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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. Aktualnosci Kola Radia Maryja w Zurychu-pazdziernik, listopad, grudzien 2008
02. Pielgrzymka do Matki Bozej Loretanskiej w pazdzierniku
03. Informacje na temat Geotermii
04. Petycja do ONZ w obronie zycia
05. PKRD-Podworkowe Kolko Rozancowe Dzieci
06. Przeslanie Swietej Teresy z Kalkuty
07. Zyczenia na Boze Narodzenie i Nowy Rok

Pielgrzymka Kola Przyjaciol Radia Maryja w Zurychu do Matki Bozej
Loretanskiej w Hergiswald
4 pazdziernika 2008 w sobote o godz. 15 zebrali sie pielgrzymi w Hergiwald, aby pomodlic
sie w swoich prywatnych intencjach i stalych Radia Maryja i TV TRWAM.
W kopii domku nazaretanskiego znajdujacego sie w srodku kosciola –sanktuarium Loretomodlili sie pielgrzymi, w tym takze przypadkowa grupka Szwajcarow.

Opiekun kola ks.Krzysztof dolaczyl do naszych modlitw intencje za Misje i jej aktualne
sprawy. W ciszy domku nazaretanskiego trwala nieustajaca modlitwa, ktora zaczela sie
koronka do Milosierdzia Bozego z rozwazaniami- myslami nowo blogoslawionego
ks.Michala Sopocki,spowiednika sw. Siostry Faustyny, Msza Swieta , rozancem i zakonczona
litania loretanska.
Modlitwy byly przeplatane krotkimi katechezami kaplana i spiewem pielgrzymow.Wedlug
tradycji, domek nazaretanski zostal przeniesiony z Nazaretu przez Dalmacje (Trsat) do Loreto
we Wloszech przez aniolow. Caly wystroj barokowy sanktuarium przypomina nam o aniolach
i o zwiastowaniu Aniola Gabriela w Nazaret. W ciszy i modlitwie domku nazaretanskiego
przygotowal sie Jezus do swojej misji Syna Bozego przez 30 lat. Maryja, corka ludu
wybranego, modlila sie psalmami, ktorych rozwazanie i medytowanie wprowadza w glebie
wiary i historii Izraela. To przy rozwazaniu psalmow zjawil sie Archaniol Gabriel i Maryja
byla przygotowana do powiedzenia Bogu swojego „tak”. Dla nas samych i naszych rodzin
wynika z tego jedno przeslanie. Bog moze dzialac tam, gdzie jest cisza i modlitwa. Dzisiejszy
swiat proponuje nam i mlodemu pokoleniowi odwrotne wartosci: glosna muzyke w
nieustajacym rytmie, ciagly ruch, konsumpcje spoleczenstwa nazywanego
„Spassgeselschaft”. Sa to wzorce, ktore odrywaja od Boga i zagluszaja Jego dzialanie. Pierwsi
chrzescijanie zwracali sie do Jezusa w prostym bardzo wezwaniu: ”Panie Jezu Chryste, Synu
Bozy zmiluj sie nade mna”. Te modlitwe kontynuowal caly kosciol wschodni. Modlitwa
rozancowa wyparla to wezwanie, ktore prowadzi do glebokiej kontemplacji. Teraz kosciol
powraca do tej krotkiej modlitwy i zacheca do niej wszystkich pragnacych odkryc obecnosc
Slowa Bozego i zyc nim. Sile, bogactwo i piekno kazdej modlitwy doswiadczyli pielgrzymi
we wspolnej modlitwie w intencjach wypowiedzianych glosno i zatrzymanych w sercu a
kierowanych do Swietej Rodziny z Nazaretu. Wszystkim uczestnikom naszej pielgrzymki
dziekujemy za wlaczenie sie aktywne w to wielkie czuwanie modlitewne w domku
nazaretanskim u Matki Bozej Loretanskiej w Hergiswald.
E.Eberle.

Aktualności Przyjaciół Koła Radia Maryja i TV Trwam przy
PMK w Zurychu
Ostatnie 3 miesiące: pażdziernik, listopad i grudzień były bogate w wydarzenia i działalnośc
naszego koła. Miesiąc pażdziernik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Nasze koło
pielgrzymowało do Matki Bożej Loretańskiej w Hergiswald w 1szą sobotę pażdziernika. Tam
u boku Świętej Rodziny z Nazaretu w pięknej kaplicy loretańskiej modlili się pielgrzymi w
swoich i stałych intencjach Radia Maryja modlitwą różańcową poprzedzoną koronką do
Miłosierdzia Bożego.
Pocztą elektroniczną zostały rozesłane listy i petycje zbierające podpisy w walce z aborcją.
Członkowie naszego koła mieli okazję włączyc się w tą akcję, która przyniosła na skale
światową 320 tys. podpisów. Także aktualna sprawa Geotermii została naświetlona w krótkiej
odezwie i rozesłana droga internetową do wszystkich członków naszego koła.W listopadzie i
grudniu zbierano datki i przesłano je na ten cel do Fundacji Lux Veritatis. Zapewniamy, ze
dalsze wpłaty na geotermie będa rowniez przekazane na konto Fundacji.
Listopadowa 1sza sobota była kalendarzowym Dniem Wszystkich Świętych. Liturgia tego
dnia była poświęcona wszystkim naszym zmarłym czytanych w wypominkach.
Grudniowe Nabożeństwo 1szych sobót było wyjątkowe przez udział 13 osobowej grupy
młodych ludzi w przededniu przyjęcia przez nich sakramentu bierzmowania w Lozannie.
Młodzi ludzie przygotowali liturgię, czytania, modlitwy i śpiew. Muzyczna oprawę zapewnili
Ewa i Tadeusz Kadłubowscy. Msza Św. zakończyła sie adoracją do Ducha Św. przeplataną
śpiewem, modlitwa i aktem oddania się Duchowi Świętemu.

W niedziele 7 grudnia, w Wigilię świeta Niepokalanego Poczęcia, zostalo utworzone
Podworkowe Kolko Rozancowe Dzieci. Ks. Krzysztof wreczyl legitymcje przyslane przez
Madzie Buczek, a Pani Malgosia, ktora bedzie prowadzic dzieci na tej nowej drodze
rozancowej, wreczyla dzieciom rozance przywiezione z Fatimy. i ksiazeczki „Bog jest
Miloscia”, ktora przekazuje dzeciom, sposob odmawiania rozanca.

13 pażdziernika 2008 w Fatimie, brałyśmy udział (pisząca i Jadwiga Wator) w uroczystej
Mszy Świętej połaczonej z procesją Figurki Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwy nasze, oprocz
prywatnych intencji, zostaly zanoszone do Matki Bozej Fatimskiej o jej wstawiennictwo, za
nasza Misje w Szwajcarii, nasze Kolo Radia Maryja i o powstanie Podworkowego Kola
Rozancowego Dzieci, jak rowniez za stale intencje Radia Maryja i TV-Trwam. Hasło tej
uroczystości brzmiało ŻYC W PRAWDZIE.

Cóż to jest prawda? A cóż to jest kłamstwo? I co ma Pan Bóg z tym wspólnego? Już greccy
filozofowie zastanawiali się nad tym. Stwierdzili oni i zdefiniowali pojęcie prawdy i
kłamstwa, na którym opiera sie nasza cywilizacja. Otóż według nich PRAWDA, to, gdy ktoś
twierdzi, że coś jest i tak jest w rzeczywistości. Zaś KŁAMSTWO, gdy ktoś mówi, że coś
jest, a tego nie ma. A co Pan Bóg ma z tym wspólnego? Otóż sam Bóg definiuje się na
pierwszych stronach Biblii mówiąc JESTEM KTÓRY JESTEM. Czyli Pan Bóg to
PRAWDA.
Matka Boża Fatimska daje nam wezwanie w Fatimie ŻYJCIE W PRAWDZIE. Niech Jej
życzenie towarzyszy nam na drogach życia i wiary dając wielką radośc w czasie Świąt
Bożego Narodzenia i Nowym Roku 2009.
Zapraszamy na nasze następne Nabożeństwa 1szych Sobót, jak zawsze o godz. 18stej w
krypcie kościoła „Herz Jezu” na Wiedikonie w dniach 3 styczeń, 7 luty i 7 marca 2009.
W lutym, nasza kolezanka, ktora byla w Toruniu na 17 rocznicy powstania Radia Maryja,
podzieli sie z nami swoimi przezyciami z tej urodzystosci i przekaze rowniez ciekawe
materialy, ktore przywiozla. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie po mszy sw.
E.Eberle.

Informacje na temat Geotermii
Wobec zagrożeń ze strony innych państw o wstrzymaniu dostaw gazu i paliw oraz niebywale
drogiej energii elektrycznej, wielką szansą dla Polski jest energia geotermalna (gorące wody).
Zasoby jej przekraczają 150 razy nasze potrzeby na energię elektryczną.
Nasi wybitni uczeni: śp. prof. J.Sokołowski, prof. R. Kozłowski i prof. J. Zimny, przed kilku
laty zwrócili sie do ojca Tadeusza Rydzyka, by na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu rozpocząc wiercenia, gdzie znajduje się ogromna niecka gorącej wody.
O koncesje postarała się Fundacja Lux Veritatis i przed rozpoczęciem prac musiała wpłacic
wadium kilka milionów złotych.
Ministerstwo Ochrony Środowiska, jeszcze za rządów Jarosława Kaczyńskiego, przyznało na
ten cel dotacje 20 mln złotych. Prace rozpoczęto z nakładem dużych kosztów.
Tymczasem rząd Donalda Tuska zerwał wcześniej podpisaną umowę i olbrzymie koszty
musiała w calości przejac Fundacja Lux Veritatis.
Gorące wody to ogrzewanie, energia elektryczna no i gorące kapiele o znaczeniu leczniczym i
rekreacyjnym. To przedsięwzięcie toruńskie ma pokazac, że Polska powinna wykorzystac te
bogactwa, które są największe w Europie.
Francja, Niemcy, Austria, Japonia i Ameryka już realizują te przedsięwzięcia i bardzo się
śpieszą. Jeżeli my nie zagospodarujemy naszych bogactw, to zrobią to inni, bo już złożami
zainteresowali się Francuzi.
Polacy płacą coraz drożej za prąd, gaz i ogrzewanie, a jest szansa, by w niedługim czasie
sytuacja się zmieniła radykalnie. W interesie wszystkich Polaków jest wykorzystanie
geotermii, więc powinniśmy jak najszybciej pomóc Fundacji Lux Veritatis w realizacji tego
zaszczytnego celu.

Jeśli i Ty chcesz miec cegiełkę w budowie tego wielkiego dzieła to:
W każdą niedzielę będziemy zbierac fundusze na ten cel w sali parafialnej. Proszę zgłośic się
do pani Urszuli Piotrowskiej lub Jadwigi Wator. Można również otrzymac przekazy pocztowe
na wpłaty w tym celu.
Albo wpłacic na konto pocztowe w Szwajcarii:
Freundeskreis des Radio Maria der Kath.Polen Mission Zürich, 8863 Buttikon
Kto. Nr. 60-396781-0 z dopiskiem „wsparcie Fundacji Lux Veritatis“.

Petycja do ONZ w obronie zycia
Ponizej przytaczam petycje Austina Ruse Prezydenta Organizacji “Catholic family and
human rights institute”, ktora poparlismy droga emailowa.
„W dniu 10 grudnia 2008 ONZ obchodzi 60ta rocznice Powszechnej Deklaracji Praw
Czlowieka. Niestety, radykalne grupy pro-aborcyjne zamierzaja zglosic Zgromadzeniu
Generalnemu ONZ petycje w sprawie powszechnego prawa do aborcji. Najwieksze,
najbogatsze i najbardziej wplywowe grupy pro-aborcyjne planuja atak na nienarodzone dzieci
juz przed Zgromadzeniem Generalnym. Kampanie sa prowadzone przez Federacje
Miedzynarodowe Planowania Rodzicielstwa oraz „Maire Stopes International“, dwie grupy
odpowiedzialne za wiecej aborcji niz wszystkie inne w swiecie. Obydwie sa ulubiencami sil
obecnymi w ONZ, a ich wysilki, aby promowac miedzynarodowe prawo do aborcji, sa mile
widziane przez wiele panstw czlonkowskich ONZ, a chyba jeszcze bardziej przez urzednikow
ONZ i wpywowe fundacje w USA, ktore daja miliony na promocje aborcji poprzez ONZ i na
calym swiecie. Musimy ich zatrzymac w grudniu. Pisze aby prosic o podpis pod petycja
nawolujace panstwa czlonkowskie ONZ do takiej interpretacji Powszechnej Deklaracji Praw
Czlowieka, aby chronic nienarodzone dziecko przed aborcja. Czy wiesz ze Powszechna
Deklaracja nawoluje do prawa do zycia? Czy wiesz ze Komisje ONZ obecnie interpretuja ja
jako prawo do aborcji? My mozemy to zatrzymac. Prosze otworzyc strone www.cfam.org/publications/id.95/default.asp
w celu podpisania petycji, ktora zaprezentujemy
w ONZ 10 grudnia, podczas obchodow 60 rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji
Praw Czlowieka. … Naszym celem jest zebranie i przedstawienie na Zgromadzeniu Ogolnym
50.000 podpisow. Potrzebujemy twojej pomocy teraz, aby zablokowac mozliwosci
zwiekszenia wpywow pro-aborcyjonistow na forum ONZ. Bedziemy prowadzic te kampanie
przez nastepne 6 tygodni. Jest sporo czasu, aby rozeslac ta petycje do wszystkich znajomych
na calym swiecie. To jest prawo miedzynarodowe. Pomoz nam teraz. Mozemy zrobic cos
dobrego wspierajac innych swoim glosem.“
Z radoscia informuje nas Austin Ruse, ze w dniu 9-go grudnia petycje podpisalo 330 000
osob.
Ponizej przytaczam urywek e-maila Pana Prezydenta Austina Ruse:
„December 9, 2008
MEDIA ADVISORY/
PRESS CONFERENCE
300,000 NAMES SUBMITTED TO UN IN FAVOR OF RIGHT TO LIFE
Where: Press briefing room, UN headquarters, New York
Contact: Austin Ruse, President 202 -393-7002 (office), 202-531-3770 (cell)
UN Headquarters, New York – Tomorrow, December 10th, a coalition of social conservative
groups from around the world will present a petition of 330,000 names calling for Member
States of the United Nations to interpret the Universal Declaration of Human Rights as
protecting the unborn child from abortion and protecting the traditional family.”

PKRD – Podworkowe Kolko Rozancowe Dzieci w Zuyrychu
W niedziele 7 grudnia, w wigilię świeta Niepokalanego Poczęcia, na zakończenie niedzielnej
Mszy Świętej w Zurychu Ks. Krzysztof Zadarko wręczyl dzieciom chetnym modlic sie
rozancem, legitymacje członkowskie Podwórkowego Koła Różańcowego Dzieci, przyslane
przez Madzie Buczek.

Pani Malgorzata Milczuk, katechetka z sobotniej szkoly przy Misji, odpowiedzialna za
PKRD w Zurychu, rozdala dzieciom także małe różańce przywiezione w pazdzierniku z
Fatimy.
Chęc włączenia się do kręgu Podwórkowych Kółek Różańcowych zadeklarowało
samodzielnie przy akceptacji rodziców 20 dzieci z naszej Misji.

Ten szczególny dzień poprzedził czas modlitwy w Fatimie i modlitwa przez wstawiennictwo
św. Filomeny, patronki wszystkich kól różańcowych. Także swoją modlitwę w tej intencji
zapewniła w lipcu na Jasnej Górze Madzia Buczek, ktora wpisala sie do naszej kroniki w
lipcu 2008 i obiecala modlic sie w tej sprawie.

Przeslanie Swietej Teresy z Kalkuty, niech nam towarzyszy w tym Nowym
Roku 2009
Czyń dobro mimo to!
Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą,
Kochaj ich mimo to.
Jesli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm i ukryte intencje,
Czyń dobro mimo to.
Jeśli ci się coś uda, zyskasz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów,
Staraj się mimo to.
Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane,
Czyń dobro mimo to.
Uczciwośc i otwartośc, wystawią cię na ciosy,
Badż mimo to uczciwy i otwarty.
To co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez jedną noc lec w gruzach,
Buduj mimo to.
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz pomagał ludziom,
oni mogą cię zaatakowac,
Pomagaj im mimo to.
Dasz swiatu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby.
Mimo to daj światu z siebie wszystko!

Sw. Teresa z Kalkuty

Grudzien 2008
W imieniu Kola Radia Maryja chcielibysmy zlozyc
serdeczne zyczenia w dzien Bozego Narodzenia.

Betlejemska Gwiazda mruganiem
wesolym,
niesie ziemi swa niebianska piesn:

W Wigilijny wieczor,
Bog Oplatek bialy na stole blogoslawi i Miloscia dusze
rozswietla.
W ta cicha noc, narodzony Jezus maly, niech wlewa pokoj i
radosc w wasze serca.

Niechaj ziemie rozspiewa Koleda, kazdy dom i kazdego z was,
Niechaj piekne Bozego Narodzenia swieta, niosa wszystkim radosc i
wiele Bozych Lask.
A Gwiazda Betlejemska, ktora swieci o zmroku
Doprowadzi Was do szczescia w nadchodzacym Nowym 2009 Roku.

