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I. Wstęp 
 
28 czerwca 2007r. przypada 50 rocznica powstania  parafii pw. Macierzyństwa Naj-

świętszej Maryi Panny w Zbąszynku. W związku z tą piękną rocznicą, z inicjatywy 
ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka, powstała okazja do ściślejszego opracowania historii na-
szej parafii, by była ona niewielkim darem dla następnych pokoleń, do dalszej kontynuacji 
spisywania chlubnych wydarzeń w życiu naszej parafii. Oby nic nie uległo zapomnieniu… 

Podjąłem się tego dzieła, ponieważ jestem autorem historii placówek oświatowych 
w naszym mieście i od kilku lat prowadzę kronikę parafialną, a teraz czuję wewnętrzną po-
trzebę opracowania historii naszej parafii. 

Opracowanie historii parafii oparłem przede wszystkim na archiwalnych materiałach 
Kurii Biskupiej w Zielonej żórze i parafialnych w Zbąszynku, parafialnych kronikach, 
a także na wspomnieniach naszych parafian, którzy chętnie pomagali mi w odtwarzaniu wielu 
faktów, które nigdzie nie są zapisane. Do przedstawienia historii budowy i rozwoju kościołów 
w naszej parafii jako obiektów sakralnych wykorzystałem wiadomości ze strony internetowej 
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.  

Parafia pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku erygowana została 
28 czerwca 1957 r. dekretem Kurii Ordynariatu w żorzowie, a w jej skład weszły miejsco-
wościŚ miasto Zbąszynek, PżR Bronikowo i przysiółek Zieleniec, nazywany również Nowy 
żościniec. Do 28 czerwca 1957r. Zbąszynek był filią parafii Kosieczyn, ale po II wojnie 
światowej Proboszczowie rezydowali zawsze w Zbąszynku i tu mieli swoją siedzibę.  

W niniejszej książce chciałem przede wszystkim przedstawić niezwykły wysiłek 
wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii i ofiarnych parafian przez te wszystkie 
minione lata, począwszy od zakończenia II wojny światowej. To właśnie do nich adresowana 
jest ta publikacja, chociaż już wielu z nich Pan powołał do swojego Domu. Kapłani 
i parafialnie wspólnie tworzyli duchowy i materialny dorobek lokalnego kościoła. Mam na-
dzieję, że w niniejszej pracy przedstawiłem ich wysiłek i żmudną pracę dość wyczerpująco, 
chociaż zapewne są i takie wydarzenia, które są tu godne odnotowania, ale, niestety, nigdzie 
nie znalazłem o nich zapisu. 

Po Wstępie przedstawiam historię powstania miasta Zbąszynek, a następnie kościoła 
parafialnego i przynależnych do parafii kościołów filialnych. Następnie opisuję poszczególne 
kadencje księży proboszczów, którzy budowali życie parafialne w sferze duchowej 
i materialnej.  

Kolejne rozdziały dotycząŚ historii powstania naszego parafialnego cmentarza i jego 
rozwój, biskupów naszej diecezji, kapłanów pracujących w parafii i powołanych z naszej 
parafii. Osobny rozdział poświęcony jest siostrom ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, 
które w naszej parafii przepracowały 33 lata. Przedstawiam także tabelarycznie ilość udzie-
lonych Sakramentów Vw. i skrót najważniejszych wydarzeń w 50– letnim życiu parafii.  

Należy także wspomnieć, że w niniejszej książce ujęty jest także okres życia parafii 
Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku w latach 1945 - 1957 - ponieważ brak opisu wydarzeń 
w życiu religijnym miasta z tego okresu, nie byłby pełnym obrazem i efektem bezpośrednie-
go powstania parafii Zbąszynek. 

Chciałbym podziękować kapłanowi pochodzącemu z naszej parafii, ks. dr Dariuszowi 
Vmierzchalskiemu– Wachocz, członkowi pięcioosobowej Metropolitalnej Komisji Historycz-
nej (diecezji szczecińsko-kamieńskej, koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-
gorzowskiej), której celem jest badanie zasobów IPN. Ks. Dariusz pomógł mi w ujęciu 
w niniejszej publikacji również niektórych archiwalnych informacji, jakie w latach 50-tych 
wysyłał Referat ds. Wyznań przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu 
do wyższych instancji. Informacje te (również na temat naszej parafii) przygotowywano na 
podstawie sprawozdań organizacji systemu komunistycznego oraz prowadzonych rozmów 
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przez Referat ds. Wyznań w Międzyrzeczu. Materiały te znajdują się w Archiwum Państwo-
wym Zielona żóra Oddział w Wilkowie, z których skorzystałem i cytuję je w niniejszej pra-
cy. Są one jednym z przykładów inwigilacji kościoła katolickiego przez organa systemu ko-
munistycznego, a także i obnażeniem sposobów ingerencji i nacisku na kapłanów i władze 
kościelne.  

Dziękuję wszystkim tym, którzy dostarczyli zdjęcia z minionych lat, by zaprezento-
wać je w niniejszej publikacji i podczas wystawy fotograficznej. Jednocześnie przepraszam 
tych wszystkich, których, z uwagi na ograniczoną objętość publikacji i możliwości zorgani-
zowania wystawy, nie wykorzystałem przekazanych przez Nich zdjęć. 

Na zakończenie niżej wymienionym osobom serdecznie dziękuję za pomoc 
w przygotowaniu książki i współpracęŚ ks. Proboszczowi Jerzemu Kordiakowi, Dyrektorowi 
Archiwum Kurii Biskupiej w Zielonej żórze ks. Robertowi Kufel, Władzom Miasta Zbąszy-
nek, siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Gorzowie, Izabeli i Adamowi 
Vwitałom, Janowi żreczycho, Danucie Ganeckiej, Irenie Budych, Florianowi Wojciechow-
skiemu, Andrzejowi Sawińskiemu, Zdzisławowi Nowakowi i już ś.p. Zofii Woźnej oraz wielu 
innym osobom, które w większym lub w mniejszym stopniu mi pomagały. 
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II. Powstanie miasta Neu Bendschen – Nowy Zbąszyń - Zbąszynek 
 

Po zakończeniu I wojny światowej, w związku z wytyczeniem granicy między Polską 
a Niemcami- ustalonej Traktatem Wersalskim w 1918 roku, miasto Zbąszyń wraz ze stacją 
kolejową przypadło w  całości stronie polskiej. W tej sytuacji Niemcy nie posiadając po swo-
jej stronie większej granicznej stacji kolejowej oraz urzędów celnych, zmuszeni byli do pod-
jęcia budowy nowego węzła kolejowego. Początkowo zamierzano realizować inwestycję na 
polach Dąbrówki Wlkp., ale ówcześni właściciele ziem- głównie Polacy- nie wyrazili zgody 
na sprzedaż swoich pól. Rozpoczęto więc budowę całego węzła kolejowego na polach chło-
pów ze wsi Chlastawa i Kosieczyn, przesuwając cały teren budowy na południe aż pod samą 
wieś Kosieczyn.  

Budowa węzła kolejowego przez Niemców rozpoczęła się w latem 1923 roku, 
na podstawie opracowanego w 1922 r. generalnego planu budowy pod nazwą „żrenz- und 
Zollbanhoff– Neu Bentschen”, czyli budowy przygranicznego węzła dróg kolejowych i całej 
infrastruktury, służącej sprawnemu i nowoczesnemu kierowaniu ruchem pociągów. 1  

Odpowiedzialnym za kształt budynków naziemnych dworca granicznego w latach 
1920-1925 był prof. architekt Bruno Möhring. Niezwykłą rolę w historii Neu Bentschen 
odegrał (do 1929 r.) inż. Friedrich Veil, który nadzorował budowę dworca kolejowego 
i miasta. Był on niezwykle szanowaną przez mieszkańców osobą, ale niespodziewana jego 
śmierć, w 1929 r. przerwała działalność, a jego prochy spoczywają na cmentarzu parafialnym 
w Zbąszynku. 

W połowie 1924r. z impetem rozpoczęto budowę dworca osobowego i prowadzono 
dynamiczne prace przy tworzeniu nowoczesnej stacji towarowej. Dworzec towarowy dzielił 
się na część otwartą z odpowiednią ilością torów oraz część nakrytą, dla warsztatów napraw-
czych parowozów, wagonów, budynków zakładowych i celnych. Do części towarowej nale-
żała hala odpraw celnych i budynek urzędu celnego. 

Pod koniec 1925 r. pierwszy etap budowy stacji granicznej Nowy Zbąszyń był gotów 
do odbioru. W ciągu niecałych trzech lat wykonano ogrom prac, m.in. przemieszczono 
1.900.000 m3 ziemi, położono 50 km torów kolejowych oraz 56 km kabli pod linie telefo-
niczne, ponadto uzbrojono pod przyszłe budownictwo wiele setek metrów powierzchni, prze-
rzucając 225.000 m3 ziemi pod fundamenty, rowy drogowe i kanały podziemne. 

Uroczystości oddania do użytku dworca granicznego w Nowym Zbąszyniu odbyły się 
25 listopada 1925 r. W nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 0.15 planowo wjechał na dwo-
rzec pierwszy w dziejach stacji pociąg towarowy. 2 

Budowę dworca osobowego z wysokimi peronami rozpoczęto w 1926 r., natomiast 
przyległy tunel powstał w latach 1942- 1944, nakładem pracy robotników przymusowych 
krajów okupowanych przez III Rzeszę. 

Równolegle z budową granicznego węzła kolejowego, na mocy Dokumentu Urzędu 
Powiatowego w Międzyrzeczu z dnia 15 lutego 1924 roku o lokacji osiedla Neu Bentschen, 
rozpoczął się etap budowy miasta. Jest to jednocześnie data założenia przyszłego miasta, od 
której to należy liczyć wszystkie wydarzenia, jubileusze i obchody rocznicowe. 3 

Miasto powstało przy drodze polnej, biegnącej z Dąbrówki do Kosieczyna. Plan bu-
dowy obejmował budowę 520 mieszkań, tworzących osiedleńczą kolonię. Zapotrzebowanie 
na mieszkania zgłosiliŚ 325 mieszkań Deutsche Reichsbahn (kolej), 128 mieszkań potrzebo-
wał Zollverwaltung (zarząd ceł), 34 mieszkania Reichspost (poczta niemiecka) i 27 mieszkań 
Die Grenzpolizei (policja graniczna).  

                                                 
1 A.Worobiec, Zbąszynek miasto i węzeł kolejowy (…), Zbąszynek 2003, s.21-22 
2 A.Worobiec, Zbąszynek miasto i węzeł kolejowy (…), Zbąszynek 2003, s.24 

3
 Tamże, s.28 
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Ponadto zaprojektowano budowę 10- izbowej szkoły wraz z salą gimnastyczną i salą 
widowiskową, która czasowo służyła wiernym wyznania katolickiego i ewangelickiego jako 
sala modlitewna. Budowę istniejącego dziś przy Placu Wolności, budynku szkolnego zapo-
czątkowano 28 maja 1925 r. 4  

Oprócz mieszkań w latach 1925- 1933 zbudowano sześć domów o przeznaczeniu 
usługowo-handlowym, placówkę gastronomiczną, rzeźnię, piekarnię i mleczarnię oraz urzą-
dzono plac sportowy wraz z bieżnią i kręgielnią. 

Pod koniec 1924 r. zapadła decyzja budowy budynku administracyjnego urzędu gmi-
ny, a w sąsiedztwie budynku zarządu gminy usytuowano dom dla ubogich i schronisko dla 
bezdomnych, nieco dalej umieszczono szopy taboru gminy i stajnie dla koni.5 

W listopadzie 1925 roku, gdy oddawano do użytku dworzec kolejowy, Nowy Zbą-
szyń liczył około 1100 mieszkańców. Wierni kościoła katolickiego zamienili jedną 
z wolnych izb szkolnych na swoją kaplicę. Natomiast wierni obrządku ewangelickiego ko-
rzystali z pomieszczeń dużego baraku, w którym zainstalowano prowizoryczny ołtarz, ambo-
nę harmonium harmonium. Pięć lat później ludność osiedla powiększyła się do 1600 osób. 
W tej sytuacji zarząd budowy osiedla na spotkaniu w Pile 11 maja 1927 r. ustalił warunki 
budowy kościoła ewangelickiego (dziś kościoła parafialnego). Kompleks kościelny zaprojek-
tował Radca Kolei Państwowych Beringer przy współudziale architekta Kusche. Budowę 
rozpoczęto w sierpniu 1928 r., a 23 marca 1930 roku kościół został uroczyście poświęcony. 

Budowa kościoła katolickiego (aktualnego kościoła filialnego pw. Vw. Apostołów 
Piotra i Pawła) trwała od 01 września 1929r. do 12 grudnia 1930 r. żłównym inicjatorem 
budowy kościoła był Proboszcz Kosieczyna ks. Herbert Abendroth. Projekt wykonał Radca 
Kolei Państwowych Beringer przy współudziale architekta Steinbach. Poświęcenie świątyni 
nastąpiło w dniu 29 czerwca 1931 r. ku czci Vw. Apostołów Piotra i Pawła. 

Budowa świątyń obu wyznań chrześcijańskich zakończyła cykl inwestycji budowla-
nych w latach 1924- 1933. 6  

Za „czasów niemieckich” liczba mieszkańców Nowego Zbąszynia, do momentu wy-
buchu II wojny światowej tj. w latach 1938- 1939, wynosiła około 2.200 osób, 
w przeważającej części byli to pracownicy kolei. 7 

W latach 1942- 1944, czyli w okresie trwania II wojny światowej wybudowano tunel 
przejścia podziemnego dla podróżnych na dworcu osobowym. Tunel ten budowali jeńcy 
francuscy i rosyjscy. 

W dniu 26 stycznia 1945 r. władze niemieckie wydały nakaz opuszczenia miasta 
przez wszystkich mieszkańców, a za dwa dni 28 stycznia 1945 roku miasto całkowicie już 
opustoszało. W mieście, na placach i ulicach, nie było żywej duszy. Mieszkańcy, funkcjona-
riusze celni, żołnierze straży granicznej, słowem wszyscy, opuścili miasto i posterunki pracy. 
Pozostała jedynie duża grupa przymusowych robotników, którym za daleko było pieszo 
w śnieżnej zimie wracać do domu.8 

W wyniku działań wojennych 27 stycznia 1945 r. do miasta wkroczyli żołnierze 
1 Armii Pancernej żwardii, wchodzącej w skład 1 Frontu Białoruskiego dowodzonej przez 
gen. Michaiła Katukowa. 

Od miesiąca maja 1945 roku nastąpił silny przypływ ludności repatriowanej 
z województw wschodnich oraz z Polski centralnej. Poza tym osiedliło się tu wiele osób po-
wracających z robót przymusowych oraz obozów pracy i obozów koncentracyjnych.  

                                                 
4
 Tamże, s.27 

5 Tamże, s.30 
6A. Worobiec, Zbąszynek (…) s.32-33 
7 Tamże, s.42 
8 Tamże, s.58 
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Prawa miejskie Zbąszynek uzyskał w 1945 roku, a liczba ludności wynosiła ponad 
1700 osób. 

22 maja 1945 r. w budynku przy ul. Długiej (aktualnie należącym do parafii) otwarto 
Publiczną Szkołę Powszechną w Zbąszynku. Organizatorem i kierownikiem szkoły była dłu-
goletnia nauczycielka matematyki Wanda Dec - Konon. W pierwszym miesiącu funkcjono-
wania placówki naukę rozpoczęło 42 uczniów, ale ilość ich z miesiąca na miesiąc wzrastała 
i do 15 lipca 1945 r. tj. do czasu zakończenia nauki w tym budynku, osiągnęła liczbę 70 
uczniów. Po opuszczeniu w okresie wakacji obiektu przy placu Wolności przez wojska ra-
dzieckie- Publiczna Szkoła Powszechna znalazła tam swoją stałą (do czasu powstania żim-
nazjum) siedzibę.9  

Po II wojnie światowej nastąpiło szybkie zagospodarowanie miasta, a węzeł kolejowy 
stał się jednym z największych i najwspanialszych w Zachodniej Dyrekcji Okręgu Kolei 
Państwowych. W 1946 r. do życia powołano Publiczną Vrednią Szkołę Zawodową. Szkoła 
kształciła wysoko wykwalifikowane kadry na potrzeby węzła. Miasto w następnych latach 
żyje właściwie tylko dzięki kolei. Prawie 90% mieszkańców Zbąszynka, czynnych zawodo-
wo, znajdowało pracę na kolei. Węzeł PKP zatrudniał, we wszystkich jednostkach, ponad 
4 tysiące osób, z których jednak większa część dojeżdżała do pracy z pobliskich miejscowo-
ści. Koleją ze Zbąszynka można było dojechać bezpośrednio do stolic europejskichŚ War-
szawy, Berlina, Paryża, Moskwy, Wilna, Mińska i Kijowa. 10 

O mieszkańcach miasteczka mówiło się jako o braci kolejarskiej, zaangażowanej 
w rozwój swojego miasta i życia parafialnego.  

Po zmianach ustrojowych w 1989 r., z uwagi na reorganizację kolei, zmienił się cha-
rakter miasta. Kolej straciła pierwszoplanową pozycję zatrudnienia w mieście, a większość 
zakładów PKP przeniesiono do Zielonej żóry, żorzowa i Czerwieńska. Dziś węzeł nie od-
grywa znaczącej roli w Zachodniej Dyrekcji Kolei Państwowych w Poznaniu. Olbrzymi ma-
jątek kolei wypracowany przez ludzi na przestrzeni ponad 80-lat stoi dziś bezużytecznie 
i marnieje, co widać to „gołym okiem”. 

Jednak z wielką radością można napisać, że mimo tzw. „upadku kolei” w naszym 
mieście, tj. od 1989 roku na przestrzeni tych minionych 18 lat Zbąszynek wypiękniał jeszcze 
bardziej. Władze samorządowe w tych latach włożyły ogromny wysiłek w jego dynamiczny 
rozwój i rozkwit. Powstały nowe zakłady, firmy i sklepy, które znacznie zmniejszyły duże 
bezrobocie w mieście. Dziś Zbąszynek jest jednym z niewielu miast w woj. lubuskim, 
w którym jest najniższy wskaźnik bezrobocia. Dzięki dobrej lokalizacji jesteśmy także 
w centrum produkcji elementów drewnianych, a to za sprawą inwestycji szwedzkiej firmy 
Swedwood. Firma ta obecnie jest największym zakładem w okolicy i należy do koncernu 
IKźA i szeregu zakładów kooperujących.  

Ciągle zmienia się wygląd estetyczny miasta za sprawą nowych chodników, budyn-
ków (które w końcu mają swoich właścicieli) oraz zieleni, która jest pielęgnowana przez 
mieszkańców i władze samorządowe. 

Rok 1963 był początkiem drugiej fazy rozwoju przestrzennego miasta. Od tego roku 
do chwili obecnej powstały nowe budynki zakładowe, spółdzielcze i budownictwa indywi-
dualnego. Budownictwo mieszkaniowe dynamicznie rozwinęło się w południowo- zachod-
niej części miasta, zgodnie z perspektywicznym planem rozwoju miasta. 

W minionych latach ożywiło się życie kulturalne miasta poprzez organizację różno-
rodnych imprez, uroczystości organizowanych przez Dom Kultury, w którym młodzież może 
uczestniczyć także w zajęciach różnorodnych kół zainteresowań. W Domu Kultury istnieje 
piękna sala widowiskowa i kino oraz sala zabawowa.  
                                                 
9 Jerzy żanecki, Rozwój oświaty w Zbąszynku-Dzieje Szkoły Podstawowej, Stowarzyszenie żmin Rzeczpospolitej  Region Kozła, „Szkice 
Nadodrzańskie” pod red. Zenona Matuszewskiego, Nr1(4)1998, s.29 
10 J. żanecki, Dzieje szkoły kolejowej w Zbąszynku Lata 1946-1996, Zespół Szkół Zawodowych PKP w Zbąszynku, 1996 s.7 
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Chlubą miasta jest od założona w 1960 r. przez nieżyjącego już Tomasza Kotkowiaka 
kapela koźlarzy „Kotkowiacy”, której celem jest pielęgnowanie ludowego muzykowania 
oraz zainteresowanie folklorem koźlarskim. żra na koźle, którą zazwyczaj wspomagają 
skrzypce i klarnet jest bardzo popularna na terenach zachodniej Wielkopolski. W 1997 r. 
powołano Stowarzyszenie żmin Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą Region Kozła, w skład 
którego weszły gminyŚ Babimost, Kargowa, Miedzichowo, Siedlec, Trzciel, Zbąszynek, Zbą-
szyń. We wszystkich tych gminach grają kapele ludowe, które uświetniają imprezy kultural-
ne, festyny ludowe, festiwale, zawody sportowe i zabawy taneczne. 

Działalność sportowa w mieście realizowana jest na stadionie miejskim przy 
ul. Sportowej, którego nie powstydziłoby się niejedne miasteczko. Dziś centrum sportowe 
miasta posiadaŚ dwa boiska do piłki nożnej, bieżnię lekkoatletyczną o pełnym wymiarze, dwa 
korty do tenisa ziemnego, boisko do piłki siatkowej, plażowej i koszykówki oraz siłownię, 
zaplecze sanitarne, salkę konferencyjna i kawiarenkę. 

Powstały Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ma swoją lokalizację w Domu Kultury, 
a zadaniem jego Dyrektora Jerzego Skrzypczaka jest zbliżenie działaczy kultury, kierowni-
ków zespołów i klubów sportowych, szefów stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańców 
gminy w zaspokajaniu potrzeb i zainteresowań kulturalno- oświatowych i sportowych. 

Warto wspomnieć również, że miasto Zbąszynek od 1992 r. utrzymuje partnerską 
współpracę z holenderską gminą Bedum oraz od 2000 r. z niemieckim miastem Peitz. 

Dziś Zbąszynek o powierzchni 2,76 km2 liczy niewiele ponad 5000 mieszkańców. 
Natomiast w całej gminie zamieszkuje ok. 8,5 tys. mieszkańców. W skład gminy Zbąszynek 
wchodzą następujące jednostki osadniczeŚ Dąbrówka Wlkp, Boleń, Depot, Saksonki, Bro-
niowo, Rogoziniec, Clastawa, Kosieczyn, Kręcko, Kręcka Winnica, Straszewo, Nowy żo-
ściniec i Zbąszynek. 

Nasze miasto wygląda coraz to piękniej i dynamicznie się rozwija, a władze samo-
rządowe, nasi kapłani i wielu parafian aktywnie tworzy dalszą historię naszej małej ojczy-
zny: parafii i miasta. 
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Widok obecnego kościoła parafialnego- 1934 r. 
 fot. Sławomir Nowak 

III. Historia kościoła ewangelickiego w Zbąszynku 
 

W Zbąszynku w okresie 
międzywojennym przeważała lud-
ność wyznania luterańskiego i do 
czasu budowy zboru, wierni cho-
dzili na nabożeństwa do kościoła w 
Chlastawie; m.in. w tym celu zbu-
dowano tunel prowadzący pod 
torami. Projekt budowy kościoła 
ewangelickiego opracowano w 
Biurze d.s. Budownictwa Nad-
ziemnego Wschodniej Dyrekcji 
Kolei Pań-stwowych 
we Frankfurcie nad Odrą.  żłów-
nym projektantem był Beringer 
(Radca Kolei Państwowych) i 
współpracujący z nim architekt 

Kausche (Inspektor Techniczny Kolei Państwowych), zaś kierownictwo budowy powierzono 
Krajowemu Urzędowi Budowlanemu w Koślinie. Kościół wraz z przyległymi budynkami 
zajmował obszerny plac, ulokowany w zachodniej części osiedla, przy drodze w kierunku 
projektowanego rynku. Budowę rozpoczęto w sierpniu 1928 r. ukończono ukończono w 
grudniu 1929 r. Początkowo zamierzano wybudować kościół na 380 miejsc siedzących, z 
pokojem dla konfirmowanych i domem dla proboszcza. Dzięki wsparciu finansowemu para-
fii ewangelickiej dokonano korekty w projekcieŚ w kościele dodano dalsze 83 miejsca oraz 
zaplanowano budowę domu opieki z salą zebrań. Według projektu zespół budynków parafii 
miał się składać zŚ kościoła (pośrodku założenia), domu parafialnego (w części południowej) 
oraz domu opieki z salą zebrań  (od północy). Takie rozplanowanie założenia, z dominantą w 
formie wieży ( dzwonnicy) nad głównym wejściem, zdeterminowane było urbanistycznym 
układem osiedla, gdzie po wschodniej stronie placu kościelnego rozciągało się osiedle urzęd-
nicze, a od południa planowany był rynek. Po zachodniej stronie kościoła usytuowano taras z 
ogrodem, który docelowo połączony został z ogrodem przy domu gminnym. W 1929 r. od-
dano do użytku kościół, plebanię i salę zebrań (w stanie surowym), o czym świadczą widoki 
zespołu z 1930 r., zaś w późniejszym okresie wybudowano dom opieki. Kościół wzniesiono 
z  cegły, elewacje pokryto porowatym tynkiem, a cokół oblicowano kostką granitową, dach 
wykonano w konstrukcji metalowej i pokryto dachówką, a hełm wieży blachą miedzianąś 
wnętrze ogrzewano za pomocą instalacji c.o. na parę niskoprężną.  Halowe wnętrze w ukła-
dzie trzynawowym, podzielone dwoma rzędami kolumn podtrzymujących stropy i empory, 
które obiegały całą nawę główną i zdobione były prostą polichromią. We wnętrzu  domino-
wały, umieszczone nad sobąŚ ołtarz ambonowy i organy. 

Ambonowy ołtarz zbudowano z trawertytu i ozdobiono - po bokach reliefami 
z wyobrażeniami źwangelistów. Prospekt organowy zamykał ścianę ołtarzową, 
z rytmicznymi układami piszczałek. Organy miały 18 rejestrów, 14 pedałów i  1102 pisz-
czałki, z pneumatyczną trakturąś całość napędzana sprężonym powietrzem, wytwarzanym 
przez dmuchawę elektryczną. Wśród pomieszczeń bocznych (przykościelnych) znajdowały 
sięŚ pokój przy kruchcie przeznaczony dla gości ślubnych i na małe  chrzty, za ołtarzem za-
krystia i pomieszczenie kościelnego, a przy emporze organowej obszerna szatnia dla śpiewa-
ków. Na wieży kościoła zamontowano zegar i stalowe  dzwony działające na napęd  elek-
tryczny. Poszczególne dzwony posiadały inskrypcje w języku niemieckim (w wolnym tłu-
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maczeniu): dzwon  A- "Twardy jak stal jest nasz czas"; dzwon G - "Niewypowiedzianie 
ciężki jest ból ludu"ś  dzwon B - "Boże okaż nam swoje miłosierdzie"1 

 

 
 

Prezbiterium kościoła ewangelickiego  l.30-te XX w.          fot. archiwalna Urzędu Miejskiego  
 

                                                 
1
za: www.zbaszynek.pl  
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Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła z 1930 r. 
fot. Feliks Kocur 

IV. Historia kościoła katolickiego w Zbąszynku 
 

 Pod koniec lat 20-
tych XX w. w Zbąszynku 
mieszkało ok. 280 osób 
wyznania katolickiego, 
którzy  do czasu budowy 
własnej świątyni  chodzili 
na nabożeństwa do Kosie-
czyna. W związku z tym 
istniała potrzeba budowy 
miejscowej świątyni, która 
miała podlegać parafii 
w, Kosie-czynie, co z kolei 
wpłynęło na lokalizację 
kościoła w południowo- 
zachodniej części osiedla 
(jak najbliżej w/w  wsi), 
w obrębie kwartałów za-

mieszkałych przez rzemieślników wyznania katolickiego.  Inicjatorem budowy kościoła ka-
tolickiego w Zbąszynku był proboszcz z Kosieczyna- ks. Herbert Abendroth, zaś fundatora-
mi wszystkie instytucje wznoszące osiedle ZbąszynekŚ Towarzystwo Niemieckich Kolei 
Państwowych, Zarząd Finansów  Rzeszy, Zarząd Poczty  Rzeszy, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, państwo pruskie. Projekt kościoła wykonano w Wydziale Budownictwa Lądo-
wego Wschodniej Dyrekcji Kolei Państwowych we Frankfurcie nad Odrą. żłównym projek-
tantem był Beringer (Radca Kolei Państwowych), współpracował z nim architekt Steinbach 
(Inspektor Techniczny Kolei Państwowych), zaś kierownictwo budowy powierzono Krajo-
wemu Urzędowi Budowlanemu w Kosieczynie. W projekcie zakładano istnienie obejścia 
wokół ławek, zewnętrzne obejście dla procesji, budowę empory muzycznej oraz dzwonnicy. 
Kościół usytuowano na obszernej parceli, na której zaplanowano również budowę domu pa-
rafialnego oraz założenie ogrodu. 

Kamień węgielny pod budowę kościoła wmurowano 01.09.1929 r.,  w obecności du-
chowieństwa dekanatu babimojskiego oraz przedstawicieli budowniczych i mieszkańców 
osiedlaś aktu tego dokonał ks. Herbert Abendroth (proboszcz z Kosieczyna). Budowę kościo-
ła ukończono 12.12.1930 r., a w sześć dni później (18. 12.1930 r.) przekazano świątynię do 
użytku; jeszcze w trakcie budowy dokonano (06.07.1930 r.) poświęcenia trzech dzwonów. 
Poświęcenie kościoła nastąpiło w uroczystość jego patronów świętych Piotra i Pawła, 
tj. 29.06.1931 r. Konsekracji kościoła i ołtarza głównego dokonał ks. dr Franziskus Hartz 
(prałat Wolnej Prałatury Pilskiej), mistrzem ceremonii był asesor konsystorz ks. dr Kruger 
z  Piły, a uroczyste kazanie wygłosił radca konsystorza ks. Petzel z Międzyrzecza. Uroczy-
stość zgromadziła licznych przedstawicieli władz Rzeszy i  mieszkańców osiedla. Całkowity 
koszt budowy kościoła katolickiego w Zbąszynku wyniósł 43.000 marek. Kościół wzniesio-
no z cegły, elewacje wyprawiono szlachetnym tynkiem, cokół oblicowano kostką granitową, 
a dach pokryto łupkiem. Bryłę kościoła zdominowała dzwonnica, usytuowana w części pół-
nocno-wschodniej. żłówne wejście do wnętrza znajdowało się w elewacji zachodniej, 
zwieńczone plastycznymi wyobrażeniami  patronów- św. Piotra i Pawła. Wnętrze kubistycz-
ne, z absydą od wschodu (w niej ołtarz główny, krucyfiks, a z boku ambona) oraz emporą 
organową od zachodu. Nad ołtarzem głównym zawieszono dębowy krucyfiks, wyrzeźbiony 
przez artystę Fürstenberga z Frankfurtu nad Odrą. Dekorację ścian bocznych stanowiły 
drewniane płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej oraz barwne witraże okienne. Pod emporą 
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umieszczono konfesjonał i chrzcielnicę. Prospekt organowy o prostej formie, bezstylowy; 
instrument posiadał 7 rejestrów, 7 pedałów, 480 piszczałek, nadmuch  elektryczny i ręczny 
(miechy). Na wieży zawieszono trzy dzwonyŚ dwa większe (A i C) napędzane elektrycznie, 
mniejszy (D)- ręcznie. Dzwon "A" używany z okazji niedziel i świąt, poświęcony NMPś 
dzwon "C"- żałobny, poświęcony św. Józefowiś dzwon "D" modlitwy i Przemienienia, po-
świecony patronom koscioła. Obecnie kościół pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła jest filią 
kościoła pw. Macierzyństwa NMP.1 

 
 
 

 
 

Zdjęcie z roku 1945                                                             fot. archiwalna 
 

                                                 
1 za: www.zbaszynek.pl 
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V. Historia kościoła w Chlastawie 
 

W miejscu obecnie istniejącego 
kościoła chlastawskiego istniała 
w XVI w. kaplica, najprawdopodob-
niej drewniana. Dzięki zapisowi w 
księdze kościelnej z 1638 r. wiadomo, 
iż 6 czerwca 1635 r. "swawolni i źli 
hultaje w nocy poprzedzającej Dzień 
Bożego Ciała podpalili kościółek 
w Chlastawie, który spłonął całkowicie 
". Potwierdza to notatka powizytacyjna 
z 1640 r.Ś "… przed reformacyją znaj-
dowała się we wsi Chlastawie kaplica 
katolicka, zajęta przez heretyków, 
przed kilku laty spalona obecnie przez 

tychże na nowo postawiona". Brak jednak bliższych wiadomości na temat wielkości obiektu i 
jego formy architektonicznej. Istniejący do dziś kościół wzniesiono w 1637 r. Fundatorem 
był ówczesny właściciel wsi Miesitschka, z pochodzenia Czech, pełniący służbę u króla 
szwedzkiego Gustawa Adolfa. Radislaw Miesitschek dał się poznać jako gorliwy obrońca 
"ewangelickiej wolności w czasach ucisku" (jeszcze w 1904 r. w miejscowym kościele znaj-
dował się portret fundatora). Zbór chlastawski powstał w sytuacji, gdy protestanci stanowili 
ograniczoną w swych prawach i zagrożoną mniejszość. Dlatego budowla ta należała do tzw. 
kościołów granicznych, wznoszonych przez protestantów w miejscowościach przygranicz-
nych. Miały one umożliwiać uczestnictwo w nabożeństwach prześladowanym współwy-
znawcom z pobliskiego Vląska. Budowa nowego kościoła- jak informuje data na belce nad 
ołtarzem- ukończona została w 1637 r., ale prace nad wyposażeniem wnętrza trwały przez 
następne dziesięciolecia. W 1655 r. przerwę w pracach spowodował najazd szwedzki na Pol-
skę i szkody wyrządzone przez wojska brandenburskie. Vwiątynia została splądrowana, zra-
bowano chrzcielnicę i dwa dzwony. Pastor musiał uciekać, a następny przybył dopiero w 
1660 r. Lata następne to jednak okres bogaty w dary i fundacje. W 1680 r. z inicjatywy Jana 
Ernesta Mesitschka, syna Radislawa, powstała polichromia wnętrza i loży kolatorskiej. W 
1690 r. wzniesiono obok kościoła dzwonnicę z bramą, prowadzącą na cmentarz przyświą-
tynny. Dwa lata później do kościoła dobudowano zakrystię. Inwentarz Kohtego opisuje ko-
ściół chlastawski sprzed przebudowy XX-wiecznejś warto więc zacytować fragmenty tego 
opisuŚ " Kościół jest budowlą jednonawową w konstrukcji ryglowej, od strony zewnętrznej 
oszalowaną deskami. Za trójbocznym zamknięciem od strony wschodniej położona jest za-
krystia. Pokryty gontem dach zwieńczono wieżyczką. Choć wnętrze mierzy tylko 6, 6 m sze-
rokości i 15 m długości, to belki otwartego wiązania dachowego spoczywają na podciągu, 
wspartym na jednym słupie z czterema zastrzałami. Od strony zachodniej wbudowano dwie, 
położone jedna nad drugą, empory. Trzecia empora otacza ołtarz. Poza tym od strony pół-
nocnej położona jest kruchta, a nad nią loża właścicieli majątku. Fazowania belek, kolumna 
oraz zastrzały zdradzają w swoim ukształtowaniu piętno średniowiecznej sztuki ciesielskiej. 
Cały kościół został starannie ozdobiony polichromią w technice tempery. Umocowany do 
krokwi deskowy sufit pokryty jest wicią roślinną (...) Napis na przedpiersiu dolnej empory 
zachodniej informuje, że była ona malowana po raz pierwszy w 1638 r. i powtórnie w 1680 
r.". Kohte wspomina również o wyposażeniu kościoła, obecnie częściowo już nie zachowa-
nymŚ "obraz w ołtarzu głównym {ufundowanym w 1638 r. przez Radislawa Miesitschka) 
przedstawia tronującego Zbawiciela, który w lewej ręce trzyma chorągiew zwycięstwa 
/laborum/, prawą wskazuje na sakrament Wieczerzy Pańskiej, stopami zaś depcze smoka i 

Kościół w Chlastawie z roku 1926 
fot. Zdzisław Nowak) 
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szkielet, symbolizujące piekło i śmierć. Obraz w predelli ukazuje Ostatnią Wieczerzę, zaś w 
zwieńczeniu Wniebowstąpienie Pańskie (z ołtarza tego zachowało się jedynie zwieńczenie). 
Ambona ufundowana została przez syna Radislawa, Zygmunta Fryderyka Miesitschka w 
1651 r.. Kohte pisał, żeŚ "stojąca pod ścianą południową ambona ozdobiona została całopo-
staciowymi obrazami Syna Bożego, Apostoła Pawła, Andrzeja i Bartłomieja oraz czterech 
ewangelistów. Autor tych malowideł pozostawił swój podpisŚ Anno 1651 die 30. July Chri-
stophorus Petzelius pictor". W 1663 r. żona fundatora Kościoła Małgorzata ufundowała nową 
drewnianą, ośmioboczną chrzcielnicę. Jej cynowa misa chrzcielna dorobiona została prawie 
100 lat później, w 1761 r. Dziewiętnastowieczny opis świątyni, dokonany przez Kohtego 
przedstawia również inne elementy wyposażeniaŚ 1/ konfesjonał w zakrystii z malowaną na 
frontowej ścianie pulpitu sceną przedstawiającą faryzeusza i celnika (k. XVII w.), 2/ dwa 
krzesła ozdobione alegorycznymi malowidłami (2. poł. XVII w.), 3/ niewielki świecznik 
korpusowy z mosiądzu (XVII-XVIII w.), 4/ trzy dzwony (o średnicach 58, 48 i 40 cm) odla-
ne w latach 1724-25 w pracowni ludwisarskiej Johana Ferdinanda Schramma z Frankfurtu 
nad Odrą (na największym z nich - ufundowanym przez Aleksandra Bronikowskiego - wid-
niał napisŚ Verbum domini manet in aeternum/ Słowo Pańskie trwa na wieki). Do starego 
wyposażenia należały również epitafia z XVII w. (ze zboru chlastawskiego pochodzą m. in. 
portrety trumienne Bronikowskich, Schlichtyngów i Jana źrnsta Misitschka, przechowywane 
w muzeum w Międzyrzeczu). Na początku XX w. częścią bogatego wyposażenia świątyni 
były dekoracyjne ławy kościelne. źwangelicka parafia w Chlastawie w ciągu XVII i XVIII 
w. obejmowała okręg o promieniu 2- 3 mil. W nabożeństwach uczestniczyli liczni mieszkań-
cy sąsiednich gmin, aż po okolice Zbąszynia i Nowego Tomyśla. W kościółku mieszczącym 
400 osób musiano w tak sprawować Wieczerzę Pańską, że ci którzy już przyjęli sakrament, 
opuszczali kościół, aby zrobić miejsce innym. Podczas nabożeństw okna i drzwi pozostawia-
no otwarte, aby w liturgii mogli uczestniczyć również stojący wokół kościoła. W 1775 r. 
Chlastawa utraciła swe dawne znaczenie. W wyniku ustawy Sejmu zezwalającej na budowa-
nie nowych zborów, zostały powołane do życia nowe parafie w okolicy. Znacznie zmniejszy-
ła się liczba członków gminy, która dotychczas skupiała 15 wsi. Przy parafii w Chlastawie 
pozostały wsieŚ Chlastawa (z majątkiem należącym do ewangelickiej rodziny Bronikow-
skich), Kosieczyn i nieliczni ewangeliccy mieszkańcy Dąbrówki Wielkopolskiej. Na mocy 
traktatu zjednoczeniowego z 15 lutego 1786 r. do parafii chlastawskiej przyłączona została 
gmina ewangelicka w Rogozińcu. W końcu XIX w. parafia w Chlastawie skupiała wiernych 
z Kosieczyna, Rogozińca i Dąbrówki Wielkopolskiej. żmina ewangelicka w Chlastawie li-
czyła wówczas 849 wiernych. Na przełomie XIX i XX w. znacznie zubożała kasa gminy 
a kościół był w coraz gorszym stanie technicznym. Noszono się nawet z zamiarem rozbiórki 
zboru i budowy nowego obiektu. Jednakże właściciel wsi Seweryn Zakrzewski podjął się 
ratowania świątyni i zgodził się ponieść koszty jej restauracjiś decyzja ta wymagała zasta-
wienia majątku. W latach 1907- 1912 kościół został poddany gruntownemu remontowi i roz-
budowie. Podczas prac konserwatorskich odnowiono i uzupełniono XVII-wieczną polichro-
mię. Korpus świątyni przedłużono o dwa metry w kierunku zachodnim i połączono z nowo 
wzniesioną wieżą. Zaprojektowana przez radcę budowlanego Leidicha z Poznania i wybu-
dowana w 1910 r. wieża była wzorowana na drewnianej wieży katolickiego kościoła w Kro-
wiarkach na Vląsku. W tym też czasie przy ścianie południowej dostawiono aneks z emporą 
organową. Najstarszy z zachowanych na terenie historycznej Wielkopolski zborów prote-
stanckich po II wojnie światowej został przejęty przez Katolików. Pierwotnie świątynia nosi-
ła tytuł św. Kazimierzaś obecnie Narodzenia Najświętszej Marii Panny.  

Poświęcony 8 października 1957 r. kościół jest filią parafii p. w. Macierzyństwa Naj-
świętszej Marii Panny w Zbąszynku. Na początku lat 80-tych przeprowadzono częściową 
konserwację polichromii ścian i stropu obiektuś prace prowadziła firma konserwatorska 
z Poznania. W 1993 r. osuszono ściany obiektu. W 1997 r. wykonano nową instalację ppoż. 
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i antywłamaniową. W 1998 r. wymieniono gont i deski szalunku wieży, a także część ele-
mentów konstrukcyjnych wieżyś wykonano także nową tarczę zegarową. W okresie powo-
jennym z kościoła ubyło kilka elementów pierwotnego wyposażeniaŚ portret trumienny 
chłopca (zaginął ok. 1972 r.), ława kolatorska (przechowywana obecnie w muzeum w Vwie-
bodzinie), herby i portrety trumienne (przeniesione w latach 70-tych do muzeum w Między-
rzeczu). 1 

Z dniem 01 grudnia 1990 r., mocą Dekretu Biskupa żorzowskiego Józefa Michalika, 
następują zmiany granic naszej parafii. Do naszej parafii Zbąszynek zostaje dołączona wieś 
Chlastawa z jej przepięknym drewnianym kościółkiem pw. Narodzenia NMP. 

 
 
 
 

 
 

Irena Chłopek długoletnia opiekunka kościółka w Chlastawie, kwiecień 2006r. 
 fot. Jerzy Ganecki 

 

                                                 
1 za: www.zbaszynek.pl 
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VI. Organizacja parafii Kosieczyn przez ks. Jana Pipusza po zakończeniu II wojny 
światowej. 

 
Kiedy II wojna światowa zbliżała się ku końcowi i nastawał kres panowania tysiąc-

letniej Rzeszy Niemieckiej , w styczniu 1945 r., niemiecka ludność Zbąszynka w panicznym 
strachu przed zbliżającą się armią radziecką opuszczała miasto, pozostawiając swój dobytek. 
Ustał także zupełnie ruch kolejowy, a ostatni pociąg odjechał w głąb Niemiec 27 stycznia 
1945 r. 

Od kwietnia 1945 r. zaczęła napływać ludność z dalekich kresów południowo-
wschodnich II Rzeczypospolitej. Nazywano ich „repatriantami”, a całą akcję przesiedlenia 
polskiej ludności z obszarów zajętych przez ZSRR określano jako „repatriację”- chciano 
bowiem w ten sposób podtrzymywać fikcję, jakoby polska ludność z Podola, Pokucia, Wo-
łynia, Nowogródczyzny, Ziemi Wieleńskiej i innych dobrowolnie wracała na „prastare zie-
mie odzyskane”. 

W marcu i kwietniu 1945 r. do miasta przybywało coraz więcej Polaków, pragnących 
się tu osiedlić. Przybywali głównie z zachodnich powiatów Wielkopolski, zdarzało się rów-
nież, że z dalszych regionów kraju. 

 16 kwietnia 1945 r. na rampie kolejowej 
w Zbąszynku pojawił się duży transport wysiedlonych 
z byłego województwa tarnopolskiegoŚ około 85 rodzin 
ze wsi Trościaniec Wielki z Podhajec i około piętnastu 
rodzin z powiatu podhajeckiego. Przesiedleńcom z Pod-
hajec przewodniczył ksiądz Jan Pipusz– proboszcz pa-
rafii w miasteczku Wiśniowczyk.  

Ks. Jan Pipusz na kilka miesięcy przed wysie-
dleniem ratował się ucieczką do pobliskiego miasta 
Podhajce, dokąd wypędziły go krwawe czystki etniczne 
nacjonalistów ukraińskich. 

Ksiądz Pipusz wraz ze swoimi ziomkami 
i swoim bratem, byłym kierownikiem PUR, osiadł 
w Kosieczynie. Skupiają oni w jedno ognisko duchowe 

repatriantów ze wschodu i organizują życie religijne parafii Kosieczyn.  
Niemiecki poprzednik na kosieczyńskiej parafii, ksiądz Herbert Abendroth, odjechał 

wraz ze swoimi wiernymi do Niemiec 28 stycznia 1945 r. Ks. Pipusz był także pierwszym 
polskim kapłanem w Kosieczynie i okolicy od czasów Księstwa Warszawskiego.1 

Ksiądz Jan Pipusz 18 kwietnia 1945 r. na polecenie Dziekana ks. Karola Meissnera 
z Babimostu obejmuje duszpasterską placówkę Kosieczyn z przyległym Zbąszynkiem oraz 
z wsiamiŚ Kręcko, Chlastawa, Brudzewo i Nowa Wieś. Z początkiem maja Administracja 
Apostolska Kamieniecka, Lubuska i Prałatura Pilska oficjalnie mianuje ks. Jana Pipusza wi-
kariuszem-substytutem parafii rzymskokatolickiej w Kosieczynie. 

8 lipca 1945 roku Stolica Apostolska udzieliła Kardynałowi Augustowi Hlondowi 
specjalnych upoważnień do organizowania życia Kościoła na Ziemiach Zachodnich. Ustano-
wił on dekretem z dnia 15 sierpnia 1945 roku nowe jednostki terytorialne - Administracje 
Apostolskie i zamianował ich rządcówŚ diecezji warmińskiej - ks. dr Teodor Bensch, diecezji 
gdańskiej - ks. dr Andrzej Wronka, we Wrocławiu - ks. dr Karol Milik, w Opolu - ks. dr Bole-
sław Kominek i w Gorzowie Wlkp. - ks. dr Edmund Nowicki.  

Wszyscy administratorzy otrzymali uprawnienia jurysdykcyjne biskupów rezyden-
cjalnych. Administracja Apostolska w Gorzowie Wlkp. objęła obszary należące wcześniej do 

                                                 
1 A.Worobiec, Zbąszynek miasto i węzeł kolejowy(…), Zbąszynek 2003, s.125 

Ksiądz Jan Pipusz 1945 r. 
fot. archiwalna 
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archidiecezji wrocławskiej, diecezji berlińskiej i wolnej prałatury w Pile. Pod względem wiel-
kości obszar ten objął 44836 km2, co stanowiło 1/7 terytorium Polski. Rządy w administracji 
gorzowskiej przejął ks. dr Edmund Nowicki, uprzednio Wiceoficjał Sądu Arcybiskupiego 
i Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Podczas Uroczystości Chrystusa Króla, dnia 
28 października 1945 roku, odbył on ingres do kościoła Mariackiego (późniejszej katedry) 
w Gorzowie Wlkp. 

Zakładając w kwietniu 1945 r „Kronikę parafialną Kosieczyn-Zbąszynek od chwili 
odzyskania Ziem Zachodnich” ks. Jan Pipusz na samym jej wstępie zapisał słowa ks. dr Ed-
munda Nowickiego Administratora Apostolskiego w żorzowie Wlkp, który skierował wów-
czas do kapłanówŚ „ … W dziejach narodu naszego po raz wtóry przeżywamy wiekopomne 
chwile na tych kresach. Oto przed wiekami pierwsi Piastowie ustalają suwerenność Polski 

nad Pomorzem Zachodnim i przyłączają do Państwa Pol-
skiego teren etnicznie doń należący. Równocześnie docie-
ra z Polski na Pomorze wiara chrześcijańska. 

Lecz przedziwne są drogi Opatrzności Bożej. 
Bo oto dziś ów pierwszy etap dziejowy się powtarza. 
I znowu odrodzona Polska dąży do zapewnienia suwe-
renności swojej nad Pomorzem. Po tych wiekach ręka 
Boża prowadzi lud polski z powrotem na te starodawne 
dziedzictwo polskie i oto Wam pierwszym dane jest zgo-
tować od nowa na tej ziemi Królestwo Sercu Jezusowe-
mu, zbudować tron Królowej Korony naszej, zapalić od 
nowa płomyk wiecznej lampki w Vwiątyniach Pań-
skich”… zaś w orędziu do wiernych ks. źdmund Nowicki 
pisze… „ Po długich wiekach przedziwne drogi Opatrz-
ności Bożej prowadzą znowu nas z powrotem na to rozle-
głe dziedzictwo praojców naszych stanowiące kiedyś wie-
kowy dowód wspaniałości i potęgi Rzeczypospolitej. Jak 
niegdyś jedność religijna i organizacja władzy duchowej i 
świeckiej przyczyniły się do scalenia ziem polskich aż po 

Bałtyk, tak i dziś w momencie kiedy państwo polskie w znojnym trudzie wykuwa tu zręby i 
swoje ofiary Polsce (…) Oto za pośrednictwem Prymasa Polski ustanawia się naszą rodzinną, 
katolicką organizację kościelną, by ta wnosząc prawdziwą wiarę i błogosławieństwo Boże 
wsparła skutecznie wysiłki Narodu i zarazem była tą spójnią jedności, która jest podstawą 
wielkiej siły i mocy. Cały obszar ziemi lubuskiej udzielonej prałatury polskiej i Pomorza Za-
chodniego złączony jest w jedną kościelną jednostkę administracyjną pod nazwą Administra-
cji Apostolskiej”.2 

Każdego tygodnia do Zbąszynka napływało coraz to więcej ludności. Według szacun-
kowych danych z października 1945r. w mieście osiedliło się 347 osób z sąsiedniego woje-
wództwa poznańskiego, 149 osób z dawnych kresów wschodnich, 42 osoby z innych regio-
nów kraju i około 22 osoby z pobliskiej Babimojszczyzny. 

W tej sytuacji ks. Jan Pipusz zaczął czynić starania, by dla mieszkańców miasta otwo-
rzyć nową świątynię, poza kościołem pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła, i przejąć kościół 
ewangelicki, który był nieczynny. Po pewnym czasie otrzymał stosowne zezwolenia Ordyna-
riusza L.170/45 z dnia 06.X.1945 r., Urzędu Pełnomocnika Rządu RP Nr 3335/45 50-1/2 
z dnia 28.09.1945 r. i zezwolenie Zarządu żminnego Nowy Zbąszyń L.325/45 z dnia 
14.05.1945 r. 

                                                 
2 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.1-2 

Ks. Edmund Nowicki, admini-
strator apostolski 1945 r. 

fot.  Księga Pamiątkowa… 
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Po otrzymaniu tych zezwoleń w niecały miesiąc później 21 października 1945 r. od-
była się wielka uroczystość poświęcenia przez ks. Jana Pipusza ewangelickiego zboru na ko-
ściół katolicki w Zbąszynku i nadania mu tytułu Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. 
W kronice parafialnej znajdujemy oryginalne sprawozdanie z tej doniosłej uroczystości, które 
cytuję w całości… „Protokół i sprawozdanie z dokonanego poświęcenia w dniu 21 paździer-
nika 1945 r. byłego zboru ewangelickiego na kościół katolicki pod wezwaniem Macierzyństwa 
Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku. 

Z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Pipusza z Kosieczyna powstał projekt wyświęcenia 
zboru ewangelickiego w Zbąszynku na kościół katolicki. Projekt ten wynikał z potrzeby para-
fian, ponieważ drugi kościółek Vw. Piotra i Pawła w Zbąszynku (kościół filialny parafii Ko-
sieczyn) nie mógł pomieścić wszystkich wiernych. Dla przygotowania uroczystości poświęce-
nia wybrany został komitet organizacyjny w skład którego weszli = ks. Probosz Jan Pipusz, 
zastępca naczelnika oddziału Straburzyński, kap. Oddziału SOK Jaroszewicz, instruktor Jani-
kowski, Ob. Cichocki, kierowniczka szkoły p. Szydzikowa, ob. Dembniakowa, ob. Waldowa 
i inni. 

Komitet zajął się przygotowaniami organizacyjnymi i przyozdobieniem kościoła. 
W dniu 21 października 1945 r. o godz. 10.00 zebrali się wszyscy wierni przy Kościele 

Vw. Piotra i Pawła, skąd wyruszyła procesja do nowego kościoła. Władze państwowe i kole-
jowe reprezentowali: Ob. Starosta i Pełnomocnik Rządu na powiat Międzyrzecz Arlyht-
Karaśkiewicz, Naczelnik Oddziału Ruch.-Handlowego żronet, Burmistrz Zbąszynka Wikar-
ski, Burmistrz Zbąszynia Frankowski i inni.  Po przybyciu na miejsce ks. Proboszcz Pipusz 
dokonał uroczystego poświęcenia nowego kościoła pod wezwaniem Macierzyństwa Najświęt-
szej Maryi Panny, poczem odprawiona została suma, podczas której kazanie wygłosił ks. Pra-
łat Hilchen z Międzyrzecza, podkreślając znaczenie uroczystości i trwałe związki, jakie pomi-
mo działań wojennych łączyły i nadal łączą Stolicę Apostolską z naszą Ojczyzną.  

Po sumie zakończył uroczystość wspólny obiad w domu związkowym kolejarza pol-
skiego. Powyższe potwierdzają własnoręcznym podpisem  Zbąszynek, dnia 21.X.1945 r. Stra-
burzyński przewodniczący  Komitetu Organizacyjnego (podpis nieczytelny) Jaśnikowski (pod-
pis nieczytelny) ”. 3 

Ks. Jan Pipusz podczas swojej krótkiej działalności w parafii Kosieczyn-Zbąszynek 
przystosowuje wszystkie świątynie do służby Bożej wedle przepisów kościoła katolickiego.  

Stosownie do zarządzeń Administracji Apostolskiej w żorzowie Wlkp. przekazuje on 
prowadzenie parafii ks. Janowi Wysockiemu, który oficjalnie obejmuje parafię, według zapi-
sów w Kurii, w dniu 10 października 1945 r. 

 

 
 

Kościół parafialny z 1945 r. od strony płd               fot. archiwalna 

                                                 
3 Tamże 
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Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości poświęcenia kościoła katolickiego przez  
ks. Jana Pipusza w listopadzie 1945 r. 

 

 
 

Ks. Jan Pipusz z ministrantami w szpalerze powstałego oddziału Służby Ochrony Kolei 
w Zbąszynku XI.45r.                                                                       fot. Florian Wojciechowski 

 
 

 
 

Ks. Jan Pipusz w rozmowach z parafianami przed wejściem do kościoła pw. Vw. Apostołów 
Piotra i Pawła XI.45r.                                                                      fot.  Florian Wojciechowski 
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VII. Zarządzanie Parafią Kosieczyn (z rezydencją w Zbąszynku) przez ks. Proboszcza 
Jana Wysockiego w latach 1945- 1946 

 
 Ks. Jan Wysocki pochodził i przybył z kresów wschodnich z diecezji wileń-

skiej. W trakcie jego pobytu następuje pewna zmiana w strukturze parafii. Do roku 1945 para-
fia Kosieczyn posiadała rezydencję proboszcza w Kosieczynie, gdyż w Zbąszynku było około 
od 80 do 100 wiernych, a w Kosieczynie ich większa liczba. Po wojnie sytuacja się zmieniła 
na korzyść Zbąszynka, który uzyskał przez repatriację około 2000 wiernych katolickich. 
Z konieczności, więc rezydencją parafii stał się Zbąszynek. Zagospodarowaniem plebanii 
zajął się ks. Jan Pipusz, a po jego odejściu - jego następca ks. Jan Wysocki. 

6 maja 1946 r. ks. Proboszcz Jan Wysocki powołuje Radę Para-
fialną w skład której weszliŚ Zygmunt Straburzyński, Wiktor Małycha, 
Kazimierz Wiertelak, Piotr żmór a na skarbnika powołano Franciszka 
Twerjanowicza.  

Ks. Proboszcz wraz z parafianami ostro zabrał się do pracy. Naj-
pilniejszym remontem była naprawa dachu części uszkodzonych 
na kościele pw. Macierzyństwa NMP.  

W tym czasie tez zakupiono chorągiew Matki Boskiej Ostrob-
ramskiej i figurę Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny. Figura, która 
do dziś zdobi świątynię ustawiono we wnęce ołtarza na miejsce dawniej-
szej ambony, która służyła przedtem do głoszenia kazań wedle ceremo-
niału wyznania ewangelickiego. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii, z inicjatywy 
ks. Proboszcza Jana Wysockiego na przełomie kwietnia i maja 1946 r. 
rozpoczyna swoją działalność pierwsze przedszkole w Zbąszynku. 
Ks.Proboszcz przeznacza pomieszczenia będące własnością parafii łą-
czące łączące się z kościołem, na placówkę opiekuńczą dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Ks. Jan Wysocki realizując swój zamiar- zgłasza 

do Oddziału Caritas w Międzyrzeczu Wlkp. i rejestruje 
ochronkę- przedszkole. 
Pierwsze przedszkole w Zbąszynku otwiera swoje podwoje 

pod nazwą Przedszkole Caritas w Zbąszynku i tak funkcjonuje do końca 1948 r. mimo, że 
toczył się spór o to czy jest to przedszkole państwowe czy kościelne. Caritas cały czas wspie-
rało przedszkole rzeczami materialnymi a w szczególności produktami żywnościowymi. 

Otwierając przedszkole ks. Jan Wysocki, nie był w stanie zapewnić odpowiedniej ka-
dry wychowawczej. Wystąpiono więc z prośbą do Wydziału Oświaty w Międzyrzeczu Wlkp. 
o nauczycieli w zbąszyneckim przedszkolu. Wydział Oświaty skierował żabrielę Zboralską, 
która objęła funkcję kierownika placówki i z „marszu” zorganizowała prace.  

Trudne były zwłaszcza pierwsze miesiące pracy w przedszkolu. Nie było żadnego 
sprzętu i pomocy naukowych. Placówka była czynna 5 godzin dziennie, a dzieci siedziały 
przy długich ławkach kościelnych na przyniesionych z domu stołkach czy krzesełkach. 1 

1 grudnia 1946 r. ks. Proboszcz Jan Wysocki zostaje przeniesiony do Klenicy, a dusz-
pasterstwo obejmuje ks. Franciszek Wyszatycki. 

 
 
 

                                                 
1 Jerzy żanecki, Rozwój Oświaty w Zbąszynku-Powstanie i dzieje przedszkola, Stowarzyszenie żmin Rzeczpospolitej Region Kozła, 
„Szkice Nadodrzańskie”, pod red. Zenona Matuszewskiego, Nr 3(6) 2002, s.93 

Figura Matki Bożej w roku 
1946.          fot. archiwalna  
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Dzieci pierwszokomunijne z ks. Proboszczem  Janem Wysockim 29.06.1946 r. 
fot. Ewa Zwiernik 

 
 

 
 

Ks. Proboszcz Jan Wysocki założyciel przykościelnego Przedszkola Caritas 1946 r. 
fot. Czesława Wieczorek 
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VIII. Parafia Kosieczyn (z rezydencją w Zbąszynku) za czasów Proboszcza  
ks. Franciszka Wyszatyckiego w latach 1946- 1951 

 
Ks. Franciszek Wyszatycki urodzony w 1883 r., był wyświęcony we Lwowie 

w 1907 r. i pracował jakiś czas w katedrze lwowskiej. Przed przybyciem na Ziemie Zachod-
nie pracował jako proboszcz i dziekan w parafii Halicz w Diecezji lwowskiej. 

Przybywając na ziemie zachodnie jako przesiedlony zostaje skierowany do Zbąszyn-
ka, gdzie obejmuje obowiązki Proboszcza parafii Kosieczyn i prowadzi dekanat Babimost po 
ks. Prałacie Karolu Meissner, który był proboszczem w Babimoście i piastował stanowisko 
dziekana. 

Ks. Franciszek Wyszatycki na samym początku swej działalności realizował zadanie 
związane z urządzeniem kościoła i przystosowaniem go do obrzędów wiary katolickiej 
i przepisów tejże wiary. Organy, które znajdowały się nad ołtarzem zostały przeniesione na 
druga stronę a więc na chór znajdujący się nad przedłużeniem nawy. Należało ku temu zna-
leźć fundusze, by tę operację przeprowadzić, uzyskano więc je z tzw. wówczas daniny para-
fialnej. Przeniesienia organów, ich rekonstrukcji i uzupełnienia piszczałek dokonał Józef Ku-
reczka organista tutejszej parafii, który z wielką ofiarnością wykonał tę pracę i wziął tylko 
cześć zapłaty. 

Poświęcenie organów odbyło się 6 lipca 1947 r. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz 
Franciszek Wyszatycki, a po tej uroczystości odbył się koncert muzyki kościelnej, na który 
złożyły sięŚ śpiew, gra solowa na skrzypcach, trio i solo organowe. Solo skrzypcowe wykonał 
ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki, śpiew Helena Sławińska, a na organach zagrał Antoni 
Janiszewski ze Zbąszynia. 

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu 1948 roku ks. Grzybowski ze Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców z Poznania wygłosił rekolekcje wielkopostne. Udział parafian był bar-
dzo liczny.  

Maj 1948 roku nie był przychylny dla parafii, na skutek przewlekłych deszczów roz-
mokło otynkowanie pod balkonem, co spowodowało osunięcie się tynkowanej ocementowa-
nej warstwy. Spadające bloki od strony zachodniej zniszczyły tak mocno dach, że powstała 
jedna wielka otwarta luka. W tej sytuacji woda, wskutek dalszych częstych opadów deszczu, 
zalała cały sufit od strony wschodniej. Z sufitu sączyła się woda na piszczałki organowe, 
a z chóru spływała na posadzkę nawy. Trzeba było najpierw zabezpieczyć resztę dachu 
od strony północnej, a tego dokonać można było po usunięciu starych otynkowań dookoła 
całej wieży. Trzeba było postawić wiszące rusztowanie i na nim dokonywać prac murarskich. 
Dzięki ofiarności parafian pod kierunkiem pana Koleśnika zadania zostały wykonane po-
myślnie, a i dzięki ofiarności parafian koszty z tym związane, wynoszące wówczas ponad 
100 tys. złotych, zostały całkowicie pokryte. Następnie, po wykonaniu otynkowaniu wieży, 
przystąpiono do pokrycia luk w dachu. Prace te związane z pokryciem dachówek wykonali 
wynajęci dekarze przy pomocy parafian. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii była I Komunia Vw. Na pamiątkę tej pięknej 
uroczystości rodzice dzieci I Komunijnych złożyli ofiarę, za którą zakupiono ręcznie malo-
wany obraz Vw. Antoniego, tym samym jak w kronice pisze ks. Proboszcz „(…) oddając pod 
opiekę tego miłośnika Jezusa swoje dzieci, aby za Jego przykładem piastowały ten najdroższy 
skarb Jezusa w swoich sercach po wszystkie czasy swego życia”.1 

W czerwcu 1948 r. wielkim wydarzeniem w życiu parafii było przeprowadzenie akcji 
osobistego poświęcenia się Najsłodszemu Sercu Jezusa. Posłużyły do tego zakupione obrazy 
Serca Jezusa oraz wydane przez Kurię obrazki Serca Jezusowego z tekstem poświęcenia oraz 
miejscem wolnym na umieszczenie imiennego podpisu. Akcja ta miała być wstępnym epizo-

                                                 
1 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.5 
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dem przygotowawczym do przyszłego poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Pana Jezusa. 
Stosownie do zarządzeń Kurii akcję powyższą przeprowadzono pomyślnie dla dobra wier-
nych.  

Pod koniec 1948 r. uległ zmianie także skład Rady ParafialnejŚ z-cą przewodniczącego 
został wybrany Władysław Stankiewicz a członkami Franciszek Twerjanowicz, Wacław 
Vmierzchalski, Franciszek Woźny a z Kosieczyna p. Tomasik i z Chlastawy p. Piotrowski. 

Rekolekcje wielkopostne 1949 r. głosił ks. Stanisław Zdanowicz, kapłan diecezji wi-
leńskiej z Białegostoku. Parafianie okazali wielkie zadowolenie, co przejawiało się w wielkiej 
frekwencji, a szczególnie mężczyzn. 

2 kwietnia 1949 r. obchodzono w parafii jubileusz 50-ciu lat kapłaństwa Papieża Piusa 
XII. Wyrazem przywiązania do Stolicy Apostolskiej i Ojca Vw. była przyjmowana przez 
wiernych Komunia Vw. w Jego intencji, aby skończyły się też pomówienia wobec żłowy 
Kościoła oraz jako wynagrodzenie Bogu za potworności grzechów ludzkich. 

Dnia 26 czerwca 1949 r. parafia obchodziła uroczystość I Komunii Vw. O tym wyda-
rzeniu napisano w „Tygodniku Katolickim”. W tym miejscu chciałbym zacytować w całości 
napisany artykuł pt. „Wielki Dzień w parafii Kosieczyn-Zbąszynek”, który znajduje się w para-
fialnej kronice…”W dniu 26 czerwca b.r. parafia nasza przeżyła jedną z najpiękniejszych 
chwil, która na długo pozostanie w naszej pamięci. W dniu powyższym przystąpiła po raz 
pierwszy do Stołu Pańskiego gromadka 55 dziewczątek i chłopców starannie przygotowanych 
do tej najuroczystszej chwili przez ks. dziekana Wyszatyckiego, proboszcza tutejszej parafii. 
Dzieci w uroczystym nastroju zebrały się w sali domu parafialnego, skąd w procesji i przy 
dźwiękach dzwonów weszły do Kościoła. Podczas Mszy Vw. do dzieci zgrupowanych u stóp 
ołtarza przemawiał kilkakrotnie ks. Dziekan, którego praca i trud wydały obecnie widoczne 
owoce, gdyż dzieci w ogromnym skupieniu doceniając ważność i powagę chwili wyznawały 
chórem obietnice złożone w dniu Chrztu Vw. odrzekając się szatana i wszelkiego zła a zdając 
sobie sprawę z łask jakie im dał Sakrament Chrztu Vw. Wyznaniem wiary przyrzekły trwać do 
końca życia przy Chrystusie i kościele. żdy zbliżała się dla nich chwila upragniona klękły w 
wielkiej pobożności na stopniach ołtarza, aby z rąk kapłana przyjąć do swoich nieskalanych 
serduszek Najświętszego ich Przyjaciela Jezusa. Wraz z dziećmi ich rodzice i krewni przystą-
pili licznie do Stołu Pańskiego, dając tym dowód swego wiernego stosunku do Boga oraz 
przykład, że na ciernistej drodze życia do szczęśliwej wieczności jest Jezus nieodstępnym 
Przyjacielem ludzkościĄ Z całego nastroju wyczuwało się, że chwila ta, to niezwykła uroczy-
stość a „wesele nieba i aniołów” jak to zaznaczył w swym przemówieniu skierowanym w cza-
sie Mszy Vw. ks. Dziekan. Po Mszy Vw. dzieci złożyły przyrzeczenia wiernie służyć Kościołowi 
i postanowiły wstrzymać się do 18 roku życia od używania alkoholuĄ Poczym oddał ks. Dzie-
kan tą małą trzódkę Niebieskiego Pasterza w opiekę Najświętszej Maryi Panny oraz ich czyste 
dusze powierzył rodzicom upominając, aby nieskalane a przy ich pomocy wzbogacone zasłu-
gami mogli kiedyś stanąć przed tronem JezusaĄ Do podniesienia pobożnego nastroju przyczy-
nił się w wielkim stopniu udział męskiego kwartetu z Międzyrzecza, który w czasie Mszy Vw. 
odśpiewał kilka utworów religijnych , za co dzieci wyrażają swoją wdzięczność. 

Na zakończenie porannych uroczystości urządzono dla dzieci w sali domu parafialne-
go wspólne śniadanie w czasie którego ks. Dziekan wręczył dzieciom pamiątkowe obrazy Ko-
munii Vw. a potem wspólna pamiątkowa fotografia utrwaliła na miłą, długą pamiątkę ich ra-
dosne i szczęśliwe twarzyczki co zaobserwować mogą mili czytelnicy Tygodnika Katolickiego. 

Wszystkie dzieci brały udział w nieszporach , poczym zgrupowane wstąpiły w szeregi 
aspirantów Krucjaty źucharystycznej i zobowiązały się stać wiernie pod sztandarem Jezusa! 

Należy przypuszczać, że przeżyte chwile w tym dniu przez całą parafię, pozostaną dłu-
go w pamięci parafian, a w duszyczkach dzieci na zawsze! 

W dowód prawdziwej radości i wdzięczności złożyli rodzice dzieci kwotę 10 000 zł na 
ufundowanie sztandaru Krucjaty źucharystycznej, jako trwałej pamiątki i niezawodnego zna-
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ku Chrystusa, pod którym skupiać się będą ich dzieci na szczęśliwą drogę życiaĄ... (napisa-
ła)… Krystyna Olak.” 2 

W niedzielę po Zielonych Vwiątkach w czerwcu 1949 r. poświęcono ambonę wykona-
ną przez pana Maciszewskiego artystę malarza oraz jego współpracowników stolarzy. Piękną 
ambonę, która stanęła po lewej stronie przed prezbiterium, upiększyły namalowane postacie 
ewangelistówŚ św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana. 

W XIV niedzielę po Zielonych Vwiątkach po poświęceniu obrazu Serca Pana Jezusa 
odbyło się poświęcenie rodzin Sercu Pana Jezusa.  

W Dniu Bożego Ciała został poświęcony przez ks. Proboszcza Franciszka Wyszatyc-
kiego sztandar eucharystyczny, który był darem dzieci I Komunijnych, a także ofiarą para-
fianki p. Jakubiakowej. 

W kronice ks. Proboszcz piszeŚ ”Rok 1950 był dla całego Kościoła rokiem miłościwym 
z powodu łask udzielonych przez Stolicę Vw. Ojca Vw. Piusa XII. Przez szereg nauk wierni 
przygotowali się do pozyskania łask Bożych w tym roku jubileuszowym. Przez cały miesiąc 
październik odprawiało się nabożeństwo różańcowe, aby za przyczyną Najświętszej Maryi 
Panny uprosić u Boga szczególniejsze łaski wskazane przez Ojca Vw. a to o wyjednanie u Bo-
ga miłosierdzia dla grzeszników, uświęcenie rodzin w społeczeństwie katolickim, odnowienie 
życia a szczególnie rodzin na zasadach Chrystusa Pana.” 

Po południu 11 października 1950 r. w dzień odpustu parafialnego przeszła procesja 
do kościoła pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie odmówiono przepisane modlitwy jubi-
leuszowe, po czym powrócono do kościoła parafialnego. Tam po nauce i modlitwach zakoń-
czono procesję. W dzień odpustu i w następny wierni przyjmowali komunię św. jubileuszową, 
by uzyskać odpust jubileuszowy, tj.Ś odpuszczenia w zupełności kary doczesnej. 

Jedną z najważniejszych chwil w roku jubileuszowym było, dla zwiększenia czci 
Matki Bożej, ogłoszenie w dniu 01 listopada 1950 r. przez Stolicę Apostolską dogmatu 
o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. 

Ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki odnotowuje na łamach kroniki parafialnej ko-
lejne wydarzenieŚ  ”Dnia 23 listopada 1950 r. zakończył po długich cierpieniach życie wielki 
wspaniałomyślny wspaniałomyślny dobrodziej tutejszego kościoła p. Turek Zdzisław, emery-
towany wyższy urzędnik kolei państwowych. Po śmierci swoje żony Anny pozostał samotny 
i w takiej samotności przeżywał chwile swej ciężkiej chorobyś nie upadał na duchu, bo miał 
silną wiarę i w tej wierze mimo cierpień wytrwał do końca.  Należy mu się wspomnienie w tej 
kronice parafialnej bo ofiarnością swoją przewyższał ofiary poszczególne tutejszych parafian. 
Jemu tez zawdzięcza Kościół i parafia przyozdobienie Domu Bożego, można by  przyrównać 
do niego słowa Dawida: „Zelus domus Tui Domine comedit me”. Czyny jego ofiarne wyraziły 
się: 1) w pozłoceniu monstrancji 2) w sprawieniu tabernakulum 3)w urządzeniu instalacji 
światła elektrycznego 4) w częściowej ofierze na pokrycie wydatków Stacji  Drogi Krzyżowej. 
Za te ofiary złożone Najwyższemu Panu niech Bóg będzie Miłosiernym i udzieli szczęścia 
wiecznego a dzień 23 listopada niech będzie dniem modlitwy za jego duszę i spłaceniem długu 
wdzięczności przez … duszpasterza w ofierze Mszy Vw. w imieniu całej parafii. „Requiescat 
in pace”. 3 

02 lutego 1951 r. ks. Proboszcz, dziekan Franciszek Wyszatycki dostaje zgodę z Kurii 
na dokonanie aktu poświęcenia obrazów Stacji Drogi Krzyżowej i erygowanie Drogi Krzy-
żowej. Po dokonaniu aktu poświęcenia i homilii uroczyście zostały zawieszone obrazy Drogi 
Krzyżowej. Obrazy są fundacją parafian, a namalował je artysta malarz Ludwik Maciszewski 
ze Vwiebodzina. 

                                                 
2 Kronika Parafialna, l.1945-1983, s.7 
3 Kronika Parafialna, l.1945-1983, s.8 
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Rekolekcje wielkopostne roku 1951 w parafii głosił ks. Józef Perz ze zgromadzenia 
o.o. Zmartwychwstańców z Poznania, a 17 czerwca 1951 r. do pierwszej Komunii Vw. przy-
stąpiło aż 105 dzieci. 

Ważnym wydarzeniem też było przystąpienie do Sakramentu Bierzmowania w dniach 
26 i 27 sierpnia 1951 r. w sąsiednim Zbąszyniu przy okazji  wizytacji biskupiej. Z naszej pa-
rafii przystąpiło ponad 300 wiernych - starszych i młodzieży, a Sakramentu udzielił ks. Arcy-
biskup Walenty Dymek z Poznania. 

 Na koniec swojego pobytu w parafii Kosieczyn (z siedzibą w Zbąszynku) 
ks. Proboszcz tak podsumował ten okres w kronice parafialneŚ ” Okres 5-letniej pracy dusz-
pasterskiej Proboszcza i Dziekana ks. Wyszatyckiego Franciszka … był okresem organizowa-
nia życia religijnego na Ziemiach Odzyskanych scaleniem na zasadach Chrystusowej nauki 
osiadłych ze wschodu i centralnej Polski repatriantów różnych charakterach i zwyczajach 
w jedną rodzinę BożąĄ Przy ofiarnej pomocy parafian został przystosowany kościół do nabo-
żeństw katolickich przez sprawienie paramentów, sprzętu liturgicznegoś wzrosło przywiązanie 
do Domu Pańskiego frekwencją w nabożeństwach i ofiarność na cele kultu religijnego. Praca 
duszpasterska i obsługa 4 kościołów w parafii nadwyrężyła zdrowie, siły osłabły tak, że nie 
mogąc podołać obowiązkowej pracy zmuszony byłem prosić władzę o zwolnienie z zajmowa-
nej placówki duszpasterskiej i obowiązków dziekana dekanatu Babimost…”.4 

 W dokumentach Kurii – w aktach osobowych - jest następująca ocena 
ks. Franciszka Wyszatyckiego…” Jest człowiekiem o wysokiej kulturze ducha, delikatny 
zrównoważony zrównoważony, choć ma wiele pracy, czuje się tutaj dobrze. Jego wpływ na 
parafię jest wszechstronny… Nie dopisuje mu zdrowie…” 5 

  Ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki po owocnej pracy kapłańskiej, po 34 la-
tach pracowitego życia, zmarł 15 maja 1967 r. w żliwicach. 

                                                 
4 Tamże, s.10 
5A. Worobiec A., Zbąszynek, Miasto i węzeł kolejowy (…), Zbąszynek, 2003 str.126 
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źfektownie wyglądajające prezbiterium po żmudnych pracach ks. Proboszcza Franciszka 
Wyszatyckiego i parafian – rok 1951                                                                  fot. archiwalna 

 
 
 

 
 

Ks. Proboszcz Franciszek Wyszatycki z dziećmi po procesji Oktawy Bożego Ciała, 1950 r. 
fot. Czesława Wieczorek 
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IX. Ponowna kadencja ks. Jana Pipusza jako Proboszcza Parafii Kosieczyn  
(z rezydencją w Zbąszynku) w latach 1951- 1956 

 
Ks. Jan Pipusz ponownie rozpoczął pracę w parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbą-

szynku 21 listopada 1951 r. Z tego czasu zachowały się niewielkie zapiski z działalności pa-
rafii, gdyż nie były one dokładnie zapisane w kronice. 

Na wiosnę 1952 r. w parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził 
ks. Kotoski, Proboszcz z Trzemeszna Lubuskiego, a 08 czerwca do Pierwszej Komunii Vw. 
przystąpiło 88 dzieci. 

27 czerwca 1952 r. została przeprowadzona wizytacja parafii przez ks. Kazimierza 
Michalskiego, wizytatora i Dziekana zielonogórskiego. W kronice parafialnej tak odnotował 
swoje spostrzeżeniaŚ „Przewielebnemu ks. Proboszczowi Janowi Pipuszowi w Zbąszynku 
wyrażam z okazji wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej z delegacji … ks. Prymasa Polski 
oraz z polecenia Ks. Ordynariusza diecezji żorzowskiej … najgłębsze uznanie za apostolską 
pracę w parafii i za wzorową administrację parafii.” 1 

24 sierpnia 1952 r. rozpoczęły się w parafii rekolekcje o Miłosierdziu Bożym nowen-
na nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zakończyły się one 01 września, a prowadził je ks. Pro-
boszcz z Dąbrówki Wlkp Bernard Witucki. 

W notatniku powizytacyjnym zachowanym w aktach gorzowsko-zielonogórskiej Kurii 
Biskupiej z dnia 11 kwietnia 1953 r. jest następująca wzmianka o pracy ks. Pipusza „Parafia 
kolejarzy, religijna, kwitnąca dziećmi. Poziom pracy proboszcza dobry. Dochodzą jednak do 
głosu silne tarcia wśród ludzi, znane na ziemiach zachodnich. Wciąż są jeszcze podziały „ci 
ze wschodu, ci z poznańskiego”. 2 

 

 
 

Ks. Proboszcz Jan Pipusz na ambonie                                 fot. Tadeusz Wiatrek 
 

15 sierpnia 1953 r. obchodzono 30-lecie święceń kapłańskich ks. Proboszcza . W trak-
cie Mszy Vw. kazanie wygłosił Dziekan z Babimostu ks. Piotr Zawora. W uroczystości wzięli 
także udział ks. B. Witucki, ks. Bulak i ks. L. Bury z Opalewa. byczenia składali także starsi 
parafianie i dzieci. 

                                                 
1 Kronika Parafialna, l.. 1945-1983, s.11 
2 A.Worobiec, Zbąszynek miasto i węzeł kolejowy …, Zbąszynek 2003, s.125 
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04 października 1953r. do parafii przybył J.E. ks. Infułat Zygmunt Szelążek, wydele-
gowany przez Biskupa Ordynariusza, który udzielił sakramentu Bierzmowania 336 osobom.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że ks. Proboszcz Jan Pipusz podjął pracę w parafii 
w jednym z najtrudniejszych okresów historii kościoła. W mrocznych latach 50-tych XX 
wieku rozpoczęła się bezpardonowa walka władz komunistycznych z polskim Kościołem.  

Na podstawie materiałów archiwalnych, które prześledziłem (autor niniejszej pracy) 
w Archiwum Państwowym Zielona żóra (APZż) w Wilkowie, a o których zapisano we 
wstępie, można śmiało powiedzieć, że inwigilacja była bezpardonowo prowadzona w kościo-
łach powiatu międzyrzeckiego. Dotyczyła także ona naszej parafii i bezpośrednio ks. Pro-
boszcza Jana Pipusza. Funkcjonujące w tym czasie Urzędy Wyznań skrupulatnie zdawały 
sprawozdania pisemne do swoich zwierzchników o sytuacji panującej w parafii, o wszelkich 
działaniach kapłanów, o istniejących problemach i konfliktach wśród parafian. Często 
w sprawozdaniu wysuwano wniosek o radykalnych posunięciach wobec niewygodnych ka-
płanów, których nazywano „wrogami ustroju”. Taki właśnie przykład ingerencji władz zo-
stanie przedstawiony na podstawie dostępnych dokumentów, a dotyczyć będzie naszej ów-
czesnej parafii Kosieczyn, a która rezydowała w Zbąszynku. Dokumenty te może w jakimś 
stopniu przybliżą, szczególnie młodszemu pokoleniu, mechanizm i styl pracy powołanych 
urzędów państwowych w stosunku do polskiego kościoła, najbardziej koszmarnego okresu 
lat 50-tych. Dokumenty te są cytowane dosłownie, jak zostały napisane, bez żadnych popra-
wek ortograficznych, stylistycznych i gramatycznych. 

W APZż w Wilkowie w zgromadzonej dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydział Administracyjny, Analizy i informacje- spra-
wy wyznań, jako pierwsze sprawozdanie o naszej parafii, znalazłem następujący dokument 
pisany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu, Referat do Spraw 
Wyznań, z dnia 05.VII.1953 r., Nr Wz I-4/5/53: „(…) w wymienionej parafii istnieje bractwo 
różańcowe czł. 90, krucjata eucharystyczna czł.60. Organizacjami tymi kieruje wyłącznie 
ks. Pipusz Jan (…) Nadmienić należy, że w/w ksiądz w obecnym czasie przy dobranym akty-
wie kościelnym przejawia dużą działalność religijną a uwidacznia to się w tym, że w/w ksiądz 
organizuje obecnie sprawnie często nabożeństwa połączone z kazaniami, naukami kościelny-
mi, spowiedzią. Ks. Pipusz Jan obecnie zmienił swoje oblicze i ustosunkował się wrogo do 
obecnej rzeczywistości, wynika to z przeprowadzonych rozmów ostatnio w których wypowia-
dał się nie przychylnie o księżach patriotach których nazywa odłamem od wiary i bisku-
pów(…)” 3 

23 października 1953r. Referat ds. Wyznań w Międzyrzeczu pismem Nr Wz.I-4/10/53 
przesyła do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej żórze kolejne sprawozda-
nie dot. sytuacji kapłanów i kościoła na swoim terenieŚ „ W wykonaniu polecenia Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, Referat do Spraw Wyznań w Zielonej żórze przedkładam 
sprawozdanie opisowe. Ankieta Nr 1 rubryka 1i 2 ogółem księży na terenie powiatu. Na tere-
nie powiatu znajduje się 11świeckich  księży wyświecony do roku 1953 (…) Ks. Pipusz Jan 
proboszcz parafii Kosieczyn z siedzibą w Zbąszynku (…) w/w księża posiadaja studia teolo-
giczne ukończone przy wydziałach teologicznych na Uniwersytetach i Seminarium Duchowne 
świeckie (…)Nadmienia się, że kościół parafialny w Kosieczynie czynny jest co drugą niedzie-
lę, który uważany jest za kościół filialny. W roku 1945 były proboszcz Wyszatycki przeniósł 
parafię z Kosieczyna na własną rękę do Zbąszynka na którą nie uzyskał zgody Ordynariusza 
gorzowskiego wobec tego kościół w gromadzie Kosieczyn jest kościołem parafialnym nadal. 
Natomiast kościół filialny w Zbąszynku spełnia obowiązki kościoła parafialnego”. 4 

                                                 
3 Archiwum Państwowe Zielona żóra, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Wydział Administracyjny, Sygnatura 
1739, s.40-41 
4 APZG, KW PZPR, Wydział Administracyjny, Sygnatura 1739, s.54, s..56 
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Pod datą 03 marca 1954 r. w kronice parafialnej ks. Proboszcz Jan Pipusz zapisałŚ 
„…w Vrodę Popielcową nabożeństwo odbyło się wieczorem o godz. 18,00. Posypanie głów 
popiołem poprzedzone nauką, wierni prosili o popiół aby mogli do domu wziąć zapewne, aby 
nim posypać głowy domowników. Jedna dziewczynka rączki rozłożyła, prosząc księdza o po-
piół bo mamusia jest chora. Następnie Msza Vw. odprawiona została. Należy zaznaczyć, jak 
bardzo jest gorliwa wieczność dla wiernych, którzy cały kościół zapewnili i to nie tylko miej-
scowi, ale z okolicznych wsi.”5 

Interesującym dokumentem Referatu do Spraw Wyznań w Międzyrzeczu wysłanym 
do swoich przełożonych w województwie było sprawozdanie dot. przebiegu nabożeństw ma-
jowych 1955r. w parafiach powiatu międzyrzeckiego. Dokument ten obrazuje dokładną zna-
jomość i nieustanną obserwację przebiegu tych nabożeństw. Pismem Nr wzII-9/3/55 z dnia 07 
czerwca 1955 r. urzędnik przedkłada swoje sprawozdanie do PWRNŚ „W związku z odbytymi 
w ubiegłym miesiącu nabożeństwami majowymi na terenie powiatu międzyrzeckiego- Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej Referat do Spraw Wyznań w Międzyrzeczu zapodaje:  

1. Kler z okazji roku eucharystycznego nadał nabożeństwom majowym uroczysty cha-
rakter przygotowania także do majowych nabożeństw. Kler poczynił we wcześniejszym czasie 
minionych miesięcy, czynił to poprzez agitację z ambony, podczas których wpływał na starsze 
społeczeństwo i młodzież i zalecenia Ojca Vwiętego.- i to w dużej mierze wpłynęło na zwięk-
szenie frekwencji. O ile chodzi o porównanie z rokiem ubiegłym w majowych nabożeństwach 
zwiększyła się frekwencja młodzieży ok. 30%. Starsza ludność uczęszcza regularnie do kościo-
ła i tym samym zapewnia frekwencję podczas nabożeństw. 

2. Kler poprzez solny aktyw kościelny przez siostry zakonne a w szczególności przez 
rodziców klerykalnych od których w pierwszym rzędzie zależna jest młodzież. Tut. referat 
nadmienia, że kler przeprowadza często rozmowy z matkami a nawet zwołuje je na narady 
po plebaniach, i na podstawie tej zabezpiecza sobie silny wpływ na młodzież, na której często 
nawet wywiera terror moralny zapewniając sobie w ten sposób bardzo silną frekwencję mło-
dzieży na wszystkich uroczystościach kościelnych. – poza parafią międzyrzecką zjawisko także 
uwidacznia się w parafii Trzciel, Zbąszynek i Dąbrówka Wlkp. gdzie ks. Witucki przy pomocy 
klerykalnej Rady Kościelnej całkowicie podporządkował młodzież. Młodzież ta sfanatyzowana 
przez kler przestaje się udzielać społecznie w organizowanych zjazdach młodzieżowych i im-
prezach. Natomiast w uroczystościach występuje gremialnie (…) Do aktywnych księży zalicza 
się na terenie tut. powiatu ks. Hajduka Józefa z parafii Trzciel, ks. Pipusza Jana Proboszcza 
ze Zbąszynka, , ks. Bernarda Wituckiego Proboszcza z Dąbrówki Wlkp i kler z parafii między-
rzeckiej.” 6  

                                                 
5 Kronika parafialna Kosieczyn – Zbąszynek, 1945 – 1983, s.13 
6 APZż, KW PZPR, Wydział Administracyjny, Sygnatura 1739, s.111 
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Z dniem 01 lipca 1955 r. obowiązki wikariusza w naszej parafii ob-
jął ks. Władysław Deryng. 

 Był to pierwszy wikariusz w parafii Kosieczyn z rezydencją 
w Zbąszynku. Powojenni parafianie doskonale pamiętają reżyserowane 
spektakle religijne przez ks. Władysława Derynga prezentowane 
w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła, a w szczególności „Mękę Pań-
ską” a także „Pieśń o Bernadecie”. Za wystawienie tej ostatniej sztuki w 
1956 r. ks. Władysław został aresztowany na 48 godzin. Miał on wielki dar 
w zaangażowaniu, w życie kościoła, zbąszyneckiej młodzieży w tych naj-
trudniejszych powojennych czasach dla naszego kraju- czasach stalinow-
skich. Kościół pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła, za jego kadencji, stał się 
tzw. kościołem młodzieżowym,. Z tego też powodu ksiądz Władysław miał 
wielkie nieprzyjemności ze strony władz państwowych.  

 
 

Spektakl„ Męki Pańskiej” reżyserowanej przez ks. W. Derynga , 1956 r. 
fot. Jerzy Ganecki 

 

 
 

Uczestnicy spektaklu ”Pieśń o Bernadecie” wraz z ks. Władysławem Deryngiem 
fot.  Bogdan Wiemann 

 

Ks. Władysław Deryng 
fot.  archiwalna 
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W dokumentach APZż znalazłem kolejną notatkę, jaką złożył urzędnik Referatu 
ds. Wyznań w Międzyrzeczu swoim przełożonych, z kategorycznym wnioskiem o usunięcie 
z parafii ks. Władysław Derynga. Pismo Nr Wz.II-1/5/56  nosi datę 05 maja 1956 r. Ś „Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej Rady Narodowej Referat do Spraw Wyznań w Międzyrze-
czu po uzgodnieniu z Kolektywem Powiatu stawia wniosek o usunięcie z parafii Kosieczyn 
ks. Derynga Władysława wikarego z wnioskiem przekazania go bezpośrednio do dyspozycji 
Kurii żorzowskiej z nie wyrażeniem zgody przeniesienia go na inną placówkę duszpasterską. 

Równocześnie Referat do Spraw Wyznań w stosunku do dr Ziętka lekarza zatrudnio-
nego w Miejskim Ośrodku Zdrowia stawia wniosek o spowodowanie Wojewódzki Wydział 
Zdrowia o przeniesienie go na inna placówkę. Lekarz ten współpracuje z ks. Deryngiem a tym 
samym wtrąca się w nie swoje rzeczy, oddziaływuje na miejscowe nauczycielstwo w szkołach 
podstawowych i prowadzi klerykalną – krecią robotę wśród społeczeństwa na terenie Zbą-
szynka, w stosunku do swego zawodu zaniedbuje się, często wyjeżdża, nie przychylnie odnosi 
się do pacjentów, robotników czego dowodem jest, że został usunięty z węzła kolejowego 
P.K.P. Zbąszynek. 

Tut. Referat Wyznań uzasadnia tym. 
1. Ks. Deryng Władysław Wikary Parafii Kosieczyn oddziaływuje silnie na społeczeń-

stwo miejscowe poprzez częste odwiedzanie prywatnych mieszkań tych rodzin których dzieci 
uczęszczają do szkoły podczas przeprowadzonych rozmów on bezwzględny nacisk kładzie na 
posyłanie dzieci na religię. Wśród młodzieży prowadzi jawna dyskryminację, dopuszcza się 
terroru, bije dzieci po twarzy i ciąga dzieci za uszy. Na opornych uczni stosuje metodę od-
działywania poprzez klerykalne nauczycielstwo co z kolei odbija się na stopniach naukowych 
uczni.. W w/w sprawie Wydział Oświaty przeprowadza dochodzenie. 

2. Ks. Deryng organizuje w prywatnym domu wieczorki dla młodzieży.(…)Ostatnio 
zorganizował wycieczkę do Opery w Poznaniu na którą ściągnął młodzież z Kosieczyna, Krę-
ska i Dąbrówki Wlkp. Z jakich funduszy to robi ks. Deryng nie chce wyjaśnić. 

3. Ks. Deryng w różnych odstępach czasu począwszy od miesiąca marca br. kilkakrot-
nie skrycie na plebanię wzywał kobiety żony członków partii na których wywierał wpływ aby 
ci przeciwstawiali się mężom należenia do Partii. W dniu 22.04.56 r. ks. Deryng podczas ka-
zania z ambony krytykował Kolejową Podstawową Organizację Partyjną. Członków partii 
nazywał karierowiczami którzy po to do Partii wstąpili aby zajmować lepsze stanowiska. 
Sprawa ta potwierdza się (…) i była przedmiotem ostrej dyskusji na P.O.P przy P.K.P. w Zbą-
szynku  

Ks. Deryng na lekcjach religii wymuszał od uczniów, żeby na pamięć wyuczyli się 
przez niego wydrukowana dwustronicowy druk p.t. „Msza św. czyli ofiara Nowego Zakonu”. 
Druk jest nielegalnym przedrukiem i podlega zakwestionowaniu. Druk ten załącza się, ucz-
niowie często są przez ks. Derynga za to prześladowani gdyż nie wszyscy maja jednakową 
zdolność wyuczenia się przy tym oddziałowuje to na obniżenie stopni szkolnych z powodu za-
niedbań w nauce.(…) 

5. Ks. Deryng odseparował się od miejscowego proboszcza i zajął kościół filialny 
w Zbąszynku poprzednio częściowo czynny. W kościele tym bez zgody władz zorganizował 
jasełka na które ściągnął młodzież z pobliskich wiosek i Dąbrówki Wlkp. Wezwano w tej 
sprawie do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w dniu 28.04.56 nie chciał wykonać po-
lecenia dopiero na skutek ponownego wezwania stawił się do Prezydium gdzie ustosunkował 
się negatywnie zaprzeczając zaistniałym faktom. 

6. Ks. Doryng do Zbąszynka sprowadził z woj. żdańskiego swoja rodzinę którą ulo-
kował w miejskim Ośrodku Zdrowia od Miejskiej Rady Narodowej w Zbąszynku wymusza dla 
niej przydział mieszkania. Ks. Deryng mając na uwadze że uda się za pośrednictwem miej-
scowego społeczeństwa wyprzeć z parafii ks. Papusza Jana z tych względów prowadzi prze-
ciwko niemu krecią robotę, podrywa on autorytet tegoż księdza w całym zasięgu terytorialnym 
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parafii. Nadmienić należy że na ludność miejscową ks. Deryng ma silny wpływ, czego jest 
dowodem że ludność miejscowości Kręsko, Podmokla oraz Zbąszynka kupiła ks. Deryngowi 
motocykl do szybkiego poruszania się i nawiązywania kontaktów z tą ludnością. Ostatnio do-
dać należy że ostatnio ks. Deryng nabył konia za chłopskie pieniądze którego używa również 
do rozjazdów po terenie swojej parafii.  

O ile chodzi o dalsze kontakty i znajomości to utrzymuje on z miejscowym lekarzem 
Ziętkiem, klerykalnym nauczycielstwem i aktywem kościelnym przez siebie zorganizowanym. 

Tut. Referat Wyznań nie zaprzecza, że w pierwszych początkach po przybyciu na teren 
parafii Kosieczyn ks. Derynga było przychylne tak długo dokąd nie nawiązał stosunków z 
ks. Wituckim Bernardem proboszczem parafii Dąbrówka, od czasu tego ks. Deryng zaczął 
wypaczać i z inicjatywy i poparcia go w Kurii przez ks. Wituckiego prowadzi robotę wrogą 
usamodzielnia się i sieje ferment wśród tamt. ludności. 

Z tych względów tut. Referat Wyznań po zebraniu materiałów przeciwko temu księdzu 
i po kolektywnym uzgodnieniu wnosi się o usunięcie go z tut. terenu powiatu.”7 

Okres pobytu ks. W. Derynga w parafii  za kadencji ks. Proboszcza Jana Pipusza sta-
wał się coraz niewygodniejszy dla władz, ale również i w tym czasie nasilały się konflikty 
pomiędzy ludnością przybyłą ze Wschodu, a z innych terenów kraju osiadłych w Zbąszynku. 
Konflikty te przenoszono także na grunt kościelny, do życia parafialnego, miały one także 
bolesny wpływ na negatywne stosunki panujące pomiędzy kapłanami pracującymi wówczas 
w parafii.  

Bardzo skrupulatnie te wydarzenia analizował Urząd Bezpieczeństwa, a Referat ds. 
Wyznań w Międzyrzeczu wysyłał notatki do swoich przełożonych. 05 maja 1956 r. pisanoŚ „ 
(…) Ks. Pipusz od czasu otrzymania wikarego nie ma wśród społeczeństwa większego autory-
tetu, inicjatywę nad społeczeństwem w tej chwili przejął ks. Deryng Władysław – wikary, ma 
on duży wpływ na młodzież szkolną i wieku przedszkolnym, jako formy i metody stosuje w ten 
sposób, że chodzi po domach, przeprowadza rozmowy z rodzicami, ściąga młodzież do ko-
ściółka, uprawia sport z młodzieżą, organizuje przedstawienia i wycieczki, silnie oddziaływuje 
z ambony na społeczeństwo wierzące oraz po wioskach w zasięgu swojej parafii, organizuje 
aktyw kościelny, który mu ułatwia pracę wśród młodzieży, nawiązuje kontakt 
z nauczycielstwem w szkołach po wioskach i to mu ułatwia wpływ na młodzież.” 8 

W kilka dni później Referat ds. Wyznań w Międzyrzeczu sporządza dodatkową notat-
kę w dniu 12 maja 1956 r. o sytuacji w Zbąszynku i zawiadamia swoich przełożonych 
w Zielonej żórze.”(…)Nadmienić należ, że na terenie Zbąszynka została wytworzona bardzo 
niepomyślna atmosfera tak na terenie szkoły podstawowej i wśród miejscowego społeczeń-
stwa w Zbąszynku a nawet na pobliskich wioskach jak Kosieczyn i Kręsko. Wg spostrzeżeń 
i szczegółowych informacji otrzymanych od osób zaufanych kierownik Referatu do Spraw 
Wyznań stwierdza, że sytuacja jaka wytworzyła się jest nie do zniesienia i wymaga koniecznie 
natychmiastowego usunięcia z tut. terenu powiatu ks. Derynga, który w jawny sposób podbu-
rza miejscową ludność, wichrzy przeciwko ks. Pipuszowi, fałszywie go oskarża przed społe-
czeństwem miejscowym, że zaniedbał kościół filialny, zamknął go  i zaniedbał również mło-
dzież szkolną i w związku z tym pewna grupa zaufanych ludzi ks. Derynga sieje ferment- wy-
padek ten miał miejsce w dniu 4 maja 56 roku we wsi Kosieczyn gdzie miejscowa ludność 
zaatakowała wysiadającego z samochodu 1-go Sekretarza K.P. P.Z.P.R. Tow. bytyńskiego do 
którego unosiła się i domagała się od niego niestworzonych rzeczy np. by nie dopuścił i prze-
ciwstawiał się zabrania im księdza derynga i wiel innych wymyślań poczyniła pewna klika 
ludzi Pierwszemu Sekretarzowi. Jest to jawna inicjatywa i podburzanie tłumu przeciwko Wła-
dzy Powiatowej i Politycznej. Ks. Deryng upojony zwycięstwem i poparciem po przez tamt. 
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ludność sieje zamieszanie i ferment, w dalszym ciągu szykanuje on młodzież i nastawia wrogo 
tamt. ludność do miejscowego proboszcza. 

W dniu 10.5.56 r. tut. kierownik wyznań wraz z kierownikiem Wydziału Oświaty prze-
prowadził szereg wywiadów między innymi i w szkole podstawowej w Zbąszynku z niektórymi 
uczniami na tematy zaniżonych stopni naukowych i trudności jakie mają uczniowie w nauce. 
Wywiad przeprowadził Kierownik Wydziału Oświaty Ob. Kabaciński. Kierownik Referatu do 
spraw wyznań nie ujawnił swojej roli (…)Ks. Deryng z ambony ostatnio podczas kazania ma 
na uwadze i obszernie rozwija tematy dotyczące organizacji Partyjnych wykorzystując w ten 
sposób ambonę do agitacji przeciwko członkom Partii ostatnio dowodzil on że już dużo człon-
ków Partii nawróciło się na wiarę i przeprasza Boga za popełnione grzechy. (…) Kierownik 
Wyznań zapodaje, że na podstawie dokładnych obserwacji i spostrzeżeń w pierwszym rzędzie 
należałoby usunąć z tamt. szkoły nauczycielkę nazwiskiem Demów i jej męża który uczy w tej 
szkole robót ręcznych, osoby te są mocno powiązane  z ks. Deryngiem i Dr. Ziętkiem i w myśl 
ich wytycznych silnie oddziaływuje na szkołę.” 9 

W wyniku działania władz komunistycznych i ich nacisku na władze kościelne ks. 
Władysław Deryng został przeniesiony z parafii Kosieczyn do Bledzewa. W jego miejsce 
Kuria mianowała wikariuszem w parafii ks. Feliksa Kurczewskiego.  

Następowały coraz to większe podziały w parafii pomiędzy parafianami Zbąszynka, 
z których jedna część popierała ks. Proboszcza Jana Pipusza, a druga część ks. Władysława 
Derynga. Parafianie popierający ks. Derynga nie mogli pogodzić się z decyzją przeniesienia 
go do Bledzewa. 

Ks. Proboszcz Jan Pipusz znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, która powodowała 
również jego upadek na zdrowiu. Mało kto wiedział wówczas, że do podgrzewania atmosfery 
konfliktu również włączają się władze , które toczyły walkę z Kościołem na naszym terenie 
i w całym kraju. Widoczne jest to w cytowanych materiałach urzędów ds. wyznań zgroma-
dzonych w Państwowym Archiwum Zielonej żóry. Oto kolejny dowód. 

08 sierpnia 1956 r. Referat ds. Wyznań w Międzyrzeczu pismem Nr Wz.I-4/11/56 do-
nosi PWRN w Zielonej żórzeŚ „(…)o zajściu jakie miało miejsce w parafii Kosieczyn z sie-
dzibą w Zbąszynku. W dniu 1 sierpnia b.m około godziny 8-mej tłum dewotek w liczbie około 
40 osób dokonały napad na proboszcza parafii ks. Pipusza Jana w chwili kiedy z plebanii 
wychodził do kościoła w celu odprawienia rannej mszy. Dewotki nie wpuściły go do kościoła, 
zaczęły go turbować chcąc go rozebrać z sutanny. Ks. Pipusz wydarł się rozwydrzonym de-
wotkom i zdołał zbiec zamykając się na plebanii. Dewotki dobijały się do plebanii i okien 
szarpiąc za dzwonek domagały się otwarcia drzwi. Ks. Pipusz w obawie przed rozjuszonymi 
dewotkami suścił żaluzje okienne, zaryglował drzwi i ukrył się na strychu. 

W związku z napadem na plebanię zasygnalizowany miejscowy Posterunek MO  który 
wysłał milicjantów na miejsce. Milicjanci przybyli – rozpędzili dewotki. 

Ks. Pipusz dopiero w godzinach wieczornych w zamkniętym kościele w pośpiechu od-
prawił obowiązkową mszę, po czym wrócił na plebanię. W tym czasie około godziny 20-tej 
zorganizowane dewotki dowiedziały się, że ks. Pipusz odprawił mszę zaatakowały ponownie 
plebanię ponieważ nie zastały go już w kościele tak samo jak poprzednio dewotki te dobijały 
się do drzwi wejściowych przy tym wyzywając księdza Papusza od różnych wulgarnych słów. 
Z tłumu dewotek słynne były również wypowiedzi następującej treści: ty komunistoĄ zabieraj 
się z parafii – wyżarłeś nam ks. Derynga i wiele innych nie przyzwoitych wyrazów powtarzały 
dewotki.  

W związku z powyższym tut. Referat Wyznań pomimo wielokrotnym pobycie w Zbą-
szynku nie może dokładnie ustalić przyczyn napadu na plebanię ani też dotąd nie może prze-
prowadzić rozmów z księdzem Pipuszem z uwagi na to, że po zajściu jakie miało miejsce 
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w dniu następnym ks. Pipusz został wezwany przez Kurię skąd dotąd nie powrócił. Natomiast 
ks. Wikary Kurczewski jako nowo przybyły ksiądz nie zna przyczyn zajścia na parafię i jest 
przestraszony jak twierdzili nie może spać w nocy i w obawie nie chce udzielić bliższych in-
formacji. Organizatorami napadu na plebanię są miejscowe dewotki. 

1. R. Rozalia (…), właścicielka prywatnego sklepu 
2. B. Bronisława (…) i wiele innych dewotek dotąd nie ustalonych dokładnych adre-

sów zamieszkania. 
 Inicjatorem podbużania przeciwko ks. Pipuszowi jak zostało stwierdzone jest w dal-

szym ciągu ks. Deryng Władysław który z Bledzewa podjeżdża często do Zbąszynka i Kosie-
czyna gdzie stale podczas swego pobytu gromadzi wokół siebie dewotki a nawet skrycie z nimi 
organizuje schadzki. 

 W/g wypowiedzi tamt. mieszkańców ks. Deryng miał się do dewotek wypowie-
dzieć w ten sposób – jeżeli księdzu Pipuszowi odbierzecie monstrancję podczas nabożeństwa 
albo ściągniecie sutanne już on nie może być księdzem, a może być wtedy dopiero gdy się 
drugi raz wyświęci. Również nadmieniał on do dewotek względnie poinformował ich że 
ks. Pipusz ma zakazane na okres dwóch miesięcy odprawiania nabożeństw na podstawie tej 
dewotki bazują i czynią najścia n plebanię. 

W w/w sprawie nie bez winy jest również ks. Witucki Bernard u którego stale przeby-
wał ks. Deryng podczas pobytu u swej rodziny w Zbąszynku. 

Nadmienić należy, że ks. Deryng jest wychowankiem ks. Wituckiego który jak po-
przednio opiekował się nim w seminarium duchownym tak również i teraz przetrzymuje go 
często na swej plebanii, doradza mu i pomaga mu w usunięciu ks. Papusza Jana z parafii Ko-
sieczyn. 

W związku z powyższym tut. Referat Wyznań prosi o przeprowadzenia dochodzeń ze 
szczebla wojewódzkiego i wyciągnięcia jaka najdalej idących konsekwencji w stosunku do 
winnych zajść jakie miały miejsce w parafii Kosieczyn z siedzibą w Zbąszynku. 

Przy tym nadmienia się, że tut. Kierownik Referatu do Spraw Wyznań otrzymał kilka-
krotnie pogróżki ze strony tamt. dewotek, za to iż zabrał im ks. Derynga to nie ma się co po-
kazywać do Zbąszynka i Kosieczyna, bo jak się pokaże to będzie uciekał z rozbitą głową. 

W związku z zaistniałą sytuacją tut. Referat Wyznań otrzymał anonimowe pismo od 
jednego z mieszkańców Zbąszynka w/w anonim załącza się do dalszego urzędowania. (…)”. 10 

10 sierpnia 1956 r. Kierownik Referatu do Spraw Wyznań w Międzyrzeczu pismem 
Nr Wz. I -4/1156 do PWRN w Zielonej żórze uzupełnia informacje, jakie wysyłał 8 sierpnia 
1956r. dot. powyższych wydarzeń w ZbąszynkuŚ „ (…) Tut. Referat Wyznań zapodaje, że ks. 
Kurczewski Feliks jest nowo mianowanym księdzem tej parafii, nie ma on dokładnego roze-
znania i w dużej mierze wiąże go kuria na podstawie tej trudno było przeprowadzić szczegó-
łowy wywiad. W końcowych rozmowach oświadczył on, że o powyższym wypadku jeszcze 
w tym dniu zawiadomił Kurię żorzowską. Z ks. Pipuszem Janem Kierownik Referatu Wyznań 
rozmów nie przeprowadził z uwagi na to, że ten następnego dnia po zajściu został wezwany 
do Kurii skąd dotąd nie powrócił.  

W związku z sytuacją jaka wytworzyła się w parafii Kosieczyn ze siedzibą w Zbąszyn-
ku referat do Spraw Wyznań złożył meldunek oraz osobiście w dniu 9 sierpnia wyjechał do 
Prezydium W.R.N. w celu otrzymania wytycznych do dalszej pracy w w/w sprawie. 

Po przybyciu na miejsce Kierownik Referatu przeprowadził rozmowę w K.W. P.Z.P.R. 
z tow. Wilczakiem kierownikiem do spraw Organizacji masowych, a następnie z z-cą Kierow-
nika wydziału do Spraw Wyznań W.R.N. Tow. Bajaczyną skąd otrzymał wytyczne nie wtrąca-
nia się do tych spraw ani nie występowania z wnioskiem o ukaranie osób spowodowania pro-
wokacji. 
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Kier. Referatu zalecono obserwować nadal teren Zbąszynka i Kosieczyna przy pomocy 
tamt. aktywu. 

Jeżeli chodzi o osobę ks. Pipusza zalecono umożliwić mu każdorazowo ze strony or-
ganów M.O. pomoc z tym o ile się zwróci z interwencją, a związku z zajściem jakie miało 
miejsce ks. Pipusz osobiście ma wystąpić z wnioskiem na drogę sądową w celu ścigania win-
nych. 

Jak wynika z całokształtu sprawy w Zbąszynku istnieją dwa przeciwstawne sobie obo-
zy wierzących które wzajemnie się zwalczają co nie przynosi żadnej ujmy i nie zachodzi po-
trzeba ze strony Referatu do Spraw Wyznań mieszania się do tych spraw. (…) 

Informacje powyższe są ścisłe wyłącznie dla użytku i wykorzystania na kolektywie po-
wiatowym z tym że nie należy nikogo więcej informować. 

Meldunek sporządzony do Prezydium W.R.N. tut. Referat Wyznań kopie załącza do 
użytku K.P.P.Z.P.R. Zał. 1. tylko adresat. Józef Wawrzynkiewicz Kierownik Referatu do 
Spraw Wyznań.” 11 

To są wszystkie materiały o naszej parafii Referatu do Spraw Wyznań w Międzyrze-
czu, jakie wysyłał do swoich przełożonych w województwie, i jakie znalazłem w Archiwum 
Państwowym Zielonej żóry. Jak widzimy, nie były to łatwe czasy dla duszpasterzy odpowie-
dzialnych za rozwój duchowy swoich wiernych. Dochodziły do tego często konflikty w sto-
sunkach międzyludzkich, inwigilacja Kościoła przez Urząd Bezpieczeństwa i inne organy 
władzy. Cytując wyżej wymienione notatki, chciałem unaocznić, jak władza ówczesna mani-
pulowała społeczeństwem, dla uzyskania własnych celów. 

Wracając jeszcze do ks. Władysława Derynga, warto wspomnieć, że po przeniesieniu 
go z parafii Kosieczyn do parafii w Bledzewie oraz po pewnej odwilży w Polsce jesienią 1956 
roku, wraca on ponownie do Zbąszynka w grudniu 1956 r. Można stwierdzić także, że jest on 
pierwszym wikariuszem nowo erygowanej parafii Zbąszynek, bo odszedł z niej tuż po jej 
powstaniu w lipcu 1957r. 

Jan Ejankowski w swojej książce „Prawda ponad życie” wydanej w 2002 r., w której 
ukazuje życie i twórczą działalność duszpasterską ks. Władysława Derynga, m.in. tak pisze 
o nimŚ „ (…)Od początku odważnie wychowywał swoją młodzież w duchu prawdy, by mogła 
szybko dostrzec komunistyczną obłudę. Władzom rządowym bardzo zależało na pozyskaniu 
dla własnych celów młodzieży i robiły to metodami różnego typu. Kiedy jednak dostrzegły, 
że może im się nie udać, uderzyły z wielką nienawiścią i wrogością w młodego kapłana, 
opluwając jego godność. Komuniści wiedzieli, jakim poważaniem wśród uczniów i  miejsco-
wej społeczności cieszy się młody katecheta. Szczególnie ceniony był za odwagę, stanowczość, 
nieugiętość, a także za prawdomówność, dlatego prowadzili nieustanną nagonkę na księdza. 
Zapał nienawistnych poczynań komunistów został ostudzony 10 sierpnia 1956 r., kiedy to 
władze kościelne musiały przenieść księdza Władysława jako wikariusza do parafii w Bledze-
wie, gdzie odbywał tzw. „partyjną pokutę”. Trwała ona do czasu powrotu żomułki do wła-
dzy.”12 

Sądzę, że niezmiernie ciekawą informacją dla naszych parafian będzie mało znany 
epizod o ks. Władysławie Deryngu, jaki miał miejsce 04.VII.1956 r. podczas jego pracy 
w Zbąszynku. Został on opisany przez Bogdana Nowaka na łamach miesięcznika „Rycerza 
Niepokalanej” Nr 9(604)/2006, artykuł nosi tytuł „Non Possumus”. Pragnę go w tym miejscu 
zacytować w całościŚ „Koszaliński kanonik oczekuje rychłej beatyfikacji sługi Bożego kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Cieszy się, że odważnie potrafił stanąć w obronie niekwestionowane-
go autorytetu moralnego Polski, nawet wtedy, gdy inni się wahali. „NON POSSUMUS. Nie 
możemy zgodzić się, by ateiści i politycy rządzili Kościołem, by komunistyczny urzędnik decy-
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dował o nominacji biskupa czy proboszcza, by zabraniał Polakowi być katolikiem” – wspo-
mina słowa Prymasa Tysiąclecia ks. Władysław Deryng z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 
– Za te słowa prawdy uwięziono sługę Bożego kard. Wyszyńskiego w 1953 r. Nie mogłem się 
z tym pogodzić. Po przemodleniu sprawy zdecydowałem, że wystąpię w obronie Prymasa. 
W czasie konferencji rejonowej księży w kościele Vwiętego Ducha w żorzowie Wielkopolskim, 
jako 26-letni kapłan odczytałem list kapłanów ordynariatu gorzowskiego do Prymasa Pol-
ski:…u stóp Ołtarzy pamiętamy zawsze – na wzór pierwotnego Kościoła – o naszym Piotrze 
w kajdanach niewoli. źminencjo, pozostając dla Chrystusa opoką, na której nasz Boski Zba-
wiciel może budować swój Kościół w sercach i duszach Polskiego Ludu, bądź nadal dla nas 
kapłanów Męczennikiem…źminencjo, z wygnania i w pętach niewoli, mocą twego ducha stań 
się dla całej młodzieży polskiej Rafaelem, dla nas kapłanów – bądź żabrielem zwiastującym 
łaskę zmiłowania Bożego, a dla sług szatana pozostań Michałem zwycięskim… Przygotowa-
łem też rezolucję do ówczesnego premiera rządu Polski Józefa Cyrankiewicza: Powszechnie 
znanym jest fakt, że kler Polski w ciągu tysiąclecia naszej historii wiernie bronił suwerenności 
i niepodległości Narodu Polskiego. Lud polski zrósł się ze swym duchowieństwem w jedno 
serce i w jedną duszę na codzienny trud życia narodowego. Dziś przede wszystkim Naród Pol-
ski pragnie wolności religijnej, w całym tego słowa znaczeniu. Zaś jako dowód rzeczowy ta-
kiej wolności religijnej, społeczeństwo nasze chce widzieć Prymasa Polski sprawującego swój 
urząd, bez żadnych przeszkód ze strony władz świeckich…Rząd Polski Ludowej może mieć 
pewność, że przez aresztowanie Prymasa Polski splamił karty historii ojczystej aktem bez-
prawnym… Po odczytaniu rezolucji zapanowała w świątyni konsternacja, ale potem przystą-
piono do składania podpisów pod nią. – To był szok – wspomina ks. Stanisław Meslin, który 
był wówczas jeszcze klerykiem – zwłaszcza dla obecnych hierarchów starszych księży, że taki 
młody kapłan odważył się na tak heroiczny krok. Dla kleryków był to pozytywny bodziec, a ks. 
Władysław stał się dla nas wzorem. żdy ks. Deryng wracał z żorzowa do swej parafii w Zbą-
szynku, został zatrzymany na stacji kolejowej przez dwóch funkcjonariuszy UB w cywilu i za-
wieziony do Międzyrzecza. Tam na 48 godzin pozbawiono go wolności i poddano dotkliwym 
przesłuchaniom. Młody kapłan otrzymał podziękowanie od Prymasa Polski: „Wyrazy radości 
i serdeczne uczucia, wypowiadane z okazji przywrócenia mi wolności, przyjmuję z najgłębszą 
wdzięcznością, jako zachętę do gorliwszej jeszcze pracy dla chwały Bożej i dla dobra Kościo-
ła Chrystusowego. Wdzięczny za modlitwy, którymi byłem dotąd wspierany, proszę wypraszać 
mi nowe łaski Boże…Błogosławieństwo Prymasowskie udzielam”. 

Ks. Władysław w 1993 r. znalazł się w warszawskim szpitalu, gdzie 18 maja miał być 
poddany poważnej operacji na otwartym sercu. W przeddzień operacji przyjął sakrament cho-
rych i zawierzając swoje życie Bogu, zasnął. – Nagle pojawił się Prymas Wyszyński. Widzia-
łem go tak, jak kiedyś w Stargardzie Szczecińskim, gdzie byłem wikarym. Ujął mnie za rękę 
i oznajmił swoim zdecydowanym głosem: „Ufaj Bogu. Operacja przebiegnie szczęśliwie. Je-
steś jeszcze potrzebny Kościołowi i ludziom”. Te słowa dodały mi odwagi przed operacją. 
żdy byłem wieziony do Sali, podbiegła do mnie pewna mieszkanka Złotowa, która miała być 
poddana ciężkiej operacji. Poprosiła mnie o spowiedź. Potem przyjęła komunię świętą. Były 
to jej ostatnie sakramenty, bo operacji nie przeżyła. Po operacji lepiej zrozumiałem słowa 
Prymasa: ”Jesteś jeszcze potrzebny ludziom i Kościołowi”. Musiałem być w tym szpitalu jako 
kapłan, by pojednać przed śmiercią tę kobietę z Bogiem. W szpitalu wyspowiadałem wielu 
wysokich oficerów, a nawet generała, którzy przez długie lata nie korzystali z łask świętych 
sakramentów. Operacja na otwartym sercu trwała prawie dziewięć godzin. Powoli wracałem 
do zdrowia, ale 27 maja nadszedł kryzys. Czułem, że zbliża się kres mego doczesnego piel-
grzymowania. W czasie snu przyszedł do mnie Prymas Wyszyński. Powiedział mi bym udał się 
do kard. żlempa, a nazajutrz, w sobotę bym uczestniczył we Mszy świętej. Rano nastąpiła 
niespodziewana poprawa mojego stanu zdrowia. Do Prymasa żlempa nie pojechałem, ale na 
Mszę świętą udałem się do kaplicy szpitalnej. Nawet z tego powodu miałem nieprzyjemności 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Ponowna kadencja ks. Jana Pipusza jako Proboszcza Parafii Kosieczyn 
(z rezydencją w Zbąszynku) w latach 1951- 1956 

 

39 

ze strony lekarzy, bo zabronili mi wstawać z łóżka. Odprawiłem Najświętszą Ofiarę w intencji 
kard. Wyszyńskiego. Poczułem się zdrów jak ryba. W ogrodzie plebanii w Jastrowiu jest po-
mnik z posągiem Niepokalanej, pod którym widnieje napis: Za przywrócone zdrowie Niepoka-
lanej wdzięczny ks. Władysław Deryng, 31.10.1993”.  13 

Pierwszy zbąszynecki wikariusz latem 1957 r. na polecenie Kurii został przeniesiony 
do Rudek. 14 

Następnie Ks. Kanonik Władysław Deryng zakładał nową parafię w Łubnie 
w dekanacie wałeckim. W 1960 r. przeniesiony został do Starego Przylepu koło Pyrzyc, po-
tem do Bobolic, Starej Łubianki i Jastrowia, skąd po obfitującej w owoce swojej pracy dusz-
pasterskiej w Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przeszedł na emeryturę. 15 

W 1955 r. ks. Proboszcz Jan Pipusz zatrudnia w ramach umowy o pracę w porozu-
mieniu z Kurią - organistę Stanisława Baranowskiego. Oprócz funkcji organisty, pełni on 
także obowiązki kościelnego i grabarza na cmentarzu parafialnym w Zbąszynku. 

Ks. Proboszcz J. Pipusz  w lipcu 1956 roku, po kompromitujących wydarzeniach 
w Zbąszynku (o czym była mowa wcześniej), został wezwany przez Kurię Biskupią w żo-
rzowie Wlkp. skąd do parafii już nie powrócił. W czasie nieobecności pod koniec kadencji 
ks. Proboszcza Jana Pipusza, Kuria wyznaczała na krótki czas wikariuszy z powierzeniem 
pełnienia przez nich i realizowania zadań należących do obowiązków proboszcza parafii. 

W tym czasie w parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku pracowali następujący 
kapłaniŚ od lipca do grudnia 1956r. ks. Feliks Kurczewski, od sierpnia do października 1956 r. 
ks. Ferdynand Najnarowski, od października do grudnia 1956 r. ks. Marian Klekot, od grud-
nia 1956 r. do czerwca 1957 r. ks. Józef Dulak i od maja 1957 r. do lipca 1957 r. ks. Henryk 
Dworak.  

 
 
Dzieci pierwszokomunijne i ks. Feliks Kurczewski  - lata 50- te 

fot. archiwalna 
 

                                                 
13 Bogdan Nowak,  Non Possumus, „Rycerz Niepokalanej”, Nr 9(604)/2006  
14 Gorzowskie Wiadomości Kościelne, Organ Urzędowy Kurii Biskupiej, Październik 1957, Nr 10, s.569 
15 J. Ejankowski, Prawda ponad życie, bycie i twórcza działalność duszpasterska ks. Władysława Derynga, Piaseczno-Jastrowie 202, s.36-44 
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Miniony okres pracy duszpasterskiej w Zbąszynku nie był łatwy dla ks. Proboszcza 
Jana Pipusza, a który był przecież pierwszym organizatorem życia religijnego w naszym mia-
steczku po zakończeniu wojny.  

Jak wynika z materiałów archiwalnych kurii i opowiadań starszych parafian, był to 
czas narastających konfliktów pomiędzy ludnością zamieszkałą w Zbąszynku, a tą która na-
płynęła z różnych stron Polski. Konflikty te, często przenosiły się na grunt życia parafialnego 
i wielce utrudniały pracę duszpasterską pracujących tu kapłanów. Łagodzenie tych konfliktów 
i próby wygaszania ich, wymagało niezwykłej dyplomacji ze strony ks. Proboszcza Jana Pi-
pusza, ale też i wyraźnie nadwyrężało jego zdrowie.  

Bezspornym pozostaje fakt, jak wiele dobrego uczynił ks. Proboszcz Jan Pipiusz dla 
Parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku i jak bardzo dbał on o rozwój duchowy powie-
rzonej mu owczarni. Szkoda tylko, że nie spisał on dokładnie na łamach kroniki parafialnej 
rozkwitu życia parafialnego w tym okresie tzn. w l. 1951-1956. 

 
Fotograficzne wspomnienia z kadencji probostwa  ks.Proboszcza Jana Papusza: 

 

 
 

Ks. Proboszcz Jan Pipusz z dziećmi i młodzieżą po procesji, 1952 r. 
fot. Czesława Wieczorek 
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1954 r. I Komunia Vw., w środku ks. Proboszcz Jan Pipusz           fot. Teresa Florczyk-Baszko 
 

 
 

Ks. Proboszcz Jan Pipusz udziela ślubu Marii i Tadeuszowi Wiatrek 25.XII.1954 r. 
 fot. T. Wiatrek 
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Ks. Proboszcz Jan Pipusz z dziećmi pierwszokomunijnymi, 1955 r. 
fot.  Teresa Florczyk-Baszko 
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Boże Ciało l.50-te, ołtarz na ul. żdańskiej, dwa „żywe” aniołki (z lewej) Barbara Korwel i 
(po prawej) Wiktoria Szarejko 

fot.  Teresa Florczyk-Baszko 
 

 
 

Ks. Proboszcz Jan Pipusz(w środku) i wikariusz ks. Władysław Deryng (z lewej) z ministran-
tami, 1956 r. 

fot. Bogdan Wiemann 
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I Komunia Vw. rok 1956                                                                       fot. źlżbieta Dyńkowska 
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X. Erygowanie parafii w Zbąszynku za czasów Proboszcza Parafii Kosieczyn  
ks. Edmunda Malicha 28 czerwca 1957 roku 

 
Po odejściu ks. Jana Pipusza obowiązki Proboszcza w parafii i Dziekana Dekanatu 

Babimost obejmuje ks. Edmund Malich, pełni je oficjalnie od 01 grudnia 1956r. do 14 lipca 
1957 r. To właśnie za jego kadencji została podjęta decyzja o powołaniu w Zbąszynku samo-
dzielnej parafii.  

W archiwach naszej Diecezji znajduje się pismo z dnia 22.IV.1957r. L.dz.35/57 do 
Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. skierowane przez ks. Proboszcza Edmunda Malicha jako 
Dziekana Dekanatu Babimost. W piśmie tym czytamyŚ „W dekanacie tutejszym należałoby 
erygować parafię Zbąszynek. Zbąszynek w tej chwili należy kanonicznie do parafii Kosieczyn 
– ale Ksiądz Proboszcz rezyduje w Zbąszynku i życie parafialne skupia się wkoło kościoła 
w Zbąszynku, ze stratą dla Kosieczyna. źrygowana Parafia Zbąszynek liczyłaby ok. 2700 dusz 
i obejmowałaby miejscowy Zbąszynek z kościołem filialnym p.w. Vw. Apostołów Vw. Piotra 
i Vw. Pawła, majątek Broniowo i osadę Zieleniec. Z chwilą erygowania parafii Zbąszynek 
należałoby zamianować Proboszcza dla starej parafii Kosieczyn. Parafia ta liczyłaby 1936 
dusz i obejmowałaby miejscowość Kosieczyn (960 dusz), Chlastawa 1 km (236 dusz), Kęcko 
4km (590 dusz), majątek Bolewice 7 km (10 dusz), majątek Ludwikowo 5,5 km (44 dusz), ma-
jątek Nowa Wieś 5 km (176 dusz). Do parafii Kosieczyn należałyby nadto kościoły filialne: 
w Chlastawie p.w. Narodzenia NMP, w Kręcku p.w. Przemienienia Pańskiego i kaplica 
w Nowej Wsi.” 1 

02 maja 1957 r. Kuria Biskupia w żorzowie Wlkp. zwróciła się pismem L.dz. B XII-
13-307/57 do Proboszcza ks. Edmunda Malicha o skonkretyzowanie i przedstawienie na pi-
śmie istniejących warunków w Zbąszynku, by można było podjąć decyzję o erygowaniu no-
wej parafii. 

Ks. Proboszcz Edmund Malich w punktach precyzuje swoje stanowisko w sprawie 
formalnego erygowania parafii w Zbąszynku. W piśmie z dnia 15 maja 1957 r. argumentuje 
w następujący sposóbŚ  

„… 1. W Zbąszynku jest plebania i mieści się przy ul. Długiej 11. Wspomniana pleba-
nia służy w tej chwili na siedzibę księży parafii Kosieczyn. W posiadaniu parafii jest dom pa-
rafialny, w którym mieszka organista oraz czynne jest Miejskie Przedszkole, a nadto mieszka 
kilku lokatorów. 

2. Do nowo erygowanej parafii Zbąszynek należałyby miejscowości Zbąszynek, Osada 
Zieleniec i majątek Broniowo. Razem 2700 dusz. 

3. Jako kościół parafialny służyłby kościół poewangelicki w Zbąszynku p.w. Macie-
rzyństwa NMP, przy którym koncentruje się obecne całe życie parafialne parafii Kosieczyn 
z rezydencją w Zbąszynku. Kościół ten jest dostateczny pod względem pojemności 
i wyposażony w naczynia i sprzęt liturgiczny. 

4. Tabernakulum nie jest pancerne, ale z drzewa i silnie zbudowane. Najświętszy Sa-
krament jest stale przechowywany. 

5. Za erygowaniem parafii w Zbąszynku przemawia to, że Zbąszynek jest osadą kole-
jową, posiada dwa kościoły na miejscu i obecnie w Zbąszynku mieści się siedziba Proboszcza 
parafii Kosieczyn. 

6. Zbąszynek nie posiada ziemi parafialnej, lecz w posiadaniu parafii są dwa piekne 
ogrody o łącznej wielkości ok. 0,50 ha. 

7. Zbąszynek posiada swój cmentarz grzebalny. 

                                                 
1 Archiwum Kurii Biskupiej, , Parafia Zbąszynek l. 1945-1957, Nr akt 893 
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8. Wierni nie składali wniosku do Kurii w sprawie utworzenia parafii, gdyż Zbąszynek 
od 1946 r. służy za siedzibę parafii, ze szkodą dla kanonicznie parafii Kosieczyn. 2 

W kronice parafialnej tak odnotowano fakt utworzenia parafii: „N.b. W r. 1957.06.28 
dekretem Najprzewielebniejszej Kurii Ordynariatu w Gorzowie została erygowana parafia 
rzymskokatolicka w Zbąszynku, w skład której wchodzą miejscowości: Zbąszynek, PGR 
Bronikowo i przysiółek Zieleniec. Miejscowości te do r. 1957 wchodziły w skład parafii 
rzymskokatolickiej w Kosieczynie. Znak dekretu: B.XII. 13-576/57” 3 

28 czerwca 1957 roku Ordynariusz Ordynariatu Gorzowskiego ks. Biskup Teodor 
Bensch dokonał erygowania parafii rzymskokatolickiej w Zbąszynku. Jest to najdonioślejsze 
wydarzenie w dziejach miasta Zbąszynek. 

 
 
 

 
 

Ks. Biskup Teodor Bensch Ordynariusz Ordynariatu Gorzowskiego w latach 1954- 1958, któ-
ry erygował Parafię pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 28 czerwca 1957 r. 

fot. Księga pamiątkowa… 

                                                 
2 Archiwum Kurii Biskupiej, Parafia Zbąszynek l. 1945-1957, Nr akt 893 
3 Kronika Parafialna, l.1945-1983, s. 13 
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Pierwsza strona Dekretu o erygowaniu Parafii Zbąszynek                                  fot. archiwalna 
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  Kopia oryginalnego Dekretu o erygowaniu Parafii Zbąszynek w 1957 r. strona 2 
fot. archiwalna 
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XI. Pierwszy Proboszcz Parafii Zbąszynek w latach 1957- 1958 ks. Władysław Faron 
 

Ks. Władysław Faron według zapisów kurii oficjalnie podjął pracę w parafii 15 lipca 
1957 r. (wg zapisu kroniki parafialnej objął on parafię 04 lipca 1957 r.). Z rocznej pracy 
w parafii nie ma żadnych zapisków, jedynie ks. Proboszcz sam zredagował następującą notat-

kę w kronice parafialnej „… Wyjaśnienie w sprawie kroni-
ki parafialnej. Ponieważ pisanie kroniki przerwali kapłani 
poprzedni– i nic nie ma wspomniane o ks. Kurczewskim, 
ks. Najranowskim, ks. Klekocie, ks. Deryngu- i odejściu ks. 
Pipusza, a powrocie ks. Derynga– o ks. dziekanie Malichu, 
ks. Dulaku i ks. Dworaku– przeto pisanie dalsze kroniki 
zostało zahamowane. Ks. Władysław Faron objął parafię 
Zbąszynek dnia 04 lipca 1957 r. a opuścił dnia 11 lipca 
1958 roku. Ks. wikariusz Stanisław Augustyńczyk był wika-
riuszem od 15 lipca 1957 r. do końca lutego 1958 r., zaś po 
nim nastał ks. Marian Borowiec. Zbąszynek, dnia 11 lipca 
1958 r. Podpis i pieczątka Proboszcz Parafii Rz.-Kat.”. 1 

W archiwach Kurii Biskupiej w Zielonej żórze 
znajduje się niewiele materiałów z okresu kadencji ks. 
Proboszcza Władysława Farona, wynika jedynie z nich, że 
nie była to łatwa praca w okresie jednego roku sprawowa-

nia przez Niego urzędu proboszcza. Jednym z pism, jakie 
śle ks. Proboszcz Władysław Faron to informacja do Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu –

Wydział Finansowy „…W odpowiedzi na pismo z dnia 16 pażdziernika 1957 r. Nr:Fs.111-
5/86/57 w sprawie podziału parafii Kosieczyn-Zbąszynek i ilości parafian wyjaśniam – Para-
fia została podzielona dekretem Prześwietnej Kurii z dnia 28 czerwca 1957 r… Parafia Zbą-
szynek obejmuje miasto Zbąszynek-parafian czynnych czyli praktycznych około 1.900 dusz, 
PGR Broniowo sześć czy siedem rodzin około 30 dusz i ossada Zieleniec dwa domki, w któ-
rych mieszka kilka osób. Parafia więc Zbąszynek liczyć będzie około 2000 dusz. Mieszkańców 
jest znacznie więcej, ale te są martwe dusze… Specjalnie do Kurii: Podobno sam Zbąszynek 
liczy około 2650 mieszkańców, ale ponad 200 rodzin odpadło od kościoła – co wraz z człon-
kami sekty Jehowy i innymi…wypadnie, że około 800 dusz odpadło w ciągu dwóch lat walki w 
Zbąszynku, od kościoła”. 2 

Ks. Proboszcz Władysław Faron na własną prośbę, dekretem Kurii Biskupiej z dnia 23 
czerwca 1958 r., został przeniesiony na stanowisko Proboszcza w Szczecinie-Dąbiu, gdzie 
pracował do 1962 roku. W listopadzie 1962 r. Kuria poleciła ks. Faronowi utworzenie nowej 
parafii w Zamęcinie k/Choszczna, skąd po rocznej tam pracy został przeniesiony w stan spo-
czynku. Zmarł 01 kwietnia 1965 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kronika Parafialna, l. 1945-1983,  
2 Archiwum Kurii Biskupiej, Parafia Zbąszynek l. 1957-1972 Nr akt 894 

Ks. Marian Borowiec, wika-
riusz 

fot. Jolanta Ratajczak 
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Ks. Proboszcz Władysław Faron i wikariusz ks. Marian Borowiec po procesji Bożego Ciała 
VI. 1958r. 

fot. Teresa Kanduła 
 

 
 

Kościół parafialny od strony Wojska Polskiego koniec l.50- tych 
 fot. Teresa Kanduła 
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XII. Owocna działalność ks. Prałata Jana Palicy jako Proboszcza Parafii Zbąszynek 
w latach 1958- 1968 

 
Ks. Prałat Jan Palica dnia 23 czerwca 1958 r. dekretem Kurii zostaje mianowany 

Proboszczem Parafii w Zbąszynku.  
„(…) urodził się 02 stycznia 1895 roku w Kozłowie. Vwięcenia kapłańskie otrzymał 

z rąk ks. Arcybiskupa Józefa Wilczewskiego (Lwów, 29.V.1919 r.)Po święceniach rozpoczyna 
pracą jako wikariusz w Dolinie, a następnie na stanowisku administratora par. Wicyń, gdzie 
prowadzi budowę pięknego kościoła. Parafia ta wydała kilku kapłanów, których powołania 
kształtowały się pod baczną opieką Ks. Prob. J. Palicy. W latach następnych zostaje przenie-
siony do Koropotnik. Kolejnymi placówkami Jego pracy kapłańskiej są Delatyn i Kałusz, skąd 
wyjeżdża na Ziemie Zachodnie. 

W Diecezji gorzowskiej pracuje w latach 1945-55, jako proboszcz i dziekan w Gryfi-
nie. W tym dziesięcioleciu prowadzi liczne remonty kościołów i plebanii: żryfino, Wełtyń, 
Wirów, a równocześnie przyjmuje i święci dalsze kościoły w ST. Czarnowie, Mielinku, Bart-
kowie, Borzymiu, Baniach, Lubanowie, Sobieradzu i Swobnicy. W latach 1956-58 duszpaste-
rzuje w Szczecinie Dąbiu (…) pełnił przez długie lata funkcje prefekta szkół średnich w żryfi-
nie i nauczyciela nauki religii w licznych szkołach podstawowych.”1 

Ks. Prałat Jan Palica w 1958 r. zostaje przeniesiony 
z parafii w Szczecinie-Dąbie rozpoczyna rozpoczyna kolejny etap 
swojej kapłańskiej drogi w naszej parafii Zbąszynek. 

28 września 1958 r. ks. Proboszcz Jan Palica dokonał po-
święcenia przy kościele pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła nowe-
go Krzyża dębowego o wysokości 6m. Krzyż ten ufundowała pani 
Rozalia Rozwadowska. W materiałach archiwalnych Kurii Bisku-
piej w Zielonej żórze zachowało się pismo z dnia 08 października 
1958r., które ks. Proboszcz Jan Palica informował władze ko-
ścielne o tym wydarzeniuŚ „W dniu 28 września 1958 r. przed 
sumą o godz.11.00 dokonałem uroczystego poświęcenia krzyża 
pamiątkowego przy kościele Vw. Ap. Piotra i Pawła w Zbąszynku 
na mocy Przenajwielbniejszej Kurii Biskupiej w Gorzowie z dnia 
22 sierpnia 1958 r. Znak:Lz5-9/58. W uroczystości tej wzięła 
udział wielka rzesza wiernych tut. parafii. Przed poświęceniem 

wygłosiłem przemówienie okolicznościowe, po którym odbyło 
się poświęcenie i procesja z krzyżem dookoła kościoła (trzy-
krotnie) niesionym kolejno przez wszystkie stany: młodzieńców, 
panny, matki i ojców. Krzyż został umieszczony tuż przy wejściu 

do kościoła w miejscu widocznym z daleka i łatwo dostępnym do adoracji. Krzyż ten przed-
stawia się imponująco: sporządzony z materiału dębowego, pomalowany lakierem, a na Krzy-
żu korpus Chrystusa odpowiednich wymiarów i tablica stalowa z napisem: ”Vlubujemy wier-
ność krzyżowi R. 1958” Podniosła ta uroczystość długo pozostanie w pamięci tut. wiernych.” 
2 

W dniach 20- 28 czerwca 1959 r. ważnym wydarzeniem w życiu parafii były Misje 
Vwięte. Prowadzili ja OO. Redemptoryści z żłogowa o. Antoni Lisiak i o. Jan Grochota. 
Wierni wzięli liczny udział w naukach ogólnych jak i stanowych. Do Sakramentów św. przy-
stąpiło wówczas około 2000 osób. Na pamiątkę Misji Vwiętych ustawiono przy głównym 

                                                 
1 żWK, Organ Urzędowy Kurii Biskupiej, Rok XVII, Luty  1975,  Nr 2, s.70 
2 Archiwum Kurii Biskupiej, Parafia Zbąszynek l. 1957-1972, Nr akt 894 

Kościół p.w. Vw. Aposto-
łów Piotra i Pawła l. 60 

(fot. archiwalna) 
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wejściu do kościoła parafialnego Krzyż dębowy- 7,5 wysoki, ufundowany ze składek wier-
nych. 

. 

 
 
Procesja Bożego Ciała VI.1959r. ul. Warszawska, monstrancję niesie Proboszcz 

ks. Jan Palica, a na przodzie ks. Marian Borowiec 
fot. Teresa Kanduła 

 
29 czerwca 1959r. do pracy w parafii, w miejsce przeniesionego do Wałcza ks. Maria-

na Borowca, przybył nowy wikariusz ks. Kazimierz Łabiak  
Z początkiem lipca 1959 r. ks. Proboszcz Jan Palica podjął trudu prac adaptacyjnych 

w prezbiterium. Za ołtarzem znajdowały się pomieszczenia przeznaczone na zakrystię i ko-
mórki. Prace związane z przesunięciem ołtarza w miejsce wymienionych wykonał mistrz mu-
rarski z Wolsztyna Piotr Cukier wraz ze swoimi parafianami. Pomagali również chętni tutejsi 
parafianieŚ przy zdemontowaniu ołtarza murowanego, obłożonego płytkami ze sztucznego 
marmuru oraz przy uprzątnięciu gruzu i czyszczeniu cegieł. Po wykonaniu tych prac w stanie 
surowym rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła, które zakończono 10 listopada. Kościół 
wymalowali bracia Rutkowscy z Wolsztyna. 

W tym czasie wykonano również prace związane z naprawą instalacji elektrycznej, 
przerobiono tablicę rozdzielczą, naprawiano urządzenia instalacyjne a miejscowi fachowcy, 
po godzinach swojej pracy, wykonali niezbędne prace stolarskie i ślusarskie.  

Uroczystym zakończeniem tych prac było poświęcenie nowo sporządzonej nawy, wy-
konanej przez Spółdzielnię Stolarską w Babimoście oraz nowego tabernakulum pancernego.  
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Przebudowane prezbiterium za ks. Jana Palicę XII.1959 r.                                fot. archiwalna 
 

O uroczystości poświęcenia tak pisał ks. Proboszcz Jan Palica do Kurii Biskupiej 
w Gorzowie Wlkp: „Dnia 6 grudnia 1959 r. o godz. 11-tej przed sumą odbyła się w kościele 
parafialnym pod wezw. Macierzyństwa N.M.P. w Zbąszynku rzadka uroczystość poświęcenia 
nowego tabernakulum umieszczonego w głównym ołtarzu tegoż kościoła. Poświęcenia doko-
nał na mocy udzielonego mu Najprzew. Kurię w żorzowie zezwolenia z dnia 10.XI.1959 r. 
ks. Jan Palica, proboszcz parafii w Zbąszynku, przy współudziale ks. Kazimierza Łabiaka, 
wikariusza tut. parafii i w obecności licznie zebranych parafian, którzy wypełnili świątynię po 
brzegi. 

Nowo sporządzone tabernakulum jest wykonane z podwójnej grubej blachy stalowej, 
z frontu bogato złoconej i ozdobionej, jest ogniotrwałe i bezpieczne od włamania – przytwier-
dzone śrubami do mensy, wewnątrz wybite jedwabnym brokatem. Wykonane zostało we firmie 
brązowniczej Aleksandra Kosickiego w Poznaniu. 

Poświęcenie nowego tabernakulum stanowiło zarazem zakończenie wielkich prac re-
montowych w tut. kościele podjętych w r. bieżącym, do którego należy zaliczyć udostępnienie 
i przystosowanie właściwego prezbiterium do celów liturgicznych, dotychczas zabudowanego 
przez kilka zbędnych pomieszczeń – przesunięcie wielkiego ołtarza marmurowego ze środka 
nawy do prezbiterium, sporządzenie nowej mensy ze stopniami z materiału drzewnego w miej-
sce dawnej cementowej, odnowienie i odmalowanie całego wnętrza kościoła, odczyszczenie, 
naprawienie i przestrojenie organów, oraz inne pomniejsze roboty przy instalacji elektrycznej 
i poprawę ławek. 

Przy sposobności poświęcenia tabernakulum odbyło się również poświęcenie dwóch 
nowych ornatów: czerwonego i czarnego oraz dwóch dalmatyk czerwonych zakupionych ze 
składek parafian. 

Podniosła uroczystość pozostanie długo w pamięci tut. parafian, którzy powszechnie 
wyrazili wielkie zadowolenie z wykonanych prac. (-) Ks. Jan Palica proboszcz.” 3 

W latach 60-tych w parafii aktywnie działa Poradnictwo Rodzinne, które przez wiele 
lat prowadziła niezapomniana położna Łucja Dąbrowska. Była ona prekursorką w naszej pa-
rafii w przygotowaniu par, które pragnęły zawrzeć związek małżeński. Kolejno w Poradnic-
twie Rodzinnym na przestrzeni lat pracowały Ryszarda Szczerban i Irena Budych. Od roku 
                                                 
3 żWK, Organ Urzędowy Kurii Biskupiej, Rok 4, żorzów, marzec 1960 r., Nr 3, s.152-153 
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1982 r. w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym pracę podejmuje Elżbieta Mazurek, która tę 
funkcję pełni do dnia dzisiejszego. żłównym celem poradnictwa jest przygotowywanie po-
przez nauki i porady przyszłych małżonków do właściwego życia w małżeństwie zgodnie 
z nauką Kościoła oraz przekazanie wiedzy z zakresu planowania rodziny i regulacji poczęć. 
Spotkania przedstawicieli Poradnictwa z poszczególnych parafii Dekanatu Babimost odbywa-
ły się raz w miesiącu w Zbąszynku, a diecezjalne spotkania w Paradyżu i Rokitnie. Opieku-
nami diecezjalnymi Poradnictwa Rodzinnego byli: ks. Edward Welzandt i ks. Jan Pawlak oraz 
Maria Szotowska. 

Bardzo aktywnie zaczęła działać także powołana przez ks. Proboszcza Jana Palicę Ra-
da Parafialna w składzieŚ Piotr Dyszkowski, Władysław Stankiewicz, Albin Borowczak, 
źdward Kordeczko, Michał żórawski, Antoni żojlik i Zygmunt Straburzyński. 

14 lutego 1960 r. w naszej parafii odbyła się również bardzo ważna uroczystość reli-
gijna. Dokonano poświęcenia figury św. Franciszka z Asyżu oraz obrazu przedstawiającego 
chrzest Pana Jezusa w Jordanie, który umieszczono nad chrzcielnicą. Uroczystego poświęce-
nia tych przedmiotów, na mocy upoważnienia Kurii Biskupiej w żorzowie, dokonał o. Nor-
bert Franciszkanin z Poznania. 

W dniach 23 i 24 kwietnia 1960 r ks. 
Bp Wilhelm Pluta dokonał wizytacji kanonicz-
nej naszej parafii. Ks. Proboszcz Jan Palica na 
łamach kroniki parafialnej tak pisze o tym wy-
darzeniu: „(…) Przyjechał do nas 
z Chociszewa w sobotę 23.IV. o godz.17,15 
i zaraz po przywitaniu przez Dzieci Przedsta-
wiciela Przedstawiciela Parafii przy bramie 
triumfalnej ustawionej na u. Krótkiej kilkadzie-
siąt metrów od kościoła – odbył ingres do Ko-
ścioła poprzedzany sztandarami w otoczeniu 
wielkiej rzeszy wiernych przybyłych na uroczy-
stość. W kościele przywitał dostojnego żościa 
ks. Proboszcz, a następnie ks. Biskup przemó-

wił z ambony do wiernych. Po tych przywitaniach rozpoczęło się bierzmowanie, które trwało 
od godz. 18,00 do 20,15. Do bierzmowania przystąpiło 653 osoby, przeważnie dzieci szkolne, 
lecz nie brak było i starszej młodzieży oraz starszych osób, które jeszcze w życiu nie były 
bierzmowane. Bierzmowanie odbyło się w kościele przy głównym ołtarzu w asyście 4 kapła-
nów w bardzo poważnym nastroju, nie zakłócone żadnym nie porządkiem. Najpierw do bierz-
mowania przystąpili chłopcy i mężczyźni, podczas którego dziewczynki czekały na zewnątrz 
Kościoła z powodu szczupłości miejsca w Kościele, a następnie po wyjściu chłopców odbyło 
się bierzmowanie dziewcząt.. Po dokończonym bierzmowaniu ks. Biskup wygłosił specjalną 
naukę dla starszej Młodzieży: Chłopców i Panien. 

   Na drugi dzień tj. 24.IV. Jź Ks. Biskup odprawił o 8,30 cichą Mszę św. i wygłosił 
kazanie do dzieci szkolnych, jak też udzielał im Komunii św. O godz. 11,00 odprawiona zosta-
ła uroczysta Suma z asystą diakona i subdiakona (…) którą to sumę odprawił Ks. prof. Sem. 
żorzowskiego Franciszek Kuczka, Kazanie wygłosił Ks. kanonik Ignacy Koralewski pro-
boszcz z Kramska. Na zakończenie po sumie przemówił do wiernych Ks. Biskup. O godz. 
14,30 – 15,15 Ks. Biskup odwiedził 4 osoby chore oraz 3 rodziny wielodzietne. O godz. 15,30 
Ks. Biskup wygłosił specjalną konferencję do Ojców-Matek Małżonków Małżonków tut. para-
fii – o godz. 16,30 udzielił błogosławieństwo Matkom oczekującym rozwiązania oraz naj-
młodszym Dzieciom, które Matki przyniosły do Kościoła. O godz. 17,00 nastąpiło pożegnanie 
i odjazd Ks. Biskupa do Kosieczyna. Po drodze Ks. Biskup wstąpił do Kościoła fil. Vw. Piotra 
i Pawła. Tak zakończyła się ta podniosła uroczystość wizytacyjna Ks. Biskupa, która długo 

Wizytacja ks. Bp Wilhelma Pluty, witają 
M. Jokiel i J. Borucki 23.IV.1960 

fot. Maria Jokiel 
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pozostanie w pamięci uczestników tych uroczystości. Ks. Biskup był bardzo zadowolony z tej 
wizytacji, gdyż wszystko odbyło się zgodnie z programem i w należytym porządku.” 4 

22 maja 1960 r. w parafii odbyła się uroczystość I Komunii Vw., do której przystąpiła 
rekordowa ilość, bo aż 197 dzieci. W myśl życzenia ks. Biskupa Ordynariusza po raz pierw-
szy przystąpiły dzieci z klas II szkoły podstawowej i tradycyjnie dzieci z klas III. W związku 
z tą uroczystością przeprowadzono w parafii akcję trzeźwości pod hasłemŚ „Uroczystość 
I Komunii Vw. bez kropli alkoholu”. Prawie wszyscy rodzice, z nielicznymi wyjątkami, pod-
pisali odpowiednią deklarację, że przyłączają się do tej akcji. 

 

 
 
I Komunia św. ks.Proboszcz Jan Palica i ks. Kazimierz Łabiak 22.05.1960 r. 

 fot. Teresa Kanduła 
 

 
 

Boże Ciało 1960 r. Plac Wolności. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej niosą panie: Norman, 
Nowak i Chytra, a sztandar Teresa Florczyk                                    fot.Teresa Florczyk-Baszko 

                                                 
4 Kronika Parafialna, l.1945-1983, s. 17-18 
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Nowy rok szkolny 1960/1961 rozpoczął się bez nauki religii w szkole, gdyż Inspektor 
Oświaty odmówił zgody na zatrudnienie księży jako nauczycieli religii w szkole. Z koniecz-
ności wiec kapłani zorganizowali nauczanie religii poza szkołą. Część dzieci uczyło się religii 
w kaplicy Vw. Antoniego przy kościele parafialnym ( na lewo w kruchcie), a klasy VI i VII 
gromadziły się na nauczaniu w kościele pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła. Wszystkie od-
działy szkoły podstawowej miały zapewnioną naukę po 2 godz. w tygodniu, 2 godz. tygo-
dniowo - młodzież ze szkoły kolejowej, jak i dojeżdżająca do różnych szkół pozamiejsco-
wych, ponadto 2 godz. w tygodniu - dzieci przedszkolne. Trzeba więc było zabezpieczyć 40 
godz. tygodniowo, a księży było dwóch. Lekcje religii jednak odbywały się. 

06 listopada 1960 r. przed Sumą odbyło się uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej 
z Lourdes, którą ustawiono na dziedzińcu kościelnym, w miejscu gdzie kiedyś był wykopany 
dół i szpecił ten plac. Po jego zasypaniu, wyrównaniu i zasianiu trawy ustawiono tam na 
środku figurę o wysokości 1,35 m na cokole kamiennym w dwóch stopniach (ogółem wyso-
kość wynosi 3,60 m). Figurę ufundowała parafianka Zofia Woźna. 

 

 
 

Poświęcenie figury Matki Bożej z Lourdes przez ks. Jana Palicę 
fot. archiwalna 

 
W grudniu 1960 r. rozpoczęto prace związane z naprawą centralnego ogrzewania 

w kościele parafialnym, które nie było czynne od 1945 r. Oba piece zostały w 1946 i 47 roku 
rozebrane i użyte do ogrzewania szkoły w Zbąszynku. W roku 1959 r. Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej zwróciło jeden piec mocno zniszczony z powypalanymi członami, były też 
pouszkadzane grzejniki w kościele. Po wielu żmudnych pracach naprawiono piec, ale, nieste-
ty, nie można było w nim palić z uwagi na brak koksu. Natomiast w kaplicy Vw. Antoniego, 
gdzie odbywała się nauka religii ustawiono żelazny piec na węgiel, wybito otwór na rurę ko-
minową i tym sposobem ogrzewano salkę, gdyż inaczej nauka nie byłaby możliwa. 

W dniu 15 marca 1961 r. parafię opuścił wikariusz ks. Kazimierz Łabiak, który został 
przeniesiony na własne żądanie do parafii Szczecin Skolnin. W jego miejsce przyszedł dopie-
ro 30 sierpnia ks. Stanisław Meslin. Kuria Biskupia wydelegowała go do naszej parafii na 
dzień 15 marca, ale niestety- ciężka choroba jakiej uległ ks. Stanisław spowodowała jego po-
byt w szpitalu. 10 kwietnia na zastępstwo przybył ks. Kazimierz Vledź. 

7 maja 1961 roku odbyło się uroczyste odnowienie Vlubów Jasnogórskich oraz rozpo-
częcie V roku Wielkiej Nowenny na Tysiąclecie Chrześcijaństwa w Polsce. Po południu od-
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była się uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej do ołtarza ustawionego 
na dziedzińcu kościelnym przy figurze Matki Bożej, na którym dzieci i starsi składali wiązan-
ki kwiatów u stóp Matki Bożej. 

Uroczystość Bożego Ciała i procesja ulicami miasta do 4 ołtarzy w czerwcu 1961 r., 
tak jak w minionych latach, przebiegała bez żadnych przeszkód. Natomiast procesja z kościo-
ła parafialnego do kościoła pw. Vw. Piotra i Vw. Pawła, w dniu zakończenia oktawy Bożego 
Ciała w dniu 08 czerwca, tradycyjnie już jak w poprzednich latach, nie odbyła się ku zasko-
czeniu wszystkich parafian. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Międzyrzeczu nie 
wyraziło zgody. Pomimo to udział wiernych na zakończenie Oktawy Bożego Ciała był więk-
szy niż w roku poprzednim. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii jest fakt, że 1 lipca 1961 roku pracę w naszej 
parafii, przy kościele i plebani objęły Siostry Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela 
w składzie 3 osóbŚ s. Bernadetta od Jezusa– Teresa Sopoćko, która pełniła funkcję katechetki 
i zakrystianki, s. Salezja od Bożego Serca-Marta Poznańska – przełożona domu i gospodyni 
księdza, s. Kinga od radości Bożej-Lucyna Szymczak – katechetka. Siostry zamieszkały na 
plebani na parterze w dwóch pokojach oddzielonych od reszty pomieszczeń i stanowiących 
klauzurę. Rozpoczęły one pracę i posługiwały w naszej parafii wykonując, odpowiedzialne 
prace i czynności tak bardzo niezbędne w parafii. Dotyczyły one przede wszystkim nauczania 
religii w przedszkolu i szkole, prowadzenia plebanii i zakrystii, Domu sióstr, kaplicy żetse-
manii, organizowania zajęć z dziećmi na terenie parafii itp. Spośród pracujących sióstr zaw-
sze była wyznaczona ich przełożona. 

W listopadzie 1961 r. dokonano również remontu w kościele filialnym pw. Vw. Apo-
stołów Piotra i Pawła. Wykonano tam naprawy gzymsów pod dachem kościoła i wieży, po-
kryto na nowo blachą ocynkowaną górną część wieży pod krzyżem, naprawiono okapy i wy-
mieniono zmurszałe dachówki.  

Wracając wspomnieniami do tych lat, z wielką radością sobie przypominam (przyp.Ś 
autor niniejszej publikacji), kiedy wraz z moimi kolegami z klasy i podwórka byłem mini-
strantem. Miałem wtedy 11lat. Ks. Stanisław Meslin był opiekunem duchowym ministrantów. 
Był niezapomnianym kapłanem, z którym mieliśmy świetny kontakt. Był wymagającym 
w służbie przy ołtarzu, ale nas wspomagał w trudnej nauce całej ministrantury po łacinie. Or-
ganizował mecze i wyjazdy do Seminarium Duchownego w Paradyżu i nad jezioro. Przed 
odejściem z parafii otrzymaliśmy niezwykle cenną dla nas źwangelię i Dzieje Apostolskie, 
którą mam do dziś. Pięknym i niespotykanym pismem napisał mi do pamiętnika niezwykle 
cenne słowaŚ „Staraj się zawsze być człowiekiem, co mu zazdrościć świat lubi i dąż do celu, 
co szczytny - a w tym bądź ambitny, by słowo każde, co z ust Twoich wypadło, przeszło przez 
prawdy kowadłoĄ” 
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Ołtarz podczas procesji Bożego Ciała na ul. Kilińskiego– rok 1962, ks. Proboszcz Jan Palica 
i wikariusz ks. Stanisław Meslin, (z lewej) ministrant Czesław Wolny 

fot. Władysława Piotr 
 
30 czerwca 1962 r. parafię opuścił wikariusz ks. Stanisław Meslin, który został prze-

niesiony do Lubska. Na jego miejsce przyszedł ks. Julian Mizera z Lęborka.  
11 października 1962r. w uroczystość Macierzyństwa NMP, w dniu Odpustu naszej 

parafii, w Watykanie Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan XXIII dokonał otwarcia 
II Soboru Watykańskiego. Ks. Proboszcz Jan Palica tak pisze o tym w kronice parafialnej: 
„…w soborze podobno ma brać udział około 2500 biskupów – a ponadto spora grupa obser-
watorów z innych wyznań chrześcijańskich oraz mnóstwo reporterów. Z Polski wyjechało na 
Sobór z początku tylko 14 biskupów z ks. Prymasem na czele, a dopiero po miesiącu pojecha-
ło do Rzymu około 6 biskupów, w tym 2 z żorzowa: J.ź. ks. Biskup Wilhelm Pluta i ks. Biskup 
Ignacy Jeż, gdyż wcześniej nie mogli wyjechać z powodu braku zezwolenia (wizy) ze strony 
władz państwowych”.5 

Na krótko, bo zaledwie na pół roku, przed 15 grudnia 1962 r. zostaje zatrudniona 
w parafii jako katechetka s. Imelda od Baranka Bożego-Cecylia Kozłowska. 

16 grudzień 1962 r. to historyczny dzień w naszej parafii. W tym dniu o godz. 16,30 
przybył Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzał wszystkie polskie Diecezje, 
mimo niesamowitych utrudnień stawianych przez władze państwowe. Uroczystość tę w para-
fii poprzedziły 3-dniowe Rekolekcje Maryjne oraz długie przygotowania dekoracji Kościoła 
na zewnątrz i wewnątrz. Obraz przybył z Trzciela, a na powitanie przybyły niezliczone tłumy 
tutejszych jak i obcych parafian.  

W kronice nie znajdujemy szczegółowych opisów wydarzeń z przebiegu uroczystości, 
ponieważ jak pisze ks. Proboszcz Jan PalicaŚ „… szczegółowe sprawozdanie z peregrynacji 
zamieszczam w osobnym sprawozdaniu we formie wypełnionego kwestionariusza.” 

Taki kwestionariusz został wysłany przez księdza proboszcza do Kurii Biskupiej 
w Gorzowie. 

 

                                                 
5 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s. 23-24 
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Nawiedzenie parafii przez cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 16.XII.1962 
fot. Zofia Vlozowska 

 
Jako 12-letni chłopak i ministrant pamiętam tę im-

ponującą uroczystość i podniosły nastrój w parafii. Pamię-
tam wspaniale udekorowane okna domów, flagi na budyn-
kach, transparenty na ulicach i mnóstwo ludzi. Pamiętam 
będąc w komży przy ołtarzu, jak ks. Proboszcz Jan Palica 
z wielkim wzruszeniem i płaczem witał wizerunek Pani 
Jasnogórskiej, który został ustawiony w centrum ołtarza 
nad tabernakulum. Kościół był pięknie udekorowany, było 
to niezwykłe święto całej parafii. Stały przy nim warty 
honorowe różnych stanów i zawodów, a przez całą dobę 
czuwały przed cudownym obrazem różne grupy parafialne 
i poszczególne stany– zatopione w modlitwie. Wydarzenia 
ówczesne zapadły głęboko w sercach wszystkich tych, 
którzy brali udział w tej wielkiej manifestacji wiary. 

17 grudnia o godz.16,30 obraz wyjechał do Dą-
brówki Wlkp., a stamtąd do Kosieczyna.  

Rok 1963 był rokiem srogiej zimy, jakiej nie pa-
miętano wówczas od dziesiątek lat. Pomimo tak wielkich 
mrozów i obfitych śniegów frekwencja wiernych na nabo-

żeństwach w tut. Kościele nie zmalała. Nareszcie był du-
ży zapas koksu i kościół był systematycznie ogrzewany. 
Podczas rekolekcji wielkanocnych w dniach 17- 20 marca 
1963 r., które prowadził Proboszcz z Ośna Lubuskiego ks. 

Jan Abramski była również bardzo duża frekwencja. W czasie rekolekcji rozdano około 2000 
Komunii Vw.. 

09 czerwca 1963 r. rozpoczyna pracę w naszej parafii jako gospodyni s. Chrystiana od 
Woli Bożej– Sabina Jodkowska, która pełni tę funkcję przez 2 lata. 

 
 

Kopia obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej 16.12.1962r. 

fot. Maria Mazurek 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Owocna działalność ks. Prałata Jana Palicy jako Proboszcza Parafii Zbąszynek 
w latach 1958- 1968 

 

59 

 
 

Parafianie z Placu Wolności, którzy przygotowywali ołtarz na Boże Ciała– lata 60-te 
fot. Bogdan Wiemann 

 
30 czerwca 1963 r. dotychczasowy wikariusz ks. Jan Mizera został przeniesiony do 

parafii w Reczu Pomorskim, a na jego miejsce przyszedł nowo wyświęcony ks. Edward Su-
gier. 

Nauka religii w parafii rozpoczęła się 03 września 1963 bez większych przeszkód. Ka-
techizację dzieci przedszkolnych i dzieci szkolnych od I- III klasy prowadziły nowoprzybyłe 
do parafii: s. Izabela od Niepokalanej - Weronika Różyczka i s. Klara od Chrystusa Miłosier-
nego – Bożena Białyńska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosiernego Zbawiciela, a katechizację 
dzieci starszych od IV-VII klasy i młodzieży prowadził ks. źdward Sugier. 

Ważnym wydarzeniem religijnym w naszej parafii była realizacja zarządzenia Ordy-
nariusza Diecezji Gorzowskiej ks. Biskupa Wilhelma Pluty, by we wszystkich parafiach, 
w rocznicę peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odbyły się wielkie rekolekcje 
Intronizujące Najświętsze Serce Pana Jezusa. Takie rekolekcje odbyły się także i u nas 
w dniach od 14 – 20 grudnia 1963 r. Prowadziło je dwóch misjonarzy Towarzystwa Jezuso-
wego w Krakowie o. Stanisław Mól i o. Stanisław Mrozek. W samą rocznicę peregrynacji 
tj. 16 grudnia odbyła się akademia ku czci Matki Bożej, natomiast 17 grudnia „Wieczerza 
Soborowa”. żłówna uroczystość Intronizacji z procesją Najświętszego Sakramentu odbyła 
się 20 grudnia wieczorem przy olbrzymim udziale wiernych. Do spowiedzi wówczas przystą-
piło około 2000 osób, a komunii św. rozdano ponad 4000. Rekolekcje te były wspaniałym 
przygotowaniem do uroczystości Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

24 maja 1964r. do I Komunii Vw. przystąpiło 80 dzieci. W uroczystości tej wzięli 
udział, oprócz rodziców i krewnych tych dzieci, także licznie przybyli wierni. Do stołu Pań-
skiego – jak pisze ks. Proboszcz w kronice – w tym dniu przystąpiło około 400 starszych 
osób. 
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Ks. Proboszcz Jan Palica i s. Izabela z dziewczynkami, które przystapiły do I Komunii Vw. 
24.V.64r. 

fot. Bronisława Fornalska 
 

13 września 1964 r. odbyła się w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła uroczystość 
poświęcenia organów, które zostały wyremontowane na skutek częściowego zniszczenia w 
trakcie wojny i po wojnie. Naprawy dokonał organista z Myszęcina Jan Adamczak. Poświęcił 
je ks. Proboszcz Jan Palica podczas wieczornego nabożeństwa. 

8 listopada 1964 r. w naszej parafii odbył się tzw. „Dzień Soborowy”, podczas które-
go modlono się o owoce duchowe trwającego II Soboru Watykańskiego. Ks. Proboszcz wy-
głosił też kazanie na temat „Poprzez zwycięstwo nad sobą – do zwycięstwa Kościoła”. 
Po południu odbyło się specjalne nabożeństwo, podczas którego Delegaci-parafianie, którzy 
pielgrzymowali na Jasna żórę, wręczyli ks. Proboszczowi Janowi Palicy przywieziony stam-
tąd piękny różaniec. Pan Michał Dochniak złożył krótkie sprawozdanie z tej pielgrzymki, 
a ks. Proboszcz obiecał, że różaniec będzie służył podczas wspólnych modlitw. Następnie 
przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiono jedną część różańca 
z odpowiednimi rozważaniami w intencji Soboru. 

W Archiwum Kurii Biskupiej w Zielonej żórze znajduje się także list, który pisze 
21 grudnia 1964 r. Ordynariusz Gorzowski ks. Biskup Wilhelm Pluta do wiernych naszej pa-
rafii: „Kochani Parafianie ze Zbąszynka. Miło mi powiadomić was, że Ojciec Vwięty wyniósł 
Waszego Drogiego Księdza Proboszcza Jana Palicę do godności Szambelana Papieskiego. 
Przysługuje mu odtąd tytuł Prałata. Odznaczenie to jest wyrazem uznania za pracę i godną 
postawę kapłańską Księdza Prałata. Niech wierni za okazaną dobroć modlą się za Ojca Vwię-
tego Pawła VI i za odznaczonego Księdza Prałata… Biskup Ordynariusz żorzowski”. 6 

2 maja 1965 r. na rozpoczęcie 9-tego roku Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem 
Chrztu Polski odbyło się na wszystkich Mszach św. przed południem odnowienie ślubów Ja-
snogórskich, natomiast wieczorem o godz. 18,00 po Mszy św. wieczornej w kościele pw. 
Vw. Apostołów Piotra i Pawła parafianie uczestniczyli w uroczystej procesji z Obrazem Matki 
Bożej Częstochowskiej do czterech ołtarzy urządzonych na dziedzińcu przykościelnym. Ob-
raz nieśli kolejno przedstawiciele poszczególnych stanów. Przy każdym ołtarzu odbyły się 
odpowiednie modlitwy i śpiewy („żodzinki”, 1 dziesiątka Różańca, Anioł Pański, My chcemy 
Boga) oraz homilia wygłoszona przez ks. Proboszcza Jana Palicę. Procesję zakończono 

                                                 
6 Archiwum Kurii Biskupiej, Parafia Zbąszynek l. 1957-1972 , Nr akt 894 
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w Kościele odśpiewaniem „Maginificat” i Apelu Jasnogórskiego. Nabożeństwo trwało dwie 
godziny. W uroczystości wzięło udział mnóstwo wiernych, mimo że w kinie w tym samym 
czasie wyświetlano atrakcyjny film. 

01 lipca 1965 r. nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza parafii, ks. Edward Sugier 
został przeniesiony do Słupska, a na jego miejsce przyszedł ks. Sylwester Zawadzki. 

Do parafii w tym samym czasie przybywa s. Agnieszka od Jezusa Króla Miłości – Zo-
fia Kozłowska jako gospodyni, pełniąc tę funkcję przez 3 lata. Natomiast 15 września 1965 r. 
rozpoczyna posługę w naszej parafii, jako przełożona, s. Klaudia od Jezusa i Maryi– Joanna 
Dziembowska. Łącznie w parafii pracuje ona 15 lat w trzech etapach. 

31 października 1965 r. parafialna delegacja w składzieŚ Zygmunt Straburzyński, Mi-
chał Dochniak i Albin Borowczak udali się na Jasną żórę w Częstochowie, by złożyć tam 
„Wieczystą Księgę” oddania się parafii Matce Najświętszej w Jej macierzyńską niewolę. De-
legacja ta przywiozła stamtąd piękny, kolorowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który to 
wędrował w poszczególnych rodzinach. 

Natomiast 07 listopada w godzinach wieczornych odbyła się podniosła uroczystość– 
oddania się całej parafii „w macierzyńską opiekę Matce Bożej – za wolność Kościoła”. 
Po południu wokół Kościoła przeszła procesja z symbolami wiaryŚ delegacja kobiet niosła 
świecę soborową, z krzyżem szła delegacja mężczyzn, różaniec niosła delegacja młodzieży 
żeńskiej i na końcu szedł ks. Proboszcz Jan Palica z kielichem mszalnym. Po powrocie do 
kościoła delegacje te składały wymienione symbole u stóp Najświętszej Matki - przy ołtarzy-
ku przygotowanym do tego celu. Następnie rozpoczęła się wotywna Msza Vw. do Matki Bo-
żej Częstochowskiej, a po kazaniu przed ofiarowaniem został odmówiony akt oddania się 
Matce Bożej całej parafii. W uroczystości tej brała udział bardzo wielka rzesza wiernych. 

28 listopada 1965 r. od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęła się peregrynacja obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej w poszczególnych rodzinach naszej parafii. Parafianie, któ-
rzy chcieli poświęcić siebie lub swoje rodziny Matce Bożej, zgłaszali w Biurze Parafialnym 
chęć wzięcia obrazu. Otrzymywali stamtąd broszurkę z instrukcją i w oznaczonym dniu rano 
przychodzili do kościoła na Mszę św., która była odprawiona w ich intencji. Po Jej zakończe-
niu zabierali obraz ze świątyni do swojego domu i tam o odpowiedniej godzinie gromadzono 
się całą rodziną, odbywając różne modlitwy i pieśni, a także czuwając całą noc. Następnego 
dnia rano rodzina zanosiła obraz do kościoła przystępując do Komunii św. 

01 czerwca 1966 r. na 1 rok przybywa do parafii jako katechetka s. Konsoleta od Bo-
skiego Więźnia Miłości– Albina Kropiewnicka. 

Rok 1966– to niezapomniany rok w historii naszego narodu, obchodzono wówczas 
z wielkim namaszczeniem, mimo olbrzymich przeszkód stawianych na każdym kroku przez 
władze państwowe i organy bezpieczeństwa, Tysiąclecie Chrztu Polski. 

O tych wydarzenia ks. Proboszcz Jan Palica tak pisze na łamach kroniki parafialnej 
„…W dniach 5 i 6 listopada 1966 r. odbyły się uroczystości Milenijne Diecezji Gorzowskiej. 
W sobotę 5.XI. odbywały się te uroczystości w ważniejszych punktach Diecezji (oprócz żo-
rzowa) a to: w Szczecinie, w Międzyrzeczu, w Zielonej żórze, w Vwiebodzinie, w Stargardzie 
i w 14 innych parafiach. Zaś w dniu 6 listopada odbyły się centralne uroczystości w żorzowie 
z udziałem ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i około 50 ks. Biskupów. Biskupów uroczystości 
tej pomimo przeszkód stawianych przez Milicję Drogową wzięło udział około 100 tysięcy 
wiernych przybyłych dalekich nawet stron diecezji. Z parafii zbąszyneckiej wzięło udział, jako 
delegacja, 10 osób z ks. Proboszczem na czele. Cała uroczystość odbyła się przy pięknej 
i ciepłej pogodzie, z wielką powagą i namaszczeniem, bez żadnego zakłócenia i wypad-
ków….” 7 

 

                                                 
7 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.  
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Ks. Proboszcz Jan Palica i ks. Sylwester Zawadzki podczas nabożeństwa przy ołtarzu Bożego 
Ciała 25.05.1967 r. 

fot. Bronisława Fornalska 
 

Z początkiem lipca 1967 r. nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza parafii, 
ks. Sylwester Zawadzki został przeniesiony do Szczecina-belechowa, a w jego miejsce z 
Lubska przybył ks. Franciszek Smagoń. 

Pod koniec czerwca 1967 r. ks. Proboszcz Jan Palica podjął wielkie wyzwanie wybu-
dowania nowej zakrystii. Do tego czasu musiał poczynić wielkie starania, by otrzymać po-
trzebne na ten cel zezwolenie. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej żórze 
wyraziło na to zgodę pismem z dnia 11 maja 1967 r. (Wydział Budownictwa, Urbanistyki 
Architekturyś Znak BUA I 600/4/62/67). Projekt i kosztorys został sporządzony przez 
inż. Jerzego Hermanowicza z żorzowa, który wraz ze swoim ojcem Zygmuntem podjął się 
budowy zakrystii. 

Budowa ta, choć niewielka, z powodu różnych trudności w nabywaniu niektórych ma-
teriałów i znalezieniu odpowiednich robotników, nastręczała wiele problemów. Do paździer-
nika 1967 r. wybudowano mury, strop żelbetonowy, pokryto dach dachówką paloną, osadzo-
no drzwi i okna oraz wylano posadzkę. W 1968 r. wymalowano i urządzono zakrystię.  

Pełny kosztorys tej budowy obliczony był na 130 tys. złotych, lecz rzeczywisty koszt 
budowy był o wiele niższy z powodu własnych materiałów i pracy parafian. 

01 września 1967 r. rozpoczyna pracę w naszej parafii s. Jolanta od Dzieciątka Jezus– 
Krystyna Biro, która przez dwa lata pełni obowiązki przełożonej. 

Dwa miesiące później, 07 listopada 1967, do Domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Chry-
stusa Miłosiernego Odkupiciela w naszej parafii zostaje skierowana s. Rozmaria od Zbawicie-
la-Janina Woźna, która przez 26 lat nieprzerwanie pracowała w tut. parafii. Pełniła ona funk-
cję zakrystianki w kościele parafialnym, a także prowadziła Różaniec za dusze śp. zmarłych 
parafian oraz wykonywała wiele innych niezbędnych prac w parafii. Siostra Rosmaria wpisała 
się głęboko w historię i życie naszej parafii i była niezwykle popularną osobą w tut. środowi-
sku. 10 lutego1993 r została przeniesiona do Myśliborza. 

Ks. Prałat Jan Palica w trakcie pełnienia urzędu Proboszcza w parafii Zbąszynek 
udzielił wielu nowożeńcom sakramentu małżeństwa. 
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07.10.1967 r. Ks. Proboszcz Jan Palica udziela sakramentu małżeństwa: 
Krystynie i Kazimierzowi Peczyńskim 

fot. Krystyna Peczyńska 
 

11 listopada 1967 r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii. W materiałach archiwal-
nych Kurii Biskupiej w Zielonej żórze znajduje się następujące pismo dot. tego wydarzenia, 
które kuria wysłała na ręce ks. Proboszcza w dniu 18 lipca 1968 r. Znak L.Z. 5-4/68: 
„…Zgodnie z postanowieniami K.P.K. – kon. 343 wizytację kanoniczną parafii Zbąszynek 
w dniach 11-12 listopada 1967 r. przeprowadził J.E. ks. Biskup Jerzy Stroba. 

Dobre warunki przestrzenne przed kościołem parafialnym w Zbąszynku oraz widocz-
ność, pozwoliły licznie zgromadzonym wiernym przeżyć, wspaniale przygotowaną ceremonię 
powitania ks. Biskupa wizytatora w sobotę 11.XI. o godz. 16,00. źntuzjazm i wiwaty, kwiaty 
i przemówienia poszczególnych stanów wytworzyły atmosferę szczerej radości z powodu przy-
jazdu dostojnego żościa. Dekoracja zewnętrzna kościoła i wystrój wewnętrzny, uczestnictwo 
w śpiewie, przepełniona świątynia parafialna – mówią o głębokiej więzi wiernych z Kościo-
łem i ich Duszpasterzem. Do ceremonii liturgicznej  przyjęcia ks. Biskupa w przedsionku ko-
ścioła i procesjonalnym przejściu do głównego ołtarza – ks. Prałat Jan Palica wygłosił dłuż-
sze przemówienie powitalne, w którym szczegółowo przedstawił duchowe i materialne „obli-
cze” swojej parafii. Mówca, który pracował już w szeregu świątyniach parafialnych mówił 
o obecnej parafii z pozycji dobrego, doświadczonego i życzliwego ojca. Odpowiadając na 
wyrazy serdecznego szczerego powitania, Ks. Biskup Wizytator przedstawił potrzebę pogłę-
biania i poszerzania życia eucharystycznego parafii. Po krótkiej przerwie i przeegzaminowa-
niu kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, ks. Biskup wizytator udzielił Sakramentu 
Bierzmowania…”. 8 

 Sakramentu Bierzmowania ks. Biskup Jerzy Stroba udzielił 452 osobom. 
W dniu 07 lipca 1968 r. dokonano uroczystego poświęcenia i oddania do użytku para-

fii nowo wybudowanej zakrystii. Poświęcenia dokonał przed Sumą o godz. 10,00 ks. Pro-

                                                 
8 Archiwum Kurii Biskupiej, Parafia Zbąszynek l. 1957-1972, Nr akt 894 
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boszcz ks. Jan Palica, twórca tak bardzo potrzebnego pomieszczenia, którego brakowało od 
1959 r., kiedy to przeniesiono Wielki Ołtarz z nawy kościoła do prezbiterium. 

Było to ostatnie dzieło materialne, jakie wykonał niezmiernie pracowity ks. Proboszcz 
Jan Palica. Dekretem Kurii Biskupiej w żorzowie z dnia 27 czerwca 1968 r. na własne ży-
czenie zwolniony został z obowiązków Proboszcza parafii w Zbąszynku. O swojej rezygnacji 
tak pisze: „… Powodem głównym mojej rezygnacji z obowiązków Proboszcza jest brak zdro-
wia, osłabienie wzroku i inne dolegliwości po odbytej ciężkiej operacji chirurgicznej. 
Nie mniej jednak przyrzekłem mojemu następcy współpracę w duszpasterstwie w miarę moich 
sił, osiedlając się we własnym mieszkaniu w Zbąszynku przy ul. 22 Lipca Nr 29 – Deo gratis! 
Zbąszynek 14 lipca 1968 r…”. 9 

Ks. Prałat Jan Palica po 6 latach pobytu na zasłużonym odpoczynku umiera w wieku 
79 lat. 

W żorzowskich Wiadomościa Kościelnych, w dziale Wspomnienia pośmiertne tak za-
pisano o śmierci ks. Prałata Jana Palicy. „ (…) Będąc pracowitym i gorliwym kapłanem Ko-
ściół powierza Mu funkcję dziekana, a w uznaniu zasług, obdarza żo godnością szambelana 
papieskiego.(…) Ks. Prał. Jan Palica umiera w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej żórze, na 
raka nerki, w dniu 25 kwietnia 1974 r. Okres cierpień i dolegliwości znosi cicho i spokojnie. 
Ciało Zmarłego przewieziono z Zielonej żóry do kościoła pomocniczego, Vwiętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Zbąszynku. W niedzielę (28.IV.74) odbyła się eksportacja zwłok do kościoła 
parafialnego. Kondukt prowadził Ks. Kan. Michał Milewski, a mowę żałobną wygłosił 
Ks. Józef Janicki, dziekan babimojski. 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek, w dniu 29 kwietnia 1974 r. Uroczystościom pogrze-
bowym oraz koncelebrowanej Mszy Vw. przewodniczył Ks. Bp dr Paweł Socha, sufragan go-
rzowski. Kazanie żałobne w kościele wygłosił Ks. Prał. Władysław Nowicki, proboszcz i dzie-
kan zielonogórski, a mowę pożegnalną nad mogiłą: Ks. Prał. Józef Zator- Przytocki. W po-
grzebie Zmarłego wzięło udział ok. 80 księży z diec. gorzowskiej oraz liczne tłumy wiernych, 
którzy manifestowali swój szacunek, uznanie dla pracy i postawy zmarłego Ks. Prał. J. Pali-
cy.” 10 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz, zapisując w kronice parafialnej, tak wspomina po-
stać ks. Prałata Jana PalicyŚ (…) Był kapłanem gorliwym, dbającym o powierzone sobie ko-
ścioły i parafian. Będąc nawet w stanie spoczynku bardzo pożytecznie pracował w parafii– 
przede wszystkim jako spowiednik. Do ostatnich niemal dni życia gorliwie pracował jako ka-
płan. Odprawiał Msze św., spowiadał. A przede wszystkim spowiadał. Zmarł w Zielonej żó-
rze, w szpitalu… Nigdy nie skarżył się na dolegliwości, a na pewno cierpiał bardzo. (…) Po-
grzeb był olbrzymią manifestacją katolicką, a w odniesieniu do Zmarłego świadectwem uzna-
nia dla pracy całego Jego życia kapłańskiego. Odczuwamy teraz i długo odczuwać będziemy 
brak ks. Palicy w kościele, a przede wszystkim w konfesjonale. Po wieloletniej pracy zostanie 
ślad w kronice parafialnej w postaci zdjęć z pogrzebu i z tego zapisu.” 11 

Miejscowy fotograf i artysta w ówczesnych latach Stanisław Olak wykonał pamiąt-
kowy album z przebiegu uroczystości pogrzebowych ks. Prałata Jana Palicy, który znajduje 
się w archiwum parafii. Na ostatniej stronie tego albumu napisałŚ „Album ten przekazuję 
w darze pro memoria Parafii w Zbąszynku chcąc tym uczcić pamięć Zmarłego i oddać Mu 
ostatnią przysługę Fotograf Stanisław Olak. Zbąszynek 3.05.74r.” 

Stanisław Olak wykonał również pamiątką tablicę tymczasową na grobie ks. Prałata 
Jana Palicy, na której wyrzeźbił Jego portret. 

 

                                                 
9 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s. 37 
10 GWK, Organ Urzędowy Kurii Biskupiej, Rok XVII, Luty 1975, Nr 2, s.70 
11 Kronika parafialna , 1945-1983, s. 90-91 
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Pamiątkowa płaskorzeźba na pomniku ks. Jana Palicy z roku 1974.     fot. S. Olak
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Pamiątkowe zdjęcia z pogrzebu ks. Prałata Jana Palicy: 
 

 
 

Msza św. żałobna celebrowana przez ks. Bp Pawła Sochę 29.04.74r. 
fot.  Stanisław Olak 

 

 
 

Pogrzeb ks. Prałata Jana Palicy 29.04.74 r.- na czele konduktu ks. Biskup Paweł Socha 
fot. Stanisław Olak 
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Kondukt żałobny na ul. Kilińskiego– oddanie hołdu swojemu ks. Proboszczowi Janowi Palicy 
przez parafian 

fot. Stanisław Olak 
 

 
 
Pogrzeb ks. Prałata Jana Palicy na cmentarzu parafialnym 

fot. Stanisław Olak 
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XIII. Krótka posługa Proboszcza Parafii Zbąszynek  
ks. Kanonika Andrzeja Czechowicza w latach 1968- 1969 

 
Ks. Kanonik Andrzej Czechowicz, w wieku 67 lat, 14 lipca 1968 r obejmuje duszpa-

sterstwo w naszej parafii. Rezygnuje z dużej parafii w Międzyrzeczu i zgodnie z decyzją Ku-
rii obejmuje funkcję Proboszcza w Zbąszynku. Pracę rozpoczyna bez wikariusza, gdyż 
ks. Franciszek Smagoń zostaje przeniesiony do innej parafii. Jednak ks. Prałat Jan Palica 
z wielką chęcią śpieszy na pomoc nowemu Proboszczowi, którego stan zdrowia jest wyraźnie 
nadszarpnięty. 

Naukę religii od września 1968 r. w klasach od piątej do jedenastej oraz dla młodzieży 
pozaszkolnej i internatowej prowadził ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz, a klasy niższe 
i przedszkolaków nauczałyŚ s. Izabela od Niepokalanej– Weronika Różyczka i s. Klara od 
Chrystusa Miłosiernego– Bożena Białyska. 

Ks. Proboszcz zakupuje dwa piękne ornaty gotyckie, które uszyła i wyhaftowała 
s. Regina z Międzyrzecza. Zostały także zakupione trzy piece elektryczne do ogrzewania salki 
katechetycznej i zakrystii.  

11 października 1968 r. obchodzono tradycyjnie Odpust parafialny. Sumę odprawił 
ks. Prałat Nowicki z Zielonej żóry, a Słowo Boże wygłosił ks. Józef Ryś z Międzyrzecza.  

Przed Odpustem ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz po raz pierwszy w naszym ko-
ściele wypełnił zalecenia posoborowe w zakresie liturgii eucharystycznejŚ „odprawił Mszę św. 
twarzą do ludu”, a także zostały usunięte balaski. 

W 1968 r. obowiązki kościelnego w kościele pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła objęła 
Michalina Kretowicz, która pełniła je przez 30 lat, wkładając w tę pracę całe swoje serce 
i całkowite oddanie. W 1998 r. obowiązki po niej przejął Zdzisław Szaj, który z poświęceniem 
i dużą pomocą jego żony Agnieszki, pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. 

W grudniu 1968 r. ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz zapisał w kronice parafialnej 
„… Praca rozwija się normalnie i dobrze. Najwięcej trudności sprawia nauczanie religii 
dzieci i młodzieży. W każdej klasie jest jakaś grupa rozrabiaczy. badne upomnienia, nawet 
ukaranie nie pomaga. Powoli pozbywam się ich i wykreślam ze spisu uczniów. Lepiej niech 
kilku odpadnie, a pozostali skorzystają z lekcji.” 1 

29 maja 1969 r. za kadencji ks. Proboszcza Andrzeja 
Czechowicza odbyła się wielka uroczystość Złotych żodów Ka-
płaństwa ks. Prałata Jana Palicy, będącego już na emeryturze 
i bardzo pomagającego ks. Proboszczowi Andrzejowi Czechowi-
czowi w realizacji zadań parafialnych. W tej uroczystości udział 
wziął J.ź. ks. Biskup Ignacy Jeż, który odprawił modlitwy litur-
giczne oraz księża kondekanalni i inni goście. Homilię wygłosił 
ks. Prałat Przewłocki – rektor Kościoła Mariackiego w żdańsku. 
Uroczystą Mszę św. z asystą odprawił ks. Jubilat przy licznym 
udziale wiernych poruszonych tak podniosłym jubileuszem. 

 
 
 

 
 

                                                 
1 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s. 38 

50- lecie kapłaństwa ks. Jana 
Palicy 29.V.1969 r. 

fot. żrażyna Matysiak 
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Uroczystość Złotego Jubileuszu kapłaństwa ks. Prałata Jana Palicy. W środku na zdj.: 
ks. Bp Ignacy Jeż, po prawej: ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz– 29.05.69 r. 

fot. archiwalna 
 
5 czerwca 1969 r. w Dzień Bożego Ciała, po uroczystej Sumie o godz.10,00 przeszła 

procesja do czterech ołtarzy na ulicach miasta. Po południu odbyły się w kościele nieszpory 
oraz procesja wokół kościoła z Przenajświętszym Sakramentem. Procesji przewodniczył 
ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz. 

 

 
 

5.VI.1969r. Boże Ciało (ul. Wojska Polskiego) - monstrancję niesie ks. Proboszcz kanonik 
Andrzej Czechowicz                                                                                              fot. archiwalna 

 
8 czerwca 1969 roku ks. Proboszcz Andrzej Czechowicz wyjechał z parafii na badania 

do szpitala w Międzyrzeczu, ponieważ źle się czuł. Niestety, do parafii już więcej nie powró-
cił. 

18 czerwca 1969 roku zmarł, pozostawiając po sobie żal parafian i księży, z którymi 
współpracował. Uroczystości pogrzebowe odbyły się odbyły się 21 czerwca w Międzyrzeczu. 
Pogrzeb prowadził i kazanie wygłosił J.E. ks. Biskup Jerzy Stroba. Zmarłego pożegnał także 
w imieniu kapłanów z Dekanatu babimojskiego ks. Dziekan Józef Janicki. 
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Trumna ze zwłokami ks. Proboszcza Andrzeja Czechowicza 21.06.1969 r. 
fot. archiwalna 

 

 
 

Kondukt żałobny z ks. Bp Jerzym Strobą na czele, za trumną ks. Proboszcza Andrzeja Cze-
chowicza, (z lewej) ks. Prałat Jan Palica 21.06.1969 r. 

fot. archiwalna 
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XIV. Długa i owocna kadencja jako Proboszcza ks. Prałata Józefa Ferensowicza  
w latach 1969- 1987 

 
Ks. Prałat mgr Józef Ferensowicz urodził się w 1915 r. w osiedlu Zazule w pobliżu 

historycznego Złoczowa. W Złoczowie uczęszczał do gimnazjum, które wydało krajowi wielu 
wybitnych mężów stanu, uczonych, dowódców WP. Po maturze wstąpił do Seminarium Du-
chownego we Lwowie, studiując teologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Vwięcenia ka-
płańskie przyjął 18 czerwca 1939 r. Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej pracował jako 
wikariusz przy Kolegiacie w Stanisławowie. Placówkę tę objął 05 sierpnia 1939 r. i pracował 
tam aż do wyjazdu na Ziemie Zachodnie tj. do 06 czerwca 1946 r. 

Po przyjeździe do Diecezji żorzowskiej rozpoczął pracę jako katecheta w Witnicy. 
W 1947 r. ówczesny administrator diecezji ks. źdmund Nowicki skierował ks. prałata do 
Słupska, by tam dokonać odbudowy zrujnowanego budynku w Słupsku na Seminarium Du-
chowne, którego został dyrektorem i pracował tam do 09 lutego 1959 r. W tym roku został 
przeniesiony do Kurii Biskupiej do Wydziału Nauk, którego został dyrektorem i pracował tam 
do 18 czerwca 1969 r. W Słupsku został odznaczony tytułem RM, a w żorzowie podczas 
pracy w Kurii tytułem Tajnego Szambelana Papieskiego. 

Ks. Prałat Józef Ferensowicz na polecenie Kurii podjął pracę 18 czerwca 1969 r w pa-
rafii Zbąszynek w charakterze zastępcy proboszcza. Po śmierci ks. Andrzeja Czechowicza 
dekretem Kurii z dniem 21 czerwca 1969r. rozpoczyna oficjalnie pracę jako Proboszcz parafii 
Zbąszynek. 

29 czerwca 1969 roku ks. Józef Ferensowicz, już jako Proboszcz, był organizatorem 
pierwszej w jego kadencji tradycyjnej uroczystości odpustowej w Kościele filialnym pw. Vw. 
Apostołów Piotra i Pawła. Przed Sumą odbyła się procesja odpustowa wokół kościoła, 
a o godz. 12,00 odprawiona została uroczysta Suma z udziałem kapłanów z dekanatu. Sumę 
odprawił ks. Dziekan Józef Janicki, a kazanie wygłosił Proboszcz ze Szczańca ks. Ryszard 
Krób. Wieczorem też w kościołku została odprawiona Msza św. i nieszpory. 

W czerwcu 1969 r. i w czasie wakacji wykonano też prace, które warto odnotować. 
Został naprawiony dach na kościele filialnym oraz studnia na cmentarzu. Przeprowadzono 
gruntowny remont wieży oraz dachu na kościele parafialnym. Zainstalowano zakupiony piec 
c.o. oraz skonstruowano i naprawiono całą instalację centralnego ogrzewania. Odmalowano 
salkę katechetyczną oraz 3 pokoje na plebani. 

02 września 1969 r. rozpoczyna pracę w naszej parafii jako katechetka s. Gabriela od 
Matki Bożej Bolesnej – Zofia Biro. Pracuje bez przewy przez 8 lat i 16 lipca 1977 r. zostaje 
przeniesiona do innego Domu. Ponownie wraca do Zbąszynka w 1986 r. i podejmuje pracę 
w naszej parafii w charakterze katechetki i przełożonej domu. S. żabriela od Matki Bolesnej 
w sumie w Zbąszynku pracowała 12 lat. 

W październiku 1969 r. obchodzony był 25- ty jubileuszowy Tydzień Miłosierdzia. 
W jego ramach odprawiono dwie Msze św. w domach chorych. Intencją Mszy św. dla dzieci 
i młodzieży była intencja za ich matki w celu zachęcenia do ofiarności dzieci na rzecz matek. 
We wszystkich grupach katechetycznych przeprowadzono też katechezy na temat „Pomóż 
utrudzonej matce”, a w ramach wstępnej katechezy pogadankę urozmaicono deklamacjami 
oraz drobnymi upominkami. Natomiast na lekcjach, na które były zaproszone matki, dzieci 
wręczyły im laurki z ofiarami modlitw. Dzieci składały również „Dary Ołtarza” dla wielo-
dzietnych rodzin. 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz jako wytrawny pedagog i dydaktyk szczególną uwa-
gę zwracał na efekty nauczania religii. Na zakończenie I okresu nauczania 1969 r. tak zapisał 
w kronice swoje spostrzeżenia „…Wyniki katechizacji są zadawalające. Dzieci i młodzież 
uczęszczają na naukę religii regularnie, prowadzą notatki i posiadają wymagane wiadomości. 
Pierwsze kontakty z młodzieżą nie należały jednak do najprzyjemniejszych. Zauważyłem 
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w klasie rozproszenie uwagi, rozmowy i słabe zainteresowanie tematem lekcji. Poprawę tego 
stanu rzeczy postawiłem zatem sobie za podstawowe zadanie w swej pracy katechetycznej. 
Przede wszystkim zmieniłem sposób prowadzenia lekcji. Chodziło mi o dydaktyczno-
metodyczny kształt zajęć. Rozszerzyłem tematy wykładów np. naświetlaniem tła historycznego, 
stosunków panujących w świecie chrześcijańskim, problemami współczesności. Miałem na 
celu pobudzenie młodzieży do aktywnego uczestniczenia w lekcji i tym samym większego zain-
teresowania. Omawianym tematem, aby mogły wyrobić sobie własny, określony pogląd na 
zagadnienia będące tematem zajęć. Rezultaty nie dały na siebie czekać. Po kilku już lekcjach 
znacznie wzmogło się zainteresowanie zajęciami, w klasie zapanował spokój i uwaga mło-
dzieży była skoncentrowana na temacie wykładu oraz nawiązany został z nią właściwy kon-
takt”.1 

01 grudnia 1969 r. po dłuższej nieobecności wikariusza na terenie parafii i dzięki po-
mocy ks. Dziekana Józefa Janickiego w rozwiązaniu tego problemu, podjął pracę w naszej 
parafii o. Marek Passon ze Zgromadzenia OO Pasjonatów. W związku z tym ks. Proboszcz 
mógł wprowadzić oddzielną Mszę św. z kazaniem dla młodzieży oraz weszła na stałe wie-
czorna Msza św. o godz.18,30. 

O godz. 24,00 parafianie Mszą św. z kazaniem powitali Nowy Rok- 1970. Frekwencja 
była średnia, ale ogromne przeżycie, bo była to pierwsza Msza św. na rozpoczęcie Nowego 
Roku odprawiona w nocy. Dotychczas takich Mszy św. w naszej parafii nie było. 

Miesiąc styczeń to tradycyjne wizyty duszpasterzy w domach parafian. Ks. Proboszcz 
po raz pierwszy wraz z wikariuszem spotykał się w innej sytuacji z parafianami niż dotych-
czas, bo w ich domach. O tym wydarzeniu pisał w kronice „…Może w około 8 domach nie 
zastaliśmy nikogo. Przyjmowano nas serdecznie. Rozmawialiśmy z rodzicami o sprawach 
parafii, o postępach w nauce dzieci. Pierwsze te spotkanie poza kościołem i kancelarią para-
fialną pozostawiło wrażenie dodatnie”. 2 

08 lutego 1970 r. zorganizowano w parafii pierwsze spotkanie z młodymi małżeń-
stwami, na które przybyło około 30 par. Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz zagaił spotkanie, 
a zbąszynecka położna Łucja Dąbrowska wygłosiła prelekcję na temat termicznej metody 
regulacji poczęć. Po prelekcji wywiązała się żywa dyskusja, co wynikało z dużego zaintere-
sowania zebranych tym tematem. 

W dniach od 15– 19 marca 1970 r. trwały w parafii rekolekcje wielkopostne. Nauki 
głosił ks. Herbert Vpiołek z diecezji wrocławskiej, student ATK. Rekolekcje wzbudziły wiel-
kie zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i starszych, uwidoczniło się to we fre-
kwencji na naukach ogólnych i stanowych. Rekolekcjonista ujął wiernych swoja postawą, 
bezpośredniością, tematyką nauk. Parafianie byli bardzo zadowoleni z rekolekcji, można 
również stwierdzić na podstawie licznych spowiedzi i Komunii Vw. Rekolekcje zakończyły 
się w Dzień św. Józefa uroczystą Mszą św. o godz. 18,00, na której obecni byli wszyscy ka-
płani z Dekanatu, m.in. w związku z imieninami ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza. 

W roku 1970 po raz pierwszy w historii tut. parafii odbyła się Rezurekcja o godz. 
24,00, po zakończeniu liturgii wielkopostnej. Padał wówczas duży śnieg i cały Zbąszynek był 
zasypany 30-centymetrową warstwą śniegu. Na Rezurekcję w nocy przybyło jednak bardzo 
wielu parafian. Wprowadzenie Rezurekcji w nocy zostało przyjęte przez parafian bardzo po-
zytywnie. 

W 1970 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza powstaje w parafii 
żrupa Charytatywna, w skład której weszliŚ Michał Dochniak, Albin Borowczak, Wanda 
Woźniak, Jadwiga Buczek, Jadwiga żórecka, Irena Białasik, Stanisława Kratowicz, Anna 
Nowak i Irena Budych. żrupa ta rozdzielała napływające do parafii dary i roznosiła do domu 

                                                 
1 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s. 46 
2 Tamże, s.48 
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dla biednych i potrzebujących. Odwiedzała także chorych i samotnych oraz pomagała im 
w załatwianiu koniecznych lekarstw. Członkowie żrupy charytatywnej wyjeżdżali także na 
rekolekcje do Vw. żóry koło Leszna żostyń u o. Filipinów oraz do naszego Diecezjalnego 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. żrupa Charytatywna działała 
w parafii przez 29 lat i została rozwiązana w 1997 r. 

03 maja 1970 r. bardzo uroczyście w parafii obchodzono święto Matki Bożej Królo-
wej Polski. Msze św. w tym dniu odprawiano na mocy specjalnego indultu o Matce Bożej 
z 3 maja. W czasie Mszy św. odmawiano specjalną modlitwę powszechną, a po Mszach św. 
modlono się za kapłanów słowami Ojca Vw. Pawła VI. W czasie Sumy odnowiono Milenijny 
akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła. W modłach łączono 
się z całym źpiskopatem Polski, którego kardynałowie i biskupi modlili się na Jasnej żórze 
odnawiając ślubowanie oddania Kościoła i naszej Ojczyzny w opiekę Bogu i Jego Matce. 
Modlono się także za całe duchowieństwo oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. 

01 października 1970 r. do naszej parafii przybyła s. Chrystiana od Woli Bożej– Sabi-
na Jodkowska, która przez 2 lata była gospodynią na plebanii. 

11 października 1970 r. została uroczyście odprawiona Msza św. odpustowa. Odpust 
w naszej parafii poprzedziło 40- godzinne nabożeństwo, podczas którego były wygłaszane 
nauki dla wiernych związane tematycznie ze zmianami liturgicznymi podczas Mszy św. Nau-
ki wygłaszał Dziekan ks. Józef Janicki. Sumę odprawił ks. dr źdward Jagodziński– Kanclerz 
Kurii Biskupiej w żorzowie. Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz tak opisuje to wydarzenie 
„…Uczestnictwo w naukach, tak stanowych (dla młodzieży), jak i kierowanych do wszystkich 
parafian. Mszach Vw., adoracji Najświętszego Sakramentu zadowoliło mnie. Uważam, że na-
uki odpustowe wygłaszane przez ks. Dziekana Janickiego były trafne i przyjmowane przez 
słuchaczy z dużym zainteresowaniem. Mam też nadzieję, że wpłyną dodatnio na ich życie du-
chowe. Przy takich okazjach jak odpust, nie spotykam się z obojętnością również w sprawach 
praktycznych. Parafianie zachęcani przeze mnie przychodzą i udzielają pomocy przy pracach 
porządkowych, chociaż w większości ci mają dużo własnych sprawi pracy w swojej rodzi-
nie.” 3 

Powyższe przygotowanie parafian do zmian liturgicznych podczas Mszy św. zaowo-
cowało tym, że właśnie 29 listopada 1970 r. po raz pierwszy w naszym kościele, jak zresztą 
w całej Polsce został wprowadzony nowy ryt Mszy św.  

Jak wcześniej już wspomniano, ks. Proboszcz Józef Ferensowicz jako wytrawny pe-
dagog, w swojej pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na wychowanie dzieci 
i młodzieży w duchu religijnym poprzez realizację szerokich zadań i stosowanie różnorod-
nych form. Oczywiście, nigdy nie pomijał w tej dziedzinie współpracy z rodzicami i ich edu-
kacji religijnej. Wszelkie przygotowania do otrzymania przez dzieci najważniejszych Sakra-
mentów św. przebiegały wg harmonogramu wspólnych spotkań dzieci z rodzicami. Odbywały 
się także wywiadówki okresowe, które poprzedzały udział rodziców we Mszy św. wraz z ho-
milią na temat wychowywania dzieci. 13 listopada w związku z uroczystością Vw. Stanisława 
Kostki, jak co roku, poza zwykłymi mszami, odprawiano Mszę św. dla dzieci i młodzieży 
z okolicznościowym kazaniem. Dużo młodzieży przystępowało do komunii św. 

W maju 1971 r. pod kierunkiem p. Jańczaka na cmentarzu parafialnym wybudowano 
studnię, o którą prosili parafianie. Natomiast w połowie czerwca rozpoczęły się prace przy 
generalnym remoncie dachu, który był mocno zniszczony i groził przeciekami. Prace objęłyŚ 
przekładanie dachu, podwójne pokrycie dachówką, wymianę dachówki zniszczonej na nową, 
założenie nowych gąsiorów oraz prace blacharskie, jak wymiana wszystkich starych rynien 
odpływowych na nowe. Bardzo kosztowne te prace zostały zakończone i komisyjnie odebrane 
11 września, a dzieło to dobrze wykonała firma Gutsche z Wolsztyna.  

                                                 
3 Kronika Parafialna, l.1945-1983, s. 54-55 
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23 maja 1971 r. do I Komunii Vw. przystąpiło 75 dzieci Jak każdego roku dzieci pro-
cesjonalnie wprowadzono do kościoła parafialnego. Ważnym momentem tej uroczystości 
było wspólne przystępowanie dzieci wraz z ich rodzinami i krewnymi. Po południu odbyło się 
nabożeństwo eucharystyczne dla dzieci, po którym wykonano wspólną fotografię. Od 23 do 
30 maja dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w codziennych Mszach św. z okoliczno-
ściowymi naukami dla dzieci. 

 

 
 

I Komunia Vw. 23.V.1971 r.( w środku) ks. Proboszcz Józef Ferensowicz i wikariusz o. Marek 
Passon                                                                                                                   fot. archiwalna 

 
27 czerwca 1971 r. na wszystkich Mszach św. ks. Proboszcz podziękował ks. prefek-

towi o. Markowi Passonowi za dwuletnią pracę w naszej parafii. Ojciec Marek przeszedł do 
Diecezji olsztyńskiej, a w jego miejsce z dniem 01 lipca 1971 r. przyszedł ks. Antoni Sroka. 

Od września 1971 r. ks. wikariusz Antoni Sroka zorganizował drużynę piłki nożnej 
ministrantów pod nazwą „Zakrystianka”. Ich osiągnięcia były wysokie, bo wygrywali mecze 
z kolegami z Babimostu, ze Zbąszynia, a w rozgrywkach międzyklasowych Szkoły Podsta-
wowej w Zbąszynku byli niepokonani. 

Ks. Antoni Sroka aktywnie rozbudował także koło ministranckie, które liczyło 25 
osób. Wszyscy oni wykonywali solidnie nałożone obowiązki, przestrzegając swoich grafików 
służenia do Mszy św. w niedzielę i w dni powszednie. Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz wy-
soko oceniał ich zaangażowanieŚ „Wszyscy ministranci są bardzo przywiązani do kościoła. 
Chętnie służą do Mszy Vw., jak również biorą udział w innych uroczystościach parafialnych– 
np. odpust, misje, rekolekcje parafialne oraz święta”. 4 

W dniach 12- 19 grudnia 1971 r. odbyły się Misje parafialne. Na Misje przybyli Oj-
cowie Dominikanie: o. Ambroży Adamski z Krakowa i o. Alojzy Urbanowski z Warszawy. 
W czasie Misji odprawiano po 3-4 Msze św. Nauki były podzielone naŚ ogólne, dla dzieci 
oraz nauki stanowe dla ojców, dla matek, dla dziewcząt i dla chłopców. Przez całe dwa dni 
odbywała się spowiedź, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, a potem generalna Komunia Vw. 
kobiet i mężczyzn. Frekwencja była bardzo wysoka. Rozdano ponad 6.500 komunii św. 

                                                 
4 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.71 
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Osobny dzień był poświęcony chorym. Jeden z o. Misjonarzy odwiedził w domach wszyst-
kich chorych i starszych ludzi, którzy nie mogli przyjść do kościoła. Razem było 29 osób.  

24 grudnia po raz pierwszy odprawiono dwie pasterki, o godz. 22,00 i tradycyjną 
o 24,00. Na obie pasterki przybyła bardzo duża ilość wiernych. Na zakończenie starego roku, 
31 grudnia odprawiono Mszę św. dziękczynną, a godz. 2400 Mszę św. na powitanie Nowego 
Roku. 

Rok 1972 był rokiem, w którym 
zmieniło się wnętrze kościoła parafialnego. 
W marcu ks. Proboszcz Ferensowicz zapro-
sił ks. Romana Kosłynowicz by dokonał wizji 
lokalnej w kościele w związku z zaplanowa-
nym remontem i malowaniem. Remont we-
wnętrzny świątyni został zaprojektowany 
przez s. Małgorzatę Majorską. Od czerwca 
do końca listopada trwały prace, m.in. zamu-
rowano okna w ścianie frontalnej w celu 
uzyskania jednolitej płaszczyzny, usunięto 
boczne ołtarzyki przy ołtarzu głównym, w 

prezbiterium umieszczono kryte punkty oświetleniowe za łukiem tęczowym, na osi głównej 
założono 4 żyrandole, zawieszono 4 małe żyrandole po obu stronach nad balkonami, zlikwi-
dowano ołtarzyk boczny, zostawiając jedynie obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wy-
konano malowanie całego kościoła techniką wapienną modyfikowaną. Ponadto zabezpieczo-
no i pomalowano rusztowania na dzwony, odmalowano salkę katechetyczną, parter plebani i 
okna oraz wyremontowano dach kaplicy cmentarnej i wymalowano jej wnętrze. Dodatkowe, 
nieplanowane, prace wykonano również w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła. W czerw-
cu 1972 r. wymieniono całą blachę na dachu, ponieważ okazało się, że stara była całkowicie 
zniszczona, wymieniono także blachę na samym szczycie wieży pod samym krzyżem, 
wszystko to bardzo poważnie podniosło koszt remontu. 

10 września 1972 r. ks. Proboszcz Józef Ferensowicz 
odprawił pierwsza Mszę św. w odremontowanym 
i odmalowanym kościele. Przypadał wtedy Dzień Kolejarza, 
więc jak zwykle Msza św. była odprawiana w intencji koleja-
rzy. 

W dniach 16- 17 października 1972 r. odbyła się piel-
grzymka dziękczynna z Diecezji gorzowskiej na Jasna żórę. 
Celem tej pielgrzymki było złożenie Bogu przez ręce Matki 
Bożej Częstochowskiej wyrazów miłości i wdzięczności za 
wszelkie dobro, jakim Bóg obdarza Diecezję, a także zaniesie-
nie gorących próśb o dalszą opiekę nad nową rodziną diece-
zjalną. Pielgrzymka miała bowiem miejsce po realizacji posta-
nowień Stolicy Apostolskiej odnośnie stworzenia nowych die-
cezji z dawnej gorzowskiej. Do Diecezji gorzowskiej przyłą-
czono części Archidiecezji wrocławskiej. 

1 listopada– to dzień Wszystkich Vwiętych. W tym 
dniu po zakończeniu w kościele parafialnym nieszporów żałobnych, na cmentarz wyruszyła 
procesja śpiewając po drodze Litanię do Wszystkich Vwiętych i modląc się za zmarłych. 
Na cmentarzu ks. Proboszcz Józef Ferensowicz wygłosił homilię, po czym modlono się za 
zmarłych przy pięciu stacjach, a także, na życzenie parafian, przy poszczególnych grobach. 
Po powrocie do kościoła odprawiono nabożeństwo różańcowe za zmarłych, a od Dnia Za-
dusznego codziennie odmawiane były modlitwy za zmarłych tzw. „wypominki”. 
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13 listopada 1972 r. w dniu św. Stanisława Kostki odbyła się uroczysta Msza św. dla 
dzieci i młodzieży. W tym dniu przyjęto również kilku kandydatów do grona ministrantów. 
Z inicjatywy ks. wikariusza Antoniego Sroki zakupiono materiały i uszyto stroje dla mini-
strantów. Koszty pokryto ze zbiórki pieniężnej zorganizowanej 12 listopada. Ks. Proboszcz 
Józef Ferensowicz na łamach kroniki wspomina o incydencie, który miał miejsce w czasie 
Mszy św. „(…)Nad Zbąszynkiem przeszła straszna burza – huragan. Silny wiatr pozrywał 
przewody elektryczne i w czasie Mszy św. pogasły światła. Mimo tych przeszkód we Mszy św. 
wzięła udział cała młodzież i wszystkie dzieci z parafii. Poza tym burza spowodowała wiele 
szkód. Wiatr połamał drzewa, pozrywał dachówki z wielu budynków. Dla naszego kościoła 
był pewnym sprawdzianem solidnie wykonanych uprzednio prac dekarskich. Ani jedna da-
chówka nie spadła z dachu naszego kościoła.” 5 

 

 
 

13.11.1972 r. Przyjęcie kandydatów do grona ministrantów                               fot. archiwalna 
 

04 lutego 1973 r. naszą parafię odwiedził Ordynariusz 
naszej Diecezji ks. Biskup Wilhelm Pluta, który do kościoła 
przybył o godz. 18,00. W imieniu parafii został powitany przez 
ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza oraz dzieci, młodzież 
i rodziców. Ks. Proboszcz m.in. powiedział, że  „… sercami są 
tu obecni także ci, którzy muszą pełnić odpowiedzialną służbę 
jako maszyniści, konduktorzy, pracownicy parowozowni, wago-
nowni i w ogóle PKP w Zbąszynku”. Następnie ks. Biskup po-
witał parafian, podkreślając swą radość w związku 
z przybyciem do naszej parafii. Wyraził też zachwyt nad odno-
wionym kościołem i dziękował za ofiary, które umożliwiły do-
konanie tak dużego remontu. Potem poświęcił dokonane dzieło, 
odprawił Mszę św. i udzielił pasterskiego błogosławieństwa 
zgromadzonym wiernym. Po Mszy św. odwiedził w domu chorą 
parafiankę Zofię Kutzmann. Podczas kolacji ks. Biskup spotkał 

się ze wszystkimi kapłanami z dekanatu i 
okolic. 

 

                                                 
5  Kronika parafialna, l. 1945 – 1983, s.75-76 

Ordynariusz Diecezji Gorzowskiej ks. Bp. 
Wilhelm Pluta podczas homilii w dn. 
04.II.1973r.                           fot. archiwalna 
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Poświęcenie przez Ks. Biskupa W. Plutę wyremontowanego prezbiterium 04.02.1973 r. 
fot. archiwalna 

 

 
 

Ks. Biskup Wilhelm Pluta w rozmowie z kapłanami (z lewej) ks. Prałat Jan Palica i (w środ-
ku) ks. Proboszcz Józef Ferensowicz                                                                    fot. archiwalna 

 
13 maja 1973 r. wprowadzono udzielanie Sakramentu Chrztu Vw. według nowego ob-

rządku, tzn. że będzie on udzielany w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. 
o godz.15,00. 

Od 30 września do 10 października 1973 r. trwał kurs przedmałżeński dla młodzieży 
od lat 16. Celem kursu było przygotowanie młodzieży do życia rodzinnego, pogłębienie wia-
domości z zakresu problematyki małżeńskiej i planowania rodziny. Kurs prowadzili 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Długa i owocna kadencja jako Proboszcza ks. Prałata Józefa Ferensowicza w latach 
1969- 1987 

 

78 

ks. Edward Welzandt, ks. Franciszek Ptak oraz instruktorzy z Poradnictwa Rodzinnego 
w Gorzowie Wlkp. Młodzież bardzo licznie wzięła udział w kursie. Na zakończenie wydano 
309 zaświadczeń ukończenia kursu. Młodzież stwierdziła, że kurs jest konieczny.  

Rok 1974 rozpoczęto jako Rok Jubileuszowy– Rok Vwięty pod hasłem wewnętrznego 
odrodzenia poprzez pojednanie z Bogiem i ludźmi. Uroczystym aktem inauguracji Roku 
Vwiętego było odczytanie listu pasterskiego źpiskopatu Polski. 

W ramach ogłoszonego Roku Jubileuszowego 1974 zorganizowano w maju piel-
grzymkę diecezjalną i we wrześniu wyjazd do katedry gorzowskiej. Wrześniową pielgrzymkę 
poprzedziło trzydniowe przygotowanie do niej, które przeprowadził ks. Adam Baran. Tridu-
um przeprowadzono według wskazań Kurii Biskupiej. Odprawiono Msze św. i nabożeństwa 
z naukami, przeprowadzono spowiedź, aby pielgrzymi mogli uzyskać odpust jubileuszowy. 
W pierwszym dniu głównym tematem nabożeństwa był Krzyż Vw. Wygłoszono na ten temat 
naukę, a po Mszy św. odbyła się adoracja Krzyża. W drugim - rozważano o pokucie i po 
Mszy św. odbyło się nabożeństwo pokutne. W ostatnim dniu tematem nabożeństwa była 
„Troska o życie w łasce”, a kazanie dotyczyło trwania w nawróceniu. Po Mszy św. zostało 
odprawione nabożeństwo do Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. 

W czerwcu z naszej parafii odchodzi ks. Antoni Sroka, który awansuje na stanowisko 
ks. Proboszcza w sąsiedniej parafii Kosieczyn. 01 lipca 1974 r. jako wikariusz w naszej para-
fii pracę podejmuje ks. Adam Baran – kapłan Diecezji przemyskiej. 

27 października odbyła się związana także z Rokiem Vwiętym Jubileuszowym, ogól-
nodiecezjalna pielgrzymka młodzieży ze wszystkich parafii, poza żorzowem, do katedry go-
rzowskiej. Przygotowania do pielgrzymki odbywały się podczas katechizacji.  

W dniu 15 listopada 1974 r. katedra gorzowska, w ramach obchodów Vwiętego Roku, 
gościła na pielgrzymce wszystkich kapłanów z diecezji celem uzyskania przez nich odpustu 
Jubileuszowego. 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz nie szczędził sił w wielkiej odnowie i rozwoju du-
chowego naszych parafian. Do stałych spotkań w miesiącu należałyŚ 

- spotkania z matkami różańcowymi w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, podczas 
którego odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja i zmiana tajemnic, 

- w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 15,00 odprawiana była Msza św., podczas 
której udzielany był sakrament Chrztu Vw. z odpowiednim pouczeniem dla rodziców dzieci 
i rodziców chrzestnych, a na krótko przed Chrztem Vw., w ustalonym terminie, wymienieni 
uczestniczyli obowiązkowo w specjalnych konferencjach, 

- w trzecią niedzielę miesiąca odbywały się spotkania z dziećmi ich rodzicami, które 
przystępowały w danym roku do pierwszych sakramentów św. spowiedzi i komunii.  

- w czwartą niedzielę każdego miesiąca odbywały się spotkania z młodymi małżeń-
stwami liczącymi staż od chwili zawarcia związku do 10 lat. Spotkania rozpoczynała Msza 
św. o godz. 15,00, a następnie była wygłaszana konferencja dla młodych małżonków. 

Na początku 1975 roku do naszej parafii tj. 26 stycznia przybył ks. Biskup Ordyna-
riusz Wilhelm Pluta. Celem przyjazdu było spotkanie z młodymi małżeństwami i młodzieżą. 
Zostały odprawione dwie Msze św.Ś o godz. 16,00 dla młodych małżeństw, a o godz. 18,30 
dla młodzieży. Udział zarówno małżeństw, jak i młodzieży był bardzo liczny. 

W roku 1975 weszła w życie również nowa Instrukcja o Liturgii Sakramentu Małżeń-
stwa, w której zostało ujęte, że śluby muszą być udzielane podczas Mszy św., co dotychczas 
to nie obowiązywało. 

15 czerwca 1975 r. odbyła się podniosła uroczystość w związku z wyniesieniem ks. 
Proboszcza Józefa Ferensowicza do godności Prałata honorowego Ojca Vw. 6 

                                                 
6 żWK, Organ  Urzędowy Kurii Biskupiej, Rok XVIII, wrzesień 1975, Nr 9 , s.335 
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Poniżej oryginalny dokument o nadaniu ks. Józefowi Ferensowiczowi tytułu Prałata 
honorowego Ojca Vw., nadesłany z Watykanu na ręce Biskupa żorzowskiego Wilhelma Plu-
ty. 7 

 
 

W związku z tym na godz. 9,00 do parafii przybył Ordynariusz ks. Biskup Wilhelm 
Pluta, który celebrował Najświętszą źucharystię i wygłosił homilię o zasługach 
ks. Proboszcza dla Diecezji gorzowskiej oraz parafii Zbąszynek. Podkreślił przede wszystkim 
ogromny wkład w organizowanie i prowadzenie Wydziału Nauki Katolickiej w Kurii Bisku-
piej w Gorzowie. 

Właśnie z tej okazji w teczce akt osobowych Kurii Biskupiej jest następujący zapis 
o ks. ProboszczuŚ”…Praca (proboszcza) w Zbąszynku jest cicha i nie rzucająca się w oczy. 
Jest to jednak praca bardzo odpowiedzialna i niełatwa. bycie proboszcza w Zbąszynku wy-
pełnione jest troską o poziom życia religijnego wiernych, nauką religii i sprawami material-
nymiś remonty budynków, malowanie kościoła, wystrój wewnętrzny kościoła– to wszystko 
zajmuje czas i wysysa siły.” 8 

15 września 1975 r. do parafii przybył ks. Edward Welzandt na wstępną wizytację 
przed wizytacją ks. Ordynariusza. Zwizytował on biuro parafialne, kościół parafialny i Vw. 
Apostołów Piotra i Pawła. W biurze i kościele parafialnym nie stwierdził żadnych usterek, 
natomiast zaznaczył, że w kościółku Vw. Piotra i Pawła należy otynkować wieżę. 

Od 03 do 05 października 1975 r. trwała natomiast wizytacja kanoniczna, na którą 
przybył ks. Biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta wraz z ks. Prałatem Mieczysławem Marszali-
kiem. W dniu przyjazdu ks. Biskup odprawił Mszę św. i odbył spotkanie z młodymi małżeń-
stwami. W sobotę w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła Biskup Ordynariusz odprawił 
Mszę św. dla chorych, starszych i matek z małymi dziećmi, po której udzielił specjalnego 
błogosławieństwa matkom z małymi dziećmi. Tego samego dnia hospitował lekcję nauki reli-
gii, którą prowadził ks. wikariusz Adam Baran. W ostatnim dniu wizytacji w niedzielę 
ks. Biskup spotkał się z poszczególnymi stanamiŚ o godz. 8,30 z dziećmi, o godz. 10,00 
z młodzieżą a o 11,30 z pozostałymi parafianami. Frekwencja spotkań z pasterzem naszej 
diecezji była bardzo wysoka, z czego ks. Biskup był ogromnie zadowolony, co wyrażał 
w swoich poszczególnych kazaniach. Ze Zbąszynka ks. Biskup wyjechał na wizytację 
do Kosieczyna.  

23 listopada 1975 r. podczas Mszy św. dla dzieci o godz.8,30 odbyło się uroczyste 
przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. 
                                                 
7 żWK, Organ Urzędowy Kurii Biskupiej, Rok XVIII, październik 1975, Nr10, s.388 
8 A. Worobiec, Zbąszynek miasto i węzeł (…), Zbąszynek 2003, s.128 
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Nowi ministranci po złożeniu przyrzeczenia 23.XI.1975 r.                                  fot. archiwalna 
 

W styczniu i lutym 1976 r. odbyło się spotkanie rodziców i starszych małżeństw 
(do 20-letniego stażu) z dr Witkowską na temat wychowania dzieci do czystości 
i uświadamiania ich. Spotkanie takie wynikało z potrzeby wyjaśniania tych spraw, gdyż coraz 
większa liczba parafian zasięgała opinii w tego typu sprawach u kapłanów. 

Na naszych kościelnych organach rozpoczął grać Józef Pańczocha, który godził swoje 
obowiązki służbowe z obowiązkami organisty. Po jego śmierci w 1991 r. funkcję tę przejął 
jego syn Stefan Pańczocha. 

11 grudnia 1975 r. zostaje skierowana do naszej parafii s. Salomea od Vw. Józefa– 
Aniela Adamczuk i pracuje przez 5 lat pełniąc obowiązki gospodyni parafii. 

03 października 1976 r. w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje powołaniowe. Ce-
lem ich było włączenie parafii w „Dzieło Duchowej Pomocy Powołań”. Zadaniem tego dzieła 
było utworzenie modlitewno-ofiarniczej pomocy, by ułatwić dzieciom i młodzieży obranie 
właściwej drogi życiowej, nakreślonej każdemu przez Opatrzność Bożą i wybłaganie licznych 
oraz dobrych powołań kapłańskich i zakonnych. Rekolekcje prowadził o. Pallotyn ks. Marian  
Stankowski i siostra ze Zgromadzenia SS. Misjonarek św. Benedykty– s. Cypriana Konacho-
wicz. Nowością tych rekolekcji było to, że prowadzący rekolekcje przeprowadzili katechezy 
w salce katechetycznej ze wszystkimi dziećmi i młodzieżą. Podczas rekolekcji wprowadzono 
księgę „Dzieła Duchowej Pomocy Powołań Kapłańskich i Zakonnych”, do której wpisało się 
około 500 osób, zobowiązując się do stałej modlitwy w intencji powołań. Rekolekcje zostały 
zakończone odnowieniem ślubów małżeńskich przez poszczególne pary małżeńskie, które 
rekolekcjonista błogosławił Najświętszym Sakramentem. 

24 stycznia 1977 r. ministranci wyjechali na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną 
żórę. Wzięło w niej udział 15 ministrantów, którzy zajęli 15 pierwszych miejsc w wyścigu 
gorliwości oraz siedem matek. Przed wyjazdem uczestniczyli w krótkim nabożeństwie 
z prośbą o błogosławieństwo na drogę. Uczestnicy pielgrzymki modlili się przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej o łaski potrzebne dla całej parafii, a szczególnie o powołania kapłań-
skie i zakonne. 

13 czerwca 1977 r. odbyło się poświęcenie ornatu z wizerunkiem św. Antoniego, 
sprawionego przez rodzinę spoza naszej parafii, odznaczającą się szczególną czcią dla św. 
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Antoniego. Poświęcenie ornatu zapoczątkowało wprowadzenie specjalnego nabożeństwa do 
Vw. Antoniego. W ten sposób postanowiono podziękować św. Antoniemu za wszystkie łaski, 
prosząc go o dalszą opiekę. Nabożeństwa do św. Antoniego odbywają się we wtorki i trwają 
nieprzerwanie do dziś. 

W okresie wakacyjnym nastąpiła zmiana wikarych. Odszedł ks. Adam Baran, przenie-
siony do parafii Vwiebodzin, mianowany również diecezjalnym wizytatorem nauki religii. 
W jego miejsce przyszedł wyświęcony w maju tego roku ks. Jan Radkiewicz.  

Oprócz księży zmieniły się też siostry katechetki. Ze Zbąszynka odeszła s. żabriela od 
Matki Bożej Bolesnej, a na jej miejsce przyszła s. Elżbieta od Trójcy Świętej- Anna Fedoro-
wicz. Oprócz nauczania religii pełniła ona także funkcję przełożonej Domu. 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz tak w kronice pisze o pracy s. żabrieli Biro  
„…włożyła ogromna pracę w wychowanie najmłodszych dzieci i wprowadzenie ich w życie 
Kościoła. Szczególnie należy podkreślić Jej pracę w przygotowaniu dzieci do pierwszych sa-
kramentów świętych. Odznaczała się wielką troską o dzieci, które katechizowała, a także 
utrzymywała ścisły kontakt z rodzicami swych uczniów. Wobec wszystkich ludzi miała bardzo 
życzliwą postawę.” 9 

Z wielkim poświęceniem i bezinteresownie nasza parafianka Wanda Woźniak prowa-
dziła lekcje wyrównawcze w nauce religii oraz przygotowywała do I Komunii Vw. dzieci 
wymagających specjalnego toku nauczania. Prowadziła też przez pewien okres za czasów 
ks. Prałata Ferensowicza kronikę parafialną. 

Ks. Jan Radkiewicz rozpoczynając pracę w naszej parafii był inicjatorem powstania 
i kontynuowania młodzieżowych grup oazowych (w 1963r podjął na nowo prowadzenie ich 
w formie rekolekcji Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki). Oazy rozwinęły się w ruch, zwany 
dziś Ruchem Vwiatło- bycie, a ks. Franciszek Blachnicki był ich twórcą i założycielem. 
W naszej parafii do grup oazowych należeli m.in.Ś Wiesława Jankiewicz, Dorota Zwiernik, 
Ewelina Burchart, Małgorzata Kratowicz, Artleta Pracz, Beata Bok, Rafał Szczepaniak, Jacek 
Woźny, źlżbieta Kuśnierek, Mirosława Kubicka, źlżbieta żórecka. 

 25 października 1977 r. zakończono tynkowanie kościoła Vw. Apostołów Pio-
tra i Pawła. Ofiary na potrzeby remontu parafianie złożyli chętnie i wszystkie koszty zostały 
pokryte w całości. Parafianie także pomagali przy budowie i rozbiórce rusztowania. 

27 listopada 1977 r. o godz. 
16,00 dla wszystkich parafian została 
wystawiona sztuka religijna o głębo-
kiej treści pt. „Dziesięć Przykazań”. 
Autorem jej jest Wojciech Bąk, 
a sztukę reżyserował i przygotował 
ks. Jan Radkiewicz przy współpracy 
jednego z zawodowych aktorów teatru 
zielonogórskiego. Sztuka cieszyła się 
dużym powodzeniem, a najważniejsze 
było to, że młodzież przekonała się, iż 
może coś dać z siebie i przygotować 
taki występ. 

04 grudnia 1977 r. podczas 
wszystkich Mszy św. występował 
w naszym kościele zespól muzyczny 

                                                 
9 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.122 

Spektakl „10 przykazań”, ks. J. Radkiewicz 
27.XI.1977 r.                                  fot. archiwalna 
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kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Zespół ten cieszył się wielką 
popularnością w całej diecezji, a dla parafian była to niecodzienna okazja posłuchania muzyki 
religijnej w artystycznym wykonaniu. 

 15 stycznia 1978 r. odbyły się „Nieszpory jasełkowe”, które przygotował 
ks. Jan Radkiewicz przy współpracy s. źlżbiety Fedorowicz. Jasełka wystawiono w kościele 
parafialnym i zapiały się w pamięci naszych parafian.  

Dzień 30 kwietnia 1978 r. to Dzień Maryjny w naszej parafii. Podczas wszystkich 
Mszy św. homilie głosił zaproszony ks. Teofil Herman – znawca kultu Maryjnego. Treść ka-
zań dotyczyła rozbudzania kultu maryjnego, a służyły one przygotowaniu wiernych do głęb-
szego przeżycia aktu oddania Polski w niewolę Maryi. Kazania kończyły się rozdaniem cu-
downego medalika. 

Właśnie w tym czasie powstaje w parafii Grupa Apostolatu Maryjnego prowadzona 
przez ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza. żrupę utworzyły następujące osobyŚ Irena Budych 
jako animatorka, Wanda Woźniak, Anna Nowak, Alicja Szarejko, Wiktoria Dziedziewicz, żer-
truda Napierała, Józefa Bąk, Antoni Kratowicz, żabriela Spisteser, Bogumiła Wróblewska, 
Janina Kubicka, źugenia Tymorkiewicz i Józef Wojtyna. Spotkania modlitewne Apostolatu 
Maryjnego odbywały się w kościele parafialnym każdego 27- go dnia miesiąca. Odmawiano 
w tym dniu Różaniec w intencji kapłanów, członków apostolatu i w innych. Moderatorem 
diecezjalnym i krajowym Apostolatu Maryjnego był ks. Teofil Herman. Spotkania diecezjalne 
apostolatu odbywały się w Paradyżu, Zielonej żórze i Sulechowie. Grupa przetrwała do 
1997 r. 

7 maja 1978 r. o godz. 10,00 odprawił Mszę Vw. prymicyjną ks. Piotr Doellert, który 
w trakcie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu korzystał ze stypendium 
ufundowanego przez naszych parafian ze Zbąszynka. 

06 sierpnia 1978 r. zmarł Papież Paweł VI, za którego nabożeństwo żałobne w parafii 
zostało odprawione 14 sierpnia o godz. 17,30. Na miejsce zmarłego Pawła VI wybrano Jana 
Pawła I, który po krótkim pontyfikacie zmarł nagle 27 września 1978 r. 

Ku zaskoczeniu świata i wszystkich Polaków 16 października 1978 r. konklawe kar-
dynałów mocą i łaską Ducha Vw. wybrało na Stolicę Piotrową papieża nie Włocha (w 1523 
roku następcą Vw. Piotra był Holender Adrian Dedel czyli Hadrian VI, później wybierano 
tylko Włochów).  

O godz. 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się 
biały dym. W chwilę potem z balkonu bazyliki kardynał Pe-
rykles Felicji ogłosił, że Namiestnikiem Chrystusa na Ziemi 
został wybrany polski Kardynał Archidiecezji Krakowskiej 
Karol Wojtyła. Obrał on imię Jana Pawła II. Był najmłod-
szym papieżem od 1823 roku - nieskończone 58 lat. 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz tak napisał o tym 
wydarzeniu na łamach kroniki parafialnejŚ „(…) w związku 
z tym w dniu 18 października odprawiona została dziękczynna 
Msza Vw. podczas której dziękowaliśmy Bogu za to, że Ojcem 
Vw. został wybrany nasz rodak, modląc się jednocześnie 
o łaski potrzebne do sprawowania tak ważnego urzędu 
i polecając Osobę Jego specjalnej opiece Matki Bożej, do 
której Ojciec Vw. ma wyjątkowe nabożeństwo. 22 październi-
ka Telewizja Polska transmitowała z Rzymu przebieg uroczy-
stości związanych z inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II. 
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Zachęciliśmy wprawdzie parafian do obejrzenia tego programu, sądzę jednak, że nie tylko 
mieszkańcy Zbąszynka, ale całej Polski spędzili te godziny przed telewizorami”. 10 

Jesienią 1978 r. w naszej parafii zawiązuje się Ruch Domowy Kościół– Oaza Rodzin. 
Powstaje on jako owoc ogólnopolskich rekolekcji oazowych przeżytych latem tego roku. Do 
Ruchu przystępuje siedem rodzinŚ Stanisława i Antoni Kratowicz, Tadeusz i Ryszarda Szczer-
ban, Anna i Czesław Szczerban, Irena i Aleksy Budych, Krystyna i źdmund Szulc, Teresa 
i Zenon Białasik, Jadwiga i żerard żórka. Opiekunem duchowym zostaje ks. Proboszcz Jó-
zef Ferensowicz. Spotkania odbywały się raz w miesiącu z ks. Proboszczem kolejno w domu 
u wyżej wymienionych. Rodzina, która gościła członków ruchu przygotowywała dane zagad-
nienie do dyskusji oraz skromny poczęstunek. Członkowie Ruchu Domowy Kościół brali 
udział także w rekolekcjach i spotkaniach diecezjalnych, które odbywały się w Paradyżu 
i Rokitnie. W tym składzie członkowie Oazy trwali do końca kadencji ks. Józefa Ferensowi-
cza tj. do 1987 r. 

11 listopada 1978 r. przypadła 60 rocznica odzyskania niepodległości przez naród pol-
ski. Jako wyraz wdzięczności, w niedzielę były odprawiane Msze św., podczas których wszy-
scy modlili się o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Odczytywano także „Słowo 
Biskupów polskich na 60-lecie odzyskania niepodległości” oraz wygłaszano na ten temat ka-
zania. Każdą Mszę św. kończyło odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę…” 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był tez fakt, że nasi parafianie i kolejarze, pa-
nowie: Bok źdward, Rodak, żajdecki Teodor i Fleiszerowicz Józef naprawili i uruchomili 
stary zegar na wieży kościoła parafialnego. 

17 grudnia rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, podczas których nauki głosił 
ks. Bernard Witucki. Na początku rekolekcji ks. Witucki poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego 
z intencją, aby ogarnęło ono grzeszników, obojętnych, niewierzących w ogóle, a szczególnie 
w naszej parafii. Po rekolekcjach rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej po domach. 

7 stycznia 1979 r. po raz pierwszy była transmitowana przez radio Msza św. odpra-
wiana w języku polskim przez Ojca Vw. Jana Pawła II. Msza św. była transmitowana co nie-
dzielę, o czym ks. Proboszcz Józef Ferensowicz powiadomił parafian i podał wszystkim dłu-
gość fal radiowych. źpiskopat ustalił także, że każdy 16 dzień miesiąca będzie dniem modlitw 
za Papieża. 

14 stycznia 1979 r. odbyło się po południu nabożeństwo kolędowe, na które złożyły 
się Jasełka przepięknie przygotowane przez wikariusza ks. Jana Radkiewicza, a także występ 
chóru, śpiewanie kolęd przez wiernych oraz odpowiednie modlitwy. 

W 1979 r. zostało utworzone w parafii Towarzystwo Przyjaciół KUL. Inicjatorem i za-
łożycielem był nasz wikariusz ks. Jan Radkiewicz. Został też wybrany Zarząd, w skład które-
go weszli: prezes– Stanisław Dera, sekretarz- Maria Mazurek, skarbnik– Antoni Kratowicz, 
księgowa– Zofia Woźna. Towarzystwo Przyjaciół KUL istniało 24 lata i zakończyło swoją 
działalność 01 stycznia 2004 r. Pod koniec każdego roku pieniądze zebrane od osób należą-
cych do Towarzystwa były wysyłane przekazem i podpisane przez proboszcza do Diecezjal-
nego Biura KUL w Gorzowie. W roku 1979 r. do Towarzystwa Przyjaciół KUL należało 297 
osób, a w 2002 r. już tylko 30. Na 36 diecezjalnych oddziałów, parafialne Towarzystwo 
w Zbąszynku pod względem rocznych wpłat, zajmowało jedno z pierwszych miejsc w diece-
zji. Co trzy miesiące na plebani odbywało się spotkanie formacyjne zarządu z ks. Probosz-
czem Józefem Ferensowiczem, na którym omawiano także problemy i zadania Towarzystwa. 

 02- 10 czerwca 1979 r. to wspaniałe i niezapomniane dni, które na trwale zapisały się 
na kartach dziejów Polski. Właśnie w tych dniach z I Pielgrzymką do ojczystego kraju przy-
był nasz ukochany Rodak, Papież Polak Jan Paweł II. Odwiedził On wówczas Warszawę, 

                                                 
10 Kronika Parafialna, l. 1945-1983, s.136 
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żniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię 
Zebrzydowską, Oświęcim-Brzezinkę, No-
wy Targ i Kraków. Ks. Proboszcz Józef 
Ferensowicz tak zapisał w kroniceŚ „… W 
związku z zapowiedzianym na 2 czerwca 
przyjazdem Ojca Vw. Do Polski, parafianie 
dorośli i dzieci przystąpili do sakramentu 
pokuty, aby powitać żo w stanie łaski. Na 
czas pobytu Papieża w Polsce bardzo ład-
nie udekorowano miasto. Organizowano 
też pielgrzymki do miast, w których Ojciec 
Vw. miał się zatrzymać, m.in. do żniezna, 
Częstochowy i Krakowa.” W kronice 
wklejono przepiękne pierwsze, kolorowe, 
duże zdjęcia z pobytu Ojca Vw. w Polsce.  

Ta historyczna wizyta następcy Vw. 
Piotra w naszej Ojczyźnie i głośne wołanie 
Papieża z Placu Zwycięstwa, kilkanaście 
lat później obaliło, począwszy od Polski, 
totalitarny ustrój komunistyczny w całej 
wschodniej źuropie. Byłoby zapewne nie-
wybaczalne, by w tym miejscu dla potom-
nych, nie napisać słów, jakie wypowiedział 

wówczas Ojciec Vwięty Jan Paweł II. Właśnie tymi słowami modlił się najpokorniejszy Sługa 
Boży w obecności miliona wiernychŚ „… Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał prze-
szłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną– bez Chrystusa. Nie sposób zrozu-
mieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną 
walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na wal-
kę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami 
legł również Chrystus- Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przed-
mieściu.  

I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II Papież, wołam z całej głębi 
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

Niech zstąpi Duch Twój! 
Niech zstąpi Duch Twój!  
I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi!  
Amen.” 11 
I cóż na takie zdecydowane słowa, przepiękną modlitwę i głośne wołanie nasz Dobry 

Ojciec w niebie? Jak nie mógł wysłuchać swojego ziemskiego syna, któremu dał w ręce ster 
prowadzenia swojej Owczarni.? Tak wysłuchał !!!… i odnowił oblicze polskiej ziemi mocą 
Ducha Vwiętego! Bez rozlewu krwi, cichutko …dał Polsce wolność w 1989r. odnawiając ob-
licze tej ziemi, jak prosił wyżej Jan Paweł II. 

 
17 czerwca 1979 r. w parafii uroczyście obchodzono 40 –lecie kapłaństwa ks. Prałata 

i naszego Proboszcza Józefa Ferensowicza. Po południu o godz. 16,00 została odprawiona 
Msza św. podczas której kazanie wygłosił ks. Ryszard Łaszcz. Po Mszy św. odbyło się skła-
danie życzeń przez parafian oraz przedstawicieli grup działających w parafii, młodzież i dzie-

                                                 
11  Piotrowicz G.,  Kowalski J. S. Pielgrzym w Ojczyźnie, Jan Paweł II 1920 -2005, Bochnia – Kraków 2005, s.32 

Ojciec Vwięty Jan Paweł II podczas pierw-
szej pielgrzymki do Polski, Warszawa,1979. 

fot. archiwalna 
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ci. Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego wystawili sztukę o św. Stanisławie Szcze-
panowskim. 

W ostatnia niedzielę czerwca parafianie pożegnali wikariusza ks. Jana Radkiewicza, 
który został przeniesiony do Sulechowa. W pierwszą niedzielę lipca do parafii przybył nowy 
wikariusz ks. Krzysztof Ślęzak, wyświęcony w tym roku w katedrze gorzowskiej. 

Z parafii odeszła też s. źlżbieta od Trójcy Vwiętej– Anna Fedorowicz, a na jej miejsce 
01 sierpnia 1979r. przybyła s. Wanda od Jezusa Odkupiciela– Wanda Lisowska, która przyję-
ła obowiązki katechetki. 

W dniach od 31 lipca 1979 r. do 21 sierpnia 1979 r. Jacek Woźny, za pracę w grupach 
oazowych został wybrany przez Diecezję żorzowską na wyjazd Pierwszej Rzymskiej żrupy 
Oazowej. Mama Jacka Woźnego, Zofia, tak wspominała tamten wyjazd „…wyjazd do Rzymu 
był organizowany tajnie przez Diecezję i siostry zakonne. Bilety na wyjazd sprowadzane były 
od poszczególnych osób z zagranicy. Jacek otrzymał bilet od pani Marii z Wiednia. Na lotni-
sku było im powiedziane przez siostry zakonne, że w samolocie się nie znacie, a jechało 60 
osób młodzieży z całej Polski. Pobyt w Rzymie trwał 2 tygodnie. Wiadomo, jaki wówczas mie-
liśmy okres komunistyczny, tak że niejedno trzeba było organizować tajnie i tak właśnie było 
z tą pierwszą Oazą Rzymską do Wiecznego Miasta. W naszej parafii było wiele grup oazo-
wych w tym czasie, a animatorem jednej z nich był Jacek, który był bardzo związany z kościo-
łem. Dla swojej grupy organizował on wycieczki i wyjeżdżał z nimi do różnych miejsc, by po-
znawać różne obiekty sakralne. Co roku w okresie wakacji on wraz ze swoją grupą wyjeżdżał 
w góry do Tylmanowej na okres dwóch tygodni.” 

20 kwietnia 1980 r. rozpoczęły się prace 
remontowe przy głównym ołtarzu w kościele para-
fialnym. Celem ich było zabudowanie ściany ołta-
rzowej. Prace wykonał, według projektu zatwier-
dzonego przez Kurię, Krzysztof Kabał– plastyk 
z Torunia. Prace te zostały ukończone 18 czerwca. 
Nad ołtarzem zawieszono olbrzymie obrazy przed-
stawiające pośrodku Chrystusa ukrzyżowanego, po 
lewej stronie Matki Najświętszej i św. Maksymi-
liana Kolbe, a po prawej stronie św. Jana 
i św. Andrzeja. Obrazy zostały namalowane tech-
niką ikonograficzną 

Ponadto w roku 1980 przeprowadzono ge-
neralny remont plebani. Przełożono dach, a we-
wnątrz wyłożono ściany tapetami, pomalowano 
resztę ścian, podłogi, drzwi i okna. W trzech poko-
jach podłogi wyłożono wykładziną dywanową.  

02 sierpnia 1980 r. do pracy w parafii 
przybyła s. Monika od Matki Bożej Miłosierdzia– 
Monika Bielicka, która nieprzerwanie przez 11 lat 
pełniła obowiązki gospodyni na plebanii. 

Latem w Polsce powiało odrobiną wolno-
ści. Pamiętne wołanie Ojca Vw. Jana Pawła II na 
Placu Zwycięstwa w Warszawie, o którym pisałem 
wyżej, Bóg zaczął realizować realnie w naszej 
Ojczyźnie.  

W drugiej połowie 1980 r. masowe wystąpienia robotnicze przybrały formę strajków 
wybuchających początkowo w mniejszych ośrodkach przemysłowych (Sanok, Mielec, 
Tczew), następnie w większych miastach (Poznań, Łódź), osiągając kulminację na Wybrzeżu, 

Ołtarz po remoncie, 1980 r. 
fot. Zdzisław Nowak 
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gdzie 13 sierpnia 1980 rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni żdańskiej. Do strajków 
solidarnościowych przystąpiła większość przedsiębiorstw żdańska i Wybrzeża, w tym Stocz-
nia Szczecińska, oraz kopalnia węgla kamiennego w Jastrzębiu. Zmuszone do rozmów władze 
państwowe zawarły ze strajkującymi porozumienia w Szczecinie, żdańsku i Jastrzębiu.  

Porozumienie gdańskie z 31 sierpnia zawierało zgodę rządu na utworzenie niezależ-
nych związków zawodowych. Komitety założycielskie nowych związków powstawały w ca-
łym kraju na skalę masową. 17 września 1980 r. na spotkaniu przedstawicieli komitetów 
strajkowych i założycielskich w żdańsku utworzono NSZZ "Solidarność" i powołano Krajo-
wą Komisję Porozumiewawczą z przewodniczącym Lechem Wałęsą na czele. 

22 września uchwalono Statut Związku, a 24 października dokonano jego wstępnej re-
jestracji w sądzie wojewódzkim w Warszawie. Ostatecznie Statut zarejestrowano 10 listopada 
1980 r. W momencie rejestracji Związek liczył ok. 10 mln członków (80% zatrudnionych). 
W naszym miasteczku powstawały również NSZZ „Solidarność”. 

24 października 1980 r. przybył do naszej parafii na wizytację kanoniczną 
J. E. ks. Biskup Paweł Socha. Dostojnego gościa na granicy parafii witali zmotoryzowani 
parafianie, a domy i ulice były odświętnie udekorowane. U progu świątyni ks. Biskupa powi-
tała orkiestra kolejowa, a następnie w asyście kapłanów kondekanalnych w uroczystej proce-
sji i przy śpiewie chóru wprowadzono żo do świątyni. Dzieci, młodzież i rodzice powitały 
Księdza Biskupa chlebem i solą. Następnie ks. Proboszcz Józef Ferensowicz witając pasterza 
naszej diecezji, przedstawił rys historyczny i stan religijno-moralny całej parafii, do której 
przynależało wówczas 4.212 „dusz”. 

Następnie ks. Biskup dokonał uroczystego poświęcenia nadstawy obrazowej nad 
głównym ołtarzem i zachęcił wszystkich zebranych do wspólnej modlitwy w intencji 121 
bierzmowanych, którzy przyjęli ten ważny Sakrament. 

W drugim dniu wizytacji Ks. Biskup Paweł Socha, po wizytacji kancelarii parafialnej, 
wygłosił Słowo Boże do ludzi starszych, chorych, samotnych i członków bywego Różańca, 
wyjaśniając potrzebę modlitwy, aby móc dźwigać codzienny krzyż swojego życia. Następnie 
odwiedził 6 chorych w  ich domach i zatrzymał się na parafialnym cmentarzu modląc się 
za zmarłych parafian. 

O godz. 15,00 ks. Biskup Paweł Socha uczestniczył w Mszy św. dla matek w stanie 
błogosławionym oraz małych dzieci. Mszę św. odprawił ks. Roman Harmaciński, a po Ewan-
gelii ks. Biskup wygłosił homilię o potrzebie chrześcijańskiego wychowania młodego poko-
lenia.. Na zakończenie Mszy św. udzielił uroczystego błogosławieństwa i pobłogosławił każ-
de dziecko z osobna. 

O godz. 17,00 nastąpiło spotkanie z grupami parafialnymi, które działają w parafiiŚ 
żrupą Charytatywną, Radą Katechetyczną, Oazą Rodzin, Doradztwem Parafialnym, Zarzą-
dem Towarzystwa Przyjaciół KUL i chórem parafialnym. Do wszystkich zgromadzonych 
według pełnionych funkcji ksiądz Biskup skierował piękne słowa zachęty do dalszego działa-
nia, a na dalszą twórczą pracę udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa. 

W godzinach wieczornych tego dnia ks. Biskup Paweł Socha spotkał się ze Służbą Li-
turgiczną (ministrantami, scholą i oazą) oraz z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami 
z całej parafii. 

W trzecim dniu wizytacji ks. Biskup rano podczas Mszy św. spotkał się z dziećmi 
i młodzieżą, a o godz. 11,30 odprawił Mszę św. pontyfikalną i wygłosił Słowo Boże dla 
wszystkich starszych parafian. Po Mszy św. ks. Proboszcz Józef Ferensowicz w imieniu 
wszystkich parafian pożegnał ks. Biskupa, dziękując za ojcowski, pełen miłości i życzliwości 
charakter wizytacji. 

Po południu ks. Biskup wyruszył na dalszą wizytację do sąsiedniej parafii Chocisze-
wo. 
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25 stycznia 1981 roku pod kierunkiem wikariusza ks. Krzysztofa Vlęzaka młodzież 
wystawiła „Jasełka” według Lucjana Rydla. Sztuka ta bogata w treści, słowa i stroje wywarła 
głębokie przeżycia i prawdziwy zachwyt wśród parafian. 

26 kwietnia 1981 r. podczas Sumy odbyła się podniosła uroczystość. Ks. Proboszcz 
Józef Ferensowicz dokonał poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” kolejarzy z Lokomo-
tywowni. Innym podniosłym wydarzeniem było poświęcenie krzyży w dniu 18 maja 1981 r. 
podczas Mszy św. o godz. 18,30. Krzyże te później rodzice zawiesili w szkole. 

28 maja 1981 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, odszedł do Boga 
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. 

Miał on 80 lat. 57 lat przeżył w kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 32 lata arcybisku-
pem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski i 28 lat członkiem Kolegium Kar-
dynalskiego. Odszedł kolejny wielki Polak, który na zawsze wpisał się złotymi zgłoskami 
w dziejach narodu polskiego. Nowym Prymasem Polski Ojciec Vw. Jan Paweł II mianował 
ks. Biskupa Józefa Glempa. 

22 czerwca 1981 r. do naszej parafii zostaje przeniesiona s. Celina od Miłości Bożej– 
Janina Kondracikowska, która została przełożoną Domu Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miło-
siernego w naszej parafii. Pracuje przez 5 lat, by wrócić tu z powrotem do pracy 13 lutego 
1991 r. na kolejne 3 lata pracy. 

Od 01 lipca 1981 r. nastąpiła również zmiana na stanowisku wikariuszy, ks. Krzyszto-
fa Vlęzaka zastąpił ks. Mirosław Gass. 

13 października 1981 r. o godz.13,00 podczas Mszy św., którą celebrował przybyły 
ks. Biskup Paweł Socha, został poświęcony sztandar NSZZ „Solidarność” kolejarzy Stacji 
PKP w Zbąszynku. Ks. Biskup wygłosił homilię do zgromadzonych wiernych.  

08 listopada 1981 r. w Zbąszyniu odbył się przegląd pieśni religijnej „Vpiewajmy Pa-
nu”. Naszą parafię reprezentował zespół muzyczny prowadzony przez ks. Mirosława. Na 
otrzymanym dyplomie za uczestnictwo czytamyŚ „Z okazji spotkania przy wspólnym dzieleniu 
z źwangelią w piosence religijnej, składamy serdeczne podziękowanie, życząc, aby trud 
w pogłębianiu wiary i głoszeniu Jego słowa, Chrystus wynagrodził z obfitości Swego serca… 
Organizatorzy.” 

Dzień 13 grudnia 1981 r. to dla Polaków pamiętny dzień– dzień wprowadzenia stanu 
wojennego przez władze komunistyczne.  

Podczas każdej Mszy św. w szczególny sposób modlono się za naszą Ojczyznę, a po 
Komunii Vw. śpiewane były „Suplikacje”, natomiast po Mszy św. śpiewano „Boże coś Pol-
skę”. 

W roku 1982r. ks. Prałat Józef Ferensowicz podjął się kolejnego wielkiego wezwania 
- budowy salki katechetycznej za budynkiem kościelnym. Powodem budowy były coraz to 
gorsze i trudne warunki w prowadzeniu katechizacji dzieci i młodzieży. Wzrastający wyż 
demograficzny, mała salka katechetyczna w przedsionku kościoła, brak dodatkowych salek 
m.in. spowodowały podjęcie tej karkołomnej decyzji w dobie braku czegokolwiek Polsce po 
wprowadzeniu stanu wojennego. Był to czas walki każdego Polaka o każdy towar, którego po 
prostu nie było bądź był on reglamentowany. Ale jak nie ufać pomocy Boskiej w takich sytu-
acjach? 

W dniu imienin ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza 19 marca 1982 r. powstała z ini-
cjatywy ks. wikariusza Mirosława żassa grupa starszych ministrantów, w skład której weszli 
panowie: Franciszek Białasik, Zenon Białasik , Michał Dochniak, Albin Borowczak, Henryk 
Woźniak, Antoni Kratowicz, źdmund Szulc, Ryszard Ksej, Stanisław Paluch, żerard żórka, 
Jacek Fajfer i Andrzej Łażewski. Starsi ministranci służyli podczas Mszy św., a niektórzy 
z nich byli także lektorami czytającymi lekcje. 

14 kwietnia 1982 r. rozpoczęły się konkretne prace przy budowie salki. Ogromną po-
mocą służyli parafianie, którzy m.in. wykopali fundamenty.  
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28 kwietnia 1982 r. Ordynariusz naszej gorzowskiej Diecezji ks. Biskup Wilhelm Pluta 
przy okazji udzielania Sakramentu Bierzmowania młodzieży w naszej parafii dokonał wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę salki katechetycznej. 

Kilka miesięcy później, 07 listopada 1982 r. salka została oddana do użytku! Po Mszy 
św. o godz. 11,30 ks. Kanonik Henryk Dworak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
dokonał, wśród licznie zgromadzonych parafian, poświęcenia domu katechetycznego. 

Budowę domu ukończono w sierpniu, by potem prowadzić prace wykończeniowe, 
które trwały do października. Koszty budowy do momentu poświęcenia wyniosły wówczas 
116 703 zł. Ofiarę na budowę złożyły 592 rodziny, a w większości przypadków były to kwoty 
w wysokości po 1000 zł. Oprócz ofiar pieniężnych wielu parafian angażowało się w budowę 
poprzez pracę fizyczną. Należy w tym miejscu wymienićŚ ks. wikariusza Mirosława żassa, 
Józefa Pończochę, Tadusza Furmanowicza, Jana Baumgarta, p. Sęgotę (z murarzami i tynka-
rzami), Włodzimierza Kwaśnego, Ryszarda Stachowiaka i Zbigniewa Majchrzaka (z hydrauli-
kami), Józefa Fleiszerowicza i Stanisława Junika (z hydraulikami), Ireneusza Basińskiego 
(z elektrykami), Aleksego Budycha (ze stolarzami). Duży wkład w prace wnieśli także mini-
stranci i członkowie oazy. Należy także nadmienić, że bardzo przychylny mieli stosunek do 
budowy i pomoc wnieśliŚ Urząd Miasta i żminy w Zbąszynku, zakłady pracy PKP, Zakład 
Gospodarki Komunalnej i inne instytucje.  

Wybudowanie takiego dzieła wydawało się nierealne z uwagi na wielkie trudności 
materiałowe. Dzięki wybudowaniu Domu Katechetycznego dzieci i młodzież nareszcie miała 
godne warunki do nauki religii.  

W tym miejscu urywa się ciąg kroniki parafialnej i należało dalsze wydarzenia napisać 
na postawie własnych materiałów, dokumentów parafialnych oraz wspomnień i zapisków 
parafian. 

W czerwcu 1983 r. odchodzi do pracy w innej parafii wikariusz ks. Mirosław żass, 
a na jego miejsce przychodzi ks. Marek Czerniawski. 

14 sierpnia 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konają-
cego w Pniewach nasza parafianka Beata Bok (SJK). Jej powołanie poprzedziło aktywne 
uczestnictwo w grupie oazowej w naszej parafii. Co roku wyjeżdżała ona do Tylmanowej 
w górach na rekolekcje młodzieżowych grup oazowych. S. Beata pierwsze śluby zakonne 
złożyła 15 sierpnia 1989 r., a po pięciu latach 15 sierpnia 1994 r. złożyła profesję wieczystą. 
Do dziś przebywa, ona bez przerwy, w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Kona-
jącego w Pniewach.  
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s. Beata Bok SJK podczas składania ślubów                  fot.Czesława Bok 
15 czerwiec 1985 r. to także historyczny dzień 

w naszej parafii. Po raz pierwszy w dziejach parafii został wy-
święcony kapłan. Był nim o. Krzysztof Białasik. Spełniło się 
marzenie ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza, by mógł do-
czekać się jeszcze jakiegoś kapłana za swojej kadencji 
w Zbąszynku.  Częste modlitwy księdza i parafian w intencji 
powołań Bóg w swoim czasie wysłuchał. 

O. Krzysztof Białasik SVD 08 września 1978 r. rozpo-
czął nowicjat w Zgromadzeniu Słowa Bożego (Zakonu Werbi-
stów) w Chludowie i po złożeniu ślubów wieczystych w 1984 
r. przyjął święcenia kapłańskie w Seminarium Duchownym 
Księży Werbistów w Pieniężnie 15 czerwca 1985 r. Wkrótce 
potem wyjechał na misje do Paragwaju, a następnie do Boli-
wii. 

 
 

 
 
 

o. Krzysztof podczas Mszy prymicyjnej 
                             fot. Irena Szlegiel 
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Procesja prymicyjna o. Krzysztofa Białasika z domu do kościoła                fot. Maria Mazurek 
 

Mszę prymicyjną w Zbąszynku o. Krzysztof Białasik odprawił w dniu 30 czerwca 
1985 r. podczas Sumy. Podniosłą uroczystość rozpoczęła procesja z domu o. Krzysztofa 
z ul. Kosieczyńskiej do kościoła parafialnego. W domu rodzice prymicjanta Irena i Franciszek 
Białasikowie udzielili błogosławieństwa na całą drogę kapłańską i przyszłe misje, które były 
jego pragnieniem. W procesji oprócz rodziny tłumnie uczestniczyli parafianie, poczty sztan-
darowe, orkiestra, chór parafialny. Trasa procesji wiodąca ul. Kosieczyńską, przez Plac 
Dworcowy, Wojska Polskiego i Krótką była pięknie udekorowana flagami, girlandami i 
transparentami, a okna - obrazami. O. Krzysztof w czasie procesji szedł otoczony girlandą 
niesioną przez dziewczynki w białych sukniach. W czasie Mszy św. homilię wygłosił o. Leo-
nard Szamański były Prowincjał Słowa Bożego i Zakonu Werbistów w Polsce. Parafianie 
bardzo przeżyli wyświęcenie pierwszego kapłana w naszej parafii i jego Mszę Prymicyjną. To 
wielkie wydarzenie na długo pozostanie w pamięci wszystkich wiernych młodej, zbąszynec-
kiej parafii. Ojciec Krzysztof po krótkim pobycie w Polsce wyjeżdża na misje do Boliwii. 

W sierpniu 1985 roku zostaje przeniesiony do innej parafii ks. Marek Czerniawski, 
a obowiązki wikariusza w naszej parafii obejmuje ks. Grzegorz Białobłocki. 

25 maja 1986 r. w Katedrze żorzowskiej zostaje wyświęcony na kapłana nasz para-
fianin ks. Józef Białasik, który jest z kolei drugim kapłanem, po swoim bracie, w historii na-
szej parafii. Jak dumni muszą być rodzice Państwo Irena i Franciszek Białasikowie, że Bóg 
powołał dwóch ich synów do pracy w swojej winnicy.  

 

Vluby 

sława 
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Msza prymicyjna ks. Józefa Białasika 01 czerwca 1986 r.                        fot. Władyslawa Piotr 

 
Msza prymicyjna została odprawiona przez ks. Józefa Białasika w naszym kościele 

parafialnym w dniu 01 czerwca 1986 r. Tak, jak w 1985 r., była to niezwykle podniosła uro-
czystość. W procesji z domu przy ul. Kosieczyńskiej do kościoła brała udział wielka rzesza 
parafian. W czasie Mszy św. homilię wygłosił ks. Ryszard Łaszcz. Ks. Józef 7 lat pracował 
jako wikariusz w kilku parafiach diecezji, rozpoczynając w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Vwiętego w Zielonej żórze. Była to parafia, jak często określają księża, „pierwszą duszpa-
sterską miłością”. Tak wspomina ks. JózefŚ „…otrzymałem pierwsze szlify w dobrej szkole 
ks. Jerzego Nowaczyka…Często wracam do tego czasu, zachowując dobre wspomnienie. Mo-
je pierwsze wakacje, jako ksiądz spędziłem u brata, który już od 8 lat był misjonarzem 
w Boliwii. Ten wyjazd zdecydował o kierunku mojej kapłańskiej drogi. Po powrocie złożyłem 
prośbę do biskupa o pozwolenie na wyjazd do Boliwii. Zgodę otrzymałem dopiero po 6 latach, 
pracując jeszcze dwóch parafiach jako wikariusz”. Ks. Józef Białasik rozpoczął więc pracę 
misyjną Boliwii w 1993 r. w Laja en źl Altiplano, Aiquile, Omereque, Chapare źutre Rios. 
Od 2001 r. jest Proboszczem w parafii Santa Rosa de Roca w pobliżu większego miasta Santa 
Gruz, w tropikalnej części Bolowii. Ks. Józef tak opowiada o swojej parafii, życiu i wierze 
swoich parafianŚ”…Wioska, w której mieszkam, nie ma prądu, wodociągu ani żadnych udo-
godnień. Drogi są piaszczyste i nierówne. Mieszkańcy budują sobie domostwa z gliny, a da-
chy misternie kryją liśćmi, które przywożą z dżungli. W chatach jest klepisko z paleniskiem na 
zewnątrz, a cała rodzina sypia leżąc obok siebie. Bieda dehumanizuje ludzi, którzy dają się 
poniżać nawet za marną zapłatę. Ogromnym pozytywem tych społeczności jest naturalny pęd 
do wiary. Oni zawsze mieli potrzebę wiary w Boga…Indianie, zachowując swoją tradycję 
powoli wprowadzali elementy wiary chrześcijańskiej do swoich praktyk religijnych. Rozwinął 
się bardzo kult Maryi, szczególnie procesje z figurami, pięknie zdobionymi w kwiaty i bogate 
szaty. Bardzo silnie w tradycję wpisał się kult świętych, do tego stopnia, że znaczny procent 
nazw miejscowości ma w nazwie „święty”…Szczególnym kultem ogarnięci są zmarli. Vmierć 
należy tam do życia, gdyż jest bardzo duża umieralność i niska średnia wieku…Wielkim pro-
blemem naszej diecezji i całej Boliwii są sekty, czyli odłamy Kościoła zielonoświątkowców, 
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które bardzo agresywnie działają na ludzi wykorzystując ich emocje i biedę np. wręczając im 
upominki czy wyświetlając filmy propagandowe, w których Kościół katolicki przedstawiany 
jest w złym świetle…”. Teren parafii ks. Józefa jest bardzo rozległy, dlatego więc mając do 
dyspozycji samochód terenowy, jeździ po sąsiednich wioskach, by odprawić Msze św., głosić 
katechezę, udzielać sakramentu pojednania. Po południu ks. Józef wraca do Santa Rosa, by 
wieczorem odprawić Najświętszą źucharystię przy oświetleniu agregatorem. W 2007 roku 
minie już 14 rok jego trudnej pracy na misjach w Boliwii, dlatego więc nieustannie pamiętaj-
my w naszych modlitwach o misjonarzach. 

W czerwcu 1987 r. nastąpiło uroczyste pożegnanie ks. Prałata Józefa Ferensowicza, 
po 18 latach Jego owocnej, żmudnej i wytrwałej pracy w naszej parafii. Była to niezwykle 
wszechstronna działalność umiejętnie połączona z troską o rozwój duchowy parafii i rozwój 
materialny obiektów sakralnych parafii, zaplecza i obiektów kościelnych. 

 

 
 

Bp Józef Michalik i ks. Proboszcz Józef Ferensowicz VI.1987 r. 
fot. Maria Mazurek 

 
Pożegnanie odbyło się w wyjątkowej atmosferze przy wypełnionym po brzegi wier-

nymi kościele. Na Mszę św. w intencji ks. Prałata przybył Ordynariusz Diecezji żorzowskiej 
ks. Biskup Józef Michalik, który dziękował ks. Prałatowi za wszystkie lata posługi w Winni-
cy Pańskiej tego wiernego Bogu robotnika. Przybyli również wszyscy kapłani z naszego ba-
bimojskiego dekanatu, przyjaciele świeccy, zaprzyjaźnieni kapłani i liczne delegacje. Podzię-
kowania za pracę w parafii okazane były składanymi kwiatami przez przedstawicieli poszcze-
gólnych delegacji i pojedyncze osoby. W podzięce śpiewał parafialny chór i grała orkiestra 
dęta. W wywiadzie udzielonym redaktorowi tygodnika „Niedziela” (nr 30/1999) ks. Prałat 
powiedziałŚ „Przez 18 lat pracowałem jako proboszcz w Zbąszynku. Mile wspominam tamten 
czas…Pamiętam, że kiedy odchodziłem, żegnano mnie z wielkim żalem…”. 

Ks. Prałat Józef Ferensowicz wyjechał ze Zbąszynka i zamieszkał do końca swojego 
życia w Kapłańskim Domu źmerytów w żorzowie. 

11 maja 1997 r. odbyła się podniosła uroczystość w Urzędzie Miasta i żminy w Zbą-
szynku. Rada Miasta i żminy Zbąszynek nadała ks. Prałatowi Józefowi Ferensowiczowi, jako 
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byłemu Proboszczowi parafii Zbąszynek za jego wielkie zasługi, tytuł Honorowego Obywate-
la Miasta Zbąszynek. W imieniu władz uroczystości przewodniczył Burmistrz Miasta i żmi-
ny Wiesław Czyczerski, który wręczył ten tytuł wybitnemu człowiekowi naszej miejscowości. 
Liczne delegacje parafialne i miasta składały szczere gratulacje ks. Prałatowi. 

Ks. Proboszcz Józef Ferensowicz będąc na emeryturze w żorzowie często „zaglądał” 
do Zbąszynka i odprawiał Najświętszą źucharystię głosząc Słowo Boże. żdy już brakowało 
sił, przyjeżdżał do Zbąszynka ze swoim ziemskim aniołem stróżem i opiekunem  ks. Zbignie-
wem Samociakiem, który w słabościach fizycznych i ciężkiej chorobie ks. Prałata towarzyszył 
mu do chwili śmierci. 

10 grudnia 1999 r. wieczorem w piątek w żorzowie Wlkp zmarł ks. Prałat Józef Fe-
rensowicz w sześćdziesiątym roku swojego kapłaństwa.  

Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył Ordynariusz naszej diecezji ks. Bi-
skup Adam Dyczkowski, odbyły się 13 grudnia 1999 r. w Zbąszynku w kościele parafialnym. 
Zgromadziły one najbliższą rodzinę, wielu kapłanów i przyjaciół, delegacji oraz zbąszynec-
kich parafian. 

Ks. Prałat Józef Ferensowicz został pochowany na placu przy kościele parafialnym 
w Zbąszynku.  

 

 
 

Trumna ze zwłokami ks. Prałata Józefa Ferensowicza w kościele parafialnym 13.12.1999 r. 
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Msza św. za duszę śp. Ks. Prałata Józefa Ferensowicza, której przewodniczy Ordynariusz 
naszej diecezji Ks. bp Adam Dyczkowski– 13.XII.1999 r. 

fot. archiwalna 
 

 
 

Miejsce spoczynku ks. Prałata Józefa Ferensowicza na placu przykościelnym. 
fot. archiwalna 
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XV. 10- letnia posługa ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka  
jako Proboszcza Parafii Zbąszynek w latach 1987- 1997 

 
Po odejściu Ks. Prałata Józefa Ferensowicza na zasłużony odpoczynek obowiązki 

Proboszcza Parafii z dniem 25 czerwca 1987 r. powierzono Ks. Prałatowi Kazimierzowi 
Dziedziakowi, profesorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. 

Ks. Biskup Paweł Socha w następujący sposób opisuje sylwetkę naszego nowego 
Proboszcza „… Ks. Kazimierz Dziedziak urodził się 15 lutego 1935 r. w Siolkowej pow. No-
wy Sącz, w parafii żrybów. Był synem Piotra i Agnieszki z domu żołyźniak. Ochrzczony zo-
stał w kościele parafialnym w żrybowie 24 lutego 1935 r. przez ks. Bolesława żwoździew-
skiego. Rodzicami chrzestnymi byli Zygmunt Olszewski i Maria Witek. W 1941 r. ojciec umarł 
na gruźlicę. W tym też roku zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej w żrybowie. Pierwszą 
Komunię św. przyjął w kościele w żrybowie w 1943 r. W 1946 r. umarła matka na raka. Po 
śmierci matki opiekę nad dziećmi objęła siostra matki, ciocia Konstancja żołyżniak. Sakra-
ment bierzmowania otrzymał 13 kwietnia 1947 r. w żrybowie z rąk ks. bp. Karola Pękali. 

W 1948 r. ukończył szkołę podstawową i wstąpił do Niższego Seminarium Duchowne-
go Księży Jezuitów w Nowym Sączu. Jako seminarzysta uczęszczał do I Państwowego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Tam ukończył IX klasę. W 1950 r. 
opuścił Małe Seminarium w Nowym Sączu i powrócił do żrybowa, gdzie kontynuował 
uczęszczanie do szkoły średniej. W 1952 r. złożył egzamin dojrzałości w Nowym Sączu 
i wstąpił do Seminarium Duchownego w żościkowie- Paradyżu. 

Prośbę o przyjęcie do Seminarium Duchownego w żorzowie Wlkp złożył pismem 
z 5 sierpnia 1952 r. Po złożeniu wymaganych dokumentów i rozmowie z rektorem został przy-
jęty do żorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. 

Opinia rektora i grona pedagogicznego z 12 marca 1956 r. o dopuszczeniu do tonsury 
i niższych święceń informuje, że chorował przez kilka miesięcy na płuca. W kwietniu 1956 r. 
otrzymał tonsurę i cztery niższe święcenia z rąk ordynariusza administracji ks. infułata Zyg-
munta Szelążka. 

Opinia przełożonych ze stycznia 1957 r. jest pozytywna co do duchowego i intelektu-
alnego stanu alumna. Jednak ze względu na stan zdrowia decyzję o dopuszczeniu do święceń 
pozostawia się wyłącznie biskupowi T. Benschowi. Zgodnie z obowiązującymi wówczas prze-
pisami, przełożeni zaawansowaną chorobę płuc uznali za przeszkodę do wyższych święceń. 
Przeprowadzone badania wykazały jednak, że choroba jest zaleczona i alumn Kazimierz mo-
że być dopuszczony do święceń. 

W styczniu 1957 r. otrzymał święcenia subdiakonatu z rąk ks. bp. źdmunda Nowic-
kiego, a 26 maja 1957 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk bp Teodora Benscha. Na świę-
cenia kapłańskie musiał poczekać jeszcze rok z powodu młodego wieku. Dekretem ks. Pryma-
sa kard. Stefana. Wyszyńskiego otrzymał dyspensę od kanonicznego wieku do święceń pi-
smem z dnia 14 kwietnia 1958 r. Vwięcenia kapłańskie otrzymał dnia 22 czerwca 1958 r. 
z rąk ks. bp. Lucjana Bernackiego.  

Dekretem z dnia 10 lipca 1958 r. otrzymał nominację na wikariusza współpracownika 
w parafii p.w. św. Anny i św. Mikołaja w Krajence z obowiązkiem objęcia obowiązków 
15 lipca 1958 r. 

Odnowiły się problemy ze zdrowiem i dlatego już w grudniu został przeniesiony do 
parafii p.w. św. Krzyża w Otyniu, pismem z 23 grudnia 1958 r. W liście z dnia 4 lutego 
1959 r. informuje ks. biskupa z żrybowa, że przebywa na leczeniu i prosi o przedłużenie po-
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bytu na leczeniu. Takie przedłużenie otrzymał. Pracę duszpasterską podjął dopiero pod koniec 
lutego. 

Trudności z prowadzeniem normalnej pracy duszpasterskiej spowodowały, że posta-
nowił podjąć dalsze studia. Dlatego w liście z 15 lutego 1959 r. prosił ks. bp. Wilhelma Plutę 
o zezwolenie na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Były to jednak 
czasy ogromnego braku kapłanów w duszpasterstwie na wielkim obszarze ówczesnej admini-
stracji gorzowskiej. Dlatego w liście z 28 lutego 1959 r. ks. biskup wyjaśnił, że nie może wy-
słać ks. Kazimierza na studia z powodu braku księży do pracy duszpasterskiej. Pozostał więc 
w pracy duszpasterskiej w Otyniu. 

Po trzech latach gorliwej pracy duszpasterskiej, mimo trudności zdrowotnych, sprawi-
ły, że ks. bp Wilhelm Pluta postanowił wysłać ks. Kazimierza Dziedziaka na studia zagranicz-
ne. Dlatego skierował prośbę do ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego o przyznanie stypendium 
na studia specjalistyczne w Paryżu dla ks. Kazimierza Dziedziaka. Listem z dnia 11 sierpnia 
1962 r. skierowano prośbę o wyrażenie zgody ze strony Urzędu ds. Wyznań na wyjazd na stu-
dia specjalistyczne do Paryża. Mimo zgody ks. Prymasa, wyjazd na studia do Paryża nie do-
szedł do skutku z powodu odmowy ze strony władz państwowych. Ks. Biskup nie cofnął decyzji 
i pismem z dnia 6 września 1962 r. ks. Kazimierz Dziedziak został skierowany na studia na 
Wydziale Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dekretem z dnia 23 września zo-
stał zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii Otyń. 

Po dwóch latach powróciła sprawa skierowania na studia do Francji. Mimo pism 
z Sekretariatu Prymasa, ks. Kazimierz Dziedziak nie otrzymał paszportu i nie mógł się udać 
do Francji. W 1966 r. po raz trzeci podjęto starania o wyjazd na studia do Francji i tym ra-
zem nie udało się załatwić paszportu. 

źgzamin magisterski z filozofii zdał w 1968 r. u ks. prof. Krąpca. Ks. profesor napisał 
list do bp. W. Pluty 25 czerwca 1968 r. prosząc o umożliwienie kontynuowania studiów dok-
toranckich. Pismem z dnia 27 sierpnia 1968 r. ks. Kazimierz Dziedziak otrzymał przedłużenie 
studiów na dwa lata celem ukończenia kursu doktoranckiego i napisania pracy doktorskiej. 
Niestety, ciągle kłopoty ze zdrowiem i inne trudności sprawiły, że mimo przedłużenia czasu 
studiów jeszcze o jeden rok, pracy doktorskiej nie ukończył. 

Ks. Biskup postanowił odwołać ks. Kazimierza ze studiów i dekretem z 21 czerwca 
1971 r. ks. Kazimierz został skierowany do parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej 
żórze w charakterze wikariusza współpracownika z obowiązkiem objęcia obowiązków 
z dniem l września tegoż roku. 

W tym czasie usiłuje kontynuować pracę doktorską, ale ciągłe nawroty choroby, 
a przy tym zaangażowanie w posługi duszpasterskie utrudniają kontynuację pracy naukowej. 
Szeroko o trudnościach swoich relacjonuje w liście skierowanym do bp W. Pluty z 11 marca 
1978 r. 

Dekretem z 14 września 1978 r. został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii 
p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej żórze i mianowany prefektem Diecezjalnego Semi-
narium Duchownego w żościkowie- Paradyżu. Równocześnie bp. W. Pluta skierował do 
ks. Kazimierza odrębny list, w którym poleca „… nadal pracować na tezą doktorską, o ile 
zdrowie na to pozwala. Uprawniam Czcigodnego Księdza Magistra do comiesięcznej konsul-
tacji z profesorem KUL, potrzebnej do wykończenia pracy doktorskiej... Równocześnie dla 
dobra osobistego Drogiego Księdza Magistra i dla dobra zdobycia doktoratu - zakazuję Czci-
godnemu Księdzu Magistrowi wszelkiej pomocy duszpasterskiej w diecezji gorzowskiej lub 
poza nią. Wiem bowiem, że Czcigodny Ksiądz Magister będzie proszony o tę pomoc duszpa-
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sterską i z dobroci swego serca będzie chciał księżom pomagać. Muszę jednak bronić i zdro-
wia i doktoratu Czcigodnego Księdza Magistra, -więc ten zakaz wydaję, aby zawsze mógł się 
na mnie powoływać...”. 

Pełnienie funkcji prefekta wymagało, by oprócz zajęć wychowawczych prowadził także 
wykłady. Dlatego dekretem z 2 marca 1981 r. ks. mgr Kazimierz Dziedziak otrzymał nomina-
cję na wykładowcę filozofii chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w żościko-
wie- Paradyżu. 

Listem z 22 czerwca 1983 r. ks. bp. W. Pluta złożył życzenia ks. Jubilatowi Kazimie-
rzowi, który świętował 25- lecie święceń kapłańskich. 

żorliwą pracą duszpasterską, a także wielkim zaangażowaniem w pracę wychowaw-
czą w Seminarium ks. Kazimierz zyskał sobie dobrą opinię i dlatego dekretem z dnia 28 listo-
pada 1984 r. mianowany kapelanem honorowym Ojca Vwiętego i od tego czasu przysługuje 
ks. Kazimierzowi Dziedziakowi tytuł prałata. 

Mimo zaangażowania w pracę wychowawczą w seminarium, ks. prał. Kazimierz cią-
gle tęsknił za pracą duszpasterską. Ks. bp Józef Michalik wyraził zgodę na zaangażowanie się 
w pracę duszpasterską. Dlatego dekretem z dnia 25 czerwca 1987 r. został zwolniony z funkcji 
prefekta w Seminarium Duchownym w Paradyżu i mianowany tymczasowym zarządcą (admi-
nistratorem) parafii p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku. Ponieważ 
Urząd ds. Wyznań nie wyraził sprzeciwu wobec propozycji mianowania ks. Kazimierza Dzie-
dziaka proboszczem w Zbąszynku, ks. Biskup mianował go proboszczem tejże parafii pismem 
z 17 września 1987 r. …” 1 

W tym miejscu należy 
z przykrością odnotować fakt, że 
z okresu pracy w parafii ks. Prałata Ka-
zimierza Dziedziaka nie zachowała się 
żadna kronika, nie ma żadnych konkret-
nych zapisów z twórczej działalności ks. 
Proboszcza i jego współpracowników, 
szczególnie na polu duchowym. Zmu-
szony byłem skorzystać z własnych za-
pisków, a przede wszystkim z rozmów 
z parafianami, którzy dzielili się wspo-

mnieniami z tego okresu. Sądzę, że i tak 
nie wszystko będzie ujęte, jest to niemoż-
liwe, by dotrzeć do wszystkich wydarzeń. 

Starałem się napisać tyle, na ile było to możliwe. 
W styczniu 1988 r. ks. żrzegorz Białobłocki wraz ze s. żabrielą przygotowali wspa-

niałe Jasełka, w których licznie występowała młodzież i dzieci. Jasełka zostały zaprezentowa-
ne wszystkim parafianom w świątyni parafialnej. Przyjęto je z wielkim aplauzem i uznaniem 
dla grających i przygotowujących pokaz. 

05 czerwca 1988 r.- kolejne wielkie wydarzenie w historii naszej parafii. Pan powołał 
do pracy w swojej winnicy kolejnego robotnika, trzeciego już z kolei w krótkim czasie, 
w naszej parafii. Tego dnia w Katedrze żorzowskiej z rąk Ordynariusza Diecezji ks. Biskupa 
Józefa Michalika święcenia kapłańskie otrzymał ks. Jacek Woźny. 

                                                 
1 ECCLESIASTICA, Pismo Urzędowe Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Rok XV(LVIII), styczeń-marzec, 2005/1 Nr 1-3, s.73-76 

Jasełka, styczeń 1988 
fot. źlżbieta Dyńkowska 
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Ks. Jacek Woźny po zdaniu matury w 1980 r. podjął dalszą naukę w Wyższej Szkole 
Plastycznej w Poznaniu. Po dwóch latach pobytu na uczelni na jego żądanie skreślono go 
z listy studentów, by 01 października 1982 r. rozpocząć naukę w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Paradyżu. Mszę św. Prymicyjną ks. Jacek Woźny odprawił w swojej parafii 
w kościele pw. Macierzyństwa NMP w dniu 12 czerwca 1988 r. W domu ks. prymicjanta ro-
dzice Zofia i Franciszek Woźni udzielili synowi rodzicielskiego błogosławieństwa na jego 
dalszą, nową drogę życia. Z domu rodzinnego księdza przy ul Wojska Polskiego uformowała 
się procesja, która przeszła do świątyni parafialnej. Podczas Mszy św. homilię wygłosił 
ks. Mirosław żass, były wikariusz naszej parafii, któremu w dużym stopniu formację ducho-
wą i oazową zawdzięcza ks. Jacek Woźny. Ks. Jacek pracował w kilku parafiach w naszej 
diecezjiŚ w Pszczewie, żorzowie, barach i baganiu, a po otrzymaniu zgody w 2003 r., wyje-
chał na misje do Stanów Zjednoczonych. Od stycznia 2003 r. został wikariuszem w polskiej 
parafii pw. Vw. Stanisława Kostki Nowym Jorku, a od sierpnia 2005 r. został przeniesiony do 
parafii amerykańskiej pw. Vw. Anny- także w Nowym Jorku. 

 

 
 

12. VI. 1988 ks. J. Ferensowicz i ks. K. Dziedziak podczas Mszy prymicyjnej ks. Jacka Woź-
nego                                                                                                         fot. Władysława Piotr 

 

 
 

Msza prymicyjna ks. Jacka Woźnego 12.06.1988                                     fot. Władysława Piotr 
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Czerwiec 1989 r. to wielkie, zasadnicze zmiany ustrojowe w naszym kraju. Po 44 la-

tach narzuconego, totalitarnego systemu w naszym kraju, w wyniku demokratycznych wybo-
rów, zostaje obalony ustrój komunistyczny. Nasza Ojczyzna, mocą wołań o łaskę Ducha Vw. 
przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r podczas pamiętnej I Piel-
grzymki, uzyskuje upragnioną wolność. Powstaje pierwszy po wojnie demokratyczny, nie-
komunistyczny rząd z premierem Tadeuszem Mazowieckim na czele. 

Po odejściu wikariusza ks. żrzegorza Białobłockiego, który, w związku ze zmianami 
na stanowisku proboszczów, pełnił tę posługę w naszej parafii przez cztery lata, obowiązki 
duszpasterza obejmuje w sierpniu 1989 r. nowo wyświęcony kapłan z żłogowa ks. Piotr Pie-
niężny.  

Jesienią 1989 r. pod patronatem ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka zostały zorga-
nizowane przez ks. Piotra Pieniężnego oraz grupę parafian m.in. Marka i Aldonę Budniak, 
Lucynę i Tadeusza Sierżantów oraz Edmunda Szulca Dni Kultury Chrześcijańskiej. W celu 
wygłoszenia konferencji zaproszono m.in. dr nauk socjologicznych żrażynę Filipiak z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która w kościele opowiedziała zebranym parafia-
nom o swoim pobycie i wydarzeniach w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie związanych 
z objawieniami Matki Bożej. Ewa Najwer poetka z Poznania mówiła o roli poezji w jej życiu, 
a także dzieliła się swoimi wspomnieniami z pobytu na Syberii, gdzie była wywieziona ze 
Stanisławowa, gdy mieszkała na Kresach Wschodnich. Parafia gościła także senatora RP 
z naszego okręgu wyborczego Waleriana Piotrkowskiego, który omawiał problemy z zakresu 
planowania rodziny. 

 
W czerwcu 1990 r. odbyła się 

I Piesza Parafialna Pielgrzymka do Ro-
kitna, do naszego Diecezjalnego Sanktua-
rium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. 
Organizatorami pieszej pielgrzymki byli 
ks. Piotr Pieniężny, źugenia Angierska, 
Marek Budniak i Edmund Szulc. Wzięło 
w niej udział 88 osób.  

Pielgrzymka wyruszyła ze Zbą-
szynka, przez Dąbrówkę, Rogoziniec, 
Chociszewo, Lutol Suchy, Bukowiec 
i bółwin, w którym pielgrzymi po trudach 
przejścia w pierwszym dniu, nocowali 
w domach i w stodołach u gospodarzy. 
Mieszkańcy bółwina z wielką radością 

gościli u siebie pielgrzymów, dzieląc się z nimi także swoim jedzeniem.  
Drugiego dnia rano około godz. 10,00 przed popołudniem, pątnicy zmęczeni, ale jakże 

szczęśliwi, dotarli do Rokitna. Z wielką radością u wejścia do Sanktuarium pielgrzymów wi-
tał Kustosz Sanktuarium ks. Tadeusz Kondracki. Ks. Piotr Pieniężny odprawił uroczystą Mszę 
św. w intencji naszej parafii i wszystkich parafian oraz dziękował Matce Bożej Rokitniańskiej 
za dar pieszego do Niej pielgrzymowania. Po Mszy św. pielgrzymi udali się autobusem do 
Zbąszynka.  

Tym sposobem zrodziła się tradycja corocznego pieszego pielgrzymowania naszych 
parafian do Rokitna. Pielgrzymki odbywają się do dnia dzisiejszego. 

1 września 1990 r. po 30 latach nieobecności w kraju, w tym i naszej parafii, powróci-
ła nauka religii do zbąszyneckich szkół. W Zespole Szkół Zawodowych PKP naukę religii 

I Parafialna Piesza Pielgrzymka do Rokitna, 
czerwiec 1990                        fot. Irena Szlegiel 
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nauczał ks. Piotr Pieniężny, a w Szkole Podstawowej s. Wanda Lisowska, mgr Halina Grina 
i mgr źlżbieta Krzywak, a w przedszkolu obowiązków tych podjęła się Stanisława Towarzyń-
ska. 

Z dniem 01 grudnia 1990 r., mocą Dekretu Biskupa żorzowskiego Józefa Michalika, 
następują również zmiany granic naszej parafii. Do naszej parafii zostaje dołączona wieś 
Chlastawa z jej przepięknym drewnianym kościółkiem pw. Narodzenia NMP. Oto pełny tekst 
Dekretu: „8 ZMIANA żRANIC PARAFII KOSIźCZYN I ZB=SZYNEK, Biskup Gorzowski 
Znak: L 1-12/90 DźKRźT Mając na uwadze racje duszpastersko-administracyjne Diecezji 
żorzowskiej, szczególnie dobro duszpasterskie wiernych zamieszkujących miejscowość Chla-
stawa, po wysłuchaniu opinii oraz stanowiska Rady Kapłańskiej, z dniem 1 grudnia 1990 r.– 
na mocy kan. 515 K.P.K. – dokonujemy zmiany granic parafii Kosieczyn i Zbąszynek. 

 Wyłączamy z parafii Kosieczyn miejscowość Chlastawę i przyłączamy ją do parafii 
Zbąszynek z wszelkimi skutkami prawnymi. 

 Z tym dniem Ks. Proboszcz Parafii Zbąszynek, po trzyletniej tymczasowej obsłudze, 
przejmuje powyższą miejscowość pod swoją opieką duszpasterską i administracyjną z pełnymi 
prawami proboszcza. 

 Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w obu parafiach przez odczytanie go z 
ambony w najbliższą niedzielę po otrzymaniu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
przez okres jednego miesiąca. 

Dan w żorzowie Wlkp., w Uroczystość Chrystusa Króla, 
Dnia 25 listopada 1990 R.P. 
Ks. Mieczysław Marszalik                                                                     †Józef Michalik 
      Kanclerz Kurii                                                                               Biskup Gorzowski  
 
 

   W dniach od 27 grudnia 1990 r. do 
03 stycznia 1991 r. odbył się w czeskiej Pra-
dze Vwiatowy Dzień Młodzieży (Taize). W 
tych dniach na spotkanie z młodzieżą ze 
świata wyjechała także grupa pielgrzymów 
z naszej parafii, której opiekunem był wika-
riusz ks. Piotr Pieniężny. Uczestniczka spo-
tkania Małgorzata Kojat tak wspomina tam-
to spotkanieŚ „(…) Uczestnicy: Magdalena 
Budych, Lucyna burek, Danuta Vpiewak, 
Sławek Wrembel, Barbara Zaremba, Małgo-

rzata Kojat i inni. Wybraliśmy grupę śpiewu, 
prócz niej były: grupa milczenia, grupa po-
rządkowa. Dopiero na miejscu dowiedzieliśmy 
się, gdzie będziemy mieszkać. Lucyna burek, 
Lucyna Jankowiak, Dariusz Olczyk, i inni 

Uczestnicy Vwiatowego Dnia Młodzieży. 
fot. Małgorzata Kojat 

Uczestnicy Vwiatowego Dnia Młodzieży na 
ulicach Pragi.            fot. Małgorzata Kojat 
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mieszkali niedaleko Pragi. My mieszkaliśmy w Pradze. Przyjmowano pielgrzymów do domów 
rodzinnych. Nam jednak w udziale przypadła szkoła (Danuta Vpiewak, Małgorzata Kojat, 
Barbara Zaremba, i...(?) To nic, że warunki były spartańskie ( kawałek podłogi, karimaty, 
śpiwory), posiłki pod chmurką ( ciepłe zupy, albo fasolka po bretońsku w puszce). Staliśmy w 
kolejkach po chleb, owoce, ciastka. Najważniejsze było to, że jesteśmy razem. Młodzież z róż-
nych zakątków świata w jednej chwili mogła się spotkać, by modlić się, śpiewać kanony. Nie-
codzienne Msze święte były odprawiane w kilku językach. Czytano fragmenty listu Brata Ro-
ger ( nie mógł być w kilku miejscach jednocześnie). Te spotkania to nie tylko modlitwa, ale 
także możliwość zawierania nowych znajomości, podszlifowania języka. Wspólne i nieco-
dzienne przywitanie Nowego Roku. O godzinie 24 w Sylwestra ks. Piotr Pieniężny odprawił 
Mszę św. w języku włoskim. Credo każdy z nas odmawiał w swoim własnym języku, wspólnie 
brzmiało Amen, było jak na wieży Babel. Nowy Rok przywitaliśmy sokiem pomarańczowym, 
bawiliśmy się do białego rana. Pamiętam, spotkanie z Bratem Roger. To było coś niesamowi-
tego. Do dzisiaj mam przed oczami moment, kiedy siedząc na balkonie w jakiejś sali gimna-
stycznej dojrzałam stojącego na dole Brata Rogera` a wokół niego tłum młodzieży. Zbiegłam 
natychmiast na dół, pokonując po drodze wiele przeszkód. Kiedy stanęłam wreszcie przed 
Bratem w oczekiwaniu na błogosławieństwo, nic nie trzeba było mówić. Taki spokój emano-
wał od Brata Roger...To jest trudne do opisania. Naszą modlitwą było również zwiedzanie 
miasta: Hradczany, Most Karola– istne szaleństwo, można było kupić mydło i powidło m.in. 
mundury żołnierzy radzieckich. W czasie spaceru po Pradze spotkaliśmy Mnicha Koptyjskie-
go. 

Któregoś dnia byliśmy gośćmi Starszej Pani (Czeszki), zjedliśmy niecodzienny obiad- 
wołowinę z żurawinami i bitą śmietaną. Vpiewaliśmy kanony i słuchaliśmy opowieści, a także 
oglądaliśmy zdjęcia. Będąc w Pradze spotykaliśmy obcokrajowców wierzących i niewierzą-
cych. Wszystkich łączyło jedno: chęć spotkania, wspólnego śpiewu kanonów, rozważania 
o Bogu, a przy okazji chęć poznania innego kraju, nowych kultur. Często i ateiści zmieniali 
z nami zdanie. Poznałam Hindusa, który przeszedł na katolicyzm. Hilary żregory pochodzi ze 
Sri Lanki, przeprowadził się z rodzicami i rodzeństwem do Francji. Mieszkają w Nevers. 
W Sri Lance była ogromna bieda. Kiedy z nim rozmawiałam, dowiedziałam się, że jest w se-
minarium na 4 roku. Powiedział, że zaprosi nas na swoje święcenia kapłańskie. 

Oczywiście, nie potraktowałam tego zaproszenia, poważnie z tej prostej przyczyny, 
że myślałam, iż po dwóch latach Hilary zwyczajnie nie będzie pamiętał o moim istnieniu. Jak-
że się myliłam. Pewnego pięknego dnia, ku mojemu miłemu zaskoczeniu kolega Jacek Za-
wadzki przybiegł z zaproszeniem na Vwięcenia. Do końca nie dowierzał, czy na pewno poje-
dziemy. Pieczołowicie przygotowywaliśmy się do wyjazdu. Namalowałam obraz (wizerunek 
Jezusa), który musiałam poddać prześwietleniu (sprawdzano, czy nie zamalowałam jakiegoś 
cennego dzieła). Sprawdziłam różne rozwiązania dojazdu. Najlepiej pasował autokar, którym 
pojechaliśmy do Paryża. Nim dotarliśmy na miejsce przeżyliśmy wiele przygód. Jadąc szyb-
kim pociągiem z lotniczymi siedzeniami z Paryża do Nevers „wylądowaliśmy” w Lyonie. 
Na dworcu w Nevers pytając o drogę, starsza Pani, która miała takie samo zaproszenie jak 
my, usiłowała nam wytłumaczyć, jak tam dotrzeć. Pozornie trudno sobie wyobrazić, jak mo-
głyśmy się dogadać bez znajomości języka. Ja rozmawiałam po angielsku, nie znałam nato-
miast języka francuskiego, a Nieznajoma ni w ząb angielskiego. Po intonacji Uu la- uuu lala– 
wiadomo było, o co chodzi. Krótkie rozpoznanie na mapie miasta i w drogę. Każdy z nas był 
objuczony, jak wielbłąd– doszły nam jeszcze bagaże nieznajomej. Po kilku godzinach szczę-
śliwie dotarliśmy na miejsce. Niestety, to był kres drogi naszej Nieznajomej– zakon sióstr. 
Okazało się, że my byliśmy potraktowani jak „goście specjalni”, zamieszkaliśmy u rodziców 
Hilarego, na drugim końcu miasta, gdzie dotarliśmy taksówką. 

Przyjęcie było iście królewskie, witali się z nami tak serdecznie, jak byśmy się znali od 
lat. Trwało to kilka godzin (ciągle przyjeżdżał ktoś nowy). Hilary ma liczną rodzinę: pięciu 
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braci i dwie siostry i mnóstwo przyjaciół. Byliśmy traktowani jak członkowie rodziny. 
Po przyjęciu święceń rozpoczęła się „lawina” uroczystości. Przyjęcie „pod chmurką” dla 
mieszkańców miasta (muzyka, szwedzki stół). Kolacja dla Biskupa. Przyjęcie dla rodziny 
i przyjaciół. Komunia siostrzenicy i uroczystości z Nią związane. Zwiedzanie Paryża, Chapel, 
Taize. Euro- Disneyland. W Chapel byliśmy u przyjaciółki rodziny i  w muzeum prezentów 
Mitterranda. Byliśmy na Mszy odprawianej przez Hilarego w domu opieki. Hilary, Jacek i Ja 
odwiedziliśmy 91 letnią wówczas Polkę (w domu opieki). Pani ta mieszkała we Francji 71 lat. 
Mimo tego, że nie bardzo mogła rozmawiać w języku polskim (mąż był Francuzem), nie miała 
obcego akcentu. Przybyli inni mieszkańcy tego domu m.in. Słowak Jak, zaśpiewaliśmy Boże 
coś Polskę, wszyscy ze wzruszenia płakali. Kobieta, którą odwiedziliśmy, przekazała mi swoje 
cenne pamiątki, które stały się cenne również dla mnie. Odwiedziliśmy również siostry bezha-
bitowe. Były to siostry różnych narodowości (Polka, Czeszka, Włoszka). Nie mogłam się 
oprzeć i przymierzyłam sari, chyba wyglądała, jak One- Siostry i kuzynki Hilarego, ponieważ, 
kiedy wrócił do domu, przywitał się ze mną jak z kolejnym gościem. Dopiero, kiedy zrobiła się 
dziwna cisza, poznał mnie. Dzięki temu zaproszeniu przeżyliśmy niezapomniane chwile.” 

 
W dniach od 14 -15 sierpnia 1991r. odbył 

się w Częstochowie Vwiatowy Dzień Młodzieży 
pod hasłem „Otrzymaliście Ducha przybrania za 
synów”. Na spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem 
II przybyła młodzież z całego świata. Uczestniczy-
ła tam także grupa młodzieży z naszej parafii. Mał-
gorzata Kojat tak wspomina to spotkanie: „(…) Do 
Częstochowy jechaliśmy bez opiekuna duchowego. 
Uczestnicy: Magdalena Budych, Lucyna burek, 
Danuta Vpiewak, Sławek Wrembel, Małgorzata Kojat, Maciej Sidorenko, Lucyna Kusior, 
Wioleta Wachocz, Renata Piskorz, Łukasz Łuka i inni. żdy dotarliśmy do Częstochowy, oka-
zało się, że nigdzie nie ma już wolnych miejsc noclegowych. Rozbiliśmy namiot na polu, u 
Cioci Sławka Wrembla w Mokrej niedaleko Częstochowy. Mieliśmy trochę wolnego czasu na 
drobne szaleństwa, sesja zdjęciowa na starym traktorze, kombajnie. Nie byliśmy wybrednymi 
pielgrzymami. Wystarczył nam „szwedzki stół”, każdy dorzucił coś, co przywiózł ze sobą. Z 
niecierpliwością czekaliśmy na spotkanie z Papieżem. Do Częstochowy docierały Pielgrzymki 
piesze, zjeżdżali się również pielgrzymi z Polski i z wielu innych krajów. Wyjechaliśmy trochę 
wcześniej do Częstochowy, ponieważ chcieliśmy być bliżej głównego ołtarza. W Częstochowie 
były już tłumy, dlatego postanowiliśmy zostać, rozłożyliśmy nasze śpiwory jeden obok drugie-
go na trawie przed wałem okalającym Jasną żórę. Chciałam sprawdzić czy nikt nie nadepnie 
mi na głowę i położyłam kapelusz. Niestety był rozdeptany. W Częstochowie było, jak na wie-
ży Babel, ponieważ słychać było języki różnych narodowości. Wszystkich łączyła chęć spotka-
nia z Papieżem, wspólna modlitwa, każdy chciał dotknąć choćby Jego szat. Nad Częstochową 
leciały dwa helikoptery ( dla zmylenia przeciwnika), w jednym z nich był Papież. Po tak dłu-
gim oczekiwaniu pełnym przygód przywitaliśmy Jana Pawła z ogromnym entuzjazmem. Wszy-
scy z zapartym tchem słuchali tego, co ma do powiedzenia. Kazanie papieskie było przeplata-
ne pieśnią Abba Ojcze (śpiewając wszyscy trzymaliśmy się za ręce). Chociaż wcześniej były 
niesnaski- pielgrzymi, którzy przyszli do Częstochowy pieszo, uważali, że im należą się lepsze 
miejsca- teraz wszyscy byliśmy braćmi i siostrami”. 

W sierpniu 1991 r. odchodzi z naszej parafii ks. Piotr Pieniężny do Sanktuarium Matki 
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, a na jego miejsce przychodzi nowo wyświęcony 
kapłan ks. Andrzej Jędrzejowski. 

We wrześniu 1991 r. po odejściu s. Wandy Lisowskiej naukę religii w szkole Podsta-
wowej podejmuje s. Anna od Jezusa Miłosiernego – źlżbieta Młynarczyk. 
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14 grudnia 1991 r. naszą parafię nawiedził obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Kopia 
tego cudownego obrazu przebywała w świątyni cała dobę. Na to wielkie wydarzenie cała pa-
rafia przygotowała się odświętnie, dekorując przepięknie całe miasto flagami państwowymi 
i maryjnymi. Okna w mieszkaniach parafian udekorowane były wizerunkami Matki Bożej, 
kwiatami i światełkami. W świątyni zebrały się nieprzebrane tłumy wiernych, które gorąco 
witały Matkę Bożą. W imieniu wszystkich parafian Matkę Bożą powitał ks. Proboszcz Kazi-
mierz Dziedziak. Następnego dnia obraz pojechał do sąsiedniej parafii do Dąbrówki Wlkp. 

 

 
 

Pamiątka z nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 14.12.1991r. 
                                                                                                   fot. źlżbieta Dyńkowska 

 
Pod koniec roku 1991 r. młodzież z naszej parafii pojechała na spotkanie młodych 

(Taize) na Węgry- do Budapesztu. Czuwanie modlitewne i powitanie Nowego Roku 1992 
odbywało się pod hasłem „Zostań tu i ze mną się módl, razem czuwajmy, razem czuwajmy”. 

Opiekunem duchowym był ksiądz kleryk Robert Perłakowski. Małgosia Kojat wspo-
mina tamto spotkanie, w którym także uczestniczyła. „(…) Uczestnicy: Renata Michalak, 
Danuta Vpiewak, Małgorzata Kojat, Barbara Mazurek, Krzysztof Jundziłł, bracia Wróblew-
scy, Jacek Zawadzki. Wioletta Wojtyna z bratem, Tomasz Ozdowski, Zofia Konopa, Joanna 
żoździewicz, Waldemar Trypucki, Irena Basińska, Lucyna burek, Lucyna Jankowiak, Magda-
lena Łukaszewska, Dariusz Olczyk, Renata Piskorz, źlżbieta Łażewska, Ewa Wojciechowska 
i inni. Tym razem mieszkałyśmy, tzn. Danuta Vpiewak, Renata Michalak, Małgorzata Kojat, 
źlżbieta Łażewska u przełożonej pielęgniarek i jej syna w Dunakeszi pod Budapesztem 
w domku jednorodzinnym. To miało swoje dobre i złe strony. Z jednej strony dobre warunki, 
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wyżywienie, możliwość poznania współpracowników źlżbiety, z drugiej natomiast koniecz-
ność dojazdów na modlitwy (musiałyśmy dojeżdżać na spotkania). Coś za coś. W Pradze, by 
spotkać się twarzą w twarz z Bratem Roger, musiałyśmy pokonać mnóstwo przeszkód. W Bu-
dapeszcie Brat Roger „wyrósł” nagle przed nami, jak z pod ziemi, w najmniej oczekiwanym 
momencie. Słowa były zbędne, w milczeniu otrzymałyśmy błogosławieństwo. Wychowanek 
Brata Roger brał udział w spotkaniach modlitewnych. Przepięknie śpiewał, do dzisiaj słyszę 
w uszach jego delikatny, a jednocześnie bardzo przejmujący głos. Naprawdę, niewiele nam 
trzeba było do szczęścia. Wystarczył kawałek podłogi, na której klęczeliśmy albo siedzieliśmy 
w trakcie rozważań o Bogu (spotkania bowiem odbywały się w szkołach, na salach gimna-
stycznych). Było pięknie chociażby dlatego, że spotykaliśmy ludzi z całego świata na kolej-
nych Vwiatowych Dniach Młodzieży.  

Nowy Rok przywitałyśmy sokiem winogronowym i zimnymi ogniami, zabawa nie była 
taka udana jak w Pradze (przeważali Niemcy i Austriacy, którzy nie bawią się tak spontanicz-
nie). źlżbieta zaprosiła nas do szpitala, w którym pracowała. Była przełożoną pielęgniarek. 
Tak więc z przyjemnością zwiedziłyśmy szpital i laboratorium. Poznałyśmy nowe rozwiązania. 
Ubrane w białe fartuchy czułyśmy się, jak byśmy były jakimiś ważnymi osobistościami albo 
kimś z sanepidu. Również wygospodarowałyśmy, (co wcale nie było takie proste) trochę wol-
nego czasu na zwiedzanie. Byłyśmy w budapeszteńskim Parlamencie (a raczej przed nim), 
było zamknięte na dziesięć spustów. Parlament był chroniony przez żołnierzy.” 

 

 
 

Młodzież wyjeżdżająca na Spotkanie Młodych(Taize) do Budapesztu na Węgry XII.1991 r. 
                                                                                                      fot. Małgorzata Kojat 

 
Na początku roku 1992 powstał komitet odnowienia i wyremontowania kościoła para-

fialnego. W skład tego komitetu weszliŚ Leszek Cichocki jako przewodniczący, Jan Mazurek, 
Wiesław Czyczerski, Ryszard Stachowaiak, Jerzy Jarczyński, Ireneusz Spychała, Zdzisław 
Lisek i Irena Budych, odpowiedzialna za prowadzenie finansów na rzecz remontu. 

Podjęto szeroki zakres prac i wymieniono całkowicie podłogę ze starych płytek na 
nowe. Płytki, które przypominają mozaikę marmuru o różnych kształtach, wymieniono także 
w prezbiterium i na całej posadzce kościoła. Postawiono także nowy stół pański i boczną am-
bonkę wykonaną z płytek, wymalowano kościół oraz zakupiono nowe lampy. Wymieniono 
także stare ławki na nowe, które z desek były wykonywane przez naszych parafianŚ Ryszarda 
Bimka, Zdzisława Liska i Maurycego Samolczyka, a pomagali im w tym także Edward Bok, 
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Jan Mazurek ze swoimi synem Jakubem, Marek Komarnicki i Stanisław żaweł. Drzewo na 
ławki było pozyskane z wycinki drzew na cmentarzu, którą mozolnie wraz z karczowaniem 
wykonali Ryszard Stachowiak i Maurycy Samolczyk wraz z innymi pracownikami. Oni tez 
dokonywali wycinki starej posadzki w kościele parafialnym odpowiednim do tego sprzętem. 
Stare płytki z kościoła parafialnego udało się położyć na posadzkę w kościele pw. Vw. Apo-
stołów Piotra i Pawła. 

Irena Budych z wielkim oddaniem zbierała od chętnych parafian pieniądze na rzecz 
remontu. byczliwie odpowiedziało 1700 rodzin, którzy mogli wpłacać daną kwotę w trzech 
ratach. Pięknie wyremontowana świątynia została oddana do użytku na I Komunię Vw. 
w dniu 17 maja 1992 r. 

W 1992 r. powstaje Grupa Patronatu Misyjnego, której celem jest pozyskanie środ-
ków finansowych bezpośrednio na misje w Boliwii, przekazanych na ręce o. Krzysztofa Bia-
łasika. Na początku w dzieło systematycznych wpłat na rzecz misji zaangażowało się 39 para-
fian. Z biegiem lat z różnych przyczyn osób ubywało i w rezultacie aktualnie w grupie jest 21 
osób, które co miesiąc wpłacają określoną kwotę na rzecz misji. żłównym inicjatorem i ani-
matorem grupy jest Irena Budych. 

01 września 1992 r. następują kolejne zmiany w nauczaniu religii w szkole podstawo-
wej, obowiązków tych podejmują się nowo przybyła s Emilia od Jezusa Dobrego Pasterza- 
Bożena Błońska i katechetka Lucyna Lorek (Kucała). 

W 1992 r. rozpoczyna działalność 
Parafialny Zespół Synodalny, powołany do 
życia przez ks. Prałata Kazimierza Dziedzia-
ka Zespół powstał w wyniku decyzji władz 
Kurii w związku z obradami w dniach od 28 
listopada do 14 grudnia 1991 r. Specjalnego 
Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęco-
nego źuropie. Ojciec Vw. Jan Paweł II wydał 
posynodalną adhortację „źcclesia in źuro-
pa”. Zanim powstał Parafialny Zespół Syno-
dalny przedstawiciele naszej parafii dwu-
krotnie wyjeżdżali do Zielonej żóry na spo-
tkania z ojcami diecezji, którzy zachęcali do 
tworzenia w parafiach zespołów syno-
dalnych i wcielania w życie zawartych po-
stanowień synodalnych. W naszej parafii 
zespół synodalny założyła grupa nauczycieliŚ 
Krzysztof Krzywak, Teresa Szulczewska, 
żabriela Raczyńska, Lucyna Kucała i Zenon 
Prusak. Spotkania grupy z ks. Proboszczem 
Kazimierzem Dziedziakiem odbywały się 
w każdą pierwszą środę miesiąca. Celem 
działalności zespołu było m.in. uruchomie-
nie biblioteki parafialnej, prowadzenie grup 

modlitewnych „Promyczki” i „Dzieci Boże”, organizowanie cyklicznych spotkań dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, zorganizowanie grupy do spraw renowacji i adaptacji obiektów 
sakralnych, organizowano co miesiąc „Nauczycielskie spotkania z Bogiem”, próbowano roz-
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winąć działalność dobroczynno– charytatywną. Dużym osiągnięciem Parafialnego Zespołu 
Synodalnego było wydawanie synodalnej gazety „Abyśmy byli jedno”, którą redagowali wy-
żej wspomniani nauczyciele, a skład komputerowego dokonał dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych mgr inż. Jan Mazurek.  

W 1992 roku ks. Andrzej Jędrzejowski skupia wokół siebie młodzież, włączając ją do 
aktywnego życia w parafii. Powstaje schola młodzieżowa, która przez kilka lat wspaniale gra 
i śpiewa podczas Mszy św. oraz podczas różnych uroczystości kościelnych. Do zespołu w 
różnym czasie należeli wówczasŚ Ania Kwaśniewska, Donata Kowalska, Marlena Kaczmarek, 
Michał Łysiak, Małgosia Szlegiel, Anna Dembniak, Lucyna Lorek, Krzysztof Kowalski, Kata-
rzyna Tomiak, Jacek Rucioch i Waldemar Chwiałkowski. 

W ramach kablowej TV Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Zbąszynku ks. An-
drzej Jędrzejowski, Bogdan Kwaśniewski i Andrzej Łeszyk zakładają sekcję katolicką, w której 
emitowane są wydarzenia z życia parafialnego. Wydarzenia prezentował ks. Proboszcz Kazi-
mierz Dziedziak. Dużą popularnością i oglądalnością cieszyły się emitowane filmy katolickie, 
piesze parafialne pielgrzymki ze Zbąszynka do Rokitna oraz słynne Jasełka, które przedstawi-
ła parafialna schola młodzieżowa oraz uczniowie szkoły podstawowej pod kierunkiem nau-
czycielki muzyki Bożeny Praniewicz. Mieszkańcy Zbąszynka oglądali także film 
z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii w dniu 14.XII.1991 r. 
oraz uroczystości prymicyjne wikariusza ks. Andrzeja Jędrzejowskiego. Wielką atrakcją był 
także reportaż z kolędowania młodzieży Internatu Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Zbą-
szynka w różnych instytucjach miasta, szkołach, sklepach, urzędach. Razem z nimi chodził 
ks. Andrzej, a odbiorcy kolędników hojnie wynagradzali słodyczami i uprzejmością. Kolędni-
cy poprzebierani w przepiękne stroje prezentowali tradycyjną scenkę kolędowania z królem 
Herodem, marszałkiem dworu, żydem, śmiercią i diabłem, którą przygotował Jerzy Ganecki– 
kierownik szkolnego internatu ZSZ PKP.  

11 października 1992 r. Bóg powołał kolejną 
osobę z naszej parafii do pracy w swojej winnicy. 
Do zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika wstąpił 
nasz brat Piotr Cieślak. Zakon ten popularnie nazy-
wany jest zakonem Paulinów (OSPPź). Przez 
6 miesięcy brat Piotr odbywał postulat w Klasztorze na 
Jasnej żórze, by potem przez dwa lata odbyć nowicjat 
w Leśniowie k/Częstochowy. W kwietniu 1995 r. zło-
żył pierwszą profesję zakonną, Vluby zakonne: czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa. Na kilka miesięcy wyje-
chał do klasztoru w Regensburgu, by nauczyć się tam 
języka niemieckiego, a następnie przez 5 lat posługi-
wać w Klasztorze ST. Margen w Schwarz-waldzie w 
Niemczech. Od grudnia 2000 r. do września 2005 r. 
brat Piotr rozpoczyna posługę w Klasztorze źrding w 
Bawarii w Niemczech, ale marzec 2001 roku staje się 
przełomowym okresem w jego życiu. W tym czasie 
składa Wieczystą Profesję Zakonną, czyli Vluby Wie-
czyste. Od września 2005 r. zostaje przeniesiony do 
Klasztoru w Mainburgu także w Bawarii, gdzie posłu-
guje do dziś. 

Brat Piotr Cieślak u Ojca Vwię-
tego Jana Pawła II, 2001 

fot. Janusz Cieślak 
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05 czerwiec 1993 r. jest kolejnym ważnym dniem w historii naszej parafii. W tym 
dniu zostaje wyświęcony w Katedrze żorzowskiej czwarty kapłan w dziejach zbąszyneckiej 
parafii ks. Dariusz Śmierzchalski- Wachocz. Wyświęcenia otrzymuje z rąk Ks. Biskupa 
dra Pawła Sochy w Katedrze żorzowskiej. Następnego dnia tj. 06 czerwca 1993 r. ks. Dariusz 
Vmierzchalski-Wachocz odprawił swoją Mszę prymicyjną w naszym parafialnym kościele. 
Z wielkim wzruszeniem dziękował swoim rodzicom Kazimierze i Czesławowi Wachocz za 
trud w jego wychowanie oraz że Bóg dał łaskę pójścia do pracy w Jego winnicy. Homilię 
w czasie Mszy św. Prymicyjnej wygłosił były nasz wikariusz ks. żrzegorz Białobłocki, który 
w dużym stopniu formował duchowo młodego Dariusza, kiedy nauczał go religii w szkole 
średniej. 

 
 

06.VI.1993 r. przejście prymicjanta ks. Dariusza Vmierzchalskiego-Wachocz z domu do świą-
tyni parafialnej                                                                                    fot. Bronisława Fornalska 

 
Ks. Dariusz jest także absolwentem miejscowego Technikum Kolejowego w Zbą-

szynku, po zdaniu tam matury, od października 1987 r. rozpoczął naukę w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Paradyżu. Seminarium ukończył w 1993 r. i obronił pierwszą pracę ma-
gisterską na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Przez dwa lata był wikariu-
szem w parafii Wniebowzięcia NMP w baganiu. W 1995 roku rozpoczął studia specjalistycz-
ne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwień-
czone drugim magisterium, obronionym w 1996 r. oraz doktoratem, napisanym pod kierun-
kiem ks. prof. dr hab. Zygmunta Zielińskiego i obronionym w 2001 roku, na temat 
„Indoktrynacja ateistyczna i walka z praktykami religijnymi w szeregach PZPR w wojewódz-
twie zielonogórskim w latach 1950- 1970”. Od 2000 roku jest wykładowcą historii Kościoła 
w zielonogórsko-gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu- żościkowie. 
Prowadzi także wykłady z zakresu historii Kościoła w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym 
im. źdyty Stein w Zielone żórze. Jest członkiem Trybunału Beatyfikacyjnego Sługi Bożego 
Bp. Wilhelma Pluty. Od 2004 r. jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Zajmuje się najnowszą historią Kościoła w Polsce, historią polityczną oraz 
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politologią religii. Jest autorem książki „Partia komunistyczna wobec przejawów wiary kato-
lickiej w swoich szeregach na Vrodkowym Nadodrzu 1945- 1970”. 

13 marca 2006 r. ks. Dariusz Vmierzchalski-Wachocz został powołany w skład pięcio-
osobowej Metropolitalnej Komisji Historycznej, która obejmuje diecezję szczecińsko-
kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i zielonogórsko-gorzowską. Celem tej komisji jest bada-
nie zasobów IPN, a owocem poszukiwań będzie publikacja o walce reżimu komunistycznego 
z Kościołem gorzowskim oraz praca na potrzeby biskupa. 

28 sierpnia 1993 r. prace w naszej parafii w charakterze przełożonej Domu i zakry-
stianki podejmuje s. Bogumiła od Matki Bożej Częstochowskiej – Helena Marszałkowska. 

01 września 1993 r. po odejściu s. Bożeny Błońskiej naukę religii rozpoczynają pro-
wadzić s. Karolina - Zofia Diak i katechetka mgr Barbara Zaremba. 

1 lutego 1994 r. w pierwszy wtorek miesiąca w kaplicy żetsemani odbyło się spotka-
nie chętnych parafian z państwem Bożeną i Przemysławem Mikulskim, którzy opowiadali 
o swoich przeżyciach podczas pielgrzymek do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, gdzie, 
według widzących, od 1981 roku objawia się tam Matka Boża Królowa Pokoju. Podczas spo-
tkania państwo Mikulscy pokazywali slajdy i prezentowali wydane książki o tym miejscu, 
które mogli nabyć uczestnicy spotkania. Pp. Mikulscy mówili także o orędziach Królowej 
Pokoju, odnowie życia chrześcijańskiego, pokoju i modlitwie. W trakcie spotkania wywiązała 
się owocna dyskusja. O wydarzeniach w Medjugorje coraz więcej już było wiadomo w parafii 
na skutek wspomnianego wcześniej spotkania w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w para-
fii i za sprawą Państwa Jerzego i Danuty Ganeckich, Teresy Szulczewskiej, Agaty Kusior, 
Ireny Kwaśniewskiej i innych osób, którzy rozpowszechniali parafianom przesłanie Królowej 
Pokoju oraz kasetę video „Medjugorje: Orędzie pokoju skierowane do Ciebie” i posiadane 
książki z tej tematyki. 

W spotkaniu uczestniczył także nasz wikariusz ks. Andrzej Jędrzejowski. Podjęto zo-
bowiązanie wobec Maryi– Królowej Pokoju, że w pierwszy wtorek i każdego 25- go miesiąca 
będą odbywały się w kaplicy żetsemani modlitwy różańcowe. I tak powstała w parafii 
Wspólnota Królowej Pokoju. 

Ks. Proboszcz Kazimierz Dziedziak z wielkim zadowoleniem zaakceptował powstanie 
grupy modlitewnej i zezwolił na wywieszenie w kruchcie kościoła informacji o terminie 
i godzinie spotkań modlitewnych. Opiekunem duchowym Wspólnoty został wikariusz 
ks. Andrzej Jędrzejowski, który na spotkaniach we wtorki i 25- go każdego miesiąca uczył 
wszystkich zebranych wspólnej modlitwy, medytacji. Modlitwą była oczywiście modlitwa 
różańcowa, w której rozważano poszczególne tajemnice. Przed każdą tajemnicą różańca ze-
brani spontanicznie wypowiadali swe prośby i dziękczynienia, śpiewano także pieśni maryjne 
oraz dzielono się aktualnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Medjugorje.  

Na wiosnę 1994 r. z inicjatywy Parafialnego Zespołu Synodalnego rozpoczęła swoją 
działalność biblioteka parafialna. Na swą działalność znalazła ona pomieszczenia na parterze 
budynku parafialnego w północnym skrzydle, gdzie niegdyś zamieszkiwały siostry zakonne. 
W bibliotece tej oprócz wypożyczenia książek, można było wypożyczyć kasety video i doko-
nywać zakupu czasopism religijnych, medalików i innych dewocjonaliów. Wszelkie wpływy 
finansowe, datki i dary przeznaczone zostały na działalność biblioteki, która czynna była 
w poniedziałki, środy i piątki od 17,30- 19,30. Bibliotekę społecznie prowadziłyŚ Daniela 
Łeszyk i źlżbieta Krzywak. 
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3 maja 1994 r. w święto Królowej Polski 
w naszej parafii miała miejsce podniosła uroczystość. 
W parku między ul. PCK i ul. Wojska Polskiego został 
poświęcony przez ks. Proboszcza Kazimierza Dziedzia-
ka duży krzyż ufundowany przez grupę emerytów i ren-
cistów naszego miasta. Przy krzyżu została odprawiona 
uroczysta Msza św. Licznie uczestniczyli w niej parafia-
nie.  

Pomysł powstania Krzyża- pomnika w mieście 
zrodził się jeszcze w 1986 roku za czasów 
ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza, a pomysłodawcami 
byli: s. Celina, Teodor Gajdecki i Józef Wojtyna. Jednak 
dopiero 02 grudnia 1993 roku grupa emerytów 
i rencistów zwróciła się z pisemną prośbą do 
ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka z prośbą 
o postawienie w mieście krzyża. W piśmie tym pisaliŚ 
„…Na terenie naszego miasta, od 45 lat zamieszkałego 
przez Polaków wierzących, nie ma dotychczas żadnego 
zewnętrznego symbolu naszej wiary, czego nie brakuje 
w innych miastach polskich. My emeryci i renciści Zbą-
szynka, uważamy, że taki znak w postaci krzyża powinien 

znaleźć miejsce w naszym mieście. Proponujemy, aby miejscem tym był placyk przy Placu 
Dworcowym przed budynkiem stacyjnym. Zamysłem naszym jest, aby ten krzyż był wymowny 
dwustronnie. Po stronie zwróconej w kierunku miasta należałoby umieścić wizerunek Chry-
stusa Ukrzyżowanego, obejmującego z krzyża całe miasto, a od strony budynku stacyjnego 
napis „Jezu ufamy Tobie”, jako znak ufności w Miłosierdzie Boże oraz znak upamiętniający 
długoletnią pracę Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w naszej Parafii. Jeżeli Przewie-
lebny Ksiądz Prałat uważa, że powyższy pomysł jest godny zrealizowania, prosimy wystąpić 
do władz miejskich o zezwolenie na wykonanie naszego zamiaru. W imieniu emerytów i renci-
stów, z poważaniem – podpisy 19 osób”. 

Ks. Prałat Kazimierz Dziedziak bardzo pozytywnie ustosunkował się do prośby eme-
rytów i rozpoczął starania o zezwolenie na postawienia krzyża i jego lokalizację. Jednak po 
dłuższej dyskusji władze miasta wydały zgodę na postawienie krzyża w parku między 
ul. PCK i Wojska Polskiego. Budowę krzyża i wszystkich związanych z tym różnych prac 
podjęli się pilotować Teodor żajdecki i Józef Wojtyna. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na rea-
lizację pomysłu i w rezultacie zebrano ofiary od 98 osób. Ofiary zbierała Irena Budych, 
a niezbędną dokumentację techniczną wykonał Zygmunt burek, który był także kierownikiem 
budowy krzyża. Krzyż o wysokości 9,58 m został wykonany z dwuteownika NP 180 
i osadzony w stopie fundamentowej z kielichem wykonanej z betonu B-200 o wymiarach 
25x25cm i gł. 90 cm. Krzyż zaimpregnowano farbą antykorozyjną, na którą dwukrotnie poło-
żono farbę nawierzchniową w kolorze ciemnego brązu. Wizerunek Chrystusa o wielkości 1m 
i litery są w kolorze jasnozłotym. Pod wizerunkiem Chrystusa, który jest skierowany w stronę 
ulicy Wojska Polskiego, umieszczono tabliczkę o wymiarze 50x70 cm z napisemŚ „Vp. Zmar-
łym w nieszczęśliwych wypadkach wieczny odpoczynek– od emerytów i rencistów 
3.05.1994.”. Od strony ul. PCK na krzyżu widnieje napis „Jezu Ufam Tobie” z tablicą pa-
miątkową poniżej, na której napisano „W podzięce Siostrom Jezusa Miłosiernego– od emery-

Krzyż- pomnik w parku przy 
dworcu PKP. 

fot. Irena Budych 
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tów i rencistów 3.05.1994.” Powierzchnia zabudowy wynosi 1,69 m2., a wokół niej ustawio-
no ogrodzenie oraz posadzono krzewy i kwiaty. 

W dniach od 3- 5 czerwca 1994 roku wyruszyła 
jubileuszowa V Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Piel-
grzymka nosiła hasło „Bracie, Siostro Kocham Cię” i 
zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Pielgrzy-
mowało około 250 osób, w tym olbrzymia ilość mło-
dzieży. Opiekunem duchowym pielgrzymki był 
ks. Andrzej Jędrzejowski, a do grona organizatorów do-
łączyli m.in. Krzysztof Krzywak, Edward Hajduk, Marek 
Kłos, Bogdan Kwaśniewski.  

Ze Zbąszynka w piątek pielgrzymi wyruszyli 
około godz. 18,00, by przez Dąbrówkę, Lutol Mokry 
dotrzeć do Trzciela. W Trzcielu została odprawiona 
Msza św., po której pielgrzymi na nocleg zatrzymali się 
w Domu Parafialnym, a młodzież spała także 
w namiotach na placu przykościelnym. Rano 
o godz. 6,00 wszyscy wyruszyli w dalszą trasę przez 
Rybojady, Borowy Młyn zatrzymując się w Pszczewie. 
Z trasy pielgrzymi od razu zeszli do pszczewskiej świą-
tyni, w której ks. Andrzej odprawił Najświętszą źucha-
rystię. Po mszy na pielgrzymów czekała smaczna gro-
chówka i krótki odpoczynek przed ostatnim odcinkiem 

trasy.  
Po wyjściu z Pszczewa- na kilka ki-

lometrów przed samym Rokitnem- wszyscy 
zatrzymali się na żórce Pojednania. Tam ks. 
Andrzej poprowadził ogólny rachunek su-
mienia i wszyscy podawali sobie ręce jako 
znak przebaczenia za popełnione winy. 
Przed Sanktuarium w Rokitnie, jak zwykle, 
pielgrzymów powitał kustosz ks. Tadeusz 
Kondracki. Po rozmieszczeniu się w halach 
noclegowych wieczorem wszyscy zgroma-
dzili się na Apelu Jasnogórskim przed cu-
downym obrazem Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej. Po apelu, kto miał jeszcze siły, 
przybył na zorganizowane ognisko i mógł 
posmakować pieczonych kiełbasek. 

W niedzielę o godzinie 10,00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą celebrował 
ks. Biskup Paweł Socha i wygłosił do pielgrzymów Słowo Boże. Po Mszy św. pielgrzymi 
autobusem i własnymi środkami lokomocji powrócili do domów. 

W czerwcu 1994 r., decyzją sióstr przełożonych Zgromadzenia Miłosiernego Zbawi-
ciela, kończy swoją działalność w naszej parafii działający przez 33 lata (założony w 1961 r.) 
Dom Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. W tym miejscu należą się słowa podzięko-

Ksiądz Andrzej Jędrzejowski na trasie 
V Pieszej Pielgrzymki do Rokitna. 

fot. Małgorzata Kojat 
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wania Siostrom za wielką pracę, jaką włożyły w rozwój naszej parafii i siły, jakie wkładały na 
rzecz wspólnego dobra. Niech Dobry Bóg obdarzy je wszelkimi potrzebnymi łaskami 
w ziemskim życiu za to wszelkie dobro, jakie czyniły tu w naszej parafii poprzez różne po-
sługi. 

Po odejściu sióstr do Macierzystych domów w żorzowie Wlkp. i w Myśliborzu, obo-
wiązki kościelnego przejmuje Franciszek Bładyko, a po nim Anna Pulka.  

W sierpniu 1994 r. odchodzi z naszej parafii do Zielonej żóry ks. Andrzej Jędrzejow-
ski, a obowiązki wikariusza obejmuje ks. Mirosław Donabidowicz. 

W lutym 1995 r. Wspólnota Królowej Pokoju zorganizowała spotkanie z byłym wika-
riuszem naszej parafii ks. Piotrem Pieniężnym, który dzielił się wrażeniami ze swojego poby-
tu w Medjugorje, gdzie był ze swoimi parafianami z Zielonej żóry jesienią 1994 r. W trakcie 
relacji zebrani oglądali film video z tej pielgrzymki. Kaplica żetsemani wypełniona była po 
brzegi wiernymi, którzy z wielkim zainteresowaniem słuchali relacji ks. Piotra. Po spotkaniu 
przedstawiciele WKP zaprosili ks. Piotra na agapę, podczas której dalej toczyła się ciekawa 
dyskusja o tych niesamowitych wydarzeniach w Medjugorje i planach organizacji I piel-
grzymki do tej stolicy światowego pokoju. 

W marcu 1995 r. w bardzo miłej i kameralnej scenerii kaplicy żetsemani, młodzież 
z parafialnego zespołu muzycznego przedstawiła montaż poetycko-muzyczny pt. „Ojczyzna– 
kiedy myślę”. Program typowo religijno– patriotyczny przygotowała nauczycielka języka 
polskiego z Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku mgr Teresa Szulczewska. 

W marcu 1995 r. Kuria przekazała w użyczenie (bezpłatnie) na 10 lat pomieszczenia 
w Domu Parafialnym dla Urzędu Miasta i żminy. Do domu przeniósł się i przez wiele lat tam 
funkcjonował Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z tzw. Domem Dziennego Pobytu. 

W grudniu 1995 r. odchodzi z naszej parafii do Strzelc Krajeńskich ks. Mirosław Do-
nabidowicz, którego zastępuje nowy wikariusz ks. Janusz Brembor. 

07 czerwca 1996 r. do naszej parafii przybyła Matka Boża Fatimska w Znaku Jej Fi-
gury, która pielgrzymowała po naszej Ojczyźnie, odwiedzając diecezje i parafie.  

Na apel ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka parafianie przepięknie udekorowali 
swoje domy obrazami Matki Bożej, kwiatami i flagami. Na trasie przejazdu nad ulicami zawi-
sły transparenty z hasłami maryjnymi. 

To wielkie wydarzenie poprzedziły kilkudniowe rekolekcje maryjne, które poprowa-
dził ks. Władysław Kulka, Proboszcz z Parafii pw. Vw. Józefa w baganiu. Z uwagi na wielką 
frekwencję parafian oraz liczne przystąpienie do Sakramentu Pojednania i przyjęcia Komunii 
św. można mówić o owocach tychże rekolekcji. 
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7.VI.1996r.Figura Matki Bożej Fatimskiej w świątyni parafialne, nabożeństwo prowadzi 
ks. Proboszcz K. Dziedziak                                                                            fot. Krystyna Gołek 

 
Figura Fatimska do naszej parafii przybyła 

z Kosieczyna o godz. 13,00 i przebywała jedną godzinę. 
Towarzyszył jej ks. Biskup Paweł Socha. W kościele para-
fialnym setki ludzi miejscowych i przyjezdnych modliło 
się przed obliczem Pani Fatimskiej. Modliły się wszystkie 
stany pod przewodnictwem ks. Proboszcza Kazimierza 
Dziedziaka, śpiewał parafialny chór i grała kolejarska or-
kiestra dęta. Wartę honorową u stóp Matki Bożej Fatim-
skiej pełnili strażacy i harcerze. Na zakończenie modlitwę 
poprowadziła Wspólnota Królowej Pokoju, a chórek WKP 
zaśpiewał pieśń „Przyszliśmy do Ciebie Matko”. Do 
zgromadzonych przemówił ks. Biskup Paweł Socha.  

Szybko upłynęła jedna godzina w świątyni i Figura 
Matki Bożej Fatimskiej odjechała do parafii Dąbrówka 
Wlkp. Niesamowicie wzruszającym momentem było po-
żegnanie Matki Bożej kwiatami. Na uroczystość wszyscy 
parafianie przynieśli ze sobą jakiś kwiat, który potem był 
rzucany na figurę w momencie, gdy wyniesiono figurę z 
kościoła i w jej drodze do samochodu.  

W dniach 12- 20 sierpnia 1996 r. wyruszyła z na-
szej parafii autokarowa I Pielgrzymka do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie (uwzględniając 
w tym Vwięto Wniebowzięcia NMP). Pielgrzymkę zorganizowała Wspólnota Królowej Poko-
ju z Przemysławem Mikulskim i Jerzym Ganeckim. Przewodnikiem duchowym pielgrzymki 
był ks. Dziekan ze Vwiebodzina Benedykt Pacyga. Większość pielgrzymów była z naszej para-
fii, ale byli także pielgrzymi ze Vwiebodzina, Międzyrzecza, Jordanowa, Dąbrówki i Kosie-
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czyna. Pojechały także dwie siostry zakonne ze Vwiebodzina, ze Zgromadzenia Sióstr Paste-
rek od Opatrzności Bożej. W sumie wyjechało 49 osób. Przywieziono dużą figurę Matki Bo-
żej Królowej Pokoju jako dar pielgrzymów dla naszej parafii na pamiątkę ich pobytu w Sank-
tuarium. 

 

 
 

żrupa pielgrzymów z ks. Benedyktem Pacygą przy stacji drogi krzyżowej podczas zejścia 
z góry Križevac 15.VIII.1996 r.                                                                        fot. Jerzy Ganecki 

 
Owocem pielgrzymki do Medjugorje było wprowadzenie do programu parafialnego 

po raz pierwszy 25 października 1996r. pełnego Wieczoru Modlitw Królowej Pokoju w go-
dzinach od 18,00 do 21,00. Stało się to wówczas wielkim wydarzeniem duchowym w naszej 
parafii, a świątynię wypełniła wielka ilość wiernych z naszej parafii i przybyłych z innych 
miejscowości. 

Program modlitw obejmowałŚ przed Mszą św. odmówienie tajemnic radosnych i bole-
snych Różańca Vw. odśpiewanie Litanii Loretańskiej oraz przygotowanie wiernych do bezpo-
średniego udziału we Mszy św. poprzez odśpiewanie hymnu „Przyjdź Duchu Vw.”, a kapłani 
celebrujący Mszę św. odśpiewali po łacinie „Salve Regina”. Mszę św. celebrowaliŚ Dziekan 
naszego Dekanatu ks. Antoni Sroka, Dziekan ze Vwiebodzina ks. Kanonik Benedykt Pacyga 
oraz Proboszcz naszej Parafii i opiekun duchowy Wspólnoty ks. Prałat Kazimierz Dziedziak. 
Homilię wygłosił ks. Benedykt Pacyga. Po Mszy św. odmówił on Koronkę Pokoju, natomiast 
nasz ks. Proboszcz Kazimierz Dziedziak odmówił modlitwę Uzdrowienia Duszy i Ciała. Po 
tej modlitwie wspólnota odmówiła tajemnice chwalebne Różańca Vw., Akt poświęcenia się 
Matce Bożej Królowej Pokoju i na zakończenie wieczoru modlitw prowadziła Adorację Naj-
świętszego Sakramentu. 

Po raz pierwszy zaprezentował się zespół muzyczny Wspólnoty Królowej Pokoju, któ-
ry założył grający na gitarze Zenon Nowaczyk a wraz z nim śpiewały Felicja Chwałkowska 
i Eugenia Angierska. Dużą pomoc w oprawie muzycznej wieczoru okazali także Piotr Szcze-
paniak i nasz organista Andrzej Kostrzewski. 
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Podczas całego wieczoru modlitw, 
obok Stołu Pańskiego, na specjalnym po-
stumencie wykonanym przez Zenona No-
waczyka, stała figura Królowej Pokoju. 
Figurę kwiatami ozdobiła Czesława Ko-
walska (czyni to po dzień dzisiejszy). 

I w ten sposób na stałe (do dziś), 
w każdy 25-ty dzień miesiąca, w program 
nabożeństw parafialnych wpisał się Wie-
czór Modlitw Wspólnoty Królowej Poko-
ju. Natomiast od 05 listopada 1996 r. w 
każdy wtorek miesiąca Wspólnota Królo-
wej Pokoju prowadzi Różaniec i odmawia 
go obecnie, już nie w kaplicy żetsemani, 

ale w kościele parafialnym.  
żłównymi animatorami modlitw oraz organizatorami funkcjonowania wspólnoty sąŚ 

Eugenia Angierska, Irena Budych, Irena Cegłowska, Felicja Chwałkowska, Agnieszka 
Chwałkowska, Bożena Droszcz, Danuta i Jerzy żaneccy, Renata i Maciej Jundziłłowie, Cze-
sława Kowalska, Agata Kusior, Agnieszka Nowaczyk, źlżbieta Owczarek, źmilia Szczepa-
niak, Teresa Szulczewska, i wielu innych wspaniałych ludzi, którzy w większym lub mniej-
szym stopniu uczestniczą w życiu Wspólnoty, a trudno ich tu wszystkich wymienić. 

30 maja 1997 r. przed przyjazdem Ojca Vw. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny w na-
szej świątyni odbyła się dekanalna, godzinna modlitwa w intencji Ojczyzny i owoców du-
chowych VI Pielgrzymki Następcy Vw. Piotra. W modlitwie przed Najświętszym Sakramen-
tem, którą prowadził ks. Proboszcz Kazimierz Dziedziak i Wspólnota Królowej Pokoju, 
uczestniczyli księża z całego Dekanatu wraz ze swoimi parafianami. 

31 maja 1997 r. Ojciec Vw. Jan Paweł II po raz szósty przybywa do ojczystego kraju, 
rozpoczynając trudna trasę pielgrzymowania od Wrocławia i osobiście uczestnicząc w koń-
czącym się tam Kongresie źucharystycznym. 

2 czerwca 1997r. w godzinach popołudniowych Ojciec Vw. przybywa do naszej Die-
cezji do Gorzowa. Na placu przed kościołem Pierwszych Męczenników Polskich zebrało się 
ponad 400 tysięcy wiernych. Wśród zgromadzonych byli także i nasi parafianie, którzy licz-
nie wyjechali do żorzowa autokarem, a także samochodami i specjalnie kursującymi pocią-
gami.  

Papież Jan Paweł II podczas Liturgii Słowa mówił o modlitwie, której nie może za-
braknąć w codziennym życiu chrześcijanina, o uczestnictwie we Mszy św., przede wszystkim 
niedzielnej, a także o modzie i uleganiu opinii innych, co często nie pozwala być prawdzi-
wym, praktykującym katolikiem. 

Na czas pobytu Ojca Vw. w Ojczyźnie, tak jak w poprzednich pielgrzymkach, domy 
naszego miasta były przepięknie udekorowane wizerunkami Jana Pawła II i flagami. 

25 czerwca 1997 roku w naszej Parafii następuje zmiana Proboszcza. Ks. Prałat Ka-
zimierz Dziedziak, po 10 latach pracy w parafii na własną prośbę i zły stan zdrowia, przecho-
dzi na rentę.  

Ks Biskup Paweł Socha tak opisuje ten okres trudnych dni Ks. PrałataŚ „W początkach 
lat dziewięćdziesiątych coraz bardziej odczuwał nawrót choroby serca i kręgosłupa. Dlatego 
usiłuje ograniczać zajęcia wykładowcy prowadzone poza parafią. Na własną prośbę ks. prał. 

Zespół muzyczny Wspólnoty Królowej Po-
koju.                                 fot. Jerzy Ganecki 
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K. Dziedziak został zwolniony z funkcji wykładowcy filozofii chrześcijańskiej w Seminarium 
Duchownym pismem z dnia 30 czerwca 1996 r. 

Ks. prał. Kazimierz Dziedziak pismem z 10 września 1996 r. prosił dyrektora Instytutu 
Teologicznego w żorzowie o zwolnienie go z funkcji wykładowcy ze względu na pogarszający 
się stan zdrowia. Ks. Bp A Dyczkowski pismem z 20 września zwolnił ks. Kazimierza Dzie-
dziaka z funkcji wykładowcy filozofii chrześcijańskiej JW_ Gorzowskiej Sekcji Papieskiego 
Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. 

Prowadzone badania lekarskie i pobyt w klinice specjalistycznej w Poznaniu przeko-
nuje ks. prał. Kazimierza, że nie podoła obowiązkom, jakie obecnie na nim spoczywają. Dla-
tego w liście z 30 października 1996 r. prosił „… o zwolnienie z funkcji proboszcza 
w Zbąszynku a zarazem z wszystkich obowiązków duszpasterskich na terenie 
diecezji i wyrażenie zgody na przej]cie na emeryturę. Pogarszający się stan zdro-
wia i złe samopoczucie, wynikające w nie rokującej poprawy, a wręcz postępującej 
choroby wieńcowej serca i kręgosłupa nie pozwalają mi dalej pełnić dotychczaso-
wych obowiązków, wymagających przecież odpowiedzialno]ci, ustawicznego czu-
wania i zaangażowania w bardzo skomplikowanej obecnie rzeczywisto]ci... 
Po licznych konsultacjach z lekarzami i wyrażeniu przez nich opinii ... otrzyma-
łem w rezultacie zalecenie zwolnienia się z pracy i obowiązków, z konieczno]cią 
prze]cia na emeryturę. Podejmuję tę decyzję nie bez oporów wewnętrznych, ale 
też w oparciu o realia, z którymi trzeba mi, i należy się liczyć. Jako uwiarygod-
nienie mej pro]by załączam kopie dokumentacji z ostatnich 2 lat wraz z ostatecz-
nym orzeczeniem wspomnianego profesora dr Lorkiewicza z dnia 12 października 
1996 r. Mając na uwadze powyższe, raz jeszcze uprzejmie proszę o przychylne 
ustosunkowanie się do mej pro]by i jak najrychlejsze jej załatwienie - koniecznie 
(w miarę możno]ci) jeszcze przed ¥więtami Bożego Narodzenia bieżącego roku 
1996.”  Po ustnej rozmowie z biskupem diecezjalnym zgodził się pozostać w parafii w Zbą-
szynku do końca czerwca 1997 r. 

Dekretem z 24 czerwca 1997 r. ks. prał. Kazimierz Dziedziak został zwolniony z funk-
cji proboszcza parafii p.w. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku i otrzymał zgodę na zamieszka-
nie w swojej rodzinnej diecezji w żrybowie. W dekrecie bp A. Dyczkowski napisał: Zwalnia-
jąc z obowiązków proboszcza i czynnej pracy duszpasterskiej w diecezji, pragnę w imieniu 
własnym, jako Biskup Diecezjalny i w imieniu diecezji bardzo serdecznie podziękować za do-
tychczasowa trzydziestodziewięcioletnią pracę kapłańską dla ludu Bożego naszej diecezji. 
A pełniona ona była na różnych stanowiskach i w różnych dziedzinach - począwszy od obo-
wiązków wikariuszowskich, duszpasterstwo akademickie, poprzez naukowo- wychowawczą 
wśród alumnów naszego Seminarium, czy w innych instytucjach, jak Papieski Fakultet Teolo-
giczny Filia w żorzowie Wlkp., a także przez ostatnie dziesięć lat przez pełnienie obowiązków 
proboszczowskich Na pewno każde z tych zadań było pełnione- w miarę swych możliwości, 
z całym oddaniem i wielką troską o tych, którym trzeba było służyć wiedzą, pomocą duszpa-
sterską czy posługą kapłańską Za tę ofiarną pracę serdecznie dziękuję. Pozostanie ona w pa-
mięci tych, którzy z niej korzystali na co dzień i którym pomogła zbliżyć się do Boga, czy 
umocnić swą wiarę i miłość do Chrystusa, a w Chrystusie też do bliźniego potrzebującego 
pomocy... 
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Pismem z 31 lipca 1997 r. został zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu Babimost 
z dniem 1sierpnia tegoż roku.” 2 

23 sierpnia 1997 r. odbyła się uroczystość pożegnania ks. Prałata Kazimierza Dzie-
dziaka. Na uroczystą Mszę św. w intencji odchodzącego Proboszcza do parafii przybył Ordy-
nariusz Diecezji zielonogórsko- gorzowskiej ks. Biskup Adam Dyczkowski. W ciepłych sło-
wach pasterz naszej diecezji podziękował ks. Proboszczowi Kazimierzowi Dziedziakowi za 
10 lat posługi w parafii Zbąszynek i życzył zdrowia oraz dalszej pracy duchowej, ale już na 
emeryturze. Liczne delegacje parafialne kwiatami żegnały ks. Proboszcza dziękując mu także 
za życzliwość i współpracę. 

Ks. Biskup Paweł Socha dalej wspomina o ks. Kazimierzu DziedziakuŚ „…Ksiądz 
emeryt prał. Kazimierz Dziedziak zamieszkał w domu swojej siostry w żrybowie przy 
ul. Chłodna nr 3. Ustawicznie kontaktował się z diecezją, przybywając z pomocą  duszpaster-
ską. Szczególnie w okresie wakacji przybywał do Dąbrówki Wlkp. I do innych parafii, chętnie 
zapraszany był na uroczystości odpustowe lub na zastępstwa wakacyjne. Bardzo wiele udzie-
lał się także w swojej rodzinnej parafii i w okolicznych parafiach w okolicy żrybowa. Na wio-
snę 2004 r. musiał poddać się bardzo skomplikowanej operacji. Przez wiele miesięcy nie mógł 
udzielać się w pracy duszpasterskiej, co było powodem jego wewnętrznego bólu. żdy odzy-
skał siły znów powrócił do pracy kapłańskiej w swojej parafii. 

W lutym 2005 r. konieczna była ponowna operacja. Po jej zakończeniu czuł się bardzo 
dobrze. W sobotę 5 marca powrócił z Warszawy do żrybowa. W poniedziałek 7 marca ok. 
g. 14 poczuł ból w sercu i pogotowie przewiozło go do szpitala w Nowym Sączu. Otrzymał leki 
i poczuł się lepiej. W szpitalu zrobiono zdjęcia miejsca operowanego. Zdjęcia zawieziono do 
Warszawy. Profesor, który dokonywał operacji po obejrzeniu zdjęć stwierdził, że wszystko jest 
dobrze. Na drugi dzień przed południem odwiedził go siostrzeniec. Ks. prał. Kazimierz prosił 
o przywiezienie aparatu do golenia i innych rzeczy. żdy powrócił ok. g. 18.00 pielęgniarka 
poinformowała, że po godz. 17.00 nastąpił ostry atak serca i ks. Kazimierz zmarł. Odszedł 
więc do Pana w dniu 8 marca 2005 r. o godz. 17.30. 

Pogrzeb odbył się w parafii rodzinnej w żrybowie w dniu 14 marca. Mszy św. żałob-
nej w dniu pogrzebu przewodniczył i homilię wygłosił Bp Edward Dajczak. W koncelebrze 
uczestniczyło wielu kapłanów z diecezji tarnowskiej, delegacja kapłanów i kleryków z diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej oraz proboszcz z wiernymi ze Zbąszynka, w którym śp. ks. Kazi-
mierz posługiwał jako proboszcz przez blisko 10 lat. W pogrzebie uczestniczyli też bardzo 
licznie wierni z żrybowa, którzy bardzo kochali swojego kapłana rodaka. 

Panie JezuĄ Ty powołałeś młodego Kazimierza do grona sług swoich. Ty obdarzyłeś 
go mocą swoją do sprawowania Najświętszej Ofiary, głoszenia słowa Twego i szafowania 
darem Twojej miłości miłosiernej. Ks. Kazimierza, który przez blisko 47 lat służył ludowi Bo-
żemu i młodzieży duchownej Twoją mocą zbawczą i Twoim Słowem, przyjmij do chwały swo-
jej i obdarz go radością wieczną i pokojem. Bp Paweł Socha”. 3 

                                                 
2 źCCLźSIASTICA, Pismo Urzędowe Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Rok XV (LVIII), styczeń-marzec 2005, Nr 1-3, s.76-78 
3 źCCLźSIASTICA, Pismo Urzędowe Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Rok XV(LVIII), styczeń-marzec 2005 nr 1-3, s. 78 
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Zdjęcia z pogrzebu ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka w Grybowie: 
 

 
 

Trumna ze zwłokami ks. Prałata Kazimierza Dziedziaka w kościele pw. Vw. Katarzyny w Gry-
bowie woj. małopolskie                                                                                         fot. archiwalna 

 

 
 

Mszy św. pogrzebowej przewodniczy ks. Bp źdward Dajczak 14.03.2005r. (trzeci od lewej) 
ks. Proboszcz Jerzy Kordiak                                                                              fot. archiwalna 
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Pogrzebania zwłok celebruje ks. Bp źdward Dajczak– cmentarz w Grybowie 14.03.2005r. 
fot. archiwalna 
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XVI. Czteroletnia kadencja ks. Kanonika Andrzeja Szewciwa 
jako Proboszcza Parafii Zbąszynek w latach 1997- 2001 

 
Ksiądz kanonik Andrzej Szewciw dekretem ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego 

z dnia 24 czerwca 1997 r. zostaje mianowany Proboszczem naszej parafii. Wprowadzenia 
dokonał ks. Dziekan Antoni Sroka w czasie Mszy św. odpustowej przy kościele filialnym 
pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca 1997 r. 

Ks. Andrzej Szewciw, urodził się 17 lutego 1951 r. w Krośnie Odrzańskim. Po ukoń-
czeniu Technikum Budowlanego w Zielonej żórze w roku 1972 rozpoczął studia filozoficz-
no– teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w żościkowie- Paradyżu. Vwięcenia 
kapłańskie otrzymał 30 kwietnia 1978 r. w żorzowie Wlkp. z rąk ks. Bp Wilhelma Pluty. 
W latach 1978- 1982 odbył studia specjalistyczne z biblistyki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, które uwieńczył pracą doktorską pt. Posłuszeństwo według Nowego Testamentu. 

Następnie pracował jako duszpasterz w parafii pw. Vw. Henryka w Sulęcinie. 
Od 1 października 1983 r. był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w żościko-
wie– Paradyżu. Wykładał egzegezę ST, introdukcję do Pisma Vwiętego, język grecki, teologię 
biblijną. W latach 1984- 1987 był odpowiedzialny za bibliotekę i czytelnię seminaryjną oraz 
pełnił funkcję prefekta. 

W roku 1986/1987 przebywał w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym. W latach 
1990- 1993 pełnił urząd wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego. Prowadził wykła-
dy z biblistyki także w żorzowskiej Sekcji Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocła-
wiu, Sekcji w żorzowie Wlkp. Odznaczony tytułem kanonika gremialnego Zielonogórskiej 
Kapituły Kolegiackiej pw. Vw. Jadwigi. 1 

06 lipca 1997 r. ks. Proboszcz Andrzej Szewciw zwrócił się do swoich parafian 
w Zbąszynku z apelem o składanie ofiar na prace remontowe przy kościołach i na plebani. 

W czasie wakacji 1997 r. wykonano sporo prac remontowych i porządkowych, także 
przy udziale wielu parafian. Należy tu wymienić m.in. 

- zabezpieczono dachy na wszystkich obiektach przynależnych do parafii, dokonując 
ich renowacji, umacniano dachówki i gonty, wymieniono przeciekające rynny 

- uporządkowano teren wokół kościoła parafialnego w formie karczowania krzewów, 
a od strony północnej zrobiono nowe skarpy, ułożono nowy chodnik, wykonano zejścia oraz 
przywieziono 60 wywrotek ziemi i zniwelowano teren. Te ciężkie prace wykonali emeryci, 
renciści a także powodzianie z parafii Przyborów 

- ułożono na nowo chodniki i położono 320 m2 polbruku przed wejściem do kościoła 
parafialnego oraz od wejścia z zakrystii do plebani 

- dokonano izolacji fundamentów plebani 
- od strony zachodniej posesji uporządkowano teren oraz wykonano nowy parking 

wraz z drogą dojazdową do garaży, ok. 250 m2 powierzchni utwardzonej 
- wykonano także kapitalny remont plebani w formie wymiany instalacji elektrycznej, 

CO i podłogi, renowacji i malowania ścian, wyremontowano 3 pokoje mieszkalne i łazienki, 
kuchnię i sanitariaty, zakupiono nowe meble do pokoi i kancelarii 

- porządkowano pomieszczenia piwniczne odgrzybiając ściany, wymieniając instala-
cję elektryczną, rury oraz izolację a także położono nowe tynki na ścianach 

- porządkowano Dom Parafialny, w którym mieszkały siostry zakonne 

                                                 
1 Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne żorzów Wlkp – Paradyż 1947 - 1997, Księga Jubileuszowa, Redaktor Ks. Ryszard Tomczak, 
Paradyż 1997, s.117-118 
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- zasadzono krzewy na terenach przykościelnych 
- mieszkańcy ul Kościelnej ufundowali do kościoła pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła 

nową radiofonizację, której koszt wyniósł 1200 zł 
- w kościele filialnym w Chlastawie zamontowano elektroniczny system antywłama-

niowy i przeciwpożarowy. Wykonano także tabernakulum, zakupiono nową puszkę i wyko-
nano gonty na bramie przykościelnej zwanej popularnie dzwonnicą. Ogólny koszt tych prac 
wyniósł około 26.000 zł.2 

 

 
 

Nowy polbruk przed kościołem parafialnym VIII.1997 r.                                    fot.archiwalna 
 

Na postęp i realizację wyżej wymienionych prac 
miał osobisty wpływ ówczesny Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wiesław Czyczerski oraz kierownik urzędu Stanisław 
Jakimczuk. 

W lipcu 1997 r. przez nasz kraj przechodzi fala 
powodziowa, która spowodowała wiele nieszczęścia, 
szczególnie w zachodniej części kraju. Wielu ludzi uto-
nęło i wielu straciło dobytek całego życia. 18,19 i 20 
lipca 1997 r. po Mszach św. grupa modlitewna Wspól-
noty Królowej Pokoju prowadziła Różaniec i Adorację 
Najświętszego Sakramentu prosząc Pana Boga o 
wstrzymanie fali powodziowej w Polsce i polecając 
opiece Matce Bożej wszystkich zrozpaczonych powo-
dzian. 

27 lipca 1997 r. parafia przyjęła 60 powodzian 
z Przyborowa, którzy zamieszkali w samorządowym 
przedszkolu. Ks. Proboszcz Andrzej Szewciw ogłosił 
parafianom, aby wspomóc ich produktami, które można 

                                                 
2 Kronika parafialna,. l.1997 – 2001, s.5 - 45 

Pielgrzymi w Medjugorje. 
fot. archiwalna 
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było przynosić na czas ich pobytu w Zbąszynku. Pełne koszty pobytu pokrywała kasa miej-
ska, natomiast powodzianie pracowali fizycznie przy terenach kościelnych. 

W dniach od 11 do 19 sierpnia 1997r. Wspólnota Królowej Pokoju zorganizowała 
II pielgrzymkę do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. 
żłównymi organizatorami pielgrzymki byliŚ Bernadetta Bordych i Jerzy Ganecki. Na piel-
grzymkę pojechało 47 osób, a duchowym opiekunem był ks. Dariusz Mikicuk, który po piel-
grzymce przybył do naszej parafii jako wikariusz i stał się przewodnikiem duchowym wspól-
noty. 

W sierpniu 1997 r. następuje zmiana na stanowisku wikariusza parafii, do Parafii 
w Nowej Soli odchodzi ks. Janusz Brembor. Do pracy w parafii przychodzi na etat dwóch 
wikariuszyŚ wspomniany wyżej ks. Dariusz  Mikiciuk i ks. Jerzy Krauze. 

Obowiązki nowego kościelnego od sierpnia 1997 r. podejmuje Stanisław Paluch, a po 
jego rezygnacji od maja 2000 r. - źdmund Łukaszyk. 

Od 1 września 1997 r. z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa, każdy wtorek 
stał się dniem Królowej Pokoju. W czasie Mszy św. grupa modlitewna włączała się w czyta-
nie Liturgii Słowa, śpiewanie psalmu oraz po Komunii Vw.– modlitwy dziękczynienia. Ka-
płan wygłaszał krótką homilię nawiązując do czytań i źwangelii.  

Wspólnota otrzymała też od ks. Proboszcza pomieszczenie na terenie Kościoła, w któ-
rym przechowywany jest sprzęt muzyczny. Własnymi środkami wyremontowała te pomiesz-
czenie, zmieniając tam instalację elektryczną, izolując i podwyższając posadzkę klockami 
betonowymi, ponieważ stała tam woda. Następnie wymalowano to pomieszczenie i położono 
wykładzinę. żrupa modlitewna „własnymi środkami i siłami”, dzięki życzliwości i dobroci 
wielu ludzi, przy olbrzymim zaangażowaniu Zenona Nowaczyka zorganizowała sprzęt mu-
zyczny (wzmacniacz, kolumny głośnikowe, mikser, mikrofony, stojaki, przewody, gitarę itp.), 
który wykorzystywano przy wspólnotowych modlitwach w kościele i przy wyjazdach na mo-
dlitwy do innych miejscowości. 

11 października 1997 r. rozpoczął się sześciotygodniowy kurs przedmałżeński, w któ-
rym uczestniczyło 60 osób. Nauki prowadzili ks. Proboszczowie z naszego Dekanatu. 

 

 
 

04.10.1997 r. Sakramentu  małżeństwa źwie i Jarosławowi Springer udzielają nowi wikariu-
sze ks. Jerzy Krause i ks. Dariusz Mikiciuk                                            fot. Krystyna Peczyńska 
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31 października 1997 r. Wspólnota Królowej Pokoju przygotowała uroczystość poże-
gnania Księży Misjonarzy o. Krzysztofa i Józefa Białasików oraz ks. Piotra Pieniężnego wy-
jeżdżających na misje do Boliwii. Przed Mszą św. odmawiano wspólnie Różaniec Różaniec 
różnych językach (polskim, łacińskim, hiszpańskim, chorwackim i języku plemienia indiań-
skiego), uroczystą Mszę św. sprawowali ks. misjonarze, którzy na pożegnanie otrzymali od 
Wspólnoty skromne pamiątki z wizerunkami Królowej Pokoju. 

16 listopada 1997 r. ks. Proboszcz Andrzej Szewciw zaprosił do świątyni E. Neuber-
gera. Podczas Mszy św. dzielił się on swoimi przeżyciami jako świadka Jehowy, który po 16 
latach powrócił na łono Kościoła. 

Od 07 grudnia 1997 r. w pierwszą niedzielę miesiąca przed Mszą św. o godzinie 10,30 
Wspólnota Królowej Pokoju rozpoczęła prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu, 
podczas której są rozważane Słowa zawarte w Piśmie Vw., odmawiana jest także Koronka 
prosząc o miłosierdzie Boże dla rodzin, dla Parafii, Ojczyzny i całej ludzkości. Wszystkie 
rozważania przeplatane są pieśniami śpiewanymi przez Wspólnotowy zespół. 

13 grudnia 1997 r. oddano do użytku w kościele parafialnym nową radiofonizację wy-
konaną przez firmę Franke&Partner źlektronik żmbH Koln. Aparatura tak wysokiej klasy 
znacznie poprawiła słyszalność w świątyni i skutecznie przyczyniła się do lepszego zrozu-
mienia przekazywanych treści. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 14643 zł, z czego 8500 zł 
pokryli sponsorzy a resztę sumy musiała pokryć parafia ze środków własnych. 

04 stycznia 1998 r. w naszej Parafii gościł Biskup Diecezjalny Adam Dyczkowski, któ-
ry po odprawieniu Mszy św. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym z radnymi, pracownikami 
Urzędu Miasta i żminy w Zbąszynku oraz katechetami. Natomiast 06 stycznia 1998 r. 
Ks. Proboszcz Andrzej Szewciw w kościołku w Chlastawie odprawił uroczystą Mszę św. 
w intencji Bractwa Kurkowego, po czym odbyło się spotkanie opłatkowe w Zbąszynku.  

19 stycznia 1998 r. Wspólnota Królowej Pokoju zor-
ganizowała autokarową pielgrzymkę do Poznania, do Kościoła 
oo. Dominikanów. W pielgrzymce uczestniczyło 40 osób. W 
kościele oo. Dominikanów odbyło się spotkanie z Franciszka-
ninem z Medjugorie, dr pedagogiki religijnej o. Slavko Barba-
rićem, autorem wielu książek o Medjugorje. Pielgrzymi 
uczestniczyli w modlitwie Różańcowej, Mszy św. i Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 

Podczas ferii zimowych w lutym 1998 r. parafia była 
współorganizatorem zimowiska przy Ośrodku Opieki Spo-
łecznej dla dzieci niepełnosprawnych i przy Ośrodku Sportu i 
Rekreacji dwutygodniowych półkolonii.  

W lutym 1998 r. dzięki staraniom Jana Rybaka ze 
Zbąszynia, Zdzisława Frącek z Nowego Tomyśla i Jana Ma-
zura z naszej parafii po 49 latach wyzłocone zostało Taberna-
kulum w świątyni parafialnej. Prace zostały wykonane bez-

płatnie przez firmę z Nowego Tomyśla.  
Od lipca 1997 r. do 22 lutego 1998 r. wydatki wynio-

sły 51452, 50 złś wierni zaś wpłacili 17000 zł. Ks. Biskup, 
widząc potrzeby parafii, przeznaczył na jej potrzeby 5000 zł. 

16 lutego 1998 r. Wspólnota Królowej Pokoju reaktywowała (zainicjowany przez źpi-
skopat, a podjęty przez ks Proboszcza J. Ferensowicza 07.I.79r.), każdego 16- go dnia miesią-

O. Slavko Barbarić OFM. 
fot. Jerzy Ganecki 
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ca - Dzień modlitw w intencji Ojca Vw. Jana Pawła II. Odmawiano Różaniec, a poszczególne 
tajemnice przeplatano rozważaniami Jana Pawła II z jego encyklik, homilii itp. Modlitwy 
te trwają po dzień dzisiejszy 

Natomiast od pierwszej soboty maja 
1998 r. po porannej Mszy św. Wspólnota Kró-
lowej Pokoju rozpoczęła odmawianie Różańca 
jako Akt Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi za wszystkie zniewagi oraz grzechy całe-
go świata. Odmawianie Różańca w pierwszą 
sobotę miesiąca jest także realizacją zobowiąza-
nia Parafii wobec Matki Bożej podczas nawie-
dzenia Jej w znaku Figury Fatimskiej w dniu 
07.06.1996 r. 

W dniach 10– 12 maja 1998 r. w naszej 
parafii miała miejsce wizytacja duszpasterska, 
którą przeprowadził ks. Biskup Paweł Socha. 
Czcigodnego gościa powitali chlebem i solą 
ks. Proboszcz Andrzej Szewciw i Burmistrz 
Miasta i żminy Zbąszynek Wiesław Czyczerski.  

30 maja 1998 r. nasz kolejny parafianin 
o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz OFM przyjął 
we Wrocławiu święcenia kapłańskie z rąk 
ks. Biskupa pomocniczego Archidiecezji Wro-
cławskiej Jana Tyrawy. To z kolei piąty kapłan 
pochodzący naszej parafii. Po ukończeniu Li-

ceum Ogólnokształcącego w Vwiebodzinie 
w 1990 r. wstąpił on do Zakonu Braci Mniej-
szych (Franciszkanów) prowincji Vw. Jadwigi 
we Wrocławiu. W 1990r. odbywał Postulat 
w Borkach Wielkich i żłubczycach, był to dla 
o. Mateusza czas rozpoznawania i wyboru życia 
franciszkańskiego. Następnie, w 1991r., odbywał 
Nowicjat w Borkach Wielkich, roczne „rekolek-
cje”, które kładą nacisk na życie braterskie 
we wspólnocie, na poznanie siebie i powołania 
Bożego, a także na odkrycie charyzmatu Fran-
ciszka i stanie się prawdziwym zakonnikiem.  

W latach 1992– 1997 o. Mateusz kon-
tynuował naukę w Wyższym Seminarium Du-
chownym OFM w Kłodzku i 08 grudnia 1996 
roku złożył tam Vluby Wieczyste. W 1998 r. 
ukończył studia z zakresu teologii w Wyższym 

Seminarium Duchownym we Wrocła-
wiu i uzyskał tytuł mgr teologii. 

31 maja 1998 r o godz. 11,00. o. 
Mateusz odprawił Mszę św. prymicyjną 

Powitanie ks. biskupa Pawła Sochy 
przez burmistrza Wiesława Czyczer-
kiego. 

fot. archiwalna 

O. Mateusz Fleiszerowicz z rodzicami przed 
Mszą prymicyjną.                   fot. archiwalna 
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w naszej parafialnej świątyni w Zbąszynku. Przed udaniem się na Mszę św. parafianie zebrali 
się przed blokiem przy ul. Wojska Polskiego, gdzie mieszkał o. Mateusz. W tym miejscu ro-
dzice Franciszka i Józef Fleiszerowiczowie pobłogosławili swojego syna – kapłana, po czym 
odbyło się procesyjne przejście prymicjanta do świątyni parafialnej. We Mszy św. obok naj-
bliższych uczestniczyli zaproszeni goście, bracia Franciszkanie, którzy przybyli z odległych 
stron Dolnego Vląska oraz licznie zgromadzeni zbąszyneccy parafianie. Homilię wygłosił o. 
Wojciech Piętowski OFM. 

Po Mszy św. o. Mateusz udzielał zebranym parafianom kapłańskiego błogosławień-
stwa i rozdawał na pamiątkę tradycyjne obrazki prymicyjne. Na nich zapisał Słowa z źwan-
gelii św. Jana 15,16 „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili…”…”Wszystkim, których spotykam na mej drodze– Błogo-
sław Panie”. 

 

 
 

Msza św. prymicyjna w kościele parafialnym o. Mateusza Fleiszerowicza 31.V.1998r. 
fot. archiwalna 

 
Po święceniach kapłańskich, przez 2 lata o. Mateusz pracuje jako wikariusz parafialny 

w Borkach Wielkich, by w 1999 r. pełnić również funkcję vice-magistra nowicjatu w Borkach 
Wielkich. W 2000r. podjął studia na KUL-u w Lublinie – Wydział Prawa, Prawa Kanonicz-
nego i Administracji, z zakresu prawa kanonicznego. W 2003 r. zdobył licencjat kanoniczny 
z prawa kanonicznego i do września 2006 mieszkał r. w Borkach Wielkich. Od października 
2006 r. jest doktorantem KUL prawa kanonicznego, a miejsce pobytu to Klasztor Franciszka-
nów w Kłodzku. 

29 czerwca 1998 r. w uroczystość odpustową św. Apostołów Piotra i Pawła w ko-
ściółku filialnym miała miejsce uroczystość, na która przybył ks. Biskup Edward Dajczak. 
Do tego dnia zostały zakończone prace remontowe w prezbiterium. Mieszkańcy ul. Kościel-
nej zamontowali z płyt granitowych stół pański i ambonkę. W prezbiterium po obu stronach 
krzyża zawieszono obrazy namalowane w Rzymie. Jeden obraz przedstawia Matkę Bożą Nie-
ustającej Pomocy, a drugi św. Apostołów Piotra i Pawła. Przed prezbiterium z lewej strony 
w małym ołtarzyku zawisł trzeci nowy obraz - Jezusa Miłosiernego. Fundatorką jednego 
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z obrazów jest Weronika Mazurowska z USA. W czerwcu również ułożono wokół kościółka 
120 m2 polbruku.3 

Mszy św. w uroczystość 
św. Apostołów Piotra i Pawła przewodniczył 
ks. Biskup Edward Dajczak, a w kon-
celebrze Najświętszą Ofiarę sprawowali 
ks. Proboszcz Andrzej Szewciw i o. Mateusz 
Fleiszerowicz. Ks. Biskup Edward Dajczak 
poświęcił zmodernizowane prezbiterium 
i nowe obrazy. 

W 1998 r. Wspólnota Królowej Po-
koju na zaproszenie księży Proboszczów 
podejmuje również wyjazdy do innych para-

fii. Tam wraz z wiernymi wspólnie modlą się 
o pokój na świecie, w Ojczyźnie, parafiach, 
Kościele, rodzinach i w ludzkich sercach. 
Odmawiane są wszystkie części Różańca św., 
uczestniczą we Mszy św. jako centrum wie-

czoru modlitw oraz prowadzą Adorację Najświętszego Sakramentu. Przedstawiciele Wspól-
noty Królowej Pokoju wyjeżdżali swoimi pojazdami i modlili się w następujących Parafiach: 
w Dąbrówce Wlkp, Przyprostyni, Kargowej, Vwiebodzinie i Międzychodzie. 

Pod koniec sierpnia 1998r. odchodzą z naszej parafii księża wikariusze. Ks. Dariusz 
Mikiciuk został przeniesiony do parafii w Sulechowie, a ks. Jerzy Krauze do parafii w Bro-
dach barskich. Do pracy w naszej parafii zostają skierowani nowi wikariusze ks. Krzysztof 
Kwaśnik i ks. Bronisław Kotwica. 

W naszej parafii rozpoczynają również posługę organiści grając na organach elektro-
nicznych: Beata Lisek i Andrzej Kostrzewski. 

W święto Podwyższenia Krzyża 14.09.1998 r. po raz pierwszy w naszej parafii odbyła 
się Droga Krzyżowa, która przeszła ulicami miasta. Procesja zmierzała ulicą Krótką, następ-
nie Wojska Polskiego, przez Plac Dworcowy, Lipową i jej zakończenie Mszą św. nastąpiło 
przy Kościele pw. Vwiętego Piotra i Pawła w Zbąszynku. Podczas każdej stacji Drogi Krzy-
żowej poszczególne grupy działające w parafii czytały rozważania i niosły specjalnie przygo-
towany na to święto drewniany krzyż.  

We wrześniu 1998 r. parafia przeprowadziła akcję „Maria”, która polegała na zbiórce 
środków na leczenie ciężko chorej Marii. Ponadto także w tym miesiącu nasz parafianin An-
toni Kratowicz ufundował krzewy, które państwo Wiśniewscy zasadzili w obejściu kościoła 
parafialnego oraz zakończono malowanie plebani i założono nową bramę od strony ul. Dłu-
giej.  

W październiku 1998 r. Andrzej Niemiec ofiarował materiał na obicie wieży w ko-
ściółku w Chlastawie. W tym czasie dokonano tam także wymiany gontów na dachu kościoła 
i wymieniono tarczę zegara. Prace te wykonała firma Józefa Paczki. 

W październiku 1998 r. grupa młodzieży i dzieci z naszej parafii pod opieka 
ks. Krzysztofa Kwaśnika oraz katechetek źlżbiety Krzywak, Barbary Zaremby i Wiolety 
Vmierzchalskiej- Wachocz spędziła 3 dni w Karpaczu. Koszty wyjazdu pokryli sponsorzy. 

                                                 
3 Kronika parafialna, l.1997- 2001, s.81 

Poświęcenie prezbiterium, ks. biskup 
Edward Dajczak, o. Mateusz Fleiszero-
wicz. 

fot. archiwalna 
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Ks. prymicjant Robert 
Nowak.      fot. archiwalna 

Natomiast  w dniach 24– 30 stycznia 1999 r. w tym samym składzie opiekunów do Zakopa-
nego i Krakowa pojechali ministranci, schola i oaza. Podczas pobytu mieszkali 
w Zakopanem– Cyrhla i każdy dzień górskiej wędrówki rozpoczynali wspólną źucharystią 
w miejscowym kościółku. 4 

06 stycznia 1999 r. w świątyni parafialnej odbył się koncert kolęd w wykonaniu gości 
z Akademii Muzycznej z Wrocławia, a 10 stycznia koncertowali uczniowie Szkoły Muzycz-
nej ze Zbąszynia.  

12 stycznia 1999 r po Mszy św. w salce Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Wspólnoty Królowej Pokoju, w którym uczestniczył ks. Proboszcz Kawę 
i smakowite ciasto przynieśli uczestnicy spotkania. W trakcie spotkania, w którym wzięło 
udział około 80 osób, śpiewano kolędy, którym na gitarze przygrywał Zenek Nowaczyk. 

20 marca 1999 r., z inicjatywy jedenastoosobowej grupy, w naszej parafii powstaje 
Parafialny Zespół Caritas, w skład którego weszli pracownicy służby zdrowia, oświaty, eme-
ryci, czyli Ci, którzy mieli rozeznanie w sytuacji materialnej osób najuboższych, chorych 
i samotnych. Do pracy w grupie charytatywnej zgłosiła się także chętna młodzież. Powołano 
Zarząd, w skład którego weszliŚ przewodniczący– ks. Andrzej Szewciw, prezes– Iwona Liman, 
wiceprezes– Alicja Olejniczak, sekretarz– Jadwiga Dec i skarbnik– Dorota Szatkowska. 
Członkami PZC zostaliŚ Ewa Zwiernik, Irena Szlegiel, źlżbieta Krzywak, Krzysztof Krzywak, 
Barbara Zaremba i Wioleta Vmierzchalska- Wachocz. Ustalono, że członkowie PZC sporzą-
dzą listę potrzebujących w parafii, będą mieli comiesięczne dyżury na plebani w ostatni 
czwartek miesiąca, zbiórka pieniędzy dla potrzebujących będzie odbywała się do puszek 
w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszach św., a środki będą pozyskiwane również ze sprze-
daży wielkanocnego chlebka miłości, świec wigilijnych, z ofiar z Tygodnia Miłosierdzia i ze 
składek „Mój jeden złotych dla najbiedniejszych”. Ustalono również, że będą organizowane 
paczki świąteczne oraz zaopatrywanie biednych dzieci i młodzież w przybory i podręczniki 
szkolne. 

W kwietniu 1999r. wykonano prace związane ze 
zmianą ogrodzenia obszaru parafialnego oraz wysadzono 
tam 300 świerków. Ponadto około 400 świerków wysadzono 
na terenie cmentarza oraz przy kościele pw. Vw. Apostołów 
Piotra i Pawła. Odmalowano także salkę w kościele parafial-
nym, a w Domu Parafialnym naprawiono instalacje wodno- 
kanalizacyjną. 

7/8 maja 1999 r. źdmund Białasik i Wspólnota Kró-
lowej Pokoju zorganizowali parafialną pielgrzymkę do Czę-
stochowy z okazji nawiedzenia naszej Ojczyzny na Jasnej 
żórze– Matki Bożej z Nazaretu w znaku Jej figury. Piel-
grzymkę prowadził ks. Krzysztof Kwaśnik. 

29 maja 1999 r. to kolejny, wielki dzień dla naszej 
parfii. W Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej z rąk Księdza 
Arcybiskupa Władysława Ziółka święcenia kapłańskie przy-
jął nasz parafianin Robert Nowak. Ks. Robert Nowak jest z 
kolei 6 kapłanem w historii naszej parafii. Msza prymicyjna 
odbyła się 30 maja 1999 r. w trakcie Sumy o godz. 11,00. 

                                                 
4 Kronika Parafialna, l.1997 – 2001, s.93 
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Msza prymicyjna ks. Roberta Nowaka 
(w środku). Ks. K. Dziedziak (z lewej) 
i ks. A. Szewciw (z prawej). 

fot. archiwalna 

We Mszy św., oprócz zaproszonych przez ks. Roberta gości, wziął udział także były nasz 
Proboszcz ks. Prałat Kazimierz Dziedziak, a także przebywający na urlopie nasz boliwijski 
misjonarz ks. Józef Białasik. 

Uroczystość prymicyjna miała poniosły 
charakter. Przed Mszą św. w domu przy 
ul. Długiej 36/4 błogosławieństwa synowi udzielili 
rodzice Irena i Jan Nowakowie, skąd procesja wy-
ruszyła do kościoła parafialnego. Trasa była prze-
pięknie udekorowana przez sąsiadów 
ks. prymicjanta. żrała także orkiestra dęta, 
w której kiedyś grał na trąbce także ks. Robert. 
Warto również w tym miejscu podkreślić, że bar-
dzo często ks. Robert, kiedy był uczniem szkoły 
średniej i potem klerykiem oprócz tego, że był 
ministrantem – grywał także na trąbce hejnał 
z wieży kościelnej o godz.21,00 po zakończonym 
nabożeństwie majowym. 

Ks. Robert swoją pierwszą pracę duszpa-
sterską rozpoczął w Diecezji Łódzkiej w parafii 
Wartkowice, a następnie został przeniesiony do 
Widawy. W 2003 r. w Warszawie skończył Studia 
Podyplomowe i aktualnie przebywa na parafii 
Rzgów, gdzie w dekanacie pełni także funkcję 
duszpasterza młodzieży. 

W lipcu 1999 r. ks. Bronisław Kotwica 
zorganizował, po raz pierwszy, obóz wędrowny 
dla młodzieży z parafii w góry Sudety. Opiekę 
wychowawczą nad młodzieżą sprawowali także 
Halina Taczała i Mariusz Graczyk z Zespołu Szkół 

Technicznych w Zbąszynku. Swoją siedzibę obozowicze mieli w uroczym Schronisku pod 
Łabskim Szczytem. Zwiedzano Szklarską Porębę i Karpacz, ale najatrakcyjniejszą formą była 
wspinaczka po górach. Wspinano się na Vnieżkę, Szrenicę, na Chojnik, Sokolnik, Wielki Szy-
szak, Łabski Szczyt. Wspinano się także pasmami górskimi na czeską stronę do źródła Łaby. 

W wakacje 1999 r. wykonano prace remontowe wieży kościoła parafialnego, z której 
sypał się tynk, a spadając mógł on zagrażać życiu wchodzącym do świątyni wiernym.  

Natomiast na kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła zakończono położenie nowego 
dachu. Koszt zakupu nowych dachówek wyniósł 20 000 zł, z czego Rada Miejska zrefundo-
wała 9 000 zł. Wykonano także nową elewację wieży, która bardzo efektownie wyglądała po 
tym remoncie. Mieszkańcy ul. Kościelnej przeprowadzili również kapitalny remont zakrystii 
w kościółku, którą odmalowano, położono tam nowe płytki na podłogę oraz wyposażoną ją 
w nowe meble. Wymalowane zostało przez nich także prezbiterium. 

W wakacje też zabezpieczono kaplicę cmentarną przed włamaniem i dewastacją oraz 
przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń w Domu Parafialnym przeznaczone dla użyt-
ku Caritas.  

We wrześniu 1999 r. zamontowano jako pierwszy w dolnej części okna w kościele pa-
rafialnym przy kaplicy chrztu witraż symbolizujący ten Sakrament. Witraż wykonał nasz pa-
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rafianin Zdzisław Lisek. W kolejnych latach jego dziełem było wykonanie witraży w dolnych 
częściach okien obrazujących pozostałe SakramentyŚ źucharystii, Pokuty, Bierzmowania, 
Kapłaństwa, Małżeństwa i Namaszczenia Chorych. 

 

 
Zdzisław Lisek w swoim warsztacie przy wykonywaniu witraży                      fot. Jerzy Ganecki 

 
 

Od 14– 16 października 1999 r. grupa 
dzieci i młodzieży pojechała na wycieczkę do 
Kotliny Kłodzkiej. Opiekunami wycieczki 
byli: wikariusz ks. Krzysztof Kwaśnik oraz 
katechetki: Barbara Zaremba i Wioleta Wa-
chocz. Codziennie przed wyruszniem na trasy 
górskie wszyscy uczestniczyli we Mszy św. 
Niezapomnianym przeżyciem było dla uczest-
ników wycieczki podziwianie piękna gór i skał 
na Szczelińcu. 

 W dniach od 14- 28 października 
1999 r. trwały prace upiększające naszą świą-

tynię, które polegały na wyłożeniu ścian bocznych marmurem i poszerzeniu ołtarza głównego 
na wysokość 2,5 m poprzez wyłożenie go również płytami marmurowymi. Płyty marmurowe 
przywieziono z Włoch z Travertino Nawona, a koszt marmuru wyniósł 11 000 złotych. Kwotę 
tę częściowo pokrył Dar Ołtarza dzieci pierwszokomunijnych, ale parafia musiała zapłacić 
jeszcze kwotę w wysokości 7 000 złotych.  

Urządzono także w bocznej części kościoła po prawej stronie, w miejscu dotychcza-
sowego ołtarzyka Matki Bożej Nieustającej Pomocy, kaplicę chrztu. Vcianę wyłożono płytami 
marmurowymi, wykonano podwyższoną podłogę, która została wyłożona również marmu-
rem. Na niej ustawiono chrzcielnicę, a na ścianie wyłożonej płytkami zawisł duży obraz 
przedstawiający Chrzest Pana Jezusa, którego udziela św. Jan w Jordanie. 

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był fakt sprowadzenia z Włoch, w 1999 r. 
przez ks. Proboszcza Andrzeja Szewciwa, Relikwii Błogosławionego o. Pio.  

 
 

Msza św. w trakcie wycieczki 
fot. archiwalna 
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Relikwie Błogosławionego o. Pio                                                 fot. archiwalna  

 
12 listopada 1999 r. podczas Mszy św. o godz. 18,00 ks. Bp Edward Dajczak udzielił 

98 młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania. Po raz pierwszy w naszej parafii młodzież 
przed otrzymaniem Sakramentu Bierzmowania przechodziła 2- letni okres formacyjny w ra-
mach spotkań ogólnych i grup domowych, które prowadzili animatorzy. Opiekę duchową 
w przygotowaniu młodzieży sprawował wikariusz ks. Krzysztof Kwaśnik. 

 

 
 

12.XI.1999 r. Dary ołtarza od młodzieży bierzmowanej odbiera ks. Bp Edward Dajczak 
                                                                                                                 fot. archiwalna 

 
W noc wigilijną Bożego Narodzenia 24 grudnia 1999 r. 

byliśmy świadkami i uczestnikami niezwykłego wydarzenia w 
historii Kościoła, który należy tu odnotować. O godzinie 23,25 
Ojciec Święty Jan Paweł II, tuż przed rozpoczęciem Mszy świętej 
popchnął Drzwi Vwięte w Bazylice Watykańskiej, które członko-
wie Gwardii Szwajcarskiej otworzyli na oścież. Następnie Papież 
uklęknął w progu świątyni i pogrążył się w modlitwie. Po cere-
monii otwarcia Drzwi Vwiętych, symbolizujących bramę, którą 
dla nas wierzących jest Jezus Chrystus, ogłosił Wielki Jubileusz 
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Roku 2000. Zachęcił wszystkich do radosnego wkroczenia w rzeczywistość Zbawienia. „Oto 
jest Brama Pana, przez Nią wejdą sprawiedliwi” – powiedział Ojciec Vwięty, cytując słowa 
psalmu. Jan Paweł II mówiłŚ „Przez Chrystusa, jedyną świętą Bramę do Ojca, której obrazem 
są te Drzwi przez nas przekraczane, wchodzimy w nowe tysiąclecie, zakotwiczeni w Jego 
zbawczym Słowie. Rozpalone zostają na nowo lampy wiary, z radosnym śpiewem w naszych 
sercach i na naszych ustach”. Ceremonię otwarcia Drzwi transmitowano drogą satelitarną na 
żywo do 58 krajów świata. 

Jubileusz w tradycji Kościoła ma ogromne znaczenie. Już za czasów Starego Testa-
mentu Izraelici świętowali Rok Jubileuszowy. Do jego istoty należało wzajemne pojednanie, 
wielkoduszne darowanie długów i uwolnienie niewolników. Kościół, począwszy od 1300 
roku, ogłaszał systematycznie Rok Jubileuszowy. Fakt ten przypominał Ojciec Vwięty w bulli 
Incarnationis mysterium ogłaszającej Wielki Jubileusz 2000Ś „Wracamy myślą do roku 1300, 
gdy papież Bonifacy VIII spełniając pragnienie całego ludu rzymskiego, otworzył uroczyście 
obchody (...) Jubileuszu (...). Zgodnie z dawną tradycją szczodrego udzielania rozgrzeszeń 
i odpustów tym, którzy w Wiecznym Mieście nawiedzali Bazylikę Vw. Piotra, zechciał udzielić 
z tej okazji nie tylko jeszcze obfitszego, ale jak najpełniejszego odpuszczenia wszystkich grze-
chów. Od tamtego czasu Kościół zawsze obchodził Jubileusz jako ważny etap swojej wędrów-
ki ku pełni w Chrystusie”. 

Drzwi Vwięte są symbolem Jezusa, który powiedziałŚ „Ja jestem bramą” (J 10,7). 
Obecnie istniejące Drzwi Vwięte w Bazylice św. Piotra są darem katolików szwajcarskich 
jako dziękczynienie Bogu za to, że uratował Szwajcarię od okrucieństw i nieszczęść II wojny 
światowej. Zainstalowano je i otwarto w związku z Jubileuszem Roku 1950. 

Przez cały okres trwania Jubileuszu wierni mogli korzystać obficie z daru Odpustu Ju-
bileuszowego, który można było ofiarować za dusze zmarłe, za siebie samego i za innych. 
Odpust można było go uzyskać tylko raz w ciągu dnia, pod warunkiem odprawienia spowie-
dzi sakramentalnej, przyjęcia Komunii św. oraz odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Vw. 
a także poprzez uczynki miłosierdzia i akty pokuty. Ponadto Odpust Jubileuszowy można 
było uzyskać także poprzez pielgrzymkę do Bazylik patriarchalnych w Rzymie i Ziemi Vwię-
tej, we wszystkich kościołach partykularnych, do kościoła katedralnego lub do innych kościo-
łów i miejsc wyznaczonych przez Ordynariusza. Należało także podczas tej pielgrzymki 
wziąć udział w nabożeństwie liturgicznym albo w jakiejś innej pobożnej praktyce, odmawia-
jąc na koniec Ojcze Nasz, wyznanie wiary i modlitwę do NMP. W naszej Diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej Ordynariusz ks. Biskup dr Adam Dyczkowski wyznaczył 12 świątyń jubi-
leuszowych tj. katedrę pw. Wniebowstąpienia NMP w żorzowie, kontrkatedrę pw. Vw. Ja-
dwigi w Zielonej żórze, sanktuaria w Rokitnie, żrodowcu i Otyniu a także kościoły pw. Vw. 
Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, Vw. Mikołaja w żłogowie, Vw. Jadwigi w Krośnie, Vw. 
Stanisława we Wschowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie, Wniebowzięcia 
NMP w barach i w naszym dekanacie w kościele Vw. Wawrzyńca w Babimoście. 

13 maja 2000 r. w 83 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie przed rozpoczęciem 
nabożeństwa majowego o godz. 20,00 Wspólnota Królowej Pokoju modliła się na różańcu 
o nawrócenie grzeszników w naszych rodzinach, parafii, Ojczyźnie i na całym świecie. 

20 maja 2000 r. Wspólnota Królowej Pokoju zorganizowała wyjazd do kościoła jubi-
leuszowego w Babimoście na wspólne modlitwy i zaproszenie Proboszcza parafii ks. Edwar-
da Napierały oraz grupy wiernych z tej parafii. O godzinie 17,00 rozpoczął się różaniec, na-
stępnie nabożeństwo majowe i o godz. 18,00 Msza św. Po jej zakończeniu adorowaliśmy Pa-
na Jezusa rozważając i śpiewając pieśni, które śpiewał i grał Wspólnotowy zespół muzyczny. 

W miesiącach wiosennych 2000 r. wykonano elewację na kościele filialnym Vw. Apo-
stołów Piotra i Pawła. źfektem tych prac była piękna w kolorze jasnej żółci elewacja kościół-
ka. 
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W dniach 15- 28 lipca 2000 r. 

ks. Bronisław Kotwica zorganizował II obóz 
wędrowny dla młodzieży po żórach Bial-
skich leżacych w paśmie Sudeckim. Obóz 
był organizowany wspólnie przez parafię i 
Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku. 
Na obóz pojechało 26 osób, 
a wychowawcami obozu poza księdzem byliŚ 
Halina Taczała, Jan Mazurek i Jan żreczy-
cho. Wszyscy mieszkali w pięknym schroni-
sku „Chatka Cyborga” w Bielicach koło 
Stronia Vląskiego. Młodzież codziennie 
uczestniczyła we Mszy św. w kościółku 
w Bielicach będący kościołem filialnym Pa-

rafii w Nowym żierałtowie. Dwa tygodnie obozu wypełnione było pokonywaniem szlaków 
żór Bilaskich , tak mało zanych w Polsce. Wspinano się na Postawną oraz przez Vnieżnik do 
Przełęczy Płoszyna. Pokonywano trasy: z Nowego Gierałtowa na Czernicę i Przełęcz Suchą 
do doliny Bielawki, z Kamienicy do Schroniska na Hali pod Vnieżnikiem i ze Vnieżnika do 
Płoszyny. Wielkim przeżyciem był wyjazd autokarem do Masywu Vnieżnika na Puchaczów-
kę, skąd wyciągiem krzesełkowym na Czarną żórę i przejście do Iglicznej. Tam zwiedzano 
Sanktuarium Matki Bożej Vnieżnej w Iglicznej, skąd było zejście do Międzygórza– podziwia-
jąc po drodze piękny wodospad Wilczki. Zorganizowano też wycieczkę po górach po stronie 
czeskiej z Nowej Morawy przez Przełęcz Płoszczyca do Starego Mesta. Obozowicze zwie-
dzali także Jaskinię Niedźwiedzią i Kłodzko. Na zakończenie obozu młodzież otrzymała od-
znaki, które zdobyła uzyskując odpowiednią ilość punktówŚ popularną, małą brązową, małą 
srebrną i małą złotą żórską Odznakę Turystyczną PTTK. 

26 sierpnia 2000 r. z naszej parafii odchodzi, ks. Bronisław Kotwica, który przeszedł 
do rozbudowującej się parafii w żłogowie pw. Miłosierdzia Bożego. W jego miejsce przy-
szedł nowy wikariusz ze Wschowy ks. Jarosław Paprocki. 

25 października 2000 r. podczas Wieczoru Modlitw Wspólnoty Królowej Pokoju po 
raz pierwszy w naszej parafii uczczono przywiezione przez ks. Proboszcza Andrzeja Szew-
ciwa relikwie błogosławionego o. Pio. Po Mszy św. ks. Krzysztof Kwaśnik prowadzący 
Wieczór Modlitw odczytał modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Po tej modlitwie ks. 
Krzysztof odmówił koronkę do Najświętszego Serca Jezusa, którą kiedyś modlił się o.Pio. 
Po ich zakończeniu wszyscy zgromadzeni w świątyni wierni podchodzili do ołtarza 
i całowali relikwie o. Pio. Był to bardzo wzruszający moment i wiara zgromadzonych, że 
nowy patron naszej parafii, czczony w tej formie, będzie wstawiał się przed tronem Bożym 
w prośbach modlących się. 

W okresie Wielkiego Postu 2001 r. Proboszcz parafii ks. Kano-
nik Andrzej Szewciw zakupił także do świątyni parafialnej nowe stacje 
Drogi Krzyżowej. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej ufundowali 
następujący ofiarodawcyŚ I stacja– Maria Mazurek, II stacja– rodzina 
ks. Roberta Nowaka, rodzice i bracia, III stacja– rodzina Łukaszyków, 
IV stacja– Zofia Spychała, V i XI stację– ks. Robert Kornecki, VI sta-
cja– rodzina Kufel, VII stacja– Animatorzy Bierzmowania, VIII stacja– 
I Róża Ojców bywego Różańca, IX i XIII stacja– Wspólnota Królowej 

„Chatka cyborga”- obozowe schronisko. 
fot. Halina Taczała 
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Pokoju, X stacja– Stanisława i  Bogdan Junikowie, XII stacja- źlżbieta i Krzysztof Krzywa-
kowie, XIV stacja– Helena i Jan Sowa.5 

26 kwiecień 2001 r. zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszej parafii. W tym 
dniu ks. Biskup Paweł Socha dokonał poświęcenia pomnika Chrystusa Odkupiciela z okazji 
Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. 

Pominik Chrystusa Odkupiciela stanął na placu kościelnym– kościoła pw. Vw. Apo-
stołów Piotra i Pawła.  Został on postawiony w 10 miesięcy od podjęcia decyzji budowy. 446 
parafian złożyło ofiary na budowę pomnika , na łączną kwotę 11.528 zł. Jest to jedno z pięk-
nych dzieł, jakie powstało za kadencji Proboszcza ks. Kanonika Andrzeja Szewciwa. Poniżej 
w całości istniejący Milenijny Akt Poświęcenia, który dokładnie wyraża cel budowy, inicjato-
rów, fundatorów i wykonawców poszczególnych pracŚ 

 

                                                 
5 Kronika parafialna, l.1997 – 2001, s.171 
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29 czerwca 2001 r. w święto Apostołów św. Piotra i Pawła w małym kościółku odbyło 

się pożegnanie Proboszcza ks. Kanonika Andrzeja Szewciwa. Ks. Dziekan Antoni Sroka od-
czytał dekret ks. Biskupa Ordynariusza Adama Dyczkowskiego, który przychylił się do proś-
by ks. Proboszcza i przeniósł go do diecezji Witebsk na Białorusi, gdzie będzie pomagał tam-
tejszemu biskupowi. Tak więc po 4 latach pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Andrzej 
Szewciw został przeniesiony na Białoruś. Delegacje parafialne pożegnały kwiatami odcho-
dzącego Proboszcza.  
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XVII. Parafia Zbąszynek podczas sprawowaniu urzędu Proboszcza 

przez ks. Jerzego Kordiaka od 2001 roku 
 
01 lipca 2001 r. podczas niedzielnej Sumy o godzinie 11,00 został powitany 

i przedstawiony przez ks. Dziekana Antoniego Srokę, nowy Proboszcz naszej Parafii 
ks. Jerzy Kordiak. Ks. Proboszcz przybył do Zbąszynka z Diecezjalnego Seminarium Du-
chownego w Paradyżu, w którym był ojcem duchownym kleryków oraz wykładowcą na tej 
uczelni. Jest także licencjatem teologii. Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak urodził się 24 sierpnia 
1959 r. i odebrał święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze w 1984 r. z rąk ks. Biskupa 
Wilhelma Pluty. Od 1984 r. do 1987 r. był wikariuszem Parafii pw. Vw. Jadwigi w Zielonej 
żórze, a od 1987 r. do 1990 r. - wikariuszem w Parafii Najświętszej Maryi Panny w Pile. 
W latach 1990- 1992 studiował w Rzymie na teologii pastoralnej specjalność– służba zdro-
wia, a od 1992 roku przez 9 lat pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. 
Podczas uroczystej Mszy św. inaugurującej pracę duszpasterską ks. Proboszcza Jerzego Kor-
diaka, ks. Dziekan w imieniu swoim i wszystkich parafian zapewnił o pamięci w modlitwie 
i życzył owoców odpowiedzialnej, pasterskiej pracy. 

W miesiącu lipcu 2001 r. tereny Trójmiasta dotknęła fala powodzi. W związku z tą 
tragedią, w dniu 29 lipca 2001 r., na apel CARITAS Archidiecezji żdańskiej, po Mszach św. 
parafianie składali do puszek ofiary pieniężne. Zebrano 4 150 zł, które wysłano na rzecz po-
szkodowanym powodzianom. 

24 sierpnia, w wyniku decyzji ks. Biskupa, z naszej parafii odchodzą księża wikariu-
sze. Ks. Krzysztof Kwaśnik zostaje przeniesiony do parafii pw. Najświętszego Zbawiciela 
w Zielonej żórze, a ks. Jarosław Paprocki do Boczowa. W ich miejsce przyszli nowi kapłani 
ks. Zbigniew Nosal z bar i ks. Krzysztof Dulny z żłogowa. 

Włączając się w życie parafii ks. Zbigniew rozpoczął nauczanie religii z dniem 
01 września 2001 r. w Zespole Szkół Technicznych, a ks. Krzysztof w tut. Gimnazjum. 
W Szkole Podstawowej naukę religii prowadziła nadal katechetka mgr Halina Grina i przyję-
ta od 01 września 2001 r. mgr Krystyna Raźniewska. W żimnazjum religii uczyła nadal 
mgr źlżbieta Krzywak, a w ZST mgr Barbara Zaremba. 

W parafii zaczęły działać nowe grupy, a także kontynuowały swoją działalność już 
istniejące. Opiekę duchową nad następującymi grupami objęliŚ Róże Różańcowe, Odnowa 
w Duchu Świętym i Parafialny Zespół Caritas– ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, Wspólnota 
Królowej Pokoju, Oaza „Ruch- Światło- bycie” i Katolickie Stowarzyszenie Młodzież– 
ks. Zbigniew Nosal, Wspólnota Młodzieżowa i Służba Liturgiczna– ks. Krzysztof Dulny, na-
tomiast opiekunkami scholki dziecięcej zostały Halina Grina i Marlena Karczmarek.  

Kronikę parafialną rozpoczęły prowadzić Anna Matysiak i Justyna Drozd, po nich 
prowadzenie przejął Jerzy Ganecki. Niezwykle wielką pomoc w prowadzeniu kroniki para-
fialnej okazują państwo Izabela i Adam Vwitałowie prowadzący zakład fotograficzny na tere-
nie parafii. To właśnie oni okazując wielką życzliwość, bezinteresownie wykonują niezbędne 
zdjęcia do kroniki i na wystawę fotograficzną z okazji Jubileuszu Parafii. 

08 września 2001 r. kościół filialny w Chlastawie obchodził uroczystość odpustową 
ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W kronice parafialnej zanotowano: 
„(…)We Mszy św. uczestniczyli księża z dekanatu babimojskiego, na czele z ks. Dziekanem 
Antonim Sroką, władze świeckie i licznie zgromadzony lud. Słowo Boże wygłosił ks. Włady-
sław Tasior ze Vwiebodzina, podkreślając ,że my lud chrześcijański, powinniśmy być pełni 
radości wspominając narodzenie Dziewicy Maryi, w której łono, jak w największy przybytek, 
zstąpił sam Bóg, aby od niej przyjąć naturę ludzką i zamieszkać widzialnie wśród ludzi. 
To święto maryjne jest głęboko zakorzenione w pobożności i sercach wiernych, którzy patrzą 
na Najświętszą Maryję Pannę z gorącą ufnością i głęboką nadzieją, świadomi, że 
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w zamysłach Bożych to narodzenie dało konkretny początek tym zbawczym wydarzeniom, 
w których Maryja miała być ściśle związana z Synem. Maryi „Dziecinie” w tym dniu powie-
rzyliśmy naszą pokorną modlitwę za świat i za Kościół.” 1 

09 września 2001 r. w kościele parafialnym o godz.11,00 została odprawiona uroczy-
sta Msza św. dożynkowa gminy Zbąszynek. Mszy św. przewodniczył Proboszcz Parafii Dą-
brówka Wlkp. ks. Prałat Ryszard Łaszcz. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Mirosław 
Maciejewski, Proboszcz Parafii Chociszewo, który m.in. powiedziałŚ „… wielkie znaczenie 
w całej rzeczywistości ludzkiej ma praca na roli w celu zdobywania żywności dla człowieka … 
należy w świecie współczesnym przyznać tej pracy należną jej godność, przepoić ją duchem 
źwangelii i nadać właściwą do jej natury rangę. Winni to czynić wszyscy, ponieważ wszyscy 
korzystają z jej wyników”. 2 

W Liturgii uczestniczyły też władze Miasta Zbąszynek żminy Zbąszynek z Burmi-
strzem Wiesławem Czyczerskim oraz przybyli goście z Gminy Bedum z Holandii. Starostowie 
dożynek źwa Vmiałek ze wsi Kosieczyn i Leopold Vwiderski z Rogozińca przybyli poświęcić 
chleb z tegorocznych zbiorów rolników z naszej gminy. 

W święto Podwyższenia Krzyża w dniu 14 września 2001 r. o godz. 17,00 w kościele 
parafialnym został przedstawiony spektakl pt. „ To mój Pan, On wiele mi uczynił”, który 
przygotowała młodzież z żimnazjum w Zbąszynku wraz z katechetką mgr źlżbietą Krzywak. 
Po spektaklu zgromadzeni podchodzili do krzyża na indywidualna adorację. 

14 października 2001 r. po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Papieski, ustanowiony 
w czerwcu 2001 r. przez źpiskopat Polski. Dzień ten stał się okazją do wspólnotowej refleksji 
nad trwającą „po wszystkie dni, aż do skończenia świata” tajemnicą misji następcy św. Piotra. 
W tym dniu w parafii po Mszach św. przeprowadzono zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Dziel-
my się miłością”, aby zdolnej młodzieży umożliwić dostęp do nauki. Wiele zdolnych chłop-
ców i dziewcząt nie ma dziś możliwości nauki z powodu gospodarczego upośledzenia regionu 
bądź trudnych warunków materialnych rodziny. Datek pieniężny na ten cel był aktywnym 
udziałem w „Dniu Papieskim”, gdyż los młodych Polaków był zawsze szczególnie drogi Ja-
nowi Pawłowi II. 

21 października 2001 r. obchodzono w parafii „Niedzielę Misyjną”, której celem było 
uwrażliwienie parafian na działalność misyjną Kościoła i na konieczność czynnego zaanga-
żowania się w nią poprzez wkład duchowy i materialny. Niedziela ta corocznie mobilizuje 
wiernych do niesienia pomocy misjom. Parafia nasza ma przecież duże zobowiązanie, ponie-
waż dwóch naszych kapłanów pracuje na misjach w BoliwiiŚ o. Krzysztof i ks. Józef Białasi-
kowie. 

W naszej parafii działa także Grupa Patronatu Misyjnego, której animatorem jest Ire-
na Budych. Liczy ona 26 osób i dwa razy w roku wysyła swoje ofiary pieniężne dla misjona-
rza werbisty o. Krzysztofa Białasika. 

11 listopada 2001 r. w Międzyrzeczu odbyła się doniosła uroczystość Intronizacji Re-
likwii Pierwszych Męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, patro-
nów naszej Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. O tym wydarzeniu tak czytamy w kronice 
parafialnej: „(…)Na tę uroczystość z naszej parafii zostali wydelegowani przez ks. Proboszcza 
Jerzego Kordiaka przedstawiciele Wspólnoty Królowej Pokoju: Danuta i Jerzy żaneccy oraz 
Agnieszka i Zenon Nowaczykowie. Jako opiekun duchowy pojechał ks. Krzysztof Dulny. 
O godz. 10,00 we wsi Vw. Wojciech odbyło się nabożeństwo ku czci Vwiętych, które prowadził 
ks. Biskup Paweł Socha. Stamtąd wyruszyła procesja z Relikwiami do budowanego Sanktua-
rium Męczenników Polskich w Międzyrzeczu. O godz. 12,00 nastąpiła Intronizacja Relikwii, 
której dokonał Ordynariusz Diecezji ks. Biskup Adam Dyczkowski. Uroczysta Msza św. od-

                                                 
1 Kronika Parafialna  l.. 2001-2004 , s. 37 
2 Tamże, s.39 
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prawiana była pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Zygmunta Kamieńskiego. Homilię wy-
głosił emerytowany ks. Biskup Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacy Jeż. Po Mszy św. 
w imieniu parafii delegacja odebrała księgę celebracji o Męczennikach Międzyrzeckich.” 3 

25 listopada 2001 r. to ostatnia niedziela roku kościelnego i uroczystość Jezusa Chry-
stusa, Króla Wszechczasów. Niedziela ta jest świętem patronalnym Wyższego Seminarium 
Duchownego w Paradyżu. W niedzielę tę na wszystkich Mszach św. był odczytywany list 
Rektora WSD ks. Ryszarda Tomczaka. W liście tym ks. Rektor wyraził wdzięczność za mo-
dlitwy i ofiary złożone na utrzymanie seminarium. W seminarium kształci się na I roku nasz 
parafianin kleryk Krzysztof Hojzer. 

14 grudnia 2001 r. Ojciec Vw. Jan Paweł II ogłosił Dniem Postu dla całego kościoła 
katolickiego. W odpowiedzi na to wezwanie nasza parafia na Mszy św. o godz. 17,00 gorąco 
modliła się do Boga, aby dał światu trwały pokój, oparty na sprawiedliwości i aby sprawił 
bezkrwawą możliwość znalezienia odpowiednich rozwiązań licznych konfliktów nękających 
świat. 

31 grudnia 2001 r. o godz. 17,00 zgodnie z tradycją naszej parafii, ks. Proboszcz Jerzy 
Kordiak odprawił Mszę św. dziękczynną na zakończenie starego roku. Podczas tej Mszy od-
czytał też sprawozdanie zawierające spis zakupionych rzeczy dla parafii oraz prac wykona-
nych w kościele parafialnym. 

Dzięki życzliwości i ofiarności części parafian od lipca 2001 r.: 
- do celów liturgicznych zakupiono 12 ornatów, 2 kapy, bursę i 3 naczynka do udzie-

lania Komunii Vw. chorym, 7 alb, 2 Mszały do kościoła parafialnego i kościoła filialnego, 
zakupiono Mszał i lekcjonarz Maryjny, uzupełniono lekcjonarze we wszystkich kościołach, 
nowe księgi Modlitwy Wiernych 

- dokonano renowacji 2 kielichów, 4 puszek oraz zakupiono 2 obrusy na ołtarz, kom-
plet ampułek kryształowych, nowy obraz Jezusa Miłosiernego oraz nowy krzyż na tabernaku-
lum 

- odmalowano figurę Matki Bożej na placu kościelnym 
- naprawiono i odmalowano płoty, drzwi przy kościele oraz przy budynkach należą-

cych do kościoła, 
- pomalowano i wymieniono rynny dachowe oraz wymieniono gąsiory i dachówki na 

salce katechetycznej, 
- naprawiono i odmalowano gzymsy na wieży kościelnej, 
- naprawiono i uzupełniono wskazówki zegara na wieży, 
- wymieniono stare lampy podbalkonowe na lampy kinkietowe, 
- na plebani pomalowano pokoje, położono panele podłogowe w pokoju ks. wikariu-

sza oraz wymieniono częściowo rury instalacji ogrzewczej i wymieniono zawory grzejnikowe 
na termostatyczne regulatory na grzejnikach, 

- w kaplicy cmentarnej założono instalację elektryczną, 
- w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła założono na wieży i dachu papę zgrzew-

czą, wymalowano ogrodzenia wokół kościoła, założono linoleum na podłodze na chórze ko-
ścielnym. 

31 grudnia 2001 r. przed nastaniem Nowego, 2002 Roku, Wspólnota Królowej Pokoju 
prowadziła o godz. 23,00 Różaniec, modląc się o pokój na świecie i dziękując Bogu za 
wszystkie łaski, jakie otrzymaliśmy w starym Roku. O godz. 23,30 zebrani na modlitwie para-
fianie adorowali Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Natomiast o północy, na roz-
poczęcie Nowego 2002 Roku ks. Proboszcz Jerzy Kordiak odprawił Mszę św. w koncelebrze 
z ks. Zygmuntem Zapaśnikiem. 

                                                 
3 Kronika Parafialna , l. 2001-2004, s.57 
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14 stycznia 2002r. modlitwa Różańcowa i Msza św. poprzedziły spotkanie opłatkowe 
Wspólnoty Królowej Pokoju. W spotkaniu udział wziął ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, opiekun 
duchowy wspólnoty ks. Zbigniew Nosal. Przyjechali także przedstawiciele grupy modlitewnej 
z Babimostu. Wieczór upłynął w miłej atmosferze, przy kawie i smacznym cieście. Vpiewano 
także kolędy, podczas których na gitarze grał Zenon Nowaczyk. 

22 stycznia 2002 r. dla dzieci z naszej parafii zorganizowano I Bal Przebierańców, 
który odbył się w sali tanecznej Domu Kultury. W balu udział wzięło ok. 250 przebranych 
dzieci. Przy muzyce przez ponad trzy godziny dzieci i ich rodzice wyśmienicie się bawili. 
Zabawy, konkursy, tańce i śpiewy dzieci umiliły czas balu. Dzieci wspaniale się bawiły przy 
współczesnych utworach, jak i przebojach „Arki Noego”. żłównym organizatorem balu była 
Wspólnota Młodzieżowa oraz młodzież z KSM, a nad całością czuwał ks. Krzysztof Dulny. 
Na balu nie zabrakło ciasta i słodyczy, które upiekły panie ze Wspólnoty Królowej Pokoju 
oraz życzliwe osoby. Nagrody w konkursach ufundowali miejscowi przedsiębiorcy, właści-
ciele sklepów oraz indywidualne osoby. 

01 lutego 2002 r. w sieci informatycznej Internetu pojawiła się strona internetowa 
Wspólnoty Królowej Pokoju istniejąca w naszej parafii. Stronę w całości zredagował Maciej 
Jundziłł. Na stronie głównej znalazły się ogólne informacje o Wspólnocie, o Sanktuarium 
Medjugorje, o odbytych pielgrzymach do Medjugorje, o modlitwach prowadzonych przez 
Wspólnotę. Znajdują się także linki dot. programu modlitewnego i innych katolickich stron 
internetowych. Adres internetowy Wspólnoty to www.wspolnota.prv.pl  

W marcu 2002 r. ks. Zbigniew Nosal zorganizował spotkanie dwóch małżeństwŚ Ma-
rioli i Mariusza żraczyków oraz Ireny i Waldemara Trypuckich. Spotkanie to okazało się 
zaczątkiem odrodzenia w parafii Domowego Kościoła– rodzinnej gałęzi Ruchu Vwiatło-
bycie. W kolejnych miesiącach dołączyły kolejne małżeństwa Romana i Tomasz Zarembowie 
oraz źlżbieta i Zbigniew Podpieniakowie. 

W dniach od 26 kwietnia do 05 maja 
2002r. odbyła się V Pielgrzymka do Sank-
tuarium Królowej Pokoju w Medjugorje 
w Bośni i Hercegowinie organizowana przez 
parafialną Wspólnotę. W pielgrzymce udział 
wzięło 49 osób ze Zbąszynka, Międzychodu, 
Zbąszynia, Międzyrzecza, Zielonej żóry 
i innych miejscowości. Opiekę duchową nad 
pielgrzymami sprawował wikariusz 
ks. Zbigniew Nosal. Podczas pobytu 
w Medjugorje oprócz uczestnictwa 
w wieczornym programie modlitewnym 
w Kościele św. Jakuba wspinano się na górę 
Podbrdo i górę Križevac. O świcie, po drodze 
krzyżowej, ks. Zbigniew odprawił na samym 

szczycie góry Kriżewac, Najświętszą źucharystię. Ponadto pielgrzymi spotkali się 
z franciszkaninem o.Jozo Zovko w Szirokim Briegu, z ojcami Franciszkaninami w Humcu 
narkomanami we Wspólnocie Wieczernika Cenacolo oraz z Vicką i Mariją.  Pobyt w Medju-
gorje, jak mówili pielgrzymi, dając świadectwo w autokarze, pozostanie na długo w pamięci. 
Jakże trudno wyrazić słowami to wszsytko, co przeżyli na tej Błogosławionej Ziemi. 

18/19 maja 2002 r. w wigilię Zesłania Ducha Vwiętego 16-osobowa grupa młodych 
ludzi z ks. Krzysztofem Dulnym udała się na VI Spotkanie Młodych na Pola Lednickie. Zje-
chała tam ogromna rzesza młodzieży z całej Polski. Nabożeństwo lednickie 2002 roku było 
oparte na godach weselnych w Kanie żalilejskiej. Młodzi pielgrzymi z parafii zabrali ze sobą 
wodę, która została połączona z wodami jeziora lednickiego i symbolicznie przemieniona 

Ks. Zbigniew Nosal podczas Mszy św. na 
Križevcu                                 fot. J.Ganecki 
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w wino. W zamian od gospodarzy spotkania młodzi parafianie otrzymali ampułki z winem 
z Ziemi Vwiętej. 

26 maja 2002r. w kościele parafialnym gościł zespół muzyczny „Legenda”. W skład 
zespołu wchodzili rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, Indianie z plemienia Keczua. 
Wystąpili oni w indiańskich strojach ludowych i grali na indiańskich instrumentach muzycz-
nych. Zespół wykonał muzykę misyjno-religijną w rytmicznych indiańsko- latynoskich ryt-
mach. Muzycy podzielili się chlebem ze zgromadzonymi parafianami, dając tym samym 
świadectwo nadziei. Zespół podobał się parafianom, czego wyrazem były gromkie brawa 
i złożona ofiara. 

O1 czerwca 2002 r. na zaproszenie 
ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka do naszej 
świątyni przybyło ośmiu kapłanów, którzy 
przyjęli święcenia kapłańskie 25.05.2002 r. 
w Katedrze Gorzowskiej. Uroczystej Mszy 
św. przewodniczył nowo wyświęcony 
ks. Leszek Cioch z bar, który to w naszej 
parafii odbywał miesięczną praktykę. 
W koncelebrze stanęli ks. Proboszcz Jerzy 
Kordiak, ojciec duchowy z Wyższego Semi-
narium Duchownego ks. Zygmunt Zapaśnik 
oraz neoprezbiterzy: ks. Daniel Dudziński z 
Zielonej Góry, ks. Dominik Kamieński z Zie-
lonej żóry, ks. Krzysztof Osowski z Gorzo-
wa, ks. Łukasz Parniewski z bar, ks. Andrzej 

Paś z Lubska, ks. Stanisław Podfigórny z żłogowa i ks. Tomasz Sałatka ze Strzelec Krajeń-
skich. Kazanie wygłosił ks. Krzysztof Osowski, który opowiedział o drodze, jaką kleryk musi 
pokonać, aby zostać księdzem. Dziękując neoprezbiterom za przybycie do naszej parafii, 
dzieci, które przyjęły w tym roku I Komunię Vw., wręczyły im kwiaty. Na zakończenie ka-
płani udzielali zgromadzonym parafianom Bożego Błogosławieństwa. 

10 czerwca 2002 r. w kościele parafialnym o godz.17.00 wystąpił dziecięcy chór 
z Ukrainy „Duchowy Posiew”. 12 atrakcyjnych utworów muzycznych złożyło się na około 
półtoragodzinny koncert. Dzieci śpiewały utwory klasyczne oraz narodowe pieśni religijne. 
Podziękowaniem parafian były ofiary pieniężne złożone w czasie koncertu. Koncert ten ubo-
gacił wewnętrznie wszystkich zgromadzonych.  

16 czerwca 2002 r. po południu odbyło 
się nabożeństwo dziękczynne za łaskę wyniesie-
nia na ołtarze o. Pio do godności świętego. Na-
bożeństwo odprawił ks. Proboszcz Jerzy Kor-
diak, który w krótkiej homilii opowiedział pięk-
ną i prostą historię życia skromnego kapucyna– 
stygmatyka. Po odmówieniu Litanii do św. o. 
Pio i Koronki do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, którą codziennie odmawiał ten zakonnik, 
każdy parafianin obecny w kościele mógł po-
dejść i ucałować relikwie Vwiętego. 

10– 11 czerwca 2002 r. została zorgani-
zowana przez Zenona Nowaczyka ze Wspólnoty 
Królowej Pokoju rowerowa pielgrzymka do 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie. Udział w niej wzięło 25 pątników. 

Udzielenie prymicyjnego błogosławieństwa 
przez neoprezbierów. 

fot. archiwalna 

Spotkanie integracyjne nauczycieli 
z gminy Zbąszynek. 

fot. archiwalna 
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Pielgrzymi uczestniczyli w modlitwie różańcowej i Apelu Wieczornym przed cudownym 
obrazem. Wieczorem zorganizowali ognisko, piekąc kiełbaski i śpiewając pieśni ku czci Boga 
i Maryi. Na drugi dzień rano odprawiono Drogę Krzyżową i uczestniczono we Mszy św. 
Około godz. 12,00 pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną do Zbąszynka. 

31 sierpnia 2002 r. w Chlastawie odbyło się „IV Integracyjne spotkanie nauczycieli 
z żminy Zbąszynek”, które zorganizowali dyrektorzy szkół pod kierunkiem ks. Zbigniewa 
Nosala. Na to spotkanie przybyli nauczyciele czynnie pracujący i już przebywający na emery-
turach. Mszę św. z okazji zbliżającego się nowego roku katechetycznego odprawił i homilię 
wygłosił ks. Biskup Paweł Socha. W homilii ks. Biskup wskazywał nauczycielom wzory do 
naśladowania, przywołał również postać Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty, który tak 
bardzo w swojej posłudze troszczył się o młode pokolenie. Po Mszy św. na dziedzińcu przy-
kościelnym odbyła się agapa. 

05 września 2002 r. w pierwszy czwartek miesiąca, 
w czasie wieczornej Mszy św. odbyło się uroczyste przyjęcie 
zobowiązań parafian chętnych do wieczystej modlitwy za ka-
płanów i tym samym powstanie Apostolatu „Margaretka” w 
ramach działalności Wspólnoty Królowej Pokoju. Podjęcie 
modlitwy zainicjował Jerzy Ganecki ze Wspólnotą Królowej 
Pokoju.  

Na łamach diecezjalnych „Aspektów” ukazał się na ten 
temat artykułŚ „(…)Podjęcie modlitwy zainicjowała Wspólno-
ta Królowej Pokoju, która istnieje przy parafii od 1994r. Mo-
dlitwa za kapłanów, tzw. apostolat „Margaretka”, zrodził się 
w Medjugorje, a zaczyna obejmować obie półkule. Wierni 
przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia 
będą modlić się za danego kapłana. Objęcie kapłana modlitwą 
jest włączeniem go w kwiat siedmiu darów Ducha Vwiętego i 

dlatego wierni tworzą siedmioosobowe grupy modlitwy, by codziennie ktoś modlił się w inten-
cji danego kapłana. Przyrzecznie modlitwy w Zbąszynku przyjął ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. 
W parafii utworzono 12 „Margaretek”, czyli za 12 kapłanów modli się łącznie 81 osób.” 4  

Modlitwą objęto kapłanów z naszej parafii, miejscowości i tych, którzy niegdyś tu 
pracowali, a są toŚ ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, ks. Kazimierz Dziedziak, ks. Andrzej Szewciw, 
o. Krzysztof Białasik, ks. Józef Białasik, ks. Jacek Woźny, ks. Dariusz Vmierzchalski- Wa-
chocz, o. Mateusz Fleiszerowicz, ks. Robert Nowak, ks. Zbigniew Nosal, ks. Krzysztof Dulny 
i ks. Piotr Pieniężny. 

Przez okres wakacji 2002 r. kościół parafialny przeszedł gruntowny remont. Wszyst-
kie nabożeństwa w tym czasie odbywały się w kościółku Vw. Apostołów Piotra i Pawła. 
W ramach remontu i odnowienia prezbiterium została usunięta nadstawa obrazowa, a na jej 
miejscu zamontowany został duży podświetlany krzyż. Wymalowano całe prezbiterium, 
boczną nawę, sklepienia, drzwi i kruchtę. Wykonano złocenia na balustradach, wymieniono 
żyrandole na nowe oraz założono boczne kinkiety. Vwiątynia po gruntownym remoncie wy-
gląda okazale i przepięknie. 

Jako gest wdzięczności Panu Bogu i Matce Bożej za tych wszystkich dobroczyńców 
z naszej parafii, którzy przyczynili się materialnie do wymalowania naszej świątyni, ks. Pro-
boszcz Jerzy Kordiak zaprosił Wspólnotę „Pustynia w mieście”, która po Mszy św. wieczor-
nej celebrowała Nieszpory w intencji naszego miasta. 

Od 01 października 2002 r. rozpoczęło swą działalność Oratorium przy naszej parafii. 
Zajęcia w Oratorium prowadzone w Domu Katechetycznym odbywają się od poniedziałku do 

                                                 
4 Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ASPEKTY, Nr 39(340)P ROK XLV z dn. 29.IX.2002 
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czwartku w godzinach od 16,00 do 18,00 dla dzieci i młodzieży z naszej parafii. Od godz. 
16,00 do 17,00 dzieci i młodzież odrabiają lekcje i korzystają z bezpłatnej pomocy dyżurują-
cych nauczycieli z różnych przedmiotów. O godz. 17,00 po spożyciu podwieczorku dzieci 
i młodzież uczestniczą w grach i zabawach prowadzonych przez Annę Matysiak, Katarzynę 
Łukaszyk, Magdę Paczkowską, Monikę żraczyk i Natalię Zarembę. Posiłek przygotowują 
panie Monika Wośko i Zofia Rejment. 

 

 
 

Organizator parafialnego Oratorium ks. Krzysztof Dulny (w środku) z dziećmi i nauczyciela-
mi 

fot. archiwalna 
 

W Oratorium, które zorganizował i prowadzi ks. Krzysztof Dulny, pracuje, w swoim 
wolnym czasie nie pobierając wynagrodzenia, 34 nauczycieli. Nauczyciele pomagają dzie-
ciom i młodzieży z różnych przedmiotów, m.in. z języka polskiego, matematyki, języków 
obcych, fizyki, historii, geografii, przedmiotów zawodowych, muzyki i innych. 

13 października 2002 r. w ramach obchodów Dnia Papieskiego pod hasłem „Papież 
świadkiem nadziei” w kościele parafialnym podczas Mszy św. o godz. 9,30 i 11,00 został 
przedstawiony montaż o życiu, działalności i nauce Ojca Vw. Jana Pawła II. Słowo wprowa-
dzające wygłosił ks. Zbigniew Nosal. Montaż został przygotowany przez Warsztaty Teolo-
giczne „źmaus” z żimnazjum pod kierunkiem katechetki źlżbiety Krzywak. 

13 października 2002 r. na stadionie sportowym w Zbąszynku zainaugurowano I De-
kanalne Rozgrywki Ministrantów w piłce nożnej. Mistrzostwa odbywały się w dwóch katego-
riach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjum. W rozgrywkach uczestniczyli ministranci 
z Dąbrówki, Kosieczyna, Chociszewa, Trzciela, Babimostu, Brójec i Zbąszynka. Zawody 
zorganizował ks. Krzysztof Dulny. Po rozgrywkach wszyscy ministranci biorący udział w roz-
grywkach udali się na ciepły posiłek do Domu Parafialnego. Najlepszym sportowcom rozda-
no dyplomy i nagrody. 

04 listopada 2002 r. Wspólnota Królowej Pokoju zorganizowała autokarowy wyjazd 
do kościoła pw. Vw. Józefa Oblubieńca w Zielonej żórze na spotkanie z o. Pietro Zorza 
z Włoch i Jakovem Čolo z Medjugorie. Wyjechało ponad 40 osób. Spotkanie rozpoczęła mo-
dlitwa Różańcowa, po której o. Pietro i Jakov opowiedzieli o wydarzeniach w Medjugorje 
i głównych przesłaniach Matki Bożej. Centrum spotkania była Msza św. koncelebrowana 
przez kilkunastu kapłanów. Na zakończenie kapłani udzielali indywidualnego błogosławień-
stwa wszystkim wiernym zgromadzonym w świątyni. W spotkaniu uczestniczyło tysiące 
wiernych z różnych zakątków kraju. 
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W okresie przedświątecznym Bożego Narodzenia Parafialny Zespół Caritas wraz 
z młodzieżą z żimnazjum zorganizowali akcję mającą na celu pozyskanie darów material-
nych i żywności. Młodzież stała z koszami wystawionymi w sklepach, do których mieszkańcy 
Zbąszynka składali zakupione przez nich produkty, aby ofiarować je osobom będącym w 
trudnej sytuacji materialnej. źfektem tej akcji było zorganizowanie 100 paczek żywnościo-
wych dla osób samotnych, chorych i biednych. 

W dniach 11- 12 marca 2003 r. naszą parafię nawiedzi-
ły Relikwie Pierwszych Męczenników Polski Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna. Do przyjęcia Relikwii Pięciu 
Braci Męczenników parafia przygotowywała się od 05 marca 
tj. od Vrody Popielcowej poprzez rekolekcje parafialne. Reko-
lekcje prowadził ks. Piotr Kubiak- kanclerz Kurii. 

Peregrynacja rozpoczęła się od Mszy św. powitalnej 
z udziałem licznie zgromadzonych księży wraz z ks. Dzieka-
nem Mirosławem Maciejewskim. Mszy św. przewodniczył 
ks. Infułat Mieczysław Marszalik, natomiast homilię wygłosił 
ks. Prałat Jan Pawlak, który przybliżył wiernym, czym są 
relikwie i kim byli Bracia Międzyrzeccy. Po uroczystej Mszy 
św. w atmosferze modlitewnej parafianie czuwali przy reli-
kwiach. Przyciemnione światło, głębokie przemyślenia grup 
parafialnych prowadzących adorację przy relikwiach, pomo-
gły wejść w atmosferę modlitwy i czuwania. 

O godz. 22,00 odbyła się uroczysta Msza św., którą 
koncelebrowali księża pochodzący z naszej parafiiŚ o. Mate-

usz Fleiszerowicz– franciszkanin i student KUL, o. Krzysztof Białasik– misjonarz z Boliwii 
i ks. Dariusz Vmierzchalski- Wachocz– wykładowca w WSD w Paradyżu, który też wygłosił 
homilię. Następnego dnia, już od wczesnych godzin porannych, wierni przychodzili na indy-
widualną adorację, aby w ciszy modlić się we własnych intencjach. O godz. 17,00 została 
odprawiona Msza św. dziękczynna za dar relikwii w naszej parafii. Przewodniczył Jej 
ks. Proboszcz Jerzy Kordiak w koncelebrze wikariuszami ks. Zbigniewem Nosalem 
i ks. Krzysztofem Dulnym. Po Mszy św. Relikwie wyruszyły do sąsiedniej parafii w Dąbrówce 
Wlkp. 

29 października 2002 r podczas wichury stary Krzyż na wieży kościoła parafialnego, 
na skutek silnej już korozji na odcinku mocowania na maszcie rurowym wraz z tym odcin-
kiem uległ głębokiemu zgięciu. Spoglądając na wieżę kościoła z różnych punktów miasta 
widok ten był niezwykle przygnębiający. W wyniku zgięcia krzyża uszkodzone zostało 
zwieńczenie dachu z blachy miedzianej, końcówka masztu oraz sam krzyż. Maszt rurowy 
musiał być usunięty nieomal do połaci dachowej. Pozostawiono jego „zdrową” część zamon-
towaną wewnątrz wieży, pozostawiono przejście przez konstrukcję dachu i 7 cm ponad dach 
o łącznej długości około 2,50 m.  

Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podjął natychmiastowe starania powodujące zamonto-
wanie nowego krzyża. żłównym Fundatorem nowego krzyża został Zbigniew Szostak nasz 
były parafianin, obecnie mieszkaniec Zielonej żóry. To on sporządził całą dokumentację 
i kierował pracami organizacyjnymi przy wymianie krzyża. Krzyż wykonała, jako kolejny 
fundator, firma „Alcatraz” Zakład Kowalstwa Artystycznego Dariusz Matecki z Zawady 
k/Zielonej żóry. Fundatorami Adiuvantes byli: z Poznania– Leszek Leśny, z Belęcina– 
Krzysztof Piechowiak, ze Zbąszynia– Tomasz Rząd i Jerzy Lange, z Nowej Tuchorzy– Jerzy 
błobiński, ze Zbąszynka– Bogdan Maciejewski, Julian Staszkiewicz i źdmund Łukaszyk 

Relikwie Pierwszych Mę-
czenników Polskich 

fot. archiwalna 
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Złamany krzyż na wieży kościelnej, październik 2002 r.                   fot. archiwalna 
 

Stary krzyż na wieży został wykonany w formie Krzyża celtyckiego, stylizowanego 
współcześnie (lata 20-te XX wieku) w klasycznym stylu Art- Deco. Jego sylwetka świetnie 
komponuje z bryłą kościoła i wieżą wraz z jej miedzianym zwieńczeniem, wykonanym z bla-
chy miedzianej w formie podwójnego prostokątnego „tulipana”. Ciekawostką jest fakt, że 
miedziane zwieńczenie na budynku Urzędu Miasta jest wykonane również stylu Art- Deco, 
ale w formie potrójnego, wielobocznego „tulipana”. Pierwszy Krzyż został zamontowany na 
zakończenie budowy kościoła 11 października 1929 roku. Krzyż nie był sygnowany, stąd 
brak jest wiedzy o jego wykonawcach. Jedynie na miedzianym pokryciu dachu wyryto nie-
czytelne nazwisko wykonawcy i datę zakończenia robót. Krzyż zrealizowany został w techni-
ce spawania kątowników stalowych o grubości ścianki 3 mm, przenikających się w miejscu 
przecięcia ramion  krzyża, z wewnętrzną pustką. Osadzono go na maszcie rurowym o średni-
cy zewnętrznej 72 mm i ściankach 3 mm, oraz przykręcono do niego w dwóch punktach, dwa 
razy po cztery śruby o średnicy 8 mm. 

Nowy Krzyż odtworzono jako wierną kopię poprzedniego. Różni się tylko takimi de-
talami jak: otwory wentylacyjne, przedłużona o 7 cm osłona podstawy, zastosowano inną 
technikę zabezpieczenia antykorozyjnego, w górnej części krzyża dodano tabliczkę okolicz-
nościową. Wymiary samego krzyża są wiernie zachowane. Wysokość całkowita wynosi 2,07 
m, szerokość 1,20 m. Krzyż wykonany jest z prostokątnych spawanych profili stalowych 
o ściankach grubości 4 mm. Dodatkowo został ocynkowany zewnętrznie i wewnętrznie 
w technice ogniowej w temperaturze 500° C. Na zewnątrz pomalowano dwukrotnie emalią 
proszkową w temperaturze 200° C. Daje to bardzo solidne zabezpieczenie antykorozyjne. 
Ponadto na tylnej płaszczyźnie Krzyża wykonano cztery otwory, przysłonięte „powiekami”, 
które mają za zadanie zwentylować wnętrze krzyża z nadmiaru wilgoci. Krzyż umocowano 
do masztu ośmioma śrubami ze stali nierdzewnej o średnicy 12 mm. Maszt rurowy został 
przedłużony do wysokości poprzedniej tj. do 4,05 cm czynność tę wykonano poprzez wpusz-
czenie do istniejącego masztu rury o średnicy 61 mm, która została dodatkowo wzmocniona 
drugą rurą i klinującym się ściągiem z pręta stalowego o średnicy 16 mm przez całą długość 
„przedłużki”. Całość została ocynkowana oraz pomalowana antykorozyjnie. W ten sposób 
„przedłużka” masztu mocującego mimo mniejszej średnicy jest silniejsza. Łącznie grubość jej 
ścianek wynosi 8 mm (dwa razy po 4 mm) a całkowita długość 2,55 m. Miedziane zwieńcze-
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nie dachu zostało wyrepusowane, uzupełnione i naprawione. Pozostawiono na nim jego 74-
letnią patynę.  

Malaturę powłoki zewnętrznej krzyża wykonano w tonacji Alt żold (stare złoto). Bar-
dziej adekwatnym byłoby pokrycie powłoką w formie spatynowej miedzi tak, aby krzyż kore-
spondował z patyną miedzianego zwieńczenia dachu i patyną samego dachu. Jednakże 
w technice malowania emalią proszkową nie było takich możliwości, zaś technika klasyczna, 
w której można ten efekt osiągnąć, nie jest tak trwała. Drugą warstwę emalii położono z po-
włoki przeźroczystej, która podnosi głębię koloru. Tym samym został położony nowy akcent 
w wystroju wieży kościoła, co podkreśliło wydarzenie związane z zamontowaniem nowego 
krzyża. Wykonano więc ogrom prac. 

13 kwietnia 2003 r. nowy krzyż został poświęcony przez Proboszcza Parafii ks. Jerze-
go Kordiaka przed Sumą o godz. 11,00. Natomiast 26 kwietnia 2003 r. został zamontowany 
na wieży. Tego trudnego zadania podjęli sięŚ Arkadiusz Krysmalski– alpinista z Krępy 
k/Zielonej żóry i Ryszard Maciejewski, grotołaz z bagania, który również naprawił maszt 
i zwieńczenie dachu. 

Stary Krzyż po zabiegach konserwacyjnych, na pamiątkę tego wydarzenia, został 
wbudowany w ścianę nawy Kościoła od strony południowej. Warto również wspomnieć, że 
upamiętniając to wydarzenie zostały zamontowane na starym i nowym Krzyżu okoliczno-
ściowe tabliczki.5 

W dniach od 1- 3maja 2003 r. przedstawiciele Parafialnej Oazy Rodzin Mariola i Ma-
riusz Graczykowie wzięli udział w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ruchu w Rokitnie, pro-
wadzonej przez diecezjalnego duszpasterza rodzin ks. Dariusza Ormowskiego oraz przez Zo-
fię i Włodzimierza Sadeckich, rodzinę odpowiedzialną za organizację oaz rekolekcyjnych 
rodzin w naszej Diecezji. W następnym roku w rekolekcjach uczestniczyły już 3 pary ze Zbą-
szynka: państwo żraczykowie, Irena i Waldemar Trypuccy oraz Romana i Tomasz Zaremo-
wie. Po odejściu ks. Zbigniewa Nosala opiekę duchową nad Parafialna Oazą Rodzin objął 
ks. Paweł Ptak. W Domowym Kościele pojawiają się nowe rodzinyŚ źlżbieta i Ryszard An-
drysowie, Barbara i Wojciech Ciółkowie oraz źlżbieta i Stanisław żajewscy. 

W czasie wakacji 2003 r. ks. Proboszcz Jerzy Kordiak organizował następujące re-
monty i naprawy: 

- naprawiono i wymalowano płot przy Domu Parafialnym od strony ulicy Topolowej, 
- wytynkowano i wymalowano murek przy zakrystii i plebani, 
- oczyszczono i wymalowano główne drzwi wejściowe do kościoła oraz na wieżę ko-

ścielną, wymalowano wszystkie drzwi wewnątrz kościoła parafialnego, 
- wymieniono uszkodzone dachówki na dachu kościelnym i plebani oraz założono od-

gromniki na budynku kościoła parafialnego, 
- wymalowano przybudówki, pomieszczenia piwniczne oraz wymieniono elektryczną 

skrzynkę rozdzielczą na plebani, 
- odnowiono figury św. Apostołów Piotra i Pawła na frontowej ścianie świątyni, 
- naprawiono dach oraz wymieniono zniszczone rynny i dachówki na Kościele Vw. 

Apostołów Piotra i Pawła, 
- wyremontowano dach nad zakrystią w kościółku, zakładając nową papę, rynny spa-

dowe i opierzenie, 
- wymalowano wszystkie ławki wewnątrz kościółka pw Vw. Apostołów Piotra i Pawła 

oraz odnowiono ławki na placu przykościelnym. 

                                                 
5 Kronika parafialna l. 2001 – 2004, s.216 - 219 
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17 sierpnia 2003 r. podczas Mszy św. nastąpiło uro-
czyste pożegnanie ks. Zbigniewa Nosala, któremu po 2 latach 
posługi w naszej parafii, powierzono Probostwo w Parafii Jor-
danowo. Liczne delegacje grup parafialnych, dzieci i młodzież 
z wielkim szacunkiem pożegnały kwiatami naszego kapłana, 
życząc mu owocnej pracy na nowym, odpowiedzialnym urzę-
dzie proboszcza. 

Natomiast 23 sierpnia 2003 r. dekretem Biskupa obo-
wiązki wikariusza w naszej parafii objął neoprezbiter  ks. Pa-
weł Ptak. 

06 września 2003 r. wyjechała parafialna pielgrzymka 
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu Wyjazd 
zorganizowała żrażyna Matysiak, a przewodnikiem ducho-
wym był ks. Krzysztof Dulny. Wynajęty przewodnik opowie-
dział o historii powstania Sanktuarium i budowie nowej Bazy-
liki. O godz. 12,00 wszyscy uczestnicy pielgrzymki wzięli 
udział w uroczystej Mszy św. w intencji żołnierzy AK. 

W drodze powrotnej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa została odprawiona Droga Krzyżo-
wa w Lesie żrąblińskim. 

11 września 2003 r. 
po Mszy św. wieczornej 
odbyło się spotkanie 
ks. Proboszcza Jerzego 
Kordiaka z zelatorami 
i zelatorkami Róż bywego 
Różańca. Do tego spotka-
nia wszystkie Róże zostały 
uporządkowane pod 
względem uzupełnień 
składu. W parafii ostatecz-
nie działa pełnych 19 Róż 
bywego Różańca, w któ-
rych łącznie modli się 380 
osób. Poszczególne Róże 
została nazwana imieniem 
świętej lub świętego. 
żłównym zelatorem Para-
fialnych Kół bywego Ró-

żańca została żrażyna Matysiak. Ustalono, że wymiana tajemnic bywego Różańca będzie 
odbywać się w pierwszą niedzielę miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 18,00 przed wie-
czorną Mszą św. Oto nazwy poszczególnych Róż Różańcowych i ich zelatorzyŚ Róża Vw. 
Moniki– Maria Springer, Vw. Faustyny– Joanna Garczarek, Vw. Rity– Irena Budych, 
Vw. Jadwigi– Marianna Przybylska, Vw. Heleny– Janina Kubicka, Vw. Kingi– żrażyna Ma-
tysiak, Vw. Agnieszki– źlżbieta Mazurek, Vw. Weroniki– Maria Witkowska, Vw. Katarzyny– 
Anna Kubiak, Vw. Barbary– Aniela Niemiec, Vw. Łucji– Stefania Ratajczak, Vw. Marii żoret-
ti– Irena Nowak, Vw. Cecylii– Wiktoria Ławrynowicz, Vw. Bernadetty– Ewa Zwiernik, Vw. 
źlżbiety– Jadwiga Jednorowicz, Vw. Anny– Franciszka Fleiszerowicz, Vw. Teresy z Arilla– 
Zofia Dzieciątkowska i dwie Róże męskieŚ Vw. Franciszka– Andrzej Łażewski, Vw. Józefa– 
żerard żórka. 

Ks. Z. Nosal w czasie ho-
milii 

fot. archiwalna 

Zelatorzy Róż bywego Różańca z ks. Proboszczem J. Kordia-
kiem                                                     fot. archiwalna 
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20 września 2003 r. grupa 44 młodych ludzi wzięła udział w corocznych Diecezjal-
nych Dniach Młodych, które odbyły się na „placu papieskim” przy Kościele Pierwszych Mę-
czenników Międzyrzeckich w żorzowie Wlkp. Opiekę duchową sprawowaliŚ ks. Paweł Ptak, 
kleryk Krzysztof Hojzer i katechetka Barbara Zaremba. W spotkaniu udział wzięło ponad 
3 tys. Młodzieży z całej Diecezji. 

30 września 2003 r. odbyło spo-
tkanie członków Akcji Katolickiej (po-
wstała ona na wiosnę tegoż roku). Akcja 
Katolicka, której założycielem i opieku-
nem jest ks. Proboszcz Jerzy Kordiak liczy 
12 członków, a jej prezesa Jana Mazurka, 
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 
w Zbąszynku, mianował Ordynariusz na-
szej Diecezji ks. Biskup Adam Dyczkow-
ski. Na spotkaniu wybrano skład zarządu 
AKŚ wiceprezesem został Andrzej Ko-
strzewski, członkiem Danuta Kłos, sekre-
tarzem żabriela Raczyńska i skarbnikiem 

Joanna żoździewicz. Podczas spotkania 
ustalono harmonogram prac na najbliższy 
okres oraz spotkań AK. 

16 października 2003 r. w całej Pol-
sce uroczyście obchodzono 25- rocznicę 

pontyfikatu Ojca Vw. Jana Pawła II. W naszej świątyni w tym dniu o godz. 17,00 rozległy się 
dzwony, które upamiętniły wybór Polaka kardynała Karola Wojtyły na Urząd Papieski. O tej 
godzinie też przed Mszą św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji Ojca 
Vw. odmawiano tajemnice radosne i światła Różańca św. Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak pro-
wadził tajemnice bolesne, a po Mszy św. odmówiono IV część Różańca– tajemnice chwaleb-
ne. Różaniec prowadziła Wspólnota Królowej Pokoju, a organista Andrzej Kostrzewski i ze-
spół muzyczny Wspólnoty uświetnił pieśniami Różaniec i Mszę św. 

13 października 2003 r. odbyło się spotkanie integracyjne dzieci ze świetlicy Orato-
rium działającego przy naszej parafii, ze świetlicy socjoterapeutycznej w Zbąszynku, którą 
prowadzi Alicja Łukaszewska i mieszczącej się w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dzieci 
„sprawnych inaczej” ze świetlicy Ośrodka Pomocy Społecznej, którą prowadzą Ewa Zwiernik 
i Daniela Łeszyk. Spotkanie odbyło się w ogrodzie Państwa żrażyny i Andrzeja Ozdowskich, 
gdzie rozpalono ognisko. Dzieci śpiewały i bawiły się przy ognisku. Były kiełbaski, bigos, 
chlebek, chrupki, cukierki, napoje i wspaniały humor. W przygotowaniu spotkania pomagały 
takżeŚ Anna Matysiak, Bożena Droszcz i Joanna żaweł. Inicjatorem i organizatorem spotka-
nia był ks. Krzysztof Dulny. 

18 października 2003 r. w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokit-
nie spotkali się kapłani z naszej Diecezji. Celem spotkania kapłanów z całej Diecezji w Ro-
kitnie była modlitwa w intencji przeżywającego srebrny jubileusz pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II, obchodzącego srebrny jubileusz sakry biskupiej bp. Adama Dyczkowskiego oraz 
o jedność i świętość dla siebie. Modlitwą ogarnięto także kapłanów chorych, tych, którym 
brakuje sił fizycznych i duchowych, tych, którzy przeżywają samotność i opuszczenie. 

Konferencję do kapłanów o tajemnicy źucharystii wygłosił nasz ks. Proboszcz Jerzy 
Kordiak, który jest diecezjalnym ojcem duchownym kapłanów. Katolickie pismo Diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej „Aspekty” nr 45(398) z dnia 09.XI.2003 r. informowało na swo-
ich łamachŚ „…Konferencja… o źucharystii i Jej obecności w Kościele Vwiętym przypomnia-
ła kapłanom, a także klerykom o potrzebie zgłębienia tej wielkiej i niepojętej tajemnicy, jaką 

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-
kiej z ks. Proboszczem J. Kordiakiem 

fot. archiwalna 
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jest Eucharystia. (…) Zwrócił również uwagę na potrzebę częstej spowiedzi i praktykowanie 
Komunii duchowej. W sposób szczególny ks. Kordiak podkreślił wymiar wspólnoty źuchary-
stycznej. Parafia prawdziwie eucharystyczna nie może zamykać się w sobie, jakby była samo-
wystarczalna, lecz powinna zachowywać więź z każdą wspólnotą katolicką. Ta komunia eu-
charystyczna jest komunią z własnym biskupem oraz w łączności z całym Kościołem, papie-
żem i kolegium biskupów.” 6 

W niedzielę 19 października 2003 r. rozpoczął się Tydzień Misyjny. Z tej też okazji 
podczas Mszy św. o godz. 9,30 dzieci ze szkoły podstawowej po kierunkiem katechetki Hali-
ny Griny przedstawiły inscenizację o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Dzięki tej insceni-
zacji dzieci dowiedziały się jak zostać małym misjonarzem. Widzowie usłyszeli, że mały mi-
sjonarz jest wykonawcą misyjnego nakazu Chrystusa i że nie obawia się trudności, bo każdą 
inicjatywę rozpoczyna od modlitwy. Inscenizację dzieci zakończyły uwielbieniem Boga. 
Każde dziecko było ubrane w strój charakterystyczny dla różnych kontynentów. 

25 października 2003 r. pod przewodnictwem ks. Pawła Ptaka udała się do Semina-
rium Duchownego w Paradyżu ponad 30- osobowa grupa wiernych z naszej parafii. Wyjazd 
na wieczór modlitw poświęcony Matce Bożej zorganizowała Parafialna Akcja Katolicka 
i Wspólnota Królowej Pokoju. Pielgrzymi uczestniczyli w modlitwie Różańcowej, Mszy św. 
i na zakończenie w Hymnie– Akatyście ku czci Bogurodzicy, któremu przepięknym śpiewem 
przewodziła schola kleryków. Organizowanie wyjazdów na Akatyst ku czci Matki Bożej 
w październiku oraz w wigilię Zesłania Ducha Vw. weszły na stałe do programu wyjazdów 
parafialnych.  

25 października 2003 r. w naszej Parafii została odprawiona Msza św. dziękczynna 
w intencji Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w żorzowie Wlkp. oraz wszystkich rodzin 
adopcyjnych z naszej parafii. We Mszy św. celebrowanej przez diecezjalnego duszpasterza 
rodzin ks. Dariusza Ormowskiego uczestniczyły małżeństwa, które już przyjęły dzieci oraz te, 
które oczekują potomstwa (8 par małżeńskich i 8 dzieci).Przybyli także goście, pracownicy 
Ośrodka AdopcyjnegoŚ dyrektor– Sylwia Kubiesa, pedagog– Piotr Naro, psycholog- Lucyna 
Sierżant, pracownicy– Alicja Wałkowska i Agnieszka Bura oraz księgowa– Eugenia Angier-
ska.. Po Mszy św., dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka, wszyscy mogli spo-
tkać się na wspólnej agapie w Domu Parafialnym. 

30 listopada 2003 r. rozpoczął się Adwent. Przed Mszami roratnimi przedstawiciele 
poszczególnych Róż Różańcowych kolejno odmawiali dziesiątek Różańca oraz zapalali rorat-
nią świecę. Zwyczaj ten wszedł na stałe do parafialnej tradycji podczas Adwentu. 

04 stycznia 2004 r. zaprezentowała się w naszej świątyni orkiestra dęta ze Szkoły Mu-
zycznej w Zbąszyniu. Uświetniła ona Sumę o godz. 11,00, a o godz. 14,00 dała koncert kolęd. 
Koncertowanie młodych muzyków również weszło na trwałe w życie parafialne (w styczniu 
każdego roku). 

03 lutego 2004 r. przeżywaliśmy uroczystość z okazji 10-lecia powstania Wspólnoty 
Królowej Pokoju w naszej parafii. W uroczystości udział wzięliŚ Proboszcz naszej Parafii 
ks. Jerzy Kordiak– opiekun duchowy Wspólnoty, ks. Andrzej Jędrzejowski– założyciel 
i pierwszy opiekun duchowy Wspólnoty, Dziekan Dekanatu Vwiebodzin ks. kanonik Benedykt 
Pacyga– opiekun duchowy I pielgrzymki do Medjugorje w 1996 r., Proboszcz z Jordanowa 
ks. Zbigniew Nosal– opiekun duchowy pielgrzymki do Medjugorje w 2002 r., Dziekan Deka-
natu Babimost– ks. Mirosław Maciejewski, Proboszcz Parafii Dąbrówka Wlkp.– ks. Ryszard 
Łaszcz oraz nasi wikariusze ks. Paweł Ptak i ks. Krzysztof Dulny. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, a homilię wygłosił ks. Kanonik Benedykt Pacyga, 
który nawiązał do pierwszej pielgrzymki. Po Mszy św. ks. Zbigniew Nosal poprowadził Mo-
dlitwę o uzdrowienie duszy i ciała, a ks. Andrzej Jędrzejowski- Koronkę Pokoju. 

                                                 
6 Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko –Gorzowskiej ASPEKTY, Nr 45(398) P ROK XLVI , z dn. 9.XI.2003 
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Msza św. poprzedzona została modlitwą różańcową prowadzoną przez przedstawicieli 
Wspólnoty, a podczas Mszy św. wierni czytali lekcję, modlitwę powszechną i nieśli Dary 
Ołtarza. Vpiewał także Wspólnotowy zespół muzyczny. Podczas modlitw dziękowano Panu 
Bogu za dar 10 lat istnienia w naszej parafii Wspólnoty Królowej Pokoju i proszono Matkę 
Bożą Królową Pokoju o prowadzenie i dalszą opiekę na następne lata. Po Mszy św. w Domu 
Parafialnym odbyła się agapa. 7 

07 marca 2004 r. podczas nabożeństwa wymiany tajemnic Róż bywego Różańca 
wszyscy Ich członkowie otrzymali legitymacje przynależności do Róż Różańcowych istnieją-
cych w parafii. W imieniu poszczególnych Róż legitymacje z rąk opiekuna duchowego 
ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka odbierali zelatorzy 19 istniejących Róż. 

W dniach 12– 14 marca 2004 w naszej parafii odbyła się wizytacja duszpasterska Or-
dynariusza Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego. 

12 marca 2004 r. w godzinach przedpołudniowych ks. Biskup spotkał się z dziećmi 
z Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej oraz młodzieżą z żimnazjum i Zespołu 
Szkół Technicznych w Zbąszynku. Ks. Biskup zachęcał młodych ludzi, aby korzystali z do-
brodziejstw wiedzy. Przyznał, iż sam nigdy nie uczęszczał do takiej szkoły, gdyż na czas jego 
młodości przypadły lata trudne i bolesne. Uwrażliwiał, iż w każdym działaniu należy być do-
brym człowiekiem, mieć sumienie, które wyznacza właściwy kierunek życia, a „najlepszą 
naukę daje Chrystus”. Wyraził też zadowolenie, że w szkołach wdrażana jest nauka Chrystu-
sa, bo dzięki temu „młodzi ludzie stają się lepszymi”. 

Spotkania odbywały także z nauczycielami i starczało czasu, by przy kawie i dobrym 
cieście porozmawiać z nimi o różnych problemach i radościach dnia dzisiejszego.  

12 marca o godz. 16,00 w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie ks. Biskupa z pra-
cownikami parafii, animatorami poszczególnych grup działających w parafii, animatorami 
przygotowującymi młodzież do Sakramentu Bierzmowania oraz nauczycielami Oratorium 
i pracownikami. Dzieci z Oratorium i parafialna schola przedstawiły zebranym program arty-
styczny. Spotkanie upłynęło w przyjemnej atmosferze przy herbacie, cieście i śpiewie.  

Wieczorem w kościele parafialnym ks. Biskup Adam Dyczkowski spotkał się z gru-
pami działającymi w parafii. Ks. Biskup i ks. Proboszcz wysłuchali sprawozdań z działalności 
poszczególnych grup. Historię powstania i działalność Parafialnego bywego Różańca przed-
stawiła żrażyna Matysiak. Okres 10 lat działania w parafii Wspólnoty Królowej Pokoju 
przedstawił Jerzy Ganecki, a zespół muzyczny Wspólnoty zadedykował Ks. Biskupowi popu-
larną pieśń chorwacką z Medjugorje „żospa Majka”. Sprawozdanie z działalności Parafialnej 

Oazy Rodzin przedstawiło małżeństwo Mariola i 
Mariusz Graczykowie. O powstałej w Parafii w 
2003 roku Akcji Katolickiej poinformował jej pre-
zes Jan Mazurek. O pomocy najuboższym w para-
fii i wieloletniej działalności Parafialnego Caritas 
mówiła Iwona Liman. W imieniu Parafialnej Gru-
py Młodzieżowej (starszej) działalność przedsta-
wili: Anna Matysiak i Karol Prządka. Działalność 
Parafialnej żrupy Młodzieżowej (młodszej) przed-
stawiła Paulina Ciółko, a schola pod kierunkiem 
Marleny Karczmarek zaśpiewała ks. Biskupowi 
pieśń.  

Po zakończeniu przedstawiania dorobku 
poszczególnych grup parafialnych Ks. Biskup Ad-
am Dyczkowski podziękował wszystkim za udział 

                                                 
7
 Kronika parafialna,  Rok 2004, s.9-11 

Wpis do kroniki parafialnej ks. Bp. 
A. Dyczkowskiego      fot. Jerzy Ganecki 
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w rozwoju życia parafialnego i dokonał następującego wpisu do kroniki parafialnejŚ „ Prze-
prowadzając wizytację pasterską w tutejszej parafii z radością podziwiam ofiarną pracę i 
zaangażowanie tylu grup ubogacających życie parafii. Z całego serca gratuluję i dołączam 
pasterskie błogosławieństwo †Adam Dyczkowski, Zbąszynek 12.III.2004r.” 

 
 
 

 
 

Ks. Biskup Adam Dyczkowski i ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podczas nabożeństwa III.2004r. 
fot. archiwalna 

 
14 marca w kolejnym dniu wizytacji ks. Biskup Adam Dyczkowski wziął udział we 

Mszy św. dla dzieci i młodzieży, podczas której wygłosił homilię. Najświętszą Ofiarę spra-
wował sekretarz ks. Biskupa ks. Andrzej Brenk. 

Podczas Mszy św. o godz. 13,00 ks. Biskup Adam Dyczkowski 63 młodym osobom 
udzielił Sakramentu Bierzmowania. żrupę młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
przygotowywał ks. Paweł Ptak wraz z animatorami. 

Jak co roku, w naszej parafii uroczyście obchodzone jest Triduum Paschalne, które 
poprzedzone jest starannym przygotowaniem przez kapłanów i poszczególnych wiernych 
celebry każdego dnia. 

W Wielki Czwartek, w Dniu Pamiątki Ostatniej Wieczerzy Pańskiej, Mszy św. prze-
wodniczył najmłodszy nasz kałan - ks. Paweł Ptak, a koncelebrowali: ks. Proboszcz Jerzy 
Kordiak i ks. Krzysztof Dulny. 

żłównym celebransem liturgii wielkopiątkowej był ks. Krzysztof Dulny. Rozpoczął on 
liturgię od „leżenia krzyżem”, padając na twarz przed ołtarzem, modlił się. 

Wigilia Paschalna przypadająca 10 kwietnia 2004 r. rozpoczęła się o godz. 20,00 po-
święceniem ognia przed świątynią. Obrzędu tego dokonał ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. Pro-
cesyjnie wniesiono do świątyni paschał, od którego wierni zapalali otrzymane świece. Na-
stępnie rozpoczęła się Liturgia Słowa, która obejmowała 5 czytań, a poszczególne lekcje czy-
tali kolejno: Jerzy żanecki, Mariusz żraczyk, Jan Mazurek, Dominik Łukaszyk i Stanisław 
Paluch. Między czytaniami psalmy responsoryjne śpiewały kolejno: Beata Lisek, Marlena 
Kaczmarek, Felicja Chwałkowska i źugenia Angierska, Karolina Freyer i Barbara Zaremba. 
Po uroczystym „żloria” i rozbrzmiewających dzwonach oznajmujących Zmartwychwstanie 
Chrystusa zapalono świece. źpistołę przeczytał Adam Frąckowiak i zaśpiewano Alleluja. 
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Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak przeczytał źwangelię i wygłosił homilię. Po homilii odnowiono 
Liturgię Chrztu i rozpoczęła się Liturgia źucharystyczna.8 

 

 
 

Nasi kapłani podczas Liturgii Słowa w Wielką Sobotę 10.IV.200r. (od lewej) ks. Paweł Ptak, 
ks. Proboszcz Jerzy Kordiak i ks.Krzysztof Dulny                                          fot. Jerzy Ganecki 

 
20 kwietnia 2004 r. do naszej parafii przybyła s. Clarie-Marie z Oazy Pokoju w Med-

jugorje, która podróżowała po kilku parafiach w naszej Diecezji. Na spotkanie przybyli do 
naszego kościoła parafialnego wierni z na-
szej parafii oraz przedstawiciele z innych 
parafii. Przed Mszą św. Wspólnota Królowej 
Pokoju rozpoczęła odmawianie Różańca. 
Poszczególne tajemnice chwalebne odma-
wiali kolejnoŚ w języku chorwackim– s. Cla-
ire- Marie, w języku francuskim– jej siostra 
Michale, Belgijka, w języku włoskim– ks. 
Paweł Łobaczewski, po łacinie– ks. Paweł 
Ptak, w języku polskim– ks. kan. Benedykt 
Pacyga. O godz. 18,30 ks. Proboszcz Jerzy 
Kordiak w koncelebrze z ks. Benedyktem 
Pacygą i ks. Pawłem Łobaczewskim odpra-
wił Mszę św. Przedstawiciele Wspólnoty 
czytali lekcję, Modlitwę Powszechną i nieśli 
Dary Ołtarza. Ks. Benedykt Pacyga na za-

kończenie Mszy św. odmawiał wraz z wiernymi Koronkę Pokoju. 
Po Mszy św. odbyła się konferencja s. Clair-Marie na temat „Duchowość Maryjna 

dziś”. Wypowiedzi z włoskiego tłumaczył ks. Paweł Łobaczewski. Po konferencji goście, nasi 
kapłani i przedstawiciele Wspólnoty Królowej Pokoju spotkali się na wspólnej agapie na ple-
bani. S. Claire-Marie tak wpisała po francusku w kronice parafialnejŚ „Maryja Dziewica, Kró-
lowa Pokoju z Medjugorje, która dała mi możliwość głoszenia świadectwa w Waszej parafii- 
tak gościnnej- niech was błogosławi i daje Wam pokój w waszych sercach i waszym rodzi-
nom. Dziękuję za wasze „prawo” bycia w tej pięknej polskiej wspólnocie, której życzę wielkiej 
ewangelizacji w Europie.” 

                                                 
8 Kronika Parafialna, Rok 2004, s. 113-116 

 

Od lewej: ks. Proboszcz J. Kordiak, ks. P. 
Łobaczewski i s. Clair- Marie 

fot. Jerzy Ganecki 
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 Nasz gość ks. Paweł Łobaczewski w kronice napisałŚ „Dziękuję za wspaniałe spotka-
nie, życzę, by każdy dzień był dla całej Wspólnoty Królowej Pokoju, jak i całej Parafii, szcze-
gólnym zbliżeniem się pełnego nadziei Serca Jezusa przez Maryję.”9 

02 maja 2004 r. odbył się Parafialny Rajd Rowerowy na trasie Zbąszynek- Zieleniec- 
Boleń- Rogoziniec- Małe Doły- Chociszewo. W rajdzie udział wzięło około 100 parafian. 
Przed powrotem do Zbąszynka w kościele w Chociszewie odbyło się nabożeństwo majowe, 
a na terenie przykościelnym rozpalono ognisko i pieczono kiełbaski. Rajd zorganizowali 
ks. Krzysztof Dulny i ks. Paweł Ptak. 

20 czerwca 2004 r. s. Bobola Nowakowska od św. Andrzeja Boboli ze Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek w Pniewach, prowadziła po Mszach św. w Zbąszyneckim Domu Parafial-
nym loterię fantową na rzecz potrzebujących Afrykanów w Tanzanii. Nasi parafianie licznie 
uczestniczyli w zorganizowanej przez s. Bobolę Nowakowską loterii. 

W lipcu 2004 r. w kościele Vw. Apostołów Piotra i Pawła wymieniono lampy, usta-
wiono ławki boczne, wymalowano drzwi wejściowe do kościoła oraz wymalowano rynny na 
kościele i zakrystii.  

W Domu Parafialnym wymalowano rynny, okna i wysmołowano dach. Wysmołowano 
także dachy na garażach i wymalowano murki i płot przed kościołem parafialnym. Wysadzo-
no krzewy i nowe drzewka, a w zakrystii założono nową umywalkę z szafką. Na kościele pa-
rafialnym wymieniono także uszkodzone dachówki i przełożono dach na zakrystii. 

Został wykonany przez Zdzisława Liska kolejny witraż, który został umieszczony nad 
drzwiami wejściowymi do kościoła parafialnego. Andrzej Sawiński postawił płotek wzdłuż 
trawnika na placu kościelnym. Ponadto wykonał i zamontował on nowe drzwi wejściowe do 
kuchni i daszek nad tym wejściem na plebanię. Andrzej Sawiński również wykonuje różne 
prace stolarskie na terenie parafii, a jego żona Leokadia Sawińska przygotowuje posiłki. Wie-
le prac gospodarczych i związanych z obsługą w parafii wykonywali m. in. Jan Kucera, Ro-
man Wawrzynowicz, Adam Frąckowiak, Ludwik Szczepaniak, Bogdan Maciejewski, Krystyna 
Nowaczyk i żrażyna Janik. 

W dniach 17- 19 września 2004 r. w żłogowie odbyło się Diecezjalne Spotkanie Mło-
dych. Tematem spotkania byłoŚ „Chcemy ujrzeć Jezusa”. W spotkaniu udział wzięło 37 osób 
z naszej parafii wraz z opiekunamiŚ ks. Pawłem Ptakiem i ks. klerykiem Krzysztofem Hojzer. 
Młodzież uczestniczyła we wspólnych modlitwach, konferencjach, nabożeństwach, koncer-
tach zespołów muzycznych i źucharystii, która zawsze była w centrum każdego dnia spotka-
nia młodych. 

 

 
 

Ks. Paweł Ptak z grupą młodzieży uczestniczącej w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych w żło-
gowie w dniach 17- 19.IX.2004 r.                                                                        fot. archiwalna 
 

                                                 
9 Kronika parafialna, Rok 2004, s.124 - 137 
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03 października 2004 r. w niedzielę do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchają-
cej w Rokitnie przybyli z całej Diecezji członkowie Róż bywego Różańca. Autokarową piel-
grzymkę z naszej parafii zorganizowała żrażyna Matysiak pod przewodnictwem opiekuna 
duchowego Róż bywego Różańca naszej parafii ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka. 

08 października 2004 r. w Domu Parafialnym odbyło się, zorganizowane przez Para-
fialny Zespół Caritas, spotkanie integracyjne członków grona wspierających ubogich. W spo-
tkaniu wziął udział opiekun duchowy Caritas ks. Proboszcz Jerzy Kordiak i jej nowo wybrana 
przewodnicząca Krystyna Woźniak, która zastąpiła Iwonę Liman. Wśród członków grona 
wspierających ubogich byli nasi parafianie, którzy każdego miesiąca wpłacają zadeklarowana 
kwotę na rzecz potrzebujących. 

 
10 października 2004 r. siostry źlżbietanki, 

które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla dzie-
ci we Wschowie, po Mszach św., sprzedawały w 
Domu Parafialnym stroiki na groby, by tą drogą 
zasilić budżet Domu. Nasi parafianie wspierali 
siostry i chętnie kupowali wykonane przez nich 
stroiki. 

Od października 2004 r. rozpoczął się 
w kościele parafialnym remont oryginalnych, sta-
rych organów, które od lat 70- tych minionego 
wieku stały nieczynne. 

Dzieła naprawy podjęli się bracia Jerzy 
i Artur Jachimowicz z prywatnego Zakładu Organistrzowskiego, PHU „Fraza” z Kożuchowa. 
Dzieło zostało wykonane pomyślnie przy olbrzymim wysiłku obu panów, którzy wymieniali 
i przeglądali każdą piszczałkę.  

20 października 2004 r. z inicjatywy Akcji Katolickiej z okazji ogłoszonego przez Oj-
ca Vw. Jana Pawła II Roku źucharystii odbyło się spotkanie z prof. Wyższego Seminarium 
Duchownego w Paradyżu, liturgistą ks. Zbigniewem Kobusem. Ks. Zbigniew przedstawił ze-
branym parafianom znaczenie liturgii w życiu kościoła. 

W dniach 29- 31 października 2004 r. w Internacie Zespołu Szkół Technicznych 
w Zbąszynku ks. Paweł Ptak zorganizował Kurs Filipa. Młodzi ludzie, którzy uczestniczyli 
w takim kursie, odkryli głęboki sens życia i doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem 
Chrystusem.  

 

 
 

Młodzieżowa żrupa parafialna z ks. Pawłem Ptakiem i ks. Krzysztofem Dulnym  
                                                                                            fot. archiwalna 

 

Siostry źlżbietanki ze Wschowy 
fot. archiwalne 
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W kursie aktywnie udział wzięło 23 młodych ludzi, a także 7 osób prowadzących oraz 
czuwających nad sprawnym przebiegiem kursu. 

3 grudnia 2004 r. biskup diecezjalny Adam Dyczkowski ustanowił nowy skład Rady 
Kapłańskiej Diecezji zielonogórsko- gorzowskiej oraz Kolegium Konsultorów. Rada jest ko-
legialnym przedstawicielstwem kapłanów w naszej diecezji. Do Jej zadaniem należy „wspie-
ranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej 
pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego”. Wśród członków Rady 
Kapłańskiej z nominacji znalazł się nasz ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, co jest wielkim za-
szczytem i wyróżnieniem dla Niego i dla nas parafian. 

 W styczniu 2005 r. rozpoczął pracę w naszej parafii drugi organista Rafał Rze-
szuto, który był inicjatorem, za przyzwoleniem ks. Proboszcza, naprawy oryginalnych orga-
nów w kościele parafialnym. Dzięki przeprowadzonemu remontowi od stycznia 2005 r. moż-
na było już grać na wyremontowanych organach. Grali na nich nasi organiściŚ Beata Lisek 
i Rafał Rzeszuto. 

19 marca 2005 r. w święto św. Józefa Oblubieńca w kościele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Zielonej żórze Biskup Paweł Socha promował dla naszej diecezji 40 nowych 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Vw. Wśród promowanych znalazło się 3 nadzwyczajnych 
szafarzy z naszej parafii: Jerzy Ganecki, Mariusz Graczyk i Krzysztof Krzywak. 40 mężczyzn 
z 18 parafii naszej Diecezji kilka miesięcy przez formację duchową przygotowało się do pod-
jęcia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Vw. Opiekę nad nimi sprawował diecezjalny 
liturgista ks. Zbigniew Kobus z Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. 

Promowanie trzech nadzwyczajnych szafarzy dla naszej parafii jest ważnym wydarze-
niem dla jej życia, zważywszy, ż Papież Jan Paweł II 2005 r. ogłosił Rokiem źucharystii. Do 
zadań nadzwyczajnych szafarzy w naszej parafii będzie należało pełnienie posługi, w razie 
konieczności, pomagając kapłanom przy rozdzielaniu Komunii Vw. w kościele podczas nabo-
żeństw i Mszy św. oraz zanoszenie Jej chorym, którzy częściej pragną przyjmować Chrystusa 
Eucharystycznego.  

31 marca 2005 r. świat obiegła wiadomość, że Ojciec Vwięty Jan Paweł II gorączkuje 
i jest poważnie chory. Stan jego zdrowia z dnia na dzień się pogarszał, ale Papież zachowywał 
przytomność. Na placu Vw. Piotra zbierają się setki tysięcy wiernych i modlą się za Ojca Vw. 
żdy powiadomiono Jana Pawła II o rzeszy młodych ludzi modlących się za niego, z trudem 
na łożu śmierci wypowiedział słowaŚ „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie, za to wam 
dziękuję”.  

02 kwietnia 2005r. wieczorem w naszej 
świątyni rozpoczęły się modlitwy o wypełnie-
nie woli Boga wobec swojego Syna - Jana 
Pawła II i naszego umiłowanego rodaka. Przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem 
odmówiono wszystkie cztery części Różańca 
Vw. na przemian z Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Po odśpiewaniu Litanii Loretańskiej 
do słów „Królowo Polski – módl się za nami” 
około godz. 22,10 nadeszła wiadomość, którą 
ogłosił nam ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, że 
o godz. 21,37 Ojciec Vwięty Jan Paweł II  od-
szedł do Domu Ojca. Później, było wiadome, 
że o godz. 20,00 została odprawiona przy łożu 

Moment ogłoszenia śmierci Ojca św. Ja-
na Pawła II przez ks. Proboszcza J. Kor-
diaka 

fot. archiwalna 
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Ojca Vw. Msza św. z okazji przypadającego święta Miłosierdzia Bożego, a o godz. 21,20 Jan 
Paweł II wypowiedział ostatnie słowo „Amen”.  

04 kwietnia 2005 r. został odmówiony w naszym kościele Różaniec w intencji o pokój 
Duszy śp. Papieża Jana Pawła II, a 05 kwietnia tuż po Mszy św. o godz.19,00 rozpoczęło się 
nabożeństwo żałobne. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono cztery 
części Różańca, prowadzonego przez grupy parafialneŚ bywy Różaniec, Wspólnotę Królowej 
Pokoju, Ruch Domowy Kościół i Parafialną żrupę Młodzieżową. O godz. 21,00 rozpoczęła 
się uroczysta Msza Vw. żałobna w intencji Duszy śp. Jana Pawła II, którą celebrowali: 
ks. Paweł Ptak i ks. Krzysztof Dulny pod przewodnictwem ks. Proboszcza Jerzego Kordia-
ka.10 

W dniach żałoby w przedsionku kościoła parafialnego wyłożono księgę kondolencyj-
ną, do której wpisywali się parafialnie i w dużej ilości młodzież. Nad drzwiami głównego 
wejścia do Kościoła zawieszono wielki portret Ojca Vw. z napisem „Jan Paweł Wielki 1920- 
2005”.  

07 kwietnia 2005r. po Mszy Vw. wieczornej około godz. 19,00 sprzed świątyni para-
fialnej wyruszył Biały Marsz Wdzięczności za Pontyfikat Papieża Jana Pawła II. Marsz zorga-
nizowała parafia Kosieczyn. Zakończył się on w Kręcku. Tam o godz. 21,00 została odpra-
wiona Msza św. za śp. Ojca Vw. po czym uczestnicy marszu powrócili do swoich domów. 
W marszu udział wzięło bardzo wielu parafian, którzy szli również w deszczu niosąc w dło-
niach znicze. 

 

 
 

Po śmierci Ojca Vw.  na naszej świątyni zawisł wielki portret Jana Pawła II 
 fot. archiwalna 

 
08 kwietnia 2005 r. o godz. 10,00 w Watykanie na Placu Vw. Piotra rozpoczęły się 

uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył Kardynał Joseph Ratzinger. W pogrzebie 
uczestniczyły miliony wiernych oraz ok. 200 oficjalnych delegacji z szefami państw i rządów, 
rodów królewskich i książęcych, przywódcy różnych wyznań i religii z całego świata oraz 
szefowie największych organizacji międzynarodowych. Trumna z ciałem Jana Pawła II zosta-
ła złożona w krypcie pod papieskim ołtarzem w Bazylice Vw. Piotra. 

                                                 
10 Kronika parafialna, Rok 2005 (1), s.113 - 133 
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Wieczorem o godz. 21,00 na żałobnej Mszy św. zgromadziło się wielu naszych para-
fian. Mszę Vw. celebrowali nasi kapłani.  

 04 kwietnia 2005 r. obchodzono uroczystość Zwiastowania NMP, czyli Dzień 
Vwiętości bycia. O godz. 18,30 odprawiono w tej intencji uroczystą Mszę św., którą celebro-
wał ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował Ruch Domowe-
go Kościoła. Od kilku lat z inicjatywy właśnie Oazy Rodzin parafianie podejmują dzieło Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez 9 miesięcy- 23 parafian w tym roku podjęło modli-
twę, odmawiając każdego dnia jedną tajemnicę Różańca Vwiętego i specjalną codzienną mo-
dlitwę w intencji nienarodzonego dziecka.  

19 kwietnia 2005 r. z woli Bożej konklawe wybrało, 
po śmierci Ojca Vw. Jan Pawła II, nowego Papieża. Został 
nim Kardynał Joseph Ratzinger z Niemiec, który przybrał 
imię Benedykta XVI. Ojciec Vw. Benedykt XVI miał 
w dniu wyboru 78 lat i był przewodniczącym Kongregacji 
Nauki Wiary. W tym dniu w naszej parafii po Mszy św. 
wieczornej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie 
odmówiono Różaniec w intencji nowo wybranego Papieża 

Benedykta XVI. Proszono Boga o potrzebne łaski dla Ojca Vw. na cały Jego Pontyfikat. Ró-
żaniec prowadził ks. Proboszcz Jerzy Kordiak wraz ze Wspólnotą Królowej Pokoju, która 
w tym wtorkowym dniu od wielu lat odmawia modlitwę różańcową. 

19 maja 2005 r. wieczorem o godz. 20,00 w naszym kościele parafialnym miało miej-
sce wielkie wydarzenie kulturalne. Licznie zgromadzeni w świątyni parafianie wysłuchali 
śpiewu chóru Uniwersytetu Zielonogórskiego i orkiestry kameralnej z Poznania pod kierun-
kiem Jerzego Markiewicza. W programie m.in. była muzyka chóralna Capella oraz „Sabat 
Mater” J.ż. Rheinberga op. 138. 

W maju 2005 r. radni Miejskiej Rady w Zbąszynku wyposażyli zakrystię w kościele 
pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła w nowe, funkcjonalne szafy. 

W ramach obchodów Roku źucharystii, ogłoszonego przez śp. Ojca Vw. Jana Pawła 
II, w dniach 8- 9 czerwca 2005 r. w naszej parafii odbyły się dekanalne obchody tego wyda-
rzenia. 8 czerwca wieczorem od godz. 20,00 młodzież pod kierunkiem swojego opiekuna du-
chowego ks. Pawła Ptaka adorowała Pana Jezusa w świątyni. 

Na wspólne modlitwy 09 czerwca 
2005 r. przyjechali wierni z parafii Dekana-
tu Babimojskiego. Rano po Mszy św. został 
wystawiony Najświętszy Sakrment, który 
adorowali parafianie oraz członkowie Róż 
bywego Różańca, Wspólnota Królowej 
Pokoju i dzieci pierwszokomunijne z naszej 
parafii. O godz. 16,30 do parafii przybył ks. 
Biskup Paweł Socha, który odprawił nabo-
żeństwo czerwcowe do Najświętszego Ser-
ca Jezusa. 

Po nabożeństwie czerwcowym 
o godz. 17,00 wyruszyła ulicami miasta 
(ul. Krótką, Wojska Polskiego, przez Plac 
Dworcowy i ul. Lipową) procesja do kościo-

Procesja w czasie dekanalnych obchodów 
Roku Eucharystii 

fot. Andrzej Łażewski 
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ła pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła. Na jej czele parafianie z poszczególnych parafii dekana-
tu nieśli swoje sztandary i chorągwie. Dziewczynki sypały kwiaty przed majestatem Pana 
Jezusa, którego z namaszczeniem niósł ks. Biskup Paweł Socha w otoczeniu kapłanów z De-
kanatu. Na placu przed kościołem Vw. Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona uroczy-
sta Msza św. Ks. Biskupa i wszystkich zgromadzonych powitał Dziekan Dekantu Babimoj-
skiego ks. Mirosław Maciejewski, Proboszcz Parafii w Chociszewie.  

Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Paweł Socha. W koncelebrze uczestniczyli: Dzie-
kan ks. Mirosław Maciejewski, ks. źdward Napierała– Proboszcz Parafii Babimost, ks. Prałat 
Ryszard Łaszcz– Proboszcz Parafii Dąbrówka Wlkp., ks. Jerzy Filipkowski– Proboszcz Parafii 
Brójce, ks. Zdzisław Przybysz– Proboszcz Parafii Kosieczyn, ks. Ludwik Wierzchołowski– 
Proboszcz Parafii Trzciel, ks. Jerzy Kordiak– Proboszcz Parafii Zbąszynek oraz wikariusze 
ks. Piotr Kępka z Babimostu i ks. Paweł Ptak z naszej parafii. 

Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Biskup Paweł Socha, której myślą przewod-
nią było uszanowanie i ukochanie Pana Jezusa źucharystycznego. Oprawę liturgiczną Mszy 
św. przygotowali przedstawiciele poszczególnych parafii (śpiewali psalm oraz czytali lekcję 
i modlitwę powszechną). Uroczystość uświetniła orkiestra dęta. Na zakończenie gospodarz 
obchodów uroczystości ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował wszystkim zgromadzonym 
za udział i uczczenie Pana Jezusa w najświętszej Eucharystii.11 

19 czerwca 2005 r. o godz. 14,00 z okazji 15-lecia Samorządu Terytorialnego Mszę 
św. celebrował ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, a homilię do zgromadzonych wygłosił Dziekan 
z Chociszewa  ks. Mirosław Maciejewski. Ks. Dziekan zwracając się w szczególny sposób do 
samorządowców powiedział, że muszą oni pełnić rolę służebną wobec społeczeństwa. Pełnie-
nie funkcji w Samorządzie to wielki zaszczyt, bo zostało się obdarzonym kredytem zaufania 
przez wyborców, ale także to wielka odpowiedzialność w podejmowaniu różnorodnych decy-
zji mając na uwadze swoje sumienie i prawo Boże. We Mszy św. wziął udział także ks. Prałat 
Ryszard Łaszcz z Dąbrówki Wlkp. Lekcję czytali Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazu-
rek i Burmistrz Miasta i żminy Zbąszynek Wiesław Czyczerski. Radni również czytali modli-
twę powszechną oraz przynieśli Dary Ołtarza. 

30 czerwca 2005 r. Ojciec Św. Benedykt XVI mianował naszego parafianina i misjo-
narza werbistę o. Krzysztofa Białasika biskupem Diecezji Oruro w Boliwii. Diecezja ta liczy 
400 tys. mieszkańców, wśród których pracuje zaledwie 40 kapłanów. 

Jest to wielkie wydarzenie dla naszej parafii, a jednocześnie wielki zaszczyt i łaska 
Boża. Prasa o tym wydarzeniu pisała bardzo ciepło, zamieszczając artykuły o naszym para-
fianinie. O nominacji pisał ogólnopolski, katolicki tygodnik „Niedziela”, diecezjalny tygo-
dnik „Aspekty”, tygodnik katolicki „żość Niedzielny”, codzienna gazeta regionalna „żazeta 
Lubuska”,  gazeta powiatowa „Dzień po Dniu” i miesięcznik „Misjonarz”. 

Biskup nominat o. Krzysztof Białasik ma 47 lat i po święceniach kapłańskich, które 
przyjął w seminarium duchownym werbistów w Pieniężnie w 1985 r., wyjechał na misje do 
Boliwii. W 1986 r. został wikariuszem w parafii w Laja (diecezja El Alto), a w latach 1986- 
1998 był tam proboszczem. Jednocześnie sprawował funkcję dyrektora Instytutu Teologicz-
no- Duszpasterskiego Aymara i odpowiadał za formację katechetów wiejskich w swej diece-
zji. W latach 1998-2001, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Prowincjała Werbistów na cały 
obszar Boliwii. Jest licencjatem w zakresie pedagogiki po studiach na Uniwersytecie św. To-
masza w La Paz. Był dyrektorem wyższej szkoły katolickiej w Laja, w której wykładał prawo 

                                                 
11 Kronika parafialna, Rok 2005(2), s.15 - 28 
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kanoniczne i liturgikę. W 1998 r. powierzono mu stanowisko sekretarza ds. duszpasterstwa 
boliwijskiej Konferencji Episkopatu. 

25 lipca 2005 r. w święto św. Apostoła Jakuba, w święto św. Krzysztofa i w Wieczór 
Modlitw Królowej Pokoju, została odprawiona Msza św., którą celebrował ks. Proboszcz Je-
rzy Kordiak, a przewodniczył Biskup – nominat o. Krzysztof Białasik, który przyjechał 
z Rzymu na krótki urlop. Pod koniec Mszy św. parafialna delegacja złożyła życzenia imieni-
nowe o. Krzysztofowi oraz wręczyła piękny prezent od parafian i duszpasterzy- patenę i kie-
lich- jako pamiątkę z okazji mianowania naszego misjonarza na Biskupa Diecezji Oruro 
w Boliwii. O. Biskup podczas Mszy św. konsekracyjnej będzie używał tego kielicha i pateny. 
Darem duchowym ofiarowanym o. Biskupowi przez Wspólnotę Królowej Pokoju było wrę-
czenie drugiej „Margaretki” w ramach Apostolatu wieczystej modlitwy za kapłana.  

17 września 2005 r. w katedrze Oruro 
w Boliwii o godz. 10,00 miejscowego czasu roz-
poczęły się uroczystości związane z konsekracją 
na Biskupa tej Diecezji o. Krzysztofa Białasika. 
Na uroczystościach tych naszą parafię reprezen-
tował wikariusz ks. Paweł Ptak. 

W parafii w Zbąszynku, równocześnie 
z rozpoczęciem święceń biskupich w Oruro, roz-
począł się Różaniec prowadzony przez grupy 
parafialne. Przy licznym udziale wiernych od-
mówiono cztery części Różańca św. w intencji 
Biskupa o. Krzysztofa Białasika. Między po-
szczególnymi tajemnicami rozważano 
o powinnościach i posłudze biskupa. 

W dniach 4-5 lipca 2005 r. odbyła się pa-
rafialna autokarowa pielgrzymka na Jasną żórę 

w Częstochowie. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ks. Paweł Ptak, a nad orga-
nizacją czuwała żrażyna Matysiak. W pielgrzymce uczestniczyło 49 osób. Pielgrzymowano 
pod hasłemŚ „Niesiemy swe troski i podziękowania do Tronu Pani Jasnogórskiej”.  

W dniach 16-23 lipca 2005 r. w Oazie Re-
kolekcyjnej Animatorów Ruchu, organizowanej 
przez Domowy Kościół z Tylmanowej, udział 
wzięli Mariola i Mariusz Graczykowie. Prowadzili 
oni także następny turnus tych rekolekcji, który 
odbywał się w dniach 24-31 lipca 2005 r. Posługę 
na nich sprawowali także nasi parafianieŚ diakonię 
muzyczną stanowiła Marlena Karczmarek, diako-
nię wychowawczą– Hanna Huszczanowska 
i Marta Zalewa. Moderatorem na tych rekolek-
cjach był neoprezbiter, ks. Marcin Marciniak, 
a jednym ze wspomagających był nasz kleryk 
Krzysztof Hojzer. W dniach od 1- 15 sierpnia 

w Oazie Rekolekcyjnej I stopnia uczestniczyli Irena i Waldemar Trypuccy. 
31 lipca 2005 r. podczas niedzielnych Mszy św. homilię głosił o. Jacek Tonkiewicz, 

franciszkanin OFM z Krakowa. Poeta, malarz i znawca historii sztuki. Po Mszy św. na dzie-

O. Bp. Krzysztof Białasik w Katedrze 
w Oruro (Boliwia) 

fot. ks. Paweł Ptak 

Uczestnicy Oazy Rekolekcyjnej Ani-
matorów Domowego Kościoła 

fot. Mariusz Graczyk 
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dzińcu o. Jacek sprzedawał i podpisywał swoje wydane tomiki wierszy m.in. „Okruchy na-
dziei”. 

11 września 2005 r. ks. Proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia nowego krzyża 
misyjnego w Kościółku filialnym pw. Narodzenia NMP w Chlastawie. Krzyż ufundowało 
Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Zbąszynku z okazji 5-lecia jego powstania. Krzyż z drzewa 
dębowego wykonał źugeniusz Wośko z Chobienic. 

17 września 2005 r. o godz. 10,00, 
z okazji 5 rocznicy powstania Strzeleckie-
go Bractwa Kurkowego w Zbąszynku, w 
Kościele w Chlastawie Ordynariusz Die-
cezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. Bi-
skup Adam Dyczkowski odprawił uroczy-
stą Mszę św. W czasie tych uroczystości 
ks. Biskup poświęcił sztandar Bractwa, 
które już od wielu lat sprawuje patronat 
nad tą zabytkową świątynią. Chrzestnym 
sztandaru był Tadeusz Rybak. 

26 września 2005 r. po Mszy św. 
wieczornej, pod patronatem Akcji Kato-
lickiej, odbył się cykl katechez dla doro-
słych na temat Compendium Katechizmu 

Kościoła Katolickiego. Katechezy głosił Proboszcz Parafii Skąpe ks. Zbigniew Cieszkowski. 
Od dnia 28 września 2005 r. po odejściu źdmunda Łukaszyka obowiązki kościelnego 

w kościele parafialnym obejmująŚ Andrzej Sawiński i Zenon Stopierzyński. 
02 grudnia 2005 r. Parafialne CARITAS zorganizował przy wyśmienitym cieście 

i kawie spotkanie w Domu Katechetycznym ze wszystkimi wspierającymi tych, którzy po-
trzebują pomocy materialnej. Podczas spotkania ks. Proboszcz Jerzy Kordiak w imieniu swo-
im i Ordynariusza naszej diecezji podziękował za comiesięczne wpłaty na rzecz najuboż-
szych. Spotkanie przygotowali: Krystyna Woźniak, Dorota Szatkowska, Alicja Olejniczak 
i Jadwiga Dec.12 

 

 
 

                                                 
12 Kronika parafialna, Rok 2005(2), s.185 

Poświęcenie sztandaru Strzeleckiego Brac-
twa Kurkowgo przez ks. Bp A. Dyczkowskie-
go                                             fot. Jan Mazur 
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Zarząd Caritas z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem i osobami wspierającymi działania 
parafialnego Caritas, 2.XII.2005r.                                                                       fot. archiwalna 

 
31 grudnia 2005 r. podczas Mszy św. dziękczynno- błagalnej na zakończenie 2004 r. 

podczas homilii ks. Proboszcz Jerzy Kordiak dokonał podsumowania działalności duszpaster-
skiej i bilansu dokonań w mijającym roku. Poinformował, że w 2005 r. zakupiono m.in. lek-
cjonarze mszalne, komplet bielizny kielichowej, alby dla nadzwyczajnych szafarzy, figurę 
Pana Jezusa do żrobu Pańskiego, 1 patenę, 3 alby, 5 ornatów, komplet ampułek, czerwoną 
stułę na krzyż przy ołtarzu, drewno opałowe, kosze wiklinowe, silnik elektryczny do orga-
nów, linę stalową do dzwonów i konfesjonał do kościółka w Chlastawie. 

2005 rok, był także rokiem, w którym wykonano wiele prac m.in.Ś zamontowano wie-
szaki do ławek, dokonano renowacji puszek do komunikantów, zakupiono dwa stojaki pod 
kwiaty, odnowiono figurę Matki Bożej na dziedzińcu przy kościele, pomalowano murek przy 
plebani, wymalowano główną kruchtę, naprawiono płot, zamontowano silnik elektryczny do 
organów, wymieniono uszkodzone linki stalowe przy dzwonach, wymalowano okna w po-
mieszczeniu przy organach i w budynku plebanijnym, wymieniono w kościele żarówki zwy-
kłe na energooszczędne, wymieniono uszkodzone dachówki na dachu kościelnym, wykonano 
prace remontowe na wieży i zakonserwowano metalowe drabiny na wieży kościelnej, poma-
lowano oratorium, naprawiono podłogi w pomieszczeniach Caritas, zamontowano nowe 
drzwi do kotłowni, naprawiono daszek w kościele pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła. 

22 stycznia 2006 r. minęła 20- rocznica śmierci Ordynariusza Diecezji żorzowskiej, 
Sługi Bożego Bp Wilhelma Pluty. Z tej też okazji po Mszy św. porannej, pod przewodnictwem 
Wspólnoty Królowej Pokoju, odmówiono Różaniec w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Bi-
skupa Wilhelma Pluty. Między tajemnicami wsłuchiwano się w słowa Biskupa skierowane do 
diecezjan na temat znaczenia rozwoju duchowego w rodzinach i małżeństwie. 

W dniach 6- 8 lutego 2006 r. odbyły się rekolekcje dla nauczycieli pracujących i eme-
rytów Miasta i żminy Zbąszynek. Organizatorem rekolekcji był ks. Proboszcz Jerzy Kordiak 
wraz z dyrektorami zbąszyneckich szkół i katechetami.  

Diecezjalne ASPEKTY donosiłyŚ „(…) w parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Ma-
ryi Panny w Zbąszynku odbyły się rekolekcje dla nauczycieli pracujących i emerytów miasta 
i gminy Zbąszynek. (…) Rekolekcje prowadził proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Skąpym ks. Zbigniew Cieszkowski, który w swoich trzydniowych naukach gło-
szonych do zgromadzonych zwrócił uwagę na wartość głoszonego przez nauczycieli słowa do 
uczniów i wzajemnej komunikacji oraz na dewaluację prawdy we współczesnym świecie. 
W drugim dniu rekolekcji ks. Cieszkowski, przy współudziale grupy nauczycieli, przeprowa-
dził „nauczycielski rachunek sumienia” przygotowujący do sakramentu pokuty i pojednania. 
Codziennie inna grupa nauczycieli czynnie uczestniczyła w Liturgii Słowaś czytając lekcję, 
modlitwę wiernych oraz śpiewając psalm. Przed rozpoczęciem nabożeństw można było się 
zadumać nad poezją śp. Ks. Jana Twardowskiego. Wiersze te były wyświetlane na ekranie 
z towarzyszeniem pięknej muzyki. Trzeciego dnia po Mszy św. kończącej rekolekcje kapłani 
i nauczyciele spotkali się na wspólnej agapie w domu parafialnym. Odbyte rekolekcje z pew-
nością wzbogaciły duchowo naszych nauczycieli”.13 

5 marca 2006 r. została powołana Parafialna Rada Duszpasterska i Rada Ekonomicz-
na, której członkowie podczas Sumy złożyli uroczystą przysięgę na Biblię. Na czele Rady 
stoją kapłaniŚ Proboszcz ks. Jerzy Kordiak oraz wikariusze: ks. Krzysztof Dulny i ks. Paweł 

                                                 
13 Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ASPEKTY, Nauczycielskie rekolekcje, Jerzy Ganecki, Nr 9 (518) P ROK XLIX, 
26.II.2006 
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Ptak. W skład Rady Duszpasterskiej weszliŚ Mariusz Graczyk, Jerzy Ganecki, Krzysztof 
Krzywak, Ryszard Andrys, źdmund Białasik, żerard żórka, Bogumiła Hojzer, Marlena 
Kaczmarek, Barbara Czapska- Klekot, Hanna Łysiak, żrażyna Matysiak, Maciej Sidorenko, 
Dorota Szatkowska, Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Teresa Woźniak i Barbara Zaremba. 

 W skład Rady źkonomicznej weszliŚ Jerzy Ganecki, Piotr Rychter, Ireneusz Spycha-
ła, Ryszard Stachowiak, Edmund Szulc i Jerzy Wolny. 

14 maja 2006 r. 6 alumnów naszego paradyskiego se-
minarium otrzymało z rąk ks. Bp. Pawła Sochy święcenia 
diakonatu. Wśród wyświęconych był nasz parafianin Krzysz-
tof Hojzer. Uroczystość odbyła się w parafii Ojców Redemp-
torystów pw. Vw. Klemensa Dworzaka w żłogowie. W tej 
doniosłej uroczystości wzięła udział, wraz z ks. Proboszczem 
Jerzym Kordiakiem, rodzina ks. diakona.  

Diakonat jest pierwszym stopniem sakramentu świę-
ceń. Ponieważ potocznie mówi się zwykle nie o „sakramencie 
święceń”, ale „sakramencie kapłaństwa”, łatwo o nieporozu-
mienie. Diakoni są święceni nie dla kapłaństwa, lecz dla po-
sługi. Każdy ksiądz, zanim otrzyma święcenia prezbitera 
(czyli kapłańskie), zostaje wyświęcony na diakona, a dzieje 
się to zazwyczaj pod koniec piątego roku studiów seminaryj-
nych. Od chwili otrzymania święceń diakonatu staje się on 
osobą duchowną (kleryk nią nie jest, chociażby już nosił su-
tannę). Do zadań diakonów należą między innymiŚ udzielanie 
chrztu, rozdawanie i roznoszenie do chorych Komunii św., 
głoszenie homilii, przewodniczenie nabożeństwom czy od-
prawianie pogrzebów. Tak rzadko ich zaś widzimy dlatego, że 
większość czasu spędzają w murach seminarium, kończąc 

przygotowania do kapłaństwa. 14 
30 maja 2006 r. odbyła się w naszej parafii niecodzienna uroczystość. 78 młodych 

osób, po 2- letnim okresie przygotowania przez ks. Pawła Ptaka i animatorów, przyjęło sa-
krament dojrzałości chrześcijańskiej. Sakramentu Bierzmowania udzielił nasz parafianin Or-
dynariusz diecezji Oruro w Boliwii Biskup o. Krzysztof Białasik. O udzielenie sakramentu 
bierzmowania poprosił ks. Biskupa Proboszcz Parafii ks. Jerzy Kordiak, zapewniając o nale-
żytym przygotowaniu kandydatów do Sakramentu. W uroczystości udział wzięli kapłani 
z dekanatu babimojskiego. Mszę św. koncelebrował nasz misjonarz, także z Boliwii, i brat 
księdza Biskupa ks. Józef Białasik. Młodzież w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymany dar 
Sakramentu Bierzmowania u stóp ołtarza złożyła kosz 78 czerwonych róż.  

 

                                                 
14 Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ASPEKTY,  ks. Dariusz Gronowski, Diakonem jest się aż do śmierci, Nr 22(531) 
P ROK XLIX, 28.V.2006 

Ks. diakon Krzysztof Hojzer 
fot. Jerzy Ganecki 
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O. Bp Krzysztof Białasik i ks. Paweł Ptak z bierzmowanymi 
fot. Jerzy Ganecki 

 
03 czerwca 2006 r. w Wigilię Zesłania Ducha 

Vwiętego na Jasnej żórze w Częstochowie w Bazylice 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 9 diakonów Zakonu Vw. 
Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE), popularnie nazy-
wanego Zakonem Paulinów zostało wyświęconych na 
kapłanów. Wpośród nich święcenia przyjął również nasz 
parafianin o. Mateusz Szczepaniak Sakramentu Kapłań-
stwa udzielił Biskup pomocniczy Archidiecezji Często-
chowskiej Jan Wątroba. O. Mateusz w Zakonie Paulinów 
przebywa już 16 lat - od 1990 r. - pełniąc tam różne po-
sługi. W historii naszej parafii jest on z kolei 
7 wyświęconym kapłanem. W uroczystościach święceń 
w Częstochowie obok najbliższej rodziny wziął udział 
także ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. 

11 czerwca 2006 r. podczas Sumy o godz. 11,00 
o. Mateusz Szczepaniak odprawił swoją Mszę Prymicyjną 
w naszym parafialnym kościele. Mszę św. celebrowali 
zaproszeni ojcowie z Zakonu Paulinów, m.in. o. Tomasz 
Ciołek Wikariusz Generalny Zakonu Paulinów i przeor 
Wspólnoty Parafii Paulinów pw. Vw. Lorneca i Urbana 

w Rzymie-Prima Porta, o. Justyn Duszczyk z Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Selvagio 
k/Turynu, o. Jan Pach mariolog i prowadzący bibliotekę maryjną na Jasnej żórze oraz Pro-
boszcz Parafii Zbąszynek ks. Jerzy Kordiak. W czasie Mszy św. neoprezbiterowi asystował 
wyświęcony także w tym roku nasz ks. diakon Krzysztof Hojzer. Wśród licznie zaproszonych 
gości podczas Mszy św. nie zabrakło paulina, brata Piotra Cieślaka, naszego parafianinia, 
a posługującego w Niemczech, braci kleryków paulinów z Krakowa oraz wolontariuszy 
i twórców Hospicjum Vw. Łazarza w Krakowie. 

Na początku Mszy św. delegacje grup parafialnych złożyły o. Mateuszowi życzenia 
owocnej posługi w Winnicy Pańskiej. Mszę św. uświetniła schola, która przed kilkunastu laty 

Procesja prymicyjna o. Ma-
teusza Szczepaniaka 

fot. archiwalna 
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była związana z o. Mateuszem, a reaktywował ją i przygotował do uroczystości brat o. Ma-
teusza– Piotr Szczepaniak. W scholi zaśpiewali: Marlena Mielcarek, źlżbieta Mielcarek- 
Spodenek, Marlena Karczmarek, Barbara Zaremba, Małgorzata Szlegiel i Irena, i Waldemar 
Trypuccy. Vpiewał także chór parafialny. Homilię w trakcie Mszy św. wygłosił o. Tomasz 
Ciołek, który nawiązał do całej, przebytej drogi o. Mateusza od wstąpienia do zakonu aż do 
kapłaństwa. Z wielkim wzruszeniem o. Mateusz dziękował za wszelki trud włożony w jego 
wychowanie i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa swoim rodzicom Emilii i Ludwikowi 
Szczepaniakom. Przed zakończeniem Mszy św. o. Mateusz otrzymał także dar duchowy od 
Wspólnoty Królowej Pokoju tzw. „Margaretkę” tj. wieczystą modlitwę za Niego zanoszona 
do Boga w każdy dzień tygodnia przez inną osobę. Na zakończenie ojciec Mateusz udzielił 
zgromadzonym wiernym prymicyjnego błogosławieństwa. 

 

 
 

Msza prymicyjna o. Mateusza Szczepaniaka w kościele parafialnym 11. VI. 2006 r. 
fot. archiwalna 

 
28 czerwca 2006 r. w wigilię święta Apostołów Piotra i Pawła przed Mszą św. odbyła 

się podniosła uroczystość pożegnania naszych wikariuszy ks. Krzysztofa Dulnego, który 
przepracował u nas 5 lat i ks. Pawła Ptaka, który przepracował w naszej parafii 3 lata. Wierni 
z wdzięcznością dziękowali kwiatami i upominkami ks. Pawłowi i ks. Krzysztofowi za dar 
Ich posługi w naszej parafii. Mszy św. w intencji odchodzących kapłanów przewodniczył 
ks. Paweł Ptak, w koncelebrzeŚ ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, ks. Krzysztof Dulny i nasz mi-
sjonarz ks. Józef Białasik. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, który podziękował wikariuszom 
za wieloletnią posługę w naszej parafii. 

Ks. Krzysztof pojedzie na misje do Ligo w Irlandii do polskiej parafii, 
a ks. Paweł po prawie rocznym przygotowaniu w Centrum Misyjnym 
w Warszawie- na misje do Boliwii. 

   W czasie wakacji 2006 r. został gruntownie odnowiony kościół Vw. 
Apostołów Piotra i Pawła. Podczas remontu wykonano następujące praceŚ wy-
malowano całe wnętrze kościoła wraz z ławkami, a o kolorystyce zadecydował 
wyłącznie konserwator. Odnowiono złotem ramy obrazów oraz stacje Drogi 

Krzyżowej, pomalowano całą zakrystię oraz założono nowoczesne nagłośnienie, którego 
koszty w całości pokryły władze samorządowe. Założono również na lampach żarówki ener-
gooszczędne, których koszt pokryli parafianie Piotr Richter i Zdzisław żościniak. 
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W dniach od 19 lipca do 01 sierpnia 2006 r. odbyła 
się pielgrzymka do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. 
W diecezjalnych ASPEKTACH ukazał się następujący arty-
kułŚ „(…)Wspólnota Królowej Pokoju przy parafii 
pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku 
zorganizowała VIII Pielgrzymkę do Sanktuarium Królowej 
Pokoju w Medjugorje. W pielgrzymce udział wzięło 49 osób 
głównie ze Zbąszynka, a także z Międzyrzecza, Vwiebodzina 
i innych mniejszych miejscowości. Do sprawowania opieki 
duchowej na pielgrzymce zaproszono ks. kan. Benedykta Pa-
cygę, ze Vwiebodzina, który 10 lat temu w 1966 r. opiekował 
się pierwszą pielgrzymką, i opiekuna duchowego Wspólnoty– 
ks. proboszcza Jerzego Kordiaka. W trakcie pobytu w Med-

jugorje pielgrzymi uczestniczyli w wieczornym programie 
modlitewnym, wspinali się na górę Križevac, odprawiając 
Drogę Krzyżową, i na górę Podbrdo, rozważając tajemnice 
Różańca św. Spotkali się także z o.Ljubo– franciszkaninem, 

Ivanem Dragcevicem– wizjonerem, siostrą z Oazy Pokoju i narkomanami ze Wspólnoty Wie-
czernika– Cenacolo. Pobyt w Medjugorje z pewnością umocnił wiarę pielgrzymów, o czym 
wielu dawało świadectwo w swoich rozmowach. Po wyjeździe z Medjugorje przez ostatnie 4 
dni pielgrzymi odpoczywali nad pięknym Adriatykiem, radując się pięknem chorwackim wido-
ków, jakie Stwórca dał tej ziemi. Organizatorami pielgrzymki byli: Eugenia Angierska i Jerzy 
Ganecki.” 15 

Po odejściu z naszej parafii ks. Krzysztofa Dulnego i ks. Pawła Ptaka, decyzją Kurii 
przydzielono nam jednego wikariusza. 24 sierpnia 2006 r. pracę w naszej parafii rozpoczął 
wikariusz, który przybył z Nowogrodu Bobrzańskiego ks. Mariusz burawicz.  

Roczną praktykę duszpasterską w naszej parafii rozpoczął także ks. kleryk Wyższego 
Seminarium Duchownego w Paradyżu Daniel Piejko, którego pobyt z pewnością będzie 
wielce pomocny w organizowaniu życia parafialnego. 

26 sierpnia 2006 r. obchodziliśmy w parafii 50- tą rocznicę Vlubów Jasnogórskich na-
rodu polskiego. Z tej okazji podczas wszystkich Mszy św., w Dniu Vwięta Matki Bożej Czę-
stochowskiej, ks. Proboszcz Jerzy Kordiak wraz z parafianami dokonał odnowienia Vlubów 
Jasnogórskich. Uroczysta Msza św. została odprawiona o godz. 11,00, a homilię wygłosił 
nasz diakon ks. Krzysztof Hojzer. 50-tą rocznicę Vlubów Jasnogórskich poprzedziła dziewię-
ciodniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której przed Mszami św. od-
mawiano Różaniec 

01 września 2005 r. Apostolat „Margaretka” objął wieczystą modlitwą naszego nowe-
go wikariusza ks. Mariusza burawicza. Poświęcenia Margaretki i przyrzeczenie przyjął Pro-
boszcz ks. Jerzy Kordiak podczas pierwszopiątkowej Mszy św. wieczornej.  

 

                                                 
15 Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-żorzowskiej ASPźKTY, Pielgrzymowanie po raz ósmy, Jerzy Ganecki, Nr 37 (546) P ROK 
XLIX, 10.IX.2006 

Pielgrzymi na górze 
Križevac 

fot. archiwalna 
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Ks. Mariusz burawicz z przedstawicielami Apostolatu Margaretka, którzy podęli wieczystą 
modlitwę                                                                                                           fot. Jerzy Ganecki 

 
10 września 2006 r. o godz. 11,00 w kościele parafialnym w Zbąszynku została od-

prawiona uroczysta Msza Vw. w intencji wszystkich rolników powiatu świebodzińskiego, 
jako dziękczynienie Panu Bogu za dar tegorocznych płodów rolnych. 

Tegorocznych Starostów Dożynek w przedsionku kościoła powitał celebrujący Naj-
świętszą Ofiarę, Ordynariusz Diecezji Oruro w Boliwii Biskup o. Krzysztof Białasik. 
O. Biskup ucałował przyniesiony i upieczony z tegorocznych zbiorów chleb, pobłogosławił 
i wprowadził Starostów do świątyni, którzy zajęli miejsca przy ołtarzu. Mszę św., której 

przewodniczył o. Biskup, koncelebrowaliŚ 
Dziekan Dekantu Vwiebodzin ks. Kanonik 
Benedykt Pacyga, Dziekan Dekanatu Babi-
most ks. Zdzisław Przybysz i Proboszcz Para-
fii Zbąszynek ks. Jerzy Kordiak. Homilię 
wygłosił ks. Dziekan ze Vwiebodzina, dusz-
pasterz rolników, który nawiązał do chleba 
eucharystycznego, w którym jest sam Jezus 
Chrystus- dawca ziemskiego chleba i plonów 
zbieranych przez rolników. Za ten wielki dar 
należy nieustannie dziękować Bogu tak, jak 

to uczynili rolnicy pow. świebodzińskiego. 
   We Mszy św. oprócz zgromadzonych wiernych, udział wzięły władze Starostwa 

powiatu, władze samorządowe miast i gmin w powiecie Vwiebodzin oraz władze partnerskich 
gmin Zbąszynka– z Bedum w Holandii i Peitz w Niemczech. Mszę św. uświetniło czytanie 
lekcji i modlitwy powszechnej przez członków Parafialnej Akcji Katolickiej oraz zespół 
śpiewaczy „Tęcza”, emerytów ze Zbąszynka pod kierunkiem Bożeny Praniewicz. Na zakoń-
czenie Mszy św. gospodarz uroczystości ks. Proboszcz Jerzy Kordiak podziękował wszystkim 
zgromadzonym za udział w największym Darze, jaki dał Bóg człowiekowi– Eucharystii, 
a o. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. 

Po Mszy św. ulicami miasta przeszedł korowód dożynkowy do miejskiego ośrodka 
sportu i rekreacji, gdzie przedstawiciele poszczególnych wsi powiatu ofiarowywali pięknie 
uplecione wieńce dożynkowe. Wieńce te, oprócz władz samorządowych, odbierali także nasi 
kapłani.  

25 listopada 2006 r. w dniu św. Katarzyny o godz.15,00 odbyła się uroczysta Msza 
św. w intencji kolejarzy oraz wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Technicz-
nych z Zbąszynku z okazji 60-lecia powstania szkoły. Podczas tej Mszy św. nastąpiło uroczy-
ste poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Od niedawna z wyboru uczniów, rodziców i nau-
czycieli szkoła nosi imię  Jana Pawła II. Mszę św. w intencji kolejarzy celebrował ks. Pro-

Msza św. w czasie powiatowych dożynek 
fot. archiwalna 
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boszcz Jerzy Kordiak, a w intencji uczniów i pracowników ZST- absolwent tej szkoły, 
prof. Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu ks. Dariusz Vmierzchalski– Wachocz, 
który wygłosił również homilię. Podczas Mszy św. nauczyciele i uczniowie szkoły wraz 
z dyrektorem mgr inż. Janem Mazurkiem czytali Słowo Boże, modlitwę powszechną i nieśli 
dary ołtarza. 

8 grudnia 2006 r. w dniu święta 
Niepokalanego Poczęcia NMP, po Mszy 
św. roratniej miało miejsce wielkie wyda-
rzenie.  Po raz pierwszy w naszej parafii, 
został odśpiewany Akatyst na cześć Bogu-
rodzicy, a wydarzenie to spełniło marzenie 
ks. Proboszcza.  

Chrześcijanie od pierwszych wie-
ków naszej ery czcili na różne sposoby 
Matkę Bożą. Kult ten, szczególnie 
w Bizancjum, znajdował swój wyraz 
w liturgii, a także w poezji. Jednym 
z najwspanialszych dowodów miłości, jaką 
otaczano Matkę Pana, jest hymn ku czci 
Bogurodzicy (Akatyst).  

Akatyst (Akathistos) oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych, mo-
dlitw ku czci Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych, odmawianych na stojąco lub 
wyłącznie hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny śpiewany również w postawie stojącej.  
Akathistos powstał najprawdopodobniej w V- VI wieku, ale nie wiadomo, kto był jego auto-
rem. Kiedy przetłumaczono go na łacinę, wywarł ogromny wpływ na średniowieczną poezję 
maryjną. Treść 24-zwrotkowego hymnu koncentruje się wokół tematu obecności Maryi 
w Tajemnicy Słowa Wcielonego i Jego Kościoła. Zwrotki zaczynają się od kolejnych liter 
alfabetu. Na przemian przeplatają się teksty maryjne i chrystologiczne. Każda strofa zaczyna 
się od zapowiedzi wydarzenia lub tematu, co ma skierować rozmyślanie ku wnętrzu tajemni-
cy.  

Akatyst wokalnie i muzycznie przygotowywali i prowadzili: wikariusz ks. Mariusz 
burawicz, kleryk Daniel Piejko i organista Rafał Rzeszuto. Do odśpiewania Akatystu ks. Ma-
riusz zaprosił naszą parafialną scholę oraz młodych gości z Nowogrodu Bobrzańskiego i Zie-
lonej żóry.  Wszyscy zgromadzeni parafianie podczas nabożeństwa śpiewali cały Akatyst na 
stojąco z zapalonymi świecami i zapewne głęboko przeżyli tę uroczystość.  

20 grudnia 2006 r. na początku Mszy św. roratniej o godz.17,00 harcerze przekazali na 
ręce wikariusza ks. Mariusza burawicza światło betlejemskie, które co roku jest sprowadzane 
z Betlejem w Ziemi Vwiętej przez członków ZHP. 

O znaczeniu i przekazaniu światła do różnych instytucji i osób poinformował, wszyst-
kich wiernych zgromadzonych w świątyni, harcerz i jednocześnie ministrant Kacper Ciółko. 

 
 

Ks. M. burawicz, kleryk D. Piejko i grupa 
młodzieżowa podczas odśpiewania Akatystu 
na cześć Bogurodzicy 

fot. archiwalna 
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20. XII. 2006 r. Harcerze przekazują ks. Mariuszowi burawiczowi światło betlejemskie 
fot. archiwalna 

 
Na święto Bożego Narodzenia 2006 

r. kościół parafialny, dawno nie był tak 
przepięknie udekorowany. W tym roku 
głównym pomysłodawcą wystroju świątyni 
i wykonawcą żłóbka był ks. kleryk Daniel 
Piejko, któremu pomagaliŚ kościelny An-
drzej Sawiński, Adam Frąckowiak, Jerzy 
Nowaczyk, Jolanta Kaczmarek i Ludwik 
Szczepaniak. 

Wielką atrakcją tegorocznego żłóbka 
było wykonanie miniatury naszego kościoła 
parafialnego, którą zaprojektował i wykonał 
kleryk Daniel. Miniaturkę naszego kościoła 
ustawiono nad samą stajenką. Parafianie, 
a szczególnie dzieci, z zainteresowaniem 
podchodzili do żłóbka. 

06 stycznia 2007 r. w żłogowie odbyło się coroczne Diecezjalne spotkanie opłatko-
we– Parafialnych Akcji Katolickich z Ordynariuszem naszej Diecezji ks. Bp Adamem Dycz-
kowskim. O godz.15,00 w kaplicy Domu ”Uzdrowienia chorych” została odprawiona Msza 
św., po której wszyscy spotkali się w refektarzu przy kawie i cieście. Składano życzenia 
i łamano się opłatkiem, a także śpiewano kolędy. Naszą Parafialną Akcję Katolicką reprezen-
towali: Alicja Łukaszewska, Teresa Liman, Jan żreczycho i Jerzy Ganecki. 

W połowie stycznia 2007 r. figura Matki Bożej w głównym ołtarzu kościoła parafial-
nego została poddana gruntownej renowacji. Po odnowieniu figury przez Zdzisława Boka, 
upiększyła ona wygląd głównego ołtarza. Koszty związane z odnowieniem pokryła parafia 
oraz Zdzisław Bok i Piotr Richter.  

Duszpasterstwo Nauczycieli przy parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku, jak 
co roku, zorganizowało rekolekcje formacyjne dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej, żim-
nazjum i Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku. W tym roku rekolekcje odbyły się 
w dniach 7- 9 lutego 2007 r. pod hasłem „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”. Konferen-
cje głosił ks. Wojciech Lechów. Przedmiotem trzydniowych spotkań byłoŚ Nauczyciel czło-
wiek powołany, Troska o swoje powołanie-wychowanie sumienia i Kształtowanie chrześcijań-
skiego etosu nauczycielskiego. Podczas drugiego dnia rekolekcji, po konferencji, odbyła się 
droga krzyżowa, która była przygotowaniem do Sakramentu Pojednania. Na zakończenie re-
kolekcji ks. Wojciech celebrował uroczystą Mszę św., a nauczyciele aktywnie uczestniczyli 

Miniatura kościoła parafialnego w żłóbku 
bożonarodzeniowym 

fot. archiwum 
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w Liturgii SłowaŚ czytając lekcję i modlitwę powszechną, śpiewali psalm oraz nieśli dary 
ołtarza. Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, opiekun duchowy zbąszyneckiego Duszpasterstwa Na-
uczycieli, podziękował wszystkim nauczycielom za udział w kolejnych rekolekcjach i zapro-
sił do Domu Parafialnego na agapę. Trudu przygotowania tegorocznych rekolekcji podjęli się 
m.in. Krzysztof Krzywak oraz katechetki źlżbieta Krzywak i Barbara Zaremba. 

 

 
 

Agapa nauczycieli po zakończonych rekolekcjach 09. II. 2007 r. 
fot. Jan Greczycho  

 
15 marca 2007 r. w Warszawie, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski zaprezen-

towano książkę kapłana z naszej parafii, ks. Dariusza Vmierzchalskiego- Wachocza pt. „Par-
tia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przy-
kładzie Vrodkowego Nadodrza w latach 1945-1989”. Została ujęta tam analiza próby zlaicy-
zowania polskiego państwa przez partię, a dokumenty tam przedstawione obrazują tarcia we-
wnątrz aparatu partyjnego dotyczące walki z religią. 16 

żościem specjalnym prezentacji był przewodniczący Konferencji źpiskopatu Polski 
Abp Józef  Michalik. We wstępie do książki napisał m.in.Ś „ (…) Jestem wdzięczny Autorowi 
za trud dotarcia do dokumentów i publikację książki, która zwłaszcza dziś, w okresie zaciera-
nia różnic między prawdą i fałszem nt. pracy Kościoła w okresie komunistycznej dozowanej 
„wolności”, staje się lekturą z kategorii prawie sensacji nie do podważenia jednak– dzięki 
nieustannie przytaczanym źródłom.”17 

26 maja 2007r. przeżywaliśmy, już po raz ósmy w okresie 50 lat istnienia naszej para-
fii, święcenia kapłańskie naszego parafianina ks. Krzysztofa Hojzera. Jest to wielki Dar Nieba 
dla naszej parafii na rok jubileuszu parafii, tym bardziej, że ks. Krzysztof tak bardzo ukochał 
Matkę Bożą. Dowodem tego jest to, że na obrazku prymicyjnym umieścił zdjęcie figury 
z ołtarza naszego parafialnego kościoła, która przedstawia Macierzyństwo NMP, a pod nim 
ks. Krzysztof napisałŚ ”W Twe macierzyńskie dłonie oddaję całe moje życie”. 

   Uroczystości święceń kapłańskich odbyły się w Wigilię Zesłania Ducha św., 26 ma-
ja 2007 r. o godz.10,00 w Katedrze żorzowskiej. Podczas uroczystej Mszy św. ks. Krzysztof 
Hojzer wraz z pięcioma innymi diakonami otrzymał z rąk Ordynariusza naszej Diecezji ks. Bp 
                                                 
16 żierasimczyk, T., ks., Podwójne życie partii, „żość Niedzielny” Nr 12 rok LXXXIV z dn.25.03.20007 s.III 
17 Vmierzchalski-Wachocz, D. ks., Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie 
Vrodkowego Nadodrza w latach 1945-1989, Wyd.APOSTOLICUM, s.10 
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Adama Dyczkowskiego święcenia kapłańskie. Mszę św. pod przewodnictwem Ordynariusza 
celebrowali również nasi biskupi pomocniczyŚ ks. Bp Paweł Socha i ks. Bp źdward Dajczak. 
W uroczystościach udział wzięli nasi kapłani z ks. Proboszczem Jerzym Kordiakiem, najbliż-
sza rodzina oraz grupa parafian. 

27 maja 2007r. ks. Krzysztof Hojzer podczas Sumy o godz.11,00 odprawił uroczystą 
Mszę prymicyjną w naszej Parafii. Przed domem ks. Krzysztofa, rodzice źlżbieta i Zenon 
Hojzer udzielili swojemu synowi rodzicielskiego błogosławieństwa na nową drogę życia. 
Po czym wyruszyła procesja prymicyjna w kierunku kościoła. Mszę św. pod przewodnictwem 
ks. Krzysztofa Hojzera, celebrowali: ks. Proboszcz Jerzy Kordiak, ojciec duchowny z czasów 
seminarium ks. Zygmunt Zapaśnik, ks. Marcin Marciniak i ks. Maciej Maniarski. Na początku 
Mszy św. liczne delegacje parafialne złożyły ks. prymicjantowi serdecznie życzenia. Niezwy-
kle piękną i wzruszającą homilię o drodze do kapłaństwa ks. Krzysztofa wygłosił jego przyja-
ciel z seminarium ks. Marcin Marciniak.  

Na zakończenie Mszy św. ks. Krzysztof udzielił wszystkim zgromadzonym prymicyj-
nego błogosławieństwa. Na obrazku prymicyjnym ks. Krzysztof umieścił również niezwykle 
wymowne słowa K. Rahnera- jako motto całej swojej drogi kapłańskiejŚ „Panie, jesteś chle-
bem życia moich braci. Niech się wyniszczy moje życie jak hostia, którą dzisiaj konsekruję, 
aby oni żyli w Tobie, a Ty w nich wiecznie”. 

 

 
 

Wprowadzenia prymicjanta,  ks. Krzysztofa Hojzera, do świątyni.                 fot. Jerzy Ganecki 
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27.05.2007 r. Uroczysta Msza Prymicyjna ks. Krzysztofa Hojzera w świątyni parafialnej 
fot. Jerzy Ganeczki 

 
Na kilka miesięcy przed obchodami 50-lecia parafii został powołany zespół przygo-

towujący obchody, w ramach których będzie zorganizowana wystawa fotograficzna z życia 
parafii w latach 1945– 2007, odbędą się występy zespołów muzycznych, wydany zostanie 
folder i niniejsza książka. 27 czerwca 2007 r. kapłani celebrujący Mszę św. z okazji Jubileu-
szu, będą polecać Panu Bogu naszą parafię na kolejne lata, prosząc dla niej o potrzebne łaski, 
a dla zmarłych wiernych o życie wieczne. 
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XVIII. Cmentarz parafialny 
 

Obecny cmentarz parafialny został założony przy drodze biegnącej z osady Broniko-
wo do wsi Chlastawa i należał do parafii ewangelickiej tej wsi. W latach 20- tych i 30- tych, 
kiedy to Niemcy wznosili graniczną miejscowość z Polską - Zbąszynek i budowali torowiska 
i kolejowy wiadukt chlastawski, zmieniono wówczas bieg drogi, a cmentarz powiększono. 
Na placu cmentarnym wybudowano kaplicę, która pochodzi z lat 1926-1928. Data rozpoczę-
cia budowy widnieje nad portykiem wejściowym w polu tympanonu: 1926 r. Kaplica wznie-
siona jest kształcie greckiego krzyża i nakryta niskim czterospadowym dachem. Wejście 
główne zdobią dwa filary, podpierające daszek przedsionka. Na trawersie wejściowym wypi-
sano zawołanie modlitewne za zmarłych „Requiescant in pace” („Niech odpoczywają w po-
koju”).  

Na ścianach wnętrza kaplicy, rozmieszczo-
ne są elementy dekoracyjne oraz dwie leżące po-
stacie aniołów bez skrzydeł i znicz- jako symbol 
śmierci i wieczystego pokoju. 

Do lat 90-tych wszelkie decyzje 
o gospodarowaniu cmentarzem prowadzili 
ks. Proboszczowie, a chętni grabarze dokonywali 
przygotowywania wszelkich prac niezbędnych do 
pochówku. Wykonywali oni swoje obowiązki bar-
dzo sumiennie i uczciwie. Przez wiele lat 
z wielkim oddaniem funkcję grabarzy pełnili nasi 
parafianie m.in. Stanisław Baranowski, Władysław 

Kromuła i Feliks Keiser. Coraz większy zakres prac cmentarnych i brak środków nie pozwa-
lał na dynamiczny rozwój naszego cmentarza.  

Pierwszy remont kaplicy cmentarnej po wojnie nastąpił na wiosnę 1957 r. W materia-
łach archiwalnych kurii znajduje się pismo L.dz. 32/57 z dnia 31.III.1957 r., kierowane przez 
ks. Władysława Derynga, który w tym czasie zastępował Proboszcza. W piśmie tym czytamy: 
„…Na cmentarzu grzebalnym w Zbąszynku znajduje się kaplica– dosyć duża– zaniedbana od 
szeregu lat. Kaplica ta w tej chwili znajduje się w stanie poważnego zniszczenia. Dach nale-
żałoby całkowicie przykryć, tynk częściowo naprawić, wnętrze kaplicy, okna i drzwi wymaga-
ją również naprawy. Ponieważ kaplica ta mogłaby służyć parafii jako kostnica, przeto wierni, 
chcieliby tą kaplicę wyremontować. Koszta remontu wyniosłyby około 6000 zł i byłby pokryte 
z ofiar parafian. Proszę też o wyrażenie zgody na powyższe prace.” 1 

 Kuria Biskupia pozytywnie ustosunkowała się do prośby ks. Władysława Derynga 
i na wiosnę 1957 r. parafialnie gruntownie wyremontowali kaplicę cmentarną, ratując ją przed 
samoistnym zniszczeniem. 

                                                 
1 Archiwum Kurii Biskupiej, Nr akt 893, Parafia Zbąszynek l. 1945-1957 

Wnętrze kaplicy cmentarnej 
fot. Jerzy Ganecki 
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Wszystkich Vwiętych, procesja na cmentarzu lata 60-te                                    fot. archiwalna 
 

Od 05 listopada 1990 r. zmieniły się zasady zarządzania cmentarzem (do chwili obec-
nej pozostaje on cmentarzem parafialnym). W tym dniu ks. Proboszcz Kazimierz Dziedziak 
podjął odważną i dobrą decyzję. Podpisał umowę- zlecając powstającemu Zarządowi Cmen-
tarnemu „USŁUżI”, a reprezentowanemu przez Floriana Wojciechowskiego zamieszkałego 
w Zbąszynku przy ul. Kilińskiego 73/3, prowadzenie gospodarki cmentarnej w pełnym zakre-
sie. W umowie czytamyŚ „…Najemca przyjmuje na siebie zaprojektowanie – całkowitą in-
wentaryzację i prowadzenie dokumentacji bieżącej oraz gospodarowanie gruntami z racjo-
nalnym wykorzystaniem. Zawiera umowy z grabarzami oraz inne sprawy wymagające bieżą-
cego koordynowania prac inwestycyjnych i innych wynikłych z potrzeb stałego nadzoru….” 
Taką umowę parafia po raz pierwszy zawarła z osobą, która miała dokonać wielkich zmian 
w gospodarowaniu cmentarzem. 

Nowy gospodarz cmentarza Florian Wojciechowski z wielkim zapałem i oddaniem 
rozpoczął swoją pracę w zarządzaniu cmentarzem, tym bardziej, że miał ku temu odpowied-
nie przygotowanie (specjalistyczne kursy). Powołał on Zarząd Cmentarza, w skład którego 
weszli takżeŚ Wiesław Czyczerski, Jan Mazurek i Ryszard Stachowiak. Podpisano umowę 
z grabarzami, opracowano nowy Regulamin funkcjonowania cmentarza oraz zasad świadcze-
nia usług pogrzebowych. Ks. Proboszcz Kazimierz Dziedziak, w ramach podpisanej umowy, 
ustalił, że środki na prowadzenie cmentarza będą pochodziły z odpłatności za miejsce po-
chówku, rezerwację miejsca, zezwolenie na postawienie pomnika, wykup miejsca na grobo-
wiec, odnowienie miejsca oraz z dobrowolnych zbiórek pieniężnych od parafian. Umowa 
ustalała również, że wysokość opłat i zasięg wykonywanych prac będą corocznie uzgadniane 
z właścicielem cmentarza.  

Oprócz nowego Regulaminu, który został wywieszony na tablicy przed wejściem na 
cmentarz, uporządkowano i założono nową ewidencję grobów wraz z prowadzeniem kartotek 
z podziałem na sektory i kwatery, a także prowadzono ewidencję likwidacji poszczególnych 
grobów. 

W 1991 i 1992 roku, dzięki pomocy fizycznej m.in. dzieci i młodzieży z ZHP i zu-
chów ze szkoły podstawowej i „kolejowej”, uporządkowano wszystkie opuszczone i zanie-
dbane groby, otoczono je coroczną opieką, oczyszczono alejki, placyki i strefy przycmentar-
ne. W stronie północnej cmentarza rozpoczęto przygotowania do utworzenia nowego placu na 
pochówek. Wykonano ogromną pracę przy wycince drzew, niwelowaniu terenu i nawiezieniu 
ziemi. Prace te w dużym zakresie wykonało żospodarstwo Rolne z Bronikowa a także pra-
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cownicy kolei. Na całym placu cmentarnym przecinano i usuwano drzewa, na które władze 
miasta wydawały odpowiednią zgodę. Urząd Miasta sfinansował obsadzenie drzewkami 
i krzewami ozdobnymi głównych alejek cmentarnych. Mieszkańcy ul. Zbąszyńskiej i Kiliń-
skiego oraz pojedynczy parafianie ofiarowali swoje środki finansowe na potrzeby cmentarza. 
Z dochodów i dotacji zakupiono między innymi nowe ogrodzenie, naprawiano i konserwo-
wano stare, odnowiono sanitariaty, pasy przeciwpożarowe, prowadzono konserwację kaplicy, 
zakupiono stroje dla obsługi cmentarnej, urządzenie do opuszczania trumien i dwa wózki 
cmentarne. 

Kolejne lata pod zarządem Floriana Wojcie-
chowskiego przyniosły istotne zmiany w wyglądzie i 
funkcjonalności cmentarza. Należy wspomnieć o nastę-
pujących pracach, jakie zostały wykonane, a bez których 
nie byłoby dzisiejszego efektu i tak pięknego wyglądu 
na samym cmentarzu i w jego otoczeniu: 

- postawiono wysoki krzyż naprzeciw kaplicy 
cmentarnej, a jego podnóże usypano kamieniami. Po-
święcenia krzyża dokonał ks. Biskup Edward Dajczak. 
W dniu Wszystkich Vwiętych przy krzyżu, podczas pro-
cesji do trzech stacji i podczas modlitw za zmarłych ks. 
Proboszcz Jerzy Kordiak (od 3 lat) wymienia parafian 
zmarłych w danym roku, prosząc Boga dla nich o życie 
wieczne, 

- wielkim wysiłkiem i w kilku etapach wybudo-
wano parking przy-

cmentarny, wycinając najpierw drzewa, niwelując 
spychami teren, nawożąc nową ziemię i utwardzając 
grunt. Parking otoczono krze- wami i choinkami. 
Dziś trudno sobie wyobrazić brak parkingu w dniu 
Vwięta Zmarłych,  

- wyłożono płytkami chodnikowymi także alejkę spacerową między laskiem i wzdłuż 
parkingu, skracając dojście z ulicy Czarna Droga do samego cmentarza, 

-naprawiono pompę wodną na terenie cmentarza, przeprowadzając jej konserwację 
i malowanie, 

- w różnych punktach cmentarnych rozłożono zakupione grabie, łopaty, motyki do 
pielęgnacji terenu wokół grobów, 

- systematycznie dokupowano nowe krzewy ozdobne i wysadzano je w różnych punk-
tach, 

- wykonano żmudną pracę w odnowieniu kaplicy cmentarnej, która ulegała coraz to 
większemu zniszczeniu. Wymalowano jej wnętrze, wymieniono rynny i opierzenie na dachu, 
odnowiono drzwi wejściowe do kaplicy, wyremontowano zakrystię, szlifowano i konserwo-
wano posadzkę piaskową w kaplicy, 

- utworzono nowe sektory do pochówku i zniwelowano teren za kaplicą cmentarną, 
- oczyszczono mury cmentarne wykonane z kamienia, uzupełniono spoiny i je poma-

lowano, 
- ustawiono kontener na śmieci oraz urządzono kilka boksów na terenie cmentarza na 

składanie zużytych kwiatów, wieńców i zniczy, 
- wyłożono kolorowym polbrukiem plac przed kaplicą cmentarną (około 30 m2), 
- zakupiono podręczne nagłośnienie, niezbędne w czasie ceremonii pogrzebowych. 
Zapewne nie wymieniono tu wszystkich prac, jakie zostały wykonane podczas 6-

 letniej kadencji zarządzania naszym cmentarzem przez Floriana Wojciechowskiego. Sądzę, 

Krzyż na cmentarzu parafial-
nym postawiony w roku 1994 

fot. Florian Wojciechowski 
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że było ich znacznie więcej. Każdy, kto odwiedzi to miejsce, znajdzie namacalny, widoczny 
dowód wytrwałej i żmudnej pracy. Pan Wojciechowski był prekursorem właściwego zarzą-
dzania, odnowienia i utrzymania naszego parafialnego cmentarza. Od 1991 roku cmentarz 
i jego otoczenie zyskało wiele pozytywnych opinii wśród mieszkańców Zbąszynka i przyjeż-
dżających gości. 

 

 
 

 Zenon Dudek  maluje spoiny w murze cmentarnym, 1994 r. 
fot. Florian Wojciechowski 

 
31 maja 1996 r. Florian Wojciechowski rezygnuje z dalszego zarządzania cmentarzem 

parafialnym, o czym pisze w swoim piśmie do ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka 
„…z dniem 01.06.1996 r. wypowiadam dalszą realizację zlecenia umowy dotyczącej prowa-
dzenia gospodarki cmentarnej w pełnym zakresie, zleconej przez Księdza Proboszcza dnia 
05.11.1990 r. … Rezygnację mą podejmuję z uwagi na mój podeszły wiek tj. 73 lat. Dalsze 
zajmowanie się gospodarką cmentarną wpłynęłoby ujemnie na stan mojego zdrowia. Obecnie 
zmuszony jestem poddać się leczeniu sanatoryjnemu. …W gospodarkę cmentarną przez ten 
sześcioletni okres włożyłem całą swoją energię i doświadczenie. Mam poczucie dobrze speł-
nionego obowiązku i posługi zmarłym.” 

24 października 1996 r. zostało zawarte porozumienie między Proboszczem naszej pa-
rafii ks. Prałatem Kazimierzem Dziedziakiem a Zakładem żospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Zbąszynku reprezentowanym przez Tadeusza Łatę dotyczące przejęcia dalszego 
administrowania i zarządzania cmentarzem parafialnym. Zakład ten zobowiązał się do reali-
zowania wszelkich zadań związanych z właściwym zarządzaniem i wykonywaniem wszelkich 
prac mających na celu kontynuację podnoszenia estetyki naszego cmentarza. 

W ciągu 3 lat zarządzania cmentarzem żospodarka Komunalna, oprócz bieżącego po-
chówku, nie przeprowadziła na cmentarzu żadnych inwestycji, jedynie obsadziła go dodatko-
wymi krzewami i drzewkami. W tej sytuacji nowy Proboszcz Parafii ks. Kanonik Andrzej 
Szewciw wypowiada umowę o zarządzaniu cmentarzem przez Zakład żospodarski Komunal-
nej. 

06 kwietnia 1999r. po Wielkanocy, ks. Proboszcz Andrzej Szewciw podpisuje umowę 
z nowym Zarządcą Cmentarza Parafialnego Ireneuszem Grzechowiakiem, a pełną dokumenta-
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cję związaną z prowadzeniem cmentarza przejmuje jego żona Urszula Grzechowiak. Państwo 
żrzechowiakowie z wielką odpowiedzialnością i sumiennością rozpoczęli realizację zadań 
mających na celu podnoszenie estetyki cmentarza. Działalność tę prowadzą już ósmy rok, 
chociaż niełatwo jest zdobywać środki finansowe na wykonanie zamierzonych prac. W trak-
cie tej prawie ośmioletniej kadencji wykonano następujące praceŚ 

- dokonano wycinki starych brzóz w sektorze B– dziecięcym, które zagrażały bezpie-
czeństwu ludzi i zniszczeniem pomników, 

- wyłożono kolorowym polbrukiem alejki cmentarneŚ od kaplicy do krzyża, od bramy 
cmentarnej do obelisku, od obelisku do krzyża oraz od bramy cmentarnej do kaplicy, 

- doprowadzono prąd do kaplicy cmentarnej oraz postawiono nowe lampy oświetle-
niowe wzdłuż alejki od ulicy Czarna Droga do bramy cmentarnej i na samym cmentarzu. 
Tak bardzo potrzebną tę inwestycję w całości sfinansowały władze samorządowe naszego 
miasta, 

- własnymi środkami finansowymi i samorządowymi wyremontowano i oddano do 
użytku chłodnię do przechowywania zwłok w czasie upałów. Założenie nowych drzwi mie-
dzy kaplicą a chłodnią w całości sfinansował nasz parafianin Edmund Szulc, 

- w kaplicy cmentarnej w celu zabezpieczenia jej przed włamaniami okratowano 
wszystkie okna. Kraty wykonali i założyli kolejarze naszego węzła, 

- dokonano naprawy opierzenia nad bramą wjazdową na cmentarz, 
- sukcesywnie odnawiano mur cmentarny - czyszcząc go oraz uzupełniano brakujące 

spoiny i malowano je, 
- pomalowano wszystkie bramy cmentarne, 
- w kolejnych latach położono polbruk od krzyża do torów, od strony wschodniej 

wzdłuż torów i na alejce między sektorem A1 a A2, 
- wymalowano wnętrze kaplicy cmentarnej i założono nowe drzwi między wejściem 

głównym a samą kaplicą 
- w 2006 r. w końcu udało się dokonać wymiany dachu na kaplicy cmentarnej. Do-

tychczasowy dach był nieustannie „łatany” z uwagi na brak środków finansowych. Kapitalny 
remont dachu polegał m.in. na położeniu nowych dachówek, wymianie opierzenia, rynien 
i łat. 

- dosadzano nowe krzewy i drzewka, 
- w 2007 r. założono nowe drzwi frontowe do kaplicy. 
 W najbliższych planach jest położenie nowego polbruku na nowych alejkach 

cmentarnych oraz doprowadzenie wody bieżącej do centrum cmentarza tj. w okolice wznie-
sionego krzyża. 

 Wielkie zmiany na parafialnym cmentarzu od lat 90- tych do chwili obecnej są 
widoczne „gołym okiem”, a to dzięki ofiarności pracy i mądremu gospodarowaniu naszych 
Zarządców cmentarnych. Z uwagi na ciągłe poszukiwanie środków finansowych jest to wy-
jątkowo trudna praca w realizacji ambitnych planów.  

Sądzę, że dzięki wyrozumiałości większości naszych parafian poprzez regularne opła-
canie należności, a także przy wielkiej pomocy materialnej władz miasta, sponsorów, pracy 
kolejarzy i bezimiennych osób doczekaliśmy czasów, że nasz parafialny cmentarz tak bardzo 
wypiękniał. Wiele parafii może nam tylko pozazdrościć tak dobrze utrzymanego cmentarza 
i zadbanych przez rodziny grobów swoich bliskich. 
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XIX. Kapłani w 50-cioletniej historii parafii  
 

W 50- letnim okresie istnienia Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku, tj. od 
1957 r. Diecezją, na której znajduje się nasza parafia, zarządzało czterech Ordynariuszy. 
W chwili powstania parafii 28 czerwca 1957 r. Ordynariuszem Ordynariatu Gorzowskiego 
był ks. Bp Teodor Bensch, który erygował naszą parafię. Po jego śmierci Diecezją żorzow-
ską od dnia 04 sierpnia 1958 r. zarządzał Ordynariusz ks. Bp Wilhelm Pluta. Po jego tragicz-
nej śmierci w styczniu 1986 r. Ojciec Vwięty Jan Paweł II 04 października 1986 r. mianował 
pasterzem naszej Diecezji. ks. Bp Józefa Michalika.  

Bullą Totus Tuus Poloniae z 25 marca 1992 r. Ojciec Vw. Jan Paweł II zreorganizo-
wał Diecezję żorzowską. Otrzymała ona nazwę Zielonogórsko-Gorzowskiej ze stolicą w Zie-
lonej żórze. Pod koniec grudnia 1992 r., Ks. Bp Józef Michalik przeprowadził się z żorzowa 
Wlkp. do Zielonej żóry. Kuria Diecezjalna 15 lutego 1993 r. rozpoczęła działalność w Zielo-
nej żórze. 17 kwietnia 1993 r. Papież Jan Paweł II zamianował ks. Bpa Józefa Michalika ar-
cybiskupem archidiecezji przemyskiej. 

Trzy miesiące później Ojciec Vw. Jan Paweł II, 17 lipca 1993 r., mianował Biskupem 
diecezjalnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego 
w Legnicy- ks. Adama Dyczkowskiego. Kierowanie diecezją przejął on 19 lipca 1993 r. In-
gres do Katedry gorzowskiej odbył się 5 września 1993 r., a tydzień później do zielonogór-
skiej Konkatedry. 

 

Ordynariusze naszej Diecezji w latach 1957 - 2007  

 

                                  
 
 
 

 
 16 listopada 1958r. został konsekrowany Biskup pomocniczy- ks. Bp Jerzy Stroba, 

a 5 czerwca 1960 roku drugi sufragan - ks. Bp Ignacy Jeż. Wymienieni biskupi pełnią swoje 
obowiązki do chwili utworzenia nowych diecezji tj. do 1972 roku. 

Aktualnie w naszej Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej godność Biskupów pomocni-
czych pełni dwóch pasterzy. Mocą i decyzją Ojca Vw. Pawła VI od dnia 16 listopada 1973 
roku godność Biskupa pomocniczego naszej diecezji pełni ks. Bp Paweł Socha CM i od 15 
grudnia 1989 r. ks. Bp  Edward Dajczak.  

Nasi pasterze wielokrotnie, na przestrzeni lat, przybywali do naszej parafii z okazji 
wizytacji, udzielania Sakramentu Bierzmowania i różnych innych uroczystości. 

 
 

Bp Teodor Bensch          
1956-1958 

Bp Wilhelm Pluta          
1958-1986 

Bp  Józef Michalik    
1986-1993 

Bp Adam Dyczkowski 
od 1993 r. 
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Biskupi pomocniczy Diecezji w latach 1957 - 2007 

 

                                        
 
 
 
 

Proboszczowie Parafii p.w. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 

 w l. 1957 - 2007 
 

W ciągu 50-ciu lat istnienia Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku, parafią 
zarządzało siedmiu Proboszczów. Najdłużej, bo aż 18 lat parafią władał ks. Prałat Józef Fe-
rensowicz, po 10 lat posługę ojca parafii pełnili ks. Prałat Jan Palica i ks. Prałat Kazimierz 
Dziedziak. Natomiast ks. Kanonik Andrzej Szewciw był proboszczem parafii przez 4 lata, 
a po jednym roku - urząd Proboszcza sprawowaliŚ pierwszy proboszcz powstałej w 1957 r. 
parafii: ks. Władysław Faron oraz ks. Kanonik Andrzej Czechowicz, któremu śmierć prze-
rwała dalsze kierowanie naszą parafią. Aktualny Proboszcz ks. Jerzy Kordiak kieruje parafią 
6 lat, tj. od 2001 r.  

Wielką trudność autorowi niniejszej publikacji sprawiało dokładne ustalenie daty- 
rozpoczęcia pracy w parafii przez poszczególnych ks. Proboszczów i zakończenia ich pracy 
duszpasterskiej w Zbąszynku. Są duże rozbieżności z oficjalnie podaną datą mianowania 
w Kurii, a datą zapisaną przez samych ks. Proboszczów w kronikach parafialnych. Rozbież-
ności te wynikają zapewne z otrzymania dekretu mianowania, a wcześniejszym być może 
przybyciem na parafię, by dokonać dzieła odbioru parafii przez zdającego ks. Proboszcza. 
Stąd też więc Proboszczowie zapisywali w kronice tę datę. W związku z tym w poniższej 
tabelce podaję datę rozpoczęcia pracy w naszej parafii taką, jaka jest zapisana w kronikach 
parafialnych. 

Każdy z ww. ojców naszej parafii wniósł olbrzymi wkład w dynamiczny rozwój du-
chowy i materialny parafii, oczywiście, przy zaangażowaniu grupy parafian. Smutnym jedy-
nie faktem jest to, że wielu parafian jest wpisanych jedynie w rejestr parafii, nie wnosząc 
przez lata żadnej swojej cząstki w jej rozwój, przyjmując swoją bierną postawę do wszystkie-
go. 

W ciągu 50 lat istnienia parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku urząd probosz-
cza pełniło 7 kapłanów, co obrazuje tabela I 

Bp Jerzy Stroba   
1958 - 1972 

Bp Ignacy Jeż        
1960 - 1972 

Bp Paweł Socha CM 
od 1973 r. 

Bp Edward Dajczak 
od 1989 r. 
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Tabela I.                       Proboszczowie Parafii Zbąszynek 
 

L.p. Imię i nazwisko proboszcza Okres zarządzania parafią 

Proboszczowie Parafii Kosieczyn z rezydencją w Zbąszynku -  lata 1945-1957 

1. ks. Jan Wysocki 10. X. 1945 – XII. 1946 

2. ks. Franciszek Wyszatycki 30. XI. 1946 – XII. 1951 

3. ks. Jan Pipusz 21. XI. 1951 – I. 1956 

4. ks. Edward Malich 01. XII. 1956 – VII. 1957 

Proboszczowie Parafii Zbąszynek od 1957 r. 

1. ks. Władysław Faron 04. VII. 1957 – 11. VII. 1958 

2. ks. Prałat Jan Palica 11. VII. 1958 – 27. VI. 1968 

3. ks. Kanonik Andrzej Czechowicz 14. VII. 1968 – 18. VI. 1969 

4. ks. Prałat Józef Ferensowicz 21. VI. 1969 – 24. VI. 1987 

5. ks. Prałat Kazimierz Dziedziak 25. VI. 1987 – 24. VI. 1997 

6. ks. Kanonik Andrzej Szewciw 24. VI. 1997 – 30. VI. 2001 

7. ks. Jerzy Kordiak 30. VI. 2001 – do chwili obecnej 

 

                                          
 
 
 

 

                               
 
 
 
 
                                                                                      

ks. Proboszcz 
Władysław Faron 

1957-1958 

ks. Prałat 
Jan Palica 
1958-1968 

ks. Kanonik 
Andrzej Czechowicz 

1968-1969 

ks. Prałat 
Józef Ferensowicz 

1969-1987 

ks. Prałat 
Kazimierz Dziedziak 

1987-1997 

ks. Kanonik 
Andrzej Szewciw 

1997-2001 

ks. Proboszcz 
ks. Jerzy Kordiak 

od 2001 r. 
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Należy w tym miejscu jedynie nadmienić i przypomnieć, ponieważ szczegółowo 
wcześniej już pisałem na stronach niniejszej historii, że wielkie zasługi w rozwoju duchowym 
i materialnym naszego lokalnego kościoła mają poprzednicy sprzed 1957 roku tj. Probosz-
czowie Parafii Kosieczyn, do której należał Zbąszynek przed erygowaniem parafii. Zbąszy-
nek, od początku, zaraz po zakończeniu wojny był rezydencją parafii Kosieczyn. 

Wielce czcigodni księża ProboszczowieŚ Jan Pipusz, Jan Wysocki, Franciszek Wysza-
tycki i Edward Malich wnieśli niepodważalny wkład w rozwój i powstanie nowej parafii. 
Wiadomo, jak trudne były czasy okresu powojennego w integracji mieszkańców Zbąszynka 
i okolic oraz w prowadzeniu prac inwestycyjnych w kościołach całej parafii, aby były one 
coraz to piękniejszymi świątyniami na chwałę i cześć Boga oraz radością dla wszystkich 
mieszkańców. Niezwykłego kunsztu ze strony pełniących funkcję proboszczów wymagało 
zdobywanie środków materialnych na realizację zamierzonych i niezbędnych prac. Zabiega-
nie o różne materialne potrzeby, łagodzenie istniejących konfliktów międzyludzkich i prowa-
dzenie bieżącej pracy duszpasterskiej było często ponad siły naszych pierwszych pasterzy 
okresu powojennego, co doprowadzało do wielkiego uszczerbku w stanie zdrowia.  

 

Wikariusze Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 

w l. 1957 – 2007 
 

W latach 1957– 2007 w naszej parafii pracowało 31 wikariuszy, którzy wnieśli ol-
brzymi wkład w rozwój duchowy zbąszyneckich parafian. To oni w większości prowadzili 
naukę religii dla dzieci i młodzieży, przygotowywali ich do Sakramentów Vw., prowadzili 
także różne grupy parafialne, przygotowywali ministrantów do pełnienia służby liturgicznej 
i lektoratu. Wielu już ich nie ma pośród nas, bo Pan zabrał ich do swojego Domu. 

Wspominałem także, że od lipca 1955r. do lipca 1956r., w parafii Kosieczyn z rezy-
dencją w Zbąszynku pierwszym wikariuszem, który wspierał pracę proboszcza był ks. Włady-
sław Deryng. Powrócił on ponownie do parafii w grudniu 1956 r. i był do końca lipca 1957 
roku, wówczas kiedy to organizowała się samodzielna parafia Zbąszynek. W związku z tym 
faktem, należałoby go wymienić jako pierwszego wikariusza nowo powstałej parafii Zbąszy-
nek. 

Najdłużej w parafii Zbąszynek pracowali ks. wikariuszeŚ ks. Krzysztof Dulny– 5 lat, 
ks. żrzegorz Białobłocki – 4 lata i po 3 lata: ks. Adam Baran, ks. Andrzej Jędrzejowski, 
ks. Krzysztof Kwaśnik i ks. Paweł Ptak 

 

 
 

Pierwszy wikariusz parafii Zbąszynek ks. Władysław Deryng                     fot. ks. W. Deryng 
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Zestawienie wikariuszy pracujących w naszej parafii w minionych 50- ciu latach obra-

zuje tabela II. 
 

Tabela II.                Wikariusze pracujący w Parafii Zbąszynek 
 

L.p. Nazwisko i imię 
Okres posługi w parafii 

Zbąszynek 
Ilość lat w parafii 

1. ks. Władysław Deryng 28. VI. 1957 - VII. 1957 1 m-c w nowej parafii 

2. ks. Stanisław Augustyńczyk VII. 1957 - II. 1958 8 m- cy 

3. ks. Marian Borowiec III. 1958 - VI. 1959 1 rok i 3 m- ce 

4. ks. Kazimierz Łabiak VI. 1959 - III. 1961  1 rok i 9 m- cy 

5. ks. Kazimierz Vledź (zastępstwo) IV. 1961 - VIII. 1961 5 m- cy 

6. ks. Stanisław Meslin VIII.1961 - VI. 1962 10 m- cy 

7. ks. Julian Mizera VIII. 1962 - VI. 1963 1 rok 

8. ks. Edward Sugier VII. 1963 - VI. 1965 2 lata 

9. ks. Sylwester Zawadzki VII. 1965 - VI. 1967 2 lata 

10. ks. Franciszek Smagoń VII. 1967 - VI. 1968 1 rok 

11. o. Marek Passon XII. 1969 - VI. 1971 1 rok i 6 m- cy 

12. ks. Antoni Sroka IX. 1971 - VI. 1974 2 lata i 9 m- cy 

13. ks. Adam Baran VII. 1974 - VI. 1977 3 lata 

14. ks. Jan Radkiewicz VII. 1977 - VI. 1979 2 lata 

15. ks. Krzysztof Vlęzak VII. 1979 - VI. 1981 2 lata 

16. ks. Mirosław żass VII. 1981 - VI. 1983 2 lata 

17. ks. Marek Czerniawski VII. 1983 - VIII. 1985 2 lata i 1 m-c 

18. ks. żrzegorz Białobłocki VIII. 1985 - VIII. 1989 4 lata 

19. ks. Piotr Pieniężny VIII. 1989 - VIII. 1991 2 lata 

20. ks. Andrzej Jędrzejowski VIII. 1991 - VIII. 1994 3 lata 

21. ks. Mirosław Donabidowicz VIII. 1994 - XII. 1995 1 rok i 4 m- ce 

22. ks. Janusz Brembor XII. 1995 - VIII. 1997 1 rok i 8 m- cy 

23. ks. Dariusz Mikiciuk VIII. 1997 - VIII. 1998 1 rok 

24. ks. Jerzy Krause VIII. 1997 - VIII. 1998 1 rok 

25. ks. Bronisław Kotwica VIII. 1998 - VIII. 2000 2 lata 

26. ks. Krzysztof Kwaśnik VIII. 1998 - VIII. 2001 3 lata 

27. ks. Jarosław Paprocki VIII. 2000 - VIII. 2001 1 rok 

28. ks. Zbigniew Nosal VIII. 2001 - VIII. 2003 2 lata 

29. ks. Krzysztof Dulny VIII. 2001 - VIII. 2006 5 lat 

30. ks. Paweł Ptak VIII. 2003 - VIII. 2006 3 lata 

31. ks. Mariusz burawicz VIII.2006- do chwili obecnej 
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Kapłani wywodzący się z naszej parafii w latach 1957-2007 
 

W okresie 50 lat istnienia naszej parafii były również powołania kapłańskie, o których 
pisałem w poszczególnych rozdziałach. W sumie z naszej parafii wywodzi się 8 kapłanów, 
siostra i brat zakonny.  

Przypomnijmy, że pierwszym, którego powołał Pan do pracy w swojej winnicy, był 
Bp o. Krzysztof Białasik, obecny Ordynariusz Diecezji Ouro w Boliwii. Kolejno święcenia 
kapłańskie otrzymaliŚ ks. Józef Białasik, ks. Jacek Woźny, ks. Dariusz Vmierzchalski–
Wachocz, o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz, ks. Robert Nowak, o. Mateusz Szczepaniak, 
ks. Krzysztof Hojzer. 

Ponadto do zakonu wstąpili i przyjęli śluby zakonne: s. Beata Bok do Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach i brat Piotr Cieślak do Zakonu Vwiętego Pawła Pierwsze-
go Pustelnika (OSPPE). 

 

                                           
 
 
 
 

                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bp o. Krzysztof 
Białasik (SVD) 

ks. Józef 
Białasik 

ks. Jacek 
Woźny 

ks. Dariusz  
Vmierzchalski- Wachocz 

o. Mateusz 
Fleiszerowicz 

(OFM) 

ks. Robert 
Nowak 

o. Mateusz 
Szczepaniak 

(OSPPE) 

ks. Krzysztof 
Hojzer 
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Powołania zakonne w parafii 
 

               
 
 
 
 
 
 

                                                                             
 

 
 

11.10.2004 r. Odpust parafialny, brat Piotr Cieślak czyta lekcję podczas Mszy św. 
 fot. A. Łażewski 

 

Br. Piotr 
Cieślak (OSPPE) 

s. Beata 
Bok (SJK) 
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XX. Posługa w parafii sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w latach 1961- 1994 
 
Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego pracowały w naszej parafii przez 33 lata 

i zapisały się chlubną działalnością na kartach historii naszej parafii. 
W 42 rocznicę urodzin s. Faustyny Kowalskiej, tj. 25 sierpnia 1947 r., siostry: Jadwiga 

Osińska i Izabela Naborowska zamieszkały w Myśliborzu w parafialnym domu przy kościele 
Vwiętego Krzyża. W tym miejscu zaczęło się życie wspólne naszej diecezjalnej rodziny za-
konnej. Dla działalności Zgromadzenia adekwatne są słowa s. Faustyny (Jadwigi) Osińskiej, 
pierwszej przełożonej generalnej zgromadzeniaŚ Zajmujemy się dziełami miłosierdzia dla naj-
bardziej potrzebujących duchowo i materialnie na takim terenie i w takich warunkach, w ja-
kich Bóg pozwoli pracować. Trzeba się zdobywać na wszelki wysiłek w modlitwie i w czynie, 
by pobudzając do ufności i ukazując niewyczerpane miłosierdzie Boże– zdobywać dusze dla 
Boga, by przez wszystkich i we wszystkim było uwielbione nieskończone miłosierdzie Boże. 1 

Do 1955 r. Zgromadzenie nosiło nazwę Zgromadzenie Sióstr Służebnic Miłosierdzia 
Bożego, następnie „…02 sierpnia 1955 r. administrator apostolski ks. Zygmunt Szelążek za-
twierdził zgromadzenie. W myśl zarządzeń dekretu zmieniono tez nazwę … na Siostry Jezusa 
Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela. Oprócz uświęcenia się poprzez praktykowanie trzech 
normalnych ślubów zakonnych siostry miały szerzyć nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego 
Odkupiciela oraz służyć pomocą hierarchii Kościoła, przygotowywać materię eucharystyczną 
i troszczyć się o szaty liturgiczne. Pod kierownictwem ordynariuszy miały zająć się kształce-
niem katechetów i prowadzić szeroko pojętą katechizację.” 2 

Mocą dekretu Stolicy Apostolskiej w 1972 r. Diecezja gorzowska została podzielona 
na trzy diecezje i tym samym Myślibórz znalazł się w Diecezji szczecińsko- kamieńskiej. 
Kolejnym wydarzeniem było przeniesienie Domu żeneralnego z Myśliborza do Gorzowa 
WLKP. Miało to miejsce 5 czerwca 1978 r. na mocy dekretu bpa gorzowskiego– ks. Bpa Wil-
helma Pluty. Dom przy ul. Vwierczewskiego 169 (obecnie kard. S. Wyszyńskiego) w żorzo-
wie stał się Domem żeneralnym i jednocześnie miejscem rezydowania matki generalnej 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Warto dodać, że jest to jedyny Dom żeneralny 
wśród wielu zgromadzeń zakonnych pracujących na terenie naszej diecezji. Bp Wilhelm Pluta 
7 stycznia 1986 r. zatwierdził przepracowany tekst konstytucji i dyrektorium zgromadzenia. 3 

Uroczystego poświęcenia i oddania egzemplarzy konstytucji siostrom dokonał 
ks. Bp Józef Michalik 4 listopada 1986 r. Z okazji Roku Maryjnego całe zgromadzenie 
w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie złożyło akt zawierzenia Matce 
Bożej. Tej uroczystości w dniu 16 listopada 1988 r. w Rokitnie przewodniczył ordynariusz 
diecezji – ks. Bp Józef Michalik. 4 

 W Księdze Pamiątkowej z okazji 50- lecia organizacji Kościoła Katolickiego 
na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym w latach 1945– 1995 s. Michaela Rak 
ZSJM pisze o ogólnych zadaniach, jakie realizowały siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego w latach 1961– 1994 w ZbąszynkuŚ 

„1. Prowadzenie grup modlitewnych: Iskierek i Promyków Jezusa Miłosiernego, Czci-
cieli Miłosierdzia Bożego, bywego Różańca, oazy, scholi, ministrantów. 

                                                 
1 Diecezja Zielonogórsko-żorzowska, Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła Katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Za-
chodnim i Północnym 1945-1995, Zielona żóra-żorzów Wlkp.1998 s.476 
2 J.Grzegorczyk, Każda dusza to inny świat, Wyd. „W drodze”, Poznań 1998, s.126 
3 M. Rak, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, WŚ Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Koscioła Katolickiego na Ziemi Lubuskiej, 
(…) 1945 - 1995, Zielona żóra-żorzów Wlkp, s.477 
4 Tamże, s.477 
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2. Katechizacja dzieci szkolnych. 
3. Indywidualne przygotowanie dorosłych i dzieci niepełnosprawnych do przyjęcia sa-

kramentów św. 
4.Troska o rodziny zaniedbane moralnie i materialnie. 
5. Prowadzenie kuchni dla księży i troska o dom księży. 
6. Praca w zakrystii. 
7. Uprawianie ogrodu parafialnego. 
8.Przez cały okres, tj. 1961 – 1994, pracy katechetycznej na tej placówce siostry kate-

chezą objęły 9596 dzieci.” 5 
 W naszej parafii w latach 1961-1994 pracowały 24 siostry. Najdłużej, bo 26 lat 

w Zbąszynku, przepracowała s. Rozmaria od Zbawiciela– Janina Woźna, następnie s. Klaudia 
od Jezusa i Maryi– Joanna Dziembowska, s. żabriela od Matki Bożej Bolesnej– Zofia Biro 
12 lat i s. Monika Bielicka od Matki Bożej Miłosierdzia– 11 lat. 

 

 
 

(od lewej): s. Rozmaria od Zbawiciela–Janina Woźna i s. Celina od Miłości Bożej– Janina 
Kondracikowska 

fot. archiwalna 
 

Zestawienie sióstr pracujących w naszej parafii w minionych latach obrazuje tabela 
III, sporządzona na podstawie przysłanych materiałów z Archiwum Zgromadzenia Sióstr Je-
zusa Miłosiernego Domu żeneralnego w żorzowie. 

                                                 
5 Tamże, s. 478-479 
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Tabela III. Siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego pracujące w parafii Zbąszy-
nek w latach 1961– 1994 6 

 

L.p. 
Imię zakonne siostry 

Imię i nazwisko 
Lata pracy w Zbąszynku 

od - do 
Pełniona funkcja w 

parafii 

1. 
s. Berandetta od Jezusa  
   Teresa Sopoćko 

01.07.1961-26.08.1963 
01.07.1965-31.12.1965 

katech. zakryst. 
katechetka 

2. 
s. Salezja od Bożego Serca 
   Marta Poznańska † 

01.07.1961-26.02.1962 
przełożona 
gospodyni 

3. 
s. Kinga od Radości Bożej 
   Lucyna Szymczak 

01.07.1961-15.12.1962 
02.08.1980-30.07.1981 

katechetka 
katechetka 

4. 
s. Imelda od Baranka Bożego 
   Cecylia Kozłowska 

15.12.1962-15.06.1963 katechetka 

5. 
s. Chrystiania od Woli Bożej 
   Sabina Jodkowska 

09.06.1963-01.07.1965 gospodyni 

6. 
s. Izabela od Niepokalanej 
   Weronika Różycka 

25.08.1963-01.07.1964 
31.08.1968-31.08.1971 

katechetka 
przełożona 

7. 
s. Klara od Chrystusa Miłosiernego 
   Bożena Białyńska † 

26.08.1963-20.01.1967 
01.09.1967-07.11.1967 

katechetka 
 

8. 
s. Agnieszka od Jezusa Króla Miłości 
   Zofia Kozłowska 

01.07.1965-03.09.1968 
02.02.1972-09.12.1975 

gospodyni 
gospodyni 

9. 
s. Klaudia od Jezusa i Maryi 
   Joanna Dziembowska † 

15.09.1965-27.04.1966 
18.05.1967-30.08.1967 
01.08.1972-08.08.1986 

przełożona 
 
kuchnia u sióstr 

10. 
s. Konsoleta od Boskiego Więźnia Miło-
ści– Albina Kropiewnicka 

01.06.1966-30.06.1967 katechetka 

11. 
s. Rozmaria od Zbawiciela 
   Janina Woźna 

07.11.1967-10.02.1993 zakrystianka 

12. 
s. Jolanta od Dzieciątka Jezus 
   Krystyna Biro 

01.09.1967-22.08.1969 przełożona 

13. 
s. Klara od Chrystusa Miłosiernego 
   Bożena Białyska 

30.08.1968-03.08.1969 katechetka 

14. 
s. żabriela od Matki Bożej Bolesnej 
Zofia Biro 

02.09.1969-16.07.1977 
12.08.1986-09.08.1990 

katechetka 
katech. przełoż. 

15. 
s. Chrystiana od Woli Bożej 
   Sabina Jodkowska 

01.10.1970-02.02.1972 gospodyni 

16. 
s. Salomea od św. Józefa 
   Aniela Adamczuk 

11.12.1975-31.07.1980 gospodyni 

17. 
s. źlżbieta od Trójcy Vwiętej 
   Anna Fedorowicz 

14.07.1977-30.07.1979 
katechetka 
przełożona 

18. 
s. Wanda od Jezusa Odkupiciela 
   Wanda Lisowska 

01.08.1979-31.07.1980 
09.08.1990-28.07.1991 

katechetka 
katechetka 

19. 
s. Monika od Matki Bożej Miłosierdzia 
    Monika Bielicka 

02.08.1980-16.02.1991 gospodyni 

                                                 
6 Archiwum Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w żorzowie Wlkp. 
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20. 
s. Celina od Miłości Bożej 
   Janina Kondracikowska † 

22.06.1981-14.08.1986 
13.02.1991- (?) 1994 

przełożona 
gospodyni 

21. 
s. Anna od Jezusa Miłosiernego  
   źlżbieta Młynarczyk 

07.08.1991-19.08.1992 katechetka 

22. 
s. Emilia od Jezusa Dobrego Pasterza 
    Bożena Błońska 

08.1992 – 06.1993 katechetka 

23. 
s. Karolina 
    Zofia Diak 

01.09.1993- 06.1994 katechetka 

24.  
s. Bogumiła od MB Częstochowskiej 
   Helena Marszałkowska 

26.08.1993- 06.1994 przełoż. zakryst. 

 
To tyle historii w minionym pięćdziesiątleciu działalności naszej parafii, chociaż życie 

religijne polskich mieszkańców miasta rozwijało się dynamicznie od 1945 roku tj. 62 lata, 
kiedy to Zbąszynek należał do parafii Kosieczyn.  

Historię tę pozostawiam dla potomnych i oby oni mieli także swój udział w konty-
nuowaniu tradycji swoich dziadów i ojców, by byli zawsze wierni Bogu, swojej Ojczyźnie 
i lokalnemu kościołowi.  

Niech tą drogą wiedzie naszych parafian i kapłanów, którzy tu pracowali, pracują 
i będą pracować, najlepsza przewodniczka - Maryja, patronka naszej parafii. Jej wszystkich 
powierzmy macierzyńskiemu władaniu i prowadzeniu każdego, w tym jakże krótkim ziem-
skim bytowaniu, do Domu Ojca.  

Ją- Matkę Bożą- prośmy też nieustannie w naszych modlitwach o opiekę na kolejne 
lata nad wszystkimi parafialnymi rodzinami, kapłanami a z okazji jubileuszu naszej parafii 
prośmy o specjalne, macierzyńskie błogosławieństwo.  
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XXI. Udzielone Sakramenty Św. w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku 
w latach 1957 – 2006 

 
Poniżej zestawienie ilości udzielonych przez naszych kapłanów w poszczególnych la-

tach Sakramentów Vwiętych. Ilość ta dotyczy udzielenia Sakramentu Chrztu, I Komunii Vw., 
Bierzmowania, Małżeństwa oraz ilości pogrzebów w danym roku po powstaniu parafii Zbą-
szynek, tj. od 28 czerwca 1957 r.  

 
Tabela IV. Ilość Sakramentów Vw. udzielonych w poszczególnych latach 

 

Rok 
Sakrament 
Chrztu Vw. 

Sakrament 
I Komunii Vw. 

Sakrament 
Bierzmowania 

Sakrament 
Małżeństwa 

Ilość pogrze-
bów 

1957 61 - - 14 8 
1958 70 47 - 14 13 
1959 59 79 - 18 10 
1960 67 197 653 23 15 
1961 55 71 - 16 12 
1962 63 75 - 17 14 
1963 64 99 - 17 9 
1964 49 80 - 13 15 
1965 51 73 - 16 14 
1966 44 79 - 14 21 
1967 45 57 452 31 16 
1968 47 83 - 29 16 
1969 57 55 - 37 20 
1970 56 75 - 45 18 
1971 82 75 - 31 29 
1972 71 68 - 29 16 
1973 69 47 - 25 18 
1974 57 54 315 44 21 
1975 70 57 - 33 20 
1976 74 60 - 35 35 
1977 84 63 - 43 21 
1978 77 64 115 37 20 
1979 98 60 - 33 24 
1980 81 74 122 25 31 
1981 85 83 - 42 21 
1982 77 92 119 30 29 
1983 86 85 - 36 32 
1984 100 88 125 29 34 
1985 89 95 - 25 48 
1986 90 82 160 33 36 
1987 86 100 - 32 48 
1988 97 123 177 34 47 
1989 91 121 - 31 49 
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1990 81 108 179 32 57 
1991 68 112 - 34 54 
1992 72 104 182 29 56 
1993 59 127 226 27 50 
1994 66 119 - 23 51 
1995 59 102 - 27 54 
1996 53 92 197 30 48 
1997 62 90 - 25 45 
1998 60 90 - 28 54 
1999 53 89 98 28 43 
2000 59 69 109 41 36 
2001 44 66 - 26 44 
2002 64 61 88 23 40 
2003 35 64 105 22 48 
2004 42 59 63 25 52 
2005 37 57 77 17 49 
2006 52 64 77 33 37 

RAZEM 3318 4034 3639 1401 1598 
 
Z powyższej tabelki wynika, że w minionych 50 latach istnienia naszej parafii najwię-

cej udzielono I Komunii Vwiętej, bo aż 4034 dzieciom.  
Następnie Sakramentu Bierzmowania udzielono 3639 osobom, którego najwięcej 

w parafii Zbąszynek udzielił ks. Biskup Paweł Socha, bo aż 1223 osobom. Ks. Biskup Wil-
helm Pluta udzielił Sakramentu Bierzmowania 1012 osobom, ks. Biskup Jerzy Stroba– 452 
osobom, ks. Biskup Edward Dajczak– 433 osobom, ks. Biskup Adam Dyczkowski– 260 oso-
bom, ks. Biskup Józef Michalik– 182 osobom, a o. Biskup Krzysztof Białasik– 77 osobom. 
W latach 1957- 2006 ochrzczonych zostało 3318 nowo narodzonych dzieci, a pogrzebano 
1598 osób. Sakramentu małżeństwa udzielono 1401 nowożeńcom. 
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XXII. Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia parafii w latach 1957-2007 
 

Data Ważniejsze wydarzenie 

21. X. 1945 r. 
Poświęcenie przez ks. Jana Pipusza ewangelickiego kościoła 

na katolicki kościół i nadanie mu tytułu Macierzyństwa NMP 

28. VI. 1957 r. 
Erygowanie przez ks. Biskupa Teodora Benscha Parafii 

pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku  

20-28. VI. 1959 r. 
„Misje Vwięte” w parafii i postawienie Krzyża dębowego przy 

wejściu do kościoła parafialnego 

06. XII. 1959 r. 
Uroczystość poświęcenia przez ks. Proboszcza Jana Palicę 

przebudowanego prezbiterium i nowego tabernakulum 

01. VII. 1961 r. 
Rozpoczęcie przez Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa 

Miłosiernego pracy w parafii Zbąszynek 

16. XII. 1962 r. 
Nawiedzenie parafii przez Obraz Matki Bożej 

Częstochowskiej w ramach Peregrynacji Obrazu po Polsce 
przed Milenium Chrztu Polski 

14-20. XII. 1963 r. 
Zarządzeniem ks. Bp Wilhelma Pluty, Wielkie Rekolekcje 

parafialne Intronizujące Najświętsze Serce Pana Jezusa 
w rocznicę peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

02. V. 1965 r. 
Uroczyste Nabożeństwo w parafii na rozpoczęcie 9- roku 

Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski 

06. XI. 1966 r. 

Udział parafian wraz z Proboszczem ks. Janem Palicą 
w Diecezjalnych obchodach Tysiąclecia Chrztu Polski 
w Gorzowie, w których uczestniczył ks. Prymas Stefan 
Wyszyński 

07. VII. 1968 r. 
Oddanie do użytku nowo wybudowanej zakrystii w kościele 

parafialnym 

29. XI. 1970 r. 
Wprowadzenie przez ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza 

nowego, posoborowego rytu Mszy św. 

04. II. 1973 r. 
Poświęcenie przez ks. Bp Wilhelma Plutę wyremontowanego 

i przystosowanego do wymogów posoborowych ołtarza kościoła 
parafialnego 

IX. 1978 r. Powstanie Ruchu Domowy Kościół– Oaza Rodzin 

1979 r. 
Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego 

24. X. 1980 r. 
Poświęcenie przez ks. Biskupa Pawła Sochę nadstawy 

obrazowej nad głównym ołtarzem w kościele parafialnym 

26. IV. 1981 r. 

Poświęcenie przez ks. Proboszcza Józefa Ferensowicza 
sztandaru NSZZ „Solidarność” przy Lokomotywowni 
w Zbąszynku i 13.X.1981 r. sztandaru Stacji PKP przez 
ks. Biskupa Pawła Sochę 
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07. XI. 1982 r. 
Oddanie do użytku wybudowanego Domu Parafialnego 

z salkami katechetycznymi i poświęcenie go przez ks. Biskupa 
Wilhelma Plutę 

14. VIII. 1984 r. 
Wstąpienie naszej parafianki s. Beaty Bok (SJK) do 

Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego 
w Pniewach  

15. VI. 1985 r. 
Wyświęcenie pierwszego kapłana w historii parafii Zbąszynek 

w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie- 
o. Krzysztofa Białasika (SVD) 

25. V. 1986 r. 
Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego 

parafianina ks. Józefa Białasika 

05. VI. 1988 r. 
Wyświęcenie na kapłana w Katedrze Gorzowskiej naszego 

parafianina ks. Jacka Woźnego 

VI. 1990 r. 
I Parafialna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej 

Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie prowadzona przez wikariusza 
ks. Piotra Pieniężnego 

01. IX. 1990 r. Powrót nauki religii do szkół w roku szkolnym 1990/91 

05. XI. 1990 r. 

Zlecenie przez ks. Proboszcza Kazimierza Dziedziaka 
zarządzania cmentarzem parafialnym powstałemu Zarządowi 
Cmentarnemu „Usługi”- Florian Wojciechowski; dynamiczny 
rozkwit cmentarza 

01. XII. 1990 r. 
Dekretem Ks. Biskupa żorzowskiego Józefa Michalika 

miejscowość Chlastawa wyłączona z parafii Kosieczyn 
i przyłączona do parafii Zbąszynek 

17. V. 1992 r. 

Gruntowne wyremontowanie kościoła parafialnego 
z inicjatywy powstałego na ten czas Komitetu grupy parafian 
(położenie nowej posadzki, postawienie nowych ławek 
i malowanie świątyni) 

11. X. 1992 r. 
Wstąpienie brata Piotra Cieślaka (OSPIź) do Zakonu Vw. 

Pawła Pierwszego Pustelnika  

05. VI. 1993 r. 
Wyświęcenie na kapłana w Katedrze żorzowskiej naszego 

parafianina ks. Dariusza Vmierzchalskiego– Wachocza 

01. II. 1994 r. Powstanie Wspólnoty Królowej Pokoju 

03. V. 1994 r. 
Poświecenie, w parku między ul. PCK a Wojska Polskiego, 

Krzyża postawionego z inicjatywy emerytów i rencistów parafii 

07. VI. 1996 r. 
Przybycie do naszej parafii Matki Bożej Fatimskiej w znaku 

Jej figury, pielgrzymującej po naszej Ojczyźnie 

02. VI. 1997 r. 

Udział parafian wraz z ks. Proboszczem Kazimierzem 
Dziedziakiem w Liturgii Słowa na placu przed Kościołem 
Pierwszych Męczenników Polskich w żorzowie z udziałem 
Ojca Vw. Jana Pawła II 
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VII- VIII. 1997 r. 
Szeroki wachlarz prac zorganizowanych przez ks. Proboszcza 

Andrzeja Szewciwa wokół terenu kościoła parafialnego 
i kościoła pw. Vw. Apostołów Piotra i Pawła 

30. V. 1998 r. 
Wyświęcenie we Wrocławiu na kapłana naszego parafianina 

franciszkanina o. Mateusza Fleiszerowicza (OFM)  

29. VI. 1998 r. 
Poświęcenie przez ks. Bp źdwarda Dajaczka obrazów 

i zmodernizowanego prezbiterium w kościele Vw. Apostołów 
Piotra i Pawła 

16. III. 1999 r. Reaktywowanie Parafialnego Zespołu CARITAS 

29. V. 1999 r. 
Wyświęcenie na kapłana w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi 

naszego parafianina ks. Roberta Nowaka 

4- 28. X. 1999 r. 
Poszerzenie ołtarza głównego oraz wyłożenie go i ścian wokół 

ołtarza płytkami marmurowymi, urządzenie kaplicy chrztu po 
prawej stronie w bocznej części kościoła  

1999 r. Sprowadzenie do parafii Relikwii Vw. Ojca Pio 

III. 2001 r. 
Ufundowanie przez parafian i grupy parafialne do kościoła 

parafialnego nowych Stacji Drogi Krzyżowej  

26. IV. 2001 r. 
Uroczyste poświęcenie przez ks. Biskupa Pawła Sochę 

wybudowanego pomnika Chrystusa Odkupiciela z racji 
Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa 

11. XI. 2001 r. 
Udział parafian w Międzyrzeczu w uroczystości Intronizacji 

Relikwii Pierwszych Męczenników Polskich, patronów naszej 
Diecezji 

III. 2002 r. Reaktywowanie Domowego Kościoła (Oazy Rodzin) 

VII- VIII. 2002 r. 
Gruntowny remont i malowanie kościoła parafialnego 

z zawieszeniem na ścianie nad głównym ołtarzem krzyża 

05. IX. 2002 r. 
Powstanie w ramach Wspólnoty Królowej Pokoju Apostolatu 

„Margaretka” tj. zobowiązania chętnych wiernych do wieczystej 
modlitwy za kapłanów (ogółem powstało 20 „Margaretek”) 

01. X. 2002 r. 
Rozpoczęcie działalności w parafii Oratorium dla dzieci 

i młodzieży 

11- 12. XI. 2003 r. 
Nawiedzenie parafii przez Relikwie Pierwszych Męczenników 

Polskich – patronów naszej Diecezji oraz udział parafian 
w nabożeństwach 

III. 2003 r. Powstanie w parafii Akcji Katolickiej 

26. IV. 2003 r. 
Zamontowanie na wieży kościoła nowego Krzyża z uwagi na 

zniszczenie przez wichurę starego Krzyża 

20. IV. 2004 r. 
Przyjazd do parafii s. Clair z Oazy Pokoju w Medjugorje 

i udział jej w nabożeństwie różańcowym, Mszy św. 
i wygłoszenie przez siostrę konferencji 
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19. III. 2005 r. 
Promocja w Zielonej żórze przez ks. Bp Pawła Sochę trzech 

nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.Ś Jerzego żaneckiego, 
Mariusza Graczyka i Krzysztofa Krzywaka 

02. IV. 2005 r. 
Vmierć Ojca Vw. Jana Pawła II– uroczyste nabożeństwa 

żałobne w parafii 

09. VI. 2005 r. 
Uroczyste obchody w parafii Dekanalnego Dnia Eucharystii 

pod przewodnictwem ks. Bp Pawła Sochy 

30. VI. 2005 r. 
Mianowanie przez Ojca Vw. Benedykta XVI naszego 

parafianina o. Krzysztofa Białasika na Ordynariusza Diecezji 
Oruro w Boliwii 

11. IX. 2005 r. 
Poświęcenie przez Ordynariusza Diecezji ks. Bp Adama 

Dyczkowskiego nowego Krzyża Misyjnego w kościele filialnym 
w Chlastawie (fundator: Strzeleckie Bractwo Kurkowe) 

05. III. 2006 r. 
Powołanie przez ks. Proboszcza Jerzego Kordiaka Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej 

30. V. 2006 r. 
Udzielenie Sakramentu Bierzmowania 78 osobom z naszej 

parafii przez naszego Biskupa o. Krzysztofa Białasika, 
Ordynariusza Diecezji Oruro w Boliwii 

03. VI. 2006 r. 

Wyświęcenie na kapłana w Bazylice Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej żórze w Częstochowie 
naszego parafianina z Zakonu Vw. Pawła Pierwszego Pustelnika 
o. Mateusza Szczepaniaka (OSPPE) 

VII- VIII. 2006 r. 
Gruntowny remont i malowanie Kościoła pw. Vw. Apostołów 

Piotra i Pawła 

10. IX. 2006 r. 
Dożynkowe uroczystości powiatu świebodzińskiego w naszej 

parafii 

08. XII. 2006 r. 
Wieczorne nabożeństwo z odśpiewaniem Akatystu ku czci 

Bogurodzicy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  

26. V. 2007 r. 
Wyświęcenie na kapłana w Katedrze żorzowskiej naszego 

parafianina ks. Krzysztofa Hojzera 

28. VI. 2007r. 
Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Parafii pw. Macierzyństwa 

Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku 
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