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Krzyże
dla laikatu

d o d a t e k  s p e c j a l n y
12 września 2010  □  bezpłatny dodatek specjalny

Zasłużony 
dla Diecezji 
Zielonogórsko- 
-Gorzowskiej
– to odznaczenie 
dla świeckich 
szczególnie 
zaangażowanych 
w życie Kościoła. 
W tym roku 
bp Stefan Regmunt 
przyznał je 
33 osobom 
i jednemu 
chórowi. 
Uroczystość 
wręczenia 
przypada 
9 września, 
w rocznicę 
poświęcenia 
gorzowskiej 
katedry. 
Tytuły otrzymują 
kandydaci parafii, 
dekanatów 
i instytucji 
diecezjalnych.
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Hanna Brzezińska 
– parafia Podwyższenia 
Krzyża w Sulechowie
Jest lekarzem stomatologiem. 
od 28 lat prowadzi 
katechizację przedmałżeńską 
w parafialnym poradnictwie 
rodzinnym. Jest prezesem 
parafialnego oddziału akcji 
katolickiej.

•

Antoni Ciebiera – parafia 
Koźla Kożuchowska
Ponad 20 lat 
jest zakrystianem 
w filialnym Bogaczowie. 
od niedawna pełni też 
posługę nadzwyczajnego 
szafarza komunii św. żonaty. 
ojciec pięciorga dzieci. Jedna 
z córek jest w zgromadzeniu 
sióstr Niepokalanek 
w szymanowie k. Warszawy.

•

Jerzy Franciszek Ćwiek 
– parafia Racula
W parafii jest długoletnim 
organistą. dziś 
na emeryturze, pracował 
w firmie geodezyjnej. 
Był przewodniczącym 
miejscowej „solidarności”, 
a także radnym gminy 
zielona Góra. 
żonaty. 
Ma trzy córki.

•

Teresa Gryl 
– parafia św. Jana 
Chrzciciela w Międzyrzeczu
Jest liderką wspólnoty 
Przyjaciół Paradyża, członkinią 
żywego różańca. Co roku 
podejmuje dzieło duchowej 
adopcji dziecka poczętego. 
działa w stowarzyszeniu 
diabetologicznym „Jeż”. 
Jest wdową. Wychowała trzy 
córki.

•

Jerzy Grześkowiak 
– parafia Miłosierdzia 
Bożego w Żarach
Były budowlaniec, 
jest członkiem Parafialnej rady 
duszpasterskiej i zakrystianem. 
Czynnie pomagał przy 
budowie kościoła pw. św. Józefa 
w żarach, a teraz angażuje się 
w budowę żarskiego kościoła 
pw. Miłosierdzia Bożego. 
żonaty. Ma dwie córki.

•

Emilia Frank – parafia 
św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Gorzowie Wlkp.
Należy do zarządu Hospicjum 
św. kamila. W parafii 
jest moderatorką żywego 
różańca, animatorką odnowy 
w duchu Świętym oraz 
członkinią apostolatu dobrej 
Śmierci, Przyjaciół Paradyża 
i akcji katolickiej. zamężna. 
Ma dwie córki i syna.

•

Irena Ejchart 
– parafia Sulęcin
Pracowała w sulęcińskim 
banku. od 8 lat kieruje 
Parafialnym zespołem Caritas. 
organizuje współpracę 
z ośrodkami charytatywnymi 
w Holandii. Pomagała 
w powstaniu i działalności 
PzC w długoszynie i sokolej 
dąbrowie. zamężna. Ma 
dwoje dzieci.

•

Jan Gołaszewski 
– parafia Wniebowzięcia 
NMP w Żaganiu
W 1994 r. zainicjował grupę 
charytatywną, później 
przekształconą w PzC, którego 
jest prezesem. Należy do chóru 
i żywego różańca. Prowadzi 
punkt sprzedaży prasy 
katolickiej i dewocjonaliów. 
Jest wdowcem. Wychował 
dwie córki.

•

Alicja Cieślak – parafia 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Zielonej Górze
zawodowa położna, 
od 35 lat prowadzi 
bezinteresownie parafialną 
poradnię rodzinną. 
Posługuje w Parafialnym 
zespole Caritas i należy 
do żywego różańca. 
zamężna. Ma syna 
i dwie córki.

•

Chór „Beati Cantores” 
– parafia NMP Królowej 
Polski w Głogowie
Chór obchodzi w tym roku 
25-lecie. Jego nazwa oznacza 
„szczęśliwi śpiewaniem”. dziś 
śpiewa w nim 35 osób. Chór 
uczestniczy w życiu parafii, 
miasta i diecezji. koncertuje 
i bierze udział w festiwalach 
w kraju i za granicą, gdzie 
często jest nagradzany. 
dyrygentem od początku 
jest Barbara Walendzik, 
a prezesem od 15 lat 
 – tadeusz kolańczyk.

•
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Józef Jędrzejek 
– parafia Bytnica
zainicjował budowę 
kaplicy na cmentarzu 
i przewodniczył społecznemu 
komitetowi Budowy kościoła 
w Gryżynie. Jest członkiem 
Parafialnego zespołu 
Caritas i Parafialnej rady 
duszpasterskiej. zawodowy 
leśnik, jest też radnym gminy 
Bytnica i prezesem osP. 
żonaty. Ma dwóch synów 
i dwie córki.

•

Anastazja Kondarewicz
– parafia Białków
od ponad 40 lat angażuje się 
w życie lokalnego kościoła. 
Była katechetką jeszcze 
wtedy, gdy nauka religii 
odbywała się w salkach 
parafialnych. dziś od wielu 
lat jest zakrystianką 
w białkowskim kościele.

•

Grażyna Kucharczyk 
– parafia Tuplice
katechizuje w parafii 
już ponad 20 lat. Prowadzi 
dziecięcą grupę krucjaty 
eucharystycznej Młodych. 
Przygotowuje z dziećmi 
liturgię Mszy św. i inne 
nabożeństwa oraz liczne 
inscenizacje. Prowadzi 
grupy kandydatów 
do bierzmowania. Należy 
do akcji katolickiej. dba także 
o wystrój kościoła.

•

Otto Hakman 
– parafia Miłosierdzia 
Bożego w Żarach
Były budowlaniec, angażował 
się w projektowanie, 
wykonanie i finansowanie 
m.in. kaplicy w domu 
samotnej Matki, kościoła 
w Przylaskach, wnętrza 
kościoła w Jasieniu. Pomagał 
w adaptacji budynków szkoły 
i uczestniczy w budowie 
żarskiego hospicjum. żonaty. 
Ma dwóch synów.

•

Andrzej Kardzis – parafia 
MB Częstochowskiej 
w Zielonej Górze
zawodowy kierowca, od 
12 lat służy biskupom diecezji 
i kurii. żonaty. Ma dwie córki. 
Jego brat – ks. krzysztof 
– był misjonarzem 
m.in. w zimbabwe, dziś 
duszpasterzuje w usa.

•

Kazimierz Kowalczyk 
– parafia Połupin
od powstania parafii w 1989 r. 
czynnie zaangażował się 
w jej organizację i budowę 
kościoła parafialnego. dziś 
na emeryturze, znany 
jest ze swojej uczynności 
i pomocy przy pracach 
mechanicznych, hydraulicznych 
oraz budowlanych, cieszy się 
autorytetem wśród parafian. 
żonaty. Ma córkę i dwóch 
synów.

•

Aleksander Kusiak  
– parafia Trójcy Świętej 
w Gorzowie Wlkp.
Należy do domowego kościoła 
i stowarzyszenia rodzin 
katolickich, szafarz komunii 
św., animator duchowej 
adopcji dziecka Poczętego 
i lider koła Przyjaciół Paradyża. 
żonaty. Wychował troje dzieci.

•

Jan Janowski – parafia 
Koźla Kożuchowska
od dzieciństwa jest związany 
z kościołem, najpierw 
jako ministrant, a potem 
zakrystian. angażuje się 
we wszystkie dzieła liturgiczne 
i społeczne oraz prace 
remontowe i gospodarcze. 
żonaty. Ma troje dzieci.

•

Robert Kikiernicki 
– parafia Pszczew
Już 25 lat pełni rolę 
zakrystiana w kaplicy 
pw. Podwyższenia krzyża 
Świętego oraz lidera życia 
religijnego w filialnym 
stołuniu, swojej rodzinnej 
miejscowości. żonaty. 
Ma czworo dzieci.

•

Felicja Kubiszyn 
– parafia Starosiedle
emerytowana dyrektor Banku 
spółdzielczego w Gubinie. 
Była prezesem PzC, pomogła 
w wyposażeniu kościoła 
w sprzęty i księgi liturgiczne, 
organizuje festyny i zbiórki. 
Mieszka w filialnych Gębicach. 
zamężna. Ma córkę.

•

Ludwika Lachowicz 
– parafia św. Stanisława 
Kostki w Sulechowie
Jest założycielką i prezesem 
PzC oraz współtworzyła 
inne zespoły w dekanacie. 
organizuje pomoc dla 
kościoła na Wschodzie. 
angażuje się w dzieło obrony 
życia poczętego. Jest wdową.

•
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Marek Lewandowski 
– parafia Pierwszych 
Męczenników Polski 
w Gorzowie Wlkp.
dyrektor Hospicjum 
św. kamila i członek 
stowarzyszenia Pomocy 
Bliźniemu im. Brata krystyna. 
kierował organizacją wizyty 
Jana Pawła ii w mieście. Należy 
do żywego różańca. żonaty. 
Wychował pięcioro dzieci.

•

Michał Pabierowski 
– parafia Szlichtyngowa
absolwent liceum 
muzycznego, 
od ponad 30 lat 
jest parafialnym 
organistą, a w tym 
roku został także 
nadzwyczajnym szafarzem 
komunii świętej. 
żonaty. 
Ma syna i córkę.

•

Krzysztof Andrzej 
Sroczyński – parafia Racula
od 1986 r. był członkiem 
grupy charytatywnej, 
a potem Parafialnego 
zespołu Caritas. Były dyrektor 
Gimnazjum w drzonkowie, 
jest wieloletnim lektorem 
oraz prezesem osP 
racula i radnym powiatu 
zielonogórskiego. żonaty. 
Ma trzech synów i dwie córki.

•

Mieczysław Lewko 
– parafia Przytoczna
Należy do Grupy Modlitewnej 
o. Pio. Jest wiceprezesem 
stowarzyszenia rodzin 
katolickich w Przytocznej. 
Pomaga niepełnosprawnym 
z dPs, a także wielu parafiom 
i instytucjom kościelnym. 
żonaty. Ma trzech synów 
i dwie córki.

•

Zofia Pawlik 
– parafia Jaczów
Pracowała jako pielęgniarka, 
ale od 15 lat jest katechetką, 
a od niedawna także 
bibliotekarką w miejscowej 
szkole. działa w Parafialnym 
zespole Caritas. organizuje 
pomoc medyczną i wypoczynek 
najmłodszych. zamężna. 
Wychowała sześcioro dzieci.

•

Jerzy Stępień 
– parafia Stare Polichno
od czterech lat jest 
przewodniczącym rady 
parafialnej w filialnym 
santoku. Jako trener piłkarski 
organizuje turniej piłki nożnej 
dla ministrantów. Pomógł też 
zdobyć pieniądze na remont 
kościoła w santoku. żonaty. 
Ma dwóch synów.

•

Kazimierz Witkowski 
– parafia Maszewo Lubuskie
W parafii angażuje się 
w przedsięwzięcia 
duszpasterskie i troszczy 
o budynki kościelne. 
od wizyty Jana Pawła ii 
w Gorzowie jest członkiem 
służby Papieskiej. żonaty. 
Wychował trzy córki.

•

Wincenty Misztak 
– parafia Rzepin
Jako inżynier budownictwa 
swoją fachowością od 1975 
roku służy, przygotowując 
projekty budowlane oraz 
nadzorując remonty i budowy 
obiektów parafialnych 
w rzepinie, kowalowie, 
laskach lubuskich i Boczowie. 
żonaty. Ma dwóch synów.

•

Kazimierz Rajchel 
– parafia Trójcy Świętej 
w Gubinie
Pracował w zakładach 
obuwniczych. Na emeryturze 
od 1995 r., pełni posługę 
zakrystiana oraz dba o teren 
wokół kościoła i plebanii. 
Jest też wiceprezesem 
Parafialnego zespołu Caritas. 
żonaty. Ma trzech synów.

•

Mirela Wojciechowska
– parafia NSPJ w Lubsku
Jako katechetka zainicjowała 
spotkania rodzin kolędujących 
i współorganizowała 
dekanalną imprezę dla dzieci 
pod hasłem „rozśpiewane 
anioły”. Przygotowuje dzieci 
do i komunii św. w dwóch 
parafiach. zamężna. Ma syna 
i cztery córki.

•

Jadwiga i Henryk 
Szafrańcowie – parafia Jenin
Współorganizują pielgrzymki, 
pośredniczą w zdobywaniu 
pieniędzy na remonty. Pani 
Jadwiga prowadziła grupy 
kandydatów do bierzmowania 
i należy do żywego różańca. 
Pan Henryk angażuje się 
w prace remontowe. 
Wychowali dwoje dzieci.

•

Maria Toporowska 
– parafia św. Stanisława 
Biskupa we Wschowie
Była wiele lat pielęgniarką. 
u dyrekcji szpitala 
zabiegała o krzyże w salach 
i zorganizowanie kaplicy, 
gdzie od 1980 roku  
troszczy się o liturgię oraz 
przewodniczy modlitwie 
z chorymi. odwiedza również 
pacjentów na oddziale.

•


