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W głogowskim  
Domu Uzdrowienia 
Chorych od 9 do 11 
lutego specjaliści 
z różnych dziedzin 
zastanawiali się nad 
sensem cierpienia.

S ympozjum „Miłość i cierpienie 
– Misterium Boga i nadzieja 

człowieka” zorganizowała wspól-
nota Cichych Pracowników Krzyża 
i Wydział Teologiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego z okazji 25-lecia listu 
apostolskiego Jana Pawła II „Salvifici 
doloris”. – To ważny papieski doku-
ment dla chorych i cierpiących. 
Sympozjum to okazja do wzajemnego 
poznania i zintegrowania środowisk 
katolickich działających na rzecz 
chorych i niepełnosprawnych, aby 
treści zawarte w papieskim liście 

na nowo mogły ożyć – powiedział 
ks. Janusz Malski ze wspólnoty 
Cichych Pracowników Krzyża.

Najgorsze zamknięcie
Modlitwa, wykłady, dyskusja, 

wystawy fotograficzne, świadectwa 
i film. To wszystko zaproponowano 
uczestnikom sympozjum. Wśród pre-
legentów wystąpili m.in. o. prof. Jacek 
Salij z Uniwersytetu Kard. S. Wy-
szyńskiego, bp dr Adam Bałabuch 
ze Świdnicy, prof. dr hab. Alina Rynio 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, dr Mieczysław Guzewicz 
z Rady Episkopatu ds. Rodziny oraz 
ks. Luciano Ruga z Rzymu, modera-
tor generalny Cichych Pracowników 
Krzyża. Ostatniego dnia odbył się 
także koncert Ewy Błaszczyk. Córka 
artystki prawie od dziewięciu lat leży 
w śpiączce. – W życiu doświadczamy 
kawałka miłości i cierpienia – zauwa-
ża E. Błaszczyk. – W doświadczeniu 
cierpienia najgorsza jest samotność 

i zamknięcie. Dlatego trzeba wyjść 
do ludzi, otworzyć się, przerobić 
to na pracę i stwarzanie czegoś. 
Ja wyszłam w tej sprawie na scenę – 
powiedziała E. Błaszczyk, która stwo-
rzyła fundację „Akogo?” pomagającą 
dzieciom w śpiączce

Badanie cierpienia
Ostatniego dnia bp Stefan Re-

gumnt poświęcił Ośrodek Badań 
i Studiów nad Cierpieniem. To wspól-
na inicjatywa Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego 
i wspólnoty Cichych Pracowników 
Krzyża. O wyborze miejsca zadecy-
dował charakter domu prowadzone-
go przez wspólnotę o włoskich korze-
niach. – Tu z cierpieniem można się 
spotkać na co dzień – podkreśla 
ks. dr Grzegorz Cyran, kierownik 
i współzałożyciel ośrodka. Celem tej 
placówki będzie szeroko rozumiana 
refleksja nad cierpieniem.

Krzysztof Król

Ogólnopolskie sympozjum w Głogowie

Refleksja  
nad cierpieniem
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Bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia 11 lutego 
z okazji XVII Światowego Dnia Chorego odprawił Mszę św. w Domu Uzdrowienia Chorych

krótko

Spotkanie z radą
Zielona Góra. Bp stefan 
regmunt spotkał się  
13 lutego z radą 
kapłańską. obradowano 
m.in. nad kwestią 
łączenia i powołania 
nowych parafii oraz  
nad zasadami 
przyznawania odznaczeń 
osobom świeckim.

Za sybiraków
Zielona Góra.  
10 lutego w kościele 
pw. Najświętszego 
zbawiciela odprawiono 
Mszę św. w 69. rocznicę 
pierwszej deportacji 
Polaków na syberię. 
liturgii przewodniczył  
ks. prałat Konrad 
Herrmann. 

tekst
Magdalena Kozieł

redaktor wydania

W jednym 
z zielonogórskich 

liceów koło filozoficzne 
okazuje się atrakcyjną 
propozycją dla 
nastolatków (str. IV), 
a wymagająca gra w szachy 
 przyciąga sporą grupę 
dzieci do świetlicy 
w Jeninie (str. V). Wycho-
dzi na to, że nie zawsze 
atrakcyjne jest tylko 
to co łatwe i przyjemne. – 
Filozofia wymaga głównie 
myślenia i wreszcie 
uczy sensownego 
i głębszego spojrzenia 
na świat – zapewnia 
szesnastoletni Łukasz 
Ruszkowski. A grająca 
w szachy Karolina Pelust 
podkreśla, że w czasie gry 
trzeba przemyśleć każdy 
ruch. Myślenie wciąż ma 
przyszłość!
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Zimą wokół cierpienia UNESCO w Gorzowie

Nieszpory dla zakochanych

Droga na służbę

Dziecięcy karnawał

Zielona Góra. „Otoczmy troską 
życie zagrożone chorobą, niepeł-
nosprawnością i śmiercią” to temat 
tegorocznej zimowej konferencji 
dla księży. Duchowni z rejonu zie-
lonogórskiego rozważali te zagad-
nienia 14 lutego w parafii pw. Ducha 
Świętego. Gościem konferencji był 
krajowy duszpasterz hospicjów ks. 

Piotr Krakowiak SAC, który przed-
stawił ideę ruchu hospicyjnego. 
– W Polsce wygląda on imponu-
jąco. Jesteśmy na drugim miejscu 
w Europie jeśli chodzi o dostęp do 
opieki paliatywno-hospicyjnej – 
mówił. Wciąż jednak jest wiele 
do zrobienia. – Właściwie przy 
każdej parafii mógłby powstać 
wolontariat hospicyjny – przeko-
nywał ks. Krakowiak. Przy zielo-
nogórskiej parafii pw. św. Józefa 
wkrótce zostanie otwarte hospi-
cjum stacjonarne. – To doskonała 
przestrzeń także dla młodzieży, 
która garnie się do wolontariatu – 
przekonywał proboszcz ks. Leszek 
Kazimierczak. Na konferencji 
wystąpił też ks. Janusz Malski ze 
Wspólnoty Cichych Pracowników 
Krzyża w Głogowie. który mówił 
o duszpasterstwie chorych i roli 
kapelanów placówek medycznych. 
Odbył się także panel dyskusyjny 
na temat posługi nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii św. xtg

Gorzów Wlkp. Tydzień UNESCO 
w I Liceum Ogólnokształcącym ma 
już z górą półwieczną tradycję.  
– Najstarsze zapisy w kronice 
szkolnej pochodzą z połowy lat 50. 
ub. wieku, ale i one nie są pierwsze 
– mówi Tomasz Brzeziński, prze-
wodniczący samorządu szkolne-
go. Trzydniowy „tydzień” miał 
urozmaicony program. Kolejne 
dni stały pod znakiem balu naro-
dów (na zdjęciu), konkursu pio-
senki zagranicznej i konkursu 

kulinarnego. Uczniów oceniało 
profesjonalne jury. Zasiadali 
w nim przedstawiciele szkoły oraz 
ludzie gorzowskiej kultury, m.in. 
dyrektor Teatru im. J. Osterwy Jan 
Tomaszewicz. 
UNESCO powstało w 1945 r. 
Ta agenda ONZ wspiera między-
narodową współpracę w dziedzi-
nie kultury, sztuki i nauki. Także 
impreza gorzowskiego ogólniaka 
ma promować kulturę i języki 
innych nacji. xtg

Zielona Góra. Wspólnota 
„Pustynia w Mieście” poprowa-
dziła 14 lutego w kościele pw. 
Ducha Świętego „Nieszpory za 
Miasto” z modlitwą za zakocha-
nych. Na zakończenie liturgii 
pary, małżeństwa i wszyscy, 

którzy pragnęli modlić się o 
miłość, mogli powierzyć swoje 
życie Jezusowi w Najświętszym 
Sakramencie i skorzystać z modli-
twy wstawienniczej prowadzonej 
przez kapłanów. 

mk

Głogów. Ekipa odpowiedzial-
nych za Drogę Neokatechumenal-
ną w diecezji spotkała się 15 lutego 
z katechistami i przedstawicielami 
diecezjalnych wspólnot Drogi (na 
zdjęciu). Omawiano dotychczaso-
we i przyszłe głoszenie katechez 
wstępnych oraz prezentację sta-
tutu Drogi Neokatechumenalnej 
proboszczom. – Droga pozostaje 
w służbie biskupowi jako spo-
sób realizacji wtajemniczenia 

chrześcijańskiego i stałego 
wychowania w wierze – tłuma-
czy Hubert Lary z ekipy odpo-
wiedzialnych, powołując się na 
zatwierdzony ostatecznie w maju 
ub.r. przez Stolicę Apostolską sta-
tut Drogi. – Chcemy współpraco-
wać w tym dziele z proboszczami, 
którzy mają klucze do parafii, ale 
także z wikariuszami i świeckimi 
ze wszystkich grup i ruchów – 
dodaje. xtg

Zabór. Dzieci z parafii pw. św. 
Józefa 15 lutego bawiły się na balu 
karnawałowym. Imprezę w sali 
Urzędu Gminy zorganizowała 
Rada Sołecka i Parafialny Zespół 
Caritas. – To już szósty taki bal. 
Dzięki sponsorom i wsparciu 
magazynu Caritas mogliśmy 
przygotować wiele nagród – 
wyjaśnia Sylwia Grzyb, prezes 
PZC. Konkursy na balu prowa-
dzili wolontariusze z Publicznego 
Gimnazjum w Zaborze. Były 

wybory najpiękniejszego przebra-
nia, taniec z balonem oraz wybór 
królowej i króla balu.  mk

Stoisko Diecezjalnej 
Księgarni św. Antoniego

Julia i Klaudia były jednymi z najmłodszych uczestniczek balu
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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
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Człowiek Człowiekowi 2009
Caritas. Do 15 marca można 
składać wnioski o przy-
znanie nagrody Człowiek 
Człowiekowi. Jest to nagro-
da biskupa diecezji zielo-
nogórsko-gorzowskiej 
za „szczególne osiągnię-
cia na polu działalności 
dobroczynnej, inspirowanej 
ewangelicznym duchem miło-
ści bliźniego”. Nagrodę 
ustanowiono 10 lat 
temu. Dotychczas uho-
norowano nią 56 osób. 
Organizatorami akcji 
są Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Go- 
rzowskiej i Stowa-
rzyszenia Pomocy 
Bliźniemu im. Bra- 
ta Krystyna w Gorzo-

wie Wlkp. Wnioski o przyz- 
nanie nagrody rozpatru-
je i rekomenduje kapituła 

powoły wana każdego 
roku przez biskupa die-
cezjalnego. W jej skład 
wchodzą przedstawi-
ciele organizacji i insty-

tucji związanych z dzia-
łalnością charytatywną. 

Wnioski można pobrać ze 
strony internetowej diece-
zjalnej Caritas: www.cari-
tas.zgora.pl.

Będzie peregrynacja
Rocznica. W ramach przygoto-
wania do obchodów 20. rocznicy 
koronacji obrazu Matki Bożej 
Rokitniańskiej od 1 do 29 maja 
odbywać się będzie w naszej 
diecezji peregrynacja kopii 
rokitniańskiego wizerunku. 
W tym czasie wędrujący obraz 
codziennie odwiedzi jeden 
dekanat. Pierwszym gospoda-
rzem uroczystości 1 maja będzie 
dekanat pszczewski, a na miejsce 
modlitwy wyznaczono kościół pw. 
Pierwszych Męczenników Polski 
w Międzyrzeczu. Szczegółowy 
plan peregrynacji dostępny jest 
na diecezjalnej stronie interne-
towej www.kuria.zg.pl.
 Xtg

Dotacja na kolegiatę
Głogów. Po raz pierwszy, po 
trzyletnich staraniach, głogow-
ska kolegiata otrzymała wspar-
cie od Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Pół 
miliona złotych to jedna z więk-
szych dotacji w ministerialnym 
budżecie. – Pieniądze zostaną 
przeznaczone na dokumentację 
projektową wnętrza świątyni. Bez 
tego projektu nie mogą być prowa-
dzone żadne prace renowacyjne 
– wyjaśnia ks. Rafał Zendran, 
kolegiacki proboszcz. Po wyko-
naniu dokumentacji rozpoczną 
się kolejne prace w tej najstarszej 
i największej głogowskiej świą-
tyni. – Chcielibyśmy wykonać 
między innymi rekonstrukcję 
sklepień nad główną i bocznymi 
nawami. Czeka nas także wymu-
rowanie kaplic, położenie posa-
dzek, odbudowanie zakrystii 
i wykonanie większości instalacji 
– wylicza proboszcz. 
 mk

Debata o czystości

Zielona Góra. Dwa dni przed 
walentynkami koło akademic-
kie Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży zorganizowało na 
Uniwersytecie Zielonogórskim 
debatę na temat czystości. – 
Chcieliśmy porozmawiać o czysto-
ści w kontekście Dnia Zakochanych 
i w kontekście miłości – wyjaśniał 
Łukasz Brodzik, prezes diecezjal-
nego KSM. Debatę poprowadził 
dr Marek Kuczyński. Zdaniem 
prowadzącego, mówienie o czy-
stości współczesnej młodzieży 

jest czymś niezwykle trudnym. – 
Młodemu człowiekowi biorącemu 
wzorce z życia gwiazd jest trudno 
mieć jakiś sensowny punkt odnie-
sienia. W zasadzie on staje się też 
częścią tego nieuporządkowanego 
świata. Natomiast jeśli zobaczy 
jakąś alternatywę, przynajmniej 
będzie miał wybór. Zadaniem tego 
typu debat jest pokazanie, że jest 
alternatywa. Myślę, że niejeden 
człowiek rozpozna, co jest dobre. 
A więc światełko w tunelu jest – 
wyjaśniał prowadzący. kk

Dr Marek Kuczyński jest członkiem Akcji Katolickiej i anglistą na 
Uniwersytecie Zielonogórskim

Odbudowę kolegiaty 
rozpoczęto w 1988 roku 
z inicjatywy ks. Ryszarda 
Dobrołowicza. Jej 
renowację wspiera również 
Urząd Miasta Głogowa

Uroczystość 
wręczenia 
statuetek 

zaplanowana jest 
na 22 kwietnia
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20. rocznicę koronacji 
obrazu MB Rokitniańskiej 
świętować będziemy 
w Rokitnie 12 i 13 czerwca
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Okiem senatora
Klub Inteligencji Katolickiej w Zielonej Górze zaprasza 3 marca na 
spotkanie z mec. Walerianem Piotrowskim, senatorem RP w latach 
1989-93, który wygłosi wykład nt. „Rok 1989 – droga do niepodle-
głości”. Początek o godz. 19.00 w salce parafii pw. Ducha Świętego 
przy ul. Bułgarskiej

Salon myśli
Gościem Salonu Myśli u św. E. Stein będzie Marek Jurek, który zapre-
zentuje swą książkę pt. „Dysydent w państwie POPiS”. Początek spo-
tkania 9 marca o godz. 19.00 w Instytucie przy kościele pw. Ducha 
Świętego w Zielonej Górze. 

zaproszenia
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W zielonogórsk im Z es- 
pole Szkół Ekologicz- 

nych koło filozoficzne istnieje 
od trzech lat. Prowadzi je ka-
techeta i nauczyciel wiedzy 
o społeczeństwie Grzegorz 
Krystians, który oprócz teo-
logii ukończył także podyplo-
mowe studia w zakresie filo- 
zofii i wiedzy o kulturze. W coty-
godniowych spotkaniach uczest-
niczy kilkunastu licealistów.

– Głównym założeniem tych 
zajęć jest poznanie myśli najważ-
niejszych przedstawicieli filozofii, 
a także zmotywowanie uczniów 
do kreatywnego myślenia, dysku-
sji i ciekawości świata – wyjaśnia 
nauczyciel.

Na zajęcia już drugi rok przy-
chodzi Małgorzata Kupnicka.

– Trafiłam tu za namową 
pana Grzegorza. Zaimponowa-
ło mi to, że tak barwnie potrafi 
przekazywać filozoficzne wiado-
mości. Przyszłam, zobaczyłam 
i zostałam – mówi drugokla-
sistka. Jej zdaniem, podstawy 
filozofii przydadzą się każdemu 

człowiekowi, a nie tylko studen-
tom tego kierunku.

– Żeby nabyć wiedzę, ale 
przede wszystkim, aby nauczyć 
się stawiania pytań – zapewnia 
Małgorzata.

Jej młodszy kolega Łukasz 
Ruszkowski przyszedł tu z czystej 
ciekawości. – W filozofii interesu-
je mnie kilka rzeczy. Po pierwsze, 
pomaga mi w zrozumieniu innych 
przedmiotów takich jak historia, 
język polski, WOS czy religia. 
Po drugie, filozofia nie wymaga 
długiego „siedzenia w książkach”, 
ale głównie myślenia i wreszcie 
uczy sensownego i głębszego spoj-
rzenia na świat – tłumaczy uczeń 
pierwszej klasy.

W natłoku informacji i tempie 
życia, jak zauważa katecheta, naj-
bardziej brakuje ludziom chwili 
zatrzymania, nabrania odde-
chu i zadawania sobie samemu 
pytań.

– O co? Nieistotne. Nie ma py-
tań głupich czy nieodpowiednich. 
Pytając, odkrywamy najpierw 
siebie, a później otaczającą nas 

rzeczywistość, a młodzież prze-
cież szuka siebie – zauważa.

Jak przyznaje, największym 
zaskoczeniem w pierwszym roku 
istnienia koła była obecność osób, 
które nie uczęszczają na lekcje 
religii.

– Była to chyba moja najwięk-
sza radość. Nie tylko na zajęciach 
koła, ale także na lekcjach wyraź-
nie widać, że młodzi dzisiaj, choć 
często nie powiedzą tego wprost, 
chcą po prostu być wysłuchani – 
zauważa katecheta.

Na religię Cyprian Chmielew-
ski uczęszcza, ale przyznaje, że 
jest niewierzący. Wcale mu nie 
przeszkadza, że koło prowadzi 
katecheta.

– Nie jestem nawiedzony ani 
uprzedzony i pan Grzegorz tak-
że nie jest – mówi. Jego zdaniem 
filozofia potrzebna jest także 
człowiekowi wierzącemu. – Św. 
Augustynowi, św. Tomaszowi 
z Akwinu, ks. Józefowi Tischne-
rowi, a nawet mojemu katechecie 
była i jest przydatna – zauważa.

Krzysztof Król

Szkolne koło filozoficzne 

Pytamy, więc jesteśmy
Filozofia w szkole

dr Paweł Walczak
wykładowca 
filozofii na 
uniwersytecie 
zielonogórskim, 
w instytucie 

filozoficzno-teologicznym 
w zielonej Górze i wyższym 
seminarium duchownym 
w Paradyżu
– Jestem zwolennikiem 
obecności filozofii w szkole 
– w jakiejkolwiek postaci. 
Marzy mi się obowiązkowa 
edukacja filozoficzna dla 
wszystkich, na każdym 
etapie kształcenia, już 
od podstawówek. dziś 
najczęściej jest ona obecna 
w formie kół zainteresowań, 
które są prowadzone przez 
nauczycieli – entuzjastów 
i pasjonatów. i właśnie oni 
dają gwarancję, że dla ich 
uczniów spotkanie z filozofią 
będzie wielką intelektualną 
przygodą, która zrodzi 
ciekawość i pasję poznania. 
Nie widzę żadnego 
problemu w tym, że kółko 
filozoficzne prowadzi 
katecheta. oczywiście 
rozumiem, że religia 
w szkole ma specyficzne 
miejsce, w związku z czym 
katecheta pełni funkcje 
nie tylko nauczyciela, lecz 
również świadka wiary. 
Jednakże czy świadek wiary 
nie może być równocześnie 
pasjonatem filozofii i czy 
nie może swą pasją zarażać 
swoich uczniów? to być 
może w oczach uczniów 
nawet uwiarygodnia 
takiego katechetę jako 
człowieka, który swą 
wiarę podbudowuje 
szeroką wiedzą filozoficzną 
i potrafi wiele swych 
przekonań wytłumaczyć 
i uzasadnić, odwołując 
się do dziedzictwa idei 
filozoficznych.

Rozprawiają o prawdzie, rozmawiają o społeczeństwie, dyskutują 
o problemach etycznych. Uczniowie jednego z zielonogórskich liceów  
nie boją się stawiania pytań.

Filozofia to umiłowanie mądrości. Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Krystians, Małgorzata Kupnicka 
i Łukasz Ruszkowski
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Dla niesłyszących
Diecezjalne Duszpasterstwo 
Niesłyszących wznawia Msze św. 
w języku migowym w Gorzowie 
Wlkp. Będą one odprawiane 
w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 15.00 w kościele 
pw. MB Królowej Polski przy ul. 
Żeromskiego 22. Najbliższa litur-
gia: 1 marca.

Rozeznać powołanie
Rekolekcje powołaniowe dla 
młodzieży męskiej odbędą się od  
27 lutego do 1 marca w Domu 
św. Jacka przy Wyższy m 
Sem in a riu m D uc how ny m 
w Paradyżu. Informacje: ks. 
Marcin Kuperski, tel. 604 624 142, 
mail: frere@o2.pl.

Już na Wielki Post
A kcja Katolicka Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej 
oraz Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” zapraszają 
na wielkopostne rekolekcje pod 
hasłem: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię”. Od 20 do 22 
marca w głogowskim Domu 
Uzdrowienia Chorych poprowa-
dzi je ks. dr Grzegorz Chojnacki. 
Informacje i zapisy: 694 454 454. 

Rekolekcje  
dla małżonków
Rekolekcje dla małżeństw 
„Spotkania Małżeńskie – Dialog 
we Dwoje” organizowane są od 
20 do 22 marca w Rokitnie. 
Program nastawiony jest na odno-
wienie więzi małżeńskiej poprzez 
dialog prowadzony przez mał-
żonków. Informacje i zgłoszenia: 
Małgorzata i Krzysztof Gadomscy, 
tel. 0-68-385-35-14; 0-605-485-705; 
e-mail: krzysztofgad@interia.pl.

O ojcostwie
Ojcostwo – najważniejsza 
„kariera” w życiu mężczyzny. 
Konferencję na ten temat wygło-
si 15 marca o godz. 12.00 ks. dr 
Grzegorz Cyran podczas Mszy 
św. w zielonogórskim kościele 
pw. św. Józefa. Liturgię zakończy 
błogosławieństwo rodzin. 
� •

zapowiedzi
Chrześcijański tygodnik telewizyjny

Ichtis
O tym, co dzieje się 
w diecezji, możemy 
się dowiedzieć nie 
tylko z prasy, ale 
także z telewizji.

„I chtis” to program regional-
ny nadawany już od wrze-

śnia ub.r. Od niedawna przy jego 
realizacji pracują dziennikarz 
Adam Wołyński i ks. Tomasz 
Gierasimczyk. W piętnastomi-
nutowym magazynie można zo-
baczyć felietony o życiu różnych 
środowisk diecezjalnego Kościoła. 
Jest tu też miejsce na przegląd die-
cezjalnych tygodników, sylwetkę 
świętego i słowo na niedzielę. – 
Zrealizowanie programu telewi-
zyjnego, nawet krótkiego, wymaga 
sporego wysiłku i to wielu ludzi. 
W to, co pojawia się na ekranie, 
zaangażowani są nie tylko dzienni-
karze, ale także operatorzy kamer, 
dźwiękowcy, montażyści i kierow-
nicy produkcji. Także „Ichtis” jest 
dziełem takiego zespołu – zauważa 

ks. Gierasimczyk. Widzowie, jak 
zapewniają autorzy, będą mogli 
poznać bardzo różne obszary dzia-
łalności Kościoła. – Chcemy poka-
zywać ludzi, którzy sprawiają, że 
życie w naszej diecezji jest ciekawe 
– mówi Andrzej Wołyński z TVP. 
– Często nie zdajemy sobie spra-
wy, jak wiele dzieje się w parafiach. 
Ludzie w swoich miejscowościach 

są niezwykle kreatywni. Istnieje 
wiele grup i inicjatyw, o których 
często nie wiemy, a naprawdę war-
to je pokazać. Tam naprawdę widać, 
że Kościół żyje – dodaje. kk

Program „ichtis” nadawany jest 
na lubuskiej antenie tVP info 
w soboty o godz. 7.45 i powtarzany 
w niedziele o 8.45.

Kółka zainteresowań

Szach i mat
Parafialna świetlica w Jeninie 
działa już szósty rok. Oprócz co-
dziennych zajęć jest tu też teatr, 
a od kilku miesięcy także koło 
szachowe. 

M yśleliśmy o czymś intere-
sującym, a zarazem rozwi-

jającym. Skorzystałam z pomysłu 
jednej z wrocławskich szkół, gdzie 
wprowadzono obowiązkowe lekcje 
nauki gry w szachy. Stąd więc kółko 
szachowe, gdzie dzieci przy okazji 
zabawy mogą rozwijać logiczne 
myślenie – wyjaśnia kierownik 
świetlicy Janina Cytlak. Od kilku 
miesięcy przez półtorej godziny 
w tygodniu dzieci i młodzież po-
znają tajniki królewskiej gry pod 
okiem profesjonalisty Macieja 
Skocza z Gorzowa Wlkp. Jego zda-
niem szachy uczą przede wszyst-
kim kojarzenia faktów. – To bardzo 
pomocne przy nauce przedmiotów 

ścisłych, ale nie tylko. Szachy roz-
wijają też cierpliwości i wytrwa-
łości w dążeniu do celu. Te cechy, 
jak widzę sam po sobie, przydają 
się w dorosłym życiu – zapewnia 
instruktor. Gimnazjalista Konrad 
Matecki gra w szachy już od ze-
rówki. – To tylko pozornie nudna 

gra. Trzeba ją poznać i wtedy staje 
się naprawdę ciekawa – wyjaśnia. 
Podobnego zdania jest drugokla-
sistka Karolina Pelust. – Lubię 
grać ze starszymi i czasem nawet 
wygram. Tu trzeba przemyśleć do-
brze każdy ruch, bo może być zaraz 
szach, a nawet mat – dodaje. kk

– Na zajęciach ćwiczymy różne sytuacje kombinacyjne – mówi 
instruktor Maciej Skocz

Ekpia telewizyjna w akcji. Trwają przygotowania do felietonu 
o głogowskim Domu Uzdrowienia Chorych
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Oddech na końcu świata

B ącza to ostatnia stacja na 
świecie. Dalej pociąg już 
nie jedzie. Na peronowej 
ławce, przy dworcowym 

koszu na śmieci i budce kasjera 
śledzimy wycinki ludzkich histo-
rii. Pojawiają się i znikają w  dymie  
buchającym ze stojącej na stacji 
lokomotywy. Coś się kończy i coś 
się znów zaczyna. Śmiejemy się, 
wzruszamy, jesteśmy zaskoczeni, 
zbulwersowani… jak w życiu. Aż 
szkoda, że sztukę obejrzeć może 
tylko niewielu spoza murów pa-
radyskiego klasztoru.

Zagrali śpiewająco
Od sześciu lat paradyski teatr 

zapewnia środowisku semi-
naryjnemu, i nie tylko, 
kulturalne doznania. 
Klerycy pod opie-
ką prowadzącej 
g rupę Kingi 
Kaszewskiej-
-Brawer, ak-
torki Teatru 
Lubuskiego, 
zaprezento- 
wali już sie-
dem spek-
takli. Za-
grali m.in. 
Brandstaet-
tera, Wojty-
łę, ale też Be-
cketta, Mrożka 
i Woody’ego Alle-
na. Tym razem paradyski 

teatr postawił na inny rodzaj 
widowiska. – Ktoś rzucił 

pomysł: a może byśmy 
pośpiewali. I temat 

tak się nakręcił, że 
stworzyliśmy coś 
w rodzaju musicalu  
– opowiada diakon 
Michał Kosek, od-
powiedzialny za 
klerycki teatr. 

Wprawdzie 
sztuki satyrycz-
ne, jak choćby 
czarna kome-
dia „Śmierć” 
W. Allena, już 
był y przez 

Paradyska scena. 
Klerycki teatr 
„Zdumienie” 
wystawił nową 
sztukę pt. „Bącza 
– ostatnia stacja 
przed końcem 
końca”.

tekst i zdjęcia
Magdalena Kozieł

mkoziel@goscniedzielny.pl

„Trumienka” Konstantego 
I. Gałczyńskiego z muzyką 
Jerzego Bechyne.  
Od prawej: Michał Barański 
(III rok), Piotr Pluta (V rok), 
dk. Marek Ogrodowiak
Z lewej:
Skecz z Kabaretu Starszych 
Panów. Od prawej:  
dk. Marek Ogrodowiak  
i dk. Michał Kosek
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alumnów wystawiane, to jednak 
tym razem było w pełni komedio-
wo. Do sztuki dobrano satyryczne 
utwory wielu autorów, z każdego 
rodzaju i stylu. Były skecze, scen-
ki, dialogi i monologi oraz sporo 
śpiewania. – Po raz pierwszy 
w naszej teatralnej historii śpie-
waliśmy na scenie. Specjalnie dla 
nas muzykę do wierszy Konstante-
go I. Gałczyńskiego i Ewy Lipskiej 
napisał zielonogórski kompozytor 
Jerzy Bechyne – wyjaśnia diakon 
M. Kosek. 

Ku radości
Chociaż, jak twierdzą para-

dyscy aktorzy, dużo trudniej 
dobrze zagrać role poważne niż 
komediowe, to jednak są one 
potrzebne. – Dla naszego za-
mkniętego środowiska śmiech 
to coś dobrego i naturalnego. 
Satyra często jest w tym domu 
wykorzystywana przy różnych 
okazjach, jak choćby mikołaj-
ki, na których śmiejemy się 
z wychowawców, profesorów 
i samych siebie – mówi diakon  
M. Kosek. – Wiele sytuacji i wy-
powiedzi w czasie spektaklu było 
przez kleryków odnoszonych do 

naszego seminaryjnego świata. 
Świadczyły o tym spontaniczne 
wybuchy śmiechu w momentach 
być może niezrozumiałych dla 
kogoś z zewnątrz – dodaje diakon 
Łukasz Jurkowski. 

Seminaryjni aktorzy chcieli 
dać swoją sztuką trochę radości 
innym i to się udało. – Grałem po 
to, by inni dobrze się bawili. Ten 
śmiech w okresie sesji egzamina-
cyjnej to dla nas wszystkich do-
bra odskocznia od stresu i napię-
cia – mówi diakon Ł. Jurkowski. 

Poza murami
Dla pięciu grających w te-

atrze diakonów to już ostatnia 
wystawiona w Paradyżu sztuka. 
Za kilka miesięcy przyjmą świę-
cenia kapłańskie i zaczną pracę 
duszpasterską w parafiach. Te-
atru jednak tak szybko nie chcą 
porzucać. – Jeśli tylko będzie to 
możliwe, w parafii, do której tra-
fię, chciałbym stworzyć kółko te-
atralne z młodzieżą. Dla młodych 
to nie tylko propozycja rozwoju, 
ale także sposób na przekazywa-
nie ewangelizacyjnych treści – 
z przekonaniem mówi diakon Ł. 
Jurkowski. Dla Michała Koska 
teatr to przede wszystkim nauka 
relacji do drugiego człowieka. – 
To doświadczenie pracy w grupie 
i odpowiedzialności za drugiego 
na pewno przyda się w duszpa-
sterstwie�–�twierdzi.� •

Oddech na końcu świata
Od góry:

„Balladę o trzech siostrach” 
ze słowami K. I. Gałczyńskiego 

i muzyką Jerzego Bechyne 
śpiewali dk. Michał Kosek 

i Grzegorz Irski (V rok)

W scenie z „Emigrantów” 
Sławomira Mrożka wystąpili  

dk. Marek Ogrodowiak  
i dk. Michał Kosek

„Gry i zabawy pozarodzinne” 
Jerzego Wittlina. Od prawej: 

Grzegorz Irski, Piotr Pluta  
i Dawid Siwak (II rok)

„Emigranci”.  
Od prawej: dk. Łukasz Jurkowski 

i Aleksander Korczak (IV rok)

„Chłopak i anioł” 
Jeremiego Przybory.  
Na zdjęciu: Paweł Sztyber 
(II rok) i Grzegorz Irski
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Najmłodsza 
głogowska parafia 
pochwalić się 
może licznymi 
powołaniami 
i specjalistycznym 
duszpasterstwem. 

T a wspólnota powstała w 1995 
roku jako córka trzech sąsia-

dujących ze sobą parafii. Kaplica 
cmentarna przy ul. Legnickiej 
stała się wówczas kościołem pa-
rafialnym, a obok dobudowano 
plebanię. – Do tej pory głogowia-
nie mówią o nas jako o „parafii na 
cmentarzu” – mówi proboszcz ks. 
Zbigniew Walaszek. Wezwanie 
św. Maksymiliana wspólnota ta 
nosi jako druga w diecezji. Są tu 
nawet relikwie świętego. – Choć 
ciało o. Maksymiliana zostało 
spalone w Oświęcimiu, my mamy 
relikwiarz z odrobioną włosów 
zachowanych na jego habicie – 
tłumaczy proboszcz.

Prymicje, prymicje
W parafii dużą rolę przywią-

zuje się do modlitwy w intencji 
powołań. To naturalne, skoro z tej 
wspólnoty pochodzi już sześciu 
kapłanów: czterech diecezjal-
nych i dwóch zakonnych. Ostat-
nie prymicje, i to podwójne, były 
tu w 2007 roku, kiedy święcenia 
kapłańskie przyjmowali ks. Ka-
rol Aleksandrowicz i ks. Marcin 
Gwóźdź. W tym roku parafia też 
będzie świętować prymicje. Do 

święceń kapłańskich przygotowu-
je się diakon Grzegorz Gajosek. 

Dać krew, dać Jezusa
Oprócz modlitwy parafia po-

dejmuje wiele inicjatyw. Działa tu 
m.in. wspólnota Apostolstwa Cho-
rych, Parafialny Zespół Caritas, 
a także Duszpasterstwo Honoro-
wych Dawców Krwi. – Od trzech 
lat organizujemy akcję poboru 
krwi w głogowskich parafiach – 
mówi Stanisław Kubacki, anima-
tor DHDK. Na uwagę zasługuje 
też duszpasterstwo prowadzone 
w dwóch ośrodkach leżących na 

terenie parafii. Są to Dom Pomocy 
Społecznej oraz Zakład Poprawczy 
i Schronisko dla Nieletnich. W DPS 
przebywa 170 mieszkańców. W roz-
dawaniu Komunii św. pomagają 
tu nadzwyczajni szafarze. – To 
bardzo mocne przeżycie zanosić 
Jezusa tym, którzy Go oczekują 
– mówi Mirosław Kubacki, który 
posługę w parafii pełni wraz ze 
swym ojcem Stanisławem. W Za-
kładzie Poprawczym i Schronisku 
dla Nieletnich natomiast dwa razy 
w tygodniu odbywa się katecheza, 
a w niedzielę sprawowana jest też 
Eucharystia.  Magdalena Kozieł

Panorama parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Głogowie

Kościół „na cmentarzu”

Scholę prowadzi organistka Danuta Lewczuk

Zdaniem 
proboszcza

– Przy naszej 
parafii istnieje 
Żywy różaniec, 
odnowa w duchu 
Świętym, akcja 
Katolicka, 

Parafialny zespół caritas, 
Grono wspierające 
ubogich, apostolat 
chorych, schola dziecięca, 
ministranci, duszpasterstwo 
Honorowych dawców 
Krwi, rada duszpasterska 
i ekonomiczna oraz 
poradnictwo rodzinne. 
w posłudze pomaga 
również czterech 
nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św.  
wierni z tych wspólnot to 
ludzie, na których zawsze 
mogę liczyć, służą pomocą 
i radą, i w ten sposób czują 
się odpowiedzialni za swoją 
parafię. 
Jako parafia obejmujemy 
opieką duszpasterską dom 
Pomocy społecznej i zakład 
Poprawczy. zwłaszcza praca 
w dPs uczy miłości i pokory, 
pochylenia się nad ludzkim 
cierpieniem i samotnością. 
Po tegorocznej kolędzie 
nasuwa się wniosek,  
że musimy dużo modlić się  
w intencji naszych rodzin, 
ponieważ wyjazdy 
zagraniczne za pracą 
stanowią zagrożenie dla 
ich jedności. dziękuję Bogu 
za kapłanów, z którymi 
tu pracowałem, i za ludzi, 
którzy tu żyją. 

Ks. dziekan Zbigniew 
Walaszek

urodził się w 1958 r. w Krośnie 
odrzańskim. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1985 r.  
Jako wikariusz pracował 
w Gorzowie, cybince, Żaganiu 
i w zielonej Górze. od 1995 roku 
jest proboszczem w parafii  
pw. św. Maksymiliana  
M. Kolbego w Głogowie. 

Zapraszamy  
na Msze św. 
Kościół parafialny  
– 7.00, 9.00, 11.00,  
12.30, 18.30
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Parafia jest bogata w powołania

 Relikwiarz  
św. Maksymiliana Marii 
Kolbego


