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7 września 2008
nr 36/124

Lubuski rok szkolny 
ofi cjalnie rozpoczęto 
w Gorzowie Wlkp. 
Uroczystości odbyły 
się 1 września 
w kościele pw. 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i w I LO
im. T. Kościuszki.

I nauguracyjną Mszę św. odprawił 
bp Stefan Regmunt. 

– W szkole trzeba zdobyć wiedzę, 
ale i  cnoty potrzebne, aby w sposób 
godny człowieka postępować – mó-
wił w homilii. 

Dalsze obchody trwały w gmachu 
szkoły, który zgromadził młodzież, 
rodziców oraz przedstawicieli kultu-
ry i polityki. Kurator Roman Sondej 
stwierdził, że lubuska oświata „chy-
ba lepiej niż kiedykolwiek w histo-
rii” jest gotowa na rozpoczęcie roku 
szkolnego i przypomniał, że ten rok 
obwołano Rokiem Przedszkolaka, co 
wiąże się z pracą nad zapewnieniem 

dzieciom prawa do co najmniej rocz-
nej edukacji przedszkolnej. 

Tego dnia wręczono też nagro-
dy uczniom, nauczycielom, szkołom 
i środowiskom wspomagającym 
edukację. Wyróżnienia wojewody 
Heleny Hatki otrzymały m. in. Ka-
tolicka Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum z Żar, Stowarzyszenie im. 

Brata Krystyna i Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży. 

Po wakacjach do lubuskich szkól 
powróciło niemal 145 tys. uczniów, 
a prawie 10 tys. rozpoczęło swą edu-
kację. Ich nadzieje są jasne. – Liczymy 
na dobre oceny – mówią Paula Rzep-
kowska i Karolina Fiącek z gorzow-
skiego Gimnazjum nr 21. xtg

Gorzowski weekend dla otrzeźwienia

H asła „Nie ma wolności, bez 
trzeźwości”, „Trzeźwi rodzi-

ce, szczęśliwe dzieci” niesiono 
w sobotę 30 sierpnia podczas II 
Marszu Trzeźwości. – Ten marsz 
to wydarzenie prorocze, głos na 
całą Polskę – mówił ks. Henryk 
Grządko, diecezjalny duszpasterz 
trzeźwości. Ponad 350 osób, także 
spoza diecezji, przeszło z placu 
Jana Pawła II do katedry. Tu Mszę 
św. w intencji ojczyzny odprawił bp 
Stefan Regmunt. Po liturgii złożono 
kwiaty pod krzyżem „Solidarności” 
i odczytano apel o trzeźwość. 
Organizatorzy marszu, m.in. 
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna 
i Duszpasterstwo Trzeźwości następ-
nego dnia, w niedzielę, przygotowa-
li też na gorzowskiej „Słowiance”
XII Festyn Rodzinny „Zdrowo, 
Trzeźwo i Sportowo”. 

Ks. Tomasz Gierasimczyk
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Inauguracja roku szkolnego 2008/2009

Rok Przedszkolaka
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GORZÓW. Państwo Łukasz i Anna Gierowie z Szydłowa od 12 lat działają w Klubie Abstynenta 
„Apogeum” w Strzelcach Krajeńskich. W marszu szli razem z dziećmi: Natalią, Marcinem i Agatą

Bp Stefan Regmunt i prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak 
sprawnie posłali piłki do bramki na otwartym i poświęconym 
kompleksie sportowym gorzowskiego ogólniaka

O to jedno 
z głównych zadań 

duszpasterskich naszej 
diecezji: odbudowa 
życia rodziny, 
aby stała się na 
nowo pierwszą 
i najlepszą instytucją 
wychowawczą dzieci 
Bożych dla świętego 
życia na ziemi 
i wiecznego szczęścia 
w niebie – zwracał się 
do diecezjan 
na początku swojego 
pasterzowania 
bp Wilhelm Pluta. 
Po pięćdziesięciu 
latach to wciąż 
ważne zadanie dla 
diecezjalnych i polskich 
rodzin. I chyba nawet 
bardziej aktualne 
niż wtedy. Więcej 
o wydarzeniach 
z 1958 roku i osobie 
biskupa na str. VI i VII.

tekst
KRZYSZTOF KRÓL

redaktor wydania
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Lubuski dzień

GORZÓW WLKP. Obchody Dnia 
Województwa Lubuskiego w 10. 
rocznicę jego powołania rozpo-
częły się w katedrze 30 sierpnia 
Mszą św. pod przewodnictwem 
bp. Stefana Regmunta. W homi-
lii bp Regmunt wyraził zadowo-
lenie, że święto jest okazją do 
ukazania dobra ziemi lubuskiej. 
Dalsze uroczystości odbywały się 
m.in. w amfiteatrze, gdzie oprócz 
koncertów zespołów „Leszcze” i 
„Raz, Dwa, Trzy” prezentowano 
dorobek artystyczny, kultural-
ny i gospodarczy województwa. 
Wyróżniono też Lubuskich 
Animatorów Kultury. Wśród tego-
rocznych 20 laureatów znalazł się 
ks. kan. Tadeusz Dobrucki, diece-
zjalny duszpasterz rolników i pro-
boszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Żarach.

Ks. Tadeusz Dobrucki 
odebrał wyróżnienie z rąk 
marszałka województwa 
lubuskiego Marcina 
Jabłońskiego
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ZIELONA GÓRA– GORZÓW 
WLKP. W katedrze i konkatedrze 
31 sierpnia świętowano 28. rocz-
nicę powstania Niezależnego 
S a m o r z ą d n e g o  Z w i ą z k u 
Zawodowego „Solidarność”. W 
Zielonej Górze Mszy św. prze-
wodniczył bp Stefan Regmunt. 
Po Mszy św. odsłonięto wystawę 
„Od początku z Janem Pawłem II”, 
którą przez kilka tygodni będzie 
można oglądać w tutejszej świą-
tyni. – Znajdziemy tu dowody, że 

„Solidarność” była niezwykle zwią-
zana z Ojcem Świętym, a Ojciec 
Święty z nami – wyjaśnia Bożena 
Pierzgalska, rzecznik Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”. Także 
o godzinie 18.00, ale w Gorzowie, 
diecezjalny duszpasterz ludzi 
pracy ks. Witold Andrzejewski 
przewodniczył Mszy św., w trak-
cie której grała Orkiestra i Chór 
Stowarzyszenia Mozart 2003. Po 
uroczystości złożono kwiaty przy 
krzyżu „Solidarności”.

Anioły na szlaku

GUBIN. Grupa pielgrzymkowa 
„Gubińskie Anioły” z parafii pw. 
Trójcy Świętej 28 sierpnia po 
raz siódmy wyruszyła pieszo do 
Rokitna. Ponad 50 pielgrzymów 
prowadził proboszcz ks. Ryszard 

Rudkiewicz. Pątnicy przemie-
rzyli około 120 km, zatrzymu-
jąc się na noclegi w Osiecznicy, 
Świebodzinie i Bobowicku. 
Do celu dotarli w niedzielę 31 
sierpnia.

Ten obraz Matki Bożej powstał po śmierci Jana Pawła II.
Jego wizerunek jest z drugiej strony.
NA ZDJĘCIU OD PRAWEJ: Krystyna Tulis i Teresa Szubert
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Od początku z JPII

Poczet sztandarowy zielonogórskiego regionu.
OD PRAWEJ: Danuta Fabiś, Michał Krawczyk i Bożena Perucka
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Uczniowie i nauczyciele

BYTOM ODRZ. Po raz czwarty 
z parafii pw. św. Hieronima 
wyruszyła piesza pielgrzymka 
na Górę św. Anny (parafia Brzeg 
Głogowski). W ostatnią sobotę 
na pielgrzymi szlak liczący 15 
kilometrów wybrało się blisko 
sto osób, głównie mieszkańców, 
choć nie brakowało przedstawi-
cieli pobliskich miejscowości. 
– W trakcie wędrówki modlimy 
się o pomyślny nowy rok szkol-
ny i akademicki – wyjaśnia ks. 
Marek Waściński, wikariusz 
bytomskiej parafii. Od począt-
ku w pielgrzymce uczestniczy 

i pomaga Agata Głębska. – To 
świetny pomysł. Idą całe rodzi-
ny, dzieci i rodzice, uczniowie i 
nauczyciele – ocenia nauczyciel-
ka angielskiego.

Szły też babcie z wnukami. NA ZDJĘCIU: Janina Dutkiewicz 
z wnukiem Pawłem (Z PRAWEJ), Michałem i rocznym Kubusiem
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Paradyskie Dni Duszpasterskie

Plany
na nowy rok

Przyszły rok liturgiczny 
przeżywać będziemy 
pod hasłem: „Otoczmy troską 
życie”. Najważniejszym 
wydarzeniem będzie 
20-lecie koronacji obrazu 
MB Rokitniańskiej.

G ościem spotkania w Paradyżu był 
ks. dr Piotr Gąsior z Krakowa, który 

w swych wystąpieniach przedstawił uczest-
nikom główne wątki encykliki Jana Pawła II 
„Evangelium vitae” oraz przybliżył sylwetkę 
św. Joanny Beretty Molli: żony, matki, lekarki  
i katoliczki. 

Następnie założenia diecezjalnego pro-
gramu duszpasterskiego roku 2008/2009 
zaprezentował bp Stefan Regmunt. Jako 
główne wydarzenie zapowiedział obchody 
20. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 
Rokitniańskiej. Odbędą się one w Rokitnie 
13 czerwca pod przewodnictwem abp. Jó-
zefa Michalika. Wśród duszpasterskich 
celów bp Regmunt wyróżnił utworzenie 
centrów nauk przedmałżeńskich w więk-
szych ośrodkach miejskich i uzupełnienie 
poradni przedmałżeńskich we wszystkich 
dekanatach.

Temat dni był też okazją do przedstawienia 
dotychczasowych diecezjalnych inicjatyw 
w zakresie troski o życie, małżeństwo i rodzi-
nę. Tu głos należał głównie do świeckich. Dzia-
łalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
omówił Lech Kopyść. Ruch Domowego Ko-
ścioła prezentowali Zofia i Roman Borowscy. 
Inicjatywę Spotkania Małżeńskie „Dialog we 
dwoje” przybliżyli Monika i Bogdan Siemasz-
kowie, a działalność Diecezjalnego Ośrodka 
Adopcyjnego w Gorzowie i Domu Samotnej 
Matki w Żarach księża Dariusz Orłowski i Zyg-
munt Czepirski. Z ogólnym stanem poradnic-
twa małżeńskiego i rodzinnego w parafiach 
zapoznała duszpasterzy Dorota Tyliszczak, 
diecezjalna doradczyni życia rodzinnego.

Wśród pozostałych ważnych tematów 
znalazła się też kwestia przygotowania do 
bierzmowania. Po kilku latach prowadzenia 
w diecezji nowatorskiego w skali kraju progra-
mu przyszedł czas na oceny. Proboszczowie 
swoje uwagi przedstawią w ankietach, które 
pomogą biskupowi diecezjalnemu wprowa-
dzić ewentualne korekty.

Paradyskie Dni Duszpasterskie to trady-
cyjnie także moment, w którym wyznanie 
wiary i stosowne przyrzeczenia składają 
nowo ustanowieni proboszczowie. W tym 
roku parafie po raz pierwszy objęło pięciu 
kapłanów.

Ks. Tomasz Gierasimczyk
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Mali artyści muszą posiąść sztukę 
odróżniania lewej nogi od prawej
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Pod farą o pokój

GUBIN. Przy miejscowej farze 31 sierpnia 
odbyła się ekumeniczna modlitwa o pokój. 
Uczestniczyli w niej mieszkańcy obu nadgra-
nicznych miast oraz duszpasterze: inicjator 
nabożeństwa ewangelicki pastor Michael 
Domke, oraz ks. Ryszard Rudkiewicz, pro-
boszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Gubinie 
wraz z wikariuszami. Katolicką parafię 
z Guben prezentowali świeccy.

Letnia śpiewogra

WSCHOWA. W ostatni tydzień wakacji dzieci 
z parafii pw. św. Jadwigi mogły brać udział 
w warsztatach muzyczno-teatralnych, które 
przedpołudniami odbywały się w tutejszej 
kaplicy. Dzieci odtwarzały sceny biblĳne, 
grały na własnoręcznie zrobionych instru-
mentach i uczyły się śpiewu od młodzieży ze 
scholi „Betania”. Jak tłumaczy ks. Sławomir 
Przychodny, wikariusz parafii i organizator 
warsztatów, była to też okazja, aby przy-
jąć nowych członków do scholi dziecięcej 
„Miriam” i przygotować repertuar na powa-
kacyjne Msze św.

Ostatni biwak

KRZYWA. Nad brzegiem Bobru swoje namioty 
rozbiła młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, głównie z parafii w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. – Ostatnie wakacyjne dni chcie-
liśmy przeżyć aktywnie i z Panem Bogiem 
– tłumaczy Anna Solarz, wiceprezes nowo-
grodzkiego oddziału KSM. Na łonie przyrody 
obozowicze nie tylko wypoczywali, ale także 
wędrując wzdłuż rzeki, przeżyli nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej i Mszę św. w niedalekich 

Jak zwykle zainteresowaniem cieszyło się stoisko Diecezjalnej Księgarni św. Antoniego
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M agazyn otwarto w kwietniu. 
Jego cele to pozyskiwanie 

sprzętu, odzieży i żywności od osób 
indywidualnych, firm, instytucji 
oraz koordynowanie programu 
PEAED, który polega na dostar-
czaniu żywności najuboższym 
mieszkańcom Unii Europejskiej.

– Obsługujemy całą północ-
ną część diecezji. Stąd żywność 
i odzież trafiają do Parafialnych 
Zespołów Caritas, które rozdzielają 
je na terenie parafii. Miesięcznie 
wydajemy około 10 ton żywności 
– wyjaśnia kierownik magazynu 
Jan Bernolak.

Ta pomoc, jak zapewnia wice-
dyrektor diecezjalnej Caritas ks. 
Andrzej Kołodziejczyk, jest wciąż 
potrzebna. – Ona jest symboliczna, 
ale w rodzinach utrzymujących się 
z zasiłku czy renty socjalnej każdy 
grosz jest oglądany trzy razy – tłu-
maczy. – Pytaliśmy wolontariuszy 
parafialnych zespołów, czy jest 

sens to robić pomimo wymogów 
administracyjnych i dużego nakła-
du pracy. Odpowiedzieli, że tak. Dla 
wielu osób to konkretna pomoc. 
Mogą wtedy odłożyć pieniądze na 
inne rzeczy: leki, opłaty czy edu-
kację dzieci – dodaje.

W tym samym budynku uru-
chomiono też wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego. Z usług 
placówki mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne z lekarskim 
wskazaniem do stosowania od-
powiedniego sprzętu.

– Ta inicjatywa spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowa-
niem. Wiele sprzętu trafiło już 
do potrzebujących – zapewnia 
Jan Bernolak. – Dlatego apeluje-
my o przekazywanie nam sprzętu 
rehabilitacyjnego w dobrym sta-
nie – dodaje. 

Krzysztof Król

Pomódl się z Ojcem Pio

Być pokornym jak on
W tym roku dziesięciolecie ob-
chodzi Grupa Modlitwy Ojca 
Pio przy parafii ojców kapucy-
nów w Gorzowie Wlkp. To jed-
na z kilkunastu takich wspólnot 
w diecezji.

W szystko zaczęło się od piel-
grzymki do San Giovanni 

Rotondo na beatyfikację Ojca Pio. 
Do Włoch wybrało się ponad 50 
osób, wśród nich Leszek Geleta.

– Miałem w tym okresie pro-
blemy z wiarą. Zacząłem szukać 
i przyszedłem kiedyś do kościoła 
ojców kapucynów. Potem pojecha-
łem na pielgrzymkę, choć prawie 
nic nie wiedziałem na temat Ojca 
Pio. Po powrocie powstała grupa, 
a mnie wybrano na prowadzącego 
– wspomina.

Od tego czasu członkowie grupy 
spotykają się 23. dnia każdego mie-
siąca, wdzień śmierci swojego patro-
na. Najpierw gromadzą się o godz. 

17.30 w kościele przy figurze świę-
tego, gdzie modlą się w intencjach 
przyniesionych przez parafian.

– Jest specjalna skrzynka, do 
której każdy może anonimowo 
wrzucić kartkę z osobistą proś-
bą lub podziękowaniem. Później 
każdy zabiera kilka tych kartek do 
domu i naszym obowiązkiem jest 

modlić się w tych intencjach – wy-
jaśnia Jadwiga Zięcina. Potem jest 
Msza św., nabożeństwo i spotkanie 
integracyjne.

Dla członków grupy drogo-
wskazem jest osoba świętego. 
– Chciałabym naśladować o. Pio 
i być tak pokorna jak on – mówi 
Barbara Leśniak.

Działalność wspólnoty nie 
ogranicza się jednak tylko do 
parafii.

– Kiedy już grupa istniała, 
to parę razy pytałem s. Michaeli
Rak, ówczesnej kierownik gorzow-
skiego hospicjum, w jaki sposób 
możemy pomóc. W końcu stwier-
dziliśmy, że zajmiemy się tym, do 
czego grupa jest przeznaczona, 
czyli modlitwą. Przychodzimy 
w pierwszą środę miesiąca i w ka-
plicy hospicyjnej modlimy się za 
chorych – wyjaśnia L. Geleta. 

Krzysztof Król

Rekolekcje
ze św. Pio
Rokitno, 27 i 28 września 
Informacje i zapisy: 
Leszek Geleta,
tel. 0 667 272 888

Gorzowska grupa liczy 30 osób. NA ZDJĘCIU OD LEWEJ: Jadwiga 
Zięcina, Barbara Leśniak, Leszek Geleta, Jan Kaczmarek i Celina 
Brzostek

K
RZ

YS
ZT

O
F 

K
R

Ó
L

Wypożyczalnia 
sprzętu
Adres: ul. Towarowa 6, 
Gorzów Wlkp.
tel. 095 735 91 03.
Godziny otwarcia:
Pn., śr. i pt.: w godz. 
8.00–12.00, 
Wt. i czw.: w godz. 
12.00–16.00. 

Najbardziej potrzebne są teraz wózki, kule, zwykłe 
i przeciwodleżynowe materace, odsysacze oraz usztywniacze 
kręgosłupa i kończyn – wylicza Jan Bernolak

W Gorzowie na 
dobre działają już 
Magazyn Pomocy 
Żywnościowej 
i Rzeczowej oraz 
Wypożyczalnia 
Sprzętu 
Rehabilitacyjnego. 

Inicjatywa Caritas 

Potrzebne wózki i kule
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Diecezjalne 
Dni Młodych
ZIELONA GÓRA, 
19–21 WRZEŚNIA
CZĘŚĆ I
Spotkanie animatorów i li-
derów
Piątek 
17.30 – przygotowanie i Msza 
św. 
20.00 – warsztaty
Sobota
9.00 – uwielbienie i Msza św. 
10.30 – warsztaty
CZĘŚĆ II
Sobota
12.00 – otwarcie DDM
14.00 – posiłek
15.00 – koncert Głogów Gospel 
Choir
17.15 – nabożeństwo Trzech 
Ikon
Niedziela 
9.00 – przywitanie 
10.00 – nabożeństwo Chodzenia 
po Wodzie
12.00 – Msza św.
13.30 – obiad
14.30 – występ kabaretu Hrabi.
Szczegółowe informacje o spo-
sobie uczestnictwa – u dusz-
pasterzy

Do Fatimy

Parafia pw. św. Jadwigi Królowej 
we Wschowie organizuje od 
13 do 21 października piel-
grzymkę do Fatimy. Informacje: 
ks. Sławomir Przychodny, tel. 
0605 299 577.

Pedagodzy u Maryi

XX Pielgrzymka Nauczycieli, 
Wychowawców i Kateche-
tów do Rokitna odbędzie się 
21 września Program: 9.30 – 
Droga Krzyżowa, 12.00 – Msza 
św. pod przewodnictwem
bp. Pawła Sochy.

Tydzień 
Miłosierdzia 
Obchodzić będziemy w Polsce 
od 28 września do 4 paź-
dziernika. W diecezji, jak co 
roku, przy kościołach odbędą 
się zbiórki pieniężne na dzia-
łalność parafialnych zespołów 
Caritas i Caritas diecezjalnej.

Chcą wchodzić tam, 
gdzie nikt się 
nie wybiera 
i zajmować tym, 
o czym inni 
zapomnieli. 

E uropejskie Centrum Wolon-
tariatu formalnie istniało już 

wcześniej. Ale dopiero teraz zaczy-
na pracować pełną parą. Tworzy 
je około 30 osób z Zielonej Góry 
i okolic.

– Jan Paweł II zachęcał świec-
kich do działalności społecznej. 
My chcemy w tym zakresie szukać 
dziur, których jeszcze nikt nie za-
łatał – mówi prezes stowarzysze-
nia Grzegorz Kamiński. Celem jest 
zwiększenie aktywności społecz-
nej obywateli oraz prowadzenie 
działalności edukacyjnej i wycho-
wawczej. A wszystko to w duchu 
Ewangelii. 

Plany

Jak na razie ECW musiało 
dokonać sporo zmian w swej 
strukturze organizacyjnej. Po 
miesiącach pracy nad reorganiza-
cją stowarzyszenie podzielono na 
siedem bloków, m.in. duszpaster-
ski, ewangelizacyjny, szkoleniowy 
i multimedialny.

– Teraz możemy podejmować 
nowe zadania, a pomysłów mamy 
sporo, np. szkolenia czy koncerty. 
Potrzebny jest nam jednak lokal, 
w którym mielibyśmy siedzibę 
– mówi G. Kamiński. W trakcie 
dopracowywania jest pomysł 
spotkań młodzieży z ciekawymi 
osobami w miejskich pubach i 
lokalach.

– Chcemy umożliwić rozmo-
wy z wartościowymi ludźmi, 
wyrażanie swojego światopoglą-
du, zadawanie ważnych pytań w 
neutralnych warunkach, gdzie 
po prostu młodzi najczęściej 
przebywają – tłumaczy Grzegorz 
Czajkowski. Prawdopodobnie 
projekt ruszy już na jesień. Innym 
pomysłem jest działalność na rzecz 
dzieci. Członkowie stowarzysze-
nia chcieliby wyjść naprzeciw 

miejskiej potrzebie i być może 
założyć przedszkole.

– Pomysł udał się we Wrocła-
wiu, gdzie studentki z naszej diece-
zji prowadzą dzienny dom pobytu 
dla dzieci, może uda się to i nam w 
Zielonej Górze – mówi ks. Robert 
Patro, diecezjalny duszpasterz 
młodzieży i asystent kościelny 
stowarzyszenia.

Praktyka

Najważniejszym jednak do-
tychczas zadaniem ECW jest 
organizacja Diecezjalnych Dni 
Młodych.

– To spore przedsięwzięcie 
logistyczne i duszpasterskie. 
Musimy szukać wciąż nowych 
pomysłów i sposobów dotarcia 
do młodzieży z ewangelicznym 
przesłaniem – tłumaczy G. 
Czajkowski.

Tegoroczny temat DDM brzmi: 
„Wyzwolić moc świadectwa”.

– Przez trzy dni będziemy pró-
bowali odpowiedzieć na pytania 

o to, jak żyjemy i jaka jest nasza 
relacja z Jezusem Chrystusem – 
wyjaśnia G. Czajkowski.

DDM zapowiada się cieka-
wie. Między innymi już w piątek 
19 września młodzież weźmie 
udział w warsztatach, w sobotę 
w koncercie Głogów Gospel Cho-
ir, a w niedzielę zobaczy występ 
kabaretu Hrabi. Najważniejszym 
punktem będzie jednak uliczne 
Nabożeństwo Trzech Ikon. Mło-
dzi przejdą spod kościoła pw. Du-
cha Świętego do kościoła pw. MB 
Częstochowskiej.

– Po drodze zatrzymamy się 
przy trzech stacjach, rozważając 
trzy ikony: „Jezus z Przyjacielem”, 
„Trójcę Świętą” Rublowa i „Pneu-
matoforę”, czyli Matkę Bożą nio-
sącą Ducha Świętego – mówi ks. 
Robert Patro. – Chciałbym, by to-
warzyszyły nam w tym dynamizm, 
dobra muzyka i radość, ale w rów-
nowadze z modlitwą i konkretnym 
przesłaniem – deklaruje.

Magdalena Kozieł 

Europejskie Centrum Wolontariatu 

Załatać dziury 
zapowiedzi

Tegoroczne Diecezjalne Dni Młodych odbędą się od 19 do 21 
września przy kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze
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Pamiętajmy nie tyl

O jciec Święty, przy-
chylając się do naszej 
prośby, wyniósł do 
godności biskupiej ks. 

dr. Wilhelma Plutę, kapłana die-
cezji katowickiej – pisał 7 sierpnia 
1958 roku prymas Polski kard. 
Stefan Wyszyński do gorzow-
skiego wikariusza kapitulnego 
ks. prał. Józefa Michalskiego. 
Wieść o decyzji papieża Piusa XII 
rozeszła się prędko. W Gorzowie 
przebywał wtedy ówczesny stu-
dent psychologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a dziś 
profesor tej uczelni ks. Zdzisław 
Chlewiński.

– Zapytałem znajomych, czy 
ktoś zna nominata. Mój kolega 
z roku ks. Aleksander Juszkie-
wicz powiedział, że czytał jego 
pracę z teologii pastoralnej. Poza 
tym wiedzieliśmy, że jest ze Ślą-
ska, ale tu był to wtedy jeszcze 
człowiek nieznany – wspomina 
ksiądz profesor.

Z Piekar do Rokitna

Ks. Wilhelm Pluta wyjechał 
z Katowic w sobotę rankiem, 
6 września. Zanim opuścił 

rodzinne strony, zatrzymał się 
w Piekarach przed obliczem Mat-
ki Bożej Piekarskiej, patronki zie-
mi śląskiej.

Do nowej diecezji przyjechał 
kilka godzin później. Był witany 
od jej granicy. W parafii Goraj na 
spotkanie wyjechali przedsta-
wiciele gorzowskiego Kościoła, 
z ks. prał. Józefem Michalskim 
na czele.

„Byłem wzruszony, bo mi się 
przypomniał w tej chwili najwięk-
szy duszpasterz ostatnich stu lat, 
święty proboszcz Jan Vianney, 
który również na granicy swo-
jej małej diecezji, swojej parafii, 
którą mu biskup powierzył, za-
trzymał się i zaczął się gorąco za 
nią modlić”, wspominał już pod-
czas ingresu biskup nominat. 

Ale przedtem odwiedził jeszcze 
sanktuarium w Rokitnie. Tu dłu-
go modlił się przed wizerunkiem 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchają-
cej, a potem pierwszy raz włożył 
biskupie szaty.

Prymas w kwiatach

Tego samego dnia, wieczo-
rem, po raz pierwszy wszedł do 
gorzowskiej katedry.

– Normalnie jest tak, że naj-
pierw ksiądz zostaje biskupem, 
a potem odbywa się ingres. W tym 
przypadku było inaczej, co jest do-
puszczalne w przepisach kościel-
nych – mówi ks. Chlewiński.

Po ingresie jego uczestnicy 
udali się do rezydencji biskupiej 
na spotkanie z prymasem kard. 
Stefanem Wyszyńskim. W ka-
tedralnej kronice odnotowano 
przybycie Prymasa w otoczeniu 
motocykli i samochodów, gorą-
ce powitanie i krótkie przemó-
wienie z balkonu rezydencji do 
zebranych.

Prymasa witano też następ-
nego dnia, w niedzielę 7 września 
1958 r. „I znów, jak wczoraj w czasie 
ingresu, kwiaty. Wiele kwiatów. 
Ks. Prymas obsypany jest kwia-
tami. Rusza procesja w kierunku 
katedry. Wśród wiernych entu-
zjazm nie do opisania. Dzwony 
katedry rozdzwoniły się potężnie. 
Wierni w Gorzowie przeżywają 
wielki dzień: mają biskupa i radu-
ją się Prymasem”, relacjonował ks. 
Józef Anczarski w „Gorzowskich 
Wiadomościach Kościelnych”. 
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7 września
1958 roku
bp Wilhelm Pluta 
w gorzowskiej 
katedrze 
otrzymał
sakrę biskupią.
Tak rozpoczął 
pasterzowanie
w gorzowskim 
Kościele.

tekst
KRZYSZTOF KRÓL

kkrol@goscniedzielny.pl „Bóg mi świadkiem, że was wszystkich zamknąłem w sercu moim” – słowa św. Jana Vianneya
bp Pluta uczynił swoim programem

„Szaty swoje biskupie 
przywdziałem, kochane dzieci 

Boże, w Rokitnie u Matki Bożej. 
Idę do Was z Matką Najświętszą,

która jest ludzką drogą do Jezusa 
Chrystusa” – mówił bp Wilhelm 

podczas ingresu
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Polska tu przyszła

Niebawem kard. Wyszyński 
konsekrował nowego biskupa. 
Wraz z nim, jako współkonsekra-
torzy, święceń biskupich udzielali 

bp Bolesław Kominek i bp Herbert 
Bednorz.

– Byłem wtedy w prezbite-
rium i widziałem, jak bp Wilhelm 
bardzo głęboko to przeżywał. To 
było głębokie przeżycie także 
dla uczestników tych wydarzeń 
– wspomina ks. Chlewiński.

Po Mszy św. bp Pluta dziękował 
konsekratorowi i biskupom towa-
rzyszącym oraz licznie zebranym 
wiernym. Po nim przemówił Pry-
mas: „Dziś po raz pierwszy bodaj 
w tej świątyni konsekrowany jest 

biskup dla ziemi gorzowskiej. 
Z tym faktem, że katolicka Polska 
tu przyszła, tu orze, tu sieje, tu bĳ e 
młotami w kowadła, tutaj klęka 
i modli się, tu miłuje, tu nadzieję 
ma, z tym faktem Stolica Święta 
liczy się. I to właśnie, że przysyła 
wam pasterzy, to jest najlepszy 
znak woli Stolicy Świętej”.

Od rodziny

Dwa tygodnie później we 
wszystkich świątyniach go-
rzowskiego Kościoła odczytano 
orędzie bp. Wilhelma Pluty. „Ro-
dzina stanowi fundament życia 
i Kościoła” – pisał biskup.

„Chcemy, aby dzieci Boże zie-
mi gorzowskiej żyły w stanie łaski 
uświęcającej, małżonkowie zaś 
w sakramentalnym związku zaślu-
bin małżeńskich, czerpiąc z niego 
łaski stanu, nieodzowne do święto-
ści życia w małżeństwie i rodzinie. 
(…) Oto jedno z głównych zadań 
duszpasterskich naszej diecezji: 
odbudowa życia rodziny, aby stała 
się na nowo pierwszą i najlepszą 
instytucją wychowawczą dzieci 
Bożych dla świętego życia na zie-
mi i wiecznego szczęścia w niebie”, 
usłyszeli diecezjanie. 

Typ księdza

Wspomnienie o biskupie jest 
wciąż żywe, szczególnie wśród 
starszych kapłanów naszej diece-
zji. Podczas wydarzeń 1958 roku ks. 
kan. Stanisław Garncarz był diako-
nem. Potem znalazł się w gronie 
pierwszych kapłanów wyświęco-
nych przez bp. Plutę, którego okre-
śla jako postać nietuzinkową.

– To był mocny człowiek, moc-
ny duchowo. Według niego, ksiądz 
miał być nie tylko dobrym księ-
dzem, dobrze spowiadać, dobrze 
nauczać, ale być przede wszystkim 
święty. I to wymaganie ukazywał 
swoją osobą. A jako młodzi księża 
byliśmy tą postacią zafascynowani 
– zapewnia wieloletni proboszcz 
gorzowskiej katedry.

Kapłaństwo bardzo leżało na 
sercu bp. Pluty.

– Kapłan, który tyle razy spoty-
ka się ze swoim biskupem, dodajmy, 

z biskupem o tak bogatej i głębo-
kiej duchowości, chcąc nie chcąc, 
musi na siebie przyjąć część tego 
bogactwa duchowego. Dzięki temu 
powstał typ księdza gorzowskiego, 
o pewnej specyfi ce właściwej dla tej 
diecezji – twierdzi ks. Garncarz.

Gorzowski duszpasterz 
dostrzegał w bp. Plucie przede 
wszystkim rozmodlenie, praco-
witość i uczciwość.

– Wśród księży mówiło się, że 
„nasz biskup za wiarę dałby się 
porąbać”. Taka była jego postawa 
i księża to dostrzegali – mówi ks. 
Stanisław. – Oby nasza diecezja 
jak najrychlej wymodliła wynie-

ylko ten dzień
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Pierwsze biskupie błogosławieństwo po konsekracji w katedrze 
gorzowskiej 7 września 1958 roku. OBOK: kard. Stefan Wyszyński

komentarz
KRZYSZTOF KRÓL

kkrol@goscniedzielny.pl

Wyjątkowy 
człowiek

P ięćdziesiąta rocznica 
sakry bp. Wilhelma Pluty 

to dobry moment 
nie tylko do przypomnienia 
tamtej chwili, ale i do refl eksji 
nad stanem naszej pamięci 
o tym wyjątkowym człowieku. 
W 1986 roku,
kiedy bp Wilhelm Pluta zginął 
w wypadku samochodowym, 
rozpoczynałem naukę 
w szkole podstawowej.
Ja i moi rówieśnicy
nie mamy prawie żadnych 
osobistych wspomnień 
związanych z tą wielką osobą, 
a przecież żadne pokolenie 
naszej diecezji 
nie powinno zapomnieć, 
kim był bp Wilhelm Pluta. 
Trwa diecezjalny etap 
procesu beatyfi kacyjnego. 
Warto pomyśleć, co jeszcze 
można zrobić, aby ocalić 
pamięć o tym, który budował 
fundamenty zielonogórsko-
-gorzowskiego Kościoła.

Są i pozostaną na długo
w naszej diecezji takie dzieła,
na których bp Pluta odcisnął 
znamię swojego geniuszu
– mówi ks. Stanisław Garncarz
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Pielgrzymki 
do słynącego cudami 
obrazu Matki Bożej 
z Dzieciątkiem 
przybywały tu już 
w średniowieczu. 
Dziś także 
nie brakuje 
pielgrzymów, 
ale i oddanych 
Maryi parafian.

S anktuarium Matki Bożej 
w Grodowcu powstało pod ko-

niec XII w. Drewniany kościół od 
uderzenia pioruna spłonął jednak 
w 1591 r. Z pożaru ocalał tylko cu-
downy obraz. Świątynię odbudo-
wano, ale obraz zaginął w XVII w. 
podczas wojny trzydziestoletniej, 
kiedy świątynia służyła jako staj-
nia dla koni. Potem obraz zastąpiła 
figura, którą do dziś możemy oglą-
dać w ołtarzu głównym.

Choć nie ma tu tłumów jak 
na Jasnej Górze, można w sank-
tuarium spotkać pielgrzymów 
z wielu stron. Szczególnym dniem 
w grodowieckiej świątyni jest 
13. dzień miesiąca od maja do paź-
dziernika. Wtedy odbywa się tu 
czuwanie fatimskie.

Słudzy Maryi

We wspomnienie objawień 
fatimskich pielgrzymów przed 
bramą witają miejscowe dzieci. 
Kilkanaście minut przed 20.00 
prawie wszystkie ławki są już 
zajęte. Kiedy inni się modlą, w za-
krystii wszystko przygotowuje 
Kazimierz Zdybiak z Grodowca. 
Od trzech kadencji sołtys, a od 
ośmiu lat kościelny.

– Uległem namowom poprzed-
niego proboszcza ks. Witolda Pie-
tscha – uśmiecha się. – Dlaczego 
się angażuję? Jestem społeczni-
kiem i lubię to – dodaje.

Na czuwanie przyszedł też 
Roman Hutyra z Bieńkowa.

– Jestem zakochany w Ma-
ryi – mówi. Od 1994 roku pan 
Roman należy do parafialnej 
grupy Apostolatu Maryjnego, 

która obchodzi właśnie 15-lecie 
istnienia. W parafii nie brakuje 
też innych grup i wspólnot para-
fialnych. Są tu m. in. Parafialny 
Zespół Caritas, Żywy Różaniec, 
Przyjaciele Paradyża, ministran-
ci, chór i schola. 

Mam szczęście

Lud zi zaanga żowanych 
w parafię jest tu oczywiście spo-
ro. Anna Kuchciak na co dzień 
studiuje prawo we Wrocławiu, 
ale gdy tylko jest na miejscu, nie 

zapomina o sanktuarium. Dziś 
wraz z kolegą będzie prowadzić 
rozważanie podczas adoracji.

– Rozpiera mnie duma, że moja 
mała miejscowość wybrana przez 
Maryję jest miejscem otoczonym 
szczególną łaską, do którego przy-
bywają pielgrzymi z odległych 
stron – mówi z uśmiechem. – Ja 
mam takie szczęście, że nie muszę 
przemierzać wielu kilometrów, 
aby pomodlić się przed obliczem 
Jutrzenki Nadziei – dodaje.

Krzysztof Król

PANORAMA PARAFII pw. św. Jana Chrzciciela w Grodowcu

Oddani Jutrzence Nadziei

Kazimierz Zdebiak przygotowuje naczynia liturgiczne.
13 sierpnia Mszę św. odprawił tu bp Paweł Socha
NA DOLE: Czuwania fatimskie gromadzą kilkuset wiernych. 
Zaczynają się o godz. 20.00, a kończą o 23.00 Mszą św.

Zdaniem 
proboszcza

Parafia składa się 
z dwunastu wsi, 
w których łącznie 
mieszka 1800 
osób. Do kościoła 
regularnie 

uczęszcza jedna trzecia 
parafian. Radością jest 
przede wszystkim widok 
ludzi przyjeżdżających 
z różnych stron, którzy 
wchodzą tu ze łzami, 
a wychodzą z uśmiechem. 
Oczywiście bardzo cieszy 
też każdy inny owoc 
duszpasterskiej pracy. 
Niedawno zakończył 
się gruntowny remont 
sanktuarium,
a zapoczątkowany przez 
mojego poprzednika 
ks. Witolda Pietscha, który 
włożył wiele serca, aby 
to miejsce wyglądało, jak 
wygląda. Wśród wielu 
ważnych prac przede 
wszystkim zabezpieczono 
kościół przed ujemnym 
wpływem eksploatacji 
górniczej. Teraz 
na sercu leży nam sprawa 
duszpasterstwa dzieci 
i młodzieży, a także praca 
z rodzinami dotkniętymi 
rozpadem oraz, oczywiście, 
służba pielgrzymom. Do 
sanktuarium zapraszamy 
codziennie. Najlepiej, 
kiedy grupa pielgrzymów 
wcześniej umówi się 
telefonicznie, bo wtedy 
można tak zaplanować czas, 
aby wszystkich oprowadzić.

Ks. Waldemar Sołtysiak

Urodził się w 1965 roku 
w Sulęcinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1990 
roku. Był wikariuszem 
w Szprotawie, Zielonej Górze, 
Gorzowie Wlkp. i Lubsku. 
Zanim został w 2006 roku 
proboszczem w Grodowcu, 
kierował parafią w Wawrowie.

Zapraszamy 
na Msze św. 
niedzielne

Grodowiec – 8.15, 13.00, 
17.00
Komorniki – 10.00
Świnino – 11.30
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