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Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

NEWSLETTER
Polskiej Misji Katolickiej
dla kantonu Zurych i Glarus
Plan Wielkiego
Tygodnia
i Wielkanocy

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj,
zmartwychwstał” Łk 24,5-6
Aby bogactwo łaski tych dni umocniło w nas przekonanie, że jedynie Chrystus
Zmartwychwstały jest fundamentem nadziei człowieka. Niech Jego zwycięstwo
przepełnia nasze serca radością wiary! Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!
Ks. Artur Cząstkiewicz

Zapraszamy serdecznie wszys-

Dyrektor Polskiej Misji Katolickiej dla kantonów Zurych i Glarus

tkich Państwa w tym szczególnym
czasie do uczestnictwa w życiu
religijnym naszej misji! Przygotowaliśmy szczegółowy plan nabożeństw oraz Mszy św. w okresie
Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy.

>>> strona 2

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

ALLELUJA!

Słowo wstępne

Grunt pod nogami
Nowa książka ks. Jana Kaczkowskiego
Boże, dlaczego jesteś taki niesprawiedliwy? Czasami ludzie
pytają mnie: „Dlaczego Pan Bóg
zesłał na księdza takie
cierpienie?”…
>>> strona 4

Pisząc słowa wprowadzenia do
bieżącego numeru naszego Newslettera, myślę jeszcze o pogrzebie,
który dzisiaj prowadziłem na cmentarzu Sihfeld, niedaleko kościoła
Herz Jesu. Było bardzo chłodno,
wiał silny wiatr, który przewracał mi
kartki pogrzebowego rytuału, też
kazania. Przy wspólnotowym grobie,
który nie będzie miał krzyża, stała
urna z prochami i kilku zebranych
członków rodziny. Nie było smutno,
raczej jakoś tak neutralnie, powiedziałbym jesiennie. Twarze i łzy niektórych zdawały się pytać czy to koniec ? czy tak to się kończy ? I ja też
stawiam sobie takie pytanie – zawsze. Starożytny lekarz Alkmajon

pytając o życie i śmierć, mówił o
tym, że człowiek nie ma mocy by
powiązać koniec życia z jego początkiem. Dla niego tę tajemnicę znali
bogowie. Dziś o nich mówi nam
księga greckiej mitologii, ruiny antycznych miast i muzealne zbiory.
Mieli być nieśmiertelni, ale dalecy
człowiekowi, skupieni na swoim
życiu i walce o władzę, odeszli w
niepamięć.
Zbliżający się czas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy jest dla nas czasem dania odpowiedzi na postawione pytanie o sens życia:
Chrystus pokonał śmierć naszą –
zmartwychwstał jak zapowiedział.
Prawdziwie zmartwychwstał! To
chrześcijańskie przesłanie jest dla
nas źródłem nadziei i wielkiej
radości, że życie ma sens i się nie

kończy, że Bóg jest tak blisko
człowieka, że dzieli z nim los, nawet
w sytuacji beznadziei, a i nierzadko
duchowego opuszczenia. Ze wzruszeniem wspominam wizyty w
naszej Misji dyrektora Puckiego
Hospicjum ks. Jana Kaczkowskiego
(wiecie że walczy z glejakiem
mózgu) – dla mnie świadka tej
właśnie nadziei. Czytam jego
najnowszą książkę, słucham na
YouTube jego kazań, ale i ogarniam
go moją modlitwą, bo teraz jej
bardzo potrzebuje.
Wstęp musi być krótki, a ja się znowu rozpisałem. Reszta w Newsletterze, do którego lektury zapraszam. Życzę radości paschalnej, a
wszystkim, którzy nas wspierają –
dziękuję z serca.
Ks. Artur Cząstkiewicz
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NIEDZIELA PALMOWA
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w Niedzieli Palmowej

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze
Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie
do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej
znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie
siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto
pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz
odeśle je tu z powrotem. Poszli i znaleźli oślę przywiązane do
drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących
tam pytali ich: Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę? Oni zaś

20 marca 2016
godz. 12.15

odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im.
Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze,
a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni
gałązki ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za
Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w
imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida,
które przychodzi. Hosanna na wysokościach! (Mk 11,1-19)

PLAN WIELKIEGO TYGODNIA I WIELKANOCY
ZURYCH

WINTERTHUR

Wielki Tydzień
Niedziela Palmowa 20.03, godz. 12.15 (Górny Kościół)
Wielki Czwartek, 24.03, liturgia godz. 19.00 wraz ze Wspólnotą
Szwajcarską (Górny Kościół)
Wielki Piątek, 25.03, liturgia godz. 18.00 (Górny Kościół)
Wielka Sobota, błogosławieństwo pokarmów, 26.03
godz. 9:30 (Dolny Kościół) i 13:00 (Dolny Kościół) oraz po liturgii

Wielki Tydzień
Wielki Piątek, 25.03, liturgia godz. 19.00

wieczornej - Liturgia godz. 18.00 (Dolny Kościół)

Wielka Sobota, błogosławieństwo pokarmów, 26.03 godz. 13:30

Wielkanoc

Wielkanoc

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 27.03

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 27.03, godz. 17.00

godz. 12.15 (Górny Kościół)
Poniedziałek Wielkanocny 28.03, godz. 12:15 (Górny Kościół)
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KOSZYCZEK WIELKANOCNY

Co roku w Wielką Sobotę zgodnie ze staropolskim
zwyczajem święcimy pokarmy. Przygotowanie
święconki często angażuje nawet dzieci, co nierzadko
stawia rodziców przed pytaniem – co tak naprawdę
powinno znaleźć się w koszyczku?
Przypomnijmy podstawowe potrawy:
• chleb – symbol ciała Chrystusa,
• pisanki – symbol Zmartwychwstania,
• sól – symbol oczyszczenie i ochrona przed zepsuciem,
• wędlina – znak dostatku i dobrobytu,
• ser – symbol przyjaźni między człowiekiem a zwierzętami
domowymi,

• chrzan – symbol zwycięstwa nad żalem męki Chrystusa,
• babka wielkanocna – wypiek domowy to symbol
umiejętności i doskonałości,
• baranek – figurka z ciasta, cukru lub czekolady, symbolizuje
ofiarę Baranka Bożego Jezusa Chrystusa,
• zając – symbol płodności i odrodzenia,
• woda – znak Ducha Świętego i oczyszczenia z grzechu.
Jak widzimy, symbolika wszystkich potraw ściśle związana jest z
Wielkanocą – czyli treścią Chrześcijaństwa. Warto o tym
pamiętać przygotowując tegoroczną święconkę.

SEMINARIUM ODNOWY ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM
Te rekolekcje pomogą ci lepiej poznać Jezusa i Jego naukę,
poprowadzą cię na głębię modlitwy i spotkanie z Bogiem.
Pozwól, aby Jezus sam nadał smak twojemu życiu.
Seminarium rozpoczyna się 19.03.2016 i przeżywasz je w
miejscu zamieszkania, na podstawie książek o. Józefa Kozłowskiego SJ.
W czasie trwania seminarium odbędą się dwie sobotnie sesje
poświęcone: Nawróceniu i uzdrowieniu duchowemu –
23.04.2016 Wylaniu darów Ducha Świętego – 28.05.2016

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Lumen Christi z
ks. Arturem Cząstkiewiczem oraz o. Piotrem Żabą
zapraszają na kolejne eksternistyczne Seminarium
Odnowy Życia w Duchu Świętym.

Zapisy i bliższe informacje: lumenchristi.ch@gmail.com,
076/463 35 33
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Polecamy

GRUNT POD NOGAMI
Nowa książka ks. Jana Kaczkowskiego
Miliony Polaków pokochały go za wyrozumiałość
dla słabości drugiego człowieka, wierność sobie,
błyskotliwe poczucie humoru i determinację w walce ze śmiertelną chorobą.
Jak wygląda relacja ks. Jana z Bogiem? Jakie wartości są mu
najbliższe? Które fragmenty Ewangelii są dla niego
najważniejsze? O czym chce zdążyć opowiedzieć tłumom,
które przychodzą na jego msze, a jakie słowa zachowuje dla
pacjentów swojego hospicjum?
Grunt to twardo stąpać po ziemi i nie przestawać patrzeć w
niebo. Zamiast ciągle na coś czekać - zacznij żyć, właśnie
dziś. Jest o wiele później niż Ci się wydaje.
Fragment książki:
“Boże, dlaczego jesteś taki niesprawiedliwy? Czasami ludzie
pytają mnie: „Dlaczego Pan Bóg zesłał na księdza takie
cierpienie?”. Tak nie wolno myśleć. Bóg nie jest paskudnym
dziadem siedzącym na chmurze, który nas nie lubi, więc
rozdaje cierpienia i rozmaite przeciwności. On nas kocha w
chwili naszego powodzenia, ale szczególnie blisko jest w
momencie nieszczęścia. Nie opuszcza swoich dzieci. Fakt –
czasem trudno zrozumieć tę bliskość.
Kiedy spada na nas jakieś niezasłużone cierpienie i wydaje
się nam, że Pan Bóg nas zostawił, mimo szalejących emocji
należy zrobić matematyczne założenie, że On z nami jest i
kocha nas bardzo odpowiedzialną miłością. Bez względu na
to, czy nam się życie wali czy nie. Bóg jest stały, niezmienny,
wierny. To my bywamy niewierni. Rozumowo to założenie
jesteśmy w stanie przyjąć, emocjonalnie trudniej. Ale
musimy to sobie powtarzać, bo inaczej przestaniemy Mu
ufać i zwariujemy”.

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Kiedy spada na nas jakieś niezasłużone cierpienie i
wydaje się nam, że Pan Bóg nas zostawił, mimo
szalejących emocji należy zrobić matematyczne założenie,
że On z nami jest i kocha nas bardzo odpowiedzialną
miłością. Bez względu na to, czy nam się życie wali czy nie.
Bóg jest stały, niezmienny, wierny. To my bywamy
niewierni. Rozumowo to założenie jesteśmy w stanie
przyjąć, emocjonalnie trudniej. Ale musimy to sobie
powtarzać, bo inaczej przestaniemy Mu ufać i

Zamówienia na książki prosimy składać pod adresem:
misja.zurich.sekretariat@gmail.com
Odbiór osobisty w sekretariacie PMK w Zurychu (w godzinach

Oglądaj ks. Jana >>>

otwarcia sekretariatu).
Cena: 12 CHF

. To my bywamy niewierni.
Rozumowo to założenie
jesteśmy w stanie przyjąć,

. To my
bywamy niewierni.
Rozumowo
to
założenie jesteśmy w
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Zaproszenie

SAKRAMENT PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
17.04. Uroczystość I Komunii Świętej
Msza św. godz.12.15
Zapraszam Państwa serdecznie do uczestnictwa we Mszy św.
w której dzieci z naszej Misji przyjmą sakrament Pierwszej
Komunii Świętej.
Nasza obecność i modlitwa będzie dla nich nie tylko
wsparciem, ale świadectwem żywej wiary.
Zapraszam!
Ks. Artur Cząstkiewicz

"Panie Jezu zabierzemy Cię do domu,
Panie Jezu nie oddamy Cię nikomu,
Dniem i nocą Panie Jezu będziesz z nami,
Bo gorąco Panie Jezu Cię kochamy."

TURNIEJ MINISTRANTÓW
W ramach współpracy między parafiami i misjami
językowymi w dekanacie Zurych byliśmy współorganizatorami dnia ministranta.

NAUKI
PRZEDMAŁŻEŃSKIE

Z naszej Misji udział wzięło 4 reprezentantów: Zosia Lyczak,
Marysia Hatała, Staś i Antoś
Lenartowie.
Nasi ministranci walczyli w zawodach jak lwy. Byli najmniejsi ze
wszystkich. I mimo, że nie udało
się zdobyć nam złota, to otrzymali
oklaski i symboliczne nagrody, a w
kuluarach dało się słyszeć, że
Polak ma waleczne serce i się nie
poddaje. To prawda :).

Zapraszamy wszystkie chętne pary, które zamierzają
przyjąć sakrament małżeństwa do uczestnictwa w kursie
przedmałżeńskim.

Terminy
21.05. część I godz.9.00 spotkanie z ks. Arturem
03.06. część II godz.18.30 spotkanie z małżeństwem
Tel. 044 461 47 10
E-mail: misja.zurich.sekretariat@gmail.com
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Pierwszy dzień naszych tegorocznych
rekolekcji wielkopostnych uwieńczyło niecodzienne spotkanie. Nasz rekolekcjonista, znany z zaangażowania w pracę z
młodymi w Polsce ks. biskup Edward Dajczak także i u nas chciał porozmawiać z
nimi bezpośrednio.
A był to piątek, dzień spotkania naszej grupy
młodzieżowej – więc ks. biskup po prostu do
tego spotkania dołączył. W luźnej atmosferze,
siedząc w kręgu razem z około dwudziestoma
młodymi ludźmi, ks. biskup rozmawiał z nimi o
ich zainteresowaniach, zachęcał do przebywania razem i wspólnych wycieczek. Ucieszył się

z tego, że wielu z nich będzie uczestniczyć w
tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży w
Krakowie i zachęcał do tego tych, którzy
jeszcze się wahają. Mówił o niezwykłym
żywiole milionów młodych ludzi z całego
świata, którego doświadczył podczas jednych
z poprzednich ŚDM a także dzielił się radością
tych „mniejszych" imprez: Lednicy i Przystanku
Jezus, w których co roku uczestniczą dziesiątki
tysięcy młodych. Następnie, przy pizzy i
napojach był czas, żeby porozmawiać ze sobą
nawzajem oraz osobiście z ks. biskupem.
Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie z tymi,
którzy wytrwali do końca oraz błogosławieństwo. Wszystkich młodych zainteresowanych

wspólnych spędzaniem piątkowych wieczorów
z rówieśnikami serdecznie zapraszamy! Spotykamy się o ... (przy dzwonie na placu
kościelnym?)
A tych, którzy chcieliby słuchać słów księdza
biskupa kierowanych bezpośrednio do
młodzieży na co dzień, zachęcamy do "Video
Bloga bez Piuski" na kanale YouTube Dobre
Media >>>

REKOLEKCJE

POŚWIĘCENIE MODLITEWNIKÓW
"Panie naucz nas modlić się"
Dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. podczas rekolekcji wielkopostnych otrzymały
modlitewniki pobłogosławione przez ks. bp. E. Dajczaka. Poprosił on rodziców, aby pomagali
swoim dzieciom

pielęgnować relację Panem Bogiem. Przypomniał również wszystkim

obecnym, że modlitwa jest podstawą i mocą życia duchowego.
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ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Przez sakrament chrztu świętego wszyscy jesteśmy
Kościołem, czyli członkami Mistycznego Ciała
Chrystusa, który nieustannie gromadzi nas na
świętej liturgii, abyśmy stawali się coraz to
doskonalszą wspólnotą umiłowanych Jego dzieci.
Liturgia niedzieli Chrztu Pańskiego stwarza okazję, by przypomnieć sobie własny chrzest, kiedy w Jezusie otrzymaliśmy łaskę nazywania Boga naszym Ojcem.
10 stycznia, podczas Mszy św. dzieci z naszej Misji, odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne. Był to ich kolejny etap
w przygotowaniu do I Komunii św.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

BAL KARNAWAŁOWY

Cudowne spotkanie, wspaniała atmosfera, radosne twarze
dzieci i szczęśliwi dorośli. Tak krótko można opisać spotkanie opłatkowe, które odbyło się 17 stycznia w PMK w
Zurychu.
Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Ambasador z Berna – Jaromir
Sokołowski, który przybył do nas ze swoją rodziną. Uczniowie
Polskiej Szkoły przy Polskiej Misji w Zurychu pod opieką Pani
Małgorzaty Milczuk i nauczycielek przygotowały część artystyczną.
Piękne wiersze i nasze polskie kolędy wprowadziły nas jeszcze na
chwilę w atmosferę Bożonarodzeniowej radości i zamyślenia nad
tajemnicą Boga-człowieka.
Rada Rodziców Polskiej Szkoły przy PMK w Zurychu pod
przewodnictwem Pani Ewy Lenart zadbała o część organizacyjną i
kulinarną. Wszystkim zaangażowanym bardzo serdecznie dziękujemy.

Cieszyć się i radować w Kościele można na różne
sposoby. Bal Karnawałowy w PMK - 17 stycznia.
My w PMK postanowiliśmy zorganizować bal karnawałowy
dla dzieci. Ponad 200 dzieci przebranych za rycerzy,
księżniczki, motylki, kosmonautów, czy Lorda Vadera
uczestniczyło w zabawach, konkursach i tańcach wraz ze
swoimi rodzicami, którym nie było końca... Wychodząc –
dzieci pytały „kiedy następny bal?“.
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ZGROMADZENIA SIÓSTR BOŻEJ OPATRZNOŚCI W SION
Dnia 24 stycznia w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu
odbyło się spotkanie z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr
Bożej Opatrzności w Sion.
Tematem spotkania była "Duchowość osoby poświęconej Bogu we
współczesnym świecie". Było to pierwsze z cyklu szeregu spotkań o
powołaniu. S. Nazaria Piątek, S.Octavia Chilicka i S.Natanaela Baniak
opowiadały o służbie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Siostry
pracują w domu starców, sprawując opiekę pielegniarską i duchową.
O swoim powołaniu opowiadały w bardzo ciekawy,interesujący
sposób. Sluchacze mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji,
zadawania pytań i wysłuchania wspaniałych świadectw życia.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W ZURYCHU

Puer nobis nascitur!
Koncert kolęd i pastorałek odbyły
się 31 stycznia w PMK w Zurychu.
W czasie koncertu przygotowanego
przez znakomitą organistkę, panią Annę
Buczek-Merz, mogliśmy usłyszeć m.in.
kolędy w opracowaniu Lutosławskiego,
które z maestrią wykonała Sylwia Fehrepataky, śpiewaczka Opery Zuryskiej,
ciekawe improwizacje saksofonowe,

wpisaną w duszę każdego Polaka kolędę
Lulajże Jezuniu, tym razem w nieco
innym wykonaniu na saksofon i pianinoduet Anna Buczek-Merz i Jarosław Kędziora, a także datowane na wiek czternasty kolędy (In dulci jubileo, Puer nobis
nascitur), które wykonała schola Ave
Carmina działająca przy PMK w Zurychu,
a prowadzona obecnie przez panią
Annę. Scholi towarzyszyła na wiolonczeli
Irena Merz.

także kolędy i pastorałki, które dziś
słyszymy rzadziej (Hola, hola, pasterze z
pola, Jam jest dudka), a w których przetrwały nie tylko piękno muzyki i słowa,
ale też prosta, szczera wiara naszych
ojców.
Bo po co kolędy śpiewać albo ich słuchać?
Słowa pieśni niosą odpowiedź: Na
większą chwałę Pana!

Słuchacze mogli przypomnieć sobie
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KALENDARZ LITURGICZNY
Kwiecień
3.04. Niedziela Bożego Miłosierdzia - Msza św. godz.12.15
17.04. Uroczystość I Komunii Świętej w PMK Zurych - Msza św. godz.12.15

Maj
5.05. Wniebowstąpienie Pańskie - Msza św.godz.9.00
16.05 Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego godz.19.00
15.05. Uroczystość Zesłania Ducha świętego - Msza św.godz.12.15
16.05 Pielgrzymka Polonii Szwajcarskiej do Einsiedeln. Przewodni temat
pielgrzymki to dziękczynienie Bogu za łaskę chrztu naszego kraju wraz z odnowieniem
przyrzeczeń chrzcielnych. Przewodniczyć jej będzie Ks.Bp. Edward Janiak

Program
11.30 okazja do spowiedzi św.
12.30 Msza św.
13.30 Nabożeństwo w kaplicy łask, a następnie wspólny piknik
26.05 Boże Ciało - Msza św. godz.19.00

Czerwiec
5.06. Odpust w parafii Herz Jesu - Msza św. godz.10.00,
uwaga- nie ma Mszy św. o godz. 12.15 w języku polskim

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do
takich należy królestwo Boże. O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego".
Mk 10,14-16

26.06. Msza św na zakończenie roku szkolnego godz.12.15

PODSTAWOWE INFORMACJE
ZURYCH

Msze Święte

w każdą niedzielę o godz. 12.15
górny kościół Herz Jesu w Zurych Wiedikon

Polska Misja Katolicka
Aemtlerstrasse 41

1. piątek miesiąca: Msza św. o godz. 19.30

8003 Zürich

(w j. niemieckim i polskim), dolny kościół Herz Jesu
1. sobota miesiąca: Msza św. o godz. 10.30

dyrektor Polskiej Misji Katolickiej
dla kantonów Zurych i Glarus
tel. 044 461 47 10

dolny kościół Herz Jesu
2. piątek miesiąca, adoracja Najśw. Sakramentu
godz. 20.00 - 24.00

8406 Winterthur

Duszpasterz
ks. Jacek Jeruzalski
jacek.jeruzalski@kath-winterthur.ch
Msze Święte

misja.zurich@gmx.ch

2. niedziela miesiąca - godz. 17.00
fghksfDasg
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Sekretariat:
Małgorzata Milczuk
wtorek (Di): 9.30-12.30

Kościół St. Joseph
Nägelseestr. 46

w kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon)

Ks. Artur Cząstkiewicz

WINTERTHUR

13.15 - 18.00

czwartek (Do): 9.30-12.30

AHJCHCV,

sgvchsjgvd
hsjdcvbzxn
c b v n x
bvsdhvhsf

hsfg
hjsgf

regionu Winterthur znajduje się
Tel. 044 461 47 10

Anna Rozenek Osiński
niedziela (Son): 13.30 - 14.30

Konto pocztowe:

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

Katholische Polenmission

misja.zurich.sekretariat@gmail.com

Sekretariat PMK dla mieszkańców
w Zurychu

13.15 - 18.00

044 461 47 10

3. niedziela miesiąca - godz. 17.00

PostFinance, IBAN : CH02 0900 0000 8007 4005 7

misja.zurich.sekretariat@gmail.com
http://www.polskamisja.ch/bis/index.php/
winterthur
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