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Zapraszamy  
do 

Krypty koscioła „Herz Jesu“ o godz. 18.00 w Zurych-Wiedikon 
w każdą 1szą sobotę miesiąca 

na 
Mszę Św. wraz z 15min nabożeństwem w/g orędzia fatimskiego w intencjach 

Benedykta XVI, za Ojczyznę, Radio Maryja i TV-Trwam 
po Mszy Św. spotkanie przy „kawie“ 

 
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na Sali parafialnej Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, 

przy kawie, którą organizuje nasze Koło Radia Maryja jest czynny punkt informacyjny i 
biblioteka. Serdecznie zapraszamy. 

 
W Biuletynie: 
 
01. Pielgrzymka do Czestochowy w Lipcu 2008  
02. Aktualności Koła Radia Maryja w Zurychu – wrzesień 2008 
03. Pielgrzymka Rodzin do Gnadenthal i spotkanie Rodzin Radia Maryja z calej Szwajcarii 
04. Informacje dot. pielgrzymki do Hergiswald  04. Pażdziernika 2008  
05. “Abyśmy byli jedno” 
06. Geotermia w Toruniu 
07. Podwórkowe Koła Rożańcowe Dzieci 
08. Jak wspomagac Radio Maryja – dane o kontach 
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Aktualności Przyjaciół  Koła Radia Maryja z lipca, sierpnia i września 2008  
 
5 lipca na naszym comiesięcznym spotkaniu przy kawie poinformowała Ela Eberle 
zgromadzonych o corocznej procesji fatimskiej, odbywającej się na jeziorze 
Bodeńskim w Święto Niebowzięcia NMP 15 sierpnia.Tegoroczna procesja statkami 
odbywała się po raz 27 i zaproszonym gościem był arcybiskup Mieczysław 
Mokrzycki. 
Znamienne słowa Maryi wydrukowane na bilecie na statek, ktore zakupila Ela dla 
wszystkich uczestnikow, uświadamiają potęgę Orędzia Fatimskiego. „Am Ende wird 
mein Unbeflecktes Herz triumphieren” - Na końcu moje Niepokalane Serce 
zwycięży. Dziękujemy Pani Fatimskiej za szczególne przeżycia, które towarzyszyły 
nam, wszystkim pielgrzymom na statkach. Ukazały nam one potęgę i majestat Maryi 
w sztormie, silnym wietrze i bardzo niesprzyjającej pogodzie. 
 
Po przerwie wakacyjnej spotkało się grono przyjaciół Radia Maryja w sobotę 6 
września 2008 po Mszy Św., jak zawsze odprawianej w stałych intencjach przez 
naszego opiekuna ks.dr.Krzysztofa Zadarko. Przewodnicząca Koła Jadwiga Wator 
zdala relacje z tegorocznej pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę w dniach 12 i 13 
lipca 2008, ktorej motto bylo „Badzmy uczniami Chrystusa” i w której ona nas 
reprezentowała. 
Oglądano zdjęcia w komputerze z tej wielkiej uroczystości i słuchano wrażeń. Pytanie 
naszego opiekuna ks. Krzysztofa „Co było głównym przesłaniem  tego wielkiego 
spotkania na Jasnej Górze?“ dało chwilę refleksji i jednoznaczną odpowiedż J.Wator 
„Modlitwa i tylko modlitwa jest naszą nadzieją” Jadwiga przekazała dla naszego koła 
błogosławieństwo biskupa Dydycza i pozdrowienia od dyrektora Radia Maryja ojca 
Tadeusza Rydzyka. Także Madzia Buczek wpisała sie do naszej kroniki i zachęciła 
do utworzenia przy naszej Misji Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci.W tej 
intencji obiecała modlitwę.  
 
E.Eberle przedstawiła program pielgrzymki do Hergiswald, szwajcarskiego Loretto, 
dnia 4 pażdziernika 2008. W sobotę o godz.15 zaczynamy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. O godz.15.30 odbędzie się Msza Św. w naszych stałych intencjach 
zakończona nabożeństwem Fatimskim. O godz. 16.30 odmówimy Różaniec w miejcu 
pustelniczym, znajdującym się tuż przy sankuarium w lesie. Już w 15 wieku modlił sie 
tam pustelnik i jest to miejsce piękne, zaciszne i zapraszające do skupionej modlitwy. 
Przy złej pogodzie odmówimy Różaniec w kaplicy Loretańskiej. Po godz. 17 
zakończenie pielgrzymki a w pobliskiej restauracji można się bedzie posilic. 
Zachęcamy do udziału w tym pięknym sanktuarium. 
 
Na naszym spotkaniu wspomnieliśmy także osobę tragicznie zmarłego Stanisława 
Grochowskiego. Zegnamy Go jako miłośnika Radia Maryja. Jego ostatnie słowa, 
jakby testament dla nas, przekazała nam Jadwiga Wator. Rozmawiała z Nim przed 
wyjazdem wakacyjnym równocześnie pokazując Mu ostatnie wpisy do naszej kroniki. 
On oglądaląc jej strony powiedział znamienne słowa „ Pilnuj tego jak oka w glowie. 
Czy ty wiesz, co ty masz w ręku? To jest Unikat.” Teraz będziemy zapewne 
powracac do tych proroczych słów ś.p.Staszka. 
 
Jest to także zachęta do prowadzenia naszej kroniki i dalszej działalności. 
Nasze następne nabożeństwa i spotkania odbędą się 1 listopada, 6 grudnia 2008. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Maryi Niepokalanej i Radio 
Maryja. 



Pielgrzymka Radia Maryja do Częstochowy 12-13 lipca 2008 pod hasłem: 
„Bądżmy uczniami Chrystusa“ 

 
Miesiąc lipiec jest tym, który gromadzi słuchaczy Radia Maryja z Polski i świata u Pani 
Jasnogórskiej w Częstochowie. Oczywiście nie mogło zabraknąc tam przedstawiciela naszego 
Koła na tym corocznym swiętowaniu na wspólnej Eucharystii i modlitwie.  
Po wielogodzinnej podróży, zmęczona dobrnęlam do „Domu Pielgrzyma“, ktory jest 
położony w pobliżu Jasnej Góry. Po zakwaterowaniu się, skierowałam pierwsze kroki do 
Matki Bożej Czestochowskiej, aby podziękowac za to, że szczęsliwie dojechałam i pomodlic 
się wspólnie z innymi pielrzymami na Apelu Jasnogórskim.  
 
Wczesnym rankiem w sobotę 12 lipca 2008 udałam się do Kaplicy, aby przeżyc odsłonięcie 
obrazu, przy którym nie obyło się bez wzruszenia i łez cicho spływających po policzkach. 
Sobota była dniem przygotowania się do Pielgrzymki poprzez Spowiedż, Eucharystię, 
Różaniec, Koronkę i medytację. Już około południa rozpoczęła pracę ekipa pracowników z 
Radia Maryja z Torunia, z ojcem Janem na czele, z którym omówiliśmy sprawy naszego Koła. 
 
O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza Św. inauguracyjna dwudniowego spotkania 
pielgrzymkowego, którą poprowadził ks. bp. Ignacy Dec. Słowo wstępne miał podprzeor 
klasztoru ojciec Karol Oset. Ksiądz Biskup w swojej homilii podkreslił ważną rolę 
informacyjną i formacyjną Telewizji Trwam i Radia Maryja, zaznaczając ogromne ich 
dobrodziejstwo dla naszego narodu w zakresie religijnym i dydaktyczne wartości narodowo-
patriotyczne.  
Słowo końcowe miał o.Tadeusz Rydzyk, który apelował o roztropnośc, wytrwalośc w 
modlitwie, o potrzebie rozróżniania dobra od zła, czarne od białego, a przede wszystkim o 
miłości do bliżniego. 
 
Na Apelu Jasnogórskim wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. 
Piotr Chyła zawierzył Jasnogórskiej Pani Pielgrzymów, ich trudy i znoje dnia codziennego. 
 
Niedzielne uroczystości 13go lipca 2008 rozpoczęły się Godzinkami o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, po nich odbył się koncert Orkiestry Koncertowej 
„Viktoria“ z Warszawy.  
 

   
 
Centralnym punktem niedzielnych uroczystości była Eucharystia, którą koncelebrowało 9ciu 
biskupów, tzn. ks.bp. Antoni Dydycz, ks.bp.Ignacy Dec, ks.bp.Stanisław Napierała, 
ks.bp.Stanisław Stefanek, ks.bp. Stefan Regmunt, ks.bp.Edward Frankowski, ks.bp.Edward 
Janiak, ks.bp.Józef Pazdur, ks.bp.Tadeusz Werno oraz ojciec Ryszard Bózek, prowincjał 
Warszawskiej Prowincji Redemptorystów i wielu innych kapłanów.  



Pielgrzymów powitał przeor Jasnej Góry o.Roman Majewski, który podziękował Najswiętszej 
Maryi Pannie za dar Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych jak również za wszystkie 
Rodziny Radia Maryja. 
 
Homilie wygłosił ks.bp Ignacy Dydycz, w której powiedział o naśladowaniu przez nas 
świętego Pawła Apostoła jak również Dawida, jako że spoczywa na nas wszystkich misja 
głoszenia słowa Bożego i nie wolno nam się jej wstydzic ani zniechęcac. Należy pamiętac, że 
Dawid zwyciężył Goliata i nie wygra ideologia śmierci z cywilizacją miłości. 
 
Zebrane przez nasze Koło Dary Serca zostały wręczone w procesji z darami ojcu Tadeuszowi 
Rydzykowi, który wraz z ks.bp Dydyczem prosili o przekazanie pozdrowień i 
błogosławieństwa  dla naszego Koła i wszystkich miłośników Radia Maryja w Szwajcarii. 
 
Oczywiście na zakończenie Eucharystii zabrał głos ojciec Tadeusz Rydzyk, który 
podziękował wszystkim kapłanom przybyłym na uroczystości, siostrom i wszystkim 
współtworzącym Radio Maryja zaznaczając „bez was by tego nie było“. 
 
Na uroczystościach było wielu przedstawicieli świata politycznego takich jak pani poseł  
Urszula Krupa,  

 
 
pan poseł Giżyński oraz wielu innych wielkich osobistosci jak rowniez pan premier Jarosław 
Kaczyński, który po Mszy Św. wygłosił krótkie przemówienie do pielgrzymów, zaznaczając 
iż przybył na Jasną Górę nabrac sił. Stwierdził, iż widząc takie tłumy pielgrzymów, ich 
ogromną wiarę w Boga i w Ojczyznę, to napawa optymizmem. 
 
O godzinie 15.00 została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, która była ostatnim 
akcentem tej pielgrzymki, po której to większośc uczestników powracała do domów pełna 
optymizmu i z podładowanymi akumulatorami wiary, nadzieji i miłości. 
 
Ponieważ miałam szczęście poznac Madzię Buczek, założycielkę Podwórkowych Kółek 
Różańcowych Dzieci, poprosiłam ją o wpisanie się do naszej kroniki oraz o modlitwę.  
Dyrektor Telewizji Trwam Dariusz Pogorzelski oraz naczelny redaktor „Naszego 
Dziennika“ pani Ewa Nowina-Konopka również wpisali się nam do naszej kroniki, która 
będzie do wglądu na naszym spotkaniu w pierwszą sobotę września, po Mszy Świetej, która 
jest o godz.18.00 w intencjach stałych Radia Maryja tzn. Ojca Św.Benedykta XVI, Ojczyznę i 
Radia Maryja. 
Jadwiga Wator/Lipiec 2008 



Informacje dotyczące Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci 
 

 
 

Madzia Buczek, która była na pielgrzymce w Częstochowie, wpisuje się do naszej Kroniki. 
Życzy nam,  aby Maryja wypraszała wszelkie łaski potrzebne do założenia i prowadzenia 

PKRD w Szwajcarii i bedzie pamietała o nas w modlitwie. 
 
 

Słowo Madzi do Dzieci: 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! 

 
Gorąco i serdecznie pozdrawiam Was, drodzy Przyjaciele należący do 

Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci. Witam Was w «kole» wielkiego Różańca 
dzieci, który powinien opleść cały świat. Myślę, że w swoich środowiskach będziecie 
szerzyć modlitwę różańcową, a przez to staniecie się apostołami modlitwy różańcowej. 
Nigdy nie wstydźcie się ani nie bójcie, że dzieci lub młodzież Was wyśmieją. Pamiętajcie, 
że przez Różaniec możemy wszystko przezwyciężyć. 

 
Zobaczcie, jak bardzo w naszych czasach potrzebna jest modlitwa różańcowa, o 

którą błaga nas Matka Boża. Maryja potrzebuje modlitwy różańcowej każdego z Was! 
Przez naszą wytrwałą, gorliwą modlitwę różańcową możemy sprawić, że Niepokalane 
Serce Maryi zatriumfuje i na świecie zapanuje pokój, radość i miłość. Dlatego błagam Was, 
pomóżcie Matce Bożej zwyciężyć! 

 
Celem PKRD jest modlitwa różańcowa. Każdy członek PKRD odmawia 

codziennie przynajmniej dziesiątek Różańca, rozważając kolejno tajemnice różańcowe. 
Członkowie «koła» mogą gromadzić się razem na wspólnej modlitwie lub, gdy nie jest to 
możliwe, każdy o ustalonej godzinie odmawia dziesiątek Różańca w swoim domu. Do 
PKRD może należeć również młodzież oraz osoby dorosłe.  

 
Naszą codzienną modlitwę różańcową ofiarujemy w następujących intencjach: 
• Za Ojca Świętego o zdrowie i potrzebne łaski dla Niego 



• Za Kościół święty 
• Za biskupów, kapłanów i siostry zakonne 
• Za naszą Ojczyznę 
• Za Radio Maryja i jego Założyciela  
• Za misje  
• Za dzieci nie narodzone 
• Za rodziny 
• O nawrócenie grzeszników 
• O rozwój PKRD 
• O pokój na świecie 
• O Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie 
• Jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa 

               i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi. 
 
Kochane dzieci, proszę Was chociaż o te pięć minut, bo tylko tyle trwa odmówienie 

dziesiątka Różańca! Matka Boża czeka na modlitwę różańcową każdego z Was! Oplećmy 
modlitwą różańcową cały świat! Każde założone «koło» jest wielkim prezentem dla Maryi. 
Dlatego bądźcie Jej największą radością! 

Proście Patronów PKRD: św. Tereskę od Dzieciątka Jezus, św. Jana Bosko, bł. 
Franciszka i bł. Hiacyntę, abyście umieli jak najpiękniej służyć Maryi i abyście wytrwali w 
codziennym odmawianiu Różańca świętego. 

Dziękuję Wam za to, że odpowiedzieliście na apel Matki Bożej o modlitwę 
różańcową, zakładając PKRD! 

Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz wytrwałości w 
dalszym zachęcaniu dzieci, młodzieży i dorosłych do modlitwy różańcowej.  
Będę pamiętała o Was w modlitwie. 
 
Z Panem Bogiem! 
Madzia Buczek   
                                                                                          
więcej o PKRD: 
• strona internetowa PKRD: www.pkrd.org.pl 
• sobotnie audycje w Radiu Maryja i TV Trwam o godz. 19.30 
• dodatek do miesięcznika “Rodzina Radia Maryja" pt. “Kropelka Radości" 
• miesięcznik “Mały Gość Niedzielny". 

 
 
zgloszenia dzieci przyjmuje : 

ks. Krzysztof Zadarko - tel. 044/461.17.10 
pani Malgorzata Milczuk - e-mail: malgorzata.milczuk@gmail.com  
pani Jadwia Wator - e-mail: jadwiga.wator@gmx.ch 
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IX Ogólnoszwajcarska Pielgrzymka Rodzin do Matki Bożej 
Gnadenthalskiej, Opiekunki Rodzin - niedziela, 14 go wrzesnia 2008 

 
Mszy Św. przewodniczył Rektor PMK ks. dr. Sławomir Kawecki 

Homilie wygłosił ks. dr. Krzysztof Zadarko 

 
 
Przedstawiciele naszego Koła Radia Maryja w Zurychu spotkali się z radością w Gnadenthal 
z Grupą Miłośników Rodziny Radia Maryja z calej Szwajcarii. 
Spotkanie to było bardzo owocne. Ksiądz Grzegorz Ostrowski zaproponował nam, abyśmy 
czasami spotykali się na Dniu Skupienia, toteż ustalona została data na 25go pażdziernika. 
Bliższe dane w póżniejszym terminie. 
 
Omówiono problemy Geotermiczne w Toruniu i jednogłośnie ustalilismy zebranie funduszy, 
które pani Róża Chomiak wyśle do Torunia. 
Uczestnicy spotkania Rodziny Radia Maryja wpisali sie do naszej Kroniki, jak również 
wymieniono telefony i adresy emailowe., uzgodnilismy, że będziemy się spotykac wspólnie 
co roku na pielgrzymce Rodzin do Gnadenthal. 
 

 



Pielgrzymka do Sanktuarium 
Matki Bozej Loretanskiej 

w Hergiswald (LU) 
 

sobota 4go pazdziernika 2008 
 

Nabozenstwo Rozancowe, Msza swieta, modlitwa i rozwazania na stacjach Drogi 
Krzyzowej, ktore pomoga poglebic nasza wiare w Boga. 

Jak w kazda pierwsza sobote miesiaca modlic sie bedziemy w intencjach Ojca 
Swietego Benedykta XVI, Ojczyzne i Radio Maryja. 

 

 
 
 
Kosciol pielgrzymkowy w Hergiswald w poblizu Lucerny- Kriens jest wyjatkowy w 
swojej pieknosci barokowej.  
Poczatek dal samotny pustelnik, ktory w 15 wieku znalazl tu miejsce do modlitwy, u 
stop gory Pilatus. Pierwsza kaplica powstala w 1502 roku. W 1620 roku rozbudowano 
ja, a w 1648 roku uzupelniono kaplica loretanska, wykonana jako dokladna kopie 
domku nazaretanskiego znajdujacego sie w Loreto we Wloszech.  
W 1651 roku uzupelniono to swiete miejsce relikwia sw. Felixa i dobudowano kaplice 
w tym celu. Sklepienie kosciola zawiera ponad 300 obrazow- symboli, ktore odnosza 
sie do NMP, Krolowej Nieba i odnoszace sie do Litanii Loretanskiej. Hergiswald, po 
szwajcarsku :Herrgottswald, lezy na wysokosci 900 m i podziwia sie widoki na 
Lucerne, Jezioro 4Kantonow, Rigi i Pilatus.  
 
Dojazd samochodem: autostrada na Lucern-Süd, nastepnie kierunek 
Kriens/Obernau, za miastem skrecic w lewo na Eigenthal. 
Dojazd pociagiem:  do Lucerny, na dworcu nalezy przesiasc sie na autobus w 
kierunku Eigenthal (ok. 20 min. jazdy). 
 
 



Geotermia w Toruniu 

Rozpoczęcie wpuszczania szklanych rur 

 

 
 

zdjęcie: Marja Burczyk /2008 
 
 
 

W niedziele 14 września 2008 w Gnadenthal, Miłośnicy Radia Maryja 
dyskutowali m.in. na temat Geotermii w Toruniu i zebrali fundusze na ten cel, 
które zostaną wysłane do Radia Maryja w Toruniu w najbliższym czasie przez 

panią Róże. 
 
 
 
Zapraszamy do wspierania tego tak waznego dla Polski przedsiewziecia na 
konto rachunku pocztowego zalaczonego do biuletynu, zaznaczajac „geotermia” 



ABYSMY  BYLI  JEDNO 
 
 
1. Patrzę na ptaki i lilie polne, 

Widzę, jak Ojcze, troszczysz się o mnie, 
Tylko my, ludzie, na Twojej ziemi, 
Nie potrafimy chlebem się dzielic 
 

Ref.  Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce. 
 Abyśmy byli razem i jedno mieli serce. 
 Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, 
 Niech się odmieni, niech się odmieni 
 Oblicze ziemi, tej ziemi. 
 

2. Pomnóż nam wiary i odmień serca. 
Niechaj zapłonie ogień braterstwa 
I niech już przyjdzie na ludzką ziemie,  
Oczekiwane wciąż nowe plemie. 
 

Ref. Abyśmy byli jedno… 
 

3. O ludzie bracia, do was wołamy. 
Niech się zakończą grzechów rozłamy 
I w ocalonym rodzinnym domu,  
Obdzielmy siebie znakiem pokoju. 
 

Ref. Abyśmy byli jedno… 
 

4. O Chryste, Królu przyszłego wieku, 
Niechaj blask prawdy w każdym człowieku, 
Uczyni jedno ludzkie wyznanie, 
Ześ Ty nam Królem, zes Ty nam Panem. 
 

Ref. Abyśmy byli jedno… 
 



 
Radio Maryja utrzymuje sie tylko z dobrowolnych ofiar - To stanowi o jego sile i 

niezaleznosci. 
 

Pomoz, jesli chcesz miec udzial w ewangelizacji Polski i swiata 
Pomoz, jesli chcesz, aby istnialo i rozwijalo sie to Radio. 
Pomoz i Ty!    

I Ty mozesz miec Legitymacje Wspomagajacego. 

 
 
CHF 
Konto pocztowe w Szwajcarii: 

 
Freundeskreis des Radio Maria der Kath.Polen Mission Zürich 

8863 Buttikon 
Kto.60-396781-0 

 
 
Konta walutowe w Polsce: 
Radio Maryja 
ul. Zwirki i Wigury 80 
87-100 Torun 
PKO BP S.A.  SWIFT – BPKOPLPW 
EUR – Kto nr. PL 65 1020 5011 0000 9602 0105 7298 
USD – Kto nr.PL 13 1020 5011 0000 9302 0105 7314 
 

Za Ofiarodawcow odprawiane sa Msze swiete i modlitwy 
 


