
Jak tylko wszedł między młodych, 
było wiadomo, że ich rozumie. 16 

czerwca kardynał Bertone zrobił furorę 
wśród młodzieży zebranej na Kongresie 
Młodych. Jego bezpośredniość i swobo-
da bycia spodobały się młodym. Wielu z 
nich komentowało, że kardynał pozostał 
wierny swej salezjańskiej duchowości. 
Sekretarz Stanu w słowie skierowa-
nym do uczestników kongresu zachęcał 
ich do traktowania Jezusa jako swego 
przyjaciela. – Obyście chcieli smakować 
Jego słodką miłość – życzył. Wskazywał 
jednocześnie, że Eucharystia jest spo-
sobnością do pogłębiania zażyłości z 

Bogiem. – Potrzeba do 
tego jednak szczegól-
nego serca, takiego, 
które będzie inspirowa-
ne przez miłość Jezusa 
– wyjaśniał.  

WIDAĆ, ŻE SALEZJANIN 

ŚWIDNICKI
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Młodzi podziwiali 
entuzjazm 
kardynała 
Tarcisio
Bertone

Są takie wydarzenia w 
dziejach naszego życia, 

których znaczenie dociera 
do nas dopiero wtedy, gdy 
trzeba je przeżyć. Tak było w 
wypadku kilku tysięcy diece-
zjan, którzy przybyli na spot-
kanie z kardynałem Bertone. 
Kilku tysięcy, którzy poszli 
za intuicją serca: będzie 
się działo! I rzeczywiście. 
Modlitwa, mądre i rzeczowe 
słowa oraz bezpośredniość 
hierarchy – wszystko to zro-
biło na nas mocne wrażenie. 
Zapraszamy zatem do lek-
tury głównego tekstu dzi-
siejszego wydania (s. IV i V). 
Spróbujmy wszystko upo-
rządkować, żeby jeszcze raz 
cieszyć się historią, w której 
wzięliśmy udział. 
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ZA TYDZIEŃ
   Festyny – OBJAWIENIE PARAFII
   KAPŁANI OD PIĘĆDZIESIĘCIU LAT
   Wydarzyło się: KONGRES 

MISYJNY DZIECI

KS. ROMAN TOMASZCZUK
redaktor wydania

Daj Boże, żeby stało się to tradycją 
– komentowano po zakończeniu 
diecezjalnego spotkania młodych.

Z danych punktu rejestracyj-
nego wynika, że 16 czerwca na 
I Diecezjalny Kongres Młodych 
przybyło do Świdnicy nieco po-
nad siedemset osób. Spotkanie 
było z jednej strony kontynuacją 
długoletniej tradycji wambierzy-
ckich Dni Młodych, z drugiej – 
nową propozycją Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Młodzieży. 

Skoro „nową”, to może dla-
tego niecieszącą się jeszcze 
zbytnią popularnością. – Moi ko-
ledzy mówili wprost: jesteśmy 
po bierzmowaniu, to po co ma-
my tam jechać. Inni komento-
wali, że skoro oceny wystawio-
ne, to też nie ma potrzeby po-
święcenia popołudnia na wyjazd 
do Świdnicy – tłumaczy Karoli-
na z Wałbrzycha. Gimnazjalist-
ka przyznaje, że gdyby nie kon-
cert Magdy Anioł, to także wa-
hałaby się z decyzją o przyjeź-
dzie na kongres. – Cieszmy się 
jednak z tych, którzy przyszli – 

komentuje infułat Kazi-
mierz Jandziszak, pro-
boszcz parafii, w któ-
rej wszystko się działo, 
główny celebrans kon-
gresowej Mszy św.

Program spotka-
nia składał się z trzech 
punktów: Mszy św., kon-
certu oraz nabożeństwa Słowa, 
któremu przewodniczył kardy-
nał Tarcisio Bertone. – Nie mia-
łem ochoty przyjeżdżać – mówi 
otwarcie Konrad z Dzierżonio-
wa. – Jednak teraz nie żałuję, że 
tu jestem. Czemu? Bo starannie 

przygotowano oprawę 
modlitwy, to po pierw-
sze. Po drugie widać by-
ło troskę organizato-
rów, byśmy się tu do-
brze czuli. No i po trze-
cie osobowość kardyna-
ła Bertone – dzięki nie-
mu poczułem się kimś 

wyjątkowym. Niech więc żałują 
ci, którzy nie przyjechali.

A było ich bardzo wielu, sko-
ro w diecezji jest prawie czter-
dzieści siedem tysięcy nastolat-
ków po podstawówce.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

I Diecezjalny Kongres Młodych 

Niech żałują
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Starannie 
przygotowana 
przez Ludzi Jana 
Pawła II oprawa 
modlitwy
to jeden
z atutów 
Kongresu 
Młodych
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Grand Prix dla naszych

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 
„BYSTRZYCA” z Bystrzycy 
Górnej zdobył Grand Prix 
XXI finału Przeglądu Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Czę-
stochowie. Wyjątkowe jest to, 
że nagrodę przyznano po raz 
pierwszy w historii imprezy. Do 
przeglądu zgłosiło się 48 zespo-
łów z całej Polski. Bystrzyczanie 
przygotowali program zawie-
rający elementy teatru, tańca, 

śpiewu, muzyki instrumental-
nej, krasomówstwa i recytacji. 
Zespół „Bystrzyca” działa od 
13 lat przy Wiejskim Domu 
Kultury. W swoim repertuarze 
ma tańce narodowe i regional-
ne, widowiska i obrzędy (tak-
że te związane z rokiem li-
turgicznym). Choreografem ze-
społu jest Sylwia Danisiewicz,  
a kierownikiem artystycznym 
Teresa Kmera.

Od 21 lat żaden z zespołów nie zdobył nagrody Grand Prix Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie. Aż do momentu, kiedy swój 
program zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Bystrzyca”

NARODOWY BANK POLSKI 
wyemitował monetę, na 
której awersie znajdu-
je się widok kościoła 
Pokoju ze Świdnicy. 
15 czerwca w Mu-
zeum Dawnego Ku-
piectwa odbyła się
oficjalna prezenta-
cja nowej monety ko-
lekcjonerskiej. Moneta 

została wyemitowana w ra-
mach unikatowej serii 

„Historyczne miasta 
w Polsce”, całość ko-
lekcji będzie liczyć  
trzydzieści dwie 
monety o nominale 
dwóch złotych. Do 

obiegu trafiło mi-
lion sztuk dwuzłotó-

wek ze Świdnicą.

Świdnicka moneta
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której awersie znajdu-
je się widok kościoła 
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NOWA RUDA. W ramach mię-
dzynarodowego projektu współ-
pracy międzyuczelnianej w za-
kresie renowacji zabytków, do-
biega końca kolejna edycja pro-
gramu skierowanego do stu-
dentów nyskiej szkoły konser-
watorskiej i jej odpowiednika z 
Hildesheim. Studenci pracowa-
li nad kamiennymi rzeźbami w 
Nowej Rudzie i Międzylesiu. – 
Bardzo się cieszymy, że możemy 
zdobywać praktykę właśnie w 
Polsce – mówił Piotr Leder, nie-
miecki student pracujący przy 
kamiennej grupie ukrzyżowania 
w Nowej Rudzie Drogosławiu. – 
Macie tutaj wiele pięknych po-
mników, którym warto przywró-
cić świetność – oceniał.

Niemcy remontują kapliczki

Przy tym krzyżu
w Nowej Rudzie Drogosławiu 
pracowali młodzi Niemcy
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JAN DZIĘCIEL-
SKI, nadleśni-
czy Nadleśnictwa 
Świdnica, został uhono-
rowany Orderem św. 
Stanisława (na zdję-
ciu), najwyższym od-
znaczeniem diecezjal-
nym. Wnioskodawcami 
wyróżnienia byli księża. 
– Zawsze możemy liczyć na 
wsparcie ze strony leśników – 
wyjaśnia ks. Tomasz Zając, die-
cezjalny duszpasterz pracow-
ników leśnictwa. – Order jest 

wyrazem uhonorowania za za-
sługi dla Kościoła wszystkich 

leśników. Ponieważ nie 
może być przyznawa-

ny instytucjom, ode-
brał go nadleśniczy 
Dzięcielski. 7 czerw-

ca wręczenia odzna-
czenia dokonał bp Dec. 

Przewodniczył on także Mszy 
św. w intencji leśników oraz 
poprowadził procesję euchary-
styczną. Pierwszy, oryginalny, 
ołtarz przy trasie procesji przy-
gotowali leśnicy.
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Leśnicy wyróżnieni

FUNDACJA KRZYŻOWA dla 
Porozumienia Europejskiego 
12 czerwca zakończyła kolejną 
edycję projektu pt. „Szkoła w 
Krzyżowej”. – W projekcie tym 
biorą udział szkoły gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne ze Świdnicy 
i okolic. To innowacja edukacyj-
na, polegająca na połączeniu ze 
sobą zajęć z przedmiotów hu-
manistycznych prowadzonych 

w blokach tematycznych zwią-
zanych ze specyfiką miejsca pa-
mięci, jakim jest Krzyżowa – 
wyjaśnia Aleksandra Królak-
-Wąsowicz, koordynator projek-
tu. Zakończenie projektu miało 
charakter symulacji konferencji 
prasowej, w której udział wzięli 
zaproszeni goście oraz nauczy-
ciele i uczniowie biorący udział 
w projekcie.

Podsumowanie projektu

PIŁAWA GÓRNA. Biskup 
świdnicki Ignacy Dec posta-
nowił, żedotychczasowe de-
kanaty Dzierżoniów Północ i 
Dzierżoniów Południe zostaną 
zreorganizowane. Od 11 czerw-
ca istnieje następujący podział 
parafii na dekanaty: dekanat 
Bielawa (parafie w Bielawie, 
Ostroszowice, parafie w Pie-
szycach i Piskorzów), dekanat 

Dzierżoniów (parafie dzierżo-
niowskie, Mościsko, Kiełczyn, 
Jaźwina, Słupice), dekanat 
Piława Górna (Piława Dolna 
i Górna, Gilów, Księgienice 
Wielkie, Łagiewniki, Niemcza, 
Przerzeczyn Zdrój, Radzików 
i Ratajno). Dziekanami zosta-
li odpowiednio: ks. Stanisław 
Chomiak, ks. Stanisław Majda i 
ks. Zbigniew Wolanin. 

Zmiany administracyjne 

Biskup odczytuje dekret mianujący ks. Zbigniewa Wolanina dziekanem 
dekanatu Piława Górna
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Wystarczyło kilku ludzi i dobry pomysł.
Z pomocy przyparafialnej wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego w Dusznikach skorzystało 
kilkadziesiąt osób. 

Wypożyczają wózki rehabilitacyjne i dla 
osób niepełnosprawnych, chodziki, kule, ma-
terace przeciwodleżynowe, podesty ułatwia-
jące osobom niepełnosprawnym korzystanie z 
wanny, kaczki, baseny. Niedawno zakupili też 
rower rehabilitacyjny, inhalatory dla dzieci z 
chorobami górnych dróg oddechowych i inha-
lator ultradźwiękowy dla alergików. Miewają 
opatrunki jednorazowe, gumowe rękawiczki.  

Wypożyczalnię, mieszczącą się w budyn-
kach gospodarczych parafii śś. Piotra i Pawła, 
prowadzi Parafialny Zespół Caritas. Założono 
ją trzy lata temu, dzięki pomocy maltańczy-
ków z Nowej Rudy. Obecnie sprzęt otrzymuje 
z Caritas diecezji opolskiej. 

Serce dla serca

– Wypożyczamy go wszystkim potrzebują-
cym, niezależnie od wyznania czy poglądów – 
podkreśla Andrzej Rymarczyk, prezes parafial-
nego koła Caritas. 

Bezpłatnie za okazaniem dowodu osobiste-
go i po spisaniu umowy wypożyczenia. Wózki 
czy chodziki – na pół roku lub rok (po upływie 
terminu można przedłużyć umowę), inhalato-
ry dla dzieci – na 2 tygodnie, miesiąc. 

– Dzięki temu, że nie pobieramy opłat za 
wypożyczenie, ludzie chętnie nas wspomaga-
ją: ofiarowują datki, organizują transport, gdy 
trzeba przewieźć większą ilość sprzętu, pracu-
ją jako wolontariusze przy naprawach – doda-
je pan Andrzej. – Otrzymaliśmy także pienią-
dze z budżetu gminy. Dzięki temu możemy na-
prawiać sprzęt (wymieniać opony w wózkach, 
filtry w inhalatorach, zamalowywać zadrapa-
nia, dezynfekować).  

– Gdy spotykam się z wypożyczającymi, wi-
dzę w oczach zdziwienie i radość z tego, że 
ktoś zatroszczył się o nich, chce przynieść ulgę 
w cierpieniu – dodaje. – Jako wolontariusz na-
tomiast czuję satysfakcję, widząc na ulicy oso-
bę na wózku lub z chodzikiem z emblematem 
Caritas (obecnie w wypożyczeniu jest ich 68). 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Sprzęt można wypożyczyć w pomieszczeniach
 obok kościoła śś. Piotra i Pawła w Dusznikach Zdroju,
przy ul. Kłodzkiej 15 w każdą środę od godz. 15.30
do godz. 16.30. Informacje o wypożyczalni na:
www.caritasduszniki.org
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Słowo Sekretarza Stanu

HOMILIA W KATEDRZE

„Dobry Pasterz od-
daje swoje życie za 
owce” (J 10, 11). Te 
słowa Jezusa, któ-
re usłyszeliśmy w 
Ewangelii przed 

chwilą, przywołują na myśl nie-
zwykłą postać waszego Patrona, 
św. Stanisława, żyjącego w la-
tach między 1030 i 1079. Tenże 
święty, natchnięty przykładem 
Dobrego Pasterza, w swojej 
posłudze biskupiej oddał jak 
On swoje życie za swoją ow-
czarnię: z tego powodu tak-
że w dzisiejszych czasach św. 
Stanisław pozostaje dla waszej 
Diecezji cudownym przykła-
dem ojca, wzorem i przykładem 
przewodnika. Wykształcony na 
Zachodzie, potrafił przeciwsta-
wić się surowo człowiekowi od-
ważnemu, acz nie zawsze prze-
strzegającemu zasad moralno-
ści chrześcijańskiej, jakim był 
król Bolesław Śmiały, za co po-
niósł śmierć od mieczy. Krótkie 
życie i okrutna śmierć tego zna-
komitego świadka wiary prze-
minęłaby w milczeniu, gdyby 
ówczesne ludy oraz ich potom-
kowie nie zachwycili się jego 
przykładem. Męczeństwo te-
go świętego istotnie utwierdzi-
ło w wierze chrześcijan żyją-
cych na polskiej ziemi, jakby 
podkreślając prawdziwość słów 
Tertuliana, napisanych podczas 
prześladowań pierwszych wie-
ków: „Śmierć męczenników jest 
płodnym nasieniem”. Krew te-
go Biskupa Męczennika, wy-
lana na polską ziemię i za nią 
przelana, stała się nasieniem, 
które nigdy już nie przesta-
ło wydawać owoców wierno-
ści i świętości, miłości Boga i 
ofiarnego oddania się braciom 
aż do śmierci, jak w dwudzie-
stym wieku najwyższa ofiara 
Maksymiliana Kolbego w bun-
krze śmierci w Oświęcimiu. Św. 
Stanisław, protestując przeciw-
ko okrucieństwu króla i prze-
ciwstawiając się zabiciu dzieci 
i rycerzy bez sądu, powiedział 
„tak” dla prawdy i dla wolności, 
powiedział też „nie” dla prze-
mocy i niesprawiedliwości. 

KARD. TARCISIO BERTONE
Świdnica, 17.06.2007 r.
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Duszniki: wypożyczalnia sprzętu

Wózek dla chorego

Zawierzenie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Złotym Stoku Sercu Jezusowemu 
było kolejnym punktem obchodów 130-lecia 
istnienia tutejszego kościoła. 

W uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, 15 czerwca, intronizowano w prezbite-
rium figurę Serca Bożego. Po uroczystej Mszy 
św. parafianie ponieśli ją w procesji, odmówili 
litanię i zawierzyli Sercu Jezusowemu parafię. 

– To ważne dla nas wydarzenie, ponieważ 
sto trzydzieści lat temu, podczas pierwszej 
Eucharystii odprawianej w tym kościele, Bóg 
w wyraźny sposób otworzył dla tutejszej spo-
łeczności swoje serce, po raz pierwszy w tym 
miejscu doświadczyła ona Jego miłości. – wy-
jaśnia ks. Krzysztof Ambrożej, proboszcz. – 
Odczuwamy ją także dziś i modlimy, by nasza 
miłość do Serca Bożego, a przez to do czło-
wieka, była gorętsza.  DN

Zawierzenie w Złotym Stoku

Jubileusz z Sercem Boga
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Ks. Zbigniew Wichrowicz jest dumny z działalności  
parafialnego oddziału Caritas



16 czerwca 2007 roku
 godz. 18.15 – helikopter z 
kardynałem Tarcisio Bertone lą-
duje na wrocławskim lotnisku. 
Sekretarza Stanu witają m.in. bp 
Ignacy Dec, wikariusz generalny 
ks. Adam Bałabuch, prezydent 
Świdnicy Wojciech Murdzek.
 Godz. 19.15 – kolumna sa-
mochodów z delegacją powi-
talną wjeżdża na plac przed ka-
tedrą. Kardynał Bertone uda-

je się na posiłek do rezydencji 
biskupa.
 Godz. 20.15 – powitanie kar-
dynała przez uczestników I Die-
cezjalnego Kongresu Młodych 
oraz naszego biskupa, który mó-
wi m.in. – Eminencjo, który w 
swoim powołaniu szedłeś dro-
gą wielkiego duszpasterza mło-
dzieży, św. Jana Bosko, i tak do-
brze znasz świat młodych i prob-
lemy wychowawcze, ich kłopoty 
i pytania o powołanie, zechciej 
dzisiaj podzielić się z nimi swą 
ojcowską radą i pouczeniem.

 Godz. 21.30 – po zakończe-
niu spotkania z młodzieżą kar-
dynał składa wizytę na plebanii 
parafii pw. NMP Królowej Polski. 
Jej gospodarz, infułat Kazimierz 
Jandziszak, podsumowując wie-
czór, mówi – Odbieram to, co 
się wydarzyło, jako autentyczne 
spotkanie ojca z dziećmi. Oso-
biście uważam, że ks. kardynał 
jest człowiekiem niezwykle cie-
płym i otwartym.
 Godz. 22.30 – Kardynał Ber-
tone udaje się na spoczynek.

17 czerwca 2007 roku
 godz. 8.00 – śniadanie w re-
zydencji bp. Deca.
 Godz. 9.00 – spotkanie z 
alumnami i wychowawcami 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Świdnicy. Ks. Adam Ba-
łabuch, rektor seminarium, wy-
znaje – Jakże dziękujemy Bożej 
Opatrzności, że dane jest nam 
dzisiaj, dzięki obecności Sekre-
tarza Stanu Stolicy Apostolskiej 
pośród nas, odnowić w sobie te 
piękne i niezapomniane chwi-
le spotkania z Piotrem naszych 
czasów, Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI,w Częstochowie na 
Jasnej Górze w maju ubiegłe-
go roku. Pamiętamy te z mo-
cą wypowiedziane do nas sło-
wa: świat i Kościół potrzebują 

kapłanów, świętych kapłanów! 
Nasz Dostojny Gościu, prosimy 
o modlitwę razem z nami o no-
we powołania do służby Bożej, 
o ducha ofiary i miłości, o świę-
tość dla przygotowujących się 
do kapłaństwa.

W słowie skierowanym do 
alumnów ks. kardynał nawią-
zał do tematu ludzkiego serca, 
który podjął dzień wcześniej na 
spotkaniu z młodzieżą świecką. 
Wspominał także potrzebę stu-
diowania teologii, by w sposób 
właściwy kształtować kapłań-
skie życie.
 Godz. 10.00 – w auli ku-
rii diecezjalnej kardynał Berto-
ne spotkał się z władzami wo-
jewództwa i przedstawiciela-
mi lokalnych samorządów, po-
słami i senatorami wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz przed-
stawicielami wyższych uczelni 
Wrocławia.

Prezydent Świdnicy zaprosił 
za pośrednictwem Sekretarza 
Stanu papieża Benedykta XVI 
do Świdnicy. 

W słowie do zebranych Se-
kretarz Stanu skoncentrował 
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Wizyta Pasterska Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Tarcisio Bertone

24 godziny z Kardynałem

tekst 
KS. ROMAN TOMASZCZUK

O tym czerwcowym 
weekendzie przyszłe 

pokolenia będą się uczyć 
na katechezie – przynajmniej 

w naszej diecezji. 
Niech fakty mówią za siebie. 

Dlatego zapraszamy 
do lektury zapisu 

dwudziestu czterech 
godzin, które 

kardynał Tarcisio 
Bertone przeżył 

razem z nami.
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Uroczysta procesja podczas 
wieczornej modlitwy z kardynałem

Na pamiątkę spotkania rektor 
seminarium ofiarował kardynałowi 
kielich mszalny

Spotkanie z samorządowcami w kurialnej auli
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dynała przez uczestników I Die-
cezjalnego Kongresu Młodych 
oraz naszego biskupa, który mó-
wi m.in. – Eminencjo, który w 
swoim powołaniu szedłeś dro-
gą wielkiego duszpasterza mło-
dzieży, św. Jana Bosko, i tak do-
brze znasz świat młodych i prob-
lemy wychowawcze, ich kłopoty 
i pytania o powołanie, zechciej 
dzisiaj podzielić się z nimi swą 
ojcowską radą i pouczeniem.

 Godz. 21.30 – po zakończe-
niu spotkania z młodzieżą kar-
dynał składa wizytę na plebanii 
parafii pw. NMP Królowej Polski. 
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Jandziszak, podsumowując wie-
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jest człowiekiem niezwykle cie-
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Opatrzności, że dane jest nam 
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pośród nas, odnowić w sobie te 
piękne i niezapomniane chwi-
le spotkania z Piotrem naszych 
czasów, Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI,w Częstochowie na 
Jasnej Górze w maju ubiegłe-
go roku. Pamiętamy te z mo-
cą wypowiedziane do nas sło-
wa: świat i Kościół potrzebują 

kapłanów, świętych kapłanów! 
Nasz Dostojny Gościu, prosimy 
o modlitwę razem z nami o no-
we powołania do służby Bożej, 
o ducha ofiary i miłości, o świę-
tość dla przygotowujących się 
do kapłaństwa.

W słowie skierowanym do 
alumnów ks. kardynał nawią-
zał do tematu ludzkiego serca, 
który podjął dzień wcześniej na 
spotkaniu z młodzieżą świecką. 
Wspominał także potrzebę stu-
diowania teologii, by w sposób 
właściwy kształtować kapłań-
skie życie.
 Godz. 10.00 – w auli ku-
rii diecezjalnej kardynał Berto-
ne spotkał się z władzami wo-
jewództwa i przedstawiciela-
mi lokalnych samorządów, po-
słami i senatorami wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz przed-
stawicielami wyższych uczelni 
Wrocławia.

Prezydent Świdnicy zaprosił 
za pośrednictwem Sekretarza 
Stanu papieża Benedykta XVI 
do Świdnicy. 

W słowie do zebranych Se-
kretarz Stanu skoncentrował 
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się na problemie za-
leżności między mo-
ralnością a demokra-
cją, między sumieniem 
a sprawowaną władzą. 
Kardynał podkreślał: – 
Demokracja musi być 
oparta na moralności, 
w przeciwnym wypad-
ku przestaje być de-
mokracją. Z kolei tam, 
gdzie nie ma Boga, nie 
będzie też zgody co do 
kanonu wartości mo-
ralnych. 

Podsumowując swoje wy-
stąpienie, kardynał zaznaczył, 
że władza polityczna potrzebu-
je i rozumu, i wiary, by móc sku-
tecznie budować dobro wspól-
ne całego społeczeństwa. – 
Dyktatury nie potrzebują Bo-
ga, wolność Boga potrzebuje 
– mówił.

Podczas spotkania głos za-
brał prof. Tadeusz Luty, rek-
tor Politechniki Wrocławskiej 
i senator Andrzej Jaroch. Obaj 
m.in. dziękowali za powołanie 
do życia diecezji świdnickiej.
 Godz. 11.00 – kulminacyj-
ny moment wizyty. Kardynał 
Tarcisio Bertone przewodniczy 
Mszy św. ku czci św. Stanisła-
wa, patrona diecezji. Euchary-
stia sprawowana w ramach I 
Diecezjalnej Pielgrzymki do ka-
tedry jest transmitowana przez 
Telewizję Trwam i Radio Mary-

ja. Mszę św. koncele-
brują m.in. abp Józef 
Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski, kardynał 
Henryk Gulbinowicz 
oraz abp Marian Go-
łębiewski, metropolita 
wrocławski. Tematem 
przewodnim kardynal-
skiej homilii jest wzór 
życia św. Stanisława 
(pierwszy fragment na 
s. III). Po Mszy św. kar-
dynał poświęcił kamie-
nie węgielne pod bu-

dowę kościołów w pa-
rafiach pw. Miłosier-
dzia Bożego w Biela-
wie i w Świdnicy.
 Godz. 13.30 – obiad 
w rezydencji biskupiej. 
Podczas posiłku kar-
dynałowi towarzyszą 
zaproszeni goście z 
władz samorządowych 
i duchowieństwa.
 Godz. 16.00 – na zaprosze-
nie ks. Waldemara Pytla, pa-
stora parafii luterańskiej, kard. 
Bertone składa wizytę w Koś-
ciele Pokoju. W krótkim słowie 
skierowanym do gospodarza 
kościoła wyraża przekonanie, 
że świadectwo jedności chrześ-
cijan jest nie tylko możliwe na 
coraz to nowych płaszczyznach 
życia, ale jest konieczne, dla 
dobra Unii Europejskiej.
 Godz. 16.30 – spotkanie z 
chorymi, niepełnosprawnymi i 
służbą zdrowia w Dobromierzu. 
Udział w obchodach siedem-
setlecia parafii. Kardynał apelu-
je do opiekujących się chorymi, 
by dawali im światło, nadzieję 
i radość życia. Na zakończenie 

ogłasza, że proboszcz 
Dobromierza, ks. Jan 
Gargasewicz, został 
odznaczony godnością 
kapelana honorowego 
Ojca Świętego (prała-
ta).
 Godz. 17.15 – wi-
zyta na plebani w Do-
bromierzu. Potem po-
wrót do Wrocławia i 

wylot do Watykanu. 

Wizyta Pasterska Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Tarcisio Bertone

24 godziny z Kardynałem

Podczas 
uroczystej 
Eucharystii. 
Komunię 
przyjmuje 
prałat 
Julian Źrałko
Poniżej: 
Wpis 
do Księgi 
Pamiątkowej 
Kościoła 
Pokoju, 
z prawej: 
ks. Waldemar 
Pytel

Bp Dec i kard. 
Bertone – obaj 
hierarchowie 
świetnie się 
rozumieją

Poniżej: 
Błogosławieństwo 
chorych 
w Dobromierzu
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Po pięciu latach formacji Kościół decyduje,
czy alumn jest przygotowany
do przyjęcia pierwszego stopnia
święceń – diakonatu. 

Greckie słowo diakonos oznacza tyle 
co „sługa”. Naszych diakonów poprosi-
liśmy o ujawnienie kilku szczegółów ze 
swego życiorysu. Informacja o rodzaju 
szkoły, w której zdobyli maturę, pokazu-
je, że do kapłaństwa powołani są nie tyl-
ko humaniści, ale także mężczyźni z za-
cięciem technicznym. Natomiast temat 
pracy magisterskiej pozwala się zoriento-
wać w zainteresowaniach teologicznych 
przyszłych księży. 

Ostatnie pytanie dotyczyło wzoru ka-
płana, który najmocniej wpłynął na kandy-
data do prezbiteratu.

Początki urzędu diakona sięgają cza-
sów apostolskich (Dz 6,1nn). Pierwotnie 
diakoni mieli za zadanie pełnienie funk-
cji charytatywnych i administracyjnych. Do 
ich obowiązków należało także nauczanie 
i przewodzenie wspólnocie wiernych, usłu-
giwanie podczas liturgii, katechizowanie. 
Dosyć wcześnie nastąpiło w Kościele ogra-
niczenie funkcji diakona. Dzisiaj jest on 
przede wszystkim przejściowym stopniem 
w drodze do prezbiteratu. Tak jak kiedyś, 
tak i dzisiaj diakon głosi słowo Boże, jest 
szafarzem Eucharystii, może błogosławić 
małżeństwa (za zgodą biskupa). XRT

Święcenia diakonatu w katedrze świdnickiej 

Kościół powiedział „tak”

DIAKON
DANIEL KAPŁON

Pochodzi z parafii 
pw. Chrystusa Króla 
w Dzierżoniowie, 
maturę uzyskał w
II LO im. Jana Paw-
ła II w Dzierżonio-
wie. „Odpowiedzial-
ność sprawcy za pro-
fanację rzeczy i miejsc 
świętych w Kodeksie 
Prawa Kanonicznego 
i w ustawach prawa 
świeckiego” – to ty-
tuł jego pracy magi-
sterskiej z prawa ka-
nonicznego. Napisał 
ją pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. 
Wiesława Wenza. Au-
torytety kapłań-
skie to: ks. Józef K., 
ks. Sebastian N., ks. 
Mateusz P.



DIAKON
PAWEŁ ANTOSIAK

Pochodzi z para-
fii pw. Świętych 
Apostołów Piotra
i Pawła w Strze-
gomiu, ukończył
Zespół Szkół Elek-
troniczno-Energe-
tycznych w Wał-
brzychu. Pracę z bi-
blistyki pt. „Sym-
bolika w opisie
Męki Pańskiej u 
Świętego Mateusza 
(Mt 27, 45–54)” na-
pisał pod kierun-
kiem ks. prof. dr. 
hab. Mariusza Rosi-
ka. Ks. Krzysztof 
Herbut jest dla dia-
kona wzorem ka-
płana.



DIAKON
RAFAŁ MASZTALERZ

Pochodzi z parafii 
pw. Świętej Anny w 
Wałbrzychu, Ukoń-
czył Liceum Ogólno-
kształcące w Czarn-
kowie (woj. wielko-
polskie). Interesuje 
się historią Kościoła, 
dlatego napisał pra-
cę magisterską na 
temat idei zako-
nu kamedułów i jej 
realizacji w Polsce. 
Promotorem pracy 
był ks. prof. dr hab. 
Antoni Kiełbasa. Dia-
kon przyznaje, że 
nie ma wzoru wśród 
kapłanów.



DIAKON
MARIUSZ KUBIK

Pochodzi z parafii 
pw. Świętej Rodziny 
w Wałbrzychu, ma-
turę zdał w Zespole 
Szkół Zawodowych 
nr 1 w Wałbrzychu. 
Pracę magisterską
z teologii pasto-
ralnej napisał pod
kierunkiem ks. dr.
Stanisława Pasz-
kowskiego. Jej tytuł
to „Kościół wobec 
problemu sztucz-
nego przedłużania 
życia ludzkiego w 
świetle Deklaracji 
o sztucznym prze-
dłużaniu życia i do-
kładnym ustaleniu 
momentu śmierci”. 
Wzór kapłana: ks. 
Jarosław Święcicki.



DIAKON
MATEUSZ SZWED

Pochodzi z parafii pw. 
Świętego Bartłomieja 
Apostoła w Topoli. 
Ukończył Zespół 
Szkół Budowlanych 
w Kłodzku. „Męczeń-
stwo księdza Jerzego 
Popiełuszki źródłem
społecznej odnowy w
ocenie Jana Pawła II”
to tytuł jego pracy 
magisterskiej. Napisał 
ją na seminarium na-
ukowym z katolickiej 
nauki społecznej, pro-
wadzonym przez ks.
prof. zw. dr. hab. Pio-
tra Niteckiego. Nie 
dziwi więc, że auto-
rytetem kapłańskie-
go życia jest dla dia-
kona sługa Boży ks. 
Jerzy Popiełuszko.



DIAKON
MARIUSZ SAIDAK

Pochodzi z parafii 
pw. Wniebowzięcia 
NMP w Szczawnie 
Zdroju. Egzamin 
dojrzałści zdał w
I LO w Wałbrzychu.
W seminarium zain-
teresował się pra-
wem kanonicznym, 
dlatego pod kierun-
kiem ks. prof. dr.
hab. W. Wenza napi-
sał pracę magister-
ską pt. „Ochrona 
prawna Najświęt-
szej Eucharystii 
wg Kodeksu Prawa 
Kanonicznego Jana 
Pawła II”. Wzorem 
do naśladowania w 
kapłańskim życiu 
jest dla diakona słu-
ga Boży ks. Robert 
Spiske.
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Diakońska służba ma być na wzór
Serca Jezusowego
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Kulminacyjnym momentem 
piławskiego Roku Jubileuszowego 
była Eucharystia, której 
przewodniczył bp Ignacy Dec.

Dobrze znamy tradycję Roku 
Jubileuszowego. To czas szcze-
gólnej pracy i ludzkiej i Bożej. 
Do rzadkości jednak należy, by 
Rok Jubileuszowy był ogłoszo-
ny tylko dla konkretnej wspól-
noty parafialnej. A tak stało się 
podczas Pasterki roku 2006 w 
Piławie Górnej. – Wtedy to po 
raz pierwszy nasz pra-
łat zaprosił nas do wy-
jątkowego przeżywania 
roku 2007 – wspomina 
pani Maria, z którą roz-
mawiam 11 czerwca, po 
zakończeniu jubileuszo-
wej Mszy św. – Najpięk-
niejsze jest to, żeśmy 
się tym naprawdę prze-
jęli – mówi z dumą.

Faktycznie podczas 
modlitwy na zakończe-

nie misji świętych nie brakowa-
ło chwil podkreślających zupeł-
nie wyjątkowy charakter Mszy 
świętej. Obecność biskupa, pięć-
dziesięciu księży związanych z 
Piławą, odczytanie dekretu no-
minującego proboszcza dzieka-
nem nowo utworzonego deka-
natu Piława Górna, wręczenie 
pierścieni św. Stanisława zasłu-
żonym parafianom (znamienne, 
że byli to dwaj organiści, koś-
cielny i kobiety dbające o po-
rządek), uroczysta oprawa litur-
gii, o którą zadbała miejscowa 

orkiestra i zaproszony 
z Dzierżoniowa chór 
– wszystko to robiło 
wrażenie. Byłoby jed-
nak maskaradą, gdyby 
nie postawa parafian. – 
Najważniejsza jest wia-
ra i miłosierdzie – prze-
konywała Józefa Mate-
rek, wyróżniona diece-
zjalnym odznaczeniem 
dziewięćdziesięciolat-
ka, która wciąż dba o 

porządek wokół świątyni. – Jak 
się kocha Boga, to jest chęć do 
pracy, do poświęcenia, do ofiary 
i do wielkoduszności.

Patrząc na to, co i jak się 
dzieje w Piławie Górnej, trud-
no nie przytaknąć twierdzeniom 
pani Józefy. Przy tym wszystkim 
parafianie dobrze wiedzą, kto 
jest głównym architektem pa-
rafialnej wspólnoty: – Oczywi-
ście Pan Bóg, ale i On by nic nie 
wskórał bez naszego prałata – 
uśmiechają się wskazując na ks. 
Zbigniewa Wolanina.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Zapowiedzi
 W DIECEZJI
29.06 – uroczystość  śś. 
Apostołów Piotra i Pawła. 
Dzień Papieża Benedykta 
XVI. 30.06 – II etap szla-
ku papieskiego (Duszniki 
Zdrój–Gniewoszów). W 
Bardzie diecezjalna piel-
grzymka Żywego Różańca. 
Msza św. o godz. 18.00., 
procesja różańcowa o godz. 
21.00. 01.07 – uroczysto-
ści odpustowe w Bardzie – 
Msza św. o godz. 11.00. od 
1 do 2.07 – ogólnopolskie 
rekolekcje i pielgrzymka na-
uczycieli na Jasną Górę. 

 PIELGRZYMKA
Ks. Andrzej Raszpla or-
ganizuje Diecezjalną 
Pielgrzymkę do Ziemi 
Świętej i Egiptu. Termin: od 
7 do 21 lipca. W programie: 
Jerozolima, Betlejem, Ain 
Karem, Betania, Góra Synaj, 
Kair, Memfis, Sakkara, Giza, 
Nuwaiba, Jerycho, podróż 
po Galilei (Nazaret, Kana, 
Hajfa, Cezarea, Kafarnaum, 
Jezioro Genezaret. Koszt 
pielgrzymki: 4000 zł 
plus 100 dolarów USA. 
Świadczenia: przelot samo-
lotem Warszawa–Tel Awiw
–Warszawa, noclegi w ho-
telach w pokojach 2 i 3 
osobowych, wyżywienie
2 razy dziennie: śniadania 
i obiadokolacje, klimatyzo-
wany autokar, karty wstę-
pu, opłaty w portach lot-
niczych, ubezpieczenie, 
opieka przewodnika. Koszt 
nie obejmuje dojazdu na 
lotnisko w Warszawie (do-
jazd wspólny autokarem). 
Kontakt, zapisy i szczegó-
ły: 074 841 33 46, parafia 
pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego Wałbrzych-
Podzamcze.

 PEREGRYNACJA
24.06 – parafia pw. Królowej 
Pokoju w Szczytnej. 27.06 
– parafia pw. św. Wita w 
Niwie. Następuje przerwa 
wakacyjna w peregrynacji. 
Od 1 września nawiedze-
nie obrazu rozpocznie się w 
dekanacie Nowa Ruda.   
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Złoty jubileusz istnienia parafii pw. św. Marcina w Piławie Górnej 

Czas wdzięczności

MOIM 
ZDANIEM

KS. PRAŁAT ZBIGNIEW 
WOLANIN

proboszcz w Piławie Górnej

Najbardziej cenię sobie 
to, w jaki sposób pa-

rafianie rozumieją Kościół i 
kościół. Ich poczucie odpo-
wiedzialności za swoją wia-
rę widać było podczas misji 
świętych, które przygoto-
wały nas na jubileusz istnie-
nia parafii. Głębia przeżycia, 
ogrom spowiedzi świętych i 
entuzjazm, jaki towarzyszy 
naszym obchodom, mówią 
same za siebie. Przy tym 
wszystkim ludzie nie zapo-
minają o materialnym wy-
miarze parafii. Przez dwa-
dzieścia lat troszczą się o 
nowy kościół, który z roku 
na rok pięknieje. 

Po lewej: Dziewięć-
dziesięcioletnia 
Józefa Materek 
odbiera 
diecezjalne 
odznaczenie
Na dole: Parafianie 
świętowali także 
dwudziestą 
rocznicę 
konsekracji 
swojego kościoła



– Uczestnicząc w nabożeństwach
przy obrazie, czujemy jakby to sam
Pan Jezus do nas przybył – wyjaśnia 
Maria Tyrawa z Dańczowa koło Lewina. 
– Na twarzach ludzi widać radość, 
doświadczamy odnowy serca. 

Peregrynację obrazu Jezusa Miłosier-
nego zakończono w drugim dekanacie 
diecezji: Kudowie Zdroju. 

We wszystkich parafiach dekanatu  
podczas nawiedzenia odprawiano Msze 
św. z naukami dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych (w Kudowie teraz, zamiast w 
Wielkim Poście, odbyły się rekolekcje), 
odmawiano Koronkę o godz. 15.00. W 
większości wieczorem ludzie przycho-
dzili na Apel Jasnogórski. W parafii św. Ka-
tarzyny peregrynacja odbyła się podczas 
misji parafialnych, odprawiono też Dro-
gę Krzyżową ulicami miasta. W kilku pa-
rafiach podczas Mszy św. udzielano sa-
kramentu namaszczenia chorych. W koś-
ciele św. Michała Archanioła w Lewinie 
Kłodzkim, wieczorem, można było obej-
rzeć film o św. siostrze  Faustynie i pro-
jekcję kazania Jana Pawła II z jej kanoni-
zacji. Podczas jednej z Mszy św. i specjal-
nego  nabożeństwa na cmentarzu mod-
lono się za zmarłych; nabożeństwo ofia-
rowano za uzależnionych. W parafii pw. 
śś. Piotra i Pawła w Dusznikach do połu-
dnia czuwali przed obrazem mieszkań-
cy poszczególnych ulic, a dzieci 
przychodziły  podczas lekcji reli-
gii, natomiast pierwszy piątek 
miesiąca był dniem pokutnym. 
W ostatnim dniu peregrynacji 
w tej parafii ks. bp Ignacy Dec 
udzielił młodzieży sakramen-
tu bierzmowania. Natomiast w 
parafii św. Franciszka z Asyżu i 
św. Leonarda wygłoszono spe-
cjalną naukę stanową dla ro-
dziców. 

W nawiedzeniu obra-
zu uczestniczyli także pa-
rafianie z filii. Ks. Romuald 
Brudnowski, proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja w Kudowie 
Czermnej, ufundował dwa obra-
zy Jezusa Miłosiernego, które 

podczas specjalnych nabożeństw zostały 
poświęcone i samochodem-kaplicą prze-
wiezione do filii: jednego dnia do Brzo-
zowic, drugiego – do Słonego.  Do Lewi-
na na nabożeństwa dojeżdżano autobu-
sami zorganizowanymi przez gminę. 

Proboszczowie w większości ocenia-
ją peregrynację bardzo dobrze. Zdaniem 
wielu z nich, frekwencja była mniejsza 
niż podczas nawiedzenia obrazu MB 
Częstochowskiej, ale i tak dość spora. 
Ks. Jan Szetelnicki, dziekan, żałuje tylko, 

że na misje do parafii przysłano tyl-
ko jednego ojca pallotyna, który 

miał mnóstwo pracy. 
Ks. Jan Odziomek z para-

fii Miłosierdzia Bożego w Ku-
dowie mówi że spodziewał się 
czegoś więcej. Zabrakło sym-
pozjów, paneli, spotkań na ten 
temat, pogłębienia tematu.

Podczas peregrynacji obra-
zów parafię odwiedzili: ks. bp 
Ignacy Dec (parafie pw.: Miło-
sierdzia Bożego, św. Bartłomie-
ja,  śś. Piotra i Pawła, św. Fran-
ciszka), ks. infułat Kazimierz Jan-
dziszak (św. Katarzyny), ks. infu-
łat Józef Strugarek (św. Michała 
Archanioła i śś. Piotra i Pawła). 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
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DIECEZJALNA PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Dekanat Kudowa Zdrój (od 16 maja do 6 czerwca)

Radość nawiedzenia
Sonda

ZDANIEM PROBOSZCZÓW
KS. PRAŁAT JAN SZETELNICKI, DZIEKAN DEKANATU, 
PROBOSZCZ PAR. PW. ŚW. KATARZYNY W KUDOWIE
– Obraz Jezusa Miłosiernego robi wra-
żenie. Sam tego doświadczam i dostrze-
gam to u osób związanych z Kościołem. 
Byli zadowoleni. Największymi owoca-
mi były spowiedzi po latach, czyli tzw. 
nawrócenia. Inne zauważymy z cza-
sem. Rozprowadziliśmy dużo dewocjonaliów. 

KS. KANONIK ROMUALD BRUDNOWSKI 
KUDOWA ZDRÓJ, PAR. ŚW. BARTŁOMIEJA
– Peregrynacja Jezusa Miłosiernego 
mobilizuje do duchowego wysiłku 
bardziej niż odwiedziny obrazu MB 
Częstochowskiej. Wymaga refleksji i 
konkretnych postanowień, i tym tłu-
maczę mniejszą frekwencję podczas te-
go nawiedzenia, zachęca do „wypłynięcia na głę-
bię”. Dla mnie była okazją do odnowy wewnętrz-
nej, przyjęcia konkretnych postanowień na dalszą 
drogę kapłańskiego życia. 

KS. ANDRZEJ BIAŁEK, LEWIN KŁODZKI, 
PAR. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 
– Podczas peregrynacji były momenty 
ciszy, zadumy, wydobywania się z głę-
bi serca modlitwy. Ufam, że teraz Pan 
Bóg nas czymś zaskoczy. Przychodzimy 
do Niego jak Zachariasz, z ciekawo-
ści, i nie wiemy, czego się spodzie-
wać. Dzięki temu jestem otwarty, pytam: Panie, co 
chcesz mi zaofiarować? 

KS. KANONIK ZBIGNIEW WICHROWICZ 
DUSZNIKI ZDRÓJ, PAR. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA 
– Peregrynacja była ogromnym 
ubogaceniem, pogłębieniem tre-
ści związanych z orędziem Bożego 
Miłosierdzia. Jesteśmy wdzięczni 
m.in. za kazania z praktycznymi rada-
mi. Ufam, że Duch Świety umocni pa-
rafian, a kult Miłosierdzia Bożego będzie coraz 
bardziej praktykowany. 

O. AURELIUSZ MIECZYSŁAW KUŁAKIEWICZ 
DUSZNIKI ZDRÓJ, PAR. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
I ŚW. LEONARDA
– Ludzie przyjęli obraz z radością i 
przejęciem. Mieliśmy bardzo dobrą fre-
kwencję. Łaska Boża działa. Są nawró-
cenia, co dostrzegamy podczas sakra-
mentu pokuty, a Jezus na pewno będzie 
przemieniał nas nadal.
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Lewin. Ucałowanie relikwii św. s. Faustyny

Relikwie
s. Faustyny 
towarzyszą 
peregrynującemu 
obrazowi 


