
Zanim ks. bp Ignacy Dec stanął przy 
katedralnym ołtarzu, by przewodni-

czyć Mszy pasterskiej, celebrował ją w 
kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Świdnicy. Podczas homi-
lii Ordynariusz podkreślał, że człowiek nie 
może doświadczyć pełni życia w wymiarze 
osobistym i wspólnotowym, jeśli będzie 
pozbawiony Światła, jakim jest Chrystus. 
Nocna modlitwa została poprzedzona wie-
czerzą wigilijną, którą nasz Biskup przeżył 
w swojej rezydencji. Do stołu zasiedli: sio-
stry zakonne posługujące w domu Biskupa 
(s. Miriam, s. Anna i s. Józefa) i w semina-

rium (s. Maksymiliana 
i s. Brygida), biskupi 
sekretarz (ks. Krzysztof 
Iwaniszyn) oraz se-
minaryjny ojciec du-
chowny (ks. Stanisław 
Przerada). 

ŚWIATŁOŚĆ KONIECZNA DO ŻYCIA 

Ufaj Bogu tak, jakby 
wszystko zależało tyl-

ko od Niego, a starań dokła-
daj tak, jakby zależało tylko 
od Ciebie” – to moja ulu-
biona sentencja autorstwa 
św. Ignacego Loyoli.  Nowy 
Rok. Radość, plany, nadzie-
je. Co możemy zrobić, by 
za kolejnych dwanaście 
miesięcy nie okazało się, 
że odnieśliśmy porażkę? O 
własnych siłach – niewiele. 
Ale jeśli powierzymy Bogu 
naszą przyszłość, wygramy, 
bez względu na to, co nas 
czeka. Zaufanie Stwórcy... 
Najlepsze, co można zrobić. 
Zainwestuj w przyszłość już 
teraz! 

ŚWIDNICKI
1 stycznia 2006  nr 1/87
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Fragment  
katedralnej 
szopki. Procesja 
do niej 
rozpoczęła 
Pasterkę 

ZA TYDZIEŃ
  POWRÓT z Mediolanu 
  SZKOŁA PRYMASOWSKA
  Panorama parafii PW. ŚW. 

KATARZYNY W NOWEJ RUDZIE 
SŁUPCU
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DOROTA BAREŁA
redaktor wydania

Spotkanie opłatkowe w kurii

Życzenia 
i wdzięczność

Pracownicy kurii, kapituła, 
dziekani i samorządowcy 
spotkali się razem na zaproszenie 
ks. bp. Ignacego Deca.

W klimat Bożego Narodzenia 
zebranych 21 grudnia w auli ku-
rii świdnickiej wprowadzili mło-
dzi bielawianie. Aktorzy przed-
stawili współczesną wersję le-
gendy o czwartym królu. O opra-
wę muzyczną zadbał zespół ze 
Studia Fart. 

Życzenia skła-
dali: J. Wajs, sta-
rosta świdnicki, 
ks. infułat K. Jan-
dziszak oraz Or-
dynariusz. Spot-
kanie było też okazją do uho-
norowania odznaczeniami diece-
zjalnymi zasłużonych dla rozwo-
ju naszego Kościoła. Wyróżnienia 
otrzymali: R. Bartela – notariusz, 
R. Lewicki, J. Wysoczański – sa-
morządowcy i D. Barańska – właś-
cicielka hotelu. DYR

Ordynariusz 
przyjmował 

i składał 
życzenia także 
indywidualnie

R

Siostry i Bracia!
Czytelnicy świdnickiego 

„Gościa”!

Rozpoczynając 
Rok Pański 2006, 

proszę, byście przyjęli 
ode mnie serdeczne 

powinszowania. 
Obyśmy 

nie zmarnowali Daru,  
który ofiaruje nam 
Boża Rodzicielka. 
Przyjmijmy Jezusa! 

Otwórzmy przed Nim 
wszystkie zakamarki 

naszego życia! 
W ten sposób dostąpimy 

prawdziwego pokoju, 
doświadczymy szczęścia. 

Niech Dobry Bóg 
błogosławi nam wszystkim!

KS. BP IGNACY DEC 
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Rocznica i „Wieczory”

KATEDRA ŚWIDNICKA jest 
matką kościołów diecezji. 
Swoje wyjątkowe miejsce w 
Kościele lokalnym zawdzięcza 
temu, że jest kościołem bisku-
pa. W niej znajduje się biskupi 
tron – symbol nauczycielskiej 
władzy Ordynariusza. 30 stycz-
nia 2005 r. po raz pierwszy ob-

chodziliśmy rocznicę poświę-
cenia katedry. Uroczystość sta-
ła się okazją do przypomnie-
nia bogatej historii „bazyliki 
świdnickiej” oraz zainauguro-
wania cyklu kulturalnego pt. 
„Wieczory Świdnickie”, na któ-
ry, co miesiąc, składa się wy-
kład i koncert muzyczny.

Od dawna świdnicką farę nazywano katedrą – od początku diecezji 
jest to zgodne z prawdą
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Zbliżyć się do Eucharystii

I DIECEZJALNY KONGRES 
EUCHARYSTYCZNY prze-
żywaliśmy od 20 marca do 
25 września. Mniej więcej 
co miesiąc w innej siedzi-
bie dekanatu wierni uczest-
niczyli we Mszy św. z pro-
cesją eucharystyczną, niekie-
dy także w innych nabożeń-

stwach i spotkaniach, orga-
nizowanych z tej okazji. – 
Poprzez kongres chcieliśmy 
wyrazić naszą wdzięczność za 
dar Eucharystii i opowiedzieć 
się za obecnością Chrystusa w 
życiu publicznym, z którego 
bywa eliminowany – wyjaśnia 
ks. bp Ignacy Dec.  

Kongres w Dzierżoniowie 23 kwietnia

Kuria i seminarium
ŚWIDNICA. Wprawdzie wraz 
z powstaniem diecezji zosta-
ły powołane do istnienia ko-
nieczne do jej funkcjonowa-
nia instytucje, ale swoich sie-
dzib i kuria, i seminarium do-
czekały się w minionym roku. 
W Wielki Czwartek zainauguro-
wano pracę w budynku kurial-
nym, którego poświęcenia do-
konał 8 maja. Natomiast z no-
wym rokiem akademickim trzy 
roczniki kleryków wprowadziły 
się do, wciąż remontowanych, 
budynków przy ulicy Wojska 

Polskiego w Świdnicy. Tym sa-
mym serce diecezji zaczęło bić 
na swoim miejscu.

W seminaryjnej kaplicy modlił się 
m.in. kardynał Joachim Meisner 
z Kolonii
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Naśladując Jana Pawła II
SZLAK PAPIESKI. Drze- 
miący od lat w sercu ks. Dariusza 
Sakaluka pomysł utworzenia w 
naszym regionie Dolnośląskiego 
Szlaku Papieskiego w końcu się 
ziścił. W minionym roku byliśmy 
świadkami otwierania poszcze-
gólnych etapów, mających upa-
miętnić wędrówki ówczesnego 
ks. Karola Wojtyły po Dolnym 

Śląsku. Pod koniec kwietnia 
otwarto stołowogórski etap 
wiodący z Kudowy Zdroju do 
Wambierzyc. Drugi orlicko-by-
strzycki zainaugurowano na po-
czątku lipca. Zwieńczeniem był 
trzeci, wiodący z Międzylesia do 
Międzygórza poprzez Śnieżnik 
i sanktuarium MB Śnieżnej na 
Górze Iglicznej.

Na szlaku pielgrzymi często witani byli przez miejscowych proboszczów 
oraz okolicznych mieszkańców
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Międzynarodowy jubileusz
WAMBIERZYCE. 28 sierp-
nia ub. roku w Wambierzycach 
odbyły się uroczystości 25-le-
cia koronacji łaskami słynącej 
figury MB Królowej Rodzin. 
Słowo Boże do kilku tysięcy 
wiernych wygłosił metropolita 
Kolonii kard. Joachim Meisner. 
Jako mieszkaniec przedwojen-
nej podwrocławskiej Leśnicy, 
w latach młodości pielgrzy-
mował do tego miejsca. 
Zaproszeni zostali także m.in. 
biskup Drezna Joachim Reinelt 
i Hradca Kralowe Dominik 
Duka. Nie zabrakło naszego 
ordynariusza bpa Ignacego 

Deca, wrocławskiego bpa po-
mocniczego Edwarda Janiaka, 
a także biskupa seniora Józefa 
Pazdura.

 Uroczystości w Wambierzycach 
obfitowały w wiele ciekawych, 
nieoficjalnych sytuacji
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Słowo naszego Biskupa

NA PROGU 
NOWEGO ROKU 

Ósmy, ostat-
ni dzień okta-
wy Narodzenia 
Pańskiego jest 
poświęcony Ma- 
ryi, Matce Jezusa 
Chrystusa. Roz- 

ważamy dzisiaj tajemnicę Jej 
Bożego macierzyństwa. Zaś 
w całym świecie –  od wielu 
lat – obchodzimy Światowy 
Dzień Pokoju i modlimy się o 
pokój między narodami.
Przełom starego i nowego 
roku to czas refleksji nad 
przeszłością i czas myśle-
nia o przyszłości. Wczoraj 
przy pożegnaniu starego ro-
ku myśleliśmy głównie o 
przeszłości, o minionym ro-
ku. Dokonywaliśmy bilan-
su wydarzeń: tych pomyśl-
nych i tych bolesnych. Dziś 
natomiast wychylamy się w 
przyszłość. Niewiele może-
my o niej powiedzieć, gdyż 
jest ona zakryta przed naszy-
mi oczami. Możemy snuć ja-
kieś prognozy, ale ostatecz-
nie mamy świadomość, że 
stoimy przed wielką niewia-
domą. Jako ludzie przyjmują-
cy panowanie Boga nad świa-
tem, zawierzamy się dziś, na 
progu Nowego Roku, Jego ła-
skawej Opatrzności i modli-
my się o Jego błogosławień-
stwo.
Prosimy, byśmy przeżywa-
li ten czas w Jego łaskawo-
ści i miłości. Prosimy o to 
słowami Psalmu 67: „Bóg 
miłosierny niech nam bło-
gosławi”. Niech Bóg prowa-
dzi nas w przyszłość, w dal 
nowego roku. Do wszyst-
kich noworocznych życzeń, 
które otrzymaliście od swo-
ich bliskich i znajomych, do-
łączam życzenie dla wszyst-
kich, zawarte w słowach 
dzisiejszej liturgii: „Niech 
cię Pan błogosławi i strze-
że. Niech Pan rozpromieni 
oblicze swe nad tobą, niech 
cię obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie swoje obli-
cze i niech cię obdarzy po-
kojem” (Lb 6,24–26).

BP IGNACY DEC

20 grudnia po raz pierwszy 
w murach seminarium 
rozbrzmiały kolędy.

Najpierw w seminaryjnej 
kaplicy celebrowano Eucha-
rystię. Przewodniczył jej ks. 
bp Ignacy Dec. Koncelebrowa-
li kapłani związani z „domem 
ziarna”. Obecni byli nie tyl-
ko alumni, ale także siostry 
zakonne i świeccy pracujący 
w seminarium. Potem klerycy 
drugiego roku zaprezentowa-
li sztukę wigilijną, której prze-
słaniem była prawda o 
wyjątkowości chrześ-
cijaństwa jako religii 
Wcielenia Boga. 

Świąteczne życze-
nia złożyli: kleryk Pa-
weł Dec – dziekan 
alumnów, ks. Adam 
Bałabuch – rektor se-
minarium oraz ks. bp 
Ignacy Dec. Rektor podkreślał 

m.in., że wszyscy ze-
brani tworzą szczegól-
ną rodzinę, zgroma-
dzoną wokół ojca – 
Ordynariusza. Ksiądz 
Biskup natomiast na-
wiązał do historyczne-
go wymiaru tej wigi-

lii. – To pierwszy wieczór wigi-

lijny w seminarium. Start jest 
bardzo ważny. Trzeba mieć na-
dzieję, że z pomocą Bożą tych 
wieczorów będzie jeszcze bar-
dzo wiele – mówił.

Na stole nie zabrakło trady-
cyjnych potraw, a śpiewie ko-
lęd przewodniczył seminaryj-
ny chór. REZ

Przywykliśmy do obrazu biblio-
teki jako instytucji szerzącej 
szeroko rozumianą kulturę. W 
Świdnicy bibliotekarze zajmują 
się także działaniami charyta-
tywnymi.

Od kilku lat społeczność Kra-
szowic – świdnickiej dzielnicy, 
zbiera się w filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. C.K. Norwida 
(MBP), by wspólnie rozpocząć 
czas świątecznej radości. Dzię-
ki inicjatywie i zaangażowaniu 
bibliotekarki Alicji Jaźwiec, kil-
kanaście osób może cieszyć się 
atmosferą ciepła i życzliwości w 
otoczeniu tysięcy książek. 

Pani Alicja 
wspierana or-
ganizacyjnie 
przez Krysty-
nę Pawlik, a fi-
nansowo m.in. 
przez  Krysty-
nę Bartelę, dy-

rektor MBP oraz Ryszarda Stru-
gałę, zatroszczyła się o świątecz-
ne potrawy i oprawę muzyczną 
spotkania. Dla wielu uczestni-
ków wigilijnego wieczoru stał się 
on rzadką sposobnością do szer-

szego kontaktu ze społecznoś-
cią Kraszowic. Zaproszeni świd-
niczanie na co dzień borykają się 
bowiem z cierpieniem i choroba-
mi, które ograniczają ich swobo-
dę ruchu.  DYR

Dobroczynne działania biblioteki publicznej

Centrum nie tylko kultury

Zapach 
świątecznych 

potraw mieszał 
się z zapachem 

książek, tworząc 
niepowtarzalny 

klimat

Wigilia seminaryjna w Świdnicy

Jak w domu

Klerycy 
są dumni 
z tego, że mogą 
świętować 
„u siebie”, a nie 
na wrocławskiej 
„obczyźnie”
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Według Kodeksu Prawa Kano- 
nicznego kuria biskupia (a 
właściwie kuria diecezjalna) 
składa się z instytucji i osób, 

które świadczą biskupowi pomoc w zarzą-
dzaniu całą diecezją, zwłaszcza w kierowa-
niu działalnością pasterską, w administro-
waniu nią i wykonywaniu władzy sądow-
niczej. 

Wikariusz generalny 

Tę pomoc biskup otrzymuje m.in. od 
wikariuszy generalnych i biskupich.

– Ogólnie mówiąc, wikariusz general-
ny uczestniczy we władzy wykonawczej, 
którą z mocy prawa posiada biskup diece-
zjalny, czyli w podejmowaniu różnych ak-
tów administracyjnych – wyjaśnia ks. dr 
Adam Bałabuch, piastujący m.in. funkcję 
wikariusza generalnego. – To on rozpo-
znaje różne sprawy, które napływają do 
kurii biskupiej i przygotowuje je do roz-
patrzenia i podjęcia decyzji przez ks. bi-
skupa. Przygotowuje też i podpisuje sto-
sowne zarządzenia, które mają być reali-
zowane w diecezji. 

Ks. Bałabuch wiele czasu poświęca tak-
że na przyjmowanie interesantów, któ-
rzy przychodzą do kurii z różnego rodza-
ju problemami. 

Wikariusze biskupi

Wikariuszowi biskupiemu natomiast 
przysługuje władza wykonawcza na okre-
ślonym terytorium lub dotycząca ozna-
czonego rodzaju spraw itp. W naszej die-
cezji wikariuszami biskupimi są: ks. Kazi-
mierz Jandziszak, ks. Stanisław Chomiak 
i ks. Marek Korgul (zob. ramka). 

Wikariusz generalny i wikariusze bi-
skupi powinni być kapłanami, którzy 
ukończyli przynajmniej trzydzieści lat, 
posiadają doktorat lub licencjat z prawa 
kanonicznego lub z teologii, ewentualnie 
w tych dyscyplinach są przynajmniej na-
prawdę biegli, odznaczają się zdrową na-
uką, prawością, roztropnością i doświad-
czeniem w załatwianiu spraw.

Kanclerz, archiwum

Ogromną rolę w funkcjonowaniu każdej 
kurii odgrywa kanclerz, który wraz z nota-
riuszami pracuje w kancelarii. Jego głów-
nym zadaniem jest troska o sporządzanie i 
wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich 
w archiwum kurii.

– Dzień w kurii za-
czynam od przejrzenia 
korespondencji i prze-
kazania jej kompeten-
tnym osobom oraz prze-
czytania listów e-mai-
lowych – wyjaśnia ks. 
dr Stanisław Chomiak, 
nasz kanclerz. – Póź-
niej rozdaję dyspozycje 
dotyczące aktów kurial-
nych, które są potrzebne notariuszom 
do wpisywania poszczególnych dekre-
tów, przygotowuję dokumenty, które 
trzeba podpisać. Następnie przychodzi 
czas na rozmowy z interesantami, z któ-
rych część związana jest z funkcją wika-
riusza biskupiego. 

Pod opieką kanclerza znajduje się ar-
chiwum, w którym przechowywane są 
dokumenty i pisma, dotyczące ducho-
wych i doczesnych spraw diecezji (od-
powiednio uporządkowane i skatalogo-
wane), a także duplikaty akt parafial-
nych. Takie archiwum jest podzielone 
na zwyczajne, tajne (gdzie mieszczą się 
m.in. dokumenty spraw karnych dotyczą-

Jak działa kuria diecezjalna?

Bez niej nie dałbym 
sobie rady

– Papież ma Kurię Rzymską, 
która pomaga mu administrować całym 

Kościołem. Proboszcz – kancelarię 
parafialną, radę parafialną i inne 

gremia apostolskie, wspomagające go 
w administrowaniu parafią. 

A biskup diecezjalny lub administrator 
apostolski zarządzający diecezją 

ma do dyspozycji kurię diecezjalną 
– wyjaśnia ks. bp Ignacy Dec. 

– Bez jej pomocy Kościół diecezjalny 
nie mógłby pełnić 

swoich zadań nauczania, 
uświęcania i kierowania.

tekst  
DOROTA BAREŁA

Ks. biskup 
Ignacy Dec, 

ks. dr Adam 
Bałabuch 

(wikariusz generalny) 
i ks. dr Stanisław 
Chomiak (kanclerz) 

w gabinecie 
Ordynariusza
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ce obyczajów, a do którego klucz ma tyl-
ko biskup) i historyczne (z dokumentami, 
które mają wartość, jeśli chodzi o spisy-
wanie dziejów). 

Wydziały

W naszej kurii, oprócz omówionego 
wyżej wydziału administracyjnego, ma-
my wydziały: duszpasterski, katechetycz-
ny, gospodarczy i nauki katolickiej 

– Pierwszy z nich (z ks. dyr. Edwardem 
Szajdą) zajmuje się koordynacją działalno-
ści różnych duszpasterstw specjalistycz-
nych w diecezji (zob. ramka) – wyjaśnia 
ks. Chomiak. – Z tym wydziałem jest zwią-
zana rada duszpasterska (która pod wła-
dzą biskupa bada wszystko, co dotyczy 
działalności pasterskiej, a także przedsta-
wia praktyczne wnioski) oraz wydawni-
ctwa diecezjalne (odpowiedzialny ks. Wie-
sław Mróz). 

Wydział katechetyczny (dyr. ks. dr Ma-
rek Korgul, rzecznik prasowy kurii) kieru-
je pracami dotyczącymi katechizacji. Je-
mu podlegają wszyscy katecheci, tu orga-
nizuje się dla nich dni skupienia, rekolek-
cje, wydaje misje kanoniczne i skierowa-
nia do szkół.

Wydział gospodarczy z ekonomem  ks. 
Andrzejem Raszplą zajmuje się wszelkimi 
inwestycjami w diecezji (tutaj, w referacie 
sztuki, wydaje się wszystkie zgody na bu-
dowy i remonty itp.), a wydział nauki ka-
tolickiej (z delegatem biskupa ks. dr. Ada-
mem Bałabuchem) – zaocznymi studiami 
magisterskimi w Świdnicy.

Stały kontakt z biskupem ma rada ka-
płańska (to jakby senat biskupa repre-
zentujący wszystkich kapłanów diecezji i 
wspierający biskupa w kierowaniu diece-
zją) i księża dziekani (czuwający nad du-
chowieństwem i kultem w danym dekana-
cie, zob. KPK kan. 553, 554, 555) 

Sposób funkcjonowania kurii określa rozdział II 
Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1984r. 

Jak działa kuria diecezjalna?

Bez niej nie dałbym 
sobie rady

 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY:
Przewodniczący – ks. bp Ignacy DEC 
Wikariusz generalny – ks. Adam Bałabuch
Wikariusz biskupi ds. formacji kapłańskiej 
– ks. Kazimierz Jandziszak
Wikariusz biskupi ds. sakramentów  
– ks. Stanisław Chomiak
Wikariusz biskupi ds. katechezy  
– ks. Marek Korgul

KANCELARIA KURII BISKUPIEJ:
Kanclerz – ks. Stanisław Chomiak
Notariusze – ks. Krzysztof Iwaniszyn,  
ks. Jarosław Żmuda
Pisownia – s. Teresa Matuła

 WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
Przewodniczący – ks. bp Ignacy Dec
Dyrektor – ks. Edward Szajda 
Dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł 
Misyjnych i delegat biskupa świdnickiego 
ds. misji – ks. Marek Gałuszka 
Dyrektor diecezjalny Unii Apostolskiej 
Kapłanów – ks. Krzysztof Cebula 

DUSZPASTERSTWA SPECJALISTYCZNE:
Duszpasterstwo duszpasterzy  
– ks. Kazimierz Jandziszak
Duszpasterstwo rodzin – ks. Marek Babuśka 
Duszpasterstwo kobiet  
– ks. Kazimierz Marchaj
Duszpasterstwo Eucharystycznego Ruchu 
Młodych – ks. Sławomir Calik
Duszpasterstwo KSM  
– ks. Leszek Baranowski
Duszpasterstwo młodzieży  
– ks. Daniel Szymanik
Duszpasterstwo młodzieży akademickiej 
– ks. Robert Begierski, ks. Bogusław 
Wermiński
Duszpasterstwo harcerzy i harcerek  
– ks. Krzysztof Pełech
Duszpasterstwo grup modlitewnych 
Odnowy w Duchu Świętym  
– ks. Krzysztof Herbut
Duszpasterstwo powołań  
– ks. Jarosław Leśniak, ks. Julian Rafałko
Duszpasterstwo chorych  
– ks. Edward Szajda
Duszpasterstwo głuchoniemych i niewido-
mych – ks. Jan Sroka
Duszpasterstwo służby zdrowia  
– ks. Józef Strugarek
Duszpasterstwo osób niepełnosprawnych 
– ks. Jarosław Genibor
Duszpasterstwo liturgicznej służby ołta-
rza – ks. Jarosław Żmuda, ks. Stanisław 
Kasztelan
Duszpasterstwo trzeźwości  
– ks. Sławomir Calik
Duszpasterstwo turystyczno-pielgrzymko-
we – ks. Dariusz Sakaluk
Duszpasterstwo ludzi pracy  
– ks. Julian Źrałko

Duszpasterstwo rolników  
– ks. Marian Kujawski
Duszpasterstwo strażaków  
– ks. Stefan Witczak, ks. Józef Wróbel,  
ks. Piotr Szpiłyk
Duszpasterstwo nauczycieli  
– ks. Edward Dzik
Duszpasterstwo policji  
– ks. Kazimierz Jandziszak
Duszpasterstwo sportowców  
– ks. Piotr Winczakiewicz
Duszpasterstwo kolejarzy  
– ks. Marek Zołoteńki
Diecezjalny przewodnik pieszych pielgrzy-
mek – ks. Romuald Brudnowski
Diecezjalny koordynator pielgrzymek za-
granicznych – ks. Andrzej Raszpla
Moderator diecezjalny Ruchu Światło–
Życie – ks. Mirosław Rakoczy

ASYSTENCI KOŚCIELNI:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  
– ks. Krzysztof Moszumański
Akcja Katolicka – ks. Piotr Śliwka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  
– ks. Leszek Baranowski
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas  
Christiana” – ks. Krzysztof Moszumański

DIECEZJALNI OJCOWIE DUCHOWNI:
Ks. Wenancjusz Róg,  
ks. Romuald Brudnowski,  
ks. Edward Dzik, ks. Jarosław Leśniak,  
ks. Stanisław Przerada
Egzorcysta diecezjalny  
– ks. Stanisław Przerada
Referat ds. muzyki kościelnej  
– ks. Wojciech Zmysłowski
Referat ds. życia konsekrowanego  
– ks. Marek Korgul
Referentka  
– s. Macieja Danuta Wojciechów

 WYDZIAŁ KATECHETYCZNY:
Dyrektor – ks. Marek Korgul
Sekretariat – Maria Szcześniak
Diecezjalni wizytatorzy katechizacji  
– ks. Marek Gałuszka, ks. Józef Strugarek
Rejonowi wizytatorzy katechizacji  
– ks. Krzysztof Herbut,  
ks. Stanisław Kasztelan, ks. Marek Krysiak, 
ks. Grzegorz Ławniczak

 WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ
Zaoczne Studia Magisterskie w PWT  
we Wrocławiu  – sekcja w Świdnicy
Delegat biskupa – ks. Adam Bałabuch

 WYDZIAŁ GOSPODARCZY:
Dyrektor – ks. Andrzej Raszpla
Wizytator – ks. Piotr Śliwka
Księgowość i kasa –  s. Anna Hałabis
Referat ds. sztuki sakralnej  
– ks. Stanisław Skrzypek

ŚWIDNICKA KURIA BISKUPIA
pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica Śl., Centrala: 074 85 64 400

Strona internetowa: http://www.diecezja.swidnica.pl
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Nadchodzi zmrok. W sa-
mym środku polany w po-

bliżu sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych płonie 
ognisko. Grzeje się przy nim 
spora grupka pasterzy gawę-
dzących o najnowszych wieś-
ciach z Betlejem. Nagle, na 
prawdziwym koniu, przybywa 
rzymski żołnierz, aby obwieś-
cić wszystkim zarządzenie o 
spisie powszechnym.

Tak zaczyna się przygoto-
wane z wielkim rozmachem 
plenerowe przedstawienie bo-
żonarodzeniowe, zaprezento-
wane 21 grudnia ubiegłego 
roku w Lądku Zdroju. Wę-
drujący na prawdziwych ko-
niach Trzej Królowie, scho-
dzące z pobliskiego wzniesie-
nia, w blasku latarni, zastępy 
aniołów czy bawiące się zręcz-

nie ogniem diabły – to tylko 
część tego, co przygotowa-
li uczniowie Powiatowego Ze-
społu Szkół w Krzyżowicach 
koło Wrocławia.

Przedstawienia organi-
zowane od wielu lat przez 
tamtejszą katechetkę Elżbie-
tę Gajdę wyróżniają się pod 
wieloma względami. Rzeczą 
najbardziej charakterystyczną 
dla tych nietypowych jasełek 
jest ich rozmach. W tym ro-
ku w przedstawieniu zapre-
zentowanym dzień wcześniej 
w Krzyżowicach wzięło udział 
około 120 aktorów – głównie 
uczniów szkoły. W Lądku ze 
względów technicznych mo-
gło wystąpić około połowy, a 
i tak przedstawienie impono-
wało bogactwem formy.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Tuż przed Bożym Narodzeniem

Jasełka na śnieżnej polanie

Na koniec wszyscy oczywiście muszą złożyć hołd Dzieciątku. W tym roku 
w żłóbku znajdowała się naturalnej wielkości figurka. W poprzednich latach 
zdarzało się, że było tam prawdziwe niemowlę. Tym razem w najbliższym 
otoczeniu organizatorów i aktorów nie było nikogo, komu niedawno 
urodziłoby się dziecko

Od aktorów wymaga się 
dużo więcej niż wyuczenia roli. 
Umiejętność jazdy na koniu 
to podstawowe kryterium, jakie  
musi spełnić każdy, kto chce być 
rzymskim żołnierzem czy jednym 
z Trzech Króli

Ci mają najlepiej. Temperatura 
poniżej zera, ale pasterzy grzeje 
płomień ogniska.

Modląca się Matka Boża. 
Całe przedstawienie rozgrywa 
się w kilku punktach. Aby nic nie 
przegapić, widownia musi czasami 
przejść w zupełnie inne miejsce

Zastępy aniołów schodzące 
po schodach na położoną poniżej 
polanę, na której rozgrywa się 
cała akcja

Herod, tak jak wszystkie postaci, musi być odpowiednio ubrany. Stroje, 
rekwizyty – to wszystko dzieło rąk uczniów, rodziców i nauczycieli. Obok 
diabeł i śmierć

W przedstawieniu bożonarodzenio- 
wym nie mogło zabraknąć akcentów 
ludowych. Na dole: Po imponującym 
popisie z płonącymi pochodniami 
każdy szanujący się diabeł kłania 
się przed ogniem

To wszystkim zaparło dech 
w piersiach. Takiej umiejętności 
popisywania się płonącymi 
pochodniami można tylko 
pozazdrościć. W ciemnościach 
rozświetlonych jedynie światłem 
latarni widzowie zobaczyli 
prawdziwy taniec z ogniem

Z
D

JĘ
C

IA
 S

ŁA
W

O
M

IR
 W

IŚ
N

IE
W

SK
I



G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
1 stycznia 2006

VII

Łatwo jest, zasłaniając się 
prawem, być bezlitosnym 
wierzycielem. Sztuką natomiast 
okazuje się miłosierdzie, które 
nie poniża, ale dźwiga z biedy 
– przynajmniej moralnej.

Problem jest znany każde-
mu samorządowi: mieszkańcy 
zalegający z opłatami za wy-
najem lokali. Tam, gdzie bra-
kuje ludzkiego odruchu ser-
ca, pojawiają się komornicy. 
W Świdnicy znaleziono spo-
sób na dłużników. Już niedłu-
go zostaną tu wprowadzone 
nowe zasady pomocy potrze-
bującym. Program umarzania 
zaległości czynszowych i in-
nych opłat związanych z naj-
mem lokali mieszkalnych i so-
cjalnych zaakceptowała już Ra-
da Miejska w Świdnicy. 

– Jest on skierowany do 
osób, które, korzystając ze 
wsparcia Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, chcą 
wyjść z trudnej sytuacji ży-
ciowej – wyjaśnia Stefan Au-
gustyn, rzecznik Urzędu Mia-
sta. – Nie czekając na pomoc, 
sami działają, m.in. kontaktu-
ją się z Powiatowym Urzędem 
Pracy, podejmują prace doryw-
cze, sezonowe, uczestniczą w 
szkoleniach lub w inny sposób 
podnoszą swoje kwalifikacje. 

Wiadomo także, że przy 
podejmowaniu decyzji o umo-
rzeniu będzie brane pod uwa-
gę to, czy osoby, które chcą 

skorzystać z 
umorzen ia , 
nie zakłó-
cają spoko-
ju i porząd-
ku publiczne-
go, gospodar-
nie zarządza-
ją posiadany-
mi środkami 
oraz podejmują prace wolon-
tarystyczne na rzecz miasta i 
jego mieszkańców. – Tą meto-
dą chcemy zaktywizować oso-
by, które są w trudnej sytua-
cji życiowej. Naszą propozycję 
kierujemy do świdniczan, któ-
rzy chcą coś zmienić w swoim 
życiu i wyjść ze swoich prob-
lemów, oferując swoją pracę 
innym. Dlatego będą mogli li-
czyć na umorzenie czynszu, 
gdy np. zdecydują się na prace 
na rzecz miasta i jego miesz-
kańców. Nowe zasady pomocy 
są kolejnym narzędziem pracy 
socjalnej – mówi Ireneusz Pa-
łac, zastępca prezydenta Świd-
nicy.

Nowe zasady to kolejna 
akcja przeprowadzana z ini-
cjatywy władz miasta, ma-
jąca pomóc osobom, któ-
re zalegają z płatnościa-
mi na rzecz miasta i nie są  
w stanie same wyrwać się ze 
spirali zadłużenia. Wcześniej 
stosowano umorzenia czynszu 
wobec osób, które trzykrotnie 
opłaciły komorne w terminie. 
Istniała również możliwość od-
pracowania czynszu. XRT

Sposób na zadłużonych 

Podać pomocną dłoń

Długi 
wobec miasta 

nie doprowadzą 
do eksmisji 

– jeśli wykaże 
się dobrą wolę 

zaradzenia 
sytuacji
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Nie tylko taniec, ale wspólne 
śpiewanie, zabawy towarzyskie, 
Msza św. lub modlitwa, a także... 
radosne przepychanki na śnie-
gu. Tak bawią się w sylwestra 
wspólnoty w naszej diecezji. 

Prawie cały KSM przy kościele 
NMP Królowej Polski w Świdnicy 
(20–25 osób) bierze udział w za-
bawie w przykościelnych salkach. 
– Są tańce dyskotekowe i zabawy 
towarzyskie – wymieniają uczest-
nicy. –  Na przykład gryzienie jab-
łka powieszonego na nitce, taniec 
w parach na gazecie, którą skła-
da się na coraz mniejsze części, 
taniec z balonem umieszczonym 
pomiędzy czołami. 

– Przed godz. 21 zawsze wyci-
szamy się, tworzymy krąg, chwy-
tamy za ręce i modlimy – wyjaś-
nia ks. Leszek Baranowski, opie-
kun. Natomiast o 24.00 wszyscy 
ze swoim bezalkoholowym szam-
panem wychodzą na zewnątrz i 
wznoszą toast. Robią pokaz zim-
nych ogni, urządzają gonitwy po 
śniegu... Po 2.00 w nocy biorą się 
za sprzątanie, żeby rano mieć siłę 
wstać na Mszę św. 

W parafii św. Franciszka z 
Asyżu (pallotyni) sylwester w 
tym roku w trzech salach or-
ganizują aż trzy gru-
py: ministrantów i oa-
zy młodzieżowej, oazy 
rodzin i chóru, a tak-
że – w tym roku po raz 
pierwszy – działający 
przy parafii Integracyj-
ny Ośrodek Wsparcia 
Dziennego. Spotyka-
ją się po wieczornej 
Mszy świętej.

– W zeszłym roku najbardziej 
ucieszyło mnie wspólne biesiado-
wanie: śpiewanie kolęd i innych 
piosenek oraz opowieści podczas 
zabawy oazy rodzin i chóru  – 
wspomina ks. Zbigniew Stanek, 
proboszcz. 

– Każdy przygotowuje tyle 
pożywienia, ile zje, plus dwa li-
try picia – wyjaśnia młodzież z je-
zuickiej wspólnoty MAGIS (Kłodz-
ko), którzy co roku bawią się u 
sióstr franciszkanek szpitalnych 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich.  – 
Trzy dni wcześniej przywozimy i 
montujemy sprzęt nagłaśniający 
i oświetlenie. 

Jeszcze tylko wspólne przy-
strojenie sali i studwudziestooso-
bowa grupa (tak było w ubiegłym 
roku, gdy przyjechał MAGIS z 
Opola) bawi się do samego rana. 
Furorę robią nie najnowsze pio-
senki, ale te z lat siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych. 

– O północy mamy Mszę św. 
wspólnie z siostrami – wyjaśnia 
o. Maciej Szczęsny, opiekun. – 
Dlaczego? Bo przyjście do nas Pa-
na Jezusa w opłatku chleba to naj-
większy fajerwerk

Tak bawią się też przy in-
nych kościołach naszej diecezji. 
Niektórzy parafianie organizują 

sylwestra poza pleba-
nią (np. w Różance). In-
ni wolą świętować we 
własnym, niewspólnoto-
wym gronie. Wiele mło-
dych osób Nowy Rok 
zamierza powitać pod-
czas Międzynarodowe-
go Spotkania Młodych 
Taizé w Mediolanie. 

DOROTA BAREŁA

Sylwester. Bawi się młodzież i dorośli

Przyjście Jezusa – 
największy fajerwerk
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Setka młodzieży 
i przeboje 
z lat 70. 
oraz 80. 
– to przepis 
MAGIS-u 
na dobrą zabawę 
u sióstr 
w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich



Ogromne blokowiska 
są nieodłącznym elementem 
postkomunistycznego pejzażu 
naszych miast. Klimat 
osiedli staje się wyzwaniem 
dla głoszących Ewangelię. 
Jak sobie z tym radzi część 
wałbrzyskiego Podzamcza?

Ks. prałat Piotr Śliwka, 
proboszcz parafii, opowia-
da. – Na terenie parafii św. 
Anny w latach siedemdzie-
siątych powstało osiedle 
Podzamcze. Tutaj w 1981 
roku powstała parafia Pod-
wyższenia Krzyża Święte-
go, a w 1993 roku rozpo-
częto przygotowania do 
powołania kolejnej parafii. 
Najpierw został utworzo-
ny Samodzielny Ośrodek 
Duszpasterski, wydzielo-
ny z parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego, i zbudo-
wana tymczasowa kaplica 
mszalna z mieszkaniami 
dla księży – wraca do po-
czątków.  

29 czerwca 1994 ro-
ku ks. bp Tadeusz Rybak 
powołał do istnienia para-
fię pod wezwaniem Świę-
tych Apostołów Piotra i 
Pawła. Wspólnota liczyła 
wówczas około dwunastu 
tysięcy mieszkańców. Po 
przeprowadzeniu korek-
ty granic parafię tworzy 
osiem i pół tysiąca wał-
brzyszan. Wszyscy miesz-
kają zaledwie na trzech 
ulicach: Basztowej, Grodz-
kiej i Hetmańskiej. Wios-
ną 1995 r. rozpoczęto bu-
dowę kościoła parafialne-
go. Trzy lata później poło-
żono fundament pod bu-
dowę plebanii.

Prace postępowa-
ły bardzo szybko. Istniało 

niebezpieczeństwo, że lu-
dzie będą niechętni nowej 
budowie. Przez kilkana-
ście lat budowali kościół 
pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego. Stało się jed-
nak inaczej. Praca duszpa-
sterska i wielkoduszność 
parafian okazały się bar-
dzo skuteczne. Dokładnie 
cztery lata po wylaniu fun-
damentów kościół został 
uroczyście konsekrowany 
przez Biskupa legnickie-
go. Jeszcze tego samego 
roku została oddana do 
użytku nowa plebania. W 
Świętym Roku Jubileuszo-
wym parafianie ufundowa-
li trzy dzwony: „Maryja – 
Bogurodzica”,  „Piotr i Pa-
weł”, „Jan Paweł II”. Mi-
mo tych oczywistych suk-
cesów budowlanych, Pro-
boszcz podkreśla sprawy 
duchowe. – Sprowadzone 
zostały relikwie św. siostry 
Faustyny. Zaowocowało to 
cotygodniowym nabożeń-
stwem do Miłosierdzia Bo-
żego. 

Ksiądz Piotr Śliwka cha-
rakteryzuje swoją wspól-
notę. – Parafia jest umiej-
scowiona na ogromnym 
osiedlu bloków z wielkiej 
płyty. Jest to sypialnia dla 
Wałbrzycha. Są tu miesz-
kania spółdzielcze, gór-
nicze, kolejowe, milicyj-

ne, wojskowe, itp., stano-
wi to o różnorodności za-
wodów, ale i poglądów. 
Mieszkańcy w większości 
są finansowo ustabilizowa-
ni, chociaż jest spora gru-
pa wdów i wdowców żyją-
cych bardzo skromnie. 

W parafii dominują 
osoby dorosłe i w pode-
szłym wieku oraz samot-
ne. Niewiele jest młodzie-
ży i dzieci.

Problemem takiej 
wspólnoty jest ogrom-
na anonimowość miesz-
kańców. Zauważa się apa-
tię, lęk przed światem ze-
wnętrznym, u młodszych 
mieszkańców liberalizm 
oraz wynikający z tych po-
staw brak zaangażowa-
nia w życie nie tylko koś-
cielne, ale także społecz-
ne, polityczne i inne. Trze-
ba przyznać, że powstanie 
parafii trochę zneutralizo-
wało ową anonimowość 
– kończy. I zaraz doda-
je – zauważalny jest wy-
raźny wzrost świadomo-
ści religijnej u osób prak-
tykujących życie religijne. 
Wzrosła liczba osób syste-
matycznie przyjmujących 
Komunię św., uczestniczą-
cych w życiu modlitew-
nym parafii. 

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

KS. PRAŁAT 
PIOTR ŚLIWKA

Urodził się 17 maja 1956 ro- 
ku w Środzie Śląskiej. 
Święcenia otrzymał 23 ma-
ja 1981 roku we Wrocła- 
wiu. Jest pierwszym pro-
boszczem parafii Świętych 
Piotra i Pawła. Pełni m.in. 
funkcję diecezjalnego asy-
stenta kościelnego Akcji 
Katolickiej i wicedyrekto-
ra Wydziału Gospodarczego 
naszej kurii.

PANORAMA PARAFII 
pw. Świętych Piotra i Pawła w Wałbrzychu

Z nadzieją w przyszłość
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Kierunek pracy duszpasterskiej nadają zmia-
ny demograficzne wspólnoty. Ponieważ para-
fię tworzą w większości osoby w podeszłym 
wieku, dlatego posługa ewangelizacji musi 
zmierzać do wyjścia naprzeciw ich oczekiwa-
niom. To zrozumiałe. Nie można oczywiście 
zapominać o dzieciach i młodzieży, niestety, 
z roku na rok jest ich coraz mniej.  
Poza tym bardzo charakterystyczne dla nas 
jest zjawisko migracji rodzin. W parafii rocz-
nie wymienia się około 100 rodzin. Nie moż-
na bagatelizować tego zjawiska. Od nas, 
duszpasterzy, ale i od pozostałych parafian 
sytuacja ta wymaga otwartości i wrażliwości 
na osoby przychodzące. W ten sposób no-
wym parafianom ułatwimy proces asymila-
cji i będziemy mogli cieszyć się ich twórczą 
obecnością we wspólnocie.

Zapraszamy na Mszę św.
  Dni powszednie:  

7.00 i 18.30
  Niedziela i święta:  

8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30.
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