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W minioną niedzielę 
wybraliśmy 
samorządowców, 
którzy podejmują 
bezpośrednie decyzje 
społeczne i gospodarcze 
na poziomie 
województwa, miasta, 
powiatu i gminy. 

D o urn poszło w Lubuskiem 46,11 
proc. uprawnionych, a w po-
wiecie głogowskim 47,83 proc. 

Najwyższą średnią frekwencję zano-
towano w powiecie jerzmanowskim 
– 67,70 proc., a najniższą w powiecie 
gorzowskim – 44,07 proc. O 15.00 mo-
gły zakończyć się już wybory w Aresz-
cie Śledczym w Międzyrzeczu, gdzie 
do tej godziny zagłosowali wszyscy 
z  17 osadzonych tam mieszkańców 
gminy.

Już pierwsza tura wyłoniła prezy-
dentów miast. W Nowej Soli wygrał 
Wadim Tyszkiewicz, który zdeklaso-

wał rywali zdobywając ponad 80 proc. 
głosów. W Zielonej Górze Janusz Ku-
bicki zdobył 64,87 proc., a w Gorzowie 
Wlkp. prezydentem będzie Tadeusz Ję-
drzejczak, który zdobył przychylność 
64,87 proc. wyborców. Prezydentem 
Głogowa został Jan Zubowski. Pokonał 
swoich rywali, zdobywając 51,53 proc. 
głosów. Wszyscy wymienieni będą 
piastować urzędy kolejny raz.

W dwóch największych 25 manda-
towych miastach proporcje partyjne 
niewiele  się zmieniły. W  Zielonej 
Górze PO i SLD zdobyły po 10 man-
datów, a PiS 5. Natomiast w Gorzowie 
9 mandatów przypadło kandydatom 
Platformy Obywatelskiej, 6 Prawu 
i  Sprawiedliwości, 5 Sojuszowi Le-
wicy Demokratycznej i 5 Komitetowi 
Wyborczemu Wyborców Tadeusza 
Jędrzejczaka.

Wybory do Sejmiku Wojewódz-
twa Lubuskiego wygrała PO, zdoby-
wając 34,01 proc. Drugi będzie SLD 
z 26,36 proc. Trzecie miejsce ma PiS, 
którą poparło 17,15 proc. Lubuszan. 

Sejmik uzupełnia PSL z 13,95 proc. 
głosów.

Lubuszanie, jak widać po wyni-
kach nie lubią zmian. W zdecydowa-
nej większości powiatów i gmin wy-
brani zostali ci sami samorządowcy. 
Nawet podział stanowisk pomiędzy 
partiami jest podobny. W zachodniej 
Polsce zwykle wpływ partii lewi-
cowych, obecnie SLD, był znaczący 
i to się nie zmieni do roku 2014. Kosz-
tem Prawa i Sprawiedliwości wpływ 
lewicy nawet nieco wzrósł. Jak poka-
zują wyniki, przewagę ma Platforma, 
która potrzebować jednak będzie 
koalicjanta, by w głosowaniach mieć 
większość.

Druga tura wyborów to w woje-
wództwie lubuskim i na ziemi gło-
gowskiej wydarzenie bardzo rzadkie. 
Poczekamy do 5 grudnia, żeby poznać 
włodarzy w Żarach, Żaganiu czy Słu-
bicach. Podobnie jest w Międzyrze-
czu, Krośnie Odrzańskim, Sulęcinie, 
Wschowie i Drezdenku.

Ks. Witold Lesner
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W ybory 
samorządowe 

pokazują, że pewnie 
dobrze spisali się 
ci, do których przez 
ostatnie lata należało 
podejmowanie 
lokalnych działań. 
Wiele jest jeszcze 
do zrobienia, ale, jak 
„wypowiedzieli” się 
uczestniczący 
w wyborach, sprawy idą 
w dobrą stronę.  
Połowa jednak 
tradycyjnie została 
w domach, by 
w najbliższym czasie 
mieć na co i na kogo 
narzekać, zastrzegając 
„nie ja ich wybierałem”.
Wybory, może nawet 
ważniejsze niż te przy 
urnach, dokonywały się 
jeszcze w innym miejscu. 
W Świebodzinie 
kilkanaście tysięcy 
osób potwierdziło 
wybór Jezusa Chrystusa 
na Króla Wszechświata. 
Bardzo uroczyste 
poświęcenie figury 
było deklaracją wiary, 
a słowa napisane nad 
ołtarzem polowym 
„Chryste Króluj, Chryste 
zwyciężaj!” dla wielu 
mogą stać się dewizą 
całego życia. Żyć dla 
Chrystusa, wypełniając 
Jego przykazania 
to dzisiaj niełatwe. 
Wiemy jednak, że dla 
katolika zwieńczeniem 
tej „wąskiej drogi” 
jest ojczyzna niebieska. 
Dzisiejsze wybory  
są tak naprawdę 
wybieraniem tego 
co czeka nas jutro.  
W przypadku wiary 
niewybranie Jezusa jest 
opowiedzeniem się 
za kimś innym – 
i to na wieczność.

Wybory w Lubuskiem

Na zachodzie  
bez zmian

Katarzyna i Grzegorz Żarczyńscy z Zielonej Góry na wyborach 
są za każdym razem. 21 listopada głosowali z 7-letnim Pawłem 
i półrocznym Kacprem
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Nowy blask św. Hieronima

Głogów. Obraz św. Hieroni-
ma Pokutującego pokazano 
w  Muzeum Archeologiczno-Hi-
storycznym. Wrócił 17 listopada, 
po trzech miesiącach renowacji. 
Ekspertyzę i prace restaurator-
skie wykonano w Krakowie pod 
kierownictwem Piotra Frączaka. 
W trakcie prac sklejono pęknię-
cia w desce, uzupełniono ubytki. 
Oczyszczony i  wyretuszowany 
wizerunek umieszczono w ramie 
mikroklimatycznej. Konserwa-
cję w całości sfinansowała gmina. 

Obraz powstał na początku XVI 
w. Prawdopodobnie pochodzi 
ze szkoły Łukasza Kranacha. Od II 
wojny światowej przechowywany 
był w Bardzie Śląskim w Muzeum 
Sztuki Sakralnej prowadzonym 
przez redemptorystów, skąd 
w  2008  r. wrócił do  Głogowa. – 
Przez czas remontu kościoła obraz 
będzie w  depozycie w  głogow-
skim muzeum – mówił ks. Rafał 
Zendran, proboszcz kolegiaty. 
W kościele obraz zobaczymy tyl-
ko jednego dnia 25 grudnia. wl

Odsłonięcia odrestaurowanego obrazu dokonali ks. Rafał 
Zendran, proboszcz kolegiaty NMP, i o. Ludwik Obal CSsR 
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Prezes zainspiruje
Akcja Katolicka. Bp 
Stefan Regmunt mia-
nował Urszulę Furtak 
(na  zdjęciu) prezesem 
Zarządu Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolic-
kiej. Będzie ona pełniła 
tę funkcję przez kolej-
ne cztery lata. – W naj-
bliższym czasie chcemy 
tworzyć kolejne parafialne oddzia-
ły AK, a  istniejące inspirować 

do coraz lepszej posługi 
– mówiła pani prezes. 
Urszula Furtak w Akcji 
Katolickiej jest od począt-
ku jej istnienia, od 1994 r., 
a  od  dziewięciu lat 
pełni funkcję prezesa 
parafialnego oddziału 
AK w  parafii św. Bra-
ta Alberta w  Zielonej 

Górze. Jest żoną i mamą dorosłego 
już syna. wl
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Album błogosławionej
KSM. Liturgiczne wspomnienie bł. 
Karoliny Kózkówny, obchodzone 
18 listopada, jest głównym świętem 
Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. Z tej okazji wydany został 
album „Z przeszłości w przyszłość. 
Ścieżki życia bł. Karoliny” autor-
stwa fotografika Bogusława Świ-
tały. – Album prezentując zdjęcia 
przyrody, domu rodzinnego i miesz-
kańców Zabawy k. Tarnowa, rodzin-
nej miejscowości błogosławionej, 

w poetycki sposób opowiada o bł. 
Karolinie i związanych z nią miej-
scach – mówił autor. W coroczne 
święto członkowie KSM spotkali się 
w swojej siedzibie przy ul. Aliny 7 
w  Zielonej Górze, gdzie podczas 
Mszy św. w poczet Stowarzyszenia 
przyjęci zostali nowi członkowie. 
Później w sali pobliskiego kościoła 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
zaprezentowano przedstawienie 
teatralne o bł. Karolinie. wl

Tym razem artysta fotograf Bogusław Świtała odkrył świat  
bł. Karoliny Kózkówny
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Spoty o cyberprzemocy
Gorzów Wlkp. W gorzowskim 
kinie „Helios” rozstrzygnięto 
konkurs zatytułowany „Jestem 
e-ambasadorem w Sieci”. Jego przed-
miotem było stworzenia krótkich 
spotów telewizyjnych. – Chcieliśmy 
skłonić gimnazjalistów do refleksji 
nad zjawiskiem cyberprzemocy 
i nad skutkami nieodpowiedzial-

nych zachowań w sieci – wyjaśnia 
podinspektor Zbigniew Pytko, 
naczelnik wydziału prewencji KWP 
w Gorzowie Wlkp. W nadesłanych 
pracach oceniano głównie pomysł, 
scenariusz i  sposób wykonania. 
Pierwsze miejsce zajęła Dominika 
Cencelewicz z  Gimnazjum nr  3 
w Gorzowie Wlkp.

Laureatem konkursu został także Michał Zakrzewski z Gimnazjum 
Katolickiego w Zielonej Górze
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Rondo sługi Bożego
Nowa Sól. W mieście jest już ulica 
kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana 
Pawła II. Teraz nowe rondo będzie 
nosiło imię bp. Wilhelma Pluty. Taką 
decyzję podjęli jednogłośnie miej-
scowi radni. Obywatelski wniosek 
złożył ks. Józef Kocoł, długoletni 
proboszcz parafii św. Józefa Rze-
mieślnika. – Bieżący rok jest w woje-
wództwie lubuskim Rokiem Biskupa 
Wilhelma Pluty. W największych 
miastach podejmuje się różne ini-
cjatywy, a Nowa Sól nie jest gorsza 
– wyjaśnia proboszcz. – Biskup 
walczył o wybudowanie kościoła 
parafialnego. Erygował parafię i był 
na pierwszej wizytacji. Wiele razy 

odwiedzał Nową Sól – dodaje. Jedna 
z mieszkanek miasta Leokadia Woj-
czak całym sercem popiera decyzję. 
– Biskup mnie bierzmował. Wiele 
osób go jeszcze pamięta, ale trzeba 
o nim mówić kolejnym pokoleniom 
– zauważa.
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Dziury w całym szuka… kornik

felieton
Ks. Andrzej Sapieha

a.sapieha@kuria.zg.pl

Świebodziński Chrystus 

N ie każdy mieszkaniec naszego regionu ma obowiązek 
podzielać wiarę, którą ten monument wyraża. Wystarczy, 

by chrześcijanom nie odmawiano prawa do jej publicznego 
wyrażania. Nawet, jeśli czynią to w sposób nieco ekstrawagancki. 
Nie każdemu też świebodzińska figura musi się podobać. 
Jej zawzięci krytycy („największy kicz na świecie”, „strach 
na wrony” – to opinie z forów internetowych) niech jednak 
wspomną na Maupassanta, Zolę i innych intelektualistów 
i artystów francuskich, którzy „w imię dobrego smaku” 
protestowali przeciwko budowie wieży Eiffla. Nazywali ją 
„monstrum”, które dla pięknego Paryża będzie „dyshonorem”. 
Świebodziński Chrystus z pewnością monstrum nie jest.  
Na naszym terenie straszy za to wiele prawdziwych monstrów, 
które jakoś nikomu nie przeszkadzają. Waleczni esteci niech 
przeciwko nim zwrócą ostrze swej krytyki. •

Odznaczony jubilat

Głogów. Chór Beati Cantores 
(na zdjęciu) przeżywa jubileusz 
25-lecia istnienia. Z  tej okazji 
w kościele NMP Królowej Polski 
20 listopada wręczono odzna-
czenia i  nagrody. Po  Mszy św. 
i koncercie dyrygentka Barbara 
Walendzik otrzymała brązowy 
medal „Zasłużony kulturze Glo-
ria Artis” od Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
a od Polskiego Związku Chórów 
i  Orkiestr – Złotą Odznakę 
Honorową z Laurem. – Traktuję 
te  odznaczenia jako uhonoro-
wanie całego chóru, bo przecież 

gdyby nie chór, to pewnie medalu 
bym nie dostała – mówiła z rado-
ścią Barbara Walendzik. Ministe-
rialne odznaczenie „Zasłużony 
kulturze polskiej” otrzymał rów-
nież Tadeusz Kolańczyk, prezes 
Stowarzyszenia Chór Beati Can-
tores, które dodatkowo otrzyma-
ło nagrodę 15 tys. zł i honorową 
odznakę PZChiO. Pozostałym 
członkom chóru wręczono brą-
zowe, srebrne i  złote odznaki 
PZChiO. Podziękowania powę-
drowały również do sponsorów 
wspierających przez lata działal-
ność Chóru Beati Cantores. wl

Koncert w Głogowie, w kościele NMP Królowej Polski, rozpoczął 
przed rokiem świętowanie jubileuszu

Akademia Familijna
Zielona Góra. Rusza kurs dla 
rodziców pt. „Pierwsze kroki” 
zorganizowany przez Akademię 
Familijną, czyli stowarzyszenie 
rodziców chcących pomóc sobie 
i innym lepiej wychowywać swo-
je dzieci. Kurs „Pierwsze kroki” 
skierowany jest do rodziców dzie-
ci w wieku od 0 do 3 lat, ale mogą 
w nim uczestniczyć również rodzi-

ce starszych dzieci oraz dziadko-
wie. Spotkania prowadzą wykwa-
lifikowani moderatorzy. Pierwsze 
odbędzie się 28 listopada w Szko-
le Podstawowej nr 14 w Zielonej 
Górze. Następne: 12 grudnia, 23 
stycznia i 13 marca. Więcej infor-
macji udziela Andrzej Gonia, tel. 
604 241 796, e-mail: andrzej.gonia@
gmail.com.  •

Czuwaj

Głogów. 100. rocznica powstania 
Związku Harcerstwa Polskiego 
była okazją do wspólnej modlitwy 
zuchów i harcerzy związanych 
z głogowskim Hufcem ZHP. Z tej 
okazji w kościele pw. NMP Królo-
wej Polski 20 listopada odprawio-
no Mszę św. za żyjących i zmar-
łych członków hufca. Hufiec ZHP 
im. Dzieci Głogowskich swoim 
działaniem obejmuje teren powia-
tu głogowskiego i górowskiego. 
Zrzesza ok. 500 zuchów, harce-
rzy, instruktorów, sympatyków 
i przyjaciół ZHP. – Harcerstwo 
jest  dla mnie całym życiem. 
Daje mi okazję do realizacji sie-
bie, w pracy z ludźmi, w gronie 

przyjaciół, do niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi – mówi 
druh Arek z Góry. Harcmistrzy-
ni Bożka związana jest z harcer-
stwem od  34 lat. – Harcerstwo 
jest sposobem na życie, pomaga 
być prawym, dobrym człowie-
kiem – mówi. Od pół roku hufcem 
opiekuje się ks. Adam Żygadło, 
który jest w trakcie harcerskiego 
kursu instruktorskiego. Po jego 
ukończeniu będzie mógł oficjalnie 
pełnić funkcję kapelana harcerzy. 
– Prawo harcerskie i przyrzecze-
nie harcerskie to najlepszy sposób 
na praktyczną realizację Dekalo-
gu – podkreśla ks. Adam Żygadło. 

mk

Wspólnym posiłek harcerzy i zuchów zrzeszonych w Hufcu ZHP 
im. Dzieci Głogowskich
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Konkurs Biblijny 
Diecezja. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej zaprasza do udziału 
w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla lektorów i ministran-
tów. Uczestnicy konkursu będą musieli wykazać się wiedzą na temat 
czterech Ewangelii wraz ze wstępami do poszczególnych ksiąg i przypi-
sami do nich z Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Nie obowiązują teksty ze spi-
sami, wykazami, genealogiami. Diecezjalny finał konkursu odbędzie się 
25 i 26 lutego 2011 r. w Paradyżu. Zgłoszenia do konkursu biblijnego 
do końca grudnia przyjmuje ks. Robert Patro w kurii biskupiej. Telefon: 
(68) 451 23 53, e-mail: r.patro@kuria.zg.pl.  
 •
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U roczystość rozpoczę-
ła się koronką w Sank-
tuarium Miłosierdzia 
Bożego, którą popro-

wadził inicjator budowy pomni-
ka ks. Sylwester Zawadzki. Po mo-
dlitwie biskup, kapłani i wierni 
przeszli w procesji do polowego 
ołtarza przy 36-metrowej figu-

rze. Tam odbyła się Msza św. pod 
przewodnictwem kard. Henryka 
Gulbinowicza z Wrocławia. Kon-
celebrowali ją m.in. abp Andrzej 
Dzięga ze Szczecina, bp Zdzisław 
Fortuniak z Poznania, bp Marek 
Mendyk z Legnicy i biskupi naszej 
diecezji: Stefan Regmunt, Adam 
Dyczkowski i Paweł Socha oraz 

wielu kapłanów. Na początku or-
dynariusz diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej przypomniał, że 10 lat 
temu poświęcono miasto i powiat 
świebodziński Jezusowi Chrystu-
sowi Królowi, a figura to wotum 
wdzięczności za tamto wydarze-
nie. – Pomnik ma zachęcać miesz-
kańców i wszystkich gości, aby za-

wierzali własne życie Chrystusowi 
– zauważył bp Regmunt. – Ufam, 
że figura Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata będzie przyciągała 
do świebodzińskiego Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego i do skorzy-
stania z daru Jego przebaczającej 
miłości – kontynuował. Odczytano 
także list przesłany przez abp. Jó-

Pomnik  
z przesłaniem. 
Uroczystość 
Jezusa 
Chrystusa Króla 
Wszechświata 
w Świebodzinie 
miała w tym 
roku wyjątkowy 
charakter. 
21 listopada 
nieopodal 
Sanktuarium 
Miłosierdzia 
Bożego 
poświęcono 
monumentalną 
figurę.

tekst
Krzysztof Król

kkrol@goscniedzielny.pl

Króluj nam 
Chryste!
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zefa Michalika do  uczestników 
uroczystości. – Niech popłynie 
na całą ojczyznę i cały świat prze-
słanie wiary kapłanów i  miesz-
kańców Świebodzina, pragnących 
głosić prawo Chrystusa i prawo 
do obecności Ewangelii w życiu na-
rodów, które chcą budować swoją 
przyszłość na miłości bliźniego, 
na  uczciwości i  przebaczeniu, 
na zgodzie z tym, czego uczy nas 
Chrystus Król Wszechświata – 
napisał przewodniczący Komisji 
Episkopatu Polski.

Na początku Mszy św. bp Ste-
fan Regmunt poświęcił 36-metro-
wą figurę. W homilii metropolita 
szczecińsko-kamieński abp  An-
drzej Dzięga podkreślił, że poświę-
cona figura to  szczególny znak 
w czasach, w których toczy się wie-

le dyskusji o wartości i godności 
człowieka. – W tych dyskusjach 
powraca tęsknota za Bożym ładem 
jako zasadą podstawową porządku 
społecznego – mówił arcybiskup. 
– Ta figura może stać się znakiem 
nadziei dla wszystkich, którzy 
takiego znaku poszukują. Tutaj 
na  skrzyżowaniu dróg prowa-
dzących ze  wschodu na  zachód 
i północy na południe ma szanse 
stać się znakiem szczególnie roz-
poznawalnym – kontynuował.

Na  zakończenie wszyscy 
zgromadzeni odmówili „Modli-
twę do  Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata” napisaną w 1927 
roku przez kard. Adama Stefana 
Sapiehę. Poprowadzili ją prezes 
Urszula Furtak oraz Zbigniew 
Gaweł z diecezjalnej Akcji Kato-

lickiej, a  także Łukasz Brodzik, 
prezes Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży. Tuż przed bło-
gosławieństwem kard.  Henryk 
Gulbinowicz wręczył inicjatoro-
wi i  czterem osobom zaangażo-
wanym w budowę figury srebrne 
pierścienie milenijne, upamięt-
niające tysiąclecie biskupstwa 
wrocławskiego, które wręczane 
są osobom rozsławiającym Dolny 
Śląsk. Otrzymali go ks. Sylwester 
Zawadzki, docent Mikołaj Kła-
poć, prof.  Jakub Marcinowski, 
inż. Marian Wybraniec i Tomasz 
Stafiniak. 

W uroczystości wzięli udział 
m.in. przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych 
i  lokalnych, a  także przedsta-
wiciele służb mundurowych, 

poczty sztandarowe, kombatanci 
i przedstawiciele różnych profe-
sji. Na  Mszę św. przyszło wielu 
świebodzinian. – Być tu  dzisiaj 
to nasz obowiązek – powiedziała 
katechetka Maria Podlipska, która 
przyszła ze swoimi uczniami. – Fi-
gura mobilizuje ludzi do refleksji. 
Wiem, że na przykład dzieci idące 
do szkoły mówią w sercu: „Króluj 
nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” 
– dodała. Na modlitwę w niedziel-
ne popołudnie przybyło kilkana-
ście tysięcy wiernych z diecezji, 
kraju i z zagranicy. – Rano byli-
śmy na wyborach, a potem wsie-
dliśmy w autobus i pojechaliśmy 
do Świebodzina. Chcieliśmy dać 
świadectwo, że najważniejszy dla 
nas jest Chrystus – mówiła Izabela 
Sakowicz z Warszawy. •

Tadeusz Rutkowski z Konina 
na Mszy św. trzymał figurę Maryi. 

– Przecież Matka jest zawsze  
przy Chrystusie – mówił

po lewej: Pierwszy proboszcz 
parafii i kustosz Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego ks. Sylwester 
Zawadzki (z prawej) przeszedł  

w tym roku na emeryturę. 
Zastąpił go ks. Zygmunt 

Zimnawoda
na sąsiedniej stronie  

u góry: 
Mszy św. przewodniczył  

kard. Henryk Gulbinowicz, 
kazanie wygłosił abp Andrzej 
Dzięga, poświęcenia dokonał  

bp Stefan Regmunt 
na dole: 

21 listopada w modlitwie wzięły 
udział tysiące ludzi
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Salon myśli
Instytut Filozoficzno-Teologiczny 
im. Edyty Stein w Zielonej Górze 
oraz Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” zapraszają 
na spotkanie Salonu Myśli Edyty 
Stein. Bronisław Wildstein podej-
mie temat: „Religia i państwo”. Spo-
tkanie odbędzie się 29 listopada 
o godz. 19.00 w gmachu Instytutu 
przy kościele Ducha Świętego (ul. 
Bułgarska) w Zielonej Górze.

Rodzina 
rodzinie 
Już po raz siódmy diecezjalna Cari-
tas organizuje świąteczną zbiórkę 
żywności dla rodzin potrzebują-
cych. W tym roku odbędzie się ona 
od 10 do 12 grudnia. W akcję 
mogą włączyć  się Parafialne 
Zespoły Caritas oraz parafie, 
gdzie nie ma takich grup chary-
tatywnych. Każdy, kto się zgłosi, 
otrzyma plakaty i ulotki promu-
jące akcję. Wszystko koordynuje 
Centrum Wolontariatu. Szczegó-
łowe informacje: tel. 600 986 494.

Wigilia dla ubogich
Diecezjalna Caritas zaprasza osoby 
bezdomne na spotkanie wigilijne 
pod hasłem „Nie jesteś sam”. Wigilia 
odbędzie się 17 grudnia w godzi-
nach od 16.00–19.00 w kościele pw. 
Ducha Świętego w Zielonej Górze. 
Także 17 grudnia podobną wigilię 
organizuje Caritas z Miejskim Cen-
trum Kultury w Gorzowie Wlkp. 
Początek spotkanie o godz. 16.00 
na Starym Rynku.

Festiwal kolęd
Oddział Katolickiego Stowarzy-
szenia Młodzieży przy parafii św. 
Alberta Chmielowskiego w Zielonej 
Górze zaprasza na V Diecezjalny 
Festiwal Kolęd i Pastorałek, który 
odbędzie się 29 grudnia w koście-
le przy ul. Źródlanej 33. Regulamin, 
program oraz karta zgłoszeniowa 
do  pobrania na  stronie www.
zg.ak.org.pl. W  festiwalu mogą 
wziąć udział soliści oraz zespoły 
muzyczne działające przy para-
fiach, szkołach, domach kultury 
oraz w innych grupach środowi-
skowych.  •

zapowiedzi
Napisali wspomnienie o ks. Henryku Guzowskim

Skromny i silny charakter
Międzyrzecka parafia 
nie tylko wspomina 
wieloletniego 
proboszcza 
w listopadowych 
wypominkach 
i z okazji rocznic. 
W tym roku wydała 
o nim książkę.

K apłan na  wzór Serca Chry-
stusowego – to  tytuł publi-

kacji wydanej przez parafię św. 
Jana Chrzciciela. Myśl o książce 
na temat ks. infułata Henryka Gu-
zowskiego powstała zaraz po jego 
śmierci, czyli cztery lata temu. 
Przypomnijmy, kapłan urodzony 
w 1921 roku był proboszczem naj-
starszej międzyrzeckiej wspólnoty 
w latach 1976–1999. Po przejściu 
na emeryturę do śmierci miesz-
kał w parafii. – Do dziś w mieście 
żywa jest pamięć o księdzu infu-
łacie pochowanym obok kościoła 
parafialnego. Codziennie ktoś 
przychodzi się tu pomodlić i za-
palić świeczkę. Oczywiście są też 
Msze św. w  rocznice śmierci, 
imienin i urodzin – mówi ks. Ma-
rek Walczak, jeden z redaktorów 
książki i proboszcz parafii św. Jana 
Chrzciciela. – Sytuacje i zdarze-
nia człowiekowi szybko umyka-
ją z pamięci, dlatego poprosiłem 
parafian, znajomych i niektórych 
księży, żeby napisali swoje wspo-
mnienia – dodaje. Kompletowano 
je kilka lat. – W tym czasie zasta-
nawialiśmy się nad formą książki, 
kolejnością poszczególnych części 
i doborem fotografii – wyjaśnia 
współautor Marcin Jerzynek. Póź-
niej była m.in. praca nad korektą, 
składem, poszukiwania drukarni 
i funduszy na wydanie książki.

W  publikacji znajdziemy 
nie tylko wspomnienia, ale także 
zdjęcia, wywiady, testament ka-
płana i ostatnie kazanie wygłoszo-
ne przez ks. Guzowskiego. Dzięki 
temu książka pokazuje zmarłego 
proboszcza z różnych perspektyw. 
Jest to więc rzecz o kapłanie, pro-
boszczu, spowiedniku, ale  także 
zwykłym człowieku. „Potrafiłeś 

z dużym taktem wysłuchać, a na-
stępnie mądrze podsunąć myśl, 
jak rozwiązać dany problem, jak 
postąpić w  danej sytuacji. Byłeś 
prawdziwą ostoją w chwilach bar-
dzo trudnych (śmierć mojego taty), 
rozumiałeś ból, tęsknotę” – pisze Te-
resa Flizikowska. „Podczas spowie-
dzi wyjaśniał, że każdego penitenta 
stara się zmobilizować do pracy nad 
swoim życiem i współpracy z łaską 
Bożą, tak by nie zmarnował życia, 
lecz wytrwale dążył do świętości” 
– pisze Alina Podraza. „Brewiarz 
był jego towarzyszem przez cały 
dzień. Ilekroć zachodziłem do jego 
mieszkania, zastawałem go  przy 
brewiarzu lub przy lekturze książ-
ki (…) Na jego trumnie położyliśmy 
zamiast mszału właśnie jego znisz-
czony brewiarz, gdyż uważałem, 
że ta księga była najbliższym towa-
rzyszem jego życia duchowego” – 
pisze ks. Marek Walczak.

Współredaktor Marcin Je-
rzynek dziś mieszka i  pracuje 
w Zielonej Górze, ale dzieciństwo 

i młodość spędził w Międzyrze-
czu. Ks. Henryk Guzowski chrzcił 
go i przygotowywał do Pierwszej 
Komunii św. – Wiele lat byłem 
ministrantem. Nasz proboszcz za-
wsze interesował się nie tylko tym, 
byśmy dobrze służyli do Mszy św., 
ale także rozmawiał z nami o na-
szych problemach, szkole, nauce 
– wspomina doktorant w Instytucie 
Filologii Polskiej na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim. Jego zdaniem, 
to  świetna lektura nie  tylko dla 
parafian, ale także dla kapłanów. 
– Posiadał wiele tytułów i godności 
w Kościele, ale przyjmował je z po-
korą. Wskazywał na Boga, który 
jest  najważniejszy – zauważa. – 
Mimo swojej skromności miał tak-
że silny charakter. Dużo wymagał 
od nas, ministrantów, ale jeszcze 
więcej od siebie – dodaje.

Książka to  także cegiełka 
na renowację parafialnej świąty-
ni. Można ją nabyć w kancelarii 
lub zakrystii kościoła św. Jana 
Chrzciciela. Krzysztof Król

Ks. Henryk Guzowski po gorzowskim spotkaniu z Ojcem Świętym 
w 1997 roku – zdjęcie z okładki książki
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W komunii z Bogiem 

Nauczmy się modlić, 
zrozumiejmy sakramenty

Z bp. Stefanem Regmuntem 
o rozpoczynającym się 
nowym roku duszpasterskim 
rozmawia Magdalena Kozieł.

Magdalena Kozieł: „Kościół domem i szkołą 
komunii” to nowy program duszpasterski. 
Co się kryje pod tym hasłem i jakie są za-
łożenia trzyletniego działania duszpaster-
skiego?
Bp Stefan Regmunt: – Każdy program 
duszpasterski ma pomóc człowiekowi zjed-
noczyć się z Bogiem i z drugim człowiekiem. 
Dziś doświadczamy postępującego procesu 
dechrystianizacji. Kraje, które dotychczas były 
bardzo chrześcijańskie, słabną w wierze. Dla-
tego Kościół, patrząc na naszą ojczyznę, chce 
temu zapobiec, powstrzymać przychodzący 
z Zachodu proces. Ważne jest więc budowa-
nie wspólnoty Kościoła, w której Chrystus 
jest na pierwszym miejscu. Rozwijanie ducha 
wzajemnej służebności i wymiaru misyjne-
go, aby innych przyprowadzać do  Chry-
stusa. Program tegoroczny koncentruje się 
na budowaniu więzi z Bogiem i ludźmi. Miej-
scem jej budowania jest Kościół, który ma być 
domem, a jednocześnie szkołą.

W jaki sposób w diecezji będzie realizo-
wany pierwszy rok programu „W komunii 
z Bogiem”?

– Chcemy się zatrzymywać na szczegól-
nych elementach budowania komunii. Na pew-
no doświadczeniu bliskości Boga potrzebna 
jest modlitwa. Będziemy przyglądać się mo-
dlitwie indywidualnej i rodzinnej, by szukać 
sposobów jej ożywienia i umocnienia. Chcemy 
pokazywać, jak pokonywać trudności na mo-
dlitwie. Okazją do tego będzie peregrynacja 
po diecezji obrazu Jezusa Miłosiernego, któ-
ra rozpocznie się w pierwszą niedzielę maja 
przyszłego roku. Obraz będzie w każdej parafii 
diecezji przez trzy dni. Peregrynacja potrwa 
trzy lata. Nauka modlitwy będzie prowadzo-
na także w centrach duchowych, takich jak 
sanktuarium w Rokitnie, oraz w domach re-
kolekcyjnych diecezji. Chcemy, by ludzie, któ-
rzy już posiedli pewną umiejętność modlitwy, 
dzielili się nią z innymi. Na pewno będziemy 
też więcej o tym mówić w parafiach.

Program duszpasterski zwraca uwagę rów-
nież na formację opartą na Piśmie Świętym 
i kształtowanie duchowości biblijnej oraz 
na sakramenty…

– Ojciec Święty wydał posynodalną adhor-
tację apostolską „Verbum Domini” o słowie 
Bożym w życiu i misji Kościoła. Odnajdujemy 
tam podpowiedzi, jak traktować Pismo Święte 
i jak z niego korzystać, jak powinno przenikać 
w społeczność kościelną. Wiemy, że słowo Boże 
to nie tylko księga Pisma Świętego. Gdy czyta-
my słowo Boże, przemawia do nas Bóg i dociera 
do naszego wnętrza. Chcemy, żeby były w para-

fiach tzw. Niedziele Biblijne, podczas których 
będziemy ten temat poruszać, żeby powstawa-
ły grupy biblijne przy parafiach. Również księ-
ża powinni skupić większą uwagę na tym na-
rzędziu więzi z Bogiem, jakim jest słowo Boże. 
Kolejnym elementem sprzyjającym komunii 
z Bogiem są sakramenty święte. Zadaniem, 
które przed nami stoi, jest także pogłębienie 
rozumienia sakramentów świętych. Poprzez 
sakrament wchodzimy bowiem w szczególną 
relację i więź z Bogiem. Te sakramenty, które 
powtarzamy, czyli Eucharystia, sakrament 
pojednania, sakrament namaszczenia chorych, 
muszą być lepiej rozumiane, żeby przynosiły 
indywidualne owoce.

Czy są już w diecezji takie miejsca, w których 
rozpowszechnia się nauka czytania Pisma 
Świętego? 

– Ks. dr Andrzej Oczachowski, biblista, 
został oddelegowany do tworzenia grup pa-
rafialnych, które rozważają Pismo Święte. 
Przygotowuje też program Niedziel Biblijnych.

Wyobraża sobie Ksiądz Biskup swoje życie 
bez lektury Pisma Świętego?

– Biskup jest powołany do tego, by głosić 
słowo Boże i  codziennie podejmować jego 
kontemplację. Na początku dla siebie samego, 
a później dopiero – mając je niejako w sobie – 
dzielić się z innymi. To pokarm dla duszy. Gdy-
by biskup przestał podejmować refleksję nad 
słowem Bożym, czytać i odnosić je do siebie, 
byłby biskupem połowicznym. Życie słowem 
Bożym, dzielenie się nim i jego obrona przed 
zniekształceniami to bardzo odpowiedzialne 
zadanie. Nowa adhortacja apostolska na temat 
słowa Pana z pewnością pomoże lepiej je wy-
pełnić. •

„W komunii z Bogiem”
– to hasło tegorocznego roku 
duszpasterskiego i liturgicznego. 
przez kolejne niedziele adwentu nasi 
rozmówcy będą mówić jak, opierając się 
na piśmie świętym, budować więź 
z Bogiem. w następnym numerze 
rozmowa z biblistą ks. dr. andrzejem 
oczachowskim.
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Rok temu kunicka 
wspólnota 
przeżywała 60-lecie. 
Z tej okazji odbyły się 
misje parafialne, 
które w ubiegłym 
tygodniu odnowili 
ojcowie oblaci.

H istoria Kunic, obecnie dzielni-
cy Żar, i tutejszej parafii sięga 

czasów średniowiecza. Tę wielo-
wiekową tradycję chrześcijańską 
kontynuuje dziś około 3 tys. wier-
nych tworzących kunicką parafię. 

Jednoczą siły
Parafialne grupy wraz z lokal-

ną organizacją Kunickim Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Pozarządo-
wych wspólnie działają na rzecz 
społeczności. – Zajmujemy się hi-
storią, tradycjonalizmem i obiek-
tami sakralnymi – wyjaśnia Jerzy 
Węgier z  Kunickiego Stowarzy-
szenia. Wspólnymi siłami stowa-
rzyszenia, rady parafialnej i grup 
parafialnych m.in. oświetlono 
budynek z  zewnątrz, wyremon-
towano wieżę, położono dookoła 
bruk, wykonano parking i założono 
ogrzewanie. Udało się też zrobić 
podjazdy dla wózków, a ostatnio 
toalety przystosowane również 
dla osób niepełnosprawnych.

– Ostatnim naszym przedsię-
wzięciem jest wyposażenie ławek 
w materiałowe siedzenia – wyja-
śnia Eugeniusz Zagórski z  rady 
parafialnej i prezes Parafialnego 
Zespołu Caritas. PZC w  parafii 
prowadzi świetlicę dla dzieci, Klub 
Seniora „Aktywna Jesień” i wspo-
maga ubogich. Zorganizowali rów-
nież zbiórkę dla powodzian i razem 
z innymi grupami festyn rodzinny. 
– Na terenie parafii jest około 50 
mieszkań socjalnych. Dużo z tych 
rodzin przychodzi również do nas 
po pomoc – mówi Krystyna Bąk 
z PZC. Wiele charytatywnych akcji 
podejmuje także Szkolne Koło Ca-
ritas ze Szkoły Podstawowej nr 10. 

Leśna kapliczka
Parafia współpracuje z Diece-

zjalnym Domem Rekolekcyjnym, 

który prowadzi ks. Artur Adam-
czak. To właśnie w kaplicy domu 
rekolekcyjnego wierni modlą się 
na całonocnej adoracji w pierwsze 
czwartki miesiąca. – Ta modlitwa 
jest dla nas bardzo ważna – mówi 
jedna z pomysłodawczyń czuwa-
nia Halina Stroynowska, która 
prowadzi scholę. Grupę tworzą 
zarówno młodzież, jak i dorośli, 
którzy dwa razy w roku wyjeż-
dżają na  warsztaty muzyczne 
do  Łodzi prowadzone przez 
zespół ewangelizacyjny Mocni 
w Duchu. 

Szukając duchowego wzmoc-
nienia, tutejsi wierni pielgrzymują 
do miejsca dla siebie szczególnego. 
W okolicznych lasach niedaleko 
wsi Siodło jest mała leśna kaplicz-
ka Matki Bożej Częstochowskiej. 
– Jak mi smutno czy ciężko na ser-
cu, to idę się tam pomodlić – mówi 
Bogusława Krawiec z  Siodła. 
O wszystkich tych ważnych para-

fialnych wydarzeniach i inicjaty-
wach można przeczytać na stronie: 
www.parafiambszkaplerznejzary.
pl, którą od czterech lat prowadzi 
Wiesław Leńczuk.

Magdalena Kozieł

Panorama parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach

Remontują, pielgrzymują, pomagają

 Parafialna schola swoim śpiewem pomaga jak najlepiej 
przeżywać liturgię. poniżej: Do leśnej kapliczki przychodzą się 
modlić tutejsi parafianie

Zdaniem 
proboszcza

– teren parafii 
obejmuje Żary-
-kunice oraz 
wioski siodło 
i szczepanów. 
parafię 

ożywiają wierni skupieni 
we wspólnotach modlitewno-
-apostolskich: róże Żywego 
różańca, pzc, grono 
wspierające ubogich, 
rodzina radia Maryja, 
Margaretki, klub seniora 
„aktywna Jesień”, szkolne 
koło caritas, świetlica 
środowiskowa, schola, 
rada parafialna i skarbnicy 
zbierający ofiary na rzecz 
parafii. odnowiliśmy 
parafialną świątynię 
na zewnątrz i wewnątrz  
oraz kościół w szczepanowie. 
zorganizowaliśmy 
integracyjny festyn rodzinny, 
chętnie uczestniczymy 
w różnych formach 
pielgrzymek. obecnie 
przygotowujemy się 
do pielgrzymki 
do guadelupe w Meksyku 
i na kubę. Bierzemy udział 
w międzyparafialnych 
inicjatywach jak „Żary dla 
Jezusa” czy w Modlitewnym 
czuwaniu fatimskim. 
coraz liczniejsze są nasze 
odpusty ku czci Matki Bożej 
szkaplerznej, podczas których 
wierni z kilku dekanatów 
przyjmują poświęcone 
szkaplerze. cieszymy się 
trzema powołaniami 
dziewcząt do zgromadzeń 
zakonnych. wspieramy 
je modlitwą.

Ks. Ryszard Gas

urodził się w krośnie odrz. 
w 1954 r. święcenia kapłańskie 
przyjął w 1981 r. Jako wikariusz 
pracował w Boczowie, 
krzeszycach, Małomicach 
i strzelcach krajeńskich. 
przez 17 lat był proboszczem 
w Białkowie, a od 2006 r. 
duszpasterzuje w Żarach. 

Zapraszamy  
na Msze św. 

niedziela 9.00, 11.00 
sobota 17.00
Szczepanów 13.00
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