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Stajàc na progu, wyrusza-
jàc w drog´, ∏atwiej jest

postawiç pierwszy krok, kie-
dy ma si´ nadziej´. Nowy rok
przynosi nieznane. Nie bo-
imy si´ jednak! Dla naszej re-
dakcji oraz Czytelników wie-
je nadziejà, kiedy bierzemy
do r´ki nowego „GoÊcia”. 
Bogu niech b´dà dzi´ki za lu-
dzi, dzi´ki którym mo˝emy
byç dumni, ˝e tworzymy
i czytamy taki tygodnik. ■
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W Êrod´ 22 grudnia na Êwidnickim rynku
odby∏o si´ wspólne kol´dowanie

mieszkaƒców miasta z w∏adzami. Jak ka˝da
wigilia, tak i ta rozpocz´∏a si´ od sk∏adania ̋ y-
czeƒ i dzielenia si´ op∏atkiem.
˚yczenia mieszkaƒcom z∏o˝y∏ mi´dzy innymi
ordynariusz Êwidnicki bp Ignacy Dec, prezy-
dent miasta Wojciech Murdzek, starosta Êwid-
nicki Jacek Wajs. Na rynku nie zabrak∏o harce-
rzy, którzy przekazali Betlejemskie Âwiat∏o
Pokoju. Na zzi´bni´tych czeka∏ goràcy
barszcz, a dla najm∏odszych s∏odycze. Pod-
czas spotkania odby∏ si´ kiermasz wyrobów
Êwiàtecznych oraz prezentacja wypieków
zg∏oszonych na konkurs „Najlepszy Êwiàtecz-
ny placek”. Zgromadzeni wspólnie kol´dowa-

li, a Êpiew prowadzili lau-
reaci Festiwalu Piosenki
Âwiàtecznej. Uczestnicy
mogli obejrzeç spektakl
„Uliczne jase∏ka”. SW

KOL¢DY I ˚YCZENIA

Spotkaniu na
Êwidnickim rynku
towarzyszy∏o
Betlejemskie
Âwiat∏o Pokoju

ZA TYDZIE¡

■ SERCE W ÂRODKU ÂWIDNICY

– o fundacji „Serce”

■ KATOLICKA IRLANDIA?

– mit czy rzeczywistoÊç?

■ JASE¸KA OD KUCHNI – wszyscy si´

nimi cieszymy, jak powstajà?

■ DANE TELEADRESOWE dekanatu

polanickiego

Po raz pierwszy bp Ignacy Dec, 
jako ordynariusz naszej diecezji,
przewodniczy∏ Pasterce odprawionej
w katedrze Êwidnickiej. 

Zgodnie z panujàcà w parafii
pw. Êw. Stanis∏awa Biskupa i M´-
czennika i Êw. Wac∏awa M´czenni-
ka tradycjà, kap∏ani do o∏tarza
przyszli w procesji, w której
przedstawiciel Êwidnickich harce-
rzy niós∏ Betlejemskie Âwiat∏o Po-
koju. Od tego p∏omienia zapalono
wszystkie Êwiece na o∏tarzu. 

Podczas homilii Biskup podkre-
Êli∏, ˝e Êwi´ta powinny uczyç nas
radoÊci i wdzi´cznoÊci Bogu za
ka˝dy prze˝yty dzieƒ. – T́  radoÊç
próbuje nam odebraç, wyrwaç
Êwiat pe∏en pychy, przeró˝nych
afer, p´dzàcy za pieniàdzem – mó-
wi∏. – Jednak my nie mo˝emy po-
zwoliç sobie jej odebraç. Biskup za-
uwa˝y∏, ˝e w obecnym Êwiecie, tar-
ganym wojnami, musimy szczegól-
nie otworzyç si´ tak˝e na pokój
p∏ynàcy od Boga. – NieÊmy ten dar
w ten, cz´sto okrutny, krzykliwy
Êwiat – doda∏. NAT

Pasterka w katedrze Êwidnickiej

NieÊmy dar pokoju

Na o∏tarzu, obok Êwiec, zap∏on´∏o Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju
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Siostry i Bracia!
Z radoÊcià przyjmuj´ „GoÊcia Nie-
dzielnego” w nowej szacie graficz-
nej. Zmiany, które zasz∏y w czasopi-
Êmie, majà u∏atwiç przekaz infor-
macji. Majà pomóc nam owocniej
korzystaç z dobrodziejstwa katolic-
kiej prasy. Rozwój tygodnika z pew-
noÊcià przyczyni si´ do bardziej sku-
tecznego g∏oszenia Ewangelii, tak˝e
w naszej diecezji.
Niech wysi∏ki Redakcji katowickiej i
Êwidnickiej pomagajà nam wszyst-
kim post´powaç za Chrystusem.
Niech Âwi´ta Bo˝a Rodzicielka
ochrania w nas S∏owo, które dociera
dzi´ki katolickim mediom. 
Czytelnikom i Redaktorom „GoÊcia”
z serca b∏ogos∏awi´.

■

˚YCZENIA BISKUPA
ORDYNARIUSZA
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JAWORZYNA. Sto dziewi´ç-
dziesiàt trzy kartki Êwiàteczne
wyklejane, malowane przez dzieci
farbami i pastelami, a nawet wy-
konane z ciasta – taki by∏ owoc
konkursu na bo˝onarodzeniowà
pocztówk´, zorganizowany przez
OÊrodek Kultury w Jaworzynie. Po

wybraniu zwyci´zców i wystawie,
kartki rozdano podczas wigilii dla
samotnych, 21 grudnia (na
zdj´ciu). W spotkaniu uczestni-
czyli Halina Dydycz – burmistrz,
Kazimierz Ch´cik i Jan Pa∏eczka
z Rady Miejskiej, a prowadzi∏ je
ks. proboszcz Janusz Stok∏osa. 

Kartka z ciasta

ÂWIDNICA. W sobot´ 18 grud-
nia wyk∏adowcy i studenci Êwid-
nickiej teologii po raz pierwszy

obchodzili wspólnà wigili´. Spo-
tkanie rozpocz´∏o si´ uroczystà
Mszà Êw. w katedrze, której prze-
wodniczy∏ ks. bp. Ignacy Dec.
Póêniej, ju˝ w budynkach zajmo-
wanych przez uczelni´, wszyscy
z∏o˝yli sobie ˝yczenia i rozpocz´-
li ucztowanie. 

– Najbardziej wzruszy∏o mnie,
gdy nasz Biskup Êpiewa∏ zwrotki
kol´dy stylizowanej na gwar´ gó-
ralskà, a my wtórowaliÊmy mu w
refrenie – mówi Sebastian Miech,
student. – Poczu∏em wtedy, ˝e
jest mi bardzo bliski. 

Na wigilii podano tradycyj-
ne dania: barszcz z uszkami,
pierogi i ryb´. 

WA¸BRZYCH. Po raz drugi odby∏a
si´ miejska wigilia na rynku. W spo-
tkaniu, 22 grudnia, wzià∏ udzia∏ 
m.in. prezydent miasta Piotr Krucz-
kowski. Wystàpi∏y zespo∏y muzycz-
ne z gminy i Frankfurtu. Teatr Praw-
dziwy z Bielawy, znany z pi´ciome-
trowych marionet, wystawi∏ „ Jase∏ka
uliczne”, a harcerze Hufca ZHP prze-
kazali w∏adzom Betlejemskie Âwia-
te∏ko Pokoju. By∏a goràca herbata,

barszcz, degustacja wypieków Êwià-
tecznych z ró˝nych krajów i, oczywi-
Êcie, czas na sk∏adanie ˝yczeƒ. A dla
najbardziej potrzebujàcych – paczki
z ˝ywnoÊcià. – W tym roku miasto
przygotowa∏o pi´çset Êwiàtecznych
paczek ˝ywnoÊciowych – wyjaÊnia
Ewa Fràckowiak, rzecznik prasowy
prezydenta Wa∏brzycha. – Dzieƒ
przed wigilià rozdawano je w Êwie-
tlicach Êrodowiskowych.

GILÓW. Nie tylko w podwroc∏aw-
skiej Trzebnicy przechowywane sà
relikwie Patronki Âlàska oraz pojed-
nania polsko-niemieckiego. Parafia-
nie w Gilowie, le˝àcym przy drodze
z Niemczy do Dzier˝oniowa, ju˝ od
niemal czterdziestu lat mogà szczy-
ciç si´ tym, ˝e tak˝e w ich koÊciele
znajdujà si´ relikwie Êw. Jadwigi –
patronki tak˝e ich wspólnoty. 

Trafi∏y tu w 1966 roku prosto
z Trzebnicy, dzi´ki staraniom ówcze-
snego proboszcza ks. Rajmunda Ku-
jawy. Podarowane przez tamtej-
szych salwatorianów, stanowià je-
den z najcenniejszych skarbów gi-
lowskiej wspólnoty. – W ubieg∏ym
roku postanowiliÊmy, ˝e szczàtki
Âwi´tej umieÊcimy w nowym reli-
kwiarzu – mówi obecny proboszcz
ks. Stanis∏aw Lechowski. 

Teraz w okaza∏ym poz∏acanym
relikwiarzu (na zdj´ciu) wystawiane
sà w ka˝de wi´ksze Êwi´to, szcze-
gólnie podczas paêdziernikowych
uroczystoÊci odpustowych, do któ-
rych parafianie tradycyjnie przygoto-
wujà si´ nowennà do Êw. Jadwigi. –
Tego dnia od rana a˝ do g∏ównej Su-
my znajdujà si´ na o∏tarzu, obok Naj-
Êwi´tszego Sakramentu – mówi Pro-
boszcz. – Niemal wszyscy wierni ko-
rzystajà wtedy z mo˝liwoÊci uca∏o-
wania relikwii. 

■

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiato-
wej parafi´ w Gilowie zamieszkiwali
Niemcy. Niebawem zacz´li tu przy-

STYCZE¡ 2005

■ 15 I 2005 (sob.) Diecezjalny Fe-
stiwal Kol´d i Pastora∏ek w Bolko-
wie. 
■ 16 I 2005 (nd.) Op∏atek Êrodo-
wisk akademickich w Wa∏brzy-
chu; par. Anio∏ów Stró˝ów,
godz. 15.00. 
■ 17 I 2005 (pn.) Dzieƒ Juda-
izmu pod has∏em Zg∏´biajàc ta-
jemnic´ KoÊcio∏a. 
■ 18–25 I 2005 Tydzieƒ Po-
wszechnej Modlitwy o JednoÊç
ChrzeÊcijan. Celebracja ekume-
niczna w katedrze z udzia∏em
przedstawicieli KoÊcio∏ów sio-
strzanych 23 I 2005 o godz.
18.00. 

■ 22 I 2005 (sob.) Op∏atek dla
uczestników Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Âwidnickiej (w parafiach
ksi´˝y przewodników). 
Op∏atki dla niepe∏nosprawnych
i katolickiego wolontariatu. 
■ 30 I 2005 (nd.) Rocznica po-
Êwi´cenia katedry Êwidnickiej –
Msza Êw. koncelebrowana
o godz. 18.00. 
Po Mszy Êw. I spotkanie w ra-
mach Wieczorów Âwidnickich.
Koncert kol´d. 
Op∏atek Katolickiego Stowa-
rzyszenia Lekarzy Diecezji
Âwidnickiej. Msza Êw. o godz.
12.00 w koÊciele pw. Wnie-
bowzi´cia NMP w Szczawnie
Zdroju. 
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Kalendarium 

II Miejska Wigilia

Op∏atek na teologii

M
KL

Tam jest 
Êwi´ta Jadwiga

bywaç pierwsi polscy osadnicy. Za-
stali tu niemieckiego proboszcza ks.
Artura Langera, który w 1946 roku
opuÊci∏ te tereny wraz z rodakami.
Od tej pory nowi gospodarze tych
ziem byli pozbawieni sta∏ej opieki
duszpasterskiej. Msze Êw. w Gilowie
sprawowane by∏y tylko w niedziele
i podczas Êwiàt przez ksi´dza doje˝-
d˝ajàcego z Dzier˝oniowa. W lipcu
1947 roku do Gilowa przyby∏
legendarny ks. Piotr ¸àcki. Kolejny-
mi proboszczami w Gilowie byli
ksi´˝a Andrzej Cader, a po nim Raj-
mund Kujawa. Obecnie pos∏ug´
duszpasterza wspólnoty pe∏ni ks.
Stanis∏aw Lechowski. Parafi´ za-
mieszkuje nieco ponad 2 tysiàce
wiernych. Oprócz Roztocznika
i Dobrocina do wspólnoty w Gilo-
wie nale˝à tak˝e mieszkaƒcy By-
szowa, Goli Dzier˝oniowskiej oraz
Ma∏ego Dobrocinka. Tutejsza lud-
noÊç w wi´kszoÊci przyby∏a tu
z Firlejowa i Buczacza zza wschod-
niej granicy. Wielu przyjecha∏o tak-
˝e z Kielecczyzny oraz okolic Cz´-
stochowy. 
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S∏owo naszego Biskupa

NA PROGU 
NOWEGO CZASU 

U p ∏ y w a j à c e
dni, tygodnie,
miesiàce i lata
przypominajà
nam, ˝e czas
i nasze ˝ycie
p∏ynà w jed-

nym, nieodwracalnym kierun-
ku, p∏ynà w kierunku przysz∏o-
Êci. DoÊwiadczamy przemijal-
noÊci naszego ˝ycia. Mo˝emy
powiedzieç, ˝e p∏yniemy
w kierunku wiecznoÊci. Zdà˝a-
my do domu Ojca. Prowadzi
nas tam Chrystus, nasz prze-
wodnik w mocy Ducha Âwi´te-
go.
Prze∏om starego i nowego ro-
ku to czas refleksji nad prze-
sz∏oÊcià i czas myÊlenia o przy-
sz∏oÊci. Przy po˝egnaniu stare-
go roku myÊleliÊmy g∏ównie
o przesz∏oÊci, o minionym ro-
ku. DokonywaliÊmy bilansu
wydarzeƒ: tych pomyÊlnych
i tych bolesnych. Od wczoraj
natomiast wychylamy si´
w przysz∏oÊç. Niewiele mo˝e-
my o niej powiedzieç, gdy˝
jest ona zakryta przed naszy-
mi oczami. Mo˝emy snuç ja-
kieÊ prognozy, ale ostatecznie
mamy ÊwiadomoÊç, ˝e stoimy
przed wielkà niewiadomà. Ja-
ko ludzie przyjmujàcy pano-
wanie Boga nad Êwiatem, za-
wierzamy si´ dziÊ, na progu
nowego roku, Jego ∏askawej
OpatrznoÊci i modlimy si´
o Jego b∏ogos∏awieƒstwo.
Prosimy, byÊmy prze˝ywali ten
czas w Jego ∏askawoÊci i mi∏o-
Êci. Prosimy o to s∏owami Psal-
mu 67: „Bóg mi∏osierny niech
nam b∏ogos∏awi”. Niech Bóg
prowadzi nas w przysz∏oÊç,
w dal nowego roku. Do
wszystkich noworocznych ˝y-
czeƒ, które otrzymaliÊcie od
swoich bliskich i znajomych,
do∏àczam ˝yczenie dla wszyst-
kich, zawarte w s∏owach:
„Niech Ci´ Pan b∏ogos∏awi
i strze˝e. Niech Pan rozpro-
mieni oblicze swe nad Tobà,
niech Ci´ obdarzy swà ∏askà.
Niech zwróci ku Tobie swoje
oblicze i niech Ci´ obdarzy po-
kojem” (Lb 6,24–26).

Pallotyƒski Integracyjny OÊrodek Wsparcia Dziennego 

Sà razem nie tylko w Êwi´ta
– Podczas spotkania m∏odzie˝y
w Wambierzycach, sta∏yÊmy obok
samego Biskupa! – cieszy si´ Justyna
z Pallotyƒskiego Integracyjnego
OÊrodka Wsparcia Dziennego
„JesteÊmy razem” w Wa∏brzychu.
Podobnà radoÊç sprawi∏ osobom
z oÊrodka udzia∏ Ordynariusza
w ich wigilii, 23 grudnia. 

Ksiàdz Biskup odprawi∏ Litur-
gi´ S∏owa i podzieli∏ si´ z uczest-
nikami op∏atkiem. Dzieci wystawi-
∏y dla niego jase∏ka i podarowa∏y,
przygotowany przez siebie, wi-
tra˝ z szopkà. 

Anio∏ki i choinki 
z brystolu

Do Bo˝ego Narodzenia przygo-
towywano si´ tu ju˝ kilka tygodni
wczeÊniej. Dzieci – z pomocà Mag-
dy Sienickiej, prowadzàcej zaj´cia
plastyczne – wykona∏y wiszàce
choinki, anio∏ki z brystolu i masy
solnej, wieƒce i dzwoneczki,
którymi przystroi∏y pokoje oÊrod-
ka. Przygotowa∏y te˝ kartki Êwià-
teczne. DoroÊli zaj´li si´ przede
wszystkim (choç nie tylko) zorgani-
zowaniem wspólnej wigilii i Êwiàt. 

– Osoby, którym pomagamy,
sp´dzajà zazwyczaj Bo˝e Naro-
dzenie i Wielkanoc wspólnie,
w mieszkaniu jednego z nich –
wyjaÊnia Gra˝yna Radziemska,
kierownik placówki. – Razem
planujà wydatki i robià zakupy,
a póêniej organizujà Êwi´ta. 

Najwa˝niejszy 
jest cz∏owiek

Pomys∏ za∏o˝enia oÊrodka zro-
dzi∏ si´ trzy lata temu. Swojà dzia-
∏alnoÊcià obejmuje ca∏y powiat
wa∏brzyski. Chocia˝ dzia∏a przy
parafii katolickiej, nikt nie pyta
przychodzàcych tu o wyznanie. 

– Dla nas najwa˝niejszy jest
cz∏owiek – wyjaÊnia pani Gra˝yna.
– Pomagamy tu wszystkim rodzi-
nom, znajdujàcym si´ w potrze-
bie, m.in. tym, w których sà osoby
niepe∏nosprawne czy chore. Stara-
my si´, poprzez poradnictwo, po-

moc i ró˝nego rodzaju
zaj´cia, wzmocniç w nich
wiar´ we w∏asne si∏y,
która pozwoli im lepiej
funkcjonowaç. 

W oÊrodku sà prowa-
dzone zaj´cia dla dzieci i doro-
s∏ych z terapii zaj´ciowej, teatru,
obs∏ugi komputera. Organizuje si´
wycieczki, wyjÊcia na basen, na-
uk´ jazdy na nartach i inne. Jest

zespó∏ mu-
zyczny i pra-
cownia ekolo-
giczna. 

Ja te˝ mog´ pomóc

– Najbardziej podo-
bajà mi si´ zaj´cia pla-
styczne i gry na kompu-
terze – mówi dziewi´-

cioletnia Patrycja. Justynce, która
cierpi na wrodzony zanik mi´Êni,
szczególnie podobajà si´ zaj´cia
manualne. Pozwalajà jej na zmie-
rzenie si´ z chorobà.

– Od przyjació∏ z oÊrodka
otrzymujemy ogromne wsparcie
psychiczne w naszych problemach
– dodaje Gra˝yna Hutyra, mama
Justynki. – Ciesz´ si´ tak˝e z tego,
˝e bardzo mi∏o sp´dzamy tu czas
i mo˝emy naszymi umiej´tnoÊcia-
mi s∏u˝yç innym. Ostatnio na
przyk∏ad pomaga∏am, szyjàc po-
krowce na krzes∏a do naszych po-
mieszczeƒ. 

– Gdyby nie oÊrodek, moje
dzieci nie mog∏yby w tak ciekawy
sposób sp´dzaç wolnego czasu –
mówi Andrzej P∏ocha. 

DOROTA BARE¸A

UWAGA
Osoby, które chcia∏yby stworzyç po-
dobny oÊrodek jak u pallotynów, mo-
gà uzyskaç pomoc w domu parafial-
nym przy ul. Poznaƒskiej 7, od ponie-
dzia∏ku do piàtku w godz. 10–18. 

■

DoroÊli w∏àczyli
si´ w Êwiàteczne
przygotowania,
wykonujàc stroiki
z szyszek i bibu∏y

Pani Magda
z dzieçmi
wykona∏a m.in.
takie siedzàce
anio∏ki
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TO WARTO WIEDZIEå: 
NAZWA okreÊla specyfik´ ruchu
przez uwydatnienie jego idea∏u for-
macyjnego i programu. „Chcemy bo-
wiem po prostu byç zbiorowym,
wspólnotowym dà˝eniem (ruch)
w kierunku urzeczywistniania w na-
szych rodzinach domowego KoÊcio∏a”
– wyjaÊnia∏ ks. Blachnicki, za∏o˝yciel
Ruchu Âwiat∏o–˚ycie.
CHARYZMAT: Domowy KoÊció∏ jest
ma∏˝eƒsko-rodzinnym ruchem Êwiec-
kich w KoÊciele. RDK zwraca szcze-
gólnà uwag´ na dà˝enie do bycia bli-
˝ej Boga w jednoÊci ze wspó∏ma∏˝on-
kiem. Jest ruchem, który chce pomóc
ma∏˝eƒstwom, trwajàcym w sakra-
mentalnym zwiàzku, w budowaniu
mi´dzy nimi prawdziwej jednoÊci
ma∏˝eƒskiej, która stwarza najlepsze
warunki do dobrego wychowania
dzieci w duchu chrzeÊcijaƒskim. For-
macja duchowoÊci ma∏˝eƒskiej jest
sprawà najwa˝niejszà i nie mo˝na jej
niczym zast´powaç.
ZASADNICZA FORMACJA to budowa-
nie jednoÊci mi´dzy ma∏˝onkami.
S∏u˝à temu nast´pujàce elementy
formacyjne – zobowiàzania: co-
dzienna modlitwa osobista, regular-
ne spotykanie si´ ze s∏owem Bo˝ym,
codzienna modlitwa ma∏˝eƒska, co-
dzienna modlitwa rodzinna, comie-
si´czny dialog ma∏˝eƒski, regu∏a ˝y-
cia (systematyczna praca nad sobà),
uczestnictwo w rekolekcjach. Dzi´ki
wprowadzeniu w ˝ycie tych elemen-
tów, nast´puje indywidualne zbli˝e-
nie do Boga i ma∏˝onków do siebie
nawzajem. 
KRÑG tworzy 4–7 ma∏˝eƒstw pra-
gnàcych wzajemnie wspomagaç si´
w dà˝eniu do budowania w swoich
rodzinach domowego KoÊcio∏a. Za
kràg odpowiada jedno z nale˝àcych
do niego ma∏˝eƒstw, zwane parà ani-
matorskà. Jest ona odpowiedzialna
za prac´ formacyjnà kr´gu, za jego
wzrost duchowy, za przebieg spotkaƒ
formacyjno-modlitewnych.

■

Trudno sobie wyobraziç bar-

dziej optymalne warunki dla

ma∏˝eƒskiego ˝ycia. ˚yczliwoÊç,

zrozumienie, wspólna

modlitwa, te same idea∏y

i spojrzenie na fundamenty ˝y-

cia. I chocia˝ borykajà si´ z co-

dziennoÊcià polskich proble-

mów rodzinnych, oboje stawia-

jà im czo∏a, dlatego umiejà byç

szcz´Êliwi – ma∏˝eƒstwa z Do-

mowego KoÊcio∏a.

tekst
KS. ROMAN TOMASZCZUK

P o oko∏o dziesi´ciu latach
ma∏˝eƒskiego ˝ycia przy-
chodzi czas na powiedze-
nie sobie: staç nas na wi´-

cej. Skàd to wiadomo? Bo mamy
wi´ksze pragnienia ni˝ tylko cho-
dzenie do koÊcio∏a i odmawianie pa-
cierzy, mniej lub bardziej pobo˝nie.
DoÊwiadczenie wyja∏owienia staje
si´ nie do zniesienia. Trzeba coÊ
zmieniç, trzeba wejÊç w inny Êwiat.
Tak przygoda z Domowym KoÊcio-
∏em zacz´∏a si´ w ˝yciu np. Danuty
i Krzysztofa – w Ruchu od 8 lat.

Albo inaczej. Mariola wyzna-
je: „Do Ruchu przekonali mnie in-
ni jego cz∏onkowie. Pozna∏am
ich. Mieli innà hierarchi´ warto-
Êci, byli pe∏ni radoÊci, otwarci na
drugiego cz∏owieka, pe∏ni ufno-
Êci wobec Boga”, a Teresa i Le-
szek (19 lat w Ruchu) dodajà:
„PrzekonaliÊmy si´, ˝e mo˝na

˝yç w zgodzie z Bo˝y-
mi przykazaniami”. Jó-
zef i El˝bieta (od 15 lat
w Ruchu) twierdzà
wprost: „Zmiany, jakie
zaistnia∏y w ˝yciu zna-
jomej rodziny po jej
wstàpieniu do Ruchu,
przewa˝y∏y szal´” –
trwajà w  nim 15 lat. 

I jeszcze jeden cz´sty motyw
wzrastania duchowego w ra-
mach Domowego KoÊcio∏a: dzie-

ci. Bo˝ena i Marek
(sta˝ w Ruchu 4 lata)
twierdzà: „ZrobiliÊmy
to dla naszych dzieci,
by wzrasta∏y w takim
Êrodowisku, gdzie de-
cydujàcà rol´
w kszta∏towaniu m∏o-
dych charakterów ma

wiara katolicka. Nie myÊleliÊmy
o sobie”.

Wielu oazowiczów w Ruchu
widzi naturalnà kontynuacj´ for-

KoÊció∏ w
Âwi´ta rodzina – mo˝liwe w

JeÊli rodzà si´ 
kolejne pytania, 
warto zadzwoniç 
do pary diecezjalnej 
Domowego 
KoÊcio∏a Henryka
i Marioli Kiszniewskich:
074 645 95 15.
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macji. Oni nie czekajà na wyg∏o-
dzenie duchowe. Po zawarciu sa-
kramentalnego ma∏˝eƒstwa, po-
dejmujà decyzj´ o ˝yciu, kierujàc
si´ ideami Domowego KoÊcio∏a.
Jednak

nie wszyscy 
byli oazowiczami.

SpoÊród ma∏˝eƒstw pyta-
nych o wczeÊniejsze zwiàzki
z ruchami koÊcielnymi a˝ 20 (na

25) przyzna∏o, ˝e w m∏odoÊci
nie nale˝a∏o do ˝adnych wspól-
not religijnych. Pojedyncze oso-
by by∏y formowane w Ruchu
Âwiat∏o–˚ycie, kilku m´˝ów na-
le˝a∏o do Liturgicznej S∏u˝by
O∏tarza, niektórzy do Ruchu
Szensztackiego, duszpasterstw
akademickich czy Odnowy
w Duchu Âwi´tym. Okazuje si´
zatem, ˝e nie trzeba mieç po-
bo˝nej przesz∏oÊci, by dzisiaj
˝yç blisko Pana Boga.

Co zyskali?

Kiedy ws∏uchuj´ si´ w ich wy-
powiedzi, a˝ trudno uwierzyç, ˝e
to mo˝liwe. A jednak. Dzi´ki for-
macji ma∏˝eƒskiej Maria (23 lata
w Ruchu) twierdzi: „Odkry∏am, ˝e
Bogu na nas zale˝y, ˝e nas kocha,
wi´c proponuje nam to, co najlep-
sze. S∏owo Bo˝e prowadzi nas. Bóg
zbli˝a si´ do nas dzi´ki modlitwie
i Eucharystii”. Jej mà˝, Henryk, do-
powiada: „OdkryliÊmy Eucharysti´
i Liturgi´ Godzin”. „Najcenniejszym
doÊwiadczeniem dla nas jest fakt,
˝e ˝ycie naszej rodziny zupe∏nie
si´ zmieni∏o. Inaczej spoglàdamy
na Êwiat” – wyznajà Dorota i Piotr
(od 10 lat w Ruchu). Leszek (7 lat
w Ruchu) przez uczestniczenie we
wspólnocie zrozumia∏, ̋ e „sà wi´k-
sze i pi´kniejsze cele ni˝ egoistycz-
ne potrzeby i zachcianki”. Jego ˝o-
na, Bo˝ena, mówi: „Ruch pomaga
w tym, by rodzina ̋ y∏a Bogiem, po-
maga w trudach wychowania dzie-
ci”. Natomiast dla Krzysztofa i Re-
naty (od 12 lat w Ruchu) najistot-
niejszym owocem ̋ ycia wed∏ug za-
sad Ruchu jest to, ˝e razem, ca∏à
rodzinà, kl´kajà do modlitwy,
a przez to potrafià otworzyç si´ na
siebie. Dla Anny i Tomasza Domo-
wy KoÊció∏ to po prostu od 15 lat
„sposób na ˝ycie”.

Kim sà ci szcz´Êliwcy?

We wspólnocie znajdziemy
prawników, emerytów, ekonomi-
stów, budowlaƒców, elektroników,
handlowców, piel´gniarki, renci-
stów, rolników, krawcowe, po∏o˝-
ne, mechaników samochodowych,
Êlusarzy, bibliotekarki, cieÊlów, cu-
kierników, nauczycieli, kaletników,
chemików, mened˝erów, gospody-
nie domowe – rekrutujà si´ spo-
Êród wszystkich zawodów. Nie ma
pod tym wzgl´dem ˝adnych prefe-
rencji. Czym si´ zatem wyró˝niajà?
To ludzie, którzy potrafià byç kon-
sekwentni w zawierzeniu swego
˝ycia Jezusowi. Ludzie, którzy do

Boga chcà podà˝aç we dwoje – jak
Bernadeta i Andrzej (11 lat w Ru-
chu). Jednak sà zwyczajni!  Podkre-
Êlajà to Anna i Adam (od pó∏tora
roku w Ruchu). „Wystarczy otwo-
rzyç si´ na dzia∏anie Ducha Âwi´te-
go, w∏asnà màdroÊç odstawiajàc na
bok” – uwa˝ajà Beata i Grzegorz
(5 lat w Ruchu).

A je˝eli si´ boj´?

„Spróbujcie! Nic nie tracicie,
a mo˝ecie zyskaç wiele! Czas w Ru-
chu na pewno nie b´dzie zmarno-
wany!” – zach´cajà Dorota i Piotr
(10 lat w Ruchu). „Bez pomocy Bo-
ga nie jesteÊcie w stanie znaleêç
prawdziwego sensu ˝ycia” – prze-
konuje Maria. „Przynale˝noÊç do
Ruchu sprawia, ˝e ∏atwiej jest ˝yç,
radziç sobie z trudnoÊciami, a dom
rodzinny mo˝e byç miejscem do-
Êwiadczania mi∏oÊci Chrystusa” –
podpowiada Czes∏aw. „Najlepiej za-
anga˝owaç si´ zaraz po Êlubie. My
˝a∏ujemy, ˝e zrobiliÊmy to stosun-
kowo póêno… ale lepiej póêno ni˝
wcale!” – twierdzà Teresa i Leszek
(od 19 lat we wspólnocie). Podob-
nie uwa˝a Leszek: „PowinniÊmy
wstàpiç do Ruchu 25 lat temu…”.

■
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KS. EDWARD SZAJDA

Cieszy∏bym si´, gdyby
w parafii by∏o ze 30 kr´-

gów… I nie dlatego, ˝e ∏a-
twiej by∏oby znaleêç pomoc-
ników przy pracach i akcjach
parafialnych. Wa˝niejsze dla
mnie by∏oby Êwiadectwo ich
ma∏˝eƒskiego ˝ycia. Niestety,
do takich wspólnot nie przy-
chodzi si´ na zaproszenie
z ambony… pozostaje wi´c
modlitwa i ufne oczekiwanie. 

MOIM
ZDANIEM

w domu
o˝liwe w polskich warunkach?
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Jak nam si´ b´dzie ˝y∏o? Nie zale˝y to
jedynie od nas. W du˝ej mierze
decydujà o tym w∏adze samorzàdowe.
To one kszta∏tujà przestrzeƒ nowego
roku, zgodnie g∏oszàc: b´dzie lepiej,
bo jest Unia Europejska.

Pod koniec grudnia wys∏ali-
Êmy listy do prezydentów i burmi-
strzów g∏ównych miast diecezji
(Âwidnicy, Wa∏brzycha, Bielawy,
Dzier˝oniowa, Nowej Rudy,
K∏odzka, Jaworzyny, ˚arowa,
Strzegomia, Zàbkowic) z zapyta-
niem: jak widzà przysz∏oÊç? Sze-
fowie tylko trzech urz´dów miej-
skich majà konkretnà wizj´ roku
2005. Od nich otrzymaliÊmy od-
powiedê.

Jaworzyna Âlàska

Burmistrz Halina Dydycz jest
zdania, ˝e „rok 2005 b´dzie ro-
kiem stabilnej sytuacji finansowej.
To stwarza dobre warunki do inwe-
stowania. JesteÊmy przygotowani
do aplikowania o Êrodki unijne.

Rozpoczynajà si´ pierwsze
wyp∏aty dop∏at dla rolników na-
szego województwa, tym samym
pojawiajà si´ nowe mo˝liwoÊci.
Zmienia si´ krajobraz wsi i mia-
sta. Jestem zbudowana dobrym
przyk∏adem pomocy sàsiedzkiej
i wspó∏dzia∏ania mieszkaƒców.
Wspólna praca ró˝nych instytucji
dla dobra ogó∏u przynosi wspa-
nia∏e efekty. 

Wysoko oceniam aktywnoÊç
mieszkaƒców zrzeszonych w or-
ganizacjach pozarzàdowych, reali-
zowanà przez rozwój sportu, re-
kreacji, wypoczynku, kultury oraz
bezpieczeƒstwo mieszkaƒców. Te
formy spo∏ecznej aktywnoÊci
i dzia∏aƒ na rzecz lokalnych spo-
∏ecznoÊci b´dà wspierane w roku
przysz∏ym. 

Zmieniajà si´ mo˝liwoÊci i kie-
runki ∏agodzenia skutków bezro-
bocia. Co roku pojawiajà si´ nowe
mo˝liwoÊci zatrudnienia bezro-
botnych mieszkaƒców gminy do
prac publicznych. 

Wierz´, ˝e w nowym roku nie
zabraknie ludzi wielkiego serca.
Dzi´ki ich dobroczynnoÊci do-

tychczas uda∏o si´ zre-
alizowaç wiele cennych
inicjatyw. Wyra˝am na-
dziej´, ˝e b´dzie rozwi-
ja∏a si´ przedsi´bior-
czoÊç i przybywaç b´dà
nowe miejsca pracy. Wierz´ w dal-
szà dobrà i konstruktywnà wspó∏-
prac´ z Radà Miejskà”. 

Wa∏brzych

Prezydent Piotr Kruczkowski
odpowiedzia∏: „Mam nadziej´, ˝e
przysz∏y rok b´dzie oznacza∏ po-
wa˝ne utrudnienia w ruchu ulicz-
nym, wykopy i warkot maszyn.
Nie z powodu doraênej ∏ataniny,
lecz od lat nienotowanego rozma-
chu inwestycyjnego. Z pomocà
funduszy unijnych w Wa∏brzychu
b´dziemy budowaç i modernizo-
waç za oko∏o 90 milionów z∏, a to
z kolei oznacza nowe miejsca pra-
cy. G∏´boko w to wierz´, ˝e tym
ch´tniej mieszkaƒcy wybaczà nam
bie˝àce niedogodnoÊci, licz´ rów-
nie˝ na wzrost poziomu spo∏ecz-
nego optymizmu, którego tak
bardzo nam brakuje”.

Nowa Ruda

Burmistrz Tomasz Kiliƒski
twierdzi: „Nowy rok 2005 b´-

dzie, moim zdaniem,
prze∏omowy. W roku
tym rozpocznie si´ re-
alizacja bardzo du˝ych
projektów inwestycyj-
nych, majàcych strate-

giczne znaczenie. Mam tu na
myÊli rozpocz´cie budowy ob-
wodnicy Nowej Rudy, a tak˝e re-
alizacj´ projektu Noworudzkie-
go Parku Przemys∏owego. Szcze-
gólnie z drugim projektem wià-
˝emy du˝e nadzieje, gdy˝ stwa-
rza on dobre warunki rozwoju
przedsi´biorczoÊci, co powinno
s∏u˝yç docelowo zmniejszeniu
najwi´kszego problemu miasta
– bezrobocia. Oba te projekty to
wartoÊç ponad 60 milionów (dla
porównania bud˝et miasta
w 2004 roku to niewiele ponad
30 mln z∏), a co wa˝niejsze,
w znacznej cz´Êci finansowane
ze Êrodków Unii Europejskiej. 

Licz´ tak˝e na rozwój po-
wsta∏ej w 2004 roku pierwszej
wy˝szej uczelni w Nowej Ru-
dzie, dzi´ki uruchomieniu
dwóch nowych kierunków
kszta∏cenia. Pozwoli to naszej
m∏odzie˝y na podj´cie studiów
w atrakcyjnych specjalnoÊciach
i zdobycie tak wa˝nego dziÊ wy-
kszta∏cenia”.

XRT

Nasze miasta w Nowym Roku

Nadzieja o˝ywiona?
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Felieton z apokryfem

O PIENIÑDZACH 
I ICH BRAKU 

Po Êwi´tach zo-
sta∏y niektórym
z nas jedynie
d∏ugi… MyÊl´,
˝e przed Bo˝ym
Narodzeniem
wiele matek

i wielu ojców ponoszà emo-
cje, spychajàc ich zdrowy roz-
sàdek na „nieco” dalszy plan.
Rozsàdni radzà, by lista zaku-
pów by∏a dostosowana do za-
sobów naszych kieszeni, gdy
jest inaczej, trzeba zorganizo-
waç dodatkowy, nag∏y przy-
p∏yw gotówki, co w praktyce
oznacza jedno – po˝yczyç!
Wziàç ∏atwo, zwróciç znacz-
nie trudniej, zw∏aszcza ˝e od-
daç zwykle trzeba du˝o wi´-
cej. Przed Êwi´tami grono po-
szukujàcych pieni´dzy mocno
si´ powi´ksza. Sà i tacy, któ-
rzy poszukujà ju˝ od bardzo
dawna. W okolicach Krakowa
opowiadana by∏a historia cza-
pli i wilka lichwiarza, t∏uma-
czàca ich niezwyk∏e zachowa-
nia i zwyczaje. A by∏o tak:
Wilk i czapla otrzymali przy
stworzeniu po worku pieni´dzy.
Czapla swój zgubi∏a w wodzie
i odtàd wiecznie go poszukuje.
Wilk zaÊ po˝yczy∏ pieniàdze lu-
dziom. Wszyscy a˝ za dobrze
znamy ludzkà natur´ i domy-
Êlamy si´, ˝e wilk oczywiÊcie
nie doczeka∏ si´ zwrotu po˝ycz-
ki. Wilczysko nie chce byç strat-
ne i od tej pory za procent „wy-
biera” sobie od ludzi byd∏o.
Gdy si´ po˝yczy∏o – nale˝y
oddaç! To wiadomo. Ale jak
ustrzec si´ przed ewentual-
nym „wilkiem”? Jak znaleêç
po˝yczkodawc´, który nie
potraktuje nas tak jak wilk
byd∏o z opowiedzianej hi-
storii? Okazuje si´, ˝e gdy
w gr´ wchodzà pieniàdze,
powinno si´ pos∏uchaç do-
brych rad. Skromniejsze
prezenty te˝ przyniosà wie-
le radoÊci. ¸atwo si´ mówi!
– powiedzà ludzie, którym,
jeÊli chodzi o pieniàdze, ca-
∏e ˝ycie uk∏ada si´ tak, jak-
by na drugie imi´ dano im
Czapla!

MA¸GORZATA PIELACH

Niewiadomà
nowego roku
rozjaÊnia
optymizm
rzàdzàcych
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Âwi´ta, które kochamy za ich ro-
dzinnà atmosfer´, dla samotnych
sà bolesne i trudne. Pozostawieni
sami sobie, pogrà˝ajà si´ w smutku
i goryczy. Otoczeni ˝yczliwoÊcià,
zachowujà nadziej´.

Od czterech lat, pod opiekà
ks. M. Kujawskiego, piekarscy pa-
rafianie przychodzà z pomocà lu-
dziom samotnym. Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Akcja Katolic-
ka oraz parafialna Caritas przygo-
towujà spotkanie op∏atkowe. Na
180 zaproszeƒ zwykle odpowiada
oko∏o 100 osób. Specjalny auto-
bus dowozi wszystkich ch´tnych
do Udanina. Tutaj, w tym roku
przy akompaniamencie kapeli
„Kostom∏ocianie”, biorà udzia∏

w programie przygotowanym
przez uczniów miejscowej SP. Pod
kierunkiem V. Leƒskiej i D. Ho∏yƒ-
skiej dzieci (Emilka i Dominika)
nie tylko deklamujà: „To w∏aÊnie
tego wieczoru przy sto∏ach sà
miejsca dla obcych, bo nikt byç
samotny nie mo˝e”, ale doÊwiad-
czajà, jak w „serca z∏amane
i smutne po cichu wst´puje otu-
cha” – tak˝e dzi´ki obecnoÊci ks.
bpa I. Deca

Spotkania op∏atkowe dla sa-
motnych i chorych sà tak˝e przy-
pomnieniem: „ JesteÊmy! ˚yjemy
obok was, zabieganych, zaj´tych
swoimi problemami! Potrzebuje-
my nieco uwagi i czasu. A b´dzie
nam l˝ej ˝yç”. Niech to wo∏anie
dociera do samorzàdowców, sà-

siadów, dalszych krew-
nych, spo∏eczników, du-
chownych. Niech uÊwia-

damia m∏odym, ˝e tak˝e
im pisana jest staroÊç.

DYR

Witajàc Nowy Rok, siostry zakon-
ne zazwyczaj ∏àczà Eucharysti´
i czuwanie przed NajÊwi´tszym
Sakramentem z zabawà. 

– Przygotowujemy wtedy ta-
kà samà kolacj´ jak na Wigili´ –
mówi jedna z sióstr Maryi Niepo-
kalanej z klasztoru w Piszkowi-
cach. – Ko∏o pó∏nocy schodzimy
na pó∏godzinnà modlitw´ do ka-
plicy, póêniej sk∏adamy sobie ˝y-
czenia i podziwiamy z balkonu
sztuczne ognie. Szampana nie pi-
jemy. Sà za to soki. 

W takim sylwestrze uczestni-
czà te siostry, które nie majà dy-
˝uru w zak∏adzie opiekuƒczo-wy-
chowawczym dla dzieci. Pozosta-
∏e sp´dzajà go nad ∏ó˝kami „ser-
duszek” – jak nazywajà swoich
niepe∏nosprawnych podopiecz-
nych. 

– We Wroc∏awiu, gdzie by∏o
nas wi´cej, przygotowywa∏yÊmy
w tym dniu skecze i loterie z fan-
tami – dodaje siostra. 

– O pó∏nocy w sylwestra dzi´-
kujemy za miniony rok, przepra-
szamy za grzechy i prosimy o do-
brà przysz∏oÊç – mówià siostry
Anuncjata, augustianka z Bielawy,
i Regina, boromeuszka z Polanicy.

Podobnie mniszki klaryski od Wie-
czystej Adoracji z K∏odzka. Te, któ-
re nie majà dy˝uru przed NajÊwi´t-
szym Sakramentem, wstajà o 23.
30. Nowy Rok witajà modli-
twà, Êpiewem i Eucharystià. 

– Ze szczególnym wzrusze-
niem wspominam mój pierwszy
sylwester w zakonie, w Krakowie
– dodaje s. Anuncjata. – Bo˝ona-
rodzeniowy nastrój, dzwony roz-
legajàce si´ we wszystkich koÊcio-
∏ach i królujàcy nad nimi g∏os
„Zygmunta”, sztuczne ognie – a ja
w kaplicznym zaciszu, przy Panu
Jezusie w tabernakulum, obejmu-
jàca w modlitwie ca∏y Êwiat...

DB

W Udaninie, przy op∏atku z Biskupem 

Wyrwani samotnoÊci
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VII

Zaproszenie 

DIECEZJALNA 
PIELGRZYMKA 

DO ZIEMI ÂWI¢TEJ
I EGIPTU 

29.03.–10.04.2005 
29.03 – odlot do Izraela;
30.03 – Jerozolima; 31.03 –
Betlejem, Ain Karem, Jerozo-
lima; 1.04 – wyprawa do Ga-
lilei; 2.04 – Jerozolima, Beta-
nia; 3.04 – wyprawa do Gali-
lei; 4.04 – po˝egnanie z Je-
rozolimà; 5.04 – Morze Mar-
twe, Synaj; 6.04 – góra Sy-
naj; 7.04 – Kair; 8.04 – Kair;
9.04 – Memfis, Sakkara, Gi-
za; 10.04 – powrót do Polski
Koszt: 990 euro (p∏atne
w z∏otówkach po aktualnym
kursie NBP). 
Przy zapisie zaliczka 1000 z∏
Organizator: Êwidnicka Kuria
Biskupia i Katolickie Biuro
Pielgrzymkowe z Warszawy. 
Pielgrzymce przewodniczy
ks. bp Ignacy Dec. Zg∏osze-
nia i zapisy: Parafia pw. Pod-
wy˝szenia Krzy˝a, ul. Jana
Paw∏a II 1, 58-314 Wa∏brzych,
tel. 074 841-33-46, 0697-
622-605; ks. pra∏at A. Rasz-
pla. Szczegó∏owe informacje
przy zapisach.

Przezwyci´˝ona
samotnoÊç

Zi´bice

Pos∏uchaj kol´d
P arafia Êw. Jerzego w Zi´bicach

przystàpi∏a do organizacji.
V Archidiecezjalnego Prze-

glàdu Kol´d i Pastora∏ek
„Betlejem”. Przeglàd od-
b´dzie si´ 22.01. 2005 r.

w Zi´bicach. Rozpocznie
si´ Mszà Êwi´tà w koÊciele

Êw. Jerzego o godz. 10.00. Prze-
s∏uchania konkursowe trwaç b´dà
od godz. 11.15 do 16.30 w Zi´bic-
kim Centrum Kultury (sala wido-
wiskowa), ul. Wojska Polskiego. 
O godz. 17.00, dyrektor przeglàdu,
ks. T. Polan, zaprasza na Koncert Ju-
bileuszowy V Przeglàdu Kol´d i Pa-
stora∏ek. Gwiazdà wieczoru b´dzie
zespó∏ VIOLA I NEW DAY (jedna
z najlepszych wokalistek m∏odego
pokolenia, laureatka wielu konkur-
sów, m.in. telewizyjnego programu
Szansa na sukces). „ Jako artyÊci
chrzeÊcijanie chcemy prze˝yç swo-
je ˝ycie z Chrystusem, wykorzystu-
jàc najlepiej jak potrafimy talenty
dane nam przez Stwórc´. Muzyka,
którà wykonujemy, to »muzyka
z pi´kniejszej strony Êwiata«. Wy-
bierz si´ z nami w ekscytujàcà po-
dró˝ pe∏nà melodii i rytmów
z Czarnego Làdu” – tak zespó∏ mó-
wi o sobie. Zapraszamy na koncert
– wst´p wolny! ■

W klasztorze w Piszkowicach

Sylwester u zakonnic

Siostry zakonne w sylwestra 
∏àczà modlitw´ z zabawà
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■ BO˚KÓW
Parafia ÊÊ. Piotra i Paw∏a
Bo˝ków 92, 57-441 Bo˝ków
Telefon: (0-74) 87-14-236
Proboszcz: ks. Wies∏aw Pisarski
Kancelaria parafialna: wt. 15–16,
sob. godz. 9–11 i codziennie przed
lub po Mszy Êw. 
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – Bo˝ków, zimà
godz. 17, latem 18; Êw. Bart∏o-
mieja – pt. godz. 16, Podwy˝sze-
nia Krzy˝a – czw. godz. 16; Êw.
Floriana – Êr. – 16; dni Êwiàtecz-
ne – Bo˝ków godz. 8 i 11, Êw.
Bart∏omieja – godz. 9.30, Pod-
wy˝szenia Krzy˝a – 11; Êw. Flo-
riana – 9.30
MiejscowoÊci: Bo˝ków, Czerwieƒ-
czyce, Nowa WieÊ K∏odzka, Âwi´cko

■ DZIKOWIEC
Parafia pw. Êw. Marcina
Dzikowiec 88, 57-432 Nowa Ruda
Telefon: (0-74) 872-25-47
Proboszcz: ks. Marek Bordjakiewicz
Kancelaria parafialna: godzin´
przed Mszà Êw.
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – w parafii: pon.
godz. 8 (gdy wieczorem nie ma
nabo˝eƒstw), Êr. 18, pt. – 18, sob.
ruchoma, Wolibórz: wt. – 8.30,
czw. 18. W styczniu – wed∏ug
og∏oszeƒ,
dni Êwiàteczne – 8.30, 10 (Woli-
bórz), i 12
MiejscowoÊci: Dzikowiec, Wolibórz

■ JUGÓW
Parafia pw. Êw. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej
ul. G∏ówna 89, 57-430 Jugów
Telefon: (0-74) 872-23-28
Proboszcz: ks. Krzysztof Kaczma-
rek
Kancelaria parafialna: codziennie
po Mszy Êw.
Godziny sprawowania Mszy Êw.:

dni powszednie – zimà: parafia
godz. 17, Przygórze pt. godz. 16, 
lato parafia godz. 18; dni Êwià-
teczne – zimà: parafia godz.
9 i 12.15, Przygórze godz. 11; la-
tem: parafia godz. 8 i 11.30, Przy-
górze godz. 10
MiejscowoÊci: Jugów, Przygórze

■ LUDWIKOWICE K¸ODZKIE
Parafia pw. Êw. Micha∏a Archanio∏a
ul. Wiejska 26, 57-450 Ludwikowi-
ce K∏odzkie
Telefon: (0-74) 872-45-26
Proboszcz: ks. Jan Patykowski
Kapelan Sióstr Franciszkanek Szpi-
talnych: ks. Stanis∏aw Matczuk
MSF – 57-450 Ludwikowice K∏odz-
kie, ul. Wiejska 9, tel. (0-74) 872-
20-70
Kancelaria parafialna: Êr. i pt.
w godz. 15–17
Zgromadzenia zakonne:
Siostry Franciszkanki Szpitalne, tel.
(0-74) 872-20-70
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – 7 lub 16 (wed∏ug
og∏oszeƒ); dni Êwiàteczne – parafia:
8 i 11.30, Sokolec – 10
MiejscowoÊci: Ludwikowice K∏odz-
kie, Nowa Ruda, Sokolec

■ NOWA RUDA
Parafia pw. Êw. Barbary
ul. Jana Paw∏a II 2, 57-401 Nowa Ru-
da
Telefon: (0-74) 872-21-39
Proboszcz: ks. Marek Mundziakie-
wicz
Kancelaria parafialna: codziennie
rano i wieczorem po Mszy Êw.
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – zimà: godz. 17,
latem 18; dni Êwiàteczne – 8, 10,
12 i 17 (zimà) lub 18 (latem)
MiejscowoÊci: Nowa Ruda

Parafia pw. Êw. Katarzyny
ul. Parkowa 16, 57-402 Nowa Ruda
Telefon: (0-74) 872-31-72
Proboszcz: ks. Jerzy Czernal
Kancelaria parafialna: pon. i Êr.
10–12 i 15–17, sob. 8–12
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – kaplica godz. 7,
parafia godz. 9 i 17 (zimà) lub 18
(latem); dni Êwiàteczne – parafia
godz. 8, 9, 10, 11.15, 12.30, 18, na
Górze Wszystkich Âwi´tych
o godz. 15, poza okresami mrozów
MiejscowoÊci: Nowa Ruda S∏upiec

Parafia pw. Êw. Miko∏aja
ul. KoÊcielna 11, 57-400 Nowa Ruda
www.nowaruda.diecezja.swidnica.pl
Telefon: (0-74) 872-21-55, nowaru-
da@diecezja.swidnica.pl

Proboszcz: ks. Jerzy Kos
Kancelaria parafialna: wt., czw., pt.
godz. 15–17, sob. 9–10
Zgromadzenia zakonne:
ss. salezjanki, tel. (074) 872-23-16
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – parafia: 6.30,
9 i 18 (w grudniu godz. 16),
Âwi´tego Krzy˝a pt. godz. 15, ka-
plica szpitalna sob. godz. 19; dni
Êwiàteczne – parafia: 7.30, 9,
10.30, 12 i 18; Wniebowzi´cia –
pierwsza niedziela miesiàca godz.
13, Âwi´tego Krzy˝a – wszystkie
niedziele poza pierwszà miesiàca
o godz. 13, Bo˝ego Cia∏a – ostatnia
niedz. miesiàca godz. 19 (m∏odzie-
˝owa), Êw. Anny – wiosnà i jesienià
o godz. 16
MiejscowoÊci: Nowa Ruda

■ RADKÓW
Parafia pw. Êw. Doroty
ul. Ogrodowa 11, 57-420 Radków
Telefon: (0-74) 87-12-188
Proboszcz: ks. Jan Kustasz
Kancelaria parafialna: codziennie
przed i po Mszy Êw.
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – 17 i 18; dni Êwià-
teczne – parafia: 7.30, 9, 12, 18,
w Pasterce godz. 11
MiejscowoÊci: Radków, Ratno Gór-
ne, Gajów, Kar∏ów

■ ÂCINAWKA DOLNA
Parafia pw. Êw. Jakuba Aposto∏a
Âcinawka Dolna 20, 57-410 Âcinaw-
ka Ârednia
Telefon: (0-74) 87-15-396
Proboszcz: ks. W∏adys∏aw Wichro-
wicz
Kancelaria parafialna: pon. i Êr.
godz. 17, sob. – 9
Zgromadzenia zakonne: siostry
Êw. Teresy od Dzieciàtka Jezus (te-
rezjanki) tel. (074) 87-15-376
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – parafia: pon.,
wt., Êr., pt. zimà godz. 17, latem 18,
czw. godz. 7, sob. 8; Raszków –
czw. godz. 16.30, kaplica sióstr –
pt. godz. 7, dom opieki – sob.
godz. 15 (Msza niedzielna); dni
Êwiàteczne – parafia godz. 8 i 12,
Raszków godz. 10, 
MiejscowoÊci: Âcinawka Dolna, Go-
rzuchów, Suszyna, Raszków 

■ ÂCINAWKA ÂREDNIA
Parafia Êw. Marii Magdaleny
ul. Konopnickiej 40, 57-410 Âci-
nawka Ârednia

Telefon: (0-74) 87-15-341
Proboszcz: ks. W∏odzimierz Dmi-
trów
Kancelaria parafialna: pt. godz.
16–17, sob. 9–10 i 16–17
Zgromadzenia zakonne: Siostry
Marii Niepokalanej, tel. (074)  87-
15-012
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – parafia: zimà
godz. 16, latem 18; dni Êwiàteczne
– parafia: godz. 7.30, 9, 12, 16; Bo-
˝ego Cia∏a 10.30
MiejscowoÊci: Âcinawka Ârednia
i Górna

■ WAMBIERZYCE
Parafia pw. Nawiedzenia NajÊwi´t-
szej Maryi Panny
pl. NajÊwi´tszej Maryi Panny 11, 
57-411 Wambierzyce
Telefon: (0-74) 87-19-170
Proboszcz: ks. Ryszard Szko∏a
Kancelaria parafialna: wt., pt.
w godz. 8–10 i 16–18
Godziny sprawowania Mszy Êw.:

dni powszednie – 7 i 17.15 (zimà)
lub 18 (latem); dni Êwiàteczne –
parafia: 7.30, 9, 11, 12.15 (w okre-
sie od 15 maja do drugiej niedzie-
li wrzeÊnia), 17.15 (czas zimowy)
lub 18 (czas letni); Êwietlica wiej-
ska w Ratnie Dolnym – godz. 10
MiejscowoÊci: Wambierzyce, Ratno
Dolne, Studzienna

■ W¸ODOWICE
Parafia pw. Êw. Piotra Kanizjusza
W∏odowice 28, 57-400 W∏odowice
Telefon: (0-74) 872-19-05
Proboszcz: ks. Tadeusz Pita 
Kancelaria parafialna: 30 min. po
wieczornej Mszy Êw.
Godziny sprawowania Mszy Êw.:
dni powszednie – parafia codzien-
nie o godz. 17, za wyjàtkiem Êr. –
godz. 7; T∏umaczów czw. i sob.
godz. 16; dni Êwiàteczne – parafia
godz. 9 i 12, T∏umaczów 10.30
MiejscowoÊci: W∏odowice, T∏uma-
czów

Dekanat Nowa Ruda

swidnica@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wa∏brzyska 41, 58-100 Âwidnica
tel. (74) 853-13-79 
Redagujà: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor
oddzia∏u, Dorota Bare∏a, S∏awomir WiÊniewski
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