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Spotkanie z okazji kolejarskiego 
święta stało się świętem szacunku 
dla ludzkiej pracy.

Proboszcz parafii pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu w Wałbrzychu ks. 
Zbigniew Stanek, diecezjalny ka-
pelan kolejarzy ks. Marek Zoło-
teńki oraz działacze spółek ko-
lejowych 17 listopada zaprosili 
do wspólnej modlitwy w inten-
cji ludzi pracy. Pretekstem stało 
się wspomnienie patronki kole-
jarzy, św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej oraz poświęcenie kapliczki 
ku czci tejże świętej na dworcu 
Wałbrzych Główny. 

Uroczystościom przewodni-
czył bp Ignacy Dec. On też wy-
głosił homilię podczas Mszy św. 
Podkreślił w niej temat wierności 
i świadczenia o prawdzie. Przy-
pomniał o fundamentalnej war-
tości prawdy dla ludzkiego umy-
słu i systemu wartości. Wska-
zał, że obowiązkiem człowieka 
jest poznanie prawdy objawionej 
przez Boga. – Dokonuje się to 
przede wszystkim przez rozwa-
żanie słowa Bożego podczas li-

turgii, ale także w mod-
litwie indywidualnej 
oraz dzięki lekturze pra-
sy i książek katolickich – 
mówił biskup.

Kaznodzieja w na-
wiązaniu do wątku es-
chatologicznego pod-
kreślił, że skoro przyjmujemy 
prawdę o rzeczach ostatecznych, 
to „warto żyć, warto cierpieć i 
warto walczyć w swoim życiu o 
dobro. A czego nie można zmie-
nić, to trzeba przetrzymać”.

Biskup zwrócił uwagę także 
na skutki przyjęcia prawdy. – 
Prowadzi to do jej przeżywania i 

tak rodzi się miłość. Do-
piero wtedy za praw-
dę można oddać życie 
– mówił i wskazał na 
ks. Jerzego Popiełusz-
kę i kard. Świątka jako 
współczesnych męczen-
ników za prawdę.

We Mszy św. wzięli udział nie 
tylko kolejarze i ich rodziny. Or-
ganizatorzy zaprosili do modli-
twy także górników, pracowni-
ków służby zdrowia, oświaty i in-
nych. – Zależało nam bowiem, by 
świętować godność ludzkiej pra-
cy – uzasadnia ks. Stanek.
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Kapliczka
św. Katarzyny 
została 
ufundowana 
przez spółki 
kolejarskie

Obchody ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wałbrzychu

Praca i prawda
Jeśli wśród Czytelników 

„Gościa” są ofiary wróż-
biarstwa, zapraszam do 

lektury głównego tekstu wy-
dania. Nie wiem, czy zosta-
niecie Państwo skutecznie 
ostrzeżeni przed pułapkami 
duchowymi czyhającymi na 
amatorów praktyk okulty-
stycznych. Natomiast prze-
de wszystkim właśnie ama-
torom zaświatów chciałbym 
postawić diagnozę choroby, 
na którą cierpią. Jesteście 
Państwo głodni doświad-
czenia Boga. Najwyraźniej 
niedzielne chodzenie do 
kościoła jest dla was jedynie 
formalnością. Jeśli zdecydu-
jecie się na niedzielne wy-
znawanie miłości – tęsknota 
za innym wymiarem zosta-
nie zaspokojona. Bóg jest 
bowiem dla nas „na wyciąg-
nięcie” serca i rozumu. 

ZA TYDZIEŃ
  Zastępcza rodzina – o miłości,

co musi kochać i już

Dworzec kolejowy Wałbrzych Główny 
znajduje się w dzielnicy Podgórze. Jest 

to teren zamieszkały przez górników i kole-
jarzy. – To oczywiste, że żyjemy blisko sie-
bie, bo wydobyty węgiel trzeba było wysy-
łać w świat i tu górnikom przychodzili z po-
mocą kolejarze – tłumaczą uczestnicy ob-
rzędu poświęcenia kapliczki św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy. Z ra-
cji bliskiej współpracy obu grup zawodo-
wych w święcie wzięły udział także gór-
nicze poczty sztandarowe. 17 listopada, 
tuż przed ceremonią, której przewodni-
czył bp Dec, podano uzasadnienie usytuo-
wania figury. – Lokalizacja na końcu peronu 

to ukłon w kierunku kole-
jarzy, których codzienna 
droga do i z pracy prowa-
dzi właśnie przez ostat-
nie metry peronu – mó-
wili pomysłodawcy. B

Niecodziennemu 
wydarzeniu 
na peronie 
przypatrywali się 
podróżni
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OCZYWIŚCIE NA PODGÓRZU



G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
25

 li
st

op
ad

a 
20

07

II

Bezrobocie strukturalne
WAŁBRZYCH. W Gminie 
Wałbrzych według stanu na dzień 
31 października zarejestrowa-
nych jest 6730 bezrobotnych, w 
tym 1212 bezrobotnych posiada 
prawo do zasiłku. W porówna-
niu z analogicznym okresem ubie-
głego roku liczba bezrobotnych 
spadła o 3944. – Zauważyć nale-
ży, że w Jeleniej Górze liczba bez-

robotnych zmniejszyła się o 910 
osób, a w Legnicy o 3182 osoby. 
Wynika z tego, że w porównywal-
nych wielkością do Wałbrzycha 
miastach dynamika spadku bezro-
bocia jest w Wałbrzychu najwyż-
sza – cieszy się Ratusz. Dla przy-
pomnienia: w analogicznym okre-
sie 2002 r. w gminie było 15 518 
bezrobotnych. 
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Po roku
GMINA WAŁBRZYCH. 
Celem strategicznym dla samo-
rządowców wałbrzyskich po ro-
ku ich urzędowania jest wciąż 
odzyskanie dla Wałbrzycha praw 
powiatu. Negatywne stanowisko 
rządu i skrócenie kadencji sej-
mu oddaliły w czasie realizację 
tego zamierzenia, kluczowego 
z punktu widzenia pozyskiwa-

nia unijnego wsparcia. – Pomimo 
tego Wałbrzych realizuje inwe-
stycje na poziomie Jeleniej Góry 
i Legnicy, ośrodków podobnej 
wielkości, które od lat odnoszą 
korzyści z posiadania praw po-
wiatu. Natomiast w pozyskiwaniu 
środków unijnych radzi sobie le-
piej – podkreśla Ewa Frąckowiak, 
rzecznik magistratu.

Najbliższe plany
WAŁBRZYCH. Mieszkańcy 
miasta mają powody do zado-
wolenia. Władze  Wałbrzycha 
ogłosiły plany na przyszłość: od-
budowa amfiteatru przy Zamku 
Książ, budowa na Podzamczu 
Centrum Dydaktyczno-Reha-
bilitacyjnego dla dzieci i mło-
dzieży o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, budowa 
kompleksu sportowo-rekrea-
cyjnego przy ul. Ratuszowej, 
uzbrojenie nowych terenów 
pod budownictwo mieszka-
niowe w dzielnicy Poniatów, 
termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej 
(szkoły, budynki urzędu), bu-
dowa boisk szkolnych o na-
wierzchni sztucznej przy PG 6
(ul. Główna) i PSP 21 (ul. 
Grodzka), zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miasta 
Wałbrzych.

Władze Wałbrzycha chcą polepszyć 
warunki rehabilitacji
dla niepełnosprawnych

Uratowali góry?
ROMANÓW I PIOTROWICE. 
Od kilku miesięcy mieszkańcy 
obu kłodzkich wsi protestowa-
li przeciwko uruchomieniu no-
wych wierceń i wyrobisk w pa-
śmie górskim Krowiarek, obję-
tym programem ochrony Natura 
2000 (znajdującym się już w gmi-
nie Bystrzyca). Dotychczas działa-
jący kamieniołom w Romanowie 
i tak ma uciążliwy wpływ na ży-
cie siedlisk ludzkich. Radni gmi-
ny Kłodzko bardzo szczegóło-
wo przeanalizowali problem i nie 
chcą nowego kamieniołomu, w 
konsekwencji odrzucając projekt 
uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Romanowo. 
Swoją decyzję uzasadniają m.in. 
racjami protestujących. Mają też 

wątpliwości co do procedur ad-
ministracyjnych i dobrej prakty-
ki urzędniczej gminy Bystrzyca 
Kłodzka. 

Trwa walka o ochronę piękna 
Krowiarek

Przysmak naturalny
STARY WIELISŁAW. Pszcze-
larz Henryk Zaremba ze Starego 
Wielisławia ma powody do du-
my. Słynie z działań edukacyjnych 
na rzecz dzieci i młodzieży szkol-
nej, produkcji miodów odmiano-
wych, wędkarstwa. Ostatnio za-
rejestrował na liście Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwszy 
regionalny produkt pod nazwą su-
decki miód gryczany. Pomaga on 
na schorzenia układu nerwowe-
go, stres, naczynia krwionośne, 
miażdżycę i nadciśnienie. Trwają 
starania o uzyskanie dla miodu 
certyfikatów unijnych.

Pieniądze dla najlepszych
PREZYDENT WAŁBRZY-
CHA przyznał stypendia naj-
lepszym studentom. Jest to 
pierwsze tego typu wyróżnie-
nie przyznawane przez władze 
tego miasta.
Trzy razy po 600 złotych do-
staną najzdolniejsi studen-
ci uczelni działających na te-
renie Wałbrzycha. To jednak 
nie koniec. Po semestrze zi-
mowym uczelnie znów będą 
mogły zgłaszać swoich kandy-

datów do tych stypendiów i 
kolejne osoby dostaną ponow-
nie trzy razy po 600 złotych w 
kwietniu, maju i czerwcu.
Stypendium może dostać stały 
mieszkaniec Wałbrzycha, mający 
średnią powyżej 4,2 z ostatnich 
dwóch semestrów. Musi też wy-
kazywać się działalnością promu-
jącą Wałbrzych i sukcesami na-
ukowymi lub sportowymi. Może 
być studentem studiów dzien-
nych, wieczorowych i zaocznych.

KS
. R

O
M

AN
 T

O
M

A
SZ

C
Z

U
K

Goście zza Buga
ŚWIDNICA. Kilkunastooso-
bowa grupa młodzieży z 
Białorusi, Rosji i Ukrainy 
14 listopada odwiedzi-
ła Świdnicę. To już trze-
cie spotkanie młodzieży 
ze Wschodu z władza-
mi Świdnicy, w ramach 
współpracy z Domem 
Spotkań im. Angelusa Silesiusa 
z Wrocławia. Goście byli zainte-

resowani, jak rozwija się miasto 
dzięki obecności Polski 
w Unii Europejskiej. 
Młodzież poznawała 
także mechanizmy de-
mokracji. 
W programie wizyty 

oprócz spotkania z pre-
zydentem Wojciechem 

Murdzkiem przewidziano rów-
nież zwiedzanie miasta.

współpracy z Domem 
Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

dzięki obecności Polski 
w Unii Europejskiej. 

także mechanizmy de-

W programie wizyty 
oprócz spotkania z pre-
zydentem Wojciechem 

Murdzkiem przewidziano rów-
współpracy z Domem 

Sprostowanie

Cenne organy w Wierzbnej, o których pisaliśmy w 46. nr. GN, 
dzięki staraniom ks. kanonika Andrzeja Walowa i jego parafian 

przeszły gruntowny remont i są w bardzo dobrym stanie technicz-
nym – wbrew temu, co napisaliśmy w artykule „Ocalone perełki”. 
Proboszcza, parafian i Czytelników przepraszamy za nieścisłości.
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Konkurs w Szkole Podstawowej nr 10 w Świdnicy

Na skronie Maryi

Modlitwa różańcowa nie jest 
łatwa, szczególnie dla dzieci. 
Oczywiście odmówienie mod-
litw nie jest problemem, gorzej 
jednak, gdy chodzi o medytację 
związaną z Różańcem.

Małgorzata Wawszczyk, kate-
chetka z SP nr 10 w Świdnicy, ma 
sposób, by różańcowe rozważa-
nia były bardziej przystępne dla 
dzieci. Przez cały miesiąc zachę-
ca uczniów, nie tylko swoich, do 
modlitwy, która ma na uwadze 
konkretne maryjne zadanie.

Najpierw miały zrobić ró-
żaniec, potem napisać wiersz. 
W ubiegłym roku dzieci malowały 
portret Matki Bożej. W tym roku 
uczestnicy IV Międzyszkolnego 
Konkursu Religijnego wykonywali 
korony na skronie Maryi. – Wpro-
wadzeniem do konkursu jest hi-
storia objawień fatimskich – opo-
wiada katechetka. – Uczniowie 
dowiadują się, jak 
bardzo Maryi za-
leży na modlitwie 
różańcowej. 
Angażują się 
wówczas w 
n a b o ż e ń -
stwa paź-
dziernikowe 
z nową moty-
wacją. Dopingu-

je ich także zadanie, któ-
re zanim zostanie wyko-
nane, musi być solidnie 
omodlone. Siłą rzeczy w 
tym roku szczególny na-
cisk położyliśmy na ta-
jemnice chwalebne z ży-
cia Maryi i Jezusa. 

Efekt roz-
strzygnię-
cia kon-
kursu jest 
imponują-
cy. Dzie-
ci ze Świdnicy wy-
konały sto czter-
dzieści dwie ko-
rony. Większość 

prac była z papieru, 

ale zdarzały się na przy-
kład z kwiatów, kaszta-
nów czy chleba. – Sa-
mo wykonanie zadania 
nie tylko daje satysfak-
cję – zauważa ks. Piotr 
Śliwka, proboszcz świd-
nickiej parafii pw. św. Jó-
zefa. – Jest także sposo-
bem na poznanie Maryi, 
zwrócenie uwagi dzie-
cka na Jej obecność i na-
wiązanie głębszej z Nią 
relacji.

Jury konkursowe przyznało 
dwie nagrody grand prix: Ani 
Wiśniewskiej za koronę z kasz-
tanów, a Wiktorowi Słupskie-
mu za koronę z suszków. XRT

Słowo naszego Biskupa

PATRIOTYZM
Przypomnijmy 
na początku sło-
wa Jana Paw-
ła II (rozpoczęcie 
drugiej piel-
grzymki do oj-
czyzny, 16 czerw-
ca 1983 roku): 

„Pierwszym słowem wypo-
wiedzianym w milczeniu i 
na klęczkach był pocałunek 
tej ziemi, ojczystej ziemi... 
Pocałunek złożony na ziemi 
polskiej ma jednak dla mnie 
sens szczególny. Jest to jak-
by pocałunek złożony na rę-
kach matki – albowiem ojczy-
zna jest naszą matką ziem-
ską. Polska jest matką szcze-
gólną. Niełatwe są jej dzie-
je, zwłaszcza na przestrze-
ni ostatnich stuleci. Jest mat-
ką, która wiele przecierpia-
ła i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do mi-
łości szczególnej”. Urzekają 
nas słowa Papieża Polaka, sło-
wa, w których kryje się tyle 
miłości do ojczyzny, słowa, 
w których jest zawarty testa-
ment dla nas, abyśmy ojczy-
znę traktowali jak matkę, żyli 
dla niej, pracowali i modlili się 
o jej pomyślność duchową i 
doczesną. Przypomnijmy dziś 
także słowa drugiego wiel-
kiego Polaka, kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Krótko przed 
swoją śmiercią mówił: „Tak 
często słyszy się zdanie: 
»Piękną i zaszczytną rzeczą 
jest umrzeć za ojczyznę«. 
Jednakże trudniej jest niekie-
dy żyć dla ojczyzny. Można 
w odruchu bohaterskim od-
dać swoje życie na polu walki, 
ale to trwa krótko. Większym 
nieraz bohaterstwem jest żyć, 
trwać, wytrzymać całe lata... 
Wytrwać dla ojczyzny, nabrać 
zaufania do niej, mieć goto-
wość oddania jej wszystkie-
go z siebie”. Trzeba nam się 
modlić, aby o tym pamiętali 
i to dobrze rozumieli dzisiej-
si nasi politycy, by chcieli dla 
Polski żyć, pracować i cier-
pieć, by dobro ojczyzny bra-
ło górę nad interesami partii i 
dobrem osobistym.
 BP IGNACY DEC

Najpierw były różańce, potem 
wiersze i portrety. W tym roku 
październikowy konkurs zakończył 
się prezentacją koron dla Maryi.
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Kinga 
przymierza 
nagrodzoną 
koronę Marty 
Wysoczańskiej

Poniżej z lewej: 
Wyróżniona, 
chlebowa 
korona to dzieło 
podpisane 
przez Anitę 
Śmigrodzką

dowiadują się, jak 
bardzo Maryi za-
leży na modlitwie 
różańcowej. 
Angażują się 
wówczas w 
n a b o ż e ń -
stwa paź-
dziernikowe 
z nową moty-
wacją. Dopingu-

cia Maryi i Jezusa. 
Efekt roz-

kursu jest 

prac była z papieru, 

Statystyka przestępczości w Wałbrzychu

Jest bezpieczniej
Policja informuje o „znaczącym 
spadku zdarzeń zarówno ogó-
łem, jak i w wybranych kate-
goriach przestępstw kryminal-
nych”.

Ostatnio wałbrzyska ko-
menda policji udostępniła wy-
niki porównania statystyk 
przestępczości ostatnich mie-
sięcy tego roku z analogicznym 
okresem roku ubiegłego. Wy-

nika z nich m.in., że spada licz-
ba popełnionych przestępstw 
ogółem (z 2368 do 2004 prze-
stępstw), a w szczegółach: kra-
dzieże z włamaniem – spadek 
z 1147 do 1074, kradzieże cu-
dzej rzeczy – spadek z 972 do 
721 kradzieży, przestępstwa 
rozbójnicze – spadek z 213 do 
157 rozbojów. 

Funkcjonariusze twierdzą, 
że omawiany spadek zagroże-

nia przestępczością to przede 
wszystkim skutek intensywnej 
pracy policji oraz skutecznej 
prewencji oraz współpracy ze 
strażą miejską. Zauważają tak-
że z zadowoleniem, że pod-
noszą się równocześnie wyni-
ki skuteczności działań policji. 
W co szóstym zdarzeniu spraw-
ca jest zatrzymywany na gorą-
cym uczynku. 

XRT
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Twoja przyszłość jak na dłoni...

W drodze do koszmaru
Wróżenie – zajęcie modne 

nie tylko w andrzejki. 
Gdzie przebiega granica 

między zabawą
a praktykami, 

będącymi zagrożeniem 
duchowym?

Tereny naszej diecezji – 
podobnie jak wiele in-
nych zakątków Polski – 
odwiedzają „dyplomo-

wane wróżki”. Podczas imprez 
plenerowych wysłuchać można 
wykładów na przykład o nume-
rologii. Okolicznościowe do-
datki do czasopism proponu-
ją „zabawę” astrologią, chiro-
mancją (czytanie z ręki) czy ta-
rotem...

Czarny humor
Istnieją różne rodzaje 

wróżbiarstwa: od horosko-
pów, przez czytanie przyszło-
ści z kart, po jasnowidzenie 
czy posługiwanie się media-
mi – wyjaśnia ks. dr Jarosław 
Lipniak, wykładowca teologii 
dogmatycznej. 

Czytanie horoskopów w ga-
zetach, pisanych tak ogólniko-
wo, że każdy może w nich zna-
leźć coś dla siebie, nie wyda-
je się tak niebezpieczne, jak 
wróżby związane bezpośred-
nio z okultyzmem. Ale samo 
szukanie wiedzy o przyszło-
ści, choćby tylko dla żartu, za-
zwyczaj okazuje się nie być je-
dynie niewinną zabawą. Zdra-
dza bowiem niepokój człowie-
ka o to, co go czeka, pragnie-

nie panowania nad niewia-
domym, a co z tym związa-
ne – niedowierzanie Bożej 
Opatrzności. 

Tak miało być?
– Tato zabronił mi 

spotykać się z Anetką, 
bo ja ostatnio wciąż przez 
nią choruję – wyjaśnia na-
uczycielce 10-letnia Małgosia z 
Wałbrzycha, poproszona o to, 
by wspólnie ze swoją najlep-
szą przyjaciółką odrobiła zada-
nie domowe. – Mówi, że ludzie, 
którzy mają grupę krwi „0” (jak 
Aneta) zarażają tych, którzy ma-
ją „A” (jak ja). 

– A my wczoraj pojechali-
śmy do kina, ale nie dostali-
śmy biletów na film – opowia-
da 14-letnia Jadzia. – To było 
do przewidzenia: po dodaniu 
do siebie cyfr z wczorajszej da-
ty wychodziła liczba, która za-
powiada niepowodzenie. 

Z wróżbiarstwem nieod-
łącznie związane jest prze-
konanie, że przyszłość zosta-
ła z góry zaplanowana (de-
terminizm), a ludzie nie ma-
ją możliwości uwolnienia się 
od wyznaczonego biegu wy-
darzeń (fatalizm). Posługujący 
się wróżbiarstwem człowiek z 
czasem przestaje korzystać ze 
swej wolności. Skoro „tak mia-
ło być”, bezpodstawne zaczy-
na mu się wydawać mówienie 
o konsekwencjach wyboru do-
bra lub zła. A co za tym idzie 
– objawiona nauka o rzeczach 
ostatecznych (czyściec, niebo, 
piekło) zostaje całkowicie od-
rzucona.

Równocześnie, wraz z re-
zygnacją z posłuszeństwa i za-
wierzenia Bogu, zostaje osła-
biona, a w końcu zerwana więź 
osobowa ze Stwórcą. Zniewo-
lony pragnieniem poznawania 
przyszłości, człowiek staje się 
niezdolny do modlitwy i ży-
cia sakramentalnego, a tym sa-

mym stopniowo ule-
ga wpływom sił po-
chodzenia demonicz-
nego. 

Wyrok: śmierć
Przed taką sytua-

cją duchową Kościół 
katolicki przestrze-
ga wyraźnie, głosząc, że wszel-
kiego rodzaju wróżbiarstwo 
jest zakazane jako bardzo cięż-
ki grzech bałwochwalstwa (por. 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
2115 i 2116) – wyjaśnia ks. Lip-

niak. – Już w Starym Te-
stamencie podkreślano, 
że karą za nie jest śmierć 
(Pwt 18,9–14; por. Kpł 
19,31; 20,6.27), a w No-
wym potwierdza się, że 
czary należą do czynów, 
które wyłączają z dzie-
dzictwa królestwa Boże-
go (np. Ga 5,20). Współ-

cześni teologowie powtarza-
ją za św. Tomaszem z Akwinu: 
„Wszelkie wróżenie posługuje 
się jakąś radą i mocą szatańską 
do poznania przyszłych wyda-
rzeń. Niekiedy wróżbici przy-

tekst
DOROTA NIEDŹWIECKA 

nie panowania nad niewia-
domym, a co z tym związa-
ne – niedowierzanie Bożej 

Tak miało być?
– Tato zabronił mi 

spotykać się z Anetką, 
bo ja ostatnio wciąż przez 
nią choruję – wyjaśnia na-
uczycielce 10-letnia Małgosia z 
Wałbrzycha, poproszona o to, 
by wspólnie ze swoją najlep-
szą przyjaciółką odrobiła zada-
nie domowe. – Mówi, że ludzie, 
którzy mają grupę krwi „0” (jak 
Aneta) zarażają tych, którzy ma-

– A my wczoraj pojechali-
śmy do kina, ale nie dostali-
śmy biletów na film – opowia-
da 14-letnia Jadzia. – To było 
do przewidzenia: po dodaniu 
do siebie cyfr z wczorajszej da-
ty wychodziła liczba, która za-
powiada niepowodzenie. 

Z wróżbiarstwem nieod-
łącznie związane jest prze-
konanie, że przyszłość zosta-
ła z góry zaplanowana (de-
terminizm), a ludzie nie ma-
ją możliwości uwolnienia się 
od wyznaczonego biegu wy-
darzeń (fatalizm). Posługujący 
się wróżbiarstwem człowiek z 
czasem przestaje korzystać ze 
swej wolności. Skoro „tak mia-

Usługi wróżek 
i jasnowidzów 
stały się 
ogólnodostępne. 
Coraz częściej 
można z nich 
skorzystać 
w miejscach 
publicznych  
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WRÓŻBY
Ks. Stanisław Orzechowski, 
koordynator
grup modlitewnych
Odnowy w Duchu Świętym 
archidiecezji wrocławskiej
Na niektóre an-
drzejkowe wróż-
by można przy-
mknąć oko ja-
ko na zabawę, 
ale w moim DA 
nie wróżymy. Niektórzy mo-
gą zbytnio w to wierzyć i 
wtedy popełnią grzech bał-
wochwalstwa... Myślę, że 
przez wróżenie dla zabawy, 
tj. przez konkretne znaki na-
wiązujące do okultystyczne-
go wróżenia, możemy się ot-
wierać na nieznaną rzeczywi-
stość duchową, która – jako 
nieprzynależna do Boga, nie 
może być dobra...
 
Ks. Krzysztof Herbut, 
koordynator
grup modlitewnych
Odnowy w Duchu Świętym 
diecezji świdnickiej
Naszą przy-
szłość zna tyl-
ko Bóg. Jeśli 
ktoś inny pró-
buje nam ją od-
słaniać, pytaj-
my, czyją mocą to czyni: 
Ducha Świętego czy złego 
ducha. Stwórca wyraźnie 
mówi, że obrzydliwy jest 
dla Niego każdy, kto upra-
wia wróżby, gusła, przepo-
wiednie i czary (por. Pwt 
18,10–14). 
Jeśli człowiek wierzy, że 
wola Boża jest drogą do 
prawdziwego życia, poko-
ju i radości, pozwala się 
Panu prowadzić. Jeśli na-
tomiast tej prawdy o miłu-
jącym Bogu nie przyjmuje, 
próbuje osiągnąć szczęś-
cie o własnych siłach. A że 
zło zawsze działa pod po-
zorem dobra, wikła się w 
nie. Jedyną drogą wyjścia z 
takich uwikłań jest powie-
rzanie się Panu. 
Pchanie się we wróżby, 
świat magii jest brakiem 
ufności Bogu, a Jezus mó-
wi do św. Faustyny: „O, jak 
bardzo rani Mnie niedo-
wierzanie dusz”.

Twoja przyszłość jak na dłoni...

W drodze do koszmaru

zywają tej pomocy wyraźnie, 
niekiedy zaś demony w sposób 
ukryty wpływają na poznanie 
rzeczy przyszłych” (Suma teolo-
giczna; por. Dz 16,16). 

Zasada jest taka: im traf-
niej wróżbita przepowiada, 
tym pewniejsze jest, że jego 
wiedza pochodzi od złego du-
cha. Jednak nawet szatan nie 
zna przyszłości, ponieważ ona 
dopiero się tworzy przez do-
browolną współpracę człowie-
ka z Bogiem. Może on jedy-
nie, wnioskując, ułożyć moż-
liwy scenariusz wydarzeń na 

przyszłość, który nie musi się 
spełnić. 

Dusza uwiedziona
– Skoro Bóg powiedział, że 

człowiek ma się nie kontakto-
wać ze światem zmarłych i nie 
wróżyć, bo to jest obrzydliwoś-
cią, ten powinien posłuchać – 
mówi Katarzyna, czterdziesto-
latka z jednego z miast diece-
zji, która przez kilka lat zaj-
mowała się okultyzmem. – Je-
śli nie posłucha, doświadczy 
konsekwencji swego wyboru. 
Tak jak w świecie fizycznym – 
jeśli na przykład wyskoczysz z 
okna na ósmym piętrze, prawo 
grawitacji zadziała bez wzglę-
du na to, czy chciałeś się zabić; 
podobnie w świecie duchowym 
– jeśli przekroczysz Boże naka-
zy, doświadczysz uwiedzenia 
duszy, niezależnie od tego, na 
ile byłeś świadomy swego czy-
nu i jakie miałeś intencje. 

– Dlatego wiara w horosko-
py, wypatrywanie przyszłości w 
kartach, odwiedzanie wróżek, 
jasnowidzów itp. często rodzi 
niepokój, depresję, niechęć do 
rzeczy świętych  – wyjaśnia ks. 
Stanisław Orzechowski. – Jest 
wymieniana przez egzorcystów 
jako jedna z przyczyn opętania. 
Oczywiście te skutki zazwyczaj
nie przychodzą od razu, zgodnie 
z zasadami strategii ciemności. 

Koszmar na jawie
– Jako nastolatka, obok in-

nych praktyk ezoterycznych, 
zaczęłam dla zabawy wróżyć 
znajomym z kart – opowiada 
Katarzyna. – Wkrótce okazało 
się, że poznaję przez nie wy-
darzenia z przeszłości innych 
ludzi, o których nie mogłam 
wiedzieć. W miarę, jak co-
raz bardziej wnikałam w sferę 
świadomości, zaczęłam śnić o 
sytuacjach, które następowa-
ły zaraz następnego dnia.  Za-

czynałam mieć poczucie schi-
zofrenii miejsca, w którym się 
znajduję, wydarzeń. Śniło mi 
się na przykład, że gdy wsia-
dam do tramwaju, podcho-
dzi do mnie kobieta i zaczy-
na ze mną rozmawiać. Ran-
kiem wchodzę do tramwaju, 
widzę tę kobietę, która mówi 
do mnie to samo, co we śnie...
– Od momentu, gdy zaczę-
łam wywoływać duchy, czu-
łam obecność jakichś wrogich 
mi istot przez cały czas. Ze 
zwiększonym nasileniem po-
jawiała się depresja, myśli sa-
mobójcze, natręctwa, poczu-
cie zastraszenia. Gdy byłam 
sama w pomieszczeniu, wokół 
mnie działy się dziwne rzeczy: 
widziałam, jak na stole prze-
suwają się garnki, jak zmie-
niają miejsce przedmioty na 
półkach. W nocy czułam na 
ciele palce, które ściągały ze 
mnie kołdrę... Po kilku miesią-
cach tego koszmaru zaczęłam 
się modlić do Boga o ratunek.
Zostałam wysłuchana. 

– Mistrzowie życia ducho-
wego Dalekiego Wschodu po-
wiedzieliby, że ten etap był 
całkiem normalny, a ja zagu-
biłam się na drodze duchowej 
– wyjaśnia. – Ja jednak z per-
spektywy lat, po tym, jak Je-
zus uwolnił mnie ze skutków 
okultystycznych zabaw, widzę 
to inaczej. Człowiek na tej 
drodze przestaje się bać nie 
w momencie, gdy obłaskawi 
strach, ale gdy stanie się na-
rzędziem w rękach diabła. De-
monowi nie opłaca się od ra-
zu zgładzić takiej osoby – wo-
li niszczyć dalej za jej pośred-
nictwem. To nie wewnętrz-
na harmonia, tylko strategia 
ciemności. Jako chrześcijanie 
mamy zdecydowanie odrzucać 
uczynki ciemności i z ufnością 
podążać w stronę światła. Wę-
drówka w przeciwnym kierun-
ku nie może skończyć się do-
brze… 
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Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Baśniowi
samorządowcy

Tajemnicza księżniczka, książę, 
damy dworu, wróżka przenieśli 
przedszkolaków z Pszenna
w świat bajek Marii Kownackiej. 

Wszystko rozegrało się 8 li-
stopada. Samorządowcy gminy 
Świdnica włączyli się do ogólno-
polskiej akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”.

– Działania podjęte w ramach 
tej akcji są formą mądrego kon-
taktu z dzieckiem i ciekawą me-
todą wychowawczą – uważa Ewa 
Wasilenia, dyrektor placówki. – 
To sposób na powiększenie słow-
nika dziecka. Dziecko, które ma 
mały zasób słów, ma problemy 
z myśleniem, gdyż język jest na-
rzędziem myślenia, również ma-
tematycznego. Spotkanie ma 
także wymiar personalny. Pozwa-
la dzieciom poznać pracowni-
ków samorządowych, radnych z 
gminy Świdnica, a ci z kolei mają 
okazję z bliska przyjrzeć się co-
dziennej pracy w przedszkolu.

Samorządowcy czytali wy-
brane fragmenty książek Ma-
rii Kownackiej, m.in. „Plastusio-
wy pamiętnik”, „Razem ze słon-
kiem”, „Za żywopłotem – przy-
gody Tosi i Plastusia”. W przed-
szkolnym czytaniu udział wzię-
li: przewodniczący Rady Gmi-
ny Świdnica Henryk Sara, sekre-

tarz gminy Ja-
dwiga Genero-
wicz, dyrektor 
Gminnego Ze-
społu Oświa-
ty Maria Ja-
worska, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji Krzysztof Jas, 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Ewa Burdek, 
przewodnicząca Komisji Oświa-
ty, Kultury i Turystyki Regina 
Adamska oraz rzecznik prasowy 
Janusz Waligóra. 

– Niespodzianką dla dzie-
ci było wprowadzenie w świat 
bajek – mówi Janusz Waligó-
ra. – Przedstawiliśmy krótką 
opowieść o tajemniczej dziew-
czynce i zagadkowym panto-
felku. Teraz tytuł prezentowa-
nej bajki oraz występujące w 
niej postaci dzieci mają przed-
stawić w pracach plastycznych. 
Najciekawsze prace przedszko-
laków zostaną nagrodzone 
6 grudnia. 

– Czytanie książek to praw-
dziwa przyjemność – twierdzą 
świdniccy samorządowcy. Ele-
menty gry aktorskiej i barwne 
przebrania wywołały poruszenie 
wśród dzieci, które były wyraź-
nie zaintrygowane elementami 
strojów: kapeluszami, sukniami i 
kontuszami. XRT

Grupa 
samorządowców 

odwiedziła 
przedszkole
w Pszennie

JA
N

U
SZ

 W
AL

IG
Ó

RA

Piotr Grabiec, mieszkaniec 
Dusznik, rok temu na łamach 
„Gościa” opowiadał o swo-
ich pasjach. Dziś potrzebuje 
wsparcia. 

Pan Piotr, 41-latek, jest cho-
ry na bardzo agresywną cukrzy-
cę. W zeszłym roku przez nią po-
słuszeństwa odmówiły mu ner-
ki (żyje dzięki dializom), w tym 
roku  amputowano mu nogę. Te-
raz toczy się walkę o uratowa-
nie drugiej nogi i zaleczenie ran. 
Aby w miarę normalnie funkcjo-
nować, pan Piotr potrzebuje spe-
cjalistycznej protezy (wartość 
od 10 do 30 tys.), która nie 
ocierałaby kilkuta – gdyż w 
takim przypadku koniecz-
na będzie dalsza amputa-
cja. Na drugą nogę, mocno 
zniekształconą przez 
rany, niezbędne 
jest specjalne 
obuwie dla cho-
rujących na cuk-
rzycę, chronią-
ce przed otar-
ciem. Pomoc 
potrzebna jest 
też w zdobyciu 
środków na opa-
trunki o nazwie Sorbact, 
skuteczne w leczeniu 
trudno gojących się ran 
(koszt w zależności od 
rodzaju: ok. 17 i 30 zł, 
wystarczają na dwa dni), 
na  leki, które nie są re-

fundowane przez NFZ i na reha-
bilitację (od czerwca pan Piotr le-
ży lub porusza się na wózku).

W Dusznikach jest znany ja-
ko artysta i znawca historii te-
go miasta. 

– Mamy nadzieję, że zakup 
sprzętu ortopedycznego i dal-
sze leczenie pozwoli Piotrowi 
wrócić do dawnych zajęć: two-
rzenia obrazów i oprowadzania 
jako przewodnik – mówi Irena 
Matejak, teściowa pana Piotra. 
– Te zajęcia dawały mu satysfak-
cję i pozwalały dorobić do ni-
skiej renty.

Jeśli ktoś mógłby pomóc 
panu Piotrowi  (nawet naj-
mniejsza suma jest waż-
na), pieniądze może wpła-
cać na konto: Caritas Die-
cezji Świdnickiej, Ze-

spół Parafialny Ca-
ritas przy parafii 
św. św. Piotra i 
Pawła w Dusz-
nikach Zdroju: 
82 9523 1011 
0206 9357 
2002 0001, 
z dopiskiem 

„Na leczenie 
dla Piotra Grab-

ca”. Darowiznę można 
odpisać do wysokości 
1 proc. od podatku (KRS 
000224354). W imieniu 
pana Piotra prosimy 
także o modlitwę. 

DN

cjalistycznej protezy (wartość 
od 10 do 30 tys.), która nie 
ocierałaby kilkuta – gdyż w 
takim przypadku koniecz-
na będzie dalsza amputa-
cja. Na drugą nogę, mocno 
zniekształconą przez 
rany, niezbędne 
jest specjalne 

rujących na cuk-
rzycę, chronią-

Jeśli ktoś mógłby pomóc 
panu Piotrowi  (nawet naj-
mniejsza suma jest waż-
na), pieniądze może wpła-
cać na konto: Caritas Die-
cezji Świdnickiej, Ze-

spół Parafialny Ca-
ritas przy parafii 
św. św. Piotra i 
Pawła w Dusz-

„Na leczenie 

Potrzebna pomoc

Żeby wrócił
do normalności

Elementy 
starych mebli, 
okienne ramy 
czy szuflady 
pan Piotr
do niedawna 
zamieniał
w dzieła sztuki
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Zapowiedzi
 W DIECEZJI
25 listopada – niedziela Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata 
– zakończenie Roku Litur-
gicznego. Patronalne świę-
to Eucharystycznego Ruchu 
Młodych, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży oraz Akcji 
Katolickiej. Msza św. w kate-
drze o godz. 12.30. 1 grud-
nia – Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych. 
W parafiach zaleca się mod-
litwę i spotkania z niepełno-
sprawnymi. 2 grudnia – I nie-
dziela Adwentu. Rozpoczęcie 
Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Ofiary za rozprowa-
dzane świece wigilijne prze-
znaczone są na zimowiska i 
kolonie letnie dla najbiedniej-
szych dzieci i młodzieży.  
 MŁODZIEŻ
Może wziąć udział w diece-
zjalnych dniach skupienia. 
Odbędą się one w Strzegomiu 
(1 i 2 oraz 8 i 9 grudnia). Orga- 
nizatorem spotkania jest 
Duszpasterstwo Młodzieży 
Diecezji Świdnickiej. – W 
ubiegłym roku szkolnym i ka-
techetycznym tematem wio-
dącym podczas trzech spot-
kań w Zagórzu, Strzegomiu i 
Świdnicy były wiara, nadzieja 
i miłość. W tym roku wspól-
nie podejmiemy refleksję nad 
pięknem, dobrem i prawdą 
– zapowiada ks. Krzysztof 
Iwaniszyn, diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży. Adwentowe 
dni skupienia poświęcone bę-
dą tematowi: „Piękno w ży-
ciu chrześcijan”. Miejsce spot-
kania: dom sióstr elżbietanek 
przy bazylice strzegomskiej. – 
Młodzież klas gimnazjalnych 
zapraszamy w sobotę 1 grud-
nia. Przyjazd do godz. 9.00. 
Zakończenie dnia następne-
go o godz. 14.00 – wyjaśnia-
ją organizatorzy. – Młodzież 
szkół średnich oraz studen-
tów zapraszamy w sobotę 8 
grudnia. Przyjazd do godz. 
9.00. Zakończenie w niedzie-
lę o godz. 14.00 – dodają. 
Zgłoszenia: ks. K. Iwaniszyn, 
tel. (074) 855 02 86 lub dusz-
pasterstwo_mlodziezy@wp.
pl. Koszt 10 zł (należy zabrać 
ze sobą śpiwór).  

Polskie Stowarzyszenia Diabetyków oddział w Kłodzku

Mleko kontra półprodukty

Organizują wykłady dla chorych 
oraz profilaktyczne – w szkołach, 
mówią o cukrzycy podczas 
festynów i pielgrzymek, 
pomagają  zdobyć niezbędny 
przy cukrzycy sprzęt.  

To tylko niektóre działania 
Kłodzkiego Oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków, od 
1995 r. wspierającego chorych 
na cukrzycę z Kotliny, tak by mo-
gli  normalnie żyć. 

– Słuchając mówiącego z op-
tymizmem diabetologa, uczest-
nicząc w dyskusjach czy cotygo-
dniowych spotkaniach w naszym 
gronie, wiemy, że ze swoją choro-
bą nie jesteśmy sami – mówi Jani-
na Grabowska, prezes oddziału. 
– Dzięki spotkaniom edukacyj-
nym wielu chorych ma szansę 
nie dopuścić do powikłań zwią-
zanych z cukrzycą lub – jeśli już 
do nich doszło – dowiedzieć się, 
jak sobie z nimi radzić.

Nie bój się 
glukometru!
– Za sprawą Stowa-

rzyszenia została otwar-
ta Poradnia Diabetolo-
giczna (tel. 074/ 867 20 
74), w której chorzy mo-
gą otrzymać wszelkiego rodza-
ju pomoc, od wyjaśnień na te-
mat diety i prawidłowego stylu 
życia po instruktaż obsługi glu-
kometru, pena i próbę przezwy-
ciężenia lęku przed nim – wyjaś-
nia Aleksandra Gustowska, die-
tetyczka, edukatorka diabetolo-
giczna. – Dwa razy w tygodniu 
można skorzystać z porady leka-
rza (potrzebne skierowanie). 

Wsparcie można uzyskać 
także w CCE – Cukrzycowym 
Centrum Edukacji (tel. 074/ 
865 78 88).

– Staramy się pomóc wszyst-
kim, także niezrzeszonym mło-
dym ludziom, u których coraz 
częściej wykrywa się cukrzycę 
– tłumaczy Barbara Soboń, ini-

cjatorka i współorgani-
zatorka oddziału z ra-
mienia służby zdro-
wia. – Wspieramy ich 
jak możemy, załatwia-
jąc np. pompę insulino-
wą czy bezpłatny pro-
gram komputerowy, w 

którym można wprowadzać da-
ne z glukometru. 

Jak się ustrzec?
Stowarzyszenie organizuje 

wykłady w Zespole Szkół Inte-
gracyjnych im. Jana Pawła II w 
Kłodzku, który jest szkołą przy-
jazną cukrzycy

– Najmłodsi słuchają nas bar-
dzo uważnie, a na kolejnym spot-
kaniu potrafią krzyknąć, że colą 
tato może wyczyścić zardzewiałą 
śrubę w samochodzie – uśmiecha 
się pani Barbara. – Po tych wykła-
dach większość dzieci zaczęła re-
gularnie pić w szkole mleko. To 
napawa nas optymizmem: w za-
kresie profilaktyki diabetologicz-
nej można coś zrobić. 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Starsi 
członkowie 
Stowarzyszenia 
spotykają się 
raz w tygodniu 
przy kawie
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UWAGA, MŁODZI! 
BARBARA SOBOŃ, INICJATORKA I OPIEKUNKA POLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW ODDZIAŁ W KŁODZKU

– OBSERWUJE SIĘ  CORAZ WIĘCEJ OTYŁYCH DZIECI I LUDZI 
M ŁODYCH. ORGANIZM  TAKICH OSÓB NIE WYTRZYM UJE P RZE-
CIĄŻENIA, P RZEZ CO W KRÓTKIM  CZASIE STAJĄ SIĘ P ACJENTA-
M I P ORADNI DIABETOLOGICZNYCH I KARDIOLOGICZNYCH. ABY 
TEM U ZAP OBIEGAĆ, DBAJM Y OD NAJM ŁODSZYCH LAT O KON-
DYCJĘ FIZYCZNĄ I P RAWIDŁOWE ODŻYWIANIE SIĘ (REGULARNE  

SP OŻYWANIE P OSIŁKÓW TRZY RAZY DZIENNIE: CHUDE M IĘSO I RYBY Z DU-
ŻĄ ILOŚCIĄ WARZYW, RACZEJ GOTOWANE NIŻ SM AŻONE, ORAZ P RZEKĄSEK 
W FORM IE WARZYW I OWOCÓW; UNIKAJM Y GOTOWYCH P ÓŁP RODUKTÓW, 
ŻYWNOŚCI Z DODATKAM I ŚRODKÓW CHEM ICZNYCH, HORM ONÓW ITP .).

BĄDŹ CZUJNY!
Jeśli ktoś zasłabnie na ulicy, 
sprawdź, czy na prawej ręce ma 
pomarańczową opaskę (infor-
mującą o tym, że jest diabety-
kiem). Jeśli tak – być może za-
słabł z niedocukrzenia. Daj mu 
do zjedzenia coś słodkiego.
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Z uwagą śledzę tendencje, jakie ostatnio po-
jawiły się w naszym społeczeństwie. Masowa 
emigracja młodych jest niewątpliwie wyzwa-
niem dla Kościoła. Najpierw trzeba wspierać 
ich w wierze tam, gdzie są. Potem zaczną się 
powroty. I co wtedy? Czy pomożemy im odna-

leźć się w polskiej rzeczywistości? Czy ja-
ko Kościół nie mamy obowiązku już dzi-
siaj przygotowywać odpowiednią strate-
gię duszpasterską, której adresatami bę-

dą emigranci? Warto włożyć wysiłek w 
rozpoznanie tych ludzi, tego, 
kim są mentalnościowo i ja-
kie są ich duchowe potrze-
by. Zauważam także plus zja-

wiska masowych wyjazdów. 
Czytam o tym w prasie. Odradza 

się Kościół na Wyspach. To bardzo 
ważne, bo jest świadectwem, że nie 
wszyscy młodzi porzucają wiarę, go-
niąc za groszem. O tych można być 
spokojnym, więcej – z nich koniecz-
nie trzeba być dumnym – to też warto 
im powiedzieć.

Wikariusz: ks. Dominik Wargacki

KS. JÓZEF KANIA
Wikariusz w Lądku Zdroju 
i w Strzegomiu, pro-
boszcz w Milikowicach i 
Dzierżoniowie. Pasjonuje 
się ogrodnictwem. W tym 
roku zdobył II nagrodę w 
miejskim konkursie na naj-
bardziej zadbaną posesję.

Rozbudowa kościoła
była konieczna 

ze względu
na powiększającą się 

liczbę wiernych

Pozory spokojnego 
życia skrywają żywioł 
ewangelicznego 
zaangażowania.

Po wojnie do Dzier-
żoniowa ciągnęły tłu-
my. Rozwijający się 
przemysł włókienniczy 
i elektrotechniczny da-
wał stabilne oparcie ty-
siącom robotników. Dzi-
siaj, po zapaści lat dzie-
więćdziesiątych, powo-
li wracają łaskawe czasy 
prosperity.  

Nadzieja
Miejskie parafie tak-

że cierpią z powodu 
emigracji młodych lu-
dzi. Wyjeżdżają oni
najpierw na studia, po-
tem za pracą. To widać. 
Wystarczy rozejrzeć się 
po kościele podczas 
nabożeństw. Widać to
także po tym, z jakim 
trudem przychodzi w 
parafii organizacja mło-
dzieżowych inicjatyw. 
Dobrze, że są jeszcze 
gimnazjaliści i licea-
liści. 

Dobrze, że powo-
li odradza się przemysł, 
bo wrócą młodzi, a śred-
nie pokolenie poczuje 
stabilizację. – Nie jest 
jednak tak jak było – za-
znacza Katarzyna Bogu-
sławska, która znalazła 
zatrudnienie w dzier-
żoniowskiej podstrefie 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. – 
Automatyzacja i kompu-
teryzacja ułatwia pracę, 
ale także eliminuje ludzi 
z zakładów. Kiedyś w fa-
bryce mogło być zatrud-
nionych i sześć tysięcy 

ludzi, dzisiaj wystarcza-
ją setki.

Mimo to dzierżonio-
wianie, więc także para-
fianie z „małego kościół-
ka”, coraz ufniej spoglą-
dają w przyszłość.

Wiara
Parafianie cenią so-

bie jedność między so-
bą. To zasługa jednego 
kościoła, w którym gro-
madzi się cała wspól-
nota. Tym bardziej że 
świątynia została przez 
nich rozbudowana, więc 
wspólna praca jeszcze 
bardziej związała wier-
nych. 

Nie dziwi więc, że 
prężnie działają krę-
gi Domowego Kościoła. 
Ich zaangażowanie ce-
ni sobie proboszcz, ale 
także inni, których wi-
dok młodych małżeństw 
pobudza do aktywno-
ści parafialnej. Jak się 
ma dobry przykład, nie-
trudno o naśladowanie. 
Pewnie dlatego w pa-
rafii dobrze się ma jed-
na z nielicznych w die-
cezji wspólnot oazo-
wych dzieci i młodzieży. 
Młodzi pod wodzą ks. 
Dominika Wargackiego 
kontynuują dobre trady-
cje wspólnych inicjatyw 
z myślą o wakacyjnych 
eskapadach.

Miłość
O wartości ludzi za-

wsze świadczy dobro, 
jakie się przez nich dzie-
je. Charakterystyczna 
dla parafian od Chrystu-
sa Króla jest otwartość 
na Kościół. Dbają nie tyl-
ko o swoje biedy: dzia-

ła bardzo skutecznie Pa-
rafialny Zespół Chary-
tatywny. Ale pomagają 
także np. Krzysztofowi 
Zębikowi, misjonarzo-
wi z Kenii, który pracu-
je w afrykańskich slum-
sach. Kombonianin po-
chodzi z Dzierżonio-
wa. I tu dotykamy dru-
giego rysu dobroczyn-
ności tej wspólnoty. 
Otóż w tej chwili para-
fia jest pierwszą w die-
cezji co do 
liczby kle-
ryków da-
nych Koś-
c i o ł o w i . 
W semina-
rium świd-
nickim jest 
ich pięciu, a 
dwóch innych 
przygotowuje 
się do życia za-
konnego. 

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

PANORAMA PARAFII
Pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dzierżoniowie (dekanat dzierżoniowski)

Pod królewskim berłem
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leźć się w polskiej rzeczywistości? Czy ja-
ko Kościół nie mamy obowiązku już dzi-
siaj przygotowywać odpowiednią strate-
gię duszpasterską, której adresatami bę-

dą emigranci? Warto włożyć wysiłek w 

Czytam o tym w prasie. Odradza 
się Kościół na Wyspach. To bardzo 
ważne, bo jest świadectwem, że nie 
wszyscy młodzi porzucają wiarę, go-
niąc za groszem. O tych można być 
spokojnym, więcej – z nich koniecz-
nie trzeba być dumnym – to też warto 
im powiedzieć.

Wikariusz:

fia jest pierwszą w die-
cezji co do 

nickim jest 
ich pięciu, a 
dwóch innych 
przygotowuje 
się do życia za-

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

Figura Chrystusa Króla 
znajdująca się

w ołtarzu głównym
Zapraszamy na Msze św.

  Dni powszednie: godz. 7.00 i 18.00
  Dni świąteczne: godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00


