
Po raz czternasty odbyła się Między- 
narodowa Giełda Filabirystyczna. 

Od dwóch lat impreza jest organizowa-
na w Świdnicy. Podczas giełdy można było 
zobaczyć wszystko, co jest związane z pi-
wem: od butelek i etykiet po takie gadże-
ty jak szklanki czy otwieracze do kapsli. 
– W Polsce jest nas kilka tysięcy, do 
Świdnicy zjechali najaktywniejsi – mówi 
organizator giełdy, Krzysztof Czarnecki i 
dodaje: – Z tym hobby jest jak z każdym 
innym – zbiera się całe życie, a po śmier-
ci rodzina ma problem, co z tym zrobić 
– uśmiecha się. – Kolekcjonerzy znajdu-
ją przyjemność w uzupełnianiu zbiorów, 

poszukiwaniu ekspona-
tów, zdobywaniu wie-
dzy związanej z historią 
piwa (w której Kościół 
odegrał wyjątkową rolę) 
– kończy. 

BIROFIL, ZNACZY PRZYJACIEL PIWA

Zmartwychwstanie. Pono- 
wne ożywienie martwe-

go ciała, tchnienie weń du-
cha. Czy możliwe jest już tu 
i teraz? Ludzie, którym nie 
brakowało pieniędzy, pod 
wpływem tak wielkiego nie-
szczęścia, jakim jest branie 
narkotyków przez najbliż-
szych, odkrywają znaczenie 
wiary. Narkomani, często 
bezwolni – przez najsilniejszą 
i najbardziej uzależniającą 
substancję, jaką jest heroina 
– uczą się, jak żyć trzeźwo 
i z Bogiem. Doświadczają, 
że zmartwychwstać moż-
na tylko z Chrystusem. 
(Czytaj s. IV i V) 
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Krzysztof 
Lebiedź 
przyjechał 
na giełdę 
z Wrocławia

ZA TYDZIEŃ
  DRUGA ROCZNICA ingresu bisku-

pa świdnickiego
  PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW na 

Jasną Górę
  Panorama parafii PW. NAJŚWIĘ- 

TSZEGO ZBAWICIELA ŚWIATA I MB 
SZKAPLERZNEJ W STRZEGOMIU
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DOROTA BAREŁA
redaktor wydania

Święto polanickich józefitek

Imieniny naszych sióstr
Takiej współpracy i wzajemnych 
relacji można tylko pozazdrościć. 
Józefitki z Polanicy Zdroju muszą 
cieszyć się ogromnym autorytetem, 
skoro cała społeczność specjalnej 
szkoły, sąsiadującej z ich placówką, 
od lat wspólnie obchodzi 
wspomnienie patrona zakonnic 
– św. Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.

Prowadzony przez siostry 
ośrodek szkolno-wychowaw-
czy bardzo ściśle współpracuje 
ze szkołą. Dlatego też dorocz-
ne święto polanickich józefitek 
często nazywane jest po pro-
stu „imieninami sióstr”. A sko-
ro są imieniny, to musi być tak-
że uroczystość. Taka jest już 
wieloletnia tradycja i nie ina-
czej było w tym roku.

Spotkanie, które odbyło się 
w piątek 17 marca, przygoto-
wali nauczyciele szkoły wraz 
z uczniami. Tym razem była 
to uroczystość połączona ze 
Szkolnym Przeglądem Małych 

Form Teatralnych, w 
którym w rolę jurorów 
wcieliły się polanickie  
zakonnice. Wiele spo-
śród zaprezentowa-
nych przez uczniów 
przedstawień nawiązy-
wało do pracy i posłu-
gi sióstr św. Józefa.

– Przez uczniów i nauczy-
cieli szkoły jesteśmy traktowa-
ne prawie jak rodzice – mówi 
przełożona polanickiego do-
mu s. Marit. – To zazwyczaj my 
jako pierwsze wiemy o wszel-

kich sukcesach lub po-
rażkach naszych pod-
opiecznych – dodaje.

Polanickie józefitki 
wraz ze świeckimi pra-
cownikami opiekują 
się niemal setką dzieci 
i młodzieży zamiesz-

kującymi ich ośrodek. Stano-
wią oni większą część społecz-
ności sąsiadującej z nimi szko-
ły. Zresztą mieści się ona w wy-
najmowanych od sióstr budyn-
kach.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

W tym roku 
główną atrakcją 
był Szkolny 
Przegląd 
Małych Form 
Teatralnych
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Strachy na wypalaczy 
BYSTRZYCA GÓRNA. Od 
kilku lat w okresie wiosny i je-
sieni szkoły włączają się w ak-
cję „Nie palcie skowronków”. 
Celem akcji jest walka ze zwy-
czajem wypalania traw. Także 
wychowankowie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w 
Bystrzycy Górnej przygotowa-
li stracha na… wypalaczy, któ-
ry ma strzec łąki i nieużytki 
przed bezmyślnymi gospoda-
rzami. Warto wspomnieć, że w 
akcje wymierzone przeciwko 
wypalaniu traw jest mocno za-
angażowany William Wharton 
(który w związku z tym odwie-
dził dwa lata temu Świdnicę). 
Sławny pisarz i malarz patro-
nuje takim przedsięwzięciom 

po tym, jak jego córka, zięć i 
dwie wnuczki zginęli w kata-
strofie samochodowej, spowo-
dowanej niekontrolowanym 
pożarem wywołanym właśnie 
wypalaniem traw.

Bystrzycki strażnik traw
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Co przed nami?
WSPÓLNOTA SEMINARYJ- 
NA przygotowuje dzień sku-
pienia dla rodziców alumnów 
(22 i 23 kwietnia). Natomiast 
30 kwietnia odbędzie się spot-
kanie prezesów parafialnych 
kół Towarzystwa Przyjaciół 
Seminarium. Uczestnicy naj-
pierw zgromadzą się w ka-

tedrze na wspólnej Mszy św. 
Potem udadzą się na obrady 
do gmachu seminaryjnego. Od 
1 do 3 maja klerycy udadzą 
się na pielgrzymkę do grobu 
św. Wojciecha (patrona semi-
narium) w Gnieźnie. Po dro-
dze nawiedzą sanktuarium w 
Licheniu. 

Nie – dla imienia Papieża
BIELAWA. W lutym do miesz-
kańców Bielawy trafiło 12 ty-
sięcy ankiet, dotyczących zmia-
ny nazwy osiedla XXV-lecia PRL 
na osiedle Jana Pawła II. W zało-
żeniu władz miasta była to for-
ma konsultacji zmierzającej do 
poznania opinii mieszkańców. 
Wynik wydawał się oczywisty, a 
sam pomysł zrodził się niemal na-
tychmiast po śmierci Wielkiego 
Polaka. Po przeliczeniu ponad 
trzech tysięcy zwróconych ankiet 
okazało się, że mieszkańcy wolą, 
aby nazwa osiedla sławiła Polskę 
Ludową… Za zmianą nazwy by-
ło tylko 376 ankiet, czyli mniej 
więcej 12 procent. Reszta wy-

raziła niechęć 
do pomysłu. 
Jeszcze gor-
szy obraz rysu-
je się po ana-
lizie głosów 
tych bielawian, 
którzy miesz-
kają na osiedlu 
XXV-lecia. Tam 
na „tak” było 
zaledwie dzie-
więć procent 
respondentów.

Bez Jana Pawła II 
nie byłoby u nas 
wolności, której 
konsekwencją 
jest m.in. 
prawo wyboru. 
Korzystając  
z tego przywileju, 
mieszkańcy 
Bielawy odrzucili 
Papieża jako 
patrona swojego 
osiedla

Mamy olimpijczyków 
FINAŁ etapu diecezjalnego 
XVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
Teologii Katolickiej dla mło-
dzieży szkół ponadgimnazjal-
nych wyłonił czwórkę naj-
lepszych. Laureatami zostali: 
Justyna Kamińska – II LO w 
Świdnicy; Alicja Szwiec – LO 

w Kłodzku; Eryk Cichocki – 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Świdnicy; Bartosz Pietrzak – 
II LO w Wałbrzychu. Ta czwór-
ka będzie reprezentować na-
szą diecezję w finale ogólno-
polskim olimpiady w Gdańsku 
21 i 22 kwietnia.

Odznaczona za cierpienie
STRZEGOM. Siostra Chryzan- 
ta, ze zgromadzenia sióstr el-
żbietanek, otrzymała Krzyż 
Zesłańców Sybiru (na zdjęciu). 
Uroczystość odbyła się na począt-
ku marca w tamtejszym urzędzie 
miejskim. Stanisław Sitarz, prze-
wodniczący strzegomskiej Rady 
Miejskiej, gratulując zakonnicy, 
wyraził radość z faktu, że, jak 
podkreślił, „tacy ludzie zamiesz-
kują gminę Strzegom”. – Chylę 
głowę przed twoim wkładem 
w dokonania narodu polskiego 
– powiedział. Krzyż Zesłańców 
Sybiru jest jednym z najważniej-

szych odznaczeń za zasługi po-
niesione dla przetrwania, chwa-
ły i rozwoju Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jest wyrazem narodowej 
pamięci i hołdem dla męczeń-
stwa sybiraków oraz ich wierno-
ści ideałom wolności i niepodle-
głości. Siostra Chryzanta zosta-
ła deportowana na Syberię wraz 
z rodziną w czerwcu 1941 roku. 
Jako dziecko przeszła gehennę 
Wschodu, przez lata nędzy i upo-
korzenia dotykała dna egzysten-
cji ludzkiej. Po niecałych pięciu 
latach udało się jej z najbliższymi 
powrócić do Ojczyzny.

Bezpieczny Senior 
GMINA KŁODZKO. Komen- 
da Powiatowa Policji w 
Kłodzku przygotowała pro-
gram edukacyjno-informacyj-
ny „Bezpieczny Senior”, skie-
rowany do najstarszych oby-
wateli powiatu kłodzkiego. 
Urząd Gminy Kłodzko, po-
dobnie jak inne samorządy, 
popierając tę akcję, wydaje 
2000 sztuk ulotek informa-
cyjnych. Program ma na ce-
lu przestrzec seniorów przed 
oszustami-domokrążcami i za-
pobiec konsekwencjom nie-

przemyślanych decyzji. Ulotka 
pokazuje wzory dokumen-
tów-upoważnień osobowych 
przedstawicieli takich insty-
tucji, jak Zakład Gazowniczy, 
Zakład Energetyczny, Ośrodek 
Pomocy Społecznej, którzy 
służbowo odwiedzają domo-
stwa. W przypadku Gminy 
Kłodzko znajdą się tam także 
przydatne numery telefonów 
instytucji i osób, które mo-
gą pomóc w razie manipulacji 
oraz telefony urzędnicze po-
dzielone na kategorie spraw.AR
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Słowo naszego Biskupa

BÓG KOCHA NASZ 
ŚWIAT!

Przypomnieliś- 
my sobie dzi-
siaj podstawową 
prawdę o miło-
ści Boga do świa-
ta i do każdego 

z nas, chciejmy zastanowić 
się nad naszą odpowiedzią 
na tę radosną nowinę. Jaka 
to ma być odpowiedź? Może 
dwuetapowa: Pierwszy etap 
to uwierzenie w miłość Bożą: 
„Myśmy uwierzyli miłości, ja-
ką Bóg ma ku nam!” (1 J 4,16). 
Jest to rzecz najwspanialsza, 
a zarazem jedna z najtrudniej-
szych na świecie! Tylko nie-
liczni mogą z czystym sumie-
niem powtórzyć to zdanie. 
Świat dzisiejszy nie wierzy w 
miłość. Jest zbyt wiele zdrad, 
zbyt wiele rozczarowań. Kto 
choć raz został zdradzony czy 
zraniony w miłości, ten lę-
ka się kochać i często też 
nie chce być kochanym. Może 
dlatego, gdyż wie, jak to bo-
li, gdy się zostaje oszukanym, 
zdradzonym. „Myśmy uwie-
rzyli miłości, jaką Bóg ma ku 
nam!” (1 J 4,16). Uczynić to 
zdanie swoim po Oświęcimiu, 
po Kołymie, wypowiadać je 
w kontekście ludzkiej podło-
ści, niesprawiedliwości, cho-
rób i cierpień, zwłaszcza nie-
winnych, to wielkie bohater-
stwo, to prawdziwa łaska. 
Drugi etap to okazywać świa-
tu, że miłość jest możliwa, 
że jest możliwa w twojej ro-
dzinie, w zakładzie pracy, że 
jest możliwa w kręgu ludzi, 
z którymi na co dzień żyjesz. 
W naszym programie wielko-
postnego nawracania się i od-
nowy duchowej porządkujmy 
nasze życie, to codzienne, to 
zwyczajne. Niech dobre bę-
dą nasze uczynki. Stawajmy 
się przez to ludźmi świat-
ła. Niech wypełniają się na 
nas słowa Chrystusa z dzi-
siejszego przesłania ewange-
licznego: „Kto spełnia wyma-
gania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że 
jego uczynki są dokonane w 
Bogu” (J 3,21). 

BP IGNACY DEC

Dwa lata minęło

Seminarium – moja radość
Mija druga rocznica ingresu 
biskupa do katedry świdnickiej. 
O tym, jak minął ten czas 
i planach na przyszłość 
z ks. biskupem 
Ignacym Decem, 
naszym ordynariuszem, 
rozmawia Dorota Bareła.

DOROTA BAREŁA: – Jak Ksiądz 
Biskup ocenia drugi rok ist-
nienia diecezji?

KS. BP IGNACY DEC: – Po-
zytywnie. W pierwszym roku 
udało się nam wyremontować 
gmach dla kurii biskupiej oraz 
przygotować w nim mieszka-
nie dla biskupa świdnickiego. 
W drugim roku przystąpili-
śmy do prac nad ulokowaniem 
w Świdnicy Wyższego Semi-
narium Duchownego. To bar-
dzo poważne przedsięwzię-
cie, gdyż zaczynamy wszyst-
ko prawie od zera. Przygoto-
wać mieszkania dla ponad 80 
osób, urządzić kaplicę, sale 
wykładowe, bibliotekę, sani-
tariaty to przecież niemała in-
westycja. Było do przewidze-
nia, że nie uda się nam tego 
zrobić tak szybko ze względu 
na brak funduszy. Cieszę się 
jednak, że w lecie ubiegłego 
roku przygotowaliśmy miesz-
kania dla 40 (a więc dla poło-
wy) alumnów. Zatem od paź-
dziernika ub.r. mamy w Świd-
nicy trzy lata studiów filozo-
ficzno-teologicznych: pierw-
szy, drugi i szósty (pozosta-
łe nadal w MWSD we Wrocła-
wiu). To uważam za najwięk-
sze osiągnięcie w drugim ro-
ku istnienia diecezji. 

Które z inicjatyw podejmowa-
nych na terenie diecezji uwa-
ża Ksiądz Biskup za najcen-
niejsze?

– Przygotowujemy się po-
woli w naszej diecezji do pe-
regrynacji obrazu Jezusa Miło-
siernego. W tym roku wszyst-
kie serie rekolekcji dla kapła-

nów uwzględnią to za-
mierzenie. Myślę, że 
peregrynacja rozpo-
cznie się w przyszłym 
roku na wiosnę.

Które wydarzenia z 
ostatniego roku spra-
wiły Księdzu Bisku-
powi największą ra-
dość?

– Oczywiście za-
istnienie w Świdni-
cy Wyższego Semina-
rium Duchownego. Wiem, jak 
ważna jest to instytucja, gdyż 
pracowałem w niej 13 lat. Cie-
szę się także, że w ostatnim 
roku udało się nam sprowa-
dzić do Świdnicy dwa nowe 
zgromadzenia zakonne: Sio-
stry Franciszkanki Rodziny 
Maryi, które posługują w re-
zydencji biskupiej, oraz sio-
stry jadwiżanki, które pracują 
w seminarium.

Co najbardziej zasmuciło?

– Wszyscy przeżyliśmy bar-
dzo głęboko odejście Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Smucimy się,  
gdy się nie pamięta o dziedzi-
ctwie, które nam zostawił, albo 
gdy się manipuluje jego osobą, 
bo, niestety, i tak czasem bywa  
w niektórych mediach. 

Czy da się policzyć, ile razy w 
ubiegłym roku Ksiądz Biskup 
wyjeżdżał ze Świdnicy, a ile 
razy z diecezji? Jakie waż-

ne dla diecezji sprawy 
podejmowano podczas 
tych wyjazdów?

– Nie mogę powie-
dzieć z pamięci. Ktoś 
to może kiedyś poli-
czy. Mogę tylko tu po-
dać, że w 2005 r. zwi-
zytowałem cztery de-
kanaty, udzieliłem sa-
kramentu bierzmowa-
nia 7134 osobom, wy-
głosiłem 283 kazań, 
470 różnych przemó-

wień; wyświęciłem ośmiu dia-
konów na kapłanów i 5 akoli-
tów na diakonów, głosiłem 3 
listy pasterskie i kilkanaście 
odezw.  

Jakie plany, a jakie marzenia 
związane są z kolejnym, trze-
cim już rokiem istnienia die-
cezji ma Ksiądz Biskup?

– Będziemy prosić w nieda-
lekiej przyszłości Ojca Święte-
go o przydzielenie nam bisku-
pa pomocniczego, gdyż pracy 
w diecezji jest bardzo dużo, a 
diecezje tej wielkości co na-
sza mają biskupów pomocni-
czych. Zachęcam całą diecezję 
do modlitwy w tej intencji.

Zatem, korzystając z oka-
zji, chcę wszystkich, którzy 
czytają ten wywiad, pozdro-
wić, podziękować za modli-
twę i za wszelką życzliwość 
oraz prosić o dalsze wsparcie 
modlitewne i wszelkie inne. 
Szczęść Boże! 

Remont budynku 
kurii, którą 
poświęcił 1 maja 
ub.r. ks. abp 
Józef Kowalczyk, 
i ulokowanie 
w Świdnicy 
Wyższego 
Seminarium 
Duchownego 
to dwa 
najważniejsze 
wydarzenia 
od czasu ingresu
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Sonda

CO MI DAŁO 
CENACOLO?

GRZEGORZ,  
9 LAT BRAŁ NARKOTYKI,  
OD 8 LAT WE WSPÓLNOCIE

– Nauczyło mnie 
być bardziej kon- 
kretnym, praw-
dziwym. Poka- 
zało, że sens ma-
ją sprawy, w któ-

rych kiedyś nie dostrzegałem 
wartości: np. wiara w dobro, 
nie poprzestawanie na tym, 
że coś robię dobrze, ale sta-
ranie się, by robić to jesz-
cze lepiej. Wspólnota nauczy-
ła mnie pracować: starannie, 
sumiennie, z sercem, dbając 
o narzędzia; pokazała, że pra-
ca może być pasją, że mo-
żesz czuć się spełniony, bo 
udało się wylać łuk czy zrobić 
ławki do kaplicy. Tu odkryłem 
wartość przyjaźni: dzielenia 
się tym, co przeżywam, prze-
praszania, budowania relacji 
z osobami, do których nie 
czuję sympatii. I pokazała, że 
modlitwa to taki telefon ko-
mórkowy do Boga...

MARCIN,
2 LATA BRAŁ NARKOTYKI,  
4 LATA WE WSPÓLNOCIE

– Cenacolo da-
ło mi nowe ży-
cie, tożsamość. 
Wyciągnęło z ba- 
łaganu, w któ-
rym byłem: z 

narkotyków. Tylko dzięki 
wspólnocie doceniam rze-
czy, których wartości przed-
tem nie widziałem: wartości 
pieniądza, oszczędzania. Tu 
poznałem, czym jest praw-
dziwa przyjaźń. Moi kole-
dzy sprzed wspólnoty po-
trafili być mili, gdy widzieli 
w tym korzyść. Tutaj chłop-
cy życzą mi dobrze, mówią 
prawdę, pokazują błędy, słu-
żą pomocą w dzień i w nocy. 
Dzięki wspólnocie nauczy-
łem się głębiej modlić, pro-
sić Boga o pomoc w mo-
mentach trudnych, gdy nie 
wiem, co robić. Kiedyś w ta-
kich chwilach sięgnąłbym po 
narkotyki, teraz rozwiązuję 
problem w inny sposób.

O n,  Agnieszka i Andrzej 
ze Strzegomia, Rafał 
oraz Grzegorz z 
Dzierżoniowa. W na-

szej diecezji jest przynajmniej 
pięć osób, które wychodzą lub 
wyszły z nałogu dzięki wspól-
nocie Cenacolo, założonej przez 
katolicką siostrę zakonną Elwirę.

Zaczęło się układać

– Moje problemy zaczęły 
się jeszcze przed narkotykami 
– wspomina Marek. – Byłem za-
kompleksionym, zamkniętym w 
sobie nastolatkiem. 

Los wydawał się uśmiech-
nąć, gdy Marek zauważył na 
osiedlu grupę punków. – Mieli 
to, czego potrzebowałem: silni 
(ludzie czuli przed nimi respekt) 

i, jak mi się wtedy wydawało, 
szczęśliwi – opowiada. 

Jako czternastolatek został 
jednym z nich. Wkrótce znalazł 
prosty sposób na pokonywanie 
swoich problemów. Kiedy było 
ciężko  przezwyciężyć się, po-
wiedzieć coś, pił alkohol, kom-
pot, palił trawkę, brał amfetami-
nę, tabletki. 

– To był czas, w którym 
wszystko zaczęło się układać, 
tak jak chciałem. Wyrzucenie 
ze szkoły odczytałem jako od-
zyskanie wolności. Do pracy nie 
chciało mi się iść, bo łatwiej-
szym sposobem na „zarabianie”  
były kombinacje, kradzież.

O problemach lepiej 
zapomnieć
Podobnie wyglądała histo-

ria innych narkomanów. Zbyt 
słaby lub zbyt powierzchowny  
kontakt z rodzicami, komplek-
sy, ciekawość. Zaczynali od tzw. 
miękkich narkotyków, kończyli 
na heroinie. 

Agnieszka (dziś 23 lata, od 
trzech lat we wspólnocie) brała 
ją ostatnie trzy miesiące.  

– Domyślałam się prawdy, 
widząc zmęczone oczy córki. 
Mój mąż, Zbyszek, na pew-
no też. Ale woleliśmy nie wie-
dzieć: Agnieszka zdała prze-
cież maturę, dostała się na stu-
dia… – mówi mama Mariola. – 
A my próbowaliśmy dzieciom 
zapewnić wszystko. Nie wie-
dzieliśmy wtedy, że w naszej 
rodzinie brakowało najważniej-
szego: Boga. 

Marek: – Po kilku latach 
bliscy przestali otwierać mi 
drzwi. Wiedzieli, że gdy się 
zjawię, coś w domu zginie, za-
cznę wyłudzać pieniądze. Ko-
ledzy odchodzili: kilku znala-
zło się w areszcie, jeden zwa-
riował, na tych, którzy nadal 
ćpali, coraz mniej mogłem li-
czyć.  W życiu przeszkadzał mu 
potężny strach, który ustępo-

wał po kolejnej dawce. Żeby 
pójść do pracy, musiał rano coś 
wziąć. By podołać obowiązkom 
– znów coś łykał. W zajęciu się 
dzieckiem, rozmowie z rodziną 
pomagała następna tabletka.

Ćpuna nie oszukasz

Do Cenacolo trafił dzięki lu-
dziom z Odnowy. 

– Byłem 25-latkiem, a chło-
paki ze wspólnoty pokazali mi, 

Twoje dziecko też można uratować! 

Narkoman idzie do nieba

tekst 
DOROTA BAREŁA

Myślę, że bez Jezusa 
nie powstałbym 

z narkotyków. Próbowałem: 
cztery razy byłem w szpitalu, 

trzy razy na odwyku, raz 
na oddziale psychiatrycznym. 

Udało się dopiero 
dzięki wspólnocie 

Cenacolo 
– mówi Marek, 
dwudziestoośmiolatek 

ze Świdnicy, który ćpał 
przez dziesięć lat.
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że nadal mam problemy, z któ-
rymi borykałem się jako 14-la-
tek. Trudno mi było zaakcep-
tować prawdę o samym sobie. 
Uwierzyłem już przecież, że je-
stem twardy i silny, a oni wytyka-
li moje lęki, kłamstwa, lenistwo, 
niedojrzałość... Próbowałem ni-
mi manipulować, jak lekarzami 
w ośrodkach. Nie udało się – 
drugiego narkomana nie miałem 
szans oszukać. Po pół roku zro-
zumiałem, że muszę tu zostać 

i zrobić coś z 
sobą, bo nie 
potrafię żyć.

– Napraw-
dę potrzebu-
ję wspólnoty, 
chcę być silna 
i pewna tego, 
kim jestem i 
czego chcę – 
pisze Agniesz-
ka w ostat-
nim z listów. 
– Tak, żebym 
wiedziała, że  
któregoś dnia 
nie okaże się, 
że nie potra-
fię powiedzieć 
„nie” pragnie-
niu ćpania.

Marek: – 
Było mi tak ciężko, że postano-
wiłem spróbować tego, o czym 
mówili inni: modlitwy. Po ja-
kimś czasie odkryłem pierwszą 
prawidłowość: gdy się mod-
lę, mam siły do pracy, do tego, 
żeby być prawdziwym, mieć 
uśmiech na twarzy, nie wdawać 

się w kłótnie. Ponieważ prag-
nął dobrze się czuć, zaczął re-
gularnie prosić Boga o pomoc. 
Podobnie było z przyjaźnią – 
dzięki szczerym rozmowom 
stawał się mniej spięty, radoś-
niejszy. Satysfakcję dawała mu 
też dobrze wykonana praca. 

Wypełnić pustkę

Ludzie z Cenacolo twierdzą 
zgodnie, że początkowo narko-
tyki bardzo się im podobały, wy-
dawały się lekarstwem na wszel-
kie zło, wypełniały wewnętrz-
ną pustkę.

– Wiem, że to stare życie bę-
dzie chciało wrócić, że codzien-
nie rano trzeba będzie podej-
mować wybór: czy pójdę dobrą 
drogą, czy wrócę do tego, co 
było – mówi Marek. – Ale dzięki 
wartościom, które odkrywam, 
wiem, że mogę być szczęśliwy 
bez narkotyków. Chcę żyć do-
brze: pracować i pamiętać o 
wartościach, które udało mi się 
znaleźć. Proszę w modlitwie, by 
mi się udało.  
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WSPÓLNOTA CENACOLO
jest stowarzyszeniem chrześcijańskim, które przygarnia młodych ludzi: zbun-
towanych, rozczarowanych, pragnących odnaleźć własną tożsamość, radość i 
sens życia. W większości należą do niej narkomani. Została założona w 1983 r. 
przez zakonnicę ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – Elwirę Petrozzi z Włoch. 
Obecnie na całym świecie istnieje ponad 50 domów dla chłopców i dziewcząt, 
gdzie z problemów wychodzi się nie przy pomocy terapii prowadzonej  przez le-
karzy, ale poprzez przyjaźń, modlitwę i pracę. 75 proc. osób wychodzi tu z nar-
komanii. Informacje o domach i zaproszenie osób ze wspólnoty do parafii moż-
na uzyskać:  
Adresy: 
  Giezkowo koło Koszalina, tel. (094) 318-39-38
  Jastrzębie Zdrój koło Katowic, tel. (032) 472-36-64
  Poręba Radlna koło Tarnowa, tel. (014) 67-95-123.
Więcej informacji o wspólnocie na str. internetowej: www.comunitacenacolo.it 
i w nr. 8. „Gościa Niedzielnego” z 20.02.2005 r. (dostępny w archiwum na stro-
nie www.goscniedzielny.pl).



Twoje dziecko też można uratować! 

Narkoman idzie do nieba
Każdy narkoman 
nosi maskę: 
udaje kogoś, 
kim nie jest. 
Wspólnota 
ściąga maskę, 
przez odkrycie 
i akceptację 
kompleksów, 
a później powolną 
przemianę. 
Na zdjęciu: spektakl 
w wykonaniu 
chłopców 
z Cenacolo 
podczas 
spotkania 
z rodzicami 
w Licheniu, 
1 i 2 marca 
2006 r.

Sonda

CO DAJE 
WSPÓLNOTA?

KS. WACŁAW GRONDALSKI,
OPIEKUN WSPÓLNOTY  
W GIEZKOWIE
– Wspólnota da-
ła mi nawróce-
nie. My, księ-
ża, tak samo 
jak inni ludzie, 
nie jesteśmy 
wolni od zła, słabości, py-
chy, a swoją siłę bierze-
my z miłości do Chrystusa. 
S. Elwira (założycielka 
Cenacolo) na pytanie o ro-
dzaj terapii we wspólno-
cie, mówi: Chrystoterapia. 
Jezus leczy. Wspólnota 
otwiera drzwi do miłości 
Jezusa – m.in. przez świa-
dectwa nawrócenia, które 
słyszę podczas spowiedzi.

GRAŻYNA,
MAMA JEDNEGO Z CHŁOPCÓW  
ZE WSPÓLNOTY
– Gdy dwa la-
ta temu usłysza-
łam, jak rodzic 
dziękuje Bogu 
za to, że jego 
dzieci były nar-
komanami, pomyślałam: 
wariat. Teraz sama czuję 
wdzięczność, że syn spot-
kał na swojej drodze narko-
tyki. Gdyby nie one – w na-
szym życiu nadal brakowa-
łoby silnej wiary, ufności, 
pokoju i zgody.

BP IGNACY JEŻ,
BISKUP SENIOR DIECEZJI  
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ,
PRZYJACIEL WSPÓLNOTY
– Gdy mam czas, 
lubię przyjeż-
dżać do chłop-
ców z Cenacolo 
na pizzę lub ka-
wę. Wciąż zadzi-
wia mnie w nich to, że po-
trafią mocno się modlić, pra-
cować i prowadzić pobożne 
życie. Jako były rektor niż-
szego seminarium wiem, 
jak trudno przekonać mło-
dzież męską do postępowa-
nia zgodnie z religijną mo-
tywacją. A tu chłopcy mają 
bardzo silną motywację.
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Scenki dramatyczne, dopasowane
do nich przeboje, gody weselne,
w których brali udział rekolektanci,
pantomima i świadectwa nastolatków.

Tak wyglądały rekolekcje udzielane przez 
wspólnotę MAGIS z Kłodzka w Zespole Szkół 
Katolickich im. Świętej Rodziny w Krakowie. 

– To już tradycja: od pięciu lat wyjeżdżam 
z coraz to nową grupą młodzieży na rekolek-
cje wielkopostne, a ostatnio także na adwen-
towe – wyjaśnia o. Maciej Szczęsny, opiekun 
wspólnoty z Kłodzka. – Tym razem na spotka-
nia trwające od 6 do 8 marca poje-
chało ze mną dziesięć osób – z klas 
od drugiej gimnazjum do czwar-
tej liceum. 

„Zawsze jestem przy Tobie”  – 
ten refren przewijał się przez wpro-
wadzenia i przedstawienie pierw-
szego dnia. Młodzi przedsta-
wiali sceny z życia narze-
czonych, pokazując, jak 
ci odchodzili i wracali 
do Boga. Drugiego 
dnia, opowiadali 
o życiu rodzin-
nym i kole-
żeńskim, po-
kazując, na 
czym pole-
ga kuszenie 
do grzechu. 

„Kochasz mnie pomimo wszystko” – zdawa-
li się zwracać do Jezusa w tym spektaklu.

– Cieszę się, że mogłam przekazać lu-
dziom to, czym żyję – wyjaśnia Aleksandra 
Mielniczek, kl. III gimnazjum. – Było mi tro-
chę ciężko, ponieważ grałam złego ducha, 
który nakłaniał innych do grzechu i oskar-
żał Jezusa.

– Sam udział w scenkach nie stanowi dla 
mnie problemu – mówi Dominik Sroka, lat 
18. – Ale, grając Jezusa, wciąż towarzyszyła 
mi świadomość, że mogę to zrobić lepiej – by 
wyrażać sobą Jego głęboki pokój i miłość. 

– Dopiero po przedstawieniu zaczęłam 
się utożsamiać z bohaterką, w któ-
rą się wcieliłam – wspomina Joan-
na Tunk, kl. I LO, odtwórczyni głów-
nej roli w pierwszym dniu rekolek-
cji. – Obserwując jej przemianę, do-
strzegłam, co we mnie zmieniło się 
w ostatnim okresie, a nad czym trze-

ba jeszcze popracować. 
– Najwspanialsze były drżące 

ręce młodych podczas ostat-
niego dnia, w którym 

mówili świadectwa o 
tym, co znaczy w ich 
życiu Pan Jezus – 

opowiada o. Ma-
ciej. – One poka-
zywały, że byli au-
tentyczni. 

– Byłam dum-
na ze świadectwa 

koleżanki z mojego pokoju – dodaje Aleksan-
dra Mielniczek. – Na początku bała się,  tak że 
momentami miała łzy w oczach, ale po roz-
mowie z ojcem i z nami odważyła się podzie-
lić doświadczeniem z innymi, i wyszło jej to 
bardzo dobrze. 

Rekolekcje MAGIS-u, chociaż oparte na 
tym samym schemacie, co roku są inne. 

– Młodzież korzysta z pomysłów po-
przedników, ale zawsze dodaje coś nowego 
od siebie – wyjaśnia o. Maciej. 

DOROTA BAREŁA

Młodzież z Kłodzka udziela rekolekcji w Krakowie 

Kochasz mnie mimo wszystko

„Zawsze jestem przy Tobie”  – 
ten refren przewijał się przez wpro-
wadzenia i przedstawienie pierw-
szego dnia. Młodzi przedsta-
wiali sceny z życia narze-
czonych, pokazując, jak 
ci odchodzili i wracali 
do Boga. Drugiego 
dnia, opowiadali 
o życiu rodzin-

cji. – Obserwując jej przemianę, do-
strzegłam, co we mnie zmieniło się 
w ostatnim okresie, a nad czym trze-

ba jeszcze popracować. 
– Najwspanialsze były drżące 

ręce młodych podczas ostat-
niego dnia, w którym 

mówili świadectwa o 
tym, co znaczy w ich 

Młodzi 
rekolekcjoniści
z Kłodzka
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O Bogu nie tylko mówi kazania i pisze artyku-
ły, ale gra i śpiewa w rytmie rap oraz raga. Nie 
przyznał się jednak do tego półtora tygodnia 
temu, gdy wraz z 10-osobową grupą mło-
dzieży prowadził rekolekcje dla nastolatków 
w parafii Wniebowzięcia NMP w Kłodzku...

Dlaczego? Ponieważ nie chciał zdobywać 
młodych chwaleniem się dokonaniami, tylko 
autentycznością.

O. Fabian Błaszkiewicz, jezuita, prowa-
dzi w Nowym Sączu grupę dla młodzie-
ży i Odnowę w Duchu Świętym, pracuje ja-
ko katecheta. Muzyką zajmował się jeszcze 
przed wstąpieniem do zakonu, a dwa lata te-
mu wraz z o. Marcinem Baranem założył ze-
spół Korzeń z Kraju Melchizedeka. Dla nie-
go komponuje muzykę, pisze część tekstów 
i trochę śpiewa.

– Nasze teksty odnoszą się do aktualnych 
problemów społecznych, np. ubóstwa, nie-
sprawiedliwości i terroryzmu, a równocześ-
nie są mocno zakorzenione w Biblii – wyjaś-
nia o. Fabian. – Natomiast muzyka nawiązu-
je do undergroundowego hip-hopu, raga i 
dancehall’u. Owszem, ten styl jest może nie-

kiedy prostacki i dziwaczny, ale – moim zda-
niem – dobry do głoszenia słowa, bo spo-
łecznie zaangażowany. 

– Oczywiście, jeżeli śpiewam, że uwiel-
bienie jest skuteczne w duchowej walce, 
to trudno, bym dopasował do tego toporną 
muzykę, ale jeśli tekst mówi np. o nieletnich, 
wykorzystywanych do pracy fizycznej – rap z 
ciężkim elektronicznym podkładem oddaje 

wagę tego problemu.
Zespół Korzeń z Kra-

ju Melchizedeka w listo-
padzie 2005 r. wydał płytę 
pt. „Radikala”. Niestety, ze 
względu na pobyt o. Mar-
cina w Niemczech, koncer-
towanie jest na razie nie-
możliwe. Ojcowie planują 
je w przyszłości. DB

O. ANDRZEJ MIGACZ

gospodarz rekolekcji

Dla młodzieży z Krakowa nowoś-
cią podczas rekolekcji były scen-

ki, które odgrywali młodzi z Kłodzka. 
Najbardziej jednak przemówiły do nich 
świadectwa – to, że swoją wiarą dzie-
lili się ich rówieśnicy, z którymi mogą 
się identyfikować, którzy są dla nich 
bardziej wiarygodni, ponieważ mają 
podobne problemy, sposób myślenia. 
Efektem tych rekolekcji jest zaanga-
żowanie młodzieży z Krakowa: ok. 
80 proc. przystąpiło podczas nich do 
Komunii, a 30 osób zapisało się do 
naszej grupy MAGIS. 

MOIM 
ZDANIEM

DJ Fabbs, czyli o. Fabian i RAP

Dobry do głoszenia Słowa

Zdaję sobie 
sprawę,
że uprawiam 
muzykę niszową, 
przeznaczoną 
dla mniejszości 
– wyjaśnia 
o. Fabian 
BłaszkiewiczD

O
M

IN
IK

 S
RO

KA



G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
26 m

arca 2006

VII

Pod takim tytułem, przez trzy rekolekcyjne 
dni, ks. Bronisław Piśnicki podprowadzał 
anonimowych alkoholików bliżej Boga. 

Są takie miejsca na mapie naszej diece-
zji, w których niebo bardzo mocno dotyka 
ziemi – bardziej niż gdzie indziej. Tak dzie-
je się z całą pewnością w Diecezjalnym Do-
mu Rekolekcyjnym w Zagórzu Śląskim. 

Znają ten dom m.in. oazowicze, człon-
kowie Domowego Kościoła, klerycy wraz 
z ich rekolektantami oraz anonimowi alko-
holicy. Ci ostatni – nie tylko z naszej diece-
zji, ale i z całego Dolnego Śląska – dwa ra-
zy w roku zjeżdżają się na Rekolekcje Trzeź-
wościowe. W tym roku (od 10 do 12 mar-
ca) przybyli m.in. z Ziębic, Oleśnicy, Legni-
cy, Bogatyni i Karpacza. 

Tradycyjnie rekolekcjom przewodził 
duszpasterz trzeźwości diecezji legnickiej, 
ks. Bronisław Piśnicki. 

Program

świętych ćwiczeń obejmował nie tylko 
żelazne punkty każdych rekolekcji: Msze 

św., Drogę Krzyżową czy konferencje. Re-
kolekcjonista zaproponował także mityng 
otwarty nt. „ Jestem bezsilny wobec…” –  
co jest charakterystyczne dla rekolekcji 
trzeźwościowych. – Mityng jest czasem, 
kiedy z uwagą wsłuchujemy się w drugie-
go człowieka, ale i mamy pewność, że sa-
mi jesteśmy przyjęci przez innych takimi, 
jakimi jesteśmy – tłumaczy Kazik, alko-
holik. A Iwona, współuzależnio-
na, dodaje: – Mityngowe dziele-
nie się życiem to wielka manife-
stacja zaufania i wyznanie: „je-
steście mi potrzebni” oraz „nie 
jesteś sama”. 

Uczestnicy cieszyli się obecnością ks. 
prałata Wenancjusza Roga z Wałbrzycha, 
który sprawował sakramenty Eucharystii 
i pokuty.

Owoce

tego świętego czasu to przede wszystkim 
rozproszenie wielu duchowych ciemności – 

dzieli się wrażeniami Jolanta, współ-
uzależniona. – Potrzebujemy Boga, 
by radzić sobie ze skutkami choro-
by alkoholowej i współuzależnienia. 
Nasze rekolekcje zawsze są wielkim 
przeżyciem. Podczas tych trzech dni 
mówi się o naszych specyficznych 

problemach, a Ewangelia jest głoszona w 
kontekście naszych życiowych historii. W 
ten sposób słowo Boże może jeszcze moc-
niej oświetlać naszą codzienność – kończy.

Następne rekolekcje trzeźwościowe w 
Zagórzu odbędą się jesienią. Jednak do te-
go czasu jeszcze kilka razy wspólnota Ano-
nimowych Alkoholików będzie przeżywać 
swoje dni skupienia, pielgrzymki i rekolek-
cje o zasięgu ogólnopolskim.  DYR

Nie sprawdził się konspekt katechezy opartej 
na kinowej wersji „Opowieści z Narnii”

Wszystko odbyło się zgodnie z zalecenia-
mi. Najpierw klasa szósta wzięła udział w pro-
jekcji filmu, potem ks. Marek Jodko, wikariusz 
noworudzki, poprowadził katechezę według 
konspektu ułożonego przez Ruch „Nowego 
Życia” na zlecenie dystrybutora filmu. 

Lekcja była dobrze przygotowana. – Dzi-
siaj nie wystarczy stanąć przed młodymi 

ludźmi i mówić o pięknych treściach. W do-
bie telewizji i kolorowych czasopism, wzrok 
stał się głównym zmysłem, przez który od-
bieramy rzeczywistość. Niby wszyscy o tym 
wiemy, ale za mało z tej wiedzy korzysta-
my w służbie ewangelizacji – twierdzi ks. 
Marek. Dlatego temat katechezy był ilustro-
wany zdjęciami nawiązującymi do omawia-
nych treści. Były one wyświetlane za pomo-
cą rzutnika multimedialnego.

Ksiądz Marek już w seminarium  jako 
kleryk interesował się technicznymi nowin-
kami przydatnymi w głoszeniu Ewangelii. 
Nie dziwi więc fakt, że w swojej pracy nadal 
dba o nowoczesne pomoce dydaktyczne: 
przenośny komputer, odtwarzacz CD czy 
rzutnik multimedialny – to zwyczajne dla 
niego narzędzia posługi duszpasterskiej. – 
Lekcje z księdzem są ciekawe, bo często, 

jakby to powiedzieć, wi-
dzimy to, o czym mówimy 
– uważa Ania z noworudz-
kiej podstawówki. 

Zaawansowane środ-
ki dydaktyczne nie wy-
starczą, by lekcja przy-
niosła oczekiwane rezul-

taty. – Przyznam szczerze, że obawiałem 
się tego, co faktycznie się stało: sugero-
wany w konspekcie tok rozumowania nie 
jest przystosowany do poziomu szósto-
klasistów. Strach pomyśleć, co by było, 
gdyby go zaproponować trzecioklasistom, 
jak sugerują autorzy. Najlepiej jednak ufać 
swojej pedagogicznej intuicji – podsumo-
wuje ksiądz. 

„Opowieści z Narnii” na katechezie 

Najlepiej po swojemu

Podczas 
katechezy 
wykorzystano 
nowoczesny 
sprzęt
do projekcji 
audio-wideo

MOIM 
ZDANIEM

IWONA NIEWIAROWSKA

wicedyrektor szkoły

Zostałam zaproszona na tę lekcję 
otwartą i byłam ciekawa jej prze-

biegu. Mimo iż ks. Marek był dobrze 
przygotowany do prowadzenia zajęć, 
temat przerósł uczniów. Widać było, że 
nie umieli podjąć dyskusji. Dobrze, że 
atrakcyjna forma przekazu pozwoliła 
w końcu uczniom dojść do wyznaczo-
nego celu.

Wiosenne Rekolekcje Trzeźwościowe w Zagórzu Śląskim

Trzy kroki
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Ks. Bronisław 
podczas 
rekolekcyjnej 
Drogi Krzyżowej
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Mają się czym chlubić – jednym z nich był 
biskup wrocławski Henryk I z Wierzbnej 
(rządził w latach 1302–1319).

Mieszkańcy podświdnickiej Wierz-
bnej na co dzień stykają się z nietuzinko-
wą przeszłością swojej wsi. Tutaj znajdu-
je się jeden z najstarszych kościołów ro-
mańskich na Dolnym Śląsku, tutaj swój 
przeorat przez ponad 500 lat mieli cy-
stersi. Ślady wielkiej historii są na każ-
dym kroku. 

Wymagająca spuścizna

Ksiądz proboszcz z wielkim przeję-
ciem opowiada historię miejscowości. 
Jest dumny z tego, że może pracować 
w tej parafii. – Ludzie są tu bardzo za-
angażowani w sprawę ratowania zabyt-
ków naszego kościoła – daje świadectwo 
swym parafianom. – Oczywiście sami nie 
udźwignęlibyśmy ciężaru renowacji. Szu-
kamy sponsorów. Na szczęście trafiamy 
na dobrych ludzi. Dlatego powoli, obraz 
po obrazie, odnawiamy nasze skarby. 

A jest ich wiele. Całe barokowe wy-
posażenie wnętrza kościoła parafialne-
go zostało przeniesione z Krzeszowa po 
tym, jak w XVIII stuleciu cystersi w swej 
siedzibie zmieniali wystrój. Wśród kil-
kunastu obrazów ze szkoły Willmanna 
jest płótno ołtarzowe samego mistrza. 
Niestety, konserwacja malowidła musi 
poczekać, ponieważ najpierw parafia-
nie muszą sfinansować wymianę dachu 

na kościele. Czy znajdą się fundusze na 
to przedsięwzięcie? – Do tej pory ludzie 
mnie nie zawiedli, tym razem będzie po-
dobnie – mówi z przekonaniem duszpa-
sterz. – Z pomocą życzliwych ludzi odno-
wiliśmy czternaście obrazów Drogi Krzy-
żowej. Renowacja trwała kilka lat, ale 
warto było, teraz płótna zachwycają pięk-
nem – cieszy się proboszcz.

Wspólnota rozdrobniona

Bagieniec, Bolesławice (tu jest koś-
ciół filialny), Bożanów, Kalno, Nowice, Su-
lisławice, Tomkowa, Wiśniowa i Wostów-
ka – to wioski należące do parafii. Wyda-
wałoby się, że tak rozdrobniona wspól-
nota będzie mniej żywotna. – Jest ina-
czej! – wyjaśnia ks. kanonik. – Parafianie 
z ośmiu wiosek bardzo mocno są związa-
ni z kościołem w Wierzbnej. Cieszę się, 
że uczestniczą w liturgii i nabożeństwach 
roku kościelnego. Choć trzeba przyznać, 
że i tak w kościele zmieściłoby się wię-
cej ludzi. Myślę, że zamiast 2513 osób, 
jak jest obecnie, do tak obszernej świą-
tyni powinno należeć ze trzy razy więcej 
wiernych – akcentuje ks. proboszcz. – To 
także ułatwiłoby finansowanie kosztow-
nych prac remontowych – kończy. 

Może jego postulaty się sprawdzą, 
bowiem w kilku wioskach należących do 
parafii powstają osiedla domków jedno-
rodzinnych. Świdniczanie budują swoje 
domy tuż za granicami miasta, ponieważ 
tutaj ziemia jest tańsza. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

KS. KANONIK 
ANDRZEJ 
WALÓW

Urodzony 16. 01. 1960 r. 
w Jordanowie Śląskim 
Święcenia kapłańskie otrzy- 
mał we Wrocławiu w 1985 r. 
Wikariuszem był w Oła- 
wie (7 lat), a potem 
przez rok w Malczycach. 
Proboszczem został naj-
pierw w Ligocie Małej 
(5 lat), potem przyszedł 
do Wierzbnej.

PANORAMA PARAFII 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wierzbnej

Na cysterskim fundamencie
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W naszej świątyni jest wiele cennych zabyt-
ków, ale największym jej skarbem są wier-
ni! Gdy uczestniczą we Mszy św. i w nabożeń-
stwach, gdy przyjmują słowo Boże i czynią po-
kutę, wówczas są moją dumą. Zachęcam jed-
nocześnie, by ludzie gromadzili się na mod-
litwę także przy swoich przydrożnych krzy-
żach i kapliczkach. Pobożność parafian prze-
kłada się na ich zaangażowanie w troskę o koś-
ciół. Moje wysiłki pozyskiwania sponsorów ko-
lejnych remontów są mocno wspierane przez 
radę parafialną.  Warto zaznaczyć, że różno-
raką pomocą służy także nasz parafianin, po-
seł Z. Chlebowski. Natomiast swego rodzaju 
symbolem wszystkich, życzliwych naszej spra-
wie, ludzi jest T. Kawałko, którego w 2002 r. 
Jan Paweł II odznaczył medalem Pro Ecclesiae 
et Pontifice. 

Zapraszamy na Mszę św.
  Dni powszednie:  

Wierzbna 17.00, Bolesławice 16.00 (w piątek)
  Dni świąteczne:  

Wierzbna 8.00, 11.30, Bolesławice 10.00
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Od lewej:  
W 1696 r. 
zakonnicy 

do romańskiego 
kościółka 

dobudowali klasztor, 
który później 

zamienili 
 na kościół

Powyżej: 
Wnętrze świątyni 

z bezcennym obrazem 
M. Willmanna
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