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Franciszkanki Rodziny Maryi także 
w katedrze świdnickiej świętowały 
jubileusz istnienia.

Podczas uroczystej Mszy św. 
2 grudnia wokół ołtarza kate-
dralnego zebrały się siostry ze 
Zgromadzenia Franciszkanek 
Rodziny Maryi – wraz z mat-
ką prowincjalną Marią Bronisła-
wą Dębską – oraz ich przyjacie-
le. Modlitwie eucharystycznej 
przewodniczył bp Ignacy Dec.

W okolicznościowym kaza-
niu biskup przypomniał sylwet-
kę założyciela zgromadzenia bł. 
abp. Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego. Podkreślił jego wier-
ność Bogu, pomimo przeciwno-
ści, jakie napotykał w życiu. Dru-
ga część kazania była poświęco-
na przybliżeniu wiernym chary-
zmatu sióstr franciszkanek Ro-
dziny Maryi i dzieł prowadzo-
nych przez siostry.

Na zakończenie Mszy św. 
matka prowincjalna, Maria 
Bronisława Dębska, wyraziła 
wdzięczność najpierw Bogu – 
bo to dzięki Jego miłosiernej 

miłości franciszkańska 
Rodzina Maryi może 
od stu pięćdziesięciu 
lat działać i Mu słu-
żyć w Kościele i wo-
bec wszystkich potrze-
bujących, zaraz potem 
ludziom zebranym w katedrze. 

Świdnickie uroczystości są 
ostatnimi diecezjalnymi obcho-
dami jubileuszu zgromadzenia. 
Siostry franciszkanki Rodziny 
Maryi mają dwie placówki na 
terenie diecezji. W Wałbrzychu 
prowadzą Dom Pomocy Spo-

łecznej, a w Świdnicy 
pracują w rezydencji 
biskupiej. Ciekawostką 
jest fakt, że dwie ro-
dzone siostry bp. Deca 
należą do tego zgroma-
dzenia (pracują w rezy-

dencji, czytaj na str. III). 
Przez cały rok w poszcze-

gólnych diecezjach, w których 
pracują siostry, odbywały się 
dziękczynne modlitwy. Ostat-
nim dniem jubileuszowego ro-
ku będzie 27 grudnia.

KS. ROMAN TOMASZCZUK
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Matka 
prowincjalna 
(z prawej) 
przyjechała
na uroczystości
z Poznania

Duchowe córki bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Świdnicy

Czas wdzięczności
Kolejna rocznica sta-

nu wojennego mi-
ja 13 grudnia. Kartki na 
żywność, kolejki, puste 
lub zastawione jedynie 
octem półki sklepowe. 
Wyłączone telefony, zagłu-
szane audycje z Zachodu, 
specjalne pozwolenia na 
wyjazd do innego wo-
jewództwa...  Strajki, 
rozruchy, internowania, 
strzelaniny na ulicach. 
Dla starszych – rzeczywi-
stość, której doświad-
czyli; dla młodych – trud-
na do wyobrażenia hi-
storia. Jak postrzega ten 
czas jedna z działaczek 
„Solidarności” naszej 
diecezji, przeczytacie na
str. VII.

ZA TYDZIEŃ
  UROCZYSTOŚCI w Złotym 

Stoku
  KOŁO TEATRALNE

ze świdnickiego seminarium

Po dniach skupienia dla młodzieży, zor-
ganizowanych w Strzegomiu przez 

diecezjalnego duszpasterza młodzieży, 
ks. Krzysztofa Iwaniszyna, przed nami za-
proszenie od wambierzyckich francisz-
kanów. Młodzi po zapoznaniu się ze 
strzegomskim tematem: „Piękno w życiu 
chrześcijan” mogą teraz zgłębiać prob-
lem relacji między kobietami a mężczy-
znami. „Dziewczyna szansą dla chłopca, 
chłopiec szansą dla dziewczyny?” – to ty-
tuł dni skupienia dla młodzieży licealnej 
i starszej, które odbędą się 15 i 16 grud-
nia w Wambierzycach. Poprowadzi je o. 
Roman Celary.  Adres i szczegóły: tel. 074 

871 91 70, w. 13, e-ma-
il: roman-ofm@o2.pl. 
Rozpoczęcie skupienia 
w sobotę o godz. 10.00, 
zakończenie w niedzielę 
ok. godz. 14.00. 

Młodzi przed 
Bogiem 
mają szansę 
porządkować 
swój świat
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Z TROSKI O MŁODYCH KATOLIKÓW
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Odnowa zaprasza

M I Ę D Z Y N A R O D O W Y 
DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH w Wałbrzychu 
miał swój finał 3 grud-
nia w Zespole Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi. 
Uroczystości przewodni-
czył prezydent Wałbrzycha, 
Piotr Kruczkowski. Obchody 
zgromadziły przedstawicie-
li organizacji pozarządowych, 
władz miejskich i powiato-
wych oraz placówek oświa-
towych. Na program spotka-
nia składały się: wystąpienie 
prezydenta Wałbrzycha Piotra 

Kruczkowskiego, „Razem w 
zabawie” – składanka arty-
styczna w wykonaniu przed-
szkolaków z Integracyjnego 
Przedszkola Samorządowego 
nr 17 w Wałbrzychu, „Razem 
w nauce” – składanka arty-
styczna w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi oraz „Razem 
w pracy” – wystąpienie nie-
widomego absolwenta 
Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi – obecnie 
studenta informatyki Rafała 
Łukacza.

Konferencja dziekańska
BP IGNACY DEC przewod-
niczył konferencji dziekań-
skiej, która odbyła się 26 li-
stopada w gmachu seminaryj-
nym. W spotkaniu wzięli tak-
że udział członkowie Rady 
Kapłańskiej. Głównymi tema-
tami omawianymi przez zebra-
nych były sprawy: peregryna-
cji Obrazu Jezusa Miłosiernego 
i duszpasterstwa rodzin. Ks. 
Emilian Sigel, pallotyn, odpo-
wiedzialny za peregrynację, 
wysłuchał opinii dziekanów na 
temat przebiegu peregrynacji. 
Poza kilkoma uwagami nega-
tywnymi natury porządkowej 
dziekani pozytywnie oceniają 
dzieło peregrynacji. Natomiast 
ks. Marek Babuśka, diecezjalny 
duszpasterz rodzin, podkreślił 
wagę i konieczność lepszej or-
ganizacji sieci poradnictwa ro-
dzinnego w diecezji. Podczas 
obrad wysłuchano sprawozdań 

z działalności Caritas Diecezji 
Świdnickiej (referowali dy-
rektorzy Caritas ks. Radosław 
Kisiel i ks. Jan Gargasewicz). 
Podano także ogłoszenia po-
szczególnych wydziałów kurii.

Dni skupienia
WAMBIERZYCE. „Małżeń- 
stwo – szansa czy zagrożenie?”. 
Pod takim tytułem odbyły się dni 
skupienia dla małżonków 1 i 2.12 
w tutejszym sanktuarium MB 
Królowej Rodzin. – Chcieliśmy 
podczas warsztatów pomóc od-
kryć zagubionym małżonkom,  
kim są, do czego powołuje ich 
Bóg, by tą drogą odkryli, że są 
szansą dla swojej żony/ męża – 
wyjaśnia o. Roman Celary, mode-
rator. –  A małżeństwa, które nie 
przeżywają kryzysu – potwierdzi-
ły tu swoją wspólną drogę.

Małżeństwo – szansa czy 
zagrożenie? Na to pytanie dużo 
łatwiej odpowiedzieć jest z BogiemAN
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PIESZYCE. W parafii św. 
Jakuba Apostoła two-
rzy się grupa Odnowy w 
Duchu Świętym. Na pierw-
sze spotkanie, 27 listopada, 
przyszło trzydzieści osób. 
Organizatorzy zapraszają na 

wspólną modlitwę w każdy 
wtorek po wieczornej Mszy 
św. wszystkich chętnych, nie-
zależnie od tego, czy uczest-
niczyli w zakończonym właś-
nie seminarium Odnowy w 
Duchu Świętym, czy nie. 

Ks. Bogdan Wolniewicz jest 
członkiem Rady Kapłańskiej 
i reprezentuje w niej proboszczów
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Katecheza w liczbach
WYDZIAŁ KATECHETYCZ- 
NY KURII ŚWIDNICKIEJ po-
daje, że w roku szkolnym 2007/
2008 katecheza odbywa się na 
terenie 155 parafii. Katechizację 
w różnych typach szkół i placó-
wek (jest ich 586) prowadzi łącz-
nie 491 katechetów (167 księży 
diecezjalnych i zakonnych, 47 
sióstr zakonnych oraz 277 kate-
chetów świeckich). Katechizacją 
objętych jest 94 229 spośród 
100 798 uczniów.

W diecezji na katechezę uczęszcza 
ponad 94 tys. uczniów KS
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Trwa rozwój
CARITAS DIECEZJI 
ŚWIDNICKIEJ podejmuje ko-
lejne inicjatywy służące potrze-
bującym. Trwa remont sali gim-
nastycznej dla SP Caritas w 
Wirach. Koszt remontu wyno-
si ok. 200 tys. zł. Tworzone są 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(WTZ) dla niepełnosprawnych 
w Starym Wielisławiu. Koszt 

remontu i adaptacji budynku 
oszacowano na ok. 197 tys. zł. 
Otwarcie WTZ planowane jest 
na 15 grudnia. Remontowany 
jest także Dom Seniora w 
Kudowie Zdroju. Aktualnie die-
cezjalna Caritas prowadzi sześć 
jadłodajni, w których tygodnio-
wo jest wydawanych ponad 21 
tys. posiłków.

Pamiętali o najsłabszych

Niepełnosprawność jest zaproszeniem do współpracy
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Franciszkanki Rodziny Maryi w Świdnicy

Po pierwsze modlitwa

W rezydencji ks. bp. Ignacego 
Deca pracują trzy siostry francisz-
kanki Rodziny Maryi. Przełożoną 
placówki zakonnej jest s. Miriam. 
W prowadzeniu biskupiego do-
mu pomagają jej emerytowane s. 
Józefa i s. Anna. Obie są rodzony-
mi siostrami naszego biskupa.

Historia
Zagadnięte o powód wstą-

pienia do Zgromadzenia Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi, sio-
stry odpowiadają:

 S. Miriam: – To wybór Pa-
na Boga, który zaproponował 
mi taką drogę życia. S. Józefa: 
– Od dzieciństwa byliśmy cho-
wani w duchu kultu św. Fran-
ciszka. W Leżajsku należeliśmy 
do bernardyńskiej parafii, ży-
liśmy duchem franciszkańskim 
jako tercjarze. S. Anna: – A bez-
pośrednim impulsem były cór-
ki naszej sąsiadki. Dziewczy-
ny wstąpiły do zgromadzenia 
i kiedy odwiedzały swoich ro-
dziców, miałyśmy z nimi kon-
takt. Tak poznałyśmy Francisz-
kanki Rodziny Maryi.

Zafascynowane posługą 
wśród niepełnosprawnych, cho-
rych, odrzuconych przez ludzi, 

swoje życie spędziły 
wśród maluczkich. Sio-
stry pracowały w róż-
nych domach zgroma-
dzenia. Siostra Miriam 
zajmowała się kuchnią, 
s. Józefa całe życie spę-
dziła w zakonnej szwal-
ni, a s. Anna pracowa-
ła jako wychowawczy-
ni dzieci. – I powiem 
szczerze – mówi z nostalgią, po-
kazując album ze zdjęciami – te-
go mi tutaj brakuje. Tam, gdzie są 
dzieci, tam życie i radość, tam ży-
cie smakuje jak nigdzie indziej. 

Dzisiaj
Po przejściu na emeryturę ro-

dzone siostry biskupa otrzymały 
skierowanie do pracy w rezyden-
cji. – Traktujemy to całkiem zwy-
czajnie – mówi s. Anna. – Lubimy 
naszą pracę, mamy bardzo do-
brą i wyrozumiałą przełożoną – 
chwali siostrę Miriam.

Siostra Józefa podkreśla, że 
czuje się w Świdnicy jak w domu. 
– Spotykamy się z wielką życzli-
wością nie tylko duchownych, ale 
i zwyczajnych mieszkańców mia-
sta – gorąco przytakuje jej s. Mi-
riam, która dodaje: – Jestem peł-
na uznania i wdzięczności dla 
świdniczan za troskę o nas i o na-
szą posługę.

Rodzone siostry biskupa w 
rezydencji odkryły szczególne 
powołanie. – Bardzo wiele cza-

su spędzamy w kaplicy, 
na modlitwie. Chcemy 
wspierać naszego brata 
w jego pasterskim ży-
ciu – mówią. – Omadla-
my więc sprawy diecezji, 
duchowieństwa, naszej 
ojczyzny i rządzących.

Jubileusz
Trzy franciszkanki Rodziny 

Maryi ze Świdnicy z wielką na-
dzieją patrzą w przyszłość. Są 
dumne z dzieł, jakie prowadzi 
zgromadzenie. Z przekonaniem 
mówią o opiece swego założy-
ciela, bł. Zygmunta Szczęsne-
go Felińskiego, beatyfikowane-
go przez Jana Pawła II w 2002 r. 
Widomym znakiem Bożego bło-
gosławieństwa jest liczba powo-
łań do zgromadzenia. – W Polsce 
i na świecie pracuje nas ponad 
1100 – podkreśla s. Anna. – A 
wszystko to dzięki opieraniu się 
nie tyle na ludzkich kalkulacjach, 
ale na zaufaniu Bożej Opatrzno-
ści – zauważa s. Miriam. Zresz-
tą dzieje zgromadzenia są naj-
lepszym dowodem na to, że Pan 
Bóg nie lubi być dłużnikiem czło-
wieka, a miłość ofiarowana po-
trzebującym wraca i staje się po-
czątkiem ogromnego dobra w 
życiu zgromadzenia. – Jubileu-
szowa refleksja uzmysławia nam 
to bardzo mocno – podsumowu-
je s. Józefa.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Słowo naszego Biskupa

RODZINA MARYI
Pięknym owo-
cem życia abp. 
Zygmunta Szczę- 
snego Felińskie-
go jest Zgroma-
dzenie Francisz-
kanek Rodziny 

Maryi. Siostry realizują bene-
dyktyńskie hasło „ora et la-
bora”. Pielęgnowanie chrześ-
cijańskiego życia przez mod-
litwę i pielęgnowanie czyn-
nej miłości bliźniego, szcze-
gólnie wobec opuszczo-
nych, biednych, niepełno-
sprawnych fizycznie i umy-
słowo. Od 150 lat siostry 
Rodziny Maryi służą z od-
daniem ludziom. Prowadzą 
zakłady dla dzieci specjal-
nej troski, domy opieki spo-
łecznej dla starszych, służą 
im z oddaniem. Bóg prze-
kazał przez posługę sióstr 
tak wiele miłości i dobroci! 
Posługują głównie w Polsce 
i w Brazylii, ale także na 
Ukrainie, Białorusi i w Rosji. 
W Polsce mają siedemdzie-
siąt pięć placówek, w któ-
rych żyje ponad siedemset 
sióstr. W Brazylii natomiast 
mają sześćdziesiąt domów 
i trzysta pięćdziesiąt sióstr. 
Natomiast na Wschodzie jest 
dziewięć placówek i trzy-
dzieści trzy siostry. Zatem na 
świecie mają sto czterdzie-
ści pięć placówek, w któ-
rych pracuje ponad tysiąc sto 
sióstr. Cieszy nas to, że sio-
stry przybyły także na Dolny 
Śląsk. Dołączyły w ten spo-
sób do sióstr, które powsta-
ły na naszych ziemiach: el-
żbietanek, jadwiżanek i ma-
rianek. Dzisiaj dziękuje-
my za dar obecności tych 
sióstr. Wypraszamy dla nich 
obfitość łask i dar nowych 
powołań, by trwało wśród 
nas świadectwo siostrzanej, 
ewangelicznej miłości. Św. 
Paweł mówił: „Rozumiejcie 
chwilę obecną, teraz nade-
szła dla nas godzina powsta-
nia ze snu. Noc się posunę-
ła, a przybliżył się dzień”. 
Obierzmy te słowa jako pro-
gram przygotowania adwen-
towego.  BP IGNACY DEC

Cieszą się wielkim szacunkiem 
wśród świdniczan, nie tylko 
dlatego, że są „siostrami 
od biskupa”.
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Kaplica 
w rezydencji 
– tutaj siostry 
(od lewej: s. Józefa, 
s. Miriam, 
s. Anna) wiele 
czasu poświęcają 
na modlitwę 
za diecezję 
i jej biskupa
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Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju na Szczytniku

Zatroskani rycerze
Dziesięć lat temu, kie-

dy z Górki Klasztornej 
odchodził ks. Janusz 
Jezusek, misjonarz 

Świętej Rodziny pracujący dzi-
siaj na Szczytniku, wszystko 
było już gotowe. Rodziło się 
dzieło, któremu nadano ty-
tuł: Bractwo Kawalerów Krzyża 
Honoru Matki Bożej Góreckiej 
Królowej na Krajnie. W tym 
roku na Szczytniku bractwo 
w sposób szczególny uczciło 
rocznicę istnienia. Powołano 
Bractwo Rycerskie Matki Bożej 
Królowej Pokoju na Szczytniku. 
Wszystko za sprawą księdza.

Mała ojczyzna
Gmina Szczytna Śląska nie 

należy do zamożnych. Jej głów-
nym walorem jest piękna przy-
roda. Potrzeba jednak albo wiel-
kich nakładów finansowych, al-
bo nieprzeciętnych pasjonatów, 
by położenie geograficzne stało 
się przysłowiową żyłą złota.

Z pieniędzmi nie jest ła-
two. Za to potencjał ludzki 
jest znaczny. To postanowił 

wykorzystać ksiądz ze 
Szczytnika. 

– Nie chcę biernie 
przyglądać się trudne-
mu położeniu miesz-
kańców gminy – mówi 
z przekonaniem ks. Je-
zusek. – Zależy mi na 
tym, by ludzie Kościo-
ła wypełnili misję, ja-
ką daje nam Pan Jezus: 
stawajcie się światłem 
świata i solą ziemi. Je-
żeli można zmieniać oblicze 
nie tylko całych państw, ale i 
regionów, to dlaczego nie na-
dać im rysów chrześcijańskich? 
– pyta retorycznie.

W ten sposób zrodził się po-
mysł zjednoczenia ludzi goto-
wych poświęcić się dobru wspól-
nemu małej ojczyzny: gminie.

Przygotowania
Misjonarz bardzo szybko zna-

lazł zrozumienie dla swojej idei. 
Pomogło mu zakorzenienie w śro-

dowisku i dobra sława 
wśród mieszkańców. Po-
mysł to jedno, a realiza-
cja to drugie.

Rozpoczęło się po-
szukiwanie ludzi, któ-
rzy chcieliby podjąć się 
wyzwania: nie tylko być 
ludźmi wiary, ale pozwo-
lić, by wiara inspirowała 
ich działania społeczne.

Trzeba było przeko-
nać, że szczytne idea-

ły, są dla zwyczajnych śmiertelni-
ków. Trzeba było przygotować się 
na wyzwania, jakie stawia przed 
ludźmi etos rycerski.

Nie jest to sprawa błaha. – Ry-
cerze w swojej działalności sięgać 
winni do fundamentalnych war-
tości, jak honor, uczciwość, szla-
chetność, skromność, sprawiedli-
wość, odwaga itp. – tłumaczy ks. 
Jezusek.

W dobie powszechnego 
sceptycyzmu i niewiary w wyż-
sze ideały udało się przekonać 
dwadzieścia cztery osoby, że 

warto angażować się w ziem-
skie sprawy nie tylko z koniecz-
ności, ale i z pożytkiem doczes-
nym i wiecznym. Dlatego zna-
kiem rozpoznawczym powsta-
jącego bractwa miała być biała 
róża – symbol nadziei.

Diagnoza
Łatwo dostrzegać negatyw-

ne trendy współczesnej Polski. 
Ludzie skupieni wokół ks. Je-
zuska zauważają: – Obserwu-
jemy postępujący proces ma-
terializacji życia społecznego 
i jego negatywne przejawy, ta-
kie jak: korupcja, niegospodar-
ność, nieudolne zarządzanie, 
grupy interesów, walka o sta-
nowiska, brak pracy, postępu-
jące zubożenie wielu rodzin, 
poczucie niepewności i bezsil-
ności, lęk o przyszłość, znie-
czulica. Najwięcej frustracji po-
woduje bezrobocie, a tym sa-
mym trudności z założeniem 
i utrzymaniem rodziny. Ogra-

Bóg, Honor, 
Ojczyzna 

– w gminie Szczytna 
to hasło ma swój bardzo 

konkretny wymiar.

tekst i zdjęcia 
KS. ROMAN 

TOMASZCZUK 

Ceremonii 
pasowania 
dokonał hrabia 
Andrzej Szczęsny

Poniżej po lewej: 
Rodzina 
Porożyńskich 
z dworu Gródek 
ofiarowała 
nowemu 
bractwu krzyż
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Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju na Szczytniku

Zatroskani rycerze
niczone możliwości rozwoju 
własnej osobowości, zaintere-
sowań, brak pomocy ze stro-
ny instytucji państwowych, to 
tylko niektóre czynniki, które 
często rodzą agresję, poczucie 
zniechęcenia, a przede wszyst-
kim chęć ucieczki ze swojej oj-
czyzny.

I co wobec tego? Ich zda-
niem, konieczne jest budowa-
nie solidarności na fundamen-
cie małej ojczyzny, by w ten 
sposób przełamać poczucie nie-
możności i beznadziei. 

Początek
Dobra wola realiza-

cji ideałów rycerskich 
w XXI wieku potrzebu-
je konkretnego wspar-
cia. Dlatego 7 paździer-
nika 2006 roku zainau-
gurowano działalność 
Bractwa Rycerskiego 
Matki Bożej Królowej 
Pokoju na Szczytniku, 
rozpoczynając w ten 
sposób formację du-
chową jego członków. 
Inicjatorem powstania 
bractwa są Misjonarze 
Świętej Rodziny, a or-
ganem założycielskim 
i pomocniczym – Kapi-
tuła Generalna Krzyża 

Honoru Matki Bożej Góreckiej 
Królowej na Krajnie.

Pierwszy etap pracy formacyj-
nej zakończył się 30 czerwca 2007 
roku. Tego dnia podczas uroczy-
stej Eucharystii nastąpiło ślubowa-
nie i pasowanie na rycerzy. 

Kandydaci ślubowali: Ślubuję 
uroczyście, z godnością i hono-
rem reprezentować Bractwo Ry-
cerskie wobec Boga i ludzi, prze-
strzegać zasad zawartych w Sta-
tucie Bractwa Rycerskiego Matki 
Bożej Królowej Pokoju na Szczyt-

niku. Mieć zawsze na 
względzie dobro i roz-
wój regionu, w którym 
mieszkam.

Potem hrabia An-
drzej Szczęsny, herbu Ja-
strzębiec, szablą parad-
ną zgodnie ze średnio-
wiecznym rytem paso-
wał kandydatów na ry-
cerzy.

Bractwem ze Szczyt-
nej zarządza kapituła, 
w której skład wcho-
dzą: Wielki Mistrz – 
ks. Janusz Jezusek, I 
zastępca – Edward 
Gunia, II zastępca – 
Marian Halemba, III 
zastępca – Zdzisław 
Stasiaczek oraz Wiel-
ki Kanclerz – Kazimierz 
Woroniecki.

Priorytety

Z założenia, na efekty dzia-
łań bractwa nie powinno się 
długo czekać. Mała Ojczyzna 
Gminy Szczytna Śląska czeka 

na swój cud. Nie bę-
dzie 

on jednak jałmużną Pana 
Boga, ale owocem Jego współ-
pracy z ludźmi. Co chcą osiąg-
nąć? Lista jest bardzo ambit-
na: aktywizacja rozwoju gminy, 
rozbudzanie więzi społecznych 
jej mieszkańców, zachowywa-
nie w pamięci, historii miesz-
kańców Szczytnej, których złą-
czyły powojenne losy, propago-
wanie kultury materialnej i wie-
dzy historycznej gminy, rozwi-
janie zainteresowań członków 
bractwa w dziedzinie historii i 
kultury, aktywne uczestnictwo 
w ochronie dóbr kultury ma-
terialnej oraz akcjach o profi-

lu charytatywnym, promocja hi-
storycznego i kulturalnego wi-
zerunku gminy, propagowanie 
wartości chrześcijańskich, na-
wiązanie bliższej współpracy 
z mieszkańcami gminy sprzed 
wojny i wreszcie aktywne prze-
żywanie swojej wiary. 

Rycerze de-
klarują: W 

czasach , 
kiedy zie-
mia na-
sza po-
trzebu-
je po-

mocy, je-
s t e ś m y 

gotowi zro-
bić wszystko, 

aby nieść ją w sposób rycerski, 
walcząc o dobro człowieka.

Wspólnymi siłami, wspie-
rając się nawzajem, dodając 
sobie sił i nadziei, będziemy 
tworzyć nową rzeczywistość 
na miarę cywilizacji miłości, a 
co za tym idzie wspaniałej Ma-
łej Ojczyzny. To wszystko pra-
gniemy stworzyć pod berłem 
Matki Bożej Królowej Pokoju, 
będąc jej wiernymi rycerzami. 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Zaiste, tak im dopomóż 
Bóg! 

Bractwem ze Szczyt-
nej zarządza kapituła, 
w której skład wcho-

zastępca – Zdzisław 
Stasiaczek oraz Wiel-
ki Kanclerz – Kazimierz 

Gminy Szczytna Śląska czeka 
na swój cud. Nie bę-

dzie 

on jednak jałmużną Pana 
Boga, ale owocem Jego współ-

z mieszkańcami gminy sprzed 
wojny i wreszcie aktywne prze-
żywanie swojej wiary. 

Rycerze de-
klarują: W 

gotowi zro-
bić wszystko, 

Powyżej z prawej:
Ks. Janusz 
Jezusek został 
pierwszym 
Wielkim 
Mistrzem 
bractwa
na Szczytniku

Po prawej:
Pamiątkowe 
tarcze 
strzelnicze

Poniżej: Wśród 
zaproszonych 
gości
był także 
Ryszard 
Rynkowski, 
Wielki Mistrz 
Bractwa Krzyża 
Honoru,
z małżonką
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„Zgasło życie – pozostało światło” – o Papieżu w papieskim gimnazjum

Wieczór pamięci 
Historię każdej szkoły pisze 
się nie tylko zajęciami 
dydaktycznymi, opiekuńczymi 
czy wychowawczymi, ale także 
świętowaniem miłości.

Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Goczałkowie 21 listopada 
przygotowało wieczór z poe-
zją Jana Pawła II. – To jedna z 
wielu inicjatyw w ramach za-
dań ujętych w projekcie pa-
tronackim szkoły oraz założe-
niach zawartych w realizowa-
nym projekcie „Szkoła myślą-
ca o każdym” – wyjaśnia kate-
chetka Ewa Miałkowska. – W 
trakcie podejmowanych dzia-
łań uczniowie zdobywają wie-
dzę na temat życia i działalno-
ści swojego patrona, angażu-
ją się w przygotowywanie in-
scenizacji, montaży, przedsta-

wień poświęconych Papieżo-
wi, wykonują albumy, prezen-
tacje multimedialne, gazetki, 
uczestniczą w konkursach o 

Janie Pawle II, piszą o nim – 
wylicza i wspomina także o 
integracji placówek oświato-
wych noszących imię Papie-
ża (pielgrzymki Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II do Wadowic i 
na Jasną Górę). 

Święto dekanalne
Organizatorzy spotkania 

do udziału w nim zaprosili de-
legatów szkół im. Jana Pawła 
II z dekanatu strzegomskiego. 
Przybyli przedstawiciele SP w 
Kostrzy i Gimnazjum z Żaro-
wa. Nie zabrakło duchownych. 
Obecny był goczałkowski pro-
boszcz, ks. Marian Kujawski, 
i ks. Franciszek Skwarek – 
proboszcz z Rogoźnicy. Na 
papieskiej wieczornicy stawili 
się także samorządowcy i soł-
tysi oraz Małgorzata Rachwal-
ska – wizytator Delegatury Ku-

ratorium Oświaty w Wałbrzy-
chu.

Zaproszeni goście oraz 
społeczność szkoły w nastro-
jowym półmroku i przy zapa-
lonych świecach obejrzeli po-
kaz multimedialny i wysłucha-
li świetnie przygotowanych re-
cytacji gimnazjalistów z Go-
czałkowa. – Wszystko to zbli-
żało do Jana Pawła II – oceniali 
uczestnicy. – Dało nam sposob-
ność modlitewnego czuwania i 
listopadowej pamięci. Było dla 
nas wyznaniem wiernej miłości 
do naszego Papieża.

Wszystko wskazuje na to, 
że goczałkowska inicjatywa 
będzie kontynuowana. Raz 
w roku papieskie szkoły bę-
dą gromadziły się w jednej z 
nich, by świętować swoją du-
mę i mierzyć się z wyzwania-
mi,  jakie wynikają z wyboru 
patrona.  XRT

Nowa inicjatywa Caritas Diecezji Świdnickiej

Wzorem Stygmatyka

Gimnazjaliści z Goczałkowa oddali 
hołd swemu patronowi
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Społeczeństwo się starzeje, 
tzn. społeczeństwo potrzebuje 
opiekunów

I znajduje ich. Caritas Die-
cezji Świdnickiej jako jedna 
z pierwszych podejmuje wy-
zwania, jakie przynosi starze-
nie się społeczeństwa. – Ma-
my coraz więcej chorych, sta-
rych i samotnych pozosta-
wionych samym sobie – mó-
wi ks. Jan Gargasewicz, wice-
dyrektor świdnickiej Caritas. 
– Ludzie ci potrzebują stałej 
opieki pielęgniarskiej w do-
mach. Dlatego bp Ignacy Dec 
powołał  do istnienia Niepub-
liczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej – Stacje Opieki Rodzinnej 
Ojca Pio. Dzięki temu dzie-
łu dotrzemy do każdego cho-
rego, który wymaga fachowej 
opieki pielęgniarskiej – obie-
cuje.

Pomoże w tym pięć sta-
cji: w Świdnicy, Dzierżoniowie, 
Ząbkowicach, Dobromierzu i 

Kudowie Zdroju. W niedalekiej 
przyszłości dojdzie szósta – w 
Lądku Zdroju. 

Na patrona  najnowszej 
działalności wybrano św. Oj-
ca Pio. – Zauważyliśmy podo-
bieństwo w jego trosce o cho-
rych z naszym zadaniem – tłu-
maczy ks. Gargasewicz. – Lep-

szego patrona trudno sobie 
wyobrazić – uważa.

Do zadań NZOZ Ojca Pio 
należy w szczególności: opie-
ka wynikająca z kompetencji 
pielęgniarki środowiskowej, 
pielęgnacja niepełnospraw-
nych i opieka nad nimi, reha-
bilitacja lecznicza, opieka nad 

kobietą cię-
żarną, jej nie-
narodzonym 
d z i e c k i e m , 
porodem, po-
łogiem oraz 
nad noworod-
kiem, opieka 
nad pacjen-
tami opusz-
czającymi od-
działy szpital-
ne, udziela-

nie pierwszej pomocy przed-
lekarskiej w stanach zagroże-
nia życia i zdrowia, rozpozna-
wanie potrzeb zdrowotnych 
rodzin, promowanie zdrowia, 
profilaktyki i edukacji zdro-
wotnej, indywidualnej i gru-
powej, opieka nad rodzina-
mi (zwłaszcza wielodzietnymi) 
pozbawionymi obecności mat-
ki, wypożyczanie sprzętu do 
rehabilitacji i pielęgnacji cho-
rych, umożliwienie pomocy 
duchowej oraz religijnej oso-
bom chorym.  XRT

Ks. Jan 
Gargasewicz 
w swej pracy 
cieszy się 
błogosławień-
stwem nie tylko 
naszego biskupa, 
ale także 
swego 
przyjaciela, 
kard. Tarcisio 
Bertone
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W rocznicę 13 grudnia

Historia niesfałszowana
O stanie wojennym, kłamstwie 
i znaczeniu lekcji współczesnej 
historii z przewodniczącą 
międzyzakładowej komisji NSZZ 
„Solidarność” w latach 1980–
1981 i 1989–2005 , historykiem 
i politykiem Teresą Bazałą 
z Ludwikowic Kłodzkich rozmawia 
Dorota Niedźwiecka.  

13 grudnia 1981. Co dla Pani 
kryje się pod tą datą?

– Nie zapomnę do koń-
ca życia tego dnia: przerażo- 
nej twarzy mamy, gdy infor-
mowała mnie o tym, co się 
stało. I pełnego napięcia ocze-
kiwania, kiedy funkcjonariusze 
SB, którzy musieli wiedzieć o 
mojej działalności w NSZZ „So-
lidarność”, po mnie przyjdą. 
Od tamtego momentu zaczę-
łam traktować władze komuni-
styczne jako okupanta. 

Dlaczego?

– Przez to, że zdławiły ruch 
„Solidarności” i za sposób, w 
jaki to zrobiły. Wiedzieliśmy, 
jak wyglądały internowania, 
warunki, w jakich przesłuchi-
wano i przetrzymywano dzia-
łaczy. Mieszkańcy Nowej Ru-
dy byli świadkami internowa-
nia Stanisława Bakuna i pobi-
cia przez ZOMO-wców i aresz-
towania innego z działaczy za 
to, że zachęcał górników do 
wytrwania w strajku. Z Wol-
nej Europy i Głosu Ameryki do-
wiadywaliśmy się także o po-
pełnianych w latach 80. mor-
derstwach. 

Mimo to działała Pani, m.in. 
przepisując i roznosząc anty-
komunistyczne ulotki...

– Starałam się przede 
wszystkim ułatwić ludziom 
dostęp do prawdziwych, nie 
zniekształconych przez pod-
porządkowane władzy media, 
informacji o tym, co dzieje się 

w poszczególnych regionach 
Polski. Moi rodzice pochodzi-
li z Kresów, a więc już od 17 
września 1939 r. mieli okazję 
doświadczyć, czym jest komu-
nizm. W naszym domu otwar-
cie mówiło się o komunistycz-
nych zbrodniach w Katyniu, 
warunkach, w jakich przedsta-
wiciele tego systemu wywozili 
m.in. ciocię i jej rodzinę na Sy-
bir, traktowaniu ojca w aresz-
cie UB. Ale ludzie pochodzący 
z innych regionów Polski czę-
sto tego nie wiedzieli. Im ko-
munizm kojarzył się jedynie z 
wczasami i koloniami dla dzie-
ci. Wierzyli w komunistyczną 
propagandę. 

Nie dostrzegali, że komu-
nizm opiera się na jednym 
wielkim kłamstwie. Fałszowa-
no historię, by ukazać system 
w jak najlepszym świetle. Kła-
mano także w sytuacjach, z 
których nie czerpano korzy-
ści. Największy wstrząs prze-
żyłam, gdy po wybuchu elek-
trowni w Czarnobylu ówczes-
ny rzecznik rządu Jerzy Ur-
ban zapewniał w telewizji, że 
nie ma żadnego zagrożenia. 
A wystarczyło powiedzieć, by 
nie wychodzić w tych dniach 
z dziećmi z domów, by nie na-
rażać ich na chorobę nowo-
tworową... Do tego dochodzi-
ły kradzieże – przed rokiem 
1980 w zakładach pracy do-
chodziło do olbrzymiego roz-
kradania mienia. I nie cho-
dzi tu o wynoszenie śrubek 
czy gwoździ przez robotni-
ków, ale wielomilionowe stra-
ty, dzięki którym bogacili się 
funkcjonariusze partyjni peł-
niący wysokie funkcje w zakła-
dach pracy. To właśnie ujaw-
niały utworzone przez „So-
lidarność” komisje zakłado-
we jeszcze przed ogłoszeniem 
stanu wojennego. 

Nie potrafili zobaczyć też 
głupoty tego systemu, która 
do dziś zadziwia moich ucz-
niów. W latach 80. zabronio-
no mi np. wystawiania wraz 
z dziećmi jasełek, ponieważ... 
mogły godzić w dobro pań-
stwa...

Dziś stara się Pani opowie-
dzieć swoim uczniom jak naj-
więcej o tamtych czasach.

– Tak. Uważam, że brak cza-
su na uczenie młodzieży histo-
rii najnowszej jest ogromnym 
błędem. Zawsze tłumaczę mo-
im uczniom, że to ona ma naj-
większy wpływ na ich życie: 
to, że ich dziadkowie uczest-
niczyli w pierwszej, drugiej 
wojnie światowej, stracili ży-
cie w walce z komunizmem. 
Takie lekcje uczą młodych tak-
że, jak mądrze podejmować 
decyzje dotyczące Polski w 
przyszłości. 

Zapowiedzi
 BISKUP
10.12 – w Głuszycy spotka 
się z zarządem Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej 
Diecezji Świdnickiej, 11.12 – 
odwiedzi społeczność Szkoły 
Podstawowej w Mrowinach, 
13.12 – wizytuje parafię w 
Witoszowie Dolnym, 14.12 
– uczestniczy w spotka-
niu bożonarodzeniowym w 
Zamku Książ, 15.12 – uczest-
niczy w spotkaniu bożonaro-
dzeniowym w Wałbrzyskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania i 
Przedsiębiorczości, 16.12 – wi-
zytuje parafię pw. św. Andrzeja 
Boboli w Świdnicy.
 W DIECEZJI
9.12 – II niedziela Adwentu. 
Dzień modlitw w intencji Koś-
cioła na Wschodzie, zbiórka 
pieniężna do puszek na po-
trzeby Kościoła na Wschodzie. 
15.12 – diecezjalny dzień 
wspólnoty Ruchu Światło–
Życie. 
 ZAPROSZENIE
Po raz czwarty odbędzie się 
Diecezjalny Festiwal Kolęd i 
Pastorałek w Bolkowie. Termin 
spotkania: 12 stycznia 2008 r., 
termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 3 stycznia. Organizatorzy 
zapowiadają w tym roku kilka 
niespodzianek i zmian organi-
zacyjnych. Szczegóły na www.
diecezja.swidnica.pl.
 DO GENEWY
Aby wziąć udział w 30. Euro-
pejskim Spotkaniu Młodych, 
organizowanym przez ekume-
niczną wspólnotę z Taizé, któ-
re odbędzie się w Szwajcarii, 
w Genewie (trwa od 28 grud-
nia do 1 stycznia), należy zgło-
sić się do punktu przygoto-
wań i brać udział w spotka-
niach formacyjnych. Podczas 
spotkań rozważane są biblij-
ne teksty związane ze słowa-
mi św. Urszuli Ledóchowskiej: 
„Zawsze w drodze, nigdy nie 
wykorzenieni”. W diecezji 
przygotowania do wyjazdu 
prowadzą: s. Gabriela (Wał-
brzych, par. Aniołów Stróżów, 
tel. 0603 860 948) oraz s. 
Assumpta (Strzegom, bazyli-
ka, tel. 0603 294 397). Koszt 
podróży to ok. 350 zł, koszt 
uczestnictwa to 45 euro. 
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TERESA BAZAŁA 
polityk, nauczyciel historii w SP i 
gimnazjum w Nowej Rudzie. Poseł 
na sejm pierwszej kadencji z listy 
Wyborczej Akcji Katolickiej w okrę-
gu Wałbrzych; przewodnicząca 
Rady Gminy Nowa Ruda (1990–
1994); radna powiatu kłodzkie-
go z ramienia AWS (1998–2002); 
prezes Fundacji Odnowy Ziemi 
Noworudzkiej, redaktor naczelna 
„Ziemi Kłodzkiej”, wiceprzewod-
nicząca komitetu organizacyjne-
go Polsko-Czeskich Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. 
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tel. 074 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału, 
Dorota Niedźwiecka, Sławomir Wiśniewski

Parafie pw. Maryi Mat-
ki Kościoła, św. Jerzego, 
Królowej Różańca Świę-
tego i Chrystu-
sa Króla w Dzier-
żoniowie oraz 
św. Jana Chrzci-
ciela w Mości-
sku przyjmowały 
obraz od 11 do 
29 listopada. 

– Kiedy księ-
ża układali plan 
peregrynacji, nie 

zapomnieli o szczegól-
nym miejscu naszego 
miasta: kościółku Bożego 
Miłosierdzia, gdzie w tych 
dniach odmawialiśmy ko-
ronkę i uczestniczyliśmy 
we Mszy św. – wyjaśnia 
jedna z pań, uczestniczą-
ca codziennie w koron-
ce w kościele Bożego Mi-
łosierdzia. – Na koronkę 
przychodziło więcej osób 
niż zwykle, a od tamtego 
czasu zauważyłam, że na 
naszej codziennej modli-

twie o godz. 15 
przybyło kilkoro 
ludzi z innych pa-
rafii.  

Specjalnie 
dla Niego

Władze mia-
sta udekorowa-
ły Dzierżoniów 

flagami i banerami zwią-
zanymi z Jezusem Mi-
łosiernym. We wszyst-
kich parafiach odpra-
wiano Msze św. z na-
ukami dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. By-
ły też czuwania, godzi-
na Miłosierdzia, Apel 
Jasnogórski i dzień po- 
kuty. 

W parafii Królowej Ró-
żańca Świętego szczegól-
ną radością stało się po-
święcenie przez biskupa 
Drogi Krzyżowej wokół 
kościoła. 

– W parafii Chrystusa 
Króla peregrynacja od-
była w szczególnym cza-
sie: bo tuż przed odpu-
stem parafialnym. Miesz-
kańcy Mościska przywi-
tali obraz w odległości 
1 km od kościoła, by 
później, w procesji ze 
świecami, przedstawi-
ciele różnych stanów 
nieśli go do świąty-
ni. Nauki odbywały się 
także w kościele filial- 
nym w Nowiźnie. Tu 
jedna z rodzin ufundo-
wała pamiątkę – obraz 
Jezusa Miłosiernego, 
który przywiozła z Ła-
giewnik. 

Nawrócenie
Wszyscy proboszczo-

wie podkreślają, że rze-
sze wiernych przystępo-
wały do sakramentu po-
jednania. 

– Dla mnie ogrom-
nym przeżyciem było 
dużo pięknych spowie-
dzi, w których dostrze-
gało się zrozumienie błę-
du, nawrócenie – pod-
kreśla ks. Tomasz Czu-
bak z parafii Maryi Mat-
ki Kościoła, zastępujący 

księdza prałata Stanisła-
wa Majdę.  

– W jednym tylko dniu, 
i to powszednim, rozdali-
śmy 1500 Komunii świę-
tych – cieszy się ks. Ko- 
koszka.

– Peregrynacja w 
ogóle wywołała w pa-
rafii ogromne porusze-
nie – dodaje ks. Czubak. 
– Myślę, że każdy z nas 
doświadczył w tym cza-

sie niesamowitej miło-
ści Boga. 

Obraz w parafiach 
pw. Matki Kościoła i 
Królowej Różańca Świę-
tego wraz z wiernymi 
witał ks. bp Ignacy Dec, 
a w świątyniach: św. Je-
rzego, Chrystusa Króla 
i św. Jana Chrzciciela – 
ksiądz infułat Kazimierz 
Jandziszak. 

DOROTA NIEDŹWIECKA

ZDANIEM PROBOSZCZÓW
KSIĄDZ KANONIK JÓZEF KANIA
PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA W DZIERŻONIOWIE
– Podczas peregrynacji jeszcze bar-
dziej widoczna stała się jedność na-
szej parafii. W rozmowach z para-
fianami dowiaduję się, że są zado-
woleni z tego czasu. Skąd źródło 
tej radości? Na pewno z łaski Bożej. 
Wystarczy ją po prostu przyjmować i nią się 
cieszyć. Ja, jako niepoczątkujący przecież pro-
boszcz, też odczuwam radość z przebiegu na-
wiedzenia.  Po nim nadal będziemy konty-
nuować odmawianie w kościele Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, postaramy się też nadać 
nazwę naszej grupie miłosierdzia.

KSIĄDZ KANONIK ZDZISŁAW PIENIO
PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W MOŚCISKU
– W przygotowania do peregrynacji 
pięknie włączali się i zwykli parafianie, 
i nasze władze. O potrzebie nawiedze-
nia świadczyła frekwencja ludzi.  Dzięki 
temu, że rekolekcje trwały kilka dni, a 
nie – jak było to w przypadku nawie-
dzenie Obrazu Jasnogórskiego – jeden dzień, ła-
twiej można było pogodzić czuwanie nad przebie-
giem spotkań z czasem przeznaczonym na prze-
myślenia, modlitwę. Dla mnie to były dni odnowie-
nia pierwszej gorliwości kapłańskiej, postanowień. 
Przeżywałem te rekolekcje razem z wiernymi. 

KSIĄDZ JÓZEF BŁAUCIAK
PARAFIA ŚW. JERZEGO W DZIERŻONIOWIE
– Podczas tych dni od Miłosiernego 
Boga uczyliśmy się czynić i pragnąć 
dobra drugiego człowieka, patrzeć 
na świat i nasze działania w perspek-
tywie wieczności. Uświadamialiśmy 
sobie, że wszyscy pielgrzymujemy 
do Królestwa wiecznego i powszechnego, do 
Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, spra-
wiedliwości, miłości i pokoju. 

DIECEZJALNA PEREGRYNACJA OBRAZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO 
Dekanat Dzierżoniów (11–28.11)

Łzy radości

D
O

RO
TA

 N
IE

D
Ź

W
IE

C
KA

Parafianie 
wszędzie 
z otwartością 
odpowiadali 
na zaproszenie 
Jezusa 
Miłosiernego 
do przyjmowania 
łask w sakramen- 
tach świętych 

Peregrynacja obrazu 
pogłębiła nabożeństwo 
do Miłosierdzia Bożego, 
które czczone jest 
w Dzierżoniowie od lat, 
szczególnie w kościele 
pomocniczym Bożego 
Miłosierdzia. 


