezji nagro-
dę „Człowiek Człowiekowi”, dbał o rozwój parafialnych i szkolnych kół 
Caritas. Utworzył też fundusz stypendialny dla młodzieży. Po osiągnięciu 
75. roku życia, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, złożył na ręce pa-
pieża rezygnację z urzędu i poprosił o zwolnienie. 
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Kościół pw. św. Alberta 
Chmielowskiego w Zielonej 
Górze 27 i 28 grudnia wypełniło 
wzruszenie, śmiech i radość dzieci 
oraz profesjonalny śpiew. 

Kolędowi artyści przyjechali 
do Zielonej Góry z całej diecezji. 
W festiwalu wzięło udział około 
dwustu osób z 19 zespołów. O 
najwyższe miejsca rywalizowało 
także 15 solistów. Zespoły i so-
liści prezentowali dwa wybrane 
przez siebie utwory. Jury przy-
znało nagrody w czterech kate-
goriach. W kategorii grup du-
żych I miejsce zajął Gospel Chór 
z Przemkowa, wśród grup śred-

nich zwyciężyła schola parafial-
na z Drzonkowa, a najlepszym 
małym zespołem okazał się The 
Sound of Music ze Śliwnika. Zda-
niem jury, wśród solistów najle-
piej zaprezentowała się Wikto-
ria Tumielewicz ze Świebodzina. 
Laureaci w nagrodę otrzymali cy-
frowe aparaty fotograficzne. Fe-
stiwal zakończył pozakonkurso-
wy występ gości, zespołu jazzo-
wego Hallway.

Diecezjalny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek po 
raz pierwszy odbył się 
rok temu z inicjatywy 
działającego przy para-
fii Katolickiego Stowa-
rzyszenia Mło-

dzieży i przy wsparciu parafial-
nego oddziału Akcji Katolickiej. 
– Chcieliśmy zaproponować coś 
wartościowego dzieciom i mło-
dzieży, a zarazem zapełnić ist-
niejącą w naszej diecezji lukę. 
Do tej pory nie było organizo-
wanego na skalę diecezjalną żad-
nego festiwalu kolęd i pastora-
łek – wyjaśnia Urszula Furtak, 
współorganizatorka festiwalu i 

prezes Lubuskiego Od-
działu Akcji Katolickiej. 
Przygotowania do tego-
rocznej imprezy trwa-

ły około czterech miesięcy. 
– Najwięcej czasu zajęło nam 
pozyskanie sponsorów, zor-
ganizowanie bazy noclego-
wej oraz przyjmowanie zgło-
szeń – mówi Marta Cielińska, 
prezes parafialnego oddziału 
KSM. Życzliwe rodziny zapro-
siły około setki dzieci do swo-
ich domów na nocleg. Jak pod-
kreślają organizatorzy, uczest-
nicy prezentowali wysoki po-
ziom muzyczny. Ale nie tylko 
to jest ważne. Liczy się świą-
teczny klimat. – Festiwal jest 
dla nas wszystkich przedłuże-
niem świąt Bożego Narodzenia 
– podkreśla U. Furtak. 

MAGDALENA KOZIEŁ
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Gospel Chór z Przemkowa ma na swoim koncie już sporo zwycięstwThe Sound of Music śpiewem na głosy podbił nie tylko jury

Najmłodsze uczestniczki: Agatka (8 lat), Gabrysia (6 lat) 
i Julia (5 lat) z nowosolskiego zespołu Promyczki odebrały 
nagrodę od bp. Adama Dyczkowskiego, patrona festiwalu 
za II miejsce w kategorii grup małych

– Do śpiewania namówili 
mnie rodzice. To mój 
pierwszy festiwal i pierwsze 
publiczne występy – mówi 
najlepsza solistka festiwalu 
Wiktoria Tumielewicz

II Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Śpiewem przedłużone święta

wy występ gości, zespołu jazzo-
wego Hallway.

Diecezjalny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek po 
raz pierwszy odbył się 
rok temu z inicjatywy 
działającego przy para-
fii Katolickiego Stowa-
rzyszenia Mło-

współorganizatorka festiwalu i 
prezes Lubuskiego Od-
działu Akcji Katolickiej. 
Przygotowania do tego-
rocznej imprezy trwa-

kreślają organizatorzy, uczest-
nicy prezentowali wysoki po-
ziom muzyczny. Ale nie tylko 
to jest ważne. Liczy się świą-
teczny klimat. – Festiwal jest 
dla nas wszystkich przedłuże-
niem świąt Bożego Narodzenia 
– podkreśla U. Furtak. 

Najmłodsze uczestniczki: Agatka (8 lat), Gabrysia (6 lat) 
i Julia (5 lat) z nowosolskiego zespołu Promyczki odebrały 
nagrodę od bp. Adama Dyczkowskiego, patrona festiwalu 

Solistki 
drzonkowskiej 
scholi
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Zapowiedzi
  BAL GWIAZD
Ruch Domowy Kościół i Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” zapraszają 2 LUTE-
GO na XIII Bezalkoholowy Bal 
Karnawałowy pod hasłem: 
„Gwiazdy, gwiazdeczki i…”. 
Hasło określa temat karnawa-
łowych przebrań. Podczas ba-
lu przewidziany jest m. in. kon-
kurs na „Gwiezdne Ciasto” włas-
nego wypieku. Kontakt: „Civitas 
Christiana”, tel. (068) 325 31 56 w 
godz. od 8.00 do 15.00 lub (068) 
453 50 35 – po godz. 15.00.

  DLA MAŁŻEŃSTW I RO-
DZIN

Wspólnota Domowego Kościo-
ła zaprasza OD 18 DO 20 STYCZ-
NIA na rekolekcje pt. „Uczucia 
i emocje drogą komunikacji w 
małżeństwie”. Zgłoszenia: Zofia 
i Władysław Sadeccy, tel. (068) 
453 50 35; 0601 942 939. 

  REKOLEKCJE NA FERIE 
Rekolekcje powołaniowe dla 
chłopców odbędą się OD 25 DO 
28 STYCZNIA w domu rekolekcyj-
nym św. Jacka przy Seminarium 
Duchownym w Paradyżu. Re-
kolekcje skierowane są do mło-
dzieży szkół średnich, studen-
tów i uczniów klas trzecich gim-
nazjum. Koszt 40 zł. 
Referat Powołaniowy Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej za-
prasza także chłopców z klas 
maturalnych, którzy myślą o po-
wołaniu kapłańskim na rekolek-
cje w Zakopanem. Termin: 31.01 
– 4.02. Koszt 200 zł. Wyjazd z 
Seminarium Duchownego.
Zgłoszenia: ks. Marcin Ku-
perski, tel. 604 624 142, mail: 
frere@o2.pl .

  KONFRONTACJE TEA-
TRALNE 

Regionalne Centrum Animacji 
Kultury w Zielonej Górze za-
prasza do udziału w II Pono-
worocznych Konfrontacjach 
Teatralnych – POKOT 2008 
(OD 15 DO 17 LUTEGO). W imprezie 
w Teatrze Lubuskim mogą wziąć 
udział teatry amatorskie działają-
ce w szkołach ponadgimnazjal-
nych, na uczelniach, przy ośrod-
kach kultury i inne grupy tea-
tralne. Zgłoszenia do 28 STYCZNIA. 
Informacje: RCAK, tel. 68 345 93 
04 lub www.zgora.pl/rcak

Misyjni kolędnicy 

Dla afrykańskiej parafii 
Dzieci z kółka misyjnego parafii 
pw. św. Franciszka z Asyżu w 
Zielonej Górze kolędowały po 
domach i zbierały datki na misje 
w Ugandzie. 

Jak przystało na polską trady-
cję, dzieci wyruszyły na ulice pa-
rafii prowadzone przez kolędni-
czą gwiazdę, za którą szli paste-
rze, aniołowie, Maryja z Dzieciąt-
kiem i Józefem. Misyjne przed-
stawienie i stroje powstawały 
cały Adwent. – Mamy nadzie-
ję, że ludzie przyjmą nas życz-
liwie – mówili 
tuż przed roz-
poczęciem ko-
lędowania Se-
bastian Zakrę-
ta i Łukasz Ma-
ciejewski. Na-
dzieje nie by-

ły płonne. Dzięki otwartości pa-
rafian, dzieci pod opieką o. Bog-
dana Klóski i Małgorzaty Pan-
kiewicz zebrały 365 złotych. – 
Pieniądze przekażemy na misje 
w Kakaooge w Ugandzie, którą 
opiekuje się nasza franciszkańska 
parafia – wyjaśnia o. Bogdan Kló-
ska. Licząca około cztery tysią-

ce wiernych placówka w Kakaoo-
ge ma swoją szkołę i uruchamia 
właśnie szpital. 

Franciszkańskie dziecięce 
kółko misyjne odpowiedziało w 
ten sposób na ogólnopolską ak-
cję Kolędników Misyjnych zorga-
nizowaną przez Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci.  MK

Kościół w Sobczycach czeka na konsekrację 

Urokliwa nowość

Zabytkowy ołtarz z obrazem 
„Zaśnięcie św. Józefa” po kilku 
latach powrócił do świątyni. 
Wierni mogą go podziwiać  
w odrestaurowanej formie  
w swoim nowym kościele. 

Kościół filialny pw. MB Ró-
żańcowej należy do parafii ko-
legiackiej pw. Wniebowzięcia 
NMP w Głogowie. Po wojnie 

wierni ze wsi Sobczy-
ce modlili się w kapli-
cy przerobionej z bu-
dynku mieszkalnego. 
Budynek ten rozebra-
no i w 2000 roku na 
miejscu starego koś-
cioła wylano fundamenty pod 
nową świątynię. Budowę za-
kończono po siedmiu latach. 
Przez ten czas liturgię odpra-
wiano w dawnej świetlicy wiej-
skiej. – Świątynię zbudowano 

przy niemałym trudzie wielu 
parafian, którzy tu pracowali i 
co miesiąc składali swoje ofia-
ry – wyjaśnia proboszcz, ks. 
Rafał Zendran. 

Ołtarz z obrazem, pocho-
dzący najprawdopodobniej z 
kościoła pw. św. Mikołaja w 
Głogowie, od rozbiórki starej 
kaplicy leżał nieużywany. W 
grudniu trafił do renowacji i 
po miesiącu zamontowano go 
w nowym kościele. Ramy po-
tężnego płótna i kapitele ko-
lumn dźwigające stylizowany 
baldachim pokryto złoceniami. 
Inwestycję współfinansował 

Urząd Gminy w Kotli. 
W kościele tuż przed 
Bożym Narodzeniem 
zamontowano też ław-
ki przywiezione z koś-
cioła seminaryjnego w 
Paradyżu. – To jeden z 

najbardziej urokliwych nowych 
kościołów na ziemi głogow-
skiej – zapewnia ks. R. Zen-
dran. Poświęcenie świątyni za-
planowano na wiosnę. 

MAGDALENA KOZIEŁ

Renowacji 
ołtarza podjął 
się artysta 
plastyk Dariusz 
Sagan
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zgg@goscniedzielny.pl
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

 

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

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasz kościół mieści się w garażu, w którym sta-
ły kiedyś pojazdy wojskowe: wozy opancerzo-
ne i samochody łączności. Teraz jest to miej-
sce łączności człowieka z Bogiem. Pierwszą 
Pasterkę w roku 2000 przeżyliśmy w bardzo 
skromnych warunkach, a później rozpoczął 
się czas urządzania wnętrza naszego kościo-
ła. Ludzie przynosili z domów krzesła i ławki, 
a także dywany. To było wspólne dzieło, które 
bardzo nas zjednoczyło. Od początku budowa-
liśmy wspólnotę opartą nie tylko na modlitwie. 
Spędzaliśmy też wspólnie wolny czas, zwłasz-
cza niedziele. Nasze festyny gromadzą napraw-
dę rzesze parafian, i nie tylko. Parafia ma też 
szczególny udział w przygotowaniu pieszej 
pielgrzymki do Częstochowy. Tu znajduje się 
pielgrzymkowa baza i sprzęt. W swojej propo-
zycji dla parafian mamy pielgrzymki autokaro-
we, m.in. każdego roku w lutym, z okazji rocz-
nicy erygowania parafii, odbywa się pielgrzym-
ka do Częstochowy. Niektórzy mówią, że nie 
ma potrzeby budowy nowej świątyni, ale pla-
ny rozbudowy miasta sprawiają, że nowy koś-
ciół powstanie. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00

KS. ANDRZEJ 
TOMYS

Urodził się w 1964 roku w 
Zielonej Górze. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1991 roku. 
Był wikariuszem w Głogowie 
i w Gorzowie. Jako proboszcz 
pracuje od siedmiu lat. Jest 
też kierownikiem gorzow-
skich grup pieszej pielgrzym-
ki na Jasną Górę.

Kościół, podobnie jak 
plebania, powstał  

w budynku powojskowym
Na dole: Przykościelny 
krzyż ma 22 metry 

wysokości i kształtem 
nawiązuje do krzyża  

na Giewoncie

Ta parafia narodziła się 
na początku XXI wieku. 
Powstała z największej 
wówczas parafii w diecezji, 
jaką była 25-tysięczna 
wspólnota pw. NMP 
Królowej Polski.

Decyzję o jej utwo-
rzeniu podjęto w Roku 
Jubileuszowym 2000, 
stąd tytuł parafii. Osta-
tecznie liczącą osiem 
tysięcy wiernych para-
fię erygowano 1 lute-
go 2001 r. Starania o 
lokalizację prowadzono 
już znacznie wcześniej, 
ale stała się ona możli-
wa dopiero po likwida-
cji gorzowskiej jednost-
ki wojskowej. Do two-
rzenia placówki odde-
legowano dwóch księ-
ży, wcześniej wikariu-
szy w parafii-matce. – 
Myślę, że było to do-
brze przyjęte, bo prze-
szliśmy niejako z ludem 
na nowe miejsce – oce-
nia wyznaczony do roli 
proboszcza ks. Andrzej 
Tomys. 

Opiszą to  
w gazecie
– Mówią, że to naj-

przytulniejszy kościół w 
mieście. Tu chyba jest 
najwięcej ślubów – przy-
puszcza Marian Kempa 
zasiadający w radzie pa-
rafialnej. – Ale mamy już 
projekt nowego kościo-
ła. W tym roku ruszą 
prace przy jego budo-
wie – dodaje. Parafialny 
rajca jest też odpowie-
dzialny za Przyjaciół Pa-
radyża. Wspólnota ma 
za kogo się modlić i z 
kim się spotykać. Z pa-
rafii pochodzi trzech se-
minarzystów. Jeden z 
nich jest już diakonem.

Plebania w dawnej 
wojskowej strażnicy jest 
przyjazna i otwarta. Tu 
ciągle ktoś przychodzi. 
W jej wnętrzu powstaje 
też parafialny miesięcznik 
„Echo Zbawiciela”. – Pi-
szemy dużo o naszej spo-
łeczności. Są tu m. in. re-
portaże z parafialnych 
wydarzeń, na przykład 
z ostatnich pielgrzymek 
do Ziemi Świętej i Fati-
my, oraz świadectwa pa-
rafian – mówi Karolina Po-
lichnowska, szefowa sied-
mioosobowej redakcji. 

Nie te czasy?
Póki nie powstanie 

nowe osiedle, zmartwie-
niem może być malejąca 
liczba dzieci i młodzie-
ży. Do tego dochodzi 
jeszcze problem „ducha 
czasu”. Parafialną kilku-
nastoosobową scholę 
docenia wielu starszych, 
ale z młodszym poko-
leniem jest pewien kło-
pot. – Nie jest dziś ła-

two zachęcić młodzież 
do wspólnego śpiewu i 
gry – mówi Alicja Grud-
niewska. Ale wystarczy 
posłuchać tej grupy, że-
by wiedzieć, że ci, któ-
rzy spróbują, nie będą 
musieli się wstydzić. 

Nie muszą się wsty-
dzić także uczniowie 
działającej na terenie pa-
rafii Szkoły Podstawo-
wej Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowaw-
ców im. bł. Piotra Fras-
satiego, która niedawno 
obchodziła 15-lecie ist-
nienia. W kościele jest 
obraz jej patrona. – Raz 
w miesiącu mamy tu 
Msze św. dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców – 
mówi Andrzej Waleński, 
nauczyciel wf i animator 
kandydatów do bierzmo-
wania. – Szkoła jest sym-
patyczna i bez przemo-
cy. Nie wszyscy ucznio-
wie są w stu procentach 
praktykującymi katolika-
mi, ale dają się zainspi-
rować – dodaje. 

KS. TOMASZ 
GIERASIMCZYK

PANORAMA PARAFII 
pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie

Kościół po wojsku
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