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MYŚL pasterza

ASPEKTY

Bóg stworzył istotę ludzką jako
mężczyznę i kobietę równych
w godności, ale także z właściwymi
sobie i dopełniającymi się cechami,
aby dwoje było darem dla siebie
nawzajem, aby doceniali siebie
oraz tworzyli wspólnotę życia i miłości.

Katolickie pismo diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej

Wyjątkowa chwila

Bp Tadeusz Lityński

Ważne

Modlitwa o powołania

Karolina Krasowska

K

Miejsce dedykowane przesiedleńcom z dawnych Kresów Wschodnich i ich potomkom

Kościół św. Mikołaja w Skwierzynie –
decyzją bp. Tadeusza Lityńskiego nowym sanktuarium w naszej diecezji.

Od

22 maja skwierzyńska
świątynia nosi miano:
sanktuarium Matki Bożej
Klewańskiej. To miejsce dedykowane
jest w sposób szczególny przesiedleńcom z dawnych Kresów Wschodnich
i ich potomkom. Dekret o ustanowieniu sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej w Skwierzynie odczytał na
początku Mszy św. dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej ks. Robert Patro. Okolicznościową
homilię wygłosił ks. Paweł Holc, wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji. – Dziś przeżywamy wyjątkową chwilę. W tej niezwykłej historii
ludzkich dramatów, naznaczonych
rzezią wołyńską, wygnaniem, podróżą w nieznane, początkiem życia
w nowym miejscu, zawsze uczestniczyła Matka Boża Klewańska, Matka

Boża Skwierzyńska. Także Ona przeżyła rzeź na Wołyniu, została wygnana ze swego sanktuarium, podróżowała w nieznane, by tu, u boku
swoich dzieci, które Jej bezgranicznie zawierzyły, znaleźć nowe miejsce
obecności. Staje się dzisiaj ono sanktuarium, miejscem świętym, w którym Pan Bóg za Jej pośrednictwem
udziela szczególnych łask – mówił
ks. Holc.
Podczas liturgii pasterz diecezji poświęcił sztandar Kresowian.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci wojska i policji, kapłani, siostry zakonne,
a przede wszystkim dawni mieszkańcy Klewania, którzy w 1945 r. opuszczając rodzinne strony, udali się na
tzw. Ziemie Odzyskane i przywieźli ze sobą do Skwierzyny łaskami słynący obraz Matki Bożej Klewańskiej.
– Jestem z Klewania. Miałam siedem
lat, jak tu przyjechałam. Jechałam

oniec maja to czas ostatecznego podejmowania decyzji o wyborze drogi życia przez maturzystów. Wielu z nich
już od dawna wiedziało, co chce robić
w przyszłości. Inni, mając wątpliwości,
radzili się najbliższych lub przyjaciół.
Są w tej grupie i tacy, którzy ciągle jeszcze nie wiedzą, w którą stronę udać się
w życiu dorosłym. Niektórzy być może
mieli nawet przez chwilę pragnienie,
by zostać księdzem lub podjąć życie
konsekrowane... Zmagają się jednak
z odpowiedzią. Niezależnie od okoliczności na taką odpowiedź nie wszyscy są
jednakowo gotowi. W takiej sytuacji widać, jak bardzo potrzebne jest wsparcie
całego Kościoła diecezjalnego. I nie chodzi tylko o to, by podpowiedzieć, co zrobić czy jaką drogę życia obrać. Bardziej
chodzi o to, że naszą wspólną, wytrwałą modlitwą możemy pomóc w odczytaniu powołania kapłańskiego i dopomóc
w ochoczym podjęciu go.

Ks. Adrian Put

z rodzicami tym wagonem, w którym
wieźli obraz Matki Bożej Klewańskiej.
Pamiętam, że okrywali go czym się
dało, ponieważ wagony nie były zadaszone, dlatego trzeba było pilnować, żeby nie zmókł – powiedziała
Krystyna Dobrzyńska. – Moi rodzice
przed tym obrazem w Klewaniu brali
ślub, byłam chrzczona przed tym nim,
a w 1975 r. też brałam ślub – dodaje
klewianka.
Kamil Krasowski
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Sanktuarium Polskiej Pamięci
Biskup Tadeusz Lityński udzielił
sakramentu bierzmowania i objął patronatem Panteon Pamięci Żołnierza Polskiego.

 Słubice

K

siądz biskup 18 maja udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Laskach Lubuskich oraz z parafii
Ducha Świętego w Słubicach. – Wszyscy
jesteśmy dziećmi Bożymi i wszyscy każdego dnia jesteśmy zaproszeni do tego, żeby
wołać do Boga: „Ojcze nasz”. I dzisiaj tutaj,
w świątyni, stajemy we wspólnocie z jednej strony młodego Kościoła, ale również
w tej wspólnocie, która kieruje swoją modlitwę do Boga, prosząc o Ducha Świętego,
ale także o to Jego towarzyszenie w ciągu
całego naszego życia. Potrzebujemy tego –
mówił w homilii ksiądz biskup, który podczas liturgii udzielił kilku chłopcom promocji lektorskiej.
W drugiej części uroczystości w Słubicach w 101. rocznicę urodzin Papieża
Polaka pasterz diecezji poświęcił stojącą w prezbiterium figurę św. Jana Pawła II, zaś w 77. rocznicę zwycięskiej bitwy
o Monte Cassino złożył do Panteonu Pamięci Żołnierza Polskiego ziemię z mogił Polskiego Cmentarza Wojennego na

Karolina Krasowska

Gorzów Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Gorzowie,
„Inspektor Wiesław Widecki decyzją
Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektora Jarosława Pasterskiego, pełnił obowiązki szefa gorzowskich policjantów od 11 marca 2021 r.
W piątek (14 maja) został powołany
na to stanowisko. Po niemal dwóch
latach wraca do miasta, w którym
pracował przez większość swojej zawodowej kariery, zarówno w komendzie miejskiej jak i wojewódzkiej”.
W ostatnim okresie pełnił obowiązki komendanta powiatowego policji
w Świebodzinie.
Gorzów 19 maja podpisano akt erekcyjny pod budowę Hali Sportowo
-Widowiskowej w Gorzowie. Hala
jest budowana w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” przy
ul. Słowiańskiej. Inwestycja jest
finansowana z budżetu Miasta Gorzowa oraz Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Krosno Odrzańskie 16 maja obchodziliśmy święto Straży Granicznej, a jednocześnie 30. rocznicę jej
funkcjonowania. Funkcjonariuszom
SG życzenia złożył wojewoda lubuski Władysław Dajczak: „W imieniu swoim i wszystkich Lubuszan
serdecznie dziękuję, że sprostaliście trudnym zadaniom jakie zostały
w tym czasie przed Wami postawione. Dziękuję także za to, że każdego
dnia, mężnie strzeżecie nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tu dokonuje się instalacja sanktuarium
Polskiej Pamięci Patriotycznej

Monte Cassino i objął to dzieło swoim honorowym patronatem. – Dzięki tej ziemi
i obecności przedstawicieli Wojska Polskiego dokonuje się tutaj nie tylko instalacja panteonu, ale także małego sanktuarium Polskiej Pamięci Patriotycznej.
Młode pokolenie potrzebuje wychowania do miłości ojczyzny. To wydarzenie
wpisuje się w tę troskę o miłość ojczyzny,
za którą trzeba oddać w razie konieczności wartość najwyższą – życie, ale też trzeba ją pielęgnować małymi gestami, które
przypominają o naszej drodze do wolności i o naszej tożsamości jako Polaków.
I tego właśnie uczył nas św. Jan Paweł II –
powiedział pasterz diecezji.
Kamil Krasowski

Zawierzenie św. Józefowi
Diecezja Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza do udziału
w 33-dniowym programie zawierzenia.

I

dź do Józefa z największym zaufaniem,
ponieważ nie pamiętam, żebym prosząc
go o cokolwiek, wkrótce tego nie otrzymał
– te słowa św. Ojca Pio napawają nadzieją
i zachęcają do jeszcze większego zawierzenia św. Józefowi. Dlatego Diecezjalna Grupa
Modlitewna św. Ojca Pio zaprasza do udziału w 33-dniowym programie zawierzenia się
Opiekunowi Zbawiciela. – Jest to formacja,
która wprowadza nas w wewnętrzny świat
Boga. Przez cierpliwość, którą wypracowujemy przez te 33 dni na modlitwie i bardzo
konkretną lekturę duchową, chcemy zbliżać się wraz ze św. Józefem do Serca Jezusa – mówi ks. Krzysztof Hojzer. – Tak jak
w matczynym sercu Maryi chcemy szukać

Karolina Krasowska
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W dalszym ciągu można się włączyć
w rekolekcje – mówi ks. Krzysztof Hojzer

miłości i błogosławieństwa Pana Boga, tak
samo w Józefie chcemy szukać sprawiedliwości, męstwa i odpowiedzialności, którą
miał będąc opiekunem Jezusa.
Pierwsza grupa już rozpoczęła i przeżywa rekolekcje zawierzenia, które zakończy
4 czerwca konsekracją św. Józefowi. W dalszym ciągu można się jeszcze włączyć w rekolekcje. Terminy kolejnych spotkań są dostępne na stronie albert.zgora.pl .
Kamil Krasowski
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Modlitewne czuwanie
W kościele św. Józefa po raz
pierwszy modlono się Akatystem ku czci
Ducha Świętego.

 Zabór

Śpiew pod przewodnictwem scholi złożonej z dzieci, młodzieży i dorosłych

i Kondiakonów. Tytuły, którymi określa się
tu Ducha Świętego, pokazują Jego działanie w całej historii zbawienia. – Warto
otworzyć się na Boże natchnienie, warto
wsłuchać się w tych pieśniach w to, czego

Skoki i wartości

Wołanie o Ducha

On-line Gościem Agnieszki Wojnarowicz w cyklu „Człowiek z Pasją” był polski skoczek narciarski Andrzej Stękała.

 Nowa Sól 

To

spotkania organizowane przez
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji. – Młodzi mieli
wiele pytań, np. jak utrzymywać odpowiednią motywację i dyscyplinę mimo
kryzysów i chwil zwątpienia, jakie cele
ma skoczek na zbliżające się Igrzyska,
a także o to, czym jest dla niego wiara,
jakie ma wartości i kto jest jego autorytetem. Pytaliśmy też go o znak krzyża,
który często robi przed skokiem – o to
czy wynika on z wiary w Boga, czy to po
prostu element tradycji i wychowania,
na co Andrzej odpowiedział, że jest to
jedno i drugie – dodaje Agnieszka Wojnarowicz.
Kamil Krasowski

Pan Bóg w nas dokonuje – powiedział
ks. Sałatka, rozpoczynając modlitwę.
Katarzyna Krawcewicz

Parafia św. Michała Archanioła przeżyła weekend z Duchem Świętym.

P

rzygotowania do niedzieli Zesłania
Ducha Świętego rozpoczęły się kursem ewangelizacyjnym, w którym brała
udział młodzież – kandydaci do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kurs poprowadziła parafialna wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Sól ziemi”. – Przez
pandemię młodzi stracili bardzo dużo ze
swojego przygotowania, dlatego tym, co
możemy zrobić, jest prośba o wylanie Ducha, do czego przez kurs, mam nadzieję, chociaż trochę się przygotują – mówi
ks. Paweł Mikołajczak.
22 maja odbyło się wieczorne czuwanie modlitewne. W jego trakcie prowadzona była modlitwa uwielbienia, trwała adoracja Najświętszego Sakramentu,
można było usłyszeć świadectwa osób
uzdrowionych duchowo i fizycznie. Podczas czuwania modlono się również
o uzdrowienie. – Całość zakończyła nocna
Msza św., która była naszym wołaniem

Maciej Krawcewicz

kazuje się, że Akatyst – śpiew niełatwy
do wykonania – coraz chętniej jest
wybierany jako forma modlitwy w trakcie
czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego. I cieszy się popularnością wśród ludzi w różnym wieku. W parafii w Zaborze
śpiewy poprowadziła grupa utworzona
specjalnie na to wydarzenie. – Cieszę się, że
udało nam się zebrać scholę z naszych parafian. Mamy tu dzieci, młodzież i dorosłych. Mam nadzieję, że to będzie impuls
do dalszego działania i że w naszej parafii powstanie schola śpiewająca już na stałe – mówi proboszcz ks. Tomasz Sałatka.
Akatyst ku czci Ducha Świętego to jeden z najpiękniejszych śpiewów liturgicznych Kościołów wschodnich, który oddaje cześć i uwielbienie Bogu. Śpiewany jest
w postawie stojącej (akathistos znaczy:
nie siedzieć). Składa się z 24 strof: Ikosów

Maciej Krawcewicz
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Akatyst w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego

o przyjście Ducha Świętego – dodaje
ks. Paweł.
W samą uroczystość Zesłania Ducha
Świętego po wieczornej Eucharystii odśpiewano Akatyst. – Do śpiewu została
zaproszona młodzież naszej parafii, a także osoby z innych miejscowości. To pierwsze takie wydarzenie w tej parafii. Dlatego mam nadzieję, że będzie to początkiem
pięknej i nowej tradycji i że świętowanie
Zesłania Ducha Świętego w taki sposób
będzie nam jeszcze niejednokrotnie towarzyszyć – podkreśla ks. Paweł.
Katarzyna Krawcewicz
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Życie ponad wszystko
„...nie bójcie się dawać świadectwa” – to hasło tegorocznego
Dnia dla Życia i Rodziny, będącego okazją do pokazania,
że wartość życia jest ponad wszystko.
Kamil Krasowski

E

wangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społeczności. Działać na rzecz
życia, znaczy przyczyniać się do odnowy społeczeństwa przez budowanie wspólnego dobra” – pisał św. Jan
Paweł II w encyklice Evangelium vitae. Dziś jego nauczanie przypomina
i mocno akcentuje ruch Służba Życiu i Rodzinie, który 30 maja organizuje w Gorzowie Dzień dla Życia i Rodziny. Wydarzenie odbędzie się tuż
przed 24. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Gorzowie, gdzie papież spotkał
się z wiernymi 2 czerwca 1997 r.

Największy w diecezji

Dziś, gdy wartość i poszanowanie
ludzkiego życia nie są już wcale takie
oczywiste, tego rodzaju inicjatywy

IV

stanowią piękne świadectwo afirmacji życia w jego każdym aspekcie,
a szczególnie od momentu narodzin
człowieka do jego naturalnej śmierci.
Organizatorami wydarzenia są Parafia Pierwszych Męczenników Polski
w Gorzowie, ruch Służba Życiu i Rodzinie, a współorganizują je wszystkie gorzowskie parafie. – Dwa lata
temu, jeszcze przed pandemią razem
z wszystkimi parafiami gorzowskimi,
Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna i ruchami na rzecz
ochrony życia podjęliśmy decyzję
zorganizowania w Gorzowie po raz
pierwszy Marszu dla Życia i Rodziny,
który napełnił nas wielką nadzieją.
Okazało się, że jest potrzeba organizowania w Gorzowie tego rodzaju wydarzeń. Wówczas wzięło w nim udział
ponad 3 tys. wiernych, w związku
z czym postanowiliśmy, że będziemy

W tym roku organizujemy już nie marsz, a Dzień
dla Życia i Rodziny – mówi ks. Bogusław Kaczmarek

to dzieło kontynuować. Myślę, że jest
to największy Marsz dla Życia i Rodziny w diecezji. W 2020 r. pandemia pokrzyżowała nam plany, dlatego z roczną przerwą w tym roku organizujemy
już nie Marsz, a Dzień dla Życia i Rodziny – mówi ks. Bogusław Kaczmarek, proboszcz parafii Pierwszych
Męczenników Polski w Gorzowie.
– Rozpoczniemy przy Filharmonii
Gorzowskiej 30 maja. Tam zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć
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Każdy, wyrażając swoją troskę
o życie, będzie mógł uderzyć
w dzwon i wyrazić w ten
sposób poparcie dla inicjatywy
ochrony życia od poczęcia
do naturalnej śmierci.
udział w przejeździe kawalkady samochodowej ulicami Gorzowa na
błonia papieskie przy parafii Pierwszych Męczenników Polski. Główny
punkt programu to Msza św. w intencji małżeństw i rodzin oraz ochrony życia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego.

Głos Nienarodzonych

W kawalkadzie samochodów będzie
brał udział szczególny dzwon „Głos
Nienarodzonych”. Powstał on z inicjatywy polskiej Fundacji „Życiu Tak”.
Waży 970 kg, a jego średnica wynosi
118 cm. Przypomina o niezbywalnym
prawie do życia każdego dziecka poczętego. W swej szacie jest otoczony
dwoma kodami genetycznymi, symbolizującymi rodziców: ojca i matkę. Jeden z boków przedstawia USG
dziecka poczętego i dwóch cherubinów, strzegących dziecka oraz symbolizujących obecność Boga w jego
poczęciu. Drugi bok przedstawia tablice kamienne symbolizujące Dziesięć przykazań Bożych. Na pierwszej z nich znajdują się słowa Jezusa
Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej – piąte przykazanie: „Nie będziesz zabijał”.
Dzwon pobłogosławił i jako pierwszy
w niego uderzył Ojciec Święty Franciszek 23 września 2020 r. Dzwon stacjonuje w jednej z parafii na Podkarpaciu, jednak jego przeznaczeniem
jest udział w wydarzeniach „za życiem”.
– Ten dzwon jest symbolem. Wydaje dość głośny dźwięk. Dlatego każdy, wyrażając swoją troskę o życie, od
godz. 10.30 do 13.00 na wzgórzu papieskim będzie mógł w niego uderzyć i wyrazić w ten sposób swoje poparcie dla inicjatywy ochrony życia

od poczęcia do naturalnej śmierci.
Po Mszy św. o godz. 16 zapraszamy
przed gorzowską katedrę pod Biały
Krzyż na Różaniec w intencji obrony życia nienarodzonych – mówi
ks. Bogusław Kaczmarek. – Przykładamy dzisiaj coraz więcej wagi do troski o siebie. Zamykamy się na innych,
a w związku z tym zamykamy się też
na tych najbardziej bezbronnych.
Stąd też jest potrzeba, aby budzić sumienia, wyzwalać się z egoistycznego,
indywidualistycznego podejścia do
życia, aby otworzyć ludziom, ale i samym sobie oczy, że nie żyjemy sami,
ale we wspólnocie, i że jesteśmy zobowiązani do wzajemnej troski o siebie, a szczególnie o dzieci nienarodzone, których życie najbardziej wymaga
ochrony prawnej.

Zdjęcia: Karolina Krasowska
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Magdalena Bartoszewicz i Agnieszka Wiernicka

Ewangelia na płótnie

Spiritus movens Dnia dla Życia i Rodziny jest gorzowski ruch Służba Życiu i Rodzinie. Ruch, jak mówią jego
członkinie Agnieszka Wiernicka
i Magdalena Bartoszewicz, to grupa
osób, którym bliska jest wartość ludzkiego życia. Powstał dwa lata temu
przed Marszem dla Życia i Rodziny.
Wyłonił się w sposób naturalny, gdyż
wiele zatroskanych matek, ojców,
a nawet dziadków poszukiwało osób,
którym bliskie są te same wartości,
zwłaszcza w obliczu ideologicznych

W 2019 r. podjęliśmy decyzję
zorganizowania w Gorzowie
po raz pierwszy Marszu dla Życia
i Rodziny. Wówczas wzięło
w nim udział ponad 3 tys. wiernych.
zagrożeń, uderzających w katolickie
wartości i rodzinę, a napływających
do nas z Zachodu.
– Jeżeli nie będzie takich ruchów
jak nasz, to wszystko, co się w tej
chwili dzieje na Zachodzie, będzie
również u nas. Aborcja na życzenie
i uśmiercanie najbliższych – bo to kolejny krok. Jeśli nie podejmiemy teraz żadnych działań, to z pewnością
to samo będzie u nas za parę lat, jak

nie szybciej – mówi Magdalena Bartoszewicz.
Gorzowski Dzień dla Życia i Rodziny odbędzie się przed 24. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Gorzowie,
gdzie papież spotkał się z wiernymi
2 czerwca 1997 r. Papież Polak wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał wartości ludzkiego życia i instytucji rodziny. Stąd inicjatywa, by
przepisać na płótnie jego encyklikę
Evangelium vitae, która będzie darem
podczas uroczystości w parafii Pierwszych Męczenników Polski. – W akcję
zaangażowało się ponad 200 rodzin.
Encyklika jest przepisywana przez ludzi młodych, przez rodziny po to, aby
ją przeczytać, aby się nad nią zastanowić, wziąć sobie do serca – mówi Bartoszewicz. – Korzystamy ze słów Jana
Pawła II: „...nie bójcie się dawać świadectwa”. To hasło przyświeca tegorocznemu Dniu dla Życia i Rodziny,
dlatego zachęcamy rodziny, młodzież
do uczestnictwa zarówno w kawalkadzie, jak i Mszy św. Będzie też okazja,
żeby uderzyć w Dzwon Głos Nienarodzonych i dać świadectwo, pokazać,
że wartość życia jest dla nas ponad
wszystko – kończy Agnieszka Wiernicka.
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A może teologia?
Nasi studenci mają
możliwość pogodzić teologię
z innymi aktywnościami,
czy to pracą zawodową,
czy drugim kierunkiem
studiów –
mówi ks. Piotr Bartoszek.

‥‥ Zatem na co może liczyć potencjalny student w październiku?
Zapraszamy na pierwszy rok studiów dziennych jednolitych magisterskich z teologii. Pewną nowością

Wśród naszych studentów
pojawiają się ludzie, którzy chcą
rozwijać swoje zainteresowania
albo pogłębić formację chrześcijańską,
są i osoby, które myślą
o konkretnych posługach.

wciąż jest to, że od zeszłego roku realizujemy program tych studiów popołudniami, od poniedziałku do czwartku w godz. 16-20. W ten sposób nasi
studenci mogą pogodzić teologię z innymi aktywnościami – czy to pracą
zawodową, czy drugim kierunkiem

VI

Maciej Krawcewicz

‥‥ Katarzyna Krawcewicz: Jak teraz
wygląda życie w IFT?
Ks. Piotr Bartoszek: Sale wykładowe są puste, normalnie pracuje tylko
biblioteka i sekretariat. Zajęcia prowadzimy, tak jak większość uczelni,
w trybie zdalnym. To zarówno plus,
jak i minus. Łatwiej jest w kwestii
dojazdów czy dogrania godzin. Ale
brakuje interakcji, spotkań – to było
korzystne i dla studentów, i dla wykładowców. Dlatego czekamy z niecierpliwością na możliwość powrotu
do auli. Jeżeli warunki epidemiczne
pozwolą, to już od października.

stały. Nową furtkę otworzył papież
Franciszek, ustanawiając ostatnio
posługę katechetów jako rzeczywistą
misję w Kościele, a nie tylko „wykonywany zawód”.
Wciąż przeważają osoby, które
przychodzą do nas świeżo po maturze. Są też jednak i takie, które mają
już ukończone inne studia czy też
doświadczenie pracy zawodowej.
Podkreślę, że nie jesteśmy tu ograniczeni wiekowo, pod tym względem
spektrum naszych studentów jest
szerokie.

Ks. dr Piotr Bartoszek
dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein
w Zielonej Górze
studiów, nie tracąc nic z bogatego
programu, który dla nich przygotowaliśmy.
Aktualnie dobiega końca pierwszy
rok studiów podyplomowych, które
uruchamiamy co dwa lata, więc jesienią 20 osób będzie kontynuowało naukę. Nowych studentów na podyplomówkę zaprosimy w przyszłym roku.

‥‥ Kto dzisiaj wybiera teologię?
Teologię musi oczywiście ukończyć osoba, która chce uczyć religii.
Coraz więcej osób jednak myśli nie
tylko o zaangażowaniu w katechezie
szkolnej. Wśród naszych studentów
pojawiają się ludzie, którzy chcą po
prostu rozwijać swoje zainteresowania albo pogłębić formację chrześcijańską w kierunku pewnego zaangażowania we wspólnocie Kościoła. Są
i osoby, które myślą o konkretnych posługach: akolitat, lektorat, diakonat

‥‥ Co trzeba zrobić, żeby zacząć studiować w IFT?
Podstawą jest zdana matura. Ponieważ są to studia pod patronatem
Kościoła katolickiego, potrzebna
jest też zgoda czy pismo polecające od proboszcza. Trzeba mieć też
świadectwo zawarcia ślubu w Kościele, jeśli żyje się w małżeństwie.
A w przypadku osób zakonnych należy mieć zgodę przełożonych. Warunkiem przyjęcia jest też rozmowa
kwalifikacyjna. Jak się do niej przygotować? Mamy oczywiście zbiór
zagadnień, z którymi warto się zapoznać. Jednak główny nacisk jest
kładziony na motywację do podjęcia studiów. Interesuje nas też ogół
zainteresowań religijnych czy teologicznych kandydata. To na pewno
nie jest egzamin, nie stawiamy tu
oceny. Szczegóły znaleźć można na
stronie ift.zgora.pl .
‥‥ A jeżeli kogoś interesuje tylko jeden z wykładanych przedmiotów,
a nie cała oferta?
Można u nas wybrać jeden albo kilka kursów jako wolny słuchacz. Wiąże
się to z niewielką opłatą, pokryciem
kosztów administracyjnych. Działa
to również teraz, w trybie zdalnym,
mamy kilka osób, które w ten sposób
uczęszczają na zajęcia.
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Milczy, ale działa

Za jakiś czas, kiedy spłynie już trochę intencji, przyjdzie pora na drugą
część inicjatywy. – Chcemy, żeby ci,
którzy złożyli swoje intencje i już uzyskali to, o co prosili, wysyłali do nas
swoje świadectwa. Będziemy je udostępniać dalej, żeby wiara rosła, żeby
ludzie widzieli, że św. Józef naprawdę pomaga, że to nie jest tylko jakiś
mit.

Najpierw były rekolekcje wielkopostne o św. Józefie. Potem natchnienie. I wreszcie działanie.

K

parafia-sulecin.com/codzienna-modlitwa/kacik-jozefa/

iedy przygotowywaliśmy się do
rekolekcji parafialnych i czytaliśmy list Ojca Świętego Patris corde, to
dla mnie wielkim odkryciem w św.
Józefie było to, że on jest taki milczący, a jednocześnie taki skuteczny
– wspomina Mariusz Kępka z parafii św. Henryka i św. Mikołaja w Sulęcinie. – List papieża zebrał i tradycję
Kościoła, i różne opracowania innych świętych, i doświadczenia wielu ludzi. To pokazało mi, że św. Józef
nie jest cichutkim mężczyzną. Było
to dla mnie głębokie doświadczenie

Katarzyna Krawcewicz

Po Wielkanocy przyszło natchnienie,
żeby stworzyć Kącik św. Józefa

męstwa, męskości, męskiej roli. Zobaczyłem mężczyznę, który działa i to
działanie służy drugiej osobie, rodzinie, bliskim. Poczułem, że jakoś mnie
to woła. Kilka tygodni po Wielkanocy
przyszło natchnienie, żeby stworzyć
na stronie parafialnej Kącik świętego
Józefa. Ta myśl coraz częściej wracała.
Aż w końcu podzieliłem się nią z naszym proboszczem.
I tak właśnie 19 maja uruchomiono Kącik św. Józefa on-line. – Będziemy tam gromadzić różne modlitwy do
św. Józefa, za jego przyczyną. Umieściliśmy też skrzynkę intencji, gdzie
ludzie mogą wpisywać swoje prośby
– wyjaśnia Mariusz Kępka. – Raz na
dwa tygodnie będziemy organizować
nabożeństwo on-line, w czasie którego będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Józefa właśnie w tych
podanych intencjach.

Upamiętnić rodaków
Przy parafii Ducha Świętego stanie maszt, na którym zostanie
podniesiona flaga Polski.

 Słubice

W

fundamencie masztu został
umieszczony akt erekcyjny
z przesłaniem upamiętniającym wydarzenie wraz z listą fundatorów. Do
środka włożono ziemię z mogił Polaków zesłanych na Sybir, stepów Kazachstanu w miejscowości Pawłodar,
ziemię z obozu przejściowego w Hodgemoor środkowej Anglii (1945-65)
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na

Zachodzie z Wielkiej Brytanii, Holandii, Italii oraz ocalałych Polaków
z niemieckich obozów koncentracyjnych. – Chcemy w ten sposób upamiętnić naszych rodaków, którym
nie dane było powrócić do ojczyzny.
Elementami łączącymi całość są ziemia z Placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie, czyli stolicy Polski,
i skała z Duchowej Stolicy Polaków,
Jasnej Góry – wyjaśnia współinicjator akcji Michał Sobociński.

Z przychodni wierszy kapelana

Maj wspomnień
Dzisiaj wiersz z moich pierwszych lat
kapłańskich. Przypomina mi dzieci komunijne. Ich radość i moją. Wtedy też
był maj.
W bieli
konfesjonały jak łobuzy
na lekcjach religii
porozstawiane po kątach
świątyni
ławki jeszcze nie zmyte
Bogu wyznania
wypisane ładnie
i bez błędu
delikatny wikary
masuje kolana
przed chwilą klęczał
prowadzi pierwsze grzechy
pierwsze miłości
do ołtarza
wyjmuje im
palce
z ust

Ks. Jerzy Hajduga CRL

Kamil Krasowski
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Dzień Dziecka. Katolickie Stowarzyszenie „Ojcostwo Powołaniem” z RONDO
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego zapraszają na imprezę rodzinną „Dzień Dziecka na Sportowo”, która odbędzie się w ośrodku Dzika Ochla
w Zielonej Górze w dniach 29-30 maja.
Celem wydarzenia jest promocja sportu i zdrowia, oraz sposobów aktywnego
wypoczynku dla rodzin. W programie
dla dzieci: paintball laserowy Laser.Tag,
zabawy, gry i animacje dla dzieci, dmuchaniec i gokarty; dla rodziców: kurs
pierwszej pomocy, masaż leczniczy,
nordic walking oraz zdrowotne aspekty
saunowania i morsowania. Szczegółyna: ojcostwopowolaniem.pl .
Wakacje z Tatą. Katolickie Stowarzyszenie „Ojcostwo Powołaniem” zaprasza
na Wakacje z Tatą. Ojcowie i ich dzieci spędzą wakacje w Kompleksie Wypoczynkowym TEMAR w Kołatce nad
urokliwym jeziorem Bronków. Ośrodek oddalony jest od Zielonej Góry
o ok. 50 km. Na wszystkich czeka mnóstwo atrakcji, w których odnajdą się
i mniejsi, i więksi. Będą konferencje,
szkolenia, budowanie relacji rodzicielskich i modlitwa. Więcej szczegółów oraz rejestracje (obowiązkowe) na:
www.ojcostwopowolaniem.pl w zakładce wydarzenia. Termin:
25-29 czerwca.
Punkt poradnictwa. Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej uruchomiła od 1 maja punkt bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób
bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających na terenie Miasta Zielona Góra. Konsultacje
z psychologiem, terapeutą uzależnień,
prawnikiem oraz doradcą społeczno-zawodowym realizowane są w budynku Schroniska Caritas – Ośrodka
Aktywizującego dla Bezdomnych Mężczyzn, im. św. Matki Teresy z Kalkuty
w Zielonej Górze, ul. Jana z Kolna 10. 
Oprac. Kras.
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Arch. Ks. Damiana Wierzbickiego

.. polecamy

Inicjatyw
jest wiele.
Na zdjęciu –
sadzenie drzew
przy Zespole Szkół
w Rzepinie

Odpowiedzialność i troska
To temat na topie. Również i parafie. Do tej pory Parafialne Zespow Kościele.
ły Caritas przystąpiły do 15 projektów,

 Ekologia

To

już 6 lat od ukazania się papieskiej encykliki Laudato Si’. Od tamtego czasu przy wielu parafiach – również
w naszej diecezji – zaczęły powstawać
ogrody, sadzi się drzewa i krzewy, stawia
hotele dla owadów i wiesza budki dla ptaków, a zaangażowani w to parafianie uczą
się, jak mądrze dbać o przyrodę.
Okazją do pewnych podsumowań był
Tydzień Laudato Si’ 2021, który trwał
od 16 do 25 maja. – W naszej diecezji we
współpracy z Caritas w działania proekologiczne angażują się zarówno szkoły, jak

Szkolne Koła Caritas – do 16, a 3 projekty był realizowane w ramach Centrum
Wolontariatu – mówi Anna Kobylińska.
– W niektórych miejscowościach, np.
w Jaczowie, Głogowie czy Bytnicy angażowały się i PZC, i SKC.
O modlitwę za całe dzieło stworzenia prosił bp Tadeusz Lityński. – Proszę
też o odpowiedzialność i troskę w takim
codziennym wymiarze, troskę o czystą
wodę, szacunek dla zieleni i szacunek dla
najsłabszych, zarówno ludzi, jak i innych
stworzeń – powiedział pasterz diecezji.
Katarzyna Krawcewicz

24-godzinny bieg
gorzów Ksiądz prof. Paweł Prüfer pod- życia, w tym naszą uczelnię, Akademię
jął się niezwykłego wyczynu. Postanowił im. Jakuba z Paradyża, z którą jest zwiąbiec przez 24 godziny!
zany już od ponad dziesięciu lat. «W moc-

K

apłan jest socjologiem, pracownikiem naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, ale i pasjonatem biegów długodystansowych. Obok
pracy naukowej pomaga duszpastersko
przy parafii św. Maksymiliana w Gorzowie. Z gorzowską akademią zaś związany
jest od 10 lat. Na swojej stronie akademia
poinformowała, że „Profesor Paweł Prüfer
jest zmotywowany do realizacji tego planu, gdyż wiąże z nim różne idee, w tym tę,
by promować naukę, zdrowie, afirmację

nym ciele mocny intelekt» – to jego maksyma na czas biegu. I ona powinna dodać
mu sił w nogach i w sercu” – wyjaśniono
na stronie ajp.edu.pl .
Bieg rozpoczął się dnia 21 maja o 21.
Miejscem startu był wewnętrzny dziedziniec campusu akademii przy ul. Teatralnej 25. Zakończył się zaś dzień później – 22 maja o godz. 21 przy kościele
św. Maksymiliana Kolbego w Gorzowie na
Czereśniowej 15.
Ks. Adrian Put

