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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. Nominacja ks. dr. Krzysztofa Zadarko na biskupa pomocniczego diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej. Gratulacje.
02. Aktualności Koła Radia Maryja w Zurychu.
03. PKRD-Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci
04. Nasza solidarnośc z Papieżem Benedyktem XVI
05. List otwarty Zespołu wspierania Radia Maryja.
06. Jak ja mogę wspomagac Radio Maryja.
07. Cyprian Norwid: Tak-Tak, Nie-Nie.
08. Życzenia Wielkanocne.

Szanowny Księże Krzysztofie

Koło Przyjaciół Radia Maryja i TV TRWAM składa serdeczne gratulacje
Szanownemu Księdzu z okazji nominacji Księdza na biskupa pomocniczego diecezji
koszalińskiej i cieszymy się razem z Księdzem z tego nowego wezwania
postawionego przez Opacznośc Bożą na drodze kapłańskiego posługiwania.
Dziękujemy Bogu, że przez półtora roku opiekował się Ksiądz naszym kołem i
prowadził comiesięczne Nabożeństwo 1szych Sobót w Zurychu na Wiedikonie.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że na naszej drodze wiary i naszej działalności postawił
nam Szanownego Księdza.
Jeszcze raz w imieniu wszystkich członków i przyjaciół naszego koła gratulujemy i
życzymy opieki Maryi, Pani Fatimskiej.
Niech Niepokalane Serce Maryi będzie dla Szanownego Księdza ucieczką i pomocą
w przyszłej działalności biskupa pomocniczego w Koszalinie i dla dobra całego
Kościoła.
Koło Przyjaciół Radia Maryja i TV TRWAM przy PMK w Zurychu,
16.2.2009

Dla wszystkich czlonkow naszego kola przesylamy wiadomosc o nominacji
naszego opiekuna Ksiedza Krzysztofa Zadarko na biskupa pomocniczego
diecezji Koszalin.
Z tej okazji zostaly zlozone gratulacje rowiez na antenie Radia
Maryja dnia 17.2.2009 w koncercie zyczen.

Aktualności Przyjaciół Koła Radia Maryja i TV TRWAM przy PMK w Zurychu
W sobote 7 lutego 2009 Mszę Św. z Nabożeństwem 1szych Sobót odprawiał po raz pierwszy
u nas ks. Grzegorz Ostrowski, duszpasterz opiekujący się wiernymi w Gnadenthal.
Ks. Grzegorz przypomniał wszystkim niektóre z 33 obietnic danych przez Pana Jezusa dla
tych, którzy oddadzą się Niepokalanemu Sercu Maryi i odbędą Nabożeństwa 1szych Sobót
jako zadoścuczynienie za 5 zniewag raniących Serce Jego Matki.
W gronie wiernych i modlących się, byli także przyjaciele Radia Maryja z Gnadenthal i
Basel, ktorzy przyjechali z ks. Grzegorzem. Nasze tradycyjne spotkanie na kawie i ciastach
było mila okazją do spotkania i bogatej dyskusji, w rozszerzonym gronie przyjaciół Radia
Maryja Polonii szwajcarskiej, którą prowadził ks.Grzegorz.

Na początku spotkania przedstawiła wiceprzewodnicząca koła krótkie sprawozdanie z
działalności koła i wyników finansowych za rok 2008, czyli konkretne wpłaty dokonane
przez wspierających na Radio Maryja w Toruniu przy uwzględnieniu dochodu z co drugiej
miesięcznej kawy niedzielnej. Z pozostałych kaw niedzielnych przekazywane są kwoty zysku
na Centrum Spotkań i Modlitwy. Poinformowamo także o Geotermii i zbieraniu składek na
ten cel.
Uczestniczka wielkich uroczystości w Toruniu z okazji 17 URODZIN Radia Maryja w dniach
7-8 grudnia była Jadwiga Jaworska.

I ona też podzieliła się z nami przeżyciami i spostrzeżeniami z tych uroczystości. Dla
słuchających był to kolejny punkt do ożywionej dyskusji.
Zaś aktualny temat z prasy o biskupach lefebrystach wyjaśnił nam i przedstawił ks.Grzegorz
od innej strony niż to komentują gazety.
Wśród obecnych, a szczególnie nowych gości znalazła uznanie nasza kronika i wyłożony do
wglądu Najnowszy Biuletyn dotyczący ostatnich 3 miesięcy 2008.

W imieniu koła Radia Maryja dziękujemy wszytkim, którzy przybyli na sobotnią Mszę i
poświęcili na to czas, aby przyjechac z dalekich zakątków Szwajcarii.
Zapraszamy na nasze kolejne spotkania, aby modlic się w stałych intencjach Radia Maryi i
czynic zadoścuczynienie za grzechy tego świata raniące Serce Maryi. Daty naszych spotkań 7
marca, 4 kwietnia, 2 maja 2009.
W imieniu koła E.Eberle

Aktualności Koła Przyjaciół Radia Maryja i TV TRWAM przy PMK w Zurychu
Marzec 2009
7 marca 2009 to dla nas kolejne spotkanie na 1szo sobotniej Mszy Św. poświęconej
Niepokalanemu Sercu Maryi,

a dla naszego koła jedno z ostatnich spotkań z naszym opiekunem ks. Krzysztofem Zadarko,
biskupem nominatem na diecezję koszalińsko- kołobrzeską. Msza Św. zgromadziła wiernych
z różnych zakątków kantonu Zurych oraz z Lozanny. Nabożeństwo prowadził nasz opiekun
ks.biskup nominat Krzysztof Zadarko. Z czytania sobotniego wybrał zdanie Pana Jezusa
skierowane do nas wszystkich ”Bądżcie doskonali tak, jak doskonały jest Wasz Ojciec”.
Wierni posłuchali katechezy o doskonałości, świętości, modlitwie uzdrawiającej i miłości
doskonałej obejmującej naszych nieprzyjaciół.
Nasze ludzkie pojęcie doskonałości - to dążenie do perfekcjonizmu, zaś Boże - to dążenie do
Świętości. Pierwsze prowadzi w ekstremalnej formie do herezji oraz przejawia się w
skrupulatnym przestrzeganiu przykazań Bożych, w byciu poprawnym w wykonywanych
obowiązkach. Jezusowi nie o taka świętośc chodzi, bo ona prowadziła do reakcji oko za oko,
ząb za ząb i nie pozwalała zapominac win i krzywd doznanych od innych.
Bóg jest dobry dla ludzi dobrych i złych. Tak samo słońce świeci nad jednymi i drugimi. Zaś
Bóg zostawia sprawiedliwosc na koniec czasów. Jezus nie chce nas teraz rozliczac, ale czeka
cierpliwie na grzesznika , ofiaruje mu swoją łaskę i czeka , aby sie nawrócił. Dla tych, którzy
zaznali zła i mają „pretensje” do Boga ważne jest odkryc modlitwę o uzdrowienie, w której
przebaczenie, dobroc i miłosc dla tych, którzy nas zranili, jest najważniejsze. Taką postawą
miłującą i przebaczającą żył św. Maksymilian Kolbe. Jego miłośc i doskonałośc czyli
świętośc uczyniły go jednym z największych świętych XX wieku. Powinniśmy prosic Maryję,
Matke Przenajświętszą o dar miłości, bo ona potrafi obdarzyc własnie darem miłości
największego grzesznika. Maksymilian Kolbe kochał Maryję i zostawił światu najpiękniejsze
świadectwo miłości nieprzyjaciół.
Msza Św. zakończyła się15 min.rozważaniem fatimskim, a stałe intencje nabożeństwa czyli
za Ojca Św., za Ojczyznę i Radio Maryja i TV TRWAM są ciągle aktualne i naglące do
modlitwy w kontekście aktualnych wydarzeń w Polsce i medialnej nagonce na osobę Ojca
Świętego.

Nasze spotkanie na salce prowadziła E.Eberle, wiceprzewodnicząca koła. Członkowie
naszego koła posilili się ciastami i napojami a wiceprzewodnicząca przywitała wszystkich
obecnych, a szczególnie panią Ulę Noskę z Lozanny z towarzyszącym jej Arkiem

i biskupa nominata. Od całego koła gratulowała jeszcze raz tej nominacji biskupiej.
Miesiąc kwiecień jest bogaty w ważne daty i dlatego omówiono z ks. Krzysztofem
przypadającą na 2 kwietnia kolejną 4 rocznicę Odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. Po
dyskusji i różnych głosach zadecydowano, aby tą szczególną uroczystośc połączyc z 1szo
piątkowym rozważaniem w dniu 3 kwietnia trwającym 1godz. od 18.30do 19.30.
Rozważanie, medytację w połączeniu z drogą krzyżową przygotuje Ula Landert

przy pomocy naszego koła. Zaś informację i zaproszenie wiernych z parafii Herz Jesu
przekaże nasz opiekun. Ma to na celu przybliżenie szwajcarskim katolikom postaci Jana
Pawła II i uczczenia w tej formie kolejnej rocznicy.
Następną ważną datą jest 16 kwietnia, 82 urodziny Ojca Św. Benedykta XVI. Zebrani i ks.
Krzysztof wyrazili aprobatę na napisanie życzeń urodzinowych, które zostaną za miesiąc
podpisane przez naszego opiekuna i wysłane do Watykanu.

Ela Fiabane przedstawiła krótką informację o zbieranych podpisach solidaryzujących się

z Ojcem Św. Od stycznia tego roku trwa medialny atak na Jego Osobę a w Lucernie. W
niedzielę 8go marca organizowana jest demonstracja przeciw Benedyktowi XVI. O
przygotowanym proteście, pochodzie i ich ważniejszych mówcach informowała prasa w
tygadniu.
Nasze podpisy są bardzo ważnym świadectwem naszej wiary i jedności z Ojcem Świętym.
W niedzielę Wielkanocną o godz.10. odbędzie się uroczysta Msza Św., której liturgię
wzbogaci Oratorium Wielkanocne J. Haydna w wykonaniu miejscowego chóru.
Ks.Krzysztof poinformował nas o zaproszeniu naszej Misji przez parafie Herz Jezu na ta
uroczystosc. Należy docenic zaproszenie strony szwajcarskiej, która w ten sposób wyraża
uznanie dla naszej Misji i jej działalności na terenie parafii Herz Jesu. Po dyskusji na ten
temat wszyscy zgodnie uznali tę propozycję za godną uwagi i poparcia.

Ostatnim punktem naszych rozmów było pytanie, które zapewne każdy nosił w sobie i
oczekiwał ciekawej odpowiedzi ze strony ks. Krzysztofa „Jak zostaje się biskupem
nominatem?”. Ks. Krzysztof uchylił nam rąbka tajemnicy, jak wygląda procedura dla
kandydata na biskupa i związane z tym emocje i nieprzespane noce. Jednocześnie zwrócił się
do nas z prośbą, aby przyjąc przychylnie i zaakceptowac jego następcę jako osobę i kapłana,
aby dbac o jednośc misji i jej dobro. Z serca poprosił nas jako jedną z grup modlitewnych
przy Misji, abyśmy już teraz otoczyli modlitwą przyszłego kapłana. Wszyscy obecni obiecali
modlitwę w tej intencji.
Ks. Krzsztof nadmienił jeszcze sprawę pielgrzymki Radia Maryja, ale do tego wrócimy na
naszym następnym spotkaniu kwietniowym, na które już zapraszamy. Będzie to nasze
pożegnanie z naszym opiekunem i zrobienie wspólnego zdjęcia.
Odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego zakończyło nasze marcowe spotkanie. Dziękujemy
wszystkim, którzy byli z nami.
Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkania u boku Maryi, Pani Fatimskiej w soboty 4
kwietnia, 2 maja, 6 czerwca 2009 w krypcie kościoła Herz Jesu na Wiedikonie o godz. 18.00
Niech Maryja Niepokalana uprasza dla nas, naszych rodzin i naszego opiekuna ks.biskupa
nominata dar pokoju w naszych sercach i radosnego przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych.
W imieniu koła E.Eberle.

PKRD – Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci w Zurychu
Wielkim darem dla Kościoła i dla Polskiej Misji w Zurychu jest modlitwa dzieci.
Zobowiązały się one każdego dnia odmawiać dziesiątek różańca w intencjach Kościoła świętego,
Ojca

Świętego, Radio Maryja, kapłanów pracujących w Polskiej Misji, o nawrócenie

grzeszników.

Dzieci spotykają się raz w miesiącu, na swoich spotkaniach formacyjnych, na których otrzymują
materiały do pracy w domu oraz wymieniają się tajemnicami różańca.
Gorliwość i ufność dziecięcej modlitwy porusza też serca ich rodziców, którzy chętnie dołączają
się do modlitwy swoich dzieci. To piękne świadectwo najmłodszych zobowiązuje nas dorosłych
do pielęgnowania modlitwy różańcowej w rodzinach, o którą niejednokrotnie w swoich
objawieniach prosiła Matka Boża.

Szczególnie w okresie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas na najważniejsze święta – Święta
Wielkiej Nocy prośmy Maryję:
Maryjo, pomóż nam lepiej rozumieć
potrzebę przygotowywania miejsca Chrystusowi w naszych sercach.
Maryjo, pomóż nam lepiej rozumieć
potrzebę własnego nawrócenia, tj. nieustannego wysiłku zrywania ze złem i czynienia dobra.
Maryjo, pomóż nam lepiej służyć każdego dnia
naszym bliźnim, których spotykamy na naszej drodze.

Małgorzata Milczuk

ZESPÓŁ WSPIERANIA RADIA
MARYJA
w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i
Narodowi Polskiemu
wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z
Diamentem
30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56 tel. (012)
656 56 51
Do Sygnatariuszy listu otwartego pt.
"Przestańcie szkodzić Polsce!"
Z zadowoleniem i wdzięcznością Zespół Wspierania Radia Maryja przyjął
stanowisko 225 przedstawicieli środowisk polonijnych i parlamentarzystów
wyrażone w liście otwartym skierowanym do Prezesa Rady Ministrów oraz
Marszałków Sejmu i Senatu. List ten opublikowany został w "Naszym
Dzienniku" w dniu 5 marca 2009 roku.
Wymowny tytuł listu: "Przestańcie szkodzić Polsce!", oraz jego treść bardzo
dobrze charakteryzują oczekiwania licznej rzeszy Polaków, którzy z niepokojem
obserwują eskalację działań osób i instytucji sprawujących obecnie władzę w Polsce
wobec twórczych inicjatyw podejmowanych przez Radio Maryja i inne dzieła
wzrastające w klimacie stworzonym przez tę rozgłośnię, w szczególności zaś przez
Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz fundacje: "Lux
Veritatis" i "Nasza Przyszłość". List otwarty dowodzi niezbicie, iż również Polacy
mieszkający poza granicami kraju widzą wrogie działania obecnie rządzących w
Polsce wobec wymienionych wyżej instytucji i we wspólnocie przeciwstawiają się
takiemu postępowaniu.
Za wspólne wystąpienie tak wielu znaczących osób z zagranicy wyrażamy Wam,
Drodzy Przyjaciele, wdzięczność.
Mamy nadzieję, że przedstawiona w liście otwartym ocena sprawujących
najważniejsze funkcje w Polsce, współbrzmiąca z oceną przedstawianą w wielu
wcześniejszych oświadczeniach rozlicznych środowisk z kraju, spowoduje wreszcie
odstąpienie od działań wrogich, od stwarzania sztucznych przeszkód i złośliwych
barier w stosunku do pożytecznych i potrzebnych Polsce twórczych inicjatyw osób i
instytucji współtworzących środowisko zwane Rodziną Radia Maryja.
W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
(przewodniczący)
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak
dr hab. Mirosław Kozłowski prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński
prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk prof. dr hab. inż. Dominik
Sankowski
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski prof. dr hab. Gabriel Turowski
prof. dr hab. Zygmunt Zagórski dr inż. Antoni Zięba
Warszawa - Kraków, 6 marca 2009 r.

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

Motto Radia Maryja: Tak – Tak, Nie - Nie
Moja Piosnka – Cyprian Norwid

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...

Tęskno mi, Panie...

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są, jak odwieczne Chrystusa wyznanie,
"Bądź pochwalony!"

Tęskno mi, Panie...

Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej,
Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie,
Równie niewinnej...

Tęskno mi, Panie...

Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak - nie za nie,
Bez światło-cienia...

Tęskno mi, Panie...

Wielkanoc 2009

Otrzyjcie juz lzy, placzacy,
zale z serca wyzujcie!
Wszyscy w Chrystusa wierzacy,
weselcie sie, radujcie!
Bo zmartwychwstal samowladnie,
jak przepowiedzial dokladnie,
Alleluja, Alleluja,
niechaj zabrzmi Alleluja.
Ofiarujmy chwale w wierze
przy Wielkanocnej ofierze.
Gdy Baranek owce zbawil,
Chrytus grzesznym pokoj sprawil. Alleluja!
Niech podczas Swiat Wielkanocnych towarzyszy nam Maryja Dziewica.
Niech swa obecnoscia ubogaci poranek Wielkanocny i pomoze nam kroczyc drogami milosci.
Niech bijace z Niej Swiatlo Ducha Swietego, pomoze nam stac w zasluchaniu i pokorze,
w codziennym wyborze Chrystusa Zbawcy.

Z okazji nadchodzacych Swiat Zmartwychwstania Panskiego
najserdeczniejsze zyczenia oraz blogoslawienstawa Bozego
zyczy wszystkim milosnikom Radia Maryja
Jadwiga i Elzbieta

