
 

 

                  31 marca 2020 r.   2-3/2020   Znak: B2-6/20 

 

KURIA DIECEZJALNA 

 

Kancelaria Kurii 
 

1 Sprawy personalne 

 

ks. Edward Biskupski  zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej 

Bolesnej w Gądkowie Wielkim; urlop zdrowotny; rezyduje 

w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Pszczewie 

(23.03.2020 r.) 

ks. Henryk Jągowski  urlop zdrowotny (22.02.2020 r.) 

ks. Grzegorz Kołodziejczyk  administrator parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu; 

zwolniony z funkcji wikariusza parafii pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Zielonej Górze (05.04.2020 r.) 

ks. Jan Kozłowski  zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Andrzeja 

Boboli w Ulimiu; urlop zdrowotny; rezyduje w Ulimiu 

(05.04.2020 r.) 

ks. Krzysztof Osowski  administrator parafii pw. św. Antoniego w Starym 

Polichnie (22.02.2020 r.) 

ks. Sebastian Oszurko  administrator parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w 

Gądkowie Wielkim; zwolniony z funkcji wikariusza 

parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie 

(23.03.2020 r.) 

ks. Grzegorz Słapek  administrator parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w 

Pławiu; zwolniony z funkcji ojca duchownego seminarium 

w Paradyżu, moderatora diecezjalnego Dzieła Duchowej 

Pomocy Powołaniom „Przyjaciele Paradyża” oraz z 

członkostwa w Zespole ds. Duszpasterstwa Powołań 

(07.03.2020 r.) 

ks. Dariusz Śmierzchalski-

Wachocz 
 rezydent w parafii pw. św. Wawrzyńca w Starym Dworze 

(30.03.2020 r.) 

ks. Dariusz Wołczecki  rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w 

Świebodzinie (21.03.2020 r.) 

 

2 Zmiany personalne, urlopy i zastępstwa wakacyjne 
 

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas w naszej diecezji zasadami, kapłani, którzy 

zamierzają przejść w tym roku na emeryturę, rentę, podjąć urlop zdrowotny, bądź też 
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chcieliby zmienić placówkę duszpasterską (proboszczowie i wikariusze), winni złożyć – do 

dnia 20 kwietnia br. – pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem na adres Kurii Biskupiej. 

Do dnia 20 kwietnia br. księża proboszczowie zobowiązani są do nadesłania opinii o 

wikariuszach święconych w ostatnich pięciu latach (2015-2019), uwzględniając ich 

zaangażowanie duszpasterskie, katechetyczne, życie duchowe, postawę wobec kapłanów 

i wiernych świeckich, stan zdrowia oraz posiadane uprawnienia (np. wychowawca kolonijny, 

pilot wycieczek). 

Biorąc pod uwagę liczbę święconych w tym roku w naszej diecezji prezbiterów, nie 

będziemy mogli przyjść z pomocą i zagwarantować wakacyjnych zastępstw. Neoprezbiterzy 

w pierwszej kolejności podejmują diecezjalne formy posługi wakacyjnej, w drugiej natomiast 

służą pomocą w poszczególnych parafiach. W związku z tym, we własnym już zakresie 

prosimy organizować zastępstwa, korzystając z pomocy księży seniorów, rezydentów, 

pracowników instytucji diecezjalnych czy studentów. 

Zgodnie z przepisami kan. 533 §2 i kan. 550 §3 KPK, na każdym kapłanie spoczywa 

obowiązek powiadomienia Kurii Biskupiej o zamiarze opuszczenia parafii na okres 

przekraczający tydzień oraz o przewidzianej formie zastępstwa. Wyjazdy poza okresem 

wakacyjnym należy zgłaszać bezpośrednio do Kurii na specjalnych formularzach, dostępnych 

na stronie internetowej https://kancelaria.diecezjazg.pl/. Natomiast terminy urlopów 

wakacyjnych zgłaszane są za pośrednictwem dziekana, który sporządzi listy urlopowe 

wszystkich kapłanów dekanatu, zgodnie z formularzami dostępnymi również na ww. stronie 

internetowej, i prześle je do dnia 15 czerwca br. na adres Kurii. Data sierpniowego kursu 

duszpasterskiego wyznacza koniec okresu wakacyjnego. 
 

ks. Piotr Kubiak 

Kanclerz Kurii 

 

Wydział Duszpasterski 
 

3 Odpusty Penitencjarii Apostolskiej na czas epidemii 

 

Penitencjaria Apostolska dekretem z 20 marca br., mocą autorytetu Ojca Świętego, 

ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać 

w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustu zupełnego następującym wiernym 

(tłumaczenie tekstu dekretu w załączniku): 

 chorym z powodu koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie w szpitalach lub we 

własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą 

się przez środki przekazu z celebracją Mszy św., odmawianiem Różańca, pobożną 

praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a przynajmniej odmówią 

Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi 

Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec bliźnich, z wolą 

wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia 

eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to 

możliwe, 

 pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy opiekują się 

chorymi z powodu koronawirusa (na tych samych warunkach), 

 wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub adorację 

eucharystyczną, lub lekturę Pisma św. przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie 

Różańca, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do 

Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec 

epidemii, ulgę dla cierpiących i zbawienie wieczne dla zmarłych (na tych samych 

warunkach), 

https://kancelaria.diecezjazg.pl/
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 wiernym w chwili śmierci pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i modlili się 

za życia (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu 

uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża. 

 

Uwaga! Informację o odpustach należy w miarę możliwości przekazywać wiernym. 

 

4 Formacja kapłańska  

 

Spotkania formacji kapłańskiej zostają zawieszone. O terminach poinformujemy po 

odwołaniu stanu epidemii. 

 

5 Konferencja dekanalna – Konwent Wielkanocny 2020 

 

Spotkania w ramach Konwentu Wielkanocnego będą mogły się odbywać po odwołaniu 

stanu epidemii. O programie poinformujemy w późniejszym czasie. 

 

6 Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 

 

Na podstawie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 

25 marca br., ze względu na stan epidemii i obowiązujące do 11 kwietnia br. zarządzenia 

władz cywilnych obrzędy Wielkiego Tygodnia należy sprawować bez udziału ludu (na ten 

czas kościół pozostaje zamknięty), a jedynie z wyznaczonymi imiennie posługującymi, 

których liczba nie przekroczy 5 osób. 

Rozporządzenia te mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji i obowiązującego prawa 

cywilnego. 

 

I. Niedziela Palmowa (5 kwietnia) 

1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. 

Należy zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. 

2. Transmisja z diecezjalnych obchodów Niedzieli Palmowej w Paradyżu odbędzie się o 

godz. 10.30 na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radia Zachód. 

 

II. Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa  

Te dni należy w miarę możliwości poświęcić na sprawowanie sakramentu pokuty 

i pojednania z zachowaniem wcześniej opublikowanych zasad. 

 

III. Msza Krzyżma w Wielki Czwartek 
1. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w Paradyżu 

jedynie w gronie wyznaczonych imiennie kapłanów i osób posługujących. Poświęcone 

oleje będą dostarczone przez 5 delegatów do Gorzowa, Świebodzina, Zielonej Góry, 

Głogowa i Żar, i będą mogły zostać odebrane przez księży dziekanów w Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę (rejony odbioru w załączniku). 

2. Zachęcamy wszystkich kapłanów do przeżycia Mszy św. Krzyżma transmitowanej z 

katedry poznańskiej przez TVP. 

3. Przy odbiorze olejów przez poszczególne parafie nie będą w tym roku pobierane ofiary. 

4. Uroczysta Msza św. dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń 

kapłańskich, odprawiona zostanie po odwołaniu stanu epidemii. Będzie to też okazja do 

wyrażenia wdzięczności modlitewnej tegorocznym jubilatom. 

 

 

 

 



 19 

IV. Święte Triduum Paschalne 

1. Celebracje Triduum Paschalnego pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego 

sprawowane w kościele seminaryjnym w Paradyżu transmitowane będą o godz. 19.00 

przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód. 

2. W parafiach Triduum Paschalne celebruje się tylko raz, bez możliwości powtórnego 

sprawowania (przyjęte wcześniej intencje mszalne w kościołach filialnych należy 

przełożyć na inny termin). 

3. Liturgię należy sprawować w kościele parafialnym, chyba że okoliczności przemawiają 

za wybraniem innego kościoła. 

4. Zachęca się do organizowania transmisji w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich 

terminów parafianom, by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami. 

5. W przypadku seminarium, Domu Księży Emerytów i wspólnot zakonnych zezwala się na 

celebracje Triduum Paschalnego we własnych kaplicach, z zastrzeżeniem, że nie mogą w 

nich uczestniczyć inni wierni nie należący do tych wspólnot. 

 

V. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej (9 kwietnia) 

1. Wyjątkowo w tym dniu, gdy nie ma możliwości koncelebracji, udziela się wszystkim 

księżom zezwolenia na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu w kościele czy kaplicy, a 

jeśli to będzie niemożliwe – w innym odpowiednim miejscu. 

2. W kościele nie przygotowuje się ołtarza adoracji, czyli tzw. ciemnicy. 

3. Podczas Mszy św. omija się obrzęd obmycia nóg.  

4. Po komunii Najświętszy Sakrament umieszcza się w tabernakulum, tak jak czyni się to 

zwykle w ciągu roku w czasie Mszy św. 

5. Po puryfikacji naczyń, ostatnim obrzędem jest odmówienie modlitwy po komunii.  

6. Nie udziela się błogosławieństwa; po oddaniu czci ołtarzowi, powraca się do zakrystii.  

7. Po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć.  

8. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę 

w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła, a w świątyni 

nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób. 

 

VI. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej (10 kwietnia) 

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę 

w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni 

nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób. 

2. W kościele należy zrezygnować z budowy Grobu Pańskiego.  

3. Podczas liturgii w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z 

panującą sytuacją epidemii (tekst modlitwy w załączniku). 

4. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa. 

5. Pozostali uczestnicy liturgii cześć Krzyżowi oddają przez przyklęknięcie lub głęboki 

skłon, bez kontaktu bezpośredniego. 

6. Na zakończenie liturgii po komunii puszkę z Najświętszym Sakramentem umieszcza się 

w tabernakulum. 

7. Po skończonych obrzędach obnaża się ołtarz, pozostaje jednak Krzyż i cztery świeczniki 

do adoracji; zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie. 

8. Zaleca się, aby po liturgii w kościele umożliwić wiernym indywidualną modlitwę; 

powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście i w świątyni nie może przebywać 

jednocześnie więcej niż 5 osób. 

9. Tegoroczna zbiórka na Ziemię Świętą przełożona została przez Kongregację ds. 

Kościołów Wschodnich na niedzielę 13 września 2020 r. 
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VII. Wielka Sobota (11 kwietnia) 

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym indywidualną modlitwę 

w kościele; powinno być wówczas czynne tylko jedno wejście do kościoła i w świątyni 

nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób.  

2. W parafiach nie wolno organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny; w 

tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej; przed śniadaniem 

niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca 

osoba; tekst Niedziela Zmartwychwstania – Śniadanie wielkanocne w rodzinie znajduje 

się w załączniku. 

 

VIII. Niedziela Wielkanocna – Wigilia Paschalna w Wielką Noc (11 kwietnia) 

1. Wigilię Paschalną należy rozpocząć najwcześniej o godz. 20.30 zwykłym wyjściem z 

zakrystii.  

2. Na początku pomija się rozpalenie ogniska; zamiast tego zapala się świecę inną niż 

paschał. 

3. Liturgię rozpoczyna się przy wyjściu z zakrystii lub w prezbiterium od odmówienia 

przewidzianych modlitw przy paschale jak zwykle.  

4. Następnie należy zapalić paschał, jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa”, 

zapalić wszystkie światła w kościele i wygłosić Orędzie Wielkanocne. 

5. Nie należy zmniejszać liczby czytań przewidzianych przez lekcjonarz.  

6. W czasie liturgii chrzcielnej pomija się poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a 

odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne.  

7. Odmawia się modlitwę wiernych. 

8. Nie udziela się komunii pod dwiema postaciami. 

9. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządza 

się procesji rezurekcyjnej. 

10. Po liturgii śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi Panny (Regina coeli), 

następnie zaleca się dodać suplikacje; podobnie czyni się przez cały okres 

wielkanocny. 

 

IX. Niedziela Wielkanocna – Msze św. w dzień (12 kwietnia) 

Jeśli nie zmieni się dotychczasowy stan rzeczy, Msze św. należy odprawiać według 

ustalonego porządku z zachowaniem aktualnych rozporządzeń na czas stanu epidemii. 
 

ks. Robert Patro 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

 

7 Informacje Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl 

 

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju, niektóre planowane wydarzenia 

zostają przeniesione na nowy termin: 

 

Finały Diecezjalnych Konkursów Biblijnych 

 21 maja br. – Biblista Junior,  

 22 maja br. – Młody Biblista. 

 

IV Święto Biblii oraz towarzyszący temu Festiwal Piosenki Biblijnej: 

 26 września br. (sobota przed wspomnieniem św. Hieronima, patrona Stowarzyszenia) 

 

Na chwilę obecną pozostają bez zmian terminy następujących wydarzeń: 

 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów  

 29-30 maja br. 
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Obóz Biblijny „Odkrywcy Przygód” dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat:  

 20-29 lipca br. w Szklarskiej Porębie – szczegóły na stronie www.ubiblijnieni.pl, pod 

nr tel. 507 057 733, także na Facebooku Odkrywcy. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Proszę uprzejmie Czcigodnych Księży o promocję tego wydarzenia (oczywiście 

stosowną do zaistniałej sytuacji). Jestem przekonany, że jeśli nie wystąpią obiektywne 

przeszkody, by organizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży, będzie on 

bardzo wskazany dla młodych osób, które dłuższy czas teraz spędzają w domu. Tym bardziej, 

że wyjazdy zagraniczne mogą być jeszcze ograniczone.  
 

ks. Łukasz Łaszkiewicz 

        Przewodniczący Zarządu 

       Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl 

 

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży 
 

8 Przesunięcie daty konkursu: „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – droga do 

beatyfikacji” 

 

Na ostatnim spotkaniu Zarządu KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podjęliśmy 

decyzję o przesunięciu daty konkursu w związku z epidemią koronawirusa. Etap szkolny 

konkursu wiedzy zaplanowaliśmy na 31 marca 2020 r., jednak w związku z trwającą przerwą 

w szkole planujemy przełożenie tego etapu na przełom kwietnia i mają. Nie podajemy jednak 

dokładnej daty w związku z panującą sytuacją. Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć swojego 

uczestnictwa, zostaną powiadomione o nowym terminie. Jednocześnie przypominamy, że 

prace plastyczne można przesyłać na adres biura Zarządu KSM do końca kwietnia. 

Przekładamy także termin kursu wychowawcy, który był planowany w terminie 24-26 

kwietnia 2020 r. O nowym terminie kursu będziemy informować na naszym portalu 

www.zg.ksm.org.pl, a także osoby, które już się zapisały. 

 

9 Seria #SŁOWO czyli codzienna dawka Ewangelii 

 

Z racji panującej pandemii mamy dla młodzieży i wszystkich zainteresowanych 

ciekawą propozycję. Rozpoczęliśmy cykl filmów pt. #SŁOWO. To codzienna dawka 

Ewangelii i osobistych refleksji od KSM-owiczów z  diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

Na Facebooku KSM-u – facebook.com/KSMZG/ – każdego dnia publikowany jest 

nowy film. Zapraszamy serdecznie do oglądania filmów i subskrybowania kanału YouTube – 

KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, aby nie przegapić kolejnych odcinków. 

Kontakt: Biuro KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: adres: ul. Aliny 7, 65-329 

Zielona Góra, e-mail: biuro@zg.ksm.org.pl, tel.: 68 453 92 74; ks. Marcin Bobowicz: 

510 492 945. 

 

ks. Marcin Bobowicz 

Asystent Kościelny KSM 

 

 

 

http://www.ubiblijnieni.pl/
http://www.zg.ksm.org.pl/
mailto:biuro@zg.ksm.org.pl
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CARITAS DIECEZJALNA 
 

10 Wielkanocna Akcja Caritas 2020 

 

W związku z sytuacją pandemii koronawirusa, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, 

mamy świadomość,  że dystrybucja świec jest znacząco utrudniona. 

Na dzień dzisiejszy  nie wiemy jak długo będziemy w takim zawieszeniu. Mając na 

uwadze bezpieczeństwo Wolontariuszy prosimy, aby świece były rozprowadzane w 

późniejszym terminie, kiedy miną ograniczenia i będzie możliwy powrót do pracy i Kościoła. 

Potrzebujących nam nie ubędzie, raczej będzie odwrotnie, a środki pozyskane z tych 

świec służą nam do tego, abyśmy mogli pomagać przez cały rok oraz abyśmy wsparli 

potrzebujące dzieci w Rwandzie. 

Dlatego też chcemy, by w ramach solidarności z potrzebującymi udało nam się 

wspólnie przeprowadzić tę Akcję. Prosimy, aby świece rozprowadzane były do końca maja 

2020 r. – chociażby jako znak zmartwychwstania Chrystusa zaniesiony na cmentarz do 

naszych zmarłych, a także cegiełka każdej parafii, z której ufundujemy 300 mundurków 

szkolnych, które są konieczne, by dzieci w Rwandzie mogły pójść do szkoły. Liczymy na 

zrozumienie Ks. Proboszcza oraz Wolontariuszy PZC, którzy będą rozprowadzać świece.  

Rozliczenia prosimy dokonać do dnia 15 czerwca br. 

Jeżeli nie uda się świec rozprowadzić, to oczywiście zwroty będzie można przekazać do 

magazynów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Bardzo Was prosimy, by zrobić wszystko, 

co w Waszej mocy, aby jak najwięcej świec rozprowadzić. 

Kontakt: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394. 

 

11 Akcje Caritas    

 

W związku z  ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemicznego w całym kraju 

oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka, Caritas Diecezji Zielonogórsko 

–Gorzowskiej informuje, że  odwołuje planowane poniżej wydarzenia:  

 XXI edycję nagrody Człowiek Człowiekowi, 

 Diecezjalny Dzień Dziecka Caritas, 

 Wakacyjną Akcję Caritas. 
 

ks. Stanisław Podfigórny 

Dyrektor Caritas 

 

 

NEKROLOGI 
 

12 Śp. ks. Andrzej Tarabuła (1957-2020) 

 

Urodzony 8 kwietnia 1957 r. w Jaworznie, święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja 

1985 r. w Gorzowie Wlkp., wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Małomicach – zmarł 

19 lutego 2020 r. w Małomicach. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego odprawiona 

została w dniu 25 lutego br. w kościele parafialnym w Małomicach, a po niej nastąpiło 

ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana na cmentarzu komunalnym w Małomicach. 
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13 Śp. ks. Zbigniew Cieszkowski (1960-2020) 

 

Urodzony 19 maja 1960 r. w Gorzowie Wlkp., święcenia prezbiteratu otrzymał 26 maja 

1985 r. w Gorzowie Wlkp., proboszcz parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu – 

zmarł 23 lutego 2020 r. w Zielonej Górze. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego odprawiona 

została w dniu 27 lutego br. w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w 

Trzebiszewie, a po niej nastąpiło ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana na cmentarzu 

komunalnym w Trzebiszewie. 

 

14 Śp. ks. kan. Zenon Prętki (1931-2020) 

 

Urodzony 10 marca 1931 r. w Koninie (powiat Nowy Tomyśl), święcenia prezbiteratu 

przyjął 23 czerwca 1957 r. we Wrocławiu, w 1972 r. inkardynowany do diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej, długoletni proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w 

Sławie, zmarł  24 marca 2020 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. 

Obrzędy pogrzebowe odprawione zostały w dniu 28 marca br. na cmentarzu 

parafialnym w Nowym Tomyślu przy ul. Lipowej. 

 

R. I. P. 

W myśl zarządzeń diecezjalnych, wszyscy księża przynależni kanonicznie do Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej, odprawią za zmarłych kapłanów po jednej Mszy św. 

 

 

 
 

ks. Piotr Kubiak (L. S.) + Tadeusz Lityński 

Kanclerz Kurii  Biskup Zielonogórsko-Gorzowski 


