
Już po raz szósty w Łagiewnikach 
uroczyście obchodzono Gminny 
Dzień Kresowiaka.

Spotkanie odbyło się w nie-
dzielę 18 lutego w parafii pw. 
św. Józefa Oblubieńca NMP. 
W tym roku obchody cieszy-
ły się wyjątkowym zaintereso-
waniem – obszerna Sala Gmin-
nego Ośrodka Kultury pękała w 
szwach.

Uroczystości tradycyjnie roz-
poczęły się Mszą świętą w koś-
ciele filialnym pw. MB Często-
chowskiej. Eucharystii przewod-
niczył nasz ordynariusz bp Igna-
cy Dec. Obecni byli także dusz-
pasterze sąsiednich parafii z ła-
giewnickim proboszczem ks. 
Bogdanem Czemplikiem na cze-
le. Biskup podczas homilii wiele 
miejsca poświęcił mieszkańcom 
dawnych Kresów Wschodnich, 
którzy po II wojnie światowej 
przybyli na Dolny Śląsk. Jak za-
uważył, do dzisiaj nikt nie wyna-
grodził im krzywd związanych 
z przymusowym opuszczeniem 
rodzinnych gospodarstw.

Po Mszy św. pod 
pomnikiem Kresowian 
odbył się apel, po któ-
rym złożono wiązan-
ki kwiatów. Później 
goście udali się do sa-
li Gminnego Ośrodka 
Kultury. Tam na uczest-
ników spotkania czeka-
ła prezentacja specjal-
nego filmu o Kresach 
przygotowana przez wrocławski 
oddział Telewizji Polskiej. Tra-
dycyjnie nie mogło zabraknąć 
śpiewów w wykonaniu chórów 
Canzona oraz Fermata. Na sce-
nie GOK-u pojawiła się także 

młodzież łagiewnickie-
go Gimnazjum im. Pia-
stów Śląskich, która za-
prezentowała okolicz-
nościowe przedstawie-
nie. Wszystko to uzu-
pełnione było smacz-
nym poczęstunkiem.

Jak co roku gości 
dowożono na spotka-
nie specjalnymi – za-

łatwionymi przez gminę – au-
tobusami. Pamiątką ze spotka-
nia była okolicznościowa pla-
kietka, którą podarowano każ-
demu uczestnikowi.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Wielki Post Roku Pańskiego 2007 to 
czas bardzo ważkich gestów, zna-

ków i decyzji. – Przypatrywanie się powo-
łaniu naszemu to główne motto nie tylko 
roku duszpasterskiego, ale i czasu pokuty 
– uważa ks. Adam Bałabuch, wikariusz 
generalny. – Powołanie trzeba rozumieć 
nie tylko w wąskim sensie wezwania do 
kapłaństwa, ale przede wszystkim jako 
zaproszenie do naśladowania Jezusa. A Ten 
prowadzi nas wąską drogą krzyża ku bra-
mom królestwa. Oznacza to wysiłek pogłę-
biania swego życia, czemu służą praktyki: 
modlitwa, post i jałmużna. My, kapłani, 

w sposób szczególny 
winniśmy uczynić Wielki 
Post czasem oczyszcza-
nia pamięci i pokuty za 
niewierności swoje i na-
szych braci – podkreśla 
ks. Bałabuch.  

KRZYŻ DROGĄ CHRZEŚCIJANINA 
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Być 
chrześcijaninem 
to wielka sztuka 
chodzenia 
zdumiewającą 
ścieżką krzyża

DOROTA BAREŁA
re dak tor wy da nia

Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach

Pamiętają o Ojcowiźnie
Współczesne społe-

czeństwo robi wiele, 
by nie współuczestniczyć 
w cierpieniu innych. Nie 
uznaje choroby i starości 
za nieodłączną część życia, 
a umierających wysyła do 
szpitali, byle nie konali w do-
mu. U sióstr prowadzących 
Dom Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu zaskoczyło 
mnie to, że traktują starość 
i związaną z nią niemoc jak 
coś normalnego, jak kolejny, 
nieodzowny etap w życiu 
człowieka. Tak jak jest czas 
na zakochanie, wychowywa-
nie dzieci, tak jest i czas na 
cierpienie, kiedy to inni mu-
szą się chorymi opiekować. 
Chory też ma zadanie do 
spełnienia… Więcej na ten 
temat na s. III.    
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W przygotowanie 
uroczystości 
włączyli 
się młodzi 
mieszkańcy 
gminy Łagiewniki 
– to przecież 
potomkowie 
Kresowiaków

ZA TYDZIEŃ

  Pierwsze tygodnie 
NA MISJACH

  STOWARZYSZENIE „INTEGRITAS”
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Sportowe ferie
BIELAWA. Ognisko To-
warzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Sowa” w Bielawie zor-
ganizowało ferie pod hasłem 
„Wypoczywamy w czasie ferii zi-
mowych na sportowo”. Młodzież 
codziennie spotykała się w ha-
li sportowej ogniska. Rozegrano 
wiele konkurencji. Bielawianie 
zmagali się między innymi w 
hokeju halowym, tenisie stoło-
wym, bilardzie czy rzutkach elek-
tronicznych. Uczestnicy korzy-

stali również z gier świetlico-
wych, takich jak warcaby, szachy, 
oglądali programy telewizyjne, 
mogli poczytać prasę młodzie-
żową. Ci, którzy w poszczegól-
nych konkurencjach zajęli czoło-
we miejsca, otrzymywali pamiąt-
kowe medale i dyplomy. Ci, któ-
rzy w „Sowie” gościli codzien-
nie, otrzymywali słodkie bułecz-
ki i herbatę, a na zakończenie fe-
rii wszyscy uczestnicy obdarowa-
ni zostali słodyczami.

ŚWIDNICA. 15 lutego mi-
nęło 10 lat, odkąd w Świd-
nicy osiedliła się pierw-
sza rodzina repatriantów 
z Kazachstanu. Państwo Jan 
i Maria Iwaniccy przyjechali 
razem z córką Ludmiłą, sy-
nem Włodzimierzem, jego żo-
ną Tatianą i ich córką Ładą. – 
Towarzyszył nam strach i oba-
wy, bo byliśmy pierwszą ro-

dziną repatriantów w dawnym 
województwie wałbrzyskim. 
Chcieliśmy jednak lepszego 
życia dla naszych dzieci i dzię-
ki ciężkiej pracy to się udało 
– mówili podczas spotkania z 
Wojciechem Murdzkiem, pre-
zydentem Świdnicy, Iwaniccy. 
Obecnie trwają przygotowania 
do przyjęcia kolejnych rodzin z 
Kazachstanu.

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. 
15 lutego po raz pierwszy ks. 
bp I. Dec odwiedził dom Sióstr 
Wynagrodzicielek Najświętszego 
Oblicza w Ząbkowicach. Okazją 
do złożenia wizyty było święto 
tytularne zgromadzenia, obcho-
dzone zawsze w piątek przed 
Środą Popielcową. We Mszy św. 
w klasztornej kaplicy i w spot-
kaniu z biskupem wzięła udział 

matka generalna zgromadzenia 
s. Ł. H. Szymborska z Warszawy. 
– Wizyta przebiegała w bardzo 
ciepłej, serdecznej, powiedziała-
bym, rodzinnej atmosferze – oce-
nia przełożona domu, s. E.M. 
Pintele. Ząbkowicka wspólnota 
bezhabitowych sióstr liczy sobie 
sześć zakonnic. Siostry katechi-
zują i pracują w zakrystii kościoła 
parafialnego od roku 1973. 

DIECEZJALNY DUSZPA-
STERZ MŁODZIEŻY, ks. 
Krzysztof Iwaniszyn, spotkał 
się z księżmi animującymi pra-
cę z młodymi w Wałbrzychu, 
Kłodzku i w Świdnicy. 17 lu-
tego, po raz pierwszy kole-
gialnie, ustalano przebieg Dnia 
Młodzieży, jaki rokrocznie 
jest obchodzony w Niedzielę 
Palmową. Wynikiem rozmów 
jest m.in. to, że w Wałbrzychu 
młodzież włączy się w obchody 
rocznicy śmierci Jana Pawła II, 
zrezygnowano ze specjalnego 
programu na niedzielę, nato-
miast w Świdnicy Miejska Droga 
Krzyżowa, organizowana przez 

naszą redakcję, odbędzie się 
w Niedzielę Palmową jako je-
den z punktów Dnia Młodzieży. 
Księża uczestniczący w spotka-
niu pozytywnie ocenili inicjaty-
wę ks. Iwaniszyna.

Podaruj 1 %
CARITAS. Jeden 
procent ze swoje-
go podatku możesz 
oddać na Caritas 
Diecezji Świdnickiej. 
Pieniądze w ten spo-
sób zebrane będą 
przeznaczone – podobnie jak 
w zeszłym roku – na kolo-
nie letnie dla dzieci z naj-

uboższych rodzin.
Konto bankowe: Ca-
ritas Diecezji Świd-
nickiej, pl. Jana Pa-
wła II 1, 58-100 
Świdnica; BZ WBK 
S.A. O/Świebodzice 

73 1090 2356 0000 0001 0331 
5766 Dopisek: „Jeden procent 
dla Caritas”. 

W ojczyźnie od 10 lat

Młodzież i biskup 

Siostry obliczanki 

Wnuczek Jana Iwanickiego urodził się już w Świdnicy
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Zmiany personalne 
ŚWIDNICA. Biskup świdni-
cki dokonał zmian na urzę-
dach proboszczowskich. Ks. 
Tadeusz Pita został miano-
wany proboszczem w parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Niemczy (dotychczas 
proboszcz we Włodowicach). 
Ks. Jarosław Genibor, wika-
riusz świdnicki, objął para-
fię pw. św. Piotra Kanizjusza 
we Włodowicach. Ks. Daniel 
Szymanik, dyrektor Domu 
Rekolekcyjnego w Zagórzu 

Śląskim, jest proboszczem w 
parafii pw. św. Szymona i św. 
Judy Tadeusza w Gościsławiu. 
Do parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej 
na miejsce urlopowanego ks. 
Andrzeja Walerowskiego przy-
szedł ks. Dariusz Strzelecki 
(dotychczasowy proboszcz w 
Gościsławiu). I jeszcze jedna 
zmiana: wikariusz z Niemczy, 
ks. Klaudiusz Wollek, został 
wikariuszem w parafii pw. św 
Jerzego w Wałbrzychu.

Ks. Daniel Szymanik przestał być dyrektorem domu rekolekcyjnego 
(na zdjęciu) i został proboszczem w Gościsławiu
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Ks. Iwaniszyn (z prawej) spotkał się 
z księżmi pracującymi z młodzieżą 
w Kłodzku, Wałbrzychu i Świdnicy
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Panie i panowie spotykają się przy 
ciastku. Śpiewają, niekiedy tańczą. 
Tak wygląda Dzień Chorego w Domu 
Pomocy Społecznej Sióstr Rodziny 
Maryi w Wałbrzychu. 

– Oczywiście, po nabożeń-
stwie i udzieleniu sakramentu 
chorych – podkreśla 90-letnia 
pani Stefania Dubiel, mieszkan-
ka domu. 

Radość

– Każda okazja jest dla nas 
dobra do przebywania razem i 
zabawy – mówią mieszkanki do-
mu (w większości po osiemdzie-
siątce). – Imieniny, święta, sylwe-
ster. Jeśli nie przeszkodzi w tym 
jakaś dolegliwość lub zły humor. 

– Staramy się umilać im czas, 
żeby nie myślały o chorobie – 
podkreśla Joanna Bednarska, in-
struktor kulturalno-oświatowy.
– Śpiewamy, oglądamy filmy, czy-
tamy książki, dużo rozmawiamy, 
a w lecie grillujemy. Panie wy-
szywają serwetki, szydełkują, ra-
zem z  panami lepią figurki z ma-
sy solnej. Nawet niewidoma pani 
Krysia robi makatki.

Cierpienie

Żart i dystans do życia łą-
czy się w tym domu z powa-
gą i szacunkiem do cierpią-
cych. Pracujące tu siostry i 
osoby świeckie starają się w 
sposób naturalny traktować 

zarówno potrzebę śmiechu, jak 
też niesprawność, wymagającą 
całodobowej opieki. 

Wylewy, wysokie ciśnienie, 
choroba Alzheimera, epilepsja, 
demencja starcza. Z tymi dole-
gliwościami spotykają się pielęg-
niarki szczególnie na drugim pię-
trze, gdzie jest ponad trzydzie-
ści osób leżących (mieszkańcy 
niższych pięter są bardziej sa-
modzielni; chodzą). Z tym łączy 
się często, charakterystyczny dla 
wielu starszych osób, trudny cha-
rakter, tęsknota za najbliższymi.  

– Oprócz zwykłych, pielęg-
niarskich czynności staramy się 
poświęcić im dużo czasu, czę-
sto rozmawiać, okazywać spo-
ro cierpliwości i miłości, żeby 
nie czuli się samotni – wyjaśnia
s. Dorota, pielęgniarka. 

Miłość

– Pani Stefcia, pani Klarcia – 
mówiąc o podopiecznych, sio-
stry używają zdrobnień. Na ko-
rytarzu można zobaczyć s. An-
nę, dyrektor domu, przytulającą 

– niczym matka dziecko – niską 
staruszkę. 

– A w oczach pani Tereni ty-
le widać radości, gdy mówimy 
jej, że ją kochamy – s. Genowefa 
opowiada o sparaliżowanej pięć-
dziesięciolatce, z którą na pierw-
szy rzut oka wydaje się, że nie 
ma żadnego kontaktu. 

– Czasem przychodzą chwile 
załamania, ale wtedy siostry tłu-
maczą, przytulają, pomagają od-
zyskać równowagę – wyjaśnia 
niewidoma i chora na raka pani 
Krysia. Łatwiej znosić cierpienia, 
gdy widzi się je także u innych.  

– Na szczęście sprawy religij-
ne są tu ułożone tak, jak powin-
ny być – kwituje możliwość ko-
rzystania z kaplicy, uczęszcza-
nia na Msze św. i modlitwy pa-
ni Stefania. 

Dom musi być domem, to 
znaczy musi mieć serce. A tym 
sercem jest Pan Jezus, mieszka-
jący w zakonnej kaplicy. To tu 
siostry znajdują siłę, by służyć, 
a chorzy – odnaleźć sens cier-
pienia. 

DOROTA BAREŁA

Słowo naszego biskupa

WOBEC KSIĘŻY 
AGENTÓW

Wydaje mi się, 
że zachodzi róż-
nica w patrzeniu 
na sprawę współ-
pracy księży z SB 
między młodym 

i starszym pokoleniem, tak-
że między kapłanami star-
szymi i młodymi. Młodzi nie 
powinni się włączać w pro-
ces obalania wszelkich auto-
rytetów. Nie wolno mówić, 
że wszyscy starsi jakoś byli 
„uwikłani” w tamten nieludz-
ki system. Historia tego nie 
potwierdza. Naprawdę ma-
my wśród duchowieństwa i 
wiernych świeckich świetlane 
postacie. Prymas Tysiąclecia, 
ks.  Popiełuszko nie są tutaj 
wyjątkiem. Bóg zwyciężał w 
wielu ludziach. Nie podzie-
lam podejścia do sprawy ks. 
Zaleskiego z Krakowa. To nie 
duchowni duchownych mają 
osądzać. Jest nam dziś po-
trzebne nie osądzanie i sen-
sacyjne oskarżanie, ale modli-
twa i pokuta, za siebie i za in-
nych. Ojciec Święty Benedykt 
XVI zapewne z rozmysłem 
powiedział 26 maja ub. roku 
w  katedrze warszawskiej sło-
wa, o których nie wolno za-
pominać: „Trzeba unikać aro-
ganckiej pozy sędziów minio-
nych pokoleń, które żyły w in-
nych czasach i w innych oko-
licznościach. Potrzeba pokor-
nej szczerości, by nie nego-
wać grzechów przeszłości, ale 
także nie rzucać lekkomyśl-
nie oskarżeń bez rzeczywi-
stych dowodów, nie biorąc 
pod uwagę różnych ówczes-
nych uwarunkowań”. Ponadto 
wyznaniu grzechu – confessio 
peccati, aby użyć określenia 
św. Augustyna, winno zawsze 
towarzyszyć też confessio lau-
dis – wyznanie chwały. Prosząc 
o przebaczenie zła popełnio-
nego w przeszłości, powinni-
śmy również pamiętać o do-
bru, które spełniło się z po-
mocą łaski Bożej, która, choć 
złożona w glinianych naczy-
niach, przynosiła błogosławio-
ne owoce. 
 BP IGNACY DEC

Choroba: kolejny etap życia

Dom z sercem

CHORZY A MODLITWA
Nasi podopieczni w większości chętnie się modlą, także wspól-

nie. Czytamy „Apostolstwo Chorych”. Wielu z nich 
podkreśla, że teraz mają czas, by spłacić swo-

je długi wobec Boga. Są tacy, którzy łączą 
się w niej z cierpieniami Chrystusa. 

Modlitwa jest szczególnie ważna, gdy któraś/
-yś z domowników odchodzi. Konającego 
trzymam za rękę, mówiąc o tym, że Jezus 
go przygarnie, da życie jeszcze piękniej-

sze, że zaraz ujrzy Matkę Bożą. Wtedy 
czuje, że nie jest sam i nie boi się. 

Obserwowałyśmy wiele razy, jak 
bardzo w przejściu pomaga, 

odmawiana wspólnie z pa-
niami przy łóżku umierają-
cego, Koronka do Bożego 

Miłosierdzia.

S. GENOWEFA
 prowadząca 

modlitwy w Domu 
Pomocy

tamy książki, dużo rozmawiamy, 
a w lecie grillujemy. Panie wy-
szywają serwetki, szydełkują, ra-
zem z  panami lepią figurki z ma-
sy solnej. Nawet niewidoma pani 
Krysia robi makatki.

Cierpienie

Żart i dystans do życia łą-
czy się w tym domu z powa-
gą i szacunkiem do cierpią-
cych. Pracujące tu siostry i 
osoby świeckie starają się w 
sposób naturalny traktować 
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modlitwy w Domu 

Pani Emilka
(83 lata)
z s. Dorotą
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Pomocy Społecznej Sióstr Rodziny 
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z s. Dorotąz s. Dorotą
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Nasz region, w cza-
sach gdy przez świat 
toczyła się fala wiel-
kich inwestycji kole-

jowych, został potraktowany 
wyjątkowo szczodrze. W połą-
czeniu z niesłychanie trudnymi 
uwarunkowaniami geograficz-
nymi skutkować mogło to tyl-
ko jednym – w całym kraju nie 
znajdziemy równie imponują-
cych budowli kolejowych, nada-
jących tutejszym okolicom wy-
jątkowego klimatu. Wijące się 
pomiędzy zboczami wiadukty, 
długie tunele, wysokie mosty – 
nie ma innego miejsca w Polsce, 
które mogłoby się czymś takim 
pochwalić.

Rozgrabione

Tak pięknie jednak nie jest. 
Dzisiaj większość unikatowych 
na skalę europejską wiaduk-
tów, tuneli, budowanych jeszcze 
przez naszych zachodnich sąsia-
dów – największego twórcy szla-
ków kolejowych na Starym Kon-
tynencie – straszy bezładnie po-
rozrzucanymi podkładami szyn. 
– Były tu jeszcze w latach osiem-
dziesiątych, ale później po pro-
stu rozkradziono je i sprzedano 
na złom – opowiada, odmawia-
jąc przedstawienia się, mieszka-
niec Lubachowa. Po chwili po-
wód niechęci do ujawnienia sta-

je się czytelny. – Sam nieźle 
na tym zarobiłem – dodaje, nie 
ukrywając satysfakcji.

Region
pierwszy Europie
Na Śląsku budowę pierw-

szych linii kolejowych rozpoczę-
to w latach trzydziestych XIX w. 
Centralnym punktem sieci miał 
być Wrocław. Dla niego też, ja-
ko pierwszego miasta w Euro-
pie, opracowano projekt węzła 
kolei parowej wraz z pierwszym 
w świecie projektem długiej tra-
sy kolejowej.

Drugą na Śląsku, a pierwszą 
na terenie diecezji świdnickiej 
była tzw. kolej świebodzicka. Ist-
nieje do dzisiaj jako trasa łączą-
ca Wrocław z Wałbrzychem. Od-
dana do eksploatacji w 1843 r.
wiodła ze stolicy Dolnego Ślą-
ska do leżących u podnóża Su-
detów Świebodzic, położonych 
w połowie drogi pomiędzy wał-
brzyskimi kopalniami a ważną 
gospodarczo Świdnicą. Co cie-
kawe, określenie Świdnicy jako 
miasta-twierdzy spowodowało, 
że ten ważny szlak przeszedł 10 
km obok. Zyskała na tym wieś 
Jaworzyna Śl., która dzięki ulo-
kowaniu ważnego węzła kole-
jowego zaczęła się dynamicznie 
rozwijać, otrzymując z czasem 
prawa miejskie.

W 1844 roku oddano do 
użytku odgałęzienie przyszłe-
go węzła wiodącego do Świd-
nicy. Ślepo zakończona stacja 

kolejowa znaj-
dowała się po-
czątkowo po-
między obec-
nymi ulicami 
Łukasińskiego 
i Kanonierską. 
Podczas prze-
dłużania li-
nii ze Świdni-
cy do Dzierżo-
niowa wznie-
siono najdłuż-
szy na Śląsku 
wiadukt o dłu-
gości ponad 
600 m, opar-
ty na przeszło 
trzydziestu fi-
larach, którym 
doprowadzo-
no tory bliżej 
centrum, w okolice dzisiejszej 
ul. Wałowej. W czasie przebu-
dowy tej linii na dwutorową oba 
wiadukty zasypano i obecnie 
biegną tędy wysokie nasypy.

Najbardziej stroma

Inną linię boczną Kolei Świe-
bodzkiej przedłużono wzdłuż 
Sudetów. W 1855 r. dotarła 
ona do Dzierżoniowa, a trzy 
lata później pierwszy pociąg 
wjechał na stację w Ząbkowi-
cach Śląskich. Ciekawe jest, że 
początkowo na trasie nie by-
ło takich stacji i przystanków 
jak Krzyżowa czy Bolesławice. 
Stację w tej pierwszej miej-
scowości otwarto w 1899 r., 

po niemal 50 latach od czasu 
przeprowadzenia tam linii ko-
lejowej. Częścią tej trasy był 
unikatowy na skalę światową 
szlak wiodący przez położo-
ną na stromych górskich zbo-
czach Przełęcz Srebrną. Do dzi-
siaj nie zachowały się praktycz-
nie żadne fragmenty tej tra-
sy. A szkoda, bo wystarczy wy-
brać się na przełęcz samocho-
dem, aby uświadomić sobie, 
jak wielką atrakcją byłaby dzi-
siaj taka kolej.

Nie ma sobie równej

Także linia ze Szczawien-
ka do Mieroszowa, a następnie 
do Mézimesti w Czechach, nie 
przetrwała próby czasy. Ogra-
niczany z roku na rok ruch 
na tych trasach spowodował 
zmniejszenie zainteresowania 
na tych liniach do tego stopnia, 
że obecnie są one zamknięte.

Równie smutny los spot-
kał wyjątkowe połączenie Wał-
brzycha z Kłodzkiem. Cóż w 
nim było wyjątkowego? Budo-
wano je w wyjątkowo ciężkich 
warunkach fizjograficznych. 
Wzniesiono dwa wielkie mosty 
nad rzekami oraz osiem wyso-
kich, malow-
niczych wia-
duktów. Nad 
Czarnym Po-
tokiem, pły-
nącym u stóp 
Rudej Góry, 
położono naj-
wyższy w tej 
części Europy 
wiadukt. Na 
zaledwie sie-
demnastoki-
lometrowym 
odcinku po-

tekst i zdjęcia
SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Piękne stare 
parowozy 

ciągnące wagony 
pomiędzy 

malowniczymi 
wzgórzami. 

Gdzie indziej 
z pewnością  
przynosiłyby 

krociowe 
zyski. Niestety 

w Ścinawce 
Średniej 

rdzewieją
na bocznicy

Ten wiadukt
to pozostałości 

po nieistniejącej 
już trasie
do Ratna 
niedaleko 

Wambierzyc. 
Służył głównie 
jako transport 

urobku
z kamieniołomów 

oraz dowoził 
pielgrzymów 

do sanktuarium 
w pobliskich 

Wambierzycach. 
Dzisiaj można 

tam dostać 
się jedynie 

samochodem 
bądź autobusem

Niezliczone szlaki kolejowe 
wijące się malowniczo 

pośród stromych wzgórz. 
Dzisiaj mogłyby 

być atrakcją 
turystyczną 

nadającą regionowi 
niespotykaną gdzie indziej 

atmosferę, tak jak chociażby 
słynna kolejka wąskotorowa 
u podnóża słowackich Tatr.
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Zapomniane szlaki kolejowe

Przetrwają
próbę czasu?
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między Wałbrzychem a Świer-
kami wydrążono aż trzy tune-
le. Pierwszy ma długość po-
nad 1600 m. Niewiele krótszy 
jest ostatni, liczący niemal 1200 
metrów. Dzięki temu szlak ten 
jest bez wątpienia najbardziej 
malowniczy w Polsce.

Co z tego, skoro ruch oso-
bowy zaniknął na nim niemal 
całkowicie. Niedawno pojawił 
się pomysł, aby jedną z dwóch 
nitek tunelu wykorzystać w ce-
lach turystycznych. Taka inicja-
tywa w przyszłości mogłaby 
skutkować odrodzeniem się za-
pomnianej dzisiaj trasy, będą-
cej atrakcją samą w sobie. Jak 
na razie władze Jedliny, które 
z racji położenia są najbardziej 
zainteresowane realizacją tego 
pomysłu, nie mogą dogadać się 
z PKP, które nie jest zbytnio 
zainteresowane wydzierżawie-
niem terenu.

W serce Gór Złotych

Równie smutny los spotkał 
nie mniej atrakcyjną linię bieg-
nącą w głąb Kotliny Kłodzkiej 
przez Krosnowice, Lądek Zdrój, 
aż do Stronia Śląskiego. Nie-
gdyś spełniała ona nie tylko 
zadania gospodarcze, lecz 

także uczyniła 
Góry Bialskie i 
Złote dostęp-
nymi dla tu-
rystów. Dzi-
siaj na próżno 
szukać tu jeż-
dżących po-
ciągów oso-
bowych.

Nieco wię-
cej szczęścia 
miała malownicza trasa z Kłodz-
ka do Kudowy Zdroju. Przebija-
jąc dwa tunele i wznosząc wiele 
wiaduktów, przewleczono nit-
kę torów pomiędzy Górmi Sto-
łowymi z jednej, a Górami By-
strzyckimi i Orlickimi z drugiej 
strony, docierając do Kudowy 
Zdroju. Mało kto wie, że prze-
jeżdżając pod górami, przekra-
czamy dział wodny. Na tej tra-
sie w Lewinie Kłodzkim wło-
scy architekci wznieśli 27-me-
trowej wysokości wiadukt nad 
drogą, bazując na piaskowcu z 
kamieniołomów w Radkowie. 
Znajduje się tam także najwy-
żej położony w Polsce tunel – 
650 m n.p.m.

Nie czekając na cud, tu i 
ówdzie pojawiają się inicja-
tywy, które chociaż nie mają 
nic wspólnego z przywróce-
niem górskim kolejom dawnej 
świetności, to jednak skutecz-
nie chronią je przed całkowitym 
upadkiem. Tak jest na przykład 
w Bartnicy, gdzie staraniem pro-
boszcza z parafii  Świerki wy-
dzierżawiono i zaadaptowano 
dawną stację na kaplicę. Dzię-
ki temu, w przeciwieństwie do 
setek podobnych stacji, budy-
nek nie popada w ruinę. Może 
doczekają się czasów, gdy wła-
dze regionu odkryją drzemiący 
w nich potencjał turystyczny. 

KOLEJOWE 
CIEKAWOSTKI

 Początek epoki kolei żelaznych 
przypadł na pierwszą połowę XIX wie-
ku. Szyny metalowe zamiast drewnia-
nych stosowano już wprawdzie od 1767 
r., jednakże bez udziału maszyny paro-
wej. Skojarzenie tych dwóch wynalaz-
ków stworzyło żelazną kolej parową.
 Początkowo kolej miała wielu 
przeciwników, a najstarsze z zacho-
wanych modeli-zabawek parowozów 
miały nawet spełniać rolę odstraszają-

cą przed „niebezpiecznym” wynalaz-
kiem. Po przełamaniu silnych opo-
rów, a także lęków istniejących wśród 
oponentów, nastąpił nadspodziewa-
nie szybki, wręcz błyskawiczny roz-
wój sieci kolei żelaznych.
 Szacuje się, iż w latach 1830–
1900 wybudowano na całym świecie 
około 1734 tys. km bieżących linii ko-
lei żelaznych. Jest to prawie tyle, ile 
wynosi odległość z Ziemi do Księżyca 
i z powrotem. W roku szczytowego 
rozwoju w 1938 roku ogólna długość 
linii osiągnęła ok. 1,4 mln km, zaś 
obecnie wynosi ok. 1,2 mln km.



Stacja w Bartnicy 
miała więcej 

szczęścia
od innych. 

Obecnie jest tam 
zorganizowana 

kaplica,
co uchroniło ją
od popadnięcia 

w ruinę

Równie smutny los spotkał 
nie mniej atrakcyjną linię bieg-
nącą w głąb Kotliny Kłodzkiej 
przez Krosnowice, Lądek Zdrój, 
aż do Stronia Śląskiego. Nie-
przez Krosnowice, Lądek Zdrój, 
aż do Stronia Śląskiego. Nie-
przez Krosnowice, Lądek Zdrój, 

gdyś spełniała ona nie tylko 
zadania gospodarcze, lecz 

Znajduje się tam także najwy-
żej położony w Polsce tunel – 
650 m n.p.m.

Zapomniane szlaki kolejowe

Przetrwają
próbę czasu?
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Coraz głośniej postuluje się utworzenie 
instytucji, która zajmie się skarbami sztuki 
sakralnej diecezji.

O bogactwie artystycznym kościołów die-
cezji można się przekonać, nawiedzając świą-
tynie lub przeglądając katalogi. Wie o nim tak-
że ks. Piotr Śliwka z referatu gospodarczego 
kurii. – Podczas wizytacji gospodarczych w 
parafiach widzę, jak wielkie skarby kryją na-
sze plebanie czy zakamarki kościołów. Skarby 
trzech kultur: polskiej, czeskiej i niemieckiej – 
opowiada. – Pomyślałem więc, że przez pro-
fesjonalną ekspozycję można dzielić się pięk-
nem naszych zabytków z innymi. 

Gdzie?

Jest więc potrzeba  stworzenia instytu-
cji, która zatrudniając specjalistów, trosz-
czyłaby się o chrześcijańską sztukę sakral-
ną. – Nie chodzi tu jedynie o muzeum, ale 
o całe centrum sztuki sakralnej – dzieli się 
swoimi marzeniami ks. Śliwka. – Do tej po-
ry nie ma koncepcji zagospodarowania bu-
dynków przy kościele św. Józefa w Świdni-
cy. Myślę, że tam byłyby dogodne warunki 

do stworzenia miejsca ekspozycji, renowa-
cji i katalogowania kościelnych dzieł sztu-
ki. Mogłyby tam powstać baza dydaktyczna 
oraz centrum informacji elektronicznej, by 
udostępnić nasze bogactwo światu. Swoje 
miejsce miałyby diecezjalne archiwum i bi-
blioteka starodruków.

Za co?

Projekt nie ma jeszcze żadnych konkret-
nych kształtów. Wiadomo już jednak, że jest 
kosztowny. Skąd wziąć pieniądze na jego re-
alizację? Pieniądze pewnie znalazłyby się w 
Unii Europejskiej, gdyby tylko opracować 
właściwy projekt. – Nie można zapominać o 
lokalnych samorządach – ks. Śliwka tłumaczy, 
że przez pięćdziesiąt lat Kościół bez udziału 
państwa troszczył się o skarby sztuki naro-
dowej znajdujące się w kościołach. Teraz tak 
być nie musi. Samorządy i władze centralne 
mają obowiązek i możliwości opiekowania 
się dobrami kultury, dlatego można liczyć na 
ich wsparcie podczas budowy instytucji chro-
niącej dziedzictwo narodowe. 

Idea wydaje się bardzo cenna. Miejmy na-
dzieję, że diecezja świdnicka zasłynie kiedyś 
z troski o sztukę i edukację kulturalną.  DYR

Muzeum Diecezji Świdnickiej – kiedy? 

Ocalić i wyeksponować

Pieta z Domaszkowa. Plebanie i kościoły są pełne 
dzieł sztuki czekających na godną renowację
i ekspozycję

Skatalogowano krzyże i figury przydroż-
ne w gminach Bystrzyca i Międzylesie. 
Dzięki temu w przyszłości będzie można 
odtworzyć, jak wyglądały te zabytki z 
XVII i XVIII w.

Spis wykonany przez wał-
brzyską delegaturę Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu obejmuje ok. 150 
tzw. zabytków ruchomych. Z te-
go ok. 40 proc. to rzeźby od-
nalezione, tzn. nieopisywane w 
ogóle w literaturze lub opisy-
wane przed wojną, a póź-
niej zaginione.

– Figury często 
są ukryte w lasach, 
pod lipami, a uda-
je się do nich
dotrzeć jedynie
dzięki wskazów-
kom miejsco-
wych ludzi – 
wyjaśnia Bar-

bara Obelinda, kierownik delegatury. – Zwy-
kle są to krzyże, przedstawienia Trójcy Świę-

tej, Matki Bożej, św. Jana Nepomu-
cena, niekiedy np. św. Antonie-

go, zazwyczaj z XVII i XVIII w., 
wykonane głównie  przez lo-

kalne zakłady rzeźbiarskie. 
Ciekawostką są tak 

rozbudowane grupy rzeź-
biarskie jak „Ukrzyżowa-

nie” w Niemojowie, gdzie wokół głównej 
figury, na słupkach, przedstawiono m.in. 
sceny z życia Jezusa. Albo to, że na rzeź-
bach na tym terenie od pocz. XIX w. poja-
wia się motyw rodzimej róży kłodzkiej. 

Odnalezione figury sfotografowano, 
wymierzono i opisano, dzięki czemu po-
wstał materiał do poszukiwań w razie kra-
dzieży lub do odtworzenia ich wyglądu, je-
śli ulegną zniszczeniu. Dzięki wpisaniu do 
rejestru zabytków, otrzymały pełną ochro-
nę prawną, a katalog będzie wykorzystany 
do ich systemowej ochrony. 

– Wspominając o wykonanych z kamie-
nia zabytkach, warto przypomnieć, że nie 
należy malować ich farbą olejną, bo nisz-
czymy w ten sposób wierzchnią warstwę 
rzeźby – mówi Barbara Obelinda. – Bez-
pieczne jest natomiast malowanie farbą 
wapienną, która dezynfekuje, dobrze za-
bezpieczając kamień przed mchami i po-
rostami. Do uzupełniania ubytków nie sto-
sujmy też cementu (zawarte w nim so-
le niszczą kamień), ale zaprawę piasko-
wo-wapienną.  DOROTA BAREŁA

Odkryto ok. 60 nowych figur przydrożnych

Rzeźbom na pomoc

Plonem 
zeszłorocznej 
pracy jest ten 

plik kart
z dokładnym 

opisem 
zabytków – 

mówi Barbara 
Obelinda, 
kierownik 

wałbrzyskiego 
biura 

konserwatora 
zabytków
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Dzięki temu w przyszłości będzie można 
odtworzyć, jak wyglądały te zabytki z 

Spis wykonany przez wał-
brzyską delegaturę Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu obejmuje ok. 150 
tzw. zabytków ruchomych. Z te-
go ok. 40 proc. to rzeźby od-
nalezione, tzn. nieopisywane w 
ogóle w literaturze lub opisy-
wane przed wojną, a póź-

– Figury często 
są ukryte w lasach, 

tej, Matki Bożej, św. Jana Nepomu-
cena, niekiedy np. św. Antonie-

go, zazwyczaj z XVII i XVIII w., 
wykonane głównie  przez lo-

kalne zakłady rzeźbiarskie. 
Ciekawostką są tak 

rozbudowane grupy rzeź-
biarskie jak „Ukrzyżowa-
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Zapowiedzi
  KALENDARIUM
26 LUTEGO zbierze się 
Rada Kapłańska Diecezji 
Świdnickiej. 4 MARCA – 
w II niedzielę Wielkiego 
Postu – zorganizowana bę-
dzie przykościelna zbiór-
ka do puszek na potrze-
by Dzieła Pomocy Misjom 
„Ad Gentes”. 5 MARCA O 
GODZ. 17.00 w kościele 
pw. NMP Królowej Polski 
w Świdnicy odbędzie się 
bierzmowanie (dla tych, 
którzy nie przystąpili do 
sakramentu w odpowied-
nim wieku, a teraz zosta-
li do niego przygotowani 
przez duszpasterzy para-
fialnych).

  PIELGRZYMKA 
Ksiądz Andrzej Raszpla 
organizuje diecezjal-
ną pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej  i na górę Synaj. 
Termin 18–28 KWIETNIA. 
Koszt 3650 zł i 100 dola-
rów USA. Przy zapisie za-
liczka 650 zł. Zgłoszenia 
i szczegółowe informacje: 
074 8413346. Szczegóły 
także na: www.diecezja.
swidnica.pl

  AKADEMIA
Kolejny cykl spotkań w ra-
mach Akademii Umie-
jętności Wychowania (dla 
wszystkich chętnych, nie 
tylko parafian) odbędzie się 
w parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Świdnicy. Czas – 
cztery kolejne poniedział-
ki od GODZ. 17.00 DO 19.00. 
Pierwszy wykład w ramach 
„Wieczorów o wychowa-
niu” odbędzie się 12 mar-
ca. Szczegóły programu na 
www.akademia.ster-net.pl.

  FILHARMONIA
2 MARCA – koncert symfo-
niczny, w programie: S. 
Rachmaninow – II Koncert 
fortepianowy c-moll op.18, 
P. Czajkowski – VI Symfonia 
h-moll „Patetyczna” op. 
74; GODZ. 19.00, Sala 
Filharmonii Sudeckiej. 
Szczegóły na: www.filhar-
monia-sudecka.pl 

Nie możesz zapalać, jeśli sam 
nie płoniesz – katecheci bardzo 
dobrze znają tę zasadę. 

Dlatego raz na trzy lata ma-
ją obowiązek odbyć specjalne 
rekolekcje. W tym roku pod-
czas ferii Wydział Katechetycz-
ny zorganizował dwie serie zi-
mowych dni skupienia: w Za-
górzu Śląskim (prowadził je ks. 
Grzegorz Ławniczak, wizytator 
katechetyczny) i w Bardzie Ślą-
skim (prowadzącym był ks. Ma-
rek Korgul, dyrektor wydziału).

Z konieczności

Nie jest łatwo ruszyć się z do-
mu, tym bardziej kiedy ma to być 
wyprawa na dni skupienia pod-
czas ferii. – Nie ukrywam, że 
jestem tu, gdyż zostałam przy-
muszona. Brak „zaliczonych” re-
kolekcji może skutkować cofnię-
ciem misji kanonicznej. Została-
bym wtedy bez pracy – wyznaje 
Joanna Kołt z Kudowy Zdroju, od-
prawiająca rekolekcje w Zagórzu. 
Kilku katechetów jej przytakuje. 
– Nie przyjechałam dla rekolekcji. 
Mam bowiem inne potrzeby du-
chowe. Jestem tu dla ludzi. Cenię 
sobie to, że mogę spotkać innych 
katechetów, że mogę podzielić 
się z nimi swoimi problemami i 
zaczerpnąć z ich doświadczenia – 
dodaje mieszkanka Kudowy. 

Lucyna Brożyna z Wałbrzy-
cha rozpoczyna w podobnym to-
nie: – Jechałam tu pełna jęków i 
narzekań. Ale już po chwili daje 
świadectwo: – Jednak pozosta-
łam otwarta na to, co Pan nam 
tu przygotował, dlatego szybko 
moja niechęć została przemie-
niona – i zaczyna opowiadać o 
radości, jaka ją opanowała, o we-
wnętrznym pokoju, o działaniu 
Ducha Świętego. – A wszystko 
za sprawą Bożego słowa – pod-
kreśla, spoglądając z wdzięcz-
nością w kierunku rekolekcjoni-
sty, ks. Grzegorza.

Z tęsknoty

Są jednak i tacy kateche-
ci, którzy nie mogą się docze-

kać swoich dni skupie-
nia. Aneta Klinke-Osad-
nik z Ząbkowic Ślą-
skich opowiada: – Co-
dzienność jest pełna za-
biegania. Dlatego każ-
da chwila skupienia jest 
dla mnie błogosławień-
stwem. Wreszcie zosta-
wiłam na chwilę rodzin-
ną codzienność, by za-
trzymać się przy Jezusie. Bardzo 
tego potrzebowałam. 

Pozostająca pod wrażeniem 
rekolekcyjnej atmosfery Anna 
Majewska z Wałbrzycha postu-
luje: – Żałuję, że skupienie trwa 
tak krótko. Nie zdążę się wyci-
szyć, a tu już koniec. Powinni-
śmy częściej przeżywać takie 
spotkania formacyjne.

Wtóruje jej Agniesz-
ka Makarewicz z Bystrzy-
cy Kłodzkiej, która uwa-
ża, że dwa rekolekcyjne 
dni nie dają szans na wy-
ciszenie i duchowe spoj-
rzenie na katechetyczną 
pracę. – Bez ascetycznej 
refleksji nie jesteśmy ja-
ko katecheci zdolni do 
składania świadectwa 

wobec swoich uczniów – mówi 
z zaangażowaniem. – Jesteśmy 
wymagającym środowiskiem. Na-
sze duchowe potrzeby są niezwy-
czajne, dlatego wciąż warto pra-
cować nad coraz lepszą organiza-
cją rekolekcji. Z wielką pieczoło-
witością wybierać tematy konfe-
rencji i prowadzących. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Rekolekcje zimowe dla katechetów 

Dać szansę Bogu i sobie

MOIM 
ZDANIEM

KS. GRZEGORZ ŁAWNICZAK

wizytator katechetyczny

Od dziesięciu lat katechizuję. Znam środowisko katechetów, 
dlatego podczas konferencji chciałem wyjść naprzeciw ich 

oczekiwaniom. Uważam, że największą potrzebą katechizu-
jących jest trwanie w bliskości z Panem Jezusem. Ta bliskość 
objawia się m. in. przez kontakt katechety z duszpasterzami. I 
tu zaczyna się problem. Nam, księżom, często brakuje duszpa-
sterskiej wrażliwości, otwartości na katechetów. Potęguje to ich 
rozgoryczenie z powodu rozdźwięku między tym, co można 
zrobić w parafii, a tym, na co pozwalają proboszczowie. Jeśli do 
tego dojdzie trudne środowisko rodzinne katechizowanych i 
brak przynajmniej poprawnych relacji w gronie pedagogicznym, 
to katecheta zostaje pozostawiony na pastwę losu. Rekolekcje 
muszą być dla nich czasem odnalezienia sensu i radości w tym, 
co czynią dla Kościoła. A jest to praca ogromna.
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Podczas 
rekolekcji 
w Zagórzu. 
„Katecheta 
a rodzina” 
– to temat 
dyskusji zadany 
tej grupie 
katechetów



Kształtowanie katolika świadomego, 
w co i dlaczego wierzy, nacisk na patriotyzm 
poprzez kazania, nauki, świętowanie 
ważnych dla Polski wydarzeń historycznych.

A także skomputeryzowana bibliote-
ka z ponad pięcioma tysiącami książek,   
prowadzone od 21 lat katechezy dla do-
rosłych i kilkunastu ministrantów słu-
żących podczas jednej Eucharystii. Tym 
charakteryzuje się franciszkańska para-
fia MB Różańcowej w Kłodzku.  

Każdy chyba mieszkaniec tego mia-
sta, jeśli nie z autopsji, to z uwiecznio-
nej na kasetach wideo „Kroniki Kłodz-
kiej” wie o płomiennych kazaniach gło-
szonych tu z okazji 3 Maja, Dnia Sybi-
raka czy Dnia Policji, o odważnych mo-
wach tutejszych ojców do władz miasta 
czy uczestników spotkań kulturalnych. 

Wielu właśnie do tej świątyni przy-
chodzi na Msze św. czy cieszące się du-
żym powodzeniem (ok. 50 uczestników) 
katechezy dla dorosłych, które obejmują 
najróżniejsze zagadnienia religijne, spo-
łeczne i kulturalne. 

– Zawsze byłam człowiekiem wie-
rzącym, ale to katechezy pozwoliły mi 
mocniej doświadczyć, na czym polega 
prawdziwe życie duchowe –  mówi Ma-
ria Lawenda, ekonomistka. – Nauczy-
ły mnie, jak rozwiązywać problemy, pa-
trząc na nie przez pryzmat wiary.

Świadomość wiary i przynależno-
ści narodowej kształtują w sobie tak-
że osoby z Rodziny Radia Maryja, któ-
re razem spotykają się 16. dnia każde-
go miesiąca. 

Jak założyciel

Najbardziej charakterystyczne dla 
duchowości duszpasterzy są Francisz-
kański Zakon Świeckich (III zakon) 
i Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej. 
Z franciszkańską duchowością jest 
związana także grupa o. Pio. 

Młodsze i starsze dziewczęta pogłę-
biają formację maryjną jako marianki, 
dorośli – w Apostolacie Maryjnym i Ży-
wym Różańcu. Prężnie działa grupa AA, 
istnieje rada parafialna. Za kilka tygodni 
powstanie tu Stowarzyszenie Przyjaciół 

Ziemi Świętej. Narzeczeni chwalą sobie 
przygotowania do sakramentu małżeń-
stwa, podczas których – obok słuchania 
wykładów – sami angażują się, pracując 
w grupach.

Od jesieni franciszkanie, wspólnie ze 
świeckimi, wydają gazetkę „List do pa-
rafian”. Nowym przedsięwzięciem by-
ło także śniadanie dla dzieci po poran-
nych Roratach. 

– Chcemy w ten sposób zachęcić 
dzieci do działalności we wspólnotach – 
podkreśla o. Mirosław. 

Po powodzi

Kościół i klasztor franciszkanów do 
dziś borykają się ze skutkami powodzi 
z 1997 r. Woda w kościele sięgała 344 
cm wysokości. Do tej pory wyremonto-
wano kompleksowo piwnice, cały par-
ter (w tym kuchnię), tynki na koryta-
rzu klasztornym, wymieniono instalację 
elektryczną i kanalizację. Podobny re-
mont miał miejsce w budynku duszpa-
sterskim. Wymieniono meble w zakry-
stii, w kościele odrestaurowano sześć 
bocznych ołtarzy. Założono specjalne 
zabezpieczenie obu wież klasztornych, 
które były mocno podmyte, i wzniesio-
no nowy mur, otaczający posesje klasz-
torną.

Na odnowienie czekają ołtarz głów-
ny i dwa boczne.   DOROTA BAREŁA

G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y

VIII

25
 lu

te
go

 2
00

7

O. MIROSŁAW 
PROCHERA

Franciszkanin – święcenia 
kapłańskie przyjął w 1996 r. 
Pracował w Borkach Wiel- 
kich, Kownie, Ołdrzychowi- 
cach Kłodzkich, Wrocławiu, 
Dusznikach Zdroju. Od 2006 r. 
 – proboszcz w Kłodzku.

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
tel. 074 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału, 
Dorota Bareła, Sławomir Wiśniewskiswidnica@goscniedzielny.pl

ŚWIDNICKI

Fragment 
jednego z ołtarzy bocznych

Po lewej: Po wojnie tutejsza 
parafia została erygowana 

w 1972 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jestem proboszczem od pół roku, dlatego dopie-
ro poznaję moich parafian, ich problemy i rado-
ści. Poznaję także – dzięki dobrze prowadzonej 
dokumentacji i życzliwości mojego poprzednika, 
o. Wojciecha Piętowskiego – sposób, w jaki była 
prowadzona. Pracę ułatwia mi skomputeryzowana 
przez niego kancelaria. Cieszę się, że w życie parafii 
angażuje się sporo świeckich. Dlatego zachęcam do 
współpracy w tworzeniu nowych grup: Domowego 
Kościoła, duszpasterstwa dla dzieci niepełnospraw-
nych oraz osób niesakramentalnych (to ostatnie za-
czyna swą działalność w Wielkim Poście). Myślę, 
że przydatna okazałaby się poradnia rodzinna. 
Chciałbym zachęcić parafian także do założenia 
grupy charytatywnej. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela i święta: godz. 6.00 (recytowana), 7.30, 9.00, 

10.30, 12.00 (dla dzieci), 19.00; kaplica na Podzamku – 
godz. 10.00

  Dni powszednie: godz. 6.30, 7.30 i 18.30

Ojcowie i bracia kłodzkiej wspólnoty:
o. Nikodem Alfred Suchanek – gwardian, o. Metody Reinhold 
Grzesiek, o. Bartłomiej Konrad Rataj, o. Leszek Balkiewicz, o. 
Rajmund Wacławczyk, o. Jonasz Marian Pyka, o. Albert Ireneusz 
Krzywański, o. Zachariasz Jerzy Kowalski, o. Rufin Robert 
Szymański, o. Mateusz Tomasz Fleiszerowicz, br. Lucjan Góralczyk, 
br. Damian Piotr Mucha, br. Brunon Czesław Filip, br. Jakub 
Paweł Świtalski, misjonarze: o. Bogumił Jan Bednarski – 
Kazachstan, o. Rafał Bernard Segiet – Burkina Faso, o. Korneliusz 
Andrzej Chowaniec – Anglia, br. Marek Baranowicz – Boliwia.
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PANORAMA PARAFII
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

Obyś był gorący!


