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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
papieza 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. List od Papieza Benedykta XVI.
02. Aktualnosci Kola Radia Maryja w Zurychu, Kwiecien 2009.
03. Swiecenia Biskupie ks.dr. Krzysztofa Zadarko.
04. XIII Forum Polonijne w Toruniu.
05. Majowka do Hergiswald, Sanktuarium Matki Bozej Loretanskiej.
06. Aktualnosci Kola RM w Zurychu, czerwiec 2009, Zaproszenie na Pielgrzymke
15.VIII.09.
07. PKRD-Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci.
08. Rok Kaplanski.
09. Jak ja mogę wspomagac Radio Maryja?
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Aktualności Koła Przyjaciół Radia Maryja i TV TRWAM przy PMK
w Zurychu
Kwiecien 2009
W sobotę 4.04.2009 jak zwykle odbyło się Nabożeństwo pierwszosobotnie ku
Niepokalanemu Sercu Maryi połączone z 15 min.rozważaniem wg. Orędzia
Fatimskiego. Dla naszego koła i wszystkich obecnych na Mszy Świętej była to
ostatnia msza sw. celebrowana przez naszego opiekuna ks. Krzysztofa Zadarko,
biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.
Po nabożeństwie spotkało się nasze koło w salce parafialnej. Przy ciastach i
napojach dyskutowano o aktualnych sprawach naszego koła.

Nasze koło zostało zaproszone przez Osrodek w Gnadenthal, do wzięcia udziału
w Pielgrzymce sobote 02 maja do Matki Bożej Loretańskiej w Hergiswald,
którą poprowadzi ks.Grzegorz Ostrowski. Z radością przyjeliśmy zaproszenie i
przekazalismy je dalej naszym czlonkom i milosnikom Radia Maryja.
Ks. Krzysztof Zadarko, przewodnicząca koła oraz wszyscy obecni podpisali sie
pod życzeniami urodzinowymi dla Ojca Świętego Benedykta XVI,
które zostały wysłane do Watykanu z okazji 82 urodzin Papieża. Nasze koło
dołącza się do życzeń i gratulacji płynących z całego świata. Treśc naszych
życzeń można przeczytac w naszej kronice.
Na spotkaniu pożegnaliśmy oficjalnie naszego opiekuna. Przewodnicząca koła i
wiceprzewodnicząca wręczyły kwiaty i książkę o Szwajcarii ks. Krzysztofowi,
dziękując Mu
serdecznie za czas nam poświęcony i za prowadzenie naszego Nabożeństwa
1szych sobót.
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Obecni na salce wpisali się do do tej książki, która opowiada o Polakach w
Szwajcarii.
Z naszej strony zapewniamy ks. Krzysztofa, że będziemy wspominac Go jako
dobrego kapłana i opiekuna. Ks.Krzysztof ze swojej strony podzielił się swoimi
wrażeniami i pozytywnymi uwagami dotyczącymi współpracy z naszym kołem.
Padło też pytanie „Jak poprawic frekwencję na naszej Mszy Świętej?”, „bo to
jest bardzo ważna msza sw. z tak ważnymi i zawsze aktualnymi intencjami”.
Odwiedzając polskie rodziny spotykał się nasz opiekun z faktem, że Radio
Maryja jest odbierane i słuchane w naszym środowisku polonijnym. Jak trafic
do tych rodzin i jak zachęcic do aktywnego udziału w naszym kole?
To jest pytanie, na które bedziemy szukac odpowiedzi i zachęcamy wszystkich
do refleksji na ten temat.
Jestesmy otwarci na rozne dobre propozycje.
Żegnając ks. Krzysztofa życzymy Mu opieki Bożej i wszelkich darów Ducha
Świętego na drodze posługiwania w diecezji koszlińsko- kołobrzeskiej.
Następne nabożeństwo odbędzie się 2 maja o godz. 12 w Hergiswald.
Zapraszamy do przybycia w to piękne miejsce koło Lucerny.

Ela Eberle
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Święcenia Biskupa Pomocniczego Diecezji KoszalinskoKolobrzeskiej ksiedza Pralata Krzysztofa Zadarki
W sobote 25 kwietnia 2009 roku o godz. 11.00 w Katedrze pw. Niepokalanego
Poczecia NMP w Koszalinie odbyly sie Swiecenia Biskupie opiekuna naszego Kola i
duszpasterza Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu ks. dr. Krzysztofa Zadarko.
Konsekratorami byli: biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińskokołobrzeskiej, arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski oraz biskup
Tadeusz Werno, senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Liturgia swiecen rozpoczela sie po homilii, ktora wyglosil bp Dajczak.

Zawolanie, ktore ksiadz biskup Zadarko przyjal dla siebie w kontynuacji pracy
pasterskiej w Kosciele i dla Kosciola brzmi: „Amen. Bogu na chwale” (2Kor.1,20).
Spora grupa przedstawicieli ze Szwajcarii przyjechala do Koszalina, aby byc w tej
radosnej chwili z ksiedzem biskupem-nominatem i wspolnie z nim przezyc ta liturgie
swiecen, jak rowniez w ten sposob podziekowac Mu za jego wklad w ewangelizacje
Poloni szwajcarskiej oraz kazdego z nas osobiscie.
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XIII FORUM POLONIJNE W TORUNIU
odbylo sie w dniach 24-26 kwietnia 2009
w Wyzszej Szkole Kultury Spolecznej i Medialnej,
ktorej zalozycielem jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR,
natomiast Rektorem jest o.dr. Krzysztof Bielinski CSsR.
Organizatorem Forum Polonijnego bylo Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ktorego Prezesem jest inz.kpt.z.w.Zbigniew Sulatycki
Jak co roku staramy sie, aby na Forum Polonijnym nie zabraklo rowniez i przedstawicieli ze
Szwajcarii. Temu tak waznemu spotkaniu Poloni Polskiej w kraju towrzyszylo motto :
„Sprawy mojej Ojczyzny traktuje jako moje wlasne”,
ktore mialo czesto odbicie w przemowach i dyskusjach.
Poniewaz uroczystosci w Toruniu zbiegly sie wspolnie ze swieceniami Biskupa ks.
Krzysztofa Zadarko w Koszalinie, totez niestety nie na wszystkich spotkaniach plenarnych
25go kwietnia moglam wziac udzial.
Z radoscia i wielkim sentymentem ogladalismy wieczorny program slowno-muzyczny
„Polsko Ojczyzno moja” w wykonaniu studentow WSKSiM, w scenariuszu i rezyserii Haliny
Labonarskiej.

Wszyscy sie bardzo wzruszyli, tu i tam lzy ocierali, a zasluzonym owacjom nie bylo konca,
ktore jednak przerwano, bo zblizala sie godzina 21.00 i Apel Jasnogorski.
Natomiast poznym wieczorem byly juz tylko sympatyczne wieczorne spotkania w kuluarach.
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W niedziele po mszy swietej spotkanie panelowe rozpoczeto wystapieniem Piotra
Szubarczyka z IPN w Gdansku, o zyciu i dzialalnosci generala Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”, oraz jego corki Marii Fieldorf-Czarskiej.

Nastepnie wszycy uczestnicy Forum Polonijnego pojechali do Domu Slowa, gdzie zostalo
odsloniete popiersie generala Augusta Emila Fieldorfa. W uroczystosci odsloniecia pomnika
generala „Nila” uczestniczyla rowniez jego corka Maria Fieldorf-Czarska.
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Po uroczystosci przy Domu Slowa zostal podstawiony autobus, ktorym udalismy sie do
Gorska na miejsce uprowadzenia Slugi Bozego ksiedza Jerzego Popieluszki, gdzie przy
pomniku pomodlono sie i odmowiono czastke rozanca.

Podsumowanie dyskusji panelowych i podjecie uchwal nastapilo po poludniu. Komisja
Sprawozdawcza przedstawila uwagi i wnioski XIII Forum Polonijnego w 14 punktach, ktore
sa do wgladu na naszych spotkaniach pierwszosobotnich, a dotycza m.in.:
- wspolpracy srodowisk polonijnych ...
- stworzenia bazy internetowej organizacji polonijnych ...
- wspolpracy srodowisk polonijnych wykorzystujac najnowsze technologie,
- wymiana biezacych informacji ...
- prezentowanie projektow mozliwych do realizacji ze srodkow polskich i unijnych
oraz srodkow Polonii z calego swiata
- edukacji i wideokonferencji w dziedzinie kultury i sztuki polskiej, techniki, sportu,
zycia duchowego, turystyki ...
- stworzenie portalu multimedialnego,
- ... wsparcie polskiej mniejszosci na terenach Wschodnich ...
- ... respektowanie i szanowanie miejsc pamieci narodowych w Polsce ...
Organizatorzy XIII Forum Polonijnego postarali sie o umozliwienie uczestnikom Forum,
cennych spotkan i paneli dyskusjyjnych w pieknej auli, jak rowniez dyskusji w kuluarach z
wieloma osobistosciami.
Na zakonczenie chcialabym dodac, ze nasza kronika znalazla wielkie uznanie u wielu
osobistosci, ktorzy sie wpisali do niej, a wsrod nich:
- redaktor naczelny „Niedzieli” ks. dr. Ireneusz Skupis
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- byly minister srodowiska, prof.Jan Szyszko
- Europosel Witold Tomczak
- Senator Czeslaw Ryszka
- Posel na Sejm Arkadiusz Mularczyk

- byly minister sprawiedliwosci, Zbigniew Ziobro

- i wiele innych ciekawych osobistosci, ktorzy uzupelnili ja serdecznymi i ciekawymi
przeslaniami dla nas, ktore sa do wgladu na naszych spotkaniach, po mszy swietej w kazda
pierwsza sobote miesiaca lub na pielgrzymkach.
Jadwiga Wator
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Majówka do Hergiswald
Sanktuarium Matki Bożej Loretanskiej
Rada Duszpasterska w Gnadenthal wraz z opiekunem ks.Grzegorzem Ostrowskim zaprosiła
Koło Radia Maryja z Zurychu jak również innych wiernych z Ośrodka Zurych na wspólną
majówkę do Hergiswald. W sobote 2 maja 2009, przed południem, zjeżdżali się pielgrzymi z
roznych ośrodków misji polskiej , aby o godz. 12 rozpocząć majówkę Mszą Św. za Ojczyznę

w przededniu święta Matki Bożej Królowej Polski. Ks.Grzegorz podkreślił patriotyczny
wymiar tego święta, które jest szczególnie bliskie każdemu Polakowi. Otwierające zdanie
kazania „Maryja jest rzeczywiście Królową Polski” oddaje sens tego wielkiego święta, gdzie
patriotyzm i wiara są ze sobą nierozerwalnie złączone.

Program pielgrzymki
przygotowany przez duszpasterza ośrodka Gnadenthal był bardzo urozmaicony.
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Po Mszy Św. i krótkiej przerwie na rozgrzanie zziębniętych nóg spotkali się pielgrzymi
ponownie w sanktuarium, aby posłuchać historii tego pięknego miejsca.

Ks.Grzegorz przekazał nam bardzo wiele ciekawych informacji.
Otóż pierwszym, który wybrał sobie to miejsce był Hans Wagner, który opuścił zakon
kontemplacyjny Kartuzów we Frauenfeld i osiedlił się w 1489 u stóp góry Pilatus.Tu modlił
się i zmarł w wieku 60 lat, co w tamtych czasach było oznaką długowieczności. Leży
pochowany w sarkofagu po prawej stronie nawy kościelnej. Po prawie 500 latach otworzono
sarkofag i znależiono ciało w stanie nienaruszonym a obok bulę papieską pozwalającą mu
opuścić ścisły zakon Kartuzów i wybranie sobie dowolnego miejsca na pustelnię.
W roku 1502 powstała pierwsza kaplica, 100 lat później rozbudowano ją , a w 1648
uzupełniono kaplicą loretańską, czyli dokładną kopią domku nazaretańskiego z włoskiego
Loreto. Jest to serce tego sanktuarium, które w tej formie architektonicznej i wystroju istnieje
od 1651.Wnętrze kościoła ma bogaty wystrój barokowy. Na suficie jest 300 kasetonów
przedstawiajace symbole Maryi, w tym także litanii Loretańskiej. Wykonał je ówczesny
malarz z Lucerny Caspar Meglingen, który także ozdobił słynny most Lucerny Kapellbrücke.
Wśród symboli znajduje się 1 kaseton poświęcony Maryi Królowej Korony Polskiej z
symbolami 3 koron.
Boczne kaplice i główny ołtarz wzbudziły zachwyt całej grupy pielgrzymów i podziwiano
piękne obrazy, wystrój kaplic i stare rzeźby w części muzealnej.

Po zwiedzeniu kościoła był czas na piknik , wypakowanie wiktuałów i wspólną agapę. W ten
cieply i słoneczny dzień majowy, pielgrzymi posilali się, podziwiając piękną panoramę
Lucerny i ośnieżony Pilatus. Był czas na rozmowy, robienie zdjęć i wpisanie się do kroniki
Koła Radia Maryja.
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Tak wzmocnieni uczestnicy majówki udali się jeszcze raz do sanktuarium, aby przed
Najświętszym Sakramentem odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego i Litanie do
Wszystkich Świętych Polskich. Nabożeństwo Majowe zakończyło się modlitwą różańcową w
plenerze.Tajemnice radosne rozważano na dróżkach w lesie z widokami górskimi, a śpiew
pieśni maryjnych odmierzał kolejne stacje.

Pielgrzymka zakończyła się o godz.16.30 wspólnym zdjęciem.

Dodatkową atrakcją nie przewidziana w programie był rozpoczynający się o tej porze w
sanktuarium koncert dawnej muzyki hiszpańskiego renesansu w wykonaniu szwajcarskiego
kwartetu wokalnego. Część pielgrzymów skorzystała z tej rzadkiej okazji i zasłuchała się w
muzykę śpiewaną doskonałymi głosami solowymi.
Ela Eberle
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Aktualności Koła Przyjaciół Radia Maryja przy PMK w Zurychu
Czerwiec 2009
Po raz pierwszy Mszę Św pierwszosobotnią prowadził ks. prof. Józef Naumowicz dnia
6.06.2009 w krypcie kościoła Herz Jezu na Wiedikonie. Ks. Józef jest naszym tymczasowym
opiekunem. Msza Św. w stałych intencjach Radia Maryja zakończyła się 15 min
nabożeństwem fatimskim.

Spotkanie po mszy przebiegało w ciekawej dyskusji. Od ks. Józefa dowiedzieliśmy sie o Dniu
Dziękczynienia świętowanego w Warszawie juz po raz drugi w pierwszą niedzielę czerwca.
Celem tego święta jest dziękować Bogu i Bożej Opaczności za dar wolności, i działanie Boga
w wymiarze życia codziennego, społecznego i religijnego.
Jest to święto archidiecezji warszawskiej, ale z czasem ma szansę na rozszerzenie się na całą
Polskę.
Szwajcaria zna podobne święto obchodzone co roku w 3 niedzielę września jako
Eidgenossischer Dank Buss und Betttag jako dziękczynienie za Opiekę Bożą nad Szwajcarią.
W tym roku organizowana jest po raz 28 procesja fatimska na statkach na Jeziorze
Bodeńskim w święto Wniebowzięcia NMP dnia 15 sierpnia o godz. 18.30. Udział biorą
wierni z Niemiec, Austrii i Szwajcarii, a statki wypływają z portów Lindau, Bregenz i
Rorschach. W tych miejscowościach zaczynaja się te uroczystości Mszą Świętą, a
następnie przejściem do portu i wypłynięciem na jezioro. Statki spotykają się na środku
jeziora i tam koło godz. 22-giej jest uroczyste poświęcenie Europy Niepokalanemu
Sercu Maryi i błogosławieństwo Eucharystyczne nad krajami Europy. Dokona tego
zaproszony gość z Watykanu kardynał Stanisław Ryłko.
W ubiegłym roku wzięła udział spora grupa Polaków z naszej Misji.
Teraz zapraszamy ponownie do udziału w tej szczególnej pielgrzymce na statkach. Dojazd
indywidualny do Rorschach. Należy mieć bilet na statek, cena dla dorosłego 13 fr. a dla dzieci
6,5 fr. Zakończenie uroczystości koło godz.23.
Bilety można zamawiać indywidualnie w Tourist Information w Rorschach ,
telefon 071 841 70 34. lub u Fam. Keller, Husenstr.9 9442 Berneck wysyłając w kopercie
odliczone pieniądze na zamówione bilety i dołączając kopertę zwrotną zaadresowaną ze
znaczkiem. Można też nabyć bilety przed Mszą Św. w Rorschach bezpośrednio, ale moze
ich zabraknąć w ostatnim dniu.
Kto chce wziąć udział w procesji fatimskiej statkami prosimy o kontakt z Elżbietą Eberle,
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tel. 052 343 50 47 lub bezpośrednio po mszy w niedzielę 5 lipca.
Nasza następna msza pierwszo-sobotnia odbędzie się 4 lipca o godz. 18-tej, natomiast w
sierpniu nie ma mszy w Zurychu (przerwa wakacyjna) , w zamian za to spotykamy się na
procesji fatimskiej na jeziorze Bodeńskim.
Koło Przyjaciół Radia Maryja w Zurychu życzy wszystkim członkom i milosnikom
Opieki Bożej i Pani Fatimskiej na okres wyjazdów wakacyjnych i dobrego odpoczynku w
gronie rodziny i przyjaciół.
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PKRD – Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci
w Zurychu
Mali apostołowie Maryi, ze swoją modlitwą różańcową na stałe wpisują się w życie Polskiej
Misj Katolickiej w Zurychu.
Dziecięce serca czują, że modlitwą można dosięgać spraw, które ludzkimi siłami nie zawsze
da się rozwiązać.
Na ostatnim spotkaniu w czerwcu dzieci dzieliły się jak bardzo przywiązały się do codziennej
modlitwy różańcowej. Ostatnim tematem przed wakacjami było ”Wszystko oddaję Maryi oddaję Maryi siebie“.

Celem spotkania było przygotowanie dzieci do oddania się Matce Bożej – najpierw poprzez
zabawę, a następnie pokazanie, że oddanie siebie to nie tylko jednorazowy akt, ale uczenie się
przez wiele dni oddawania swojego ciała, myśli, uczuć, pragnień, planów na przyszłość,
modlitw, zdrowia, przedmiotów, które posiadamy, dobrego imienia, nawet życia.
Rozstaliśmy się modlitwą “Akt oddania się Matce Bożej”, który każde dziecko otrzymało.

”Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
(...) Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,
przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz (...)”

Małgorzata
Milczuk
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19 czerwca br., w Uroczystosc Najswietszego Serca Pana
Jezusa w Kosciele powszechnym rozpoczal sie Rok
Kaplanski.
Rok ten jest okazja do refleksji nad
rola kaplanów we wspólnocie, ale takze do modlitwy za
nich.
Szanujmy Naszych Kaplanow, Oni potrzebuja naszej modlitwy !
Nie mowmy zle o kaplanach,
czy wiesz ze:
Powolanie to Dar i Tajemnica.
Uderz w Pasterza, a rozprosza sie owce.
Jedna z najwiekszych kar Bozych, odebrac im przewodnikow.
Parafia ma takiego ksiedza na jakiego sobie zasluzyla.
Kaplan nie idzie sam do nieba, ale nie idzie sam do piekla.
Bojazn Boza – zaiste madroscia.
Roztropnoscia zas - zla unikanie.

Ojciec Pio:
„Pamietajcie, ze kiedy kaplan popelnia blad, musicie milczec
nie rozprzestrzeniac tej oliwy, gdyz ksiadz stoi w pierwszej lini
i szatan wie, ze kiedy zgubi pasterza, stado pojdzie w rozsypke.
Pamietajcie, ze pewnego dnia zapytaja was na sadzie:
A ty, co uczyniles dla Niego”

Z Krucjaty Milosci - Kard.St.Wyszynski:
„Szanuj kazdego czlowieka, bo Chrystus w nim zyje.
Badz wrazliwy na drugiego czlowieka, twojego brata.
Mysl dobrze o wszystkich – nie mysl zle o nikim.
Staraj sie nawet w najgroszym znalezc cos dobrego.
To co wchodzi do czlowieka nie zanieczyszcza czlowieka,
Ale to co z niego wychodzi.
Mow zawsze zyczliwie o drugich – nie mow zle o bliznich.
Napraw krzywde wyrzadzona slowem.
Nie czyn rozdzwieku miedzy ludzmi.
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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
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