(ci¹g dalszy ze str. 7)

Najwiêksz¹ kolekcjê mundurów
¿o³nierzy polskich walcz¹cych
na frontach I i II wojny œwiatowej (Legiony Polskie, B³êkitna
Armia gen. Hallera, Polskie Si³y
Zbrojne na Zachodzie, a tak¿e
umundurowanie oddzia³ów specjalnych. Na plenerowej wystawie wszelkiego typu pojazdy
wojskowe: od motocykla Sokó³
600 po ciê¿kie czo³gi T-34, IS2, czy samolot Su-22.
Na Rynku przewodnik opowiada historiê miasta i neogotyckiego ratusza powsta³ego
w latach 1829-32, obecnie mieœci siê tu Rada Miasta. Na wie¿y ratusza ogl¹damy dawne herby Ko³obrzegu. Z Rynku udajemy siê do katedry, przecie¿ dzisiaj niedziela. Budowla jest najwspanialszym ko³obrzeskim zabytkiem o bogatej i burzliwej historii. Budowê rozpoczêto w XIII wieku, w XV œwi¹tynia posiada³a ju¿ obecny kszta³t. W czasie oblê¿eñ twierdzy ko³obrzeskiej (1758, 1760, 1761, 1807) zosta³a powa¿nie uszkodzona, odbudowano j¹ w koñcu XIX wieku. W marcu 1945 roku wnêtrze œwi¹tyni uleg³o ca³kowitemu wypaleniu.
W zwi¹zku z tworzeniem w roku 1972 nowej diecezji koszaliñsko-ko³obrzeskiej, koœció³ sta³ siê konkatedr¹. W ci¹gu oko³o 10 lat zosta³ odbudowany w pierwotnym kszta³cie. W roku 1986 Jan Pawe³ II wyniós³ ko³obrzesk¹ œwi¹tyniê do godnoœci bazyliki mniejszej. cdn Maria Zadora
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Niedziela Zes³ania
Ducha Œwiêtego

W izytator
Ten tytu³ nie wyra¿a
w pe³ni roli ks. Biskupa
przybywaj¹cego do parafii,
aby odbyæ wizytacjê kanoniczn¹. Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II w ksi¹¿ce „Wstañcie, chodŸmy” pisze: „Zadaniem Biskupa jest roztropnie staraæ siê, by jak
najwiêcej osób wspó³tworz¹cych z nim lokalny Koœció³ mog³o go osobiœcie
poznaæ. Ze swej strony on
sam bêdzie siê stara³ byæ
blisko nich, by wiedzia³
czym ¿yj¹, co cieszy i co
niepokoi ich serca. Dla Biskupa jest bardzo wa¿ne
(ci¹g dalszy ze str. 2)

Niedziela Zes³ania Ducha Œwiêtego 4 czerwca 2017
cji rocznych dzieci, które mo¿na zg³aszaæ w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
4. Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
w
tym
ro ku
prz ypa da
15 czerwca.

1. Dziœ uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego, nazywana
w Polsce Zielonymi Œwi¹tkami.

5. Kalendarz liturgiczny:
w czwartek – Œwiêto Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Wiecznego
Kap³ana, w sobotê – wspomnienie
b³. Bogumi³a, biskupa.

2. Jutro obchodzimy Œwiêto
Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Koœcio³a.

ks. S. Jaœkowiec, prob

3. W przysz³¹ niedzielê obchodzimy Uroczystoœæ Trójcy
Przenajœwiêtszej. W naszej archidiecezji koñczy siê okres
spowiedzi i komunii œw. wielkanocnej. W tym dniu o godz.
7.30 Msza œw. w int. Ró¿ Ró¿añcowych i zmianka ró¿añcowa. O 10.30 Msza œw. w inten-

Pi¹tek 9 czerwca
6.00 Œp. Zdzis³aw Matuœniak
Œp. Alina Kie³bowska
6.45 Œp. Kazimiera Zadora
7.30 Œp. Boles³aw Bando³a - 36 r.œm., ¿ona Maria
8.00 Œp. Maria Góralczyk - 3 r.œm.
12.00 Œp. Czes³aw Jab³oñski
18.00 Œp. Wies³awa Studnicka
Œp. Helena, Józef i Józefa Stanaszek
Sobota 10 czerwca
6.00 Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
6.45 O ³askê macierzyñstwa dla Marzeny
i Romana
7.30 Œp. Marek Talaga
8.00 Œp. Wies³awa Studnicka
12.00
18.00 Œp. Mieczys³aw Tobiczyk - 7 r.œm.,
¿ona Jadwiga
Dziêkczynno-b³agalna w 15 r.œlubu
Teresy i Janusza
W 2 r. œlubu Katarzyny i Micha³a Turek

Niedziela 11 czerwca
6.00

m¹¿ Stanis³aw
7.

chownymi. Dzia³a ona równie¿
w kierunku odwrotnym: Biskup –
pasterz staje siê bli¿szy ludziom
– owcom.
Dzisiaj staje wœród nas ks. bp
Jan Zaj¹c. Pasterz nawiedzaj¹cy
swoje owce. Starsze pokolenie
mo¿e przypomnieæ sobie, ¿e

mieæ kontakt z ludŸmi i posi¹œæ
umiejêtnoœæ kontaktowania siê
z nimi na ró¿ny sposób.”
Wizytacja kanoniczna parafii
bardzo pomaga Biskupowi w nawi¹zaniu osobistych wiêzi, tak
z katolikami œwieckimi, jak i du-2 -

30

Od XII Ró¿y ¯ywego Rózañca,
za ks. Opiekuna i za zmar³ych
i b³. dla ¿yj¹cych
Œp. Czes³aw Bartel - 18 r.œm., córka
Ewa - 17 r.œm.

9.00

Œp. Zygmunt Bizoñ - 8 r.œm.

Roków: Œp. Kazimiera Copija - Noga - 10 r.œm.
10.30 Roczki
12.00 O b³. Bo¿e i potrzebne ³aski dla Piotra
i Marii oraz córek Anny i Marii
Œp. Wies³awa Studnicka
13.

30

Œp. Anna Leñ

19.

00

Œp. Teresa Nogala - 6 r.œm.

rzelnie soli. PóŸniej zwiedzamy
Muzeum Orê¿a Polskiego, które
istnieje od 1963 roku. To jedno
z najbardziej znanych muzeów
w Polsce. Ogl¹damy tam zbiór
militariów od czasów œredniowiecza po technologie wspó³czeœnie wykorzystywane w wojsku.

(ci¹g dalszy ze str. 5)

(ci¹g dalszy na str. 1)

Œp. Katarzyna Tyrybon - 29 r.œm.,

wiatru od morza, œwie¿e powietrze, a na niebie s³oñce wychodz¹ce zza chmur. Ko³obrzeg to
port handlowy, pasa¿erski, rybacki u ujœcia Parsêty do Ba³tyku, k¹pielisko morskie i solankowe.
Spotykamy siê z panem przewodnikiem, który jest emerytowanym wojskowym, co widaæ
w tempie prowadzenia grupy
i przekazywania wiadomoœci.
Zaczynamy od Ÿród³a solankowego, pijemy bardzo s³on¹
wodê, przed wiekami by³y tu wa-

(ci¹g dalszy na str. 8)
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Poniedzia³ek 5 czerwca
6.00 Œp. Maria Peszel
Œp. Alina Kie³bowska
45
6.
Œp. Wies³awa Studnicka
7.30 Œp. Zbigniew Miœ
8.00 Œp. Zofia Gregorarz
12.00 Œp. Jan Dyrcz
18.00 Œp. ks. Pawe³ Potoczny - 3 r.œm.
Œp. Alfred G³adki - 1 r.œm.
Wtorek 6 czerwca
6.00 Œp. Wies³awa Studnicka
6.45 O zdrowie i b³. Bo¿e dla Klaudii Kuwik
- dziêkczynna za ukoñczenie studiów i
obronê pracy magisterskiej
7.30 Œp. Julianna Szymczak
8.00 Œp. Marek Talaga
12.00 Œp. Czes³awa Muniak
18.00 Œp. Jan Ceremuga
Œp. Zdzis³aw Lewczuk - 2 r.œm. oraz
rodzice Walerian i Katarzyna
Œroda 7 czerwca
6.00 Œp. Wies³awa Studnicka
6.45

Œp. Micha³ Maœlana

7.30

Œp. Edward Tomczyk

8.00

Œp. Weronika Batko

Œp. Jacek Warcha³
Œp. Piotr Jucha
Œp. Stanis³awa WoŸna
Œp. Maria Peszel
Œp. Sylwester Pacut
Œp. Teresa Jankowska
Œp. Kazimiera Zadora
Œp. Jolanta Pokusa-Seweryn
Œp. Zofia Æwiertnia
Œp. Maria Lasek - 6 r.œm.
Œp. Zofia Hucisko
Œp. Stanis³aw Maœlanka
Œp. El¿bieta Biernat
Œp. Wies³aw Obrz¹dkiewicz
Œp. W³adys³aw WoŸniak
Œp. Ludwik Golec
Œp. Bogdan Wiœniewski
Œp. Boles³aw Ko³osieñ
Œp. Aleksander Malczyk
Œp. Janusz Popiel
Œp. Adam Szurgot
Œp. Marek Pikuik

12.00 O zdrowie, b³. Bo¿e, opiekê Matki
Bo¿ej dla Marii z okazji imienin

Œp. Maria Nowak - 12 r.œm. i m¹¿ Micha³

18.00 W intencjach nowenny

Œp. Bo¿ena ¯abiñska

- O zdrowie dla Anny

Œp. Ma³gorzata Markiewicz

- Dziêkczynno-b³agalna w 25 r. œlubu
Jolanty i Witolda

Czwartek 8 czerwca
6.00 Œp. Irena Kolber
6.45 Œp. Czes³awa Filek
7.30 Œp. Wies³awa Studnicka
8.00 Œp. Sylwester Pacut
12.00 Œp. Antoni Zawi³a
18.00 Œp. Marek Talaga
Œp. Adam Œwiderga³

- O zdrowie, b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej
dla Marii Rokowskiej w 70 r. urodzin
Za zmar³ych:
Œp. Micha³ Gracjasz
Œp. Antonina Pacut
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przed laty, od 20 czerwca 1970
do 19 czerwca 1971 dostojny
goœæ by³ w naszej parafii wikariuszem. Po rocznym pobycie
w naszej wspólnocie zosta³ przeniesiony do seminarium duchownego na wychowawcê kleryków. Po 6 latach pobytu wœród
alumnów ks. kard. Wojty³a skierowa³ go do najwiêkszej polskiej
parafii – do Nowej Huty – Arki
Pana. Tam w 1977 roku nowy
koœció³ zosta³ konsekrowany.
Nale¿a³o rozpocz¹æ innowacyjne duszpasterstwo, tzw. rejonowe. Ta potê¿na parafia zosta³a
przez Metropolitê podzielona na
cztery rejony – w³adze komunistyczne nie wyra¿a³y zgody na
powstawanie nowych parafii.
W jednym z tych rejonów Nowej
Huty duszpasterzem zosta³ niedawny ojciec duchowny –
ks. Jan Zaj¹c. Pracuj¹c wœród robotników huty im. Lenina zapozna³ siê z ludŸmi ciê¿kiej pracy.
Dostrzeg³ równie¿, jak w³adze
komunistyczne podejmuj¹ ró¿norakie dzia³ania, by odci¹gn¹æ
robotnika od Koœcio³a. Dla kap³ana, który przez szereg lat
w seminarium mia³ sterylne wa-

runki do pracy – to zderzenie
z twardym, robotniczym ¿yciem
by³o szko³¹, która wywar³a du¿y
wp³yw na jego dalsze postêpowanie. Po kilku latach, ks. kard.
Franciszek Macharski przygl¹daj¹c siê gorliwoœci duszpasterskiej ks. Jana Zaj¹ca przeniós³ go
z Nowej Huty do œródmieœcia.
Zosta³ proboszczem w parafii œw.
Szczepana. To zupe³nie inna spo³ecznoœæ: intelektualno-akademicka. W nowych warunkach
mianowany proboszcz da³ siê
zauwa¿yæ jako delikatny, rozmodlony kap³an. To znów by³a
nowa szko³a, która dawa³a nowe
doœwiadczenie. Kszta³towa³a
i rzeŸbi³a osobowoœæ cz³owieka
i kap³ana – ks. Jana Zaj¹ca. Mo¿e
nieraz w tych nowych warunkach, w nowym œrodowisku
(ci¹g dalszy na str. 4)
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(ci¹g dalszy ze str. 3)

Po latach kierowania semina-

ks. proboszcz Jan Zaj¹c powtarza³ znany wiersz Jerzego Lieberta:
„Uczê siê ciebie cz³owieku
Powoli siê uczê, powoli
Od tego uczenia trudnego
Raduje siê serce i boli.”
Zapragn¹³ jednak ks. kard.
Macharski, aby drogi mu kap³an
zdobywa³ dalsze doœwiadczenia.
Mianuje go rektorem Wy¿szego
Seminarium w Krakowie. Jest to
ogromnie wa¿ne zadanie.
Kszta³ciæ nowe kadry. Odpowiadaæ za ca³okszta³t przygotowania do kap³añstwa m³odych ludzi. Niezwyk³ym zaufaniem obdarowa³ Metropolita Krakowski
nowomianowanego Rektora.
Ciekawa sprawa, ¿e ten zwyk³y
kap³an nadawa³ siê do niezwyk³ych zadañ. Wywi¹zywa³ siê
z nich doskonale.

rium papie¿ Jan Pawe³ II mianuje go biskupem pomocniczym
w Krakowie. Konsekracja odbywa siê w sanktuarium ³agiewnickim w Matkê Bo¿¹ Bolesn¹
w roku 2004. Ks. kard. Macharski poleci nowomianowanemu
Biskupowi szczególn¹ pieczê
nad tym sanktuarium.
Kszta³towa³y ks. Biskupa ró¿ne szko³y. Ogromny wp³yw na
jego osobowoœæ ma Szko³a Maryjna. Przez ca³e lata kap³añskie
i biskupie, wpatruj¹c siê w Matkê Bo¿¹, uczy³ siê kochaæ Boga
i ludzi.
Taki Biskup wizytuje w czerwcu br nasz¹ parafiê. Szczêœæ
Bo¿e Ksiê¿e Biskupie!
ks. Infu³at

Dalekie pielgrzymowanie cz. III
Drugim miejscem naszego pielgrzymowania jest Toruñ - koœció³
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II. Budowany od czerwca 2012 roku
z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka,
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konsekrowany 18 maja 2016
roku, w rocznicê urodzin Papie¿a. Sanktuarium jest wotum
wdziêcznoœci za pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka œw. Jana Paw³a II. Koœció³ jest

dwupoziomowy, wyró¿nia go
wielka a¿urowa, 320-tonowa
kopu³a zwieñczona koron¹.
Œwi¹tynia ma 50 m wysokoœci.
Modlimy siê w kaplicy przed
Najœwiêtszym Sakramentem.
Przechodzimy na górna kondygnacjê g³ównego koœcio³a.
W prezbiterium znajduje siê o³tarz - dok³adnie replika kaplicy
papie¿a Jana Paw³a II w Watykanie z obrazem Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej, podpisanym
przez Jana Paw³a II, a tak¿e relikwie z ampu³k¹ Jego krwi.
Sanktuarium ma te¿ wydŸwiêk
narodowo-patriotyczny, st¹d
w wystroju znajduj¹ siê polskie
elementy ludowe: krakowskie,
góralskie, kurpiowskie, w oknach
witra¿e i mozaiki, malowid³a biblijne, na œcianach namalowany
poczet 34 œwiêtych i wielkich
Polaków - od Mieszka I do Jana
Paw³a II. Dolny poziom w po³owie wype³nia Kaplica Pamiêci
o Sprawiedliwych, bêd¹ca miejscem pamiêci Polaków, którzy
zginêli z r¹k Niemców ratuj¹c
¯ydów w czasie II wojny œwiatowej. Na czarnej, granitowej
œcianie wypisano nazwiska Po-

laków, ofiar holocaustu; jest te¿
napis: „Nie ma wiêkszej mi³oœci,
jak oddaæ ¿ycie za przyjació³
swoich.” W œrodku p³onie ogieñ.
Wierni mog¹ przemieszczaæ siê
miêdzy kondygnacjami schodami i windami. £¹cznie œwi¹tynia
mieœci ok. 3 tys. osób.
Czas szybko p³ynie, a przed
nami jeszcze daleka droga do
Ko³obrzegu. Nie czujemy zmêczenia, humor dopisuje, a najwa¿niejsze, ¿e nie pada. Na trasie w restauracji posilamy siê jedz¹c obiadokolacjê. Do celu doje¿d¿amy póŸnym wieczorem,
œpimy w dwóch obiektach. Szybko zapada cisza, trzeba siê wyspaæ, jutro kolejny dzieñ zwiedzania. rano wstajemy wypoczêci, a kiedy wychodzimy przed
„Dom Rybaka” czujemy powiew
(ci¹g dalszy na str. 7)
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