
Cztery dni trwały, zakończone w ub. 
niedzielę,  rekolekcje dla mieszkań-

ców wsi. Transmitowało je Radio Maryja, 
a poprowadził ks. bp I. Dec. Miejscem 
świętych ćwiczeń były  Wambierzyce. 
Ksiądz Biskup zaproponował refleksję 
na temat „Eucharystia źródłem ducho-
wej odnowy polskiej wsi”. Już na wstę-
pie zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z 
godności tych, do których słowo reko-
lekcyjne jest skierowane. Przywołał zda-
nie W. Witosa, że „ziemia, religia i mo-
ralność były zawsze dla chłopów najcen-
niejsze”. Podczas rekolekcji posługiwali 

m.in. księża biskupi: P. 
Socha, S. Regmunt, J. 
Pazdur, oraz księża: A. 
Bałabuch, R. Szkoła, D. 
Sakaluk, D. Szymanik 
i inni, w tym także 
świeccy. 

KOŚCIÓŁ DLA ROLNIKÓW

„Chcemy Bogu 
mówić nasze 
proszę, dziękuję 
i przepraszam” 
– głosił
ks. bp I. Dec. 

ZA TYDZIEŃ
  ZAGUBIONE, OPUSZCZONE 

KALWARIE. Czy wiemy, ile ich 
jest i gdzie się znajdują?

  DIALOGI MAŁŻEŃSKIE. Po co wła-
ściwie są? Komu służą?

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI
redaktor wydania

Sobór Watykański II pod-
kreśla, że Eucharystia jest 

źródłem, a zarazem szczy-
tem całego życia chrześci-
jańskiego. W „Eucharisticum 
misterium” Kongregacji ds. 
Kultu Bożego czytamy, że 
Eucharystia jest szczytem 
działania, przez które Bóg 
w Chrystusie uświęca świat. 
Eucharystia jest darem po-
wierzonym jednemu, nie-
podzielonemu Kościołowi. 
Szkoda, że z tego daru 
nadal czerpiemy osobno. 
Mimo postępu w dialogu 
ekumenicznym wciąż trud-
no mówić o satysfakcji
z jego efektów. Dwa tysią-
ce lat to za mało?            

ŚWIDNICKI
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W niedzielę 27 lutego
w katedrze pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika
oraz św. Wacława Męczennika 
zainaugurowano Diecezjalny 
Kongres Eucharystyczny. Nic więc 
dziwnego, że organizowane
tego samego dnia Wieczory 
Świdnickie w całości
poświęcone były Eucharystii.

Odprawionej z tej oka-
zji Mszy św. przewodniczył or-
dynariusz świdnicki bp Igna-
cy Dec. Z okazji inauguracji 
Kongresu ks. dr Jarosław Lip-
niak wygłosił specjalną homi-
lię „Obecność Chrystusa w Eu-
charystii w aspekcie ekume-
nicznym”. Kaznodzieja przypo-
mniał, że wolą Chrystusa było, 
„abyśmy wszyscy stanowili jed-
no”, a dar Eucharystii powierzył 
On jednemu niepodzielonemu 
Kościołowi. – Niestety, w XXI 
wieku nadal jesteśmy poróżnie-
ni – mówił. – Ta sytuacja jest 
zgorszeniem dla całego świa-

ta. Ks. Lipniak zauważył jed-
nak, że w ostatnich latach dia-
log ekumeniczny przybrał na si-
le, a tym, co pozwala zbliżyć ku 
sobie chrześcijan różnych wy-
znań, jest właśnie Eucharystia. 
– Wspólnie z Kościołem prawo-
sławnym uznajemy rzeczywistą 
obecność Chrystusa we Mszy 
św. – mówił. – Podobnie jest w 
przypadku luteran, którzy przyj-
mują w tej kwestii nauczanie 
Kościoła katolickiego, mówią-
ce o prawdziwej, substancjalnej 
obecności Jezusa.

Po Mszy św. uczestnicy uro-
czystości mogli wysłuchać śpie-
wów liturgicznych wykonanych 
przez chór „Millenium” parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Wałbrzychu. W progra-
mie wykonano między innymi 
kompozycje Jana Sebastiana Ba-
cha, Józefa Haydna, Franciszka 
Schuberta, Cesara Francka.

Więcej o Diecezjalnym Kon-
gresie Eucharystycznym można 
przeczytać na stronie 6 bieżące-
go numeru w artykule „Zbliżyć 
się do Eucharystii”. SŁAW

Kongres Eucharystyczny zainaugurowany

Wieczory Świdnickie

Podczas Wieczorów Świdnickich można było usłyszeć kompozycje Jana 
Sebastiana Bacha, Józefa Haydna, Franciszka Schuberta, Cesara Francka
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ZHP. 22 lutego harcerze świę-
tują międzynarodowy Dzień My-
śli Braterskiej. – W tym dniu ob-
chodzimy urodziny twórcy skau-
tingu, gen. Roberta Baden-Po-
wella – wyjaśnia hm Piotr Pamu-
ła, komendant hufca świdnickie-
go. – Wysyłamy wtedy kartki i 
sms-y z pozdrowieniami do in-
nych harcerzy, bierzemy udział 

w uroczystych zbiórkach. Zwy-
kle jest czas także na spotka-
nie przy kominku, poświęcone 
braterstwu. W tym roku odby-
ło się ono na zimowisku druży-
ny. Owocem takich spotkań są 
decyzje o udzielaniu pomocy in-
nym, np. uczestnictwo w akcji 
adopcji dziecka z kraju Trzecie-
go Świata. 

Nowi lektorzy

MIĘDZYLESIE. Po naszej 
publikacji o krzyżach pokut-
nych w nr. 37 z 12 wrze-
śnia 2004 r., pielgrzy-
mi coraz częściej od-
wiedzają tutejszy 
krzyż pokutny. 
– Wiele osób, 
z n a j ą c y c h 
miejsce, gdzie 
stoi krzyż, do-
wiedziało się, 
z jaką histo-
rią można go koja-
rzyć – mówi ks. Jan 
Tracz, proboszcz 
parafii pod we-
zwaniem Bo-

żego Ciała w Międzylesiu. – In-
ni, niewiedzący dotychczas o 
jego istnieniu, często pyta-

ją o drogę do pokutne-
go pomnika. Krzyż ty-
pu maltańskiego (pod-

stawa, trzon i ra-
miona rozsze-
rzają się na ze-
wnątrz) z Mię-
dzylesia pocho-
dzi z XVII w. 

Umieszczony na 
nim gotycki napis gło-
si: „Dnia 18 paździer-
nika 1628 roku zo-
stał tu zamordowa-

ny Eliasz Lachnit, 
syn Kuźnika z 

Rebieney, 
w wieku 
19 lat”.

Kalendarium na marzec
7–9 MARCA. Rekolekcje SP.
10 MARCA. Konferencja księży 
dziekanów. 
14–16 MARCA. Rekolekcje szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. 
18 MARCA. Diecezjalna pielgrzym-
ka maturzystów na Jasną Górę.
19 MARCA. Diecezjalna pielgrzym-
ka ludzi pracy do Barda Śląskie-
go. Msza św. o godz. 11.00.
20 MARCA. Niedziela Palmowa 
– Światowy Dzień Młodzieży. 
Spotkanie młodzieży o godz. 
16.00 w świdnickiej katedrze, 
w kościele pw. Aniołów Stró-
żów w Wałbrzychu  oraz w 
Kłodzku.
21 MARCA. Dzień modlitw za ska-
zanych, osadzonych w zakła-
dach karnych.
24 MARCA. Wielki Czwartek – o 
godz. 9.00 w katedrze świdnic-

kiej uroczysta Msza św. Krzyż-
ma pod przewodnictwem bi-
skupa, koncelebrowana przez 
kapłanów. Poświęcenie olejów 
i odnowienie przyrzeczeń ka-
płańskich. Zaproszenie lekto-
rów i ministrantów do katedry 
(w strojach liturgicznych) wraz z 
duszpasterzami.
W katedrze świdnickiej Msza 
św. Wieczerzy Pańskiej o 
godz. 18.00.
25 MARCA. Liturgia Męki Pań-
skiej w katedrze świdnickiej o 
godz. 18.00.
26 MARCA. Wielka Sobota. Wigi-
lia Paschalna w katedrze świd-
nickiej o godz. 20.00.
27 MARCA. Rezurekcja w kate-
drze świdnickiej o godz. 6.00.
29 MARCA–12 KWIETNIA. Piel-
grzymka diecezji świdnickiej 
do Egiptu i Ziemi Świętej

Pogrzeb kapłana 
PIESZYCE. Po 22 latach pra-
cy w pieszyckiej wspólno-
cie pw. św Jakuba, 16 lute-
go, zmarł ks. prałat Krzysz-
tof Wałecki. Śmierć zasta-
ła go, kiedy szedł na poran-
ną Mszę św. Parafianie po-
żegnali swojego proboszcza 
w piątek. Mszy św. pogrze-
bowej przewodniczył ks. bi-
skup I. Dec. Zgodnie z wo-
lą zmarłego, jego ciało spo-
częło na cmentarzu w Nie-
stronnie.

Ks. Krzysztof Wałecki 
urodził się 20 stycznia 1934 
roku w Drewnie, święcenia 
przyjął 21 czerwca 1959 ro-
ku we Wrocławiu. Jego ka-
płańskie motto to słowa 
bpa Seilera: „Panie, Ty zna-
łeś mnie, a jednak mnie wy-
brałeś. Weź mnie przeto ta-
kim, jakim jestem, ale uczyń 
mnie takim, jakim Ty mnie 

chcesz mieć”. Ks. S. Kościel-
ny, który studiował razem ze 
zmarłym, wspomina go jako 
„bardzo życzliwego i dobre-
go człowieka. Miał wielkie 
poczucie humoru. Ponieważ 
prowadził pasiekę, wszyscy 
jego goście byli zawsze ob-
darowani miodem”. Zanim 
przyszedł do pracy duszpa-
sterskiej w Pieszycach, był 
proboszczem w Ratajnie ko-
ło Łagiewnik. 

Podczas Mszy św. Ordy-
nariusz podkreślił, że teraz 
parafianie są otoczeni przez 
zmarłego proboszcza opieką 
z nieba, a Pan Bóg wie, kie-
dy powołać do siebie swego 
sługę. Dziekan dzierżoniow-
ski, ks. S. Chomiak, podkre-
ślił, że rodzimy się z Panem, 
żyjemy z Nim a w śmierci 
mamy zaszczyt stanięcia wo-
bec Niego twarzą w twarz.

Ożywiony krzyż

WROCŁAW. 19 lutego we 
wrocławskiej katedrze podczas 
uroczystej Mszy św. dokonano 
obrzędu ustanowienia lektorów. 
Lektorat jest pierwszą posłu-
gą udzielaną w seminarium na 
drodze do kapłaństwa. Przyj-
mują go klerycy III r., by słu-
żyć przy stole Słowa Bożego 
(głosić Ewangelię swoimi usta-
mi i życiem). Lektorami zosta-

li następujący klerycy z diece-
zji świdnickiej: Paweł Antosiak 
(Strzegom), Dominik Kanarkie-
wicz (Boguszów Gorce), Daniel 
Kapłon (Dzierżoniów), Mariusz 
Kubik (Wałbrzych), Rafał Masz-
talerz (Wałbrzych), Piotr Piwo-
warczyk (Boguszów Gorce), Ma-
riusz Sajdak (Szczawno Zdrój), 
Mateusz Szwed (z okolic Ka-
mieńca Ząbkowickiego).

Idea braterstwa, wzajemnego zaufania oraz chęć wspólnego działania 
bardzo pomagają w pracy harcerskiej

Być bliżej siebie
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Krzyż 
pokutny 

w Międzylesiu

MIĘDZYLESIE. Po naszej 
publikacji o krzyżach pokut-
nych w nr. 37 z 12 wrze-
śnia 2004 r., pielgrzy-
mi coraz częściej od-
wiedzają tutejszy 
krzyż pokutny. 
– Wiele osób, 
z n a j ą c y c h 
miejsce, gdzie 
stoi krzyż, do-
wiedziało się, 
z jaką histo-
rią można go koja-
rzyć – mówi ks. Jan 
Tracz, proboszcz 
parafii pod we-
zwaniem Bo-

żego Ciała w Międzylesiu. – In-
ni, niewiedzący dotychczas o 
jego istnieniu, często pyta-

ją o drogę do pokutne-
go pomnika. Krzyż ty-
pu maltańskiego (pod-

stawa, trzon i ra-
miona rozsze-
rzają się na ze-
wnątrz) z Mię-
dzylesia pocho-
dzi z XVII w. 

Umieszczony na 
nim gotycki napis gło-
si: „Dnia 18 paździer-
nika 1628 roku zo-
stał tu zamordowa-

ny Eliasz Lachnit, 
syn Kuźnika z 

Rebieney, Krzyż 
pokutny 

w Międzylesiu
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Ruch Komunia i Wyzwolenie 
działa także w Świdnicy. 
Ireneusza Pałaca, 
wiceprezydenta miasta, 
zapytaliśmy o refleksje dotyczące 
śmierci założyciela ruchu,  
ks. Luigi Giussaniego.

KS. ROMAN TOMASZCZUK: Ja-
kie wspomnienia związane z 
osobą ks. Giussaniego prze-
chowuje Pan w pamięci?

IRENEUSZ PAŁAC: – Na ścia-
nie mojego pokoju wi-
si zdjęcie ks. Giussaniego 
obejmowanego przez Oj-
ca Świętego w geście tro-
chę podobnym do pamięt-
nego uścisku Papieża i Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 
podczas inauguracji ponty-
fikatu. Zrobiono je 30 maja 
1998 roku w czasie spotka-
nia Jana Pawła II z uczest-
nikami ruchów kościelnych, 
nazwanych przez Papieża 
„wiosną Kościoła”. Wów-
czas myślałem, że jestem w 
tym miejscu przez przypa-
dek, a przecież od tamtego 
dnia przylgnąłem na trwałe 
do charyzmatu ks. Giussa-
niego. Moją uwagę na zdję-
ciu przykuwa sposób pa-
trzenia księdza na Papieża. 
Nie mam wątpliwości, że 
wyraża on to, co ja przez 
lata uzyskałem w ruchu Ko-
munia i Wyzwolenie – dar 
„pewności moralnej” mojej 
wiary. 

Co to znaczy?

– Chodzi o pewien rodzaj 
poznania, które jest silne tyl-
ko wtedy, gdy  między oso-
bami istnieją więzi prawdzi-
wej miłości. Zresztą to jedno 
z wielu pojęć których wła-
ściwego znaczenia uczył nas 
ks. Giussani. Odkrywał przed 
nami prawdziwy sens słów, 
które wielokrotnie używane 
straciły na znaczeniu lub zo-
stały zupełnie zbanalizowa-

ne: wolność, doświadczenie, 
wychowanie, kultura, przy-
jaźń.

Podobno jego metoda pracy 
z ludźmi była szczególna?

– Metoda, którą przyjął, nie 
polegała na moralizatorstwie, 
lecz na ciągłym przywoływaniu 
do bycia uważnym wobec ży-
cia. Zobowiązywał nas do po-
dejmowania go na serio, uży-
wania rozumu i do ciągłego 
sprawdzania, czy to, co robi-
my odpowiada głębi pragnień 
naszych serc. Przede wszyst-
kim wskazywał na Chrystusa 
jako osobę absolutnie fascynu-
jącą. Wzywał nas jednak nie do 
wspomnień o Jezusie jako mi-
nionej historii, lecz do pamię-
ci o Nim, jako Bogu, który rze-
czywiście wkroczył w nasze ży-
cie, ciągle współdzieli je z na-
mi i wciąż jest obecny w swym 
Kościele. Ks. Giussani nieustan-
nie wskazywał na fakt, wyda-
rzenie, niepodważalny konkret 
tej obecności. Co ważne, stale 
– jak Papież – potwierdzał ży-
ciem prawdziwość głoszone-
go orędzia. Nie kształtował na-
szego stosunku do świata po-
przez podawanie szczegóło-
wych recept, nakazów i goto-
wych rozwiązań. Darował nam, 
darował mi dużo więcej – me-
todę, dzięki której mogę pod-
jąć nawet najtrudniejsze wy-
zwania, jakie niesie codzien-
ność. Stale jestem bowiem wy-
chowywany, aby każda sytu-
acja życiowa była prowokacją 
do zadawania podstawowych 

pytań o sens, 
rację wszyst-
kiego co ro-
bię. Pozwa-
la to uwolnić 
się od niepew-
ności i niepo-
koju nawet w 
obliczu drama-
tycznych okoliczności życia i 
czerpać z niego radość , ciągle 
zauważając niepodważal ną 
pozytywność świata, pomimo  
wszystkich jego bied.

Wiele Pan zawdzięcza  
ks. Giussaniemu… 

– Jak najbardziej! Ks. 
Giussani dowartościowywał 
każde życiowe powołanie. 
Wtedy, na Placu św. Piotra, 
mówił: „Każde ziemskie do-
świadczenie przeżyte w du-
chu Jezusa Zmartwychwsta-
łego rozkwita w wieczności”. 
Jak wielką moc i prawdę za-
wierają te słowa przekona-
łem się niewiele później, gdy 
umarł mój tato. Pamiętam o 
nich także dzisiaj, nie bojąc 
się, że tzw. powodzenie ży-
ciowe zawróci mi w głowie, 
ani tego, że przeżyję roz-
pacz, gdy kiedyś sytuacja się 
zmieni. Dzięki księdzu i przy-
jaciołom z ruchu poznałem 
smak prawdziwej wolności. 
Nauczyłem się podejmować 
życie z pokorą i prostotą. W 
dzień po śmierci ks. Giussa-
niego mogę tylko dziękować 
Panu Bogu, że dał Kościoło-
wi ten charyzmat, a mnie po-
zwolił go spotkać. 
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Słowo naszego Biskupa

JAKA EUROPA? (VI) 
Papież w adhor-
tacji „Kościół w 
Europie” napisał: 
„Europa potrzebu-
je wymiaru religij-
nego. By była »no-

wą« – analogicznie do tego, 
co jest powiedziane o »mie-
ście Nowym« w Apokalipsie 
(por. 21,2) – musi ona poddać 
się działaniu Boga. Nadzieja 
na zbudowanie świata spra-
wiedliwszego i bardziej god-
nego człowieka nie może bo-
wiem być oderwana od świa-
domości, że na nic by się 
zdały ludzkie wysiłki, gdyby 
nie towarzyszyła im pomoc 
Boża, ponieważ »Jeżeli Pan 
domu nie zbuduje, na próżno 
sie trudzą ci, którzy go wzno-
szą« (Ps 127,1). Aby Europa 
mogła zostać zbudowana na 
trwałych podstawach, ko-
niecznie musi być oparta na 
autentycznych wartościach, 
mających swój fundament w 
powszechnym prawie moral-
nym, wpisanym w serce każ-
dego człowieka” (EE 116).
Bolejemy nad tym, że dzi-
siejsza Europa jakby zmę-
czyła się chrześcijaństwem 
i próbuje budować społecz-
ność starego Kontynentu 
li tylko na bazie wartości 
ekonomicznych i liberali-
stycznych zasadach moral-
nych. Nie wróży to dla niej 
nic dobrego. Historia bo-
wiem pokazała już wielo-
krotnie, że rezygnacja z 
wartości chrześcijańskich  
i wykoślawianie prawdzi-
wego wizerunku człowie-
ka prowadziło tak często 
do deptania godności oso-
by ludzkiej i do pogrążania 
świata w różnych nieszczę-
ściach. Wierzymy moc-
no, że w dzisiejszym cha-
osie moralnym i politycz-
nym zostaną dostrzeżone, 
zasady Ewangelii i wcze-
śniej czy później obudzi 
się przekonanie, że przy-
szłość będzie należeć to 
Tego, który powiedział: 
miejcie odwagę: Jam zwycię-
żył świat (J 16,33b).

Świdnica, 12.01.2005 r.

Odchodzą świadkowie spraw Bożych

Ksiądz dla świeckich

„Dzięki  
ks. Giussaniemu 

i przyjaciołom  
z ruchu 

poznałem smak 
prawdziwej 

wolności” 
– mówi I. Pałac
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Wieś nie chciała 
zadbać

o swoje posesje. 
Przyjechał więc wójt  

z urzędnikami. Przywieźli 
sprzęt i… wzięli się  

za koszenie rowów. 
Wójt chwycił

 za kosę.

tekst 
KS. ROMAN TOMASZCZUK 

Kiedy na kolegium re-
dakcyjnym zapro-
ponowałem ten te-
mat, Dorota uznała, 

że to sprawa kampanii wybor-
czej i jest przeciwko realiza-
cji pomysłu. Poparł ją Sławek: 
„Czytelnicy zarzucą nam po-
litykowanie. Nie pozwól so-
bą manipulować!”. Ostrzeżenia 
wziąłem sobie do serca. 
Rzeczywiście, samorządowiec 
to człowiek PSL-u. Jednak wizy-
ta była już umówiona, nie było 
kiedy jej odwołać. Pojechałem 
do Kłodzka i 

spotkałem wójta,

Ryszarda Niebieszczańskiego, 
który okazał się jednak naj-
pierw katolikiem, dopiero po-
tem wójtem, a na samym koń-
cu politykiem.  

Jest wójtem gminy Kłodzko 
trzecią kadencję. Nie zamierza 
startować do wyborów po raz 
kolejny. Nie potrzebuje zatem 
reklamy wyborczej. Zresztą w 
demokracji władza zawsze jest 

przed jakimiś wybora-
mi. Uważa, że „trzeba 
dać szansę młodym. 
Wiele złego dzieje się 
wówczas, kiedy poli-
tycy nie wiedzą, kiedy 
odejść. Odejść nie dla-
tego, że stracili twarz, 
ale dlatego, że wycho-
wali nowe pokolenie, które 
chce działać dla dobra wspól-
nego”.

Ludzie cenią go za to, co 
robi i w jakim stylu zarządza 
gminą. Sprawdził się, dlatego 
można mu ufać. Zrobił, co na-
leżało, by z powodziowej fali 
1997 roku region wyniósł jak 
największe korzyści. Nie zmar-
nował szansy, która przyszła 

razem z tragedią. Dzi-
siaj infrastruktura re-
gionu jest zdecydowa-
nie lepsza niż przed 
bolesnymi wydarze-
niami sprzed ośmiu 
lat. Tak też można zło 
dobrem zwyciężać. 

Ludziom swoje-
go regionu jest oddany bez resz-
ty. Dlatego sięgnął po konkret-
ne narzędzia, aby zaradzić pro-
blemom swojej ziemi. Władza sa-
morządowa daje do tego sposob-
ność. A zaangażowanie politycz-
ne, no cóż, „wszystko zależy, jak 
się jest nawiedzonym politycznie 
– twierdzi wójt.  –  Jestem polity-
kiem pragmatycznym. Jeżeli ktoś 
chciałby politycznie rządzić mną 

Politycy rolników dla Kościoła 

Katolik nie może bać się polityki

Dobry polityk 
to człowiek 
sumienia. 
Najcenniejszą 
nagrodą jest 
dla niego 
zadowolenie 
wyborcy
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Sonda

RECEPTA 
NA DOBREGO 

POLITYKA
STANISŁAW LONGAWA

Trudno napisać 
jakąkolwiek re-
ceptę na do-
brego polityka. 
Najważniejsze 
jest zdanie, ja-

kie mają wyborcy na temat 
poczynań danego polityka. 
Oni go weryfikują. Jeśli po-
lityk może z uśmiechem 
spotkać się ze swoimi wy-
borcami, to jest to sukces 
i jego, i ich.

TADEUSZ JÓZEF SŁOBODZIAN
Dobry polityk 
to człowiek su-
mienia. Wtedy 
będzie uczciwy. 
Umie negocjo-
wać i znajdo-

wać kompromisy, ale ta-
kie, które pozwolą mu za-
chowć twarz. Nie boi się 
rozliczyć z wyborcami z 
obietnic i zobowiązań, ja-
kie złożył. Osobiście nie 
lubię „skoczków”, takich, 
co zaczynali od PZPR, a 
kończą na LPR – gdzie ma-
ją swoją twarz?

RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI
Co roku o tej 
porze spotykam 
się z mieszkań-
cami moich 35 
wsi. Rozliczam 
się przed nimi 

z tego, co obiecałem rok 
wcześniej. Przedstawiam 
budżet, zadania do wyko-
nania i realizację założeń. 
Jeśli składałbym obietni-
ce bez pokrycia, nikt by 
ze mną nie chciał rozma-
wiać. Powiedzieliby mi 
wprost, że jestem kłamcą. 
Polityk musi być człowie-
kiem uczciwym i rzeczo-
wym. Niestety, mam wra-
żenie, że nasz parlament i 
rząd działają przeciwko na-
rodowi polskiemu. Jest coś 
w stwierdzeniu: „kocham 
ten kraj, ale nie cierpię te-
go państwa”.
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jako wójtem – jest to niemożli-
we. Natomiast jeśli ma się zaple-
cze polityczne w radzie, wtedy 
ma się pewność wsparcia i rzą-
dzi się łatwiej. Dzięki Bogu uda-
ło mi się wprowadzić na 15 rad-
nych – 12  z mojego ugrupowa-
nia. Dlatego realizuję śmiało to, 
co założyliśmy”.

A założenia to m.in. wspie-
ranie remontów budynków 
kościelnych. To ważne szcze-
gólnie dla wiejskich probosz-
czów, bo ich parafie zazwyczaj 
nie mogą udźwignąć ciężaru 
kosztownych prac renowacyj-
nych zabytkowych świątyń. Na 
tym się jednak nie kończy. Ra-
zem ze swoimi strażakami po-
stanowił odnowić wszystkie 

przydrożne kapliczki. Zaczęli 
od kaplicy na Wrzosówce. Od 
czterech lat jest ona dla stra-
żaków sanktuarium, gdzie od-
najdują swoją chrześcijańską 
tożsamość.

Czy w Kłodzku 
są przeciwnicy 

takiego stylu rządzenia gminą? 
Wójt twierdzi, że jest ich niewie-
lu. Głosy krytyki nie są przemy-
ślane i niewiele znaczą. W końcu 
dziewięćdziesiąt procent ludzi 
to katolicy. „Jako wójt nie mogę 
być bezczynny wobec niszczenia 
dóbr kultury narodowej. Dlatego 
pomagam w remontach kościo-
łów, bo one są dobrem wspól-
nym” – dodaje. 

Skąd czerpie inspirację do 
swojej działalności? „Jestem 
związany z PSL poprzez poko-
lenia – wyznaje – Mój dziadek, 
ojciec, ja, a teraz moje dzieci i 
wnuczki jesteśmy wychowani w 
duchu ludowym. Tożsamość lu-
dowców zawsze związana by-
ła z duchem chadecko-narodo-
wym. Takie są nasze korzenie. 
Myślę zresztą, że PSL powin-
no także formalnie ewoluować 
w kierunku formuły Polskiego 
Stronnictwa Ludowo-Chrześci-
jańskiego”.

Nie wszystko dzieje się po 
myśli wójta. On jednak ma na to 
receptę: kiedy się coś nie uda-
je, kiedy jest trudno, wtedy dzię-
ki wierze mam do Kogo pójść. 
Nie poddaje się. Wiara poma-
ga, ale pod jednym warunkiem: 
kiedy się jest w niej niesamowi-
cie silnym. 

Zdanie proboszcza

o swoich parafianach jest jak 
najbardziej wiarygodne. Ks. 
Andrzej Walerowski z Jaszko-
wej Dolnej, zapytany o wójta, 
mówi o nim w samych super-
latywach. „Jest członkiem rady 

parafialnej. Bardzo dobry kato-
lik, podobnie jak jego rodzina. 
Wiele mi pomaga, a zaangażo-
wanie polityczne nie kolidu-
je z wiarą. Wręcz przeciwnie, 
niekiedy ułatwia realizację za-
mierzeń. Zresztą ludzie w pa-
rafii mają o nim, podobnie jak 
ja, jak najlepsze zdanie. Pozy-
cja, jaką wójt zajmuje w samo-
rządzie, otwiera przede mną 
drzwi, których bez takiej pro-
tekcji nie byłoby łatwo sfor-
sować. Dzięki tej współpracy 
więcej możemy zrobić dla Ko-
ścioła”.

Zresztą nie tylko w tym 
przypadku polityk toruje dro-
gę ludziom Kościoła. Na świd-
nickiej katedrze jest umiesz-
czona pamiątkowa tablica. 
Przypomina ona remont świą-
tyni. Fundusze na prace zo-
stały uzyskane dzięki polity-
kom PSL: F. Stefaniukowi, J. 
Wojciechowskiemu i J. Grusz-
ce. Trudno udawać, że nie 
jest to zasługą ich polityczne-
go zaangażowania. Więc mo-
że nie warto z założenia być 
przeciwko polityce. Ona sa-
ma w sobie jest przecież w 
służbie człowieka. Trzeba tyl-
ko promować tych polityków, 
którzy pomagają najpierw i 
przede wszystkim społeczeń-
stwu. Wtedy zyskamy wszy-
scy poczucie bezpieczeństwa 
i nadzieję.

„Polityka 
to coś brzydkiego”

myślimy bezwiednie. Przez wy-
darzenia ostatnich lat, których 
autorami były kolejne rządy i 
parlamentarne ekipy, nie ufa-
my politykom. Więcej, podej-
rzewamy, że wszyscy polity-
cy to karierowicze i ludzie bez 
sumienia. Czy rzeczywiście po-
lityk to zawsze człowiek skom-
promitowany przez układy  
i korupcję? 

Nie jest tak źle, jak to wyglą-
da w telewizji i w prasie. War-
to więc zauważać dobrych poli-
tyków. Ich praca może owoco-
wać powstaniem prawdziwych 
elit politycznych. A przy okazji 
są oni dowodem, że można być 
dobrym katolikiem i zmieniać 
świat przez politykę. 

Politycy rolników dla Kościoła 

Katolik nie może bać się polityki
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ZDANIEM STOLICY 
APOSTOLSKIEJ

 „Świeccy nie mogą rezygnować 
z udziału w »polityce«, czyli w róż-
nego rodzaju działalności gospo-
darczej, społecznej i prawodawczej, 
która w sposób organiczny służy 
wzrastaniu wspólnego dobra”;

 złożoność znacznej części pro-
blemów politycznych wyjaśnia 
możliwość istnienia wielu różnych 
partii, w których katolicy mogą 
podejmować działalność, aby wy-
pełniać – zwłaszcza za pośred-
nictwem reprezentacji parlamen-
tarnej – swoje prawo i obowiązek 
uczestnictwa w kształtowaniu życia 
publicznego kraju; 

 do tego nauczania (chrześcijań-
skiej nauki moralnej i społecznej) ka-
tolicy świeccy powinni nieustannie się 
odwoływać, aby mieć pewność, że ich 
udział w życiu politycznym wyraża, 
zgodnie z wyznawanymi zasadami, 
poczucie odpowiedzialności za rze-
czywistość doczesną.

(Nota doktrynalna o niektórych 
aspektach działalności 
i postępowania katolików 
w życiu politycznym)





Po raz jedenasty Żarowski Ośrodek Kultury 
zaprasza mieszkańców powiatu świdnickiego 
– dzieci, młodzież, dorosłych – do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkursu 
etnograficznego pt. „Pisanka, palma i stół 
wielkanocny”.

Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska, lau-
reaci Grand Prix ubiegłorocznej edycji kon-
kursu, obiecują, że zwycięstwa nie odda-
dzą. Czy ktoś sprosta ich wyzwaniu? – prze-
konamy się wkrótce, gdyż termin nadsyła-
nia prac i kart zgłoszeń mija 15 marca 2005 
roku.

A piękne i niepowtarzalne dzieła kultu-
ry ludowej, i nie tylko, podziwiać będzie 
można tradycyjnie od Niedzieli Palmowej, 
czyli od 20 marca 2005 roku, do Wielkie-
go Czwartku.

NAT
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Diecezjalny Kongres Eucharystyczny,  
o którego rozpoczęciu piszemy na stronie 1, 
będzie miał swoją kontynuację 
w poszczególnych dekanatach. 

– Chcemy w ten sposób wyrazić na- 
szą wdzięczność za dar Eucharystii i opowie- 
dzieć się za obecnością Chrystusa w ży-
ciu publicznym, z którego bywa elimino- 
wany – wyjaśnia ks. bp Ignacy Dec.  

Kongres ma ożywić we wszystkich wspól-
notach parafialnych sprawowanie Mszy św. 
niedzielnej i zachęcić do poświęcania więcej 
czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza 
Mszą świętą. 

Na program sta-
cji kongresowych zło-
żą się: uroczysta celebra 
Eucharystii, procesja eu-
charystyczna ze stacją 
w centrum miasta, odśpie-
wanie uroczystego Te Deum 
oraz błogosławieństwo eu-
charystyczne. W przeddzień 
stacji kongresowej w para- 
fiach wyznaczonych deka-
natów odbędzie się adora- 
cja Najświętszego Sakra- 
mentu, zakończona Mszą 
św. i konferencją na temat 
Eucharystii. 

Na placu Kościelnym w 
Wałbrzychu ma powstać 
pomnik Niepodległości. 

Komitet Budowy Pomnika 
zabiega o zgromadzenie odpo-
wiednich funduszy na ten cel. 
Inicjatywa jest wielkim wyzwa-
niem dla środowiska akowców, 
sybiraków, byłych więźniów po-
litycznych z lat 1944–1956 oraz 
osób represjonowanych w sta-
nie wojennym. 

Region wałbrzyski przeży-
wa trudności ekonomiczne. Jed-
nak są wartości, które jedno-
czą społeczeństwo i mogą oca-
lić morale środowiska. Taką war-
tością jest bez wątpienia miłość 
do wolnej Ojczyzny. Pomnik mo-
że stać się znakiem pamięci o 
pierwszych osiedleńcach, przy-
byłych na ziemię wałbrzyską w 
1945 roku. Tutaj pracowali i wie-
lu z nich sprzeciwiło się narzu-
conemu systemowi. Wałbrzych 
był w przeszłości miejscem re-
presji wobec Polaków, kiero-
wanych tutaj do robót przy-
musowych w batalionach gór-
niczych na mocy tajnego roz-
kazu K. Rokossowskiego. W 
tym mieście starano się wy-
chować społeczność obojętną 
na tradycję narodową. Dlatego 
warto pomóc wałbrzyszanom 
umocnić ich patriotyzm przez 
wsparcie budowy pomnika.  

Wpłaty na budowę pomnika 
Niepodległości można kierować 
na konto: Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej – Obwód Wałbrzych, 
al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych 
PKO BP O/Wałbrzych  
58 10 20 50 95 0000 5602 0007 3312.

Pomnik Niepodległości 
w Wałbrzychu

Warto 
pomóc

Program Kongresu Eucharystycznego 

Zbliżyć się do Eucharystii
STACJE KONGRESOWE

Podczas Kongresu Eucharystycznego Diecezji Świdnickiej 
przewiduje się następujące stacje kongresowe: 
  20 marca – Niedziela Palmowa – Wałbrzych – 
dla dekanatów Wałbrzych Południe, Wałbrzych Północ 
i Wałbrzych Zachód;  23 kwietnia – Dzierżoniów – 
dla dekanatu Dzierżoniów Północ;  26 maja – uro-
czystość Bożego Ciała – Świdnica – dla dekanatów: 
Świdnica Wschód i Świdnica Zachód;  29 maja – 
Ząbkowice Śląskie – dla dekanatów Ząbkowice Śląskie 
i Kamieniec Ząbkowicki;  2 czerwca – Świebodzice 

– dla dekanatu Świebodzice; 
 29 czerwca – Strzegom – dla 
dekanatów Strzegom, Bolków  
i Gościsław;  31 lipca – Nowa 
Ruda – dla dekanatów Nowa Ruda i 
Głuszyca;  15 sierpnia – Bielawa – 
dla dekanatu  Dzierżoniów Południe; 
 18 września – Kłodzko – dla de-
kanatów: Kłodzko, Kudowa Zdrój i 
Polanica Zdrój;  25 września – 
zakończenie Kongresu – Bystrzyca 
Kłodzka – dla dekanatów: Bystrzyca 
Kłodzka, Lądek Zdrój i Międzylesie.

Konkurs w Żarowie

Wielkanocne obyczaje

Wizualizacja projektu pomnika
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Rok Eucharystii

W CIENIU WIECZNEJ 
LAMPKI 

Od najmłodszych lat po dziś 
dzień urzeka mnie migota-
nie wiecznej lampki – świad-
ka Obecności. Pamiętam, 
kiedy po raz pierwszy moja 
pobożna matka, prowadziła 
mnie za rączkę przed główny 
ołtarz do świątyni. Dzień był 
ponury i chylił się ku wieczo-
rowi. Pewnie dlatego wiecz-
na lampka jakoś tak moc-
no migotała. Zapamiętałem 
jej blask. Odtąd, gdy prze-
kraczam próg świątyni, za-
wsze szukam tego świa-
tła, by zatrzymać się przed 
Najświętszym. Jako dziecko 
odkryłem tajemnicę lubia-
nego proboszcza ks. Tytusa. 
Intrygowało mnie, czemu 
tak długo nie wychodzi z 
kościoła. Zobaczyłem, że 
klęczał w cieniu migoczą-
cej czerwonej lampki. Św. 
Jan Bosco kochał obecność 
Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Podobno, kie-
dy sam osobiście nie mógł 
wstąpić do kościoła, to po-
syłał tam swojego Anioła 
Stróża, by ten oddał cześć 
Chrystusowi. Natomiast 
z lat studiów seminaryj-
nych nie zapomnę nigdy 
bpa Wincentego Urbana, 
który w cieniu katedralnej 
wiecznej lampki klękał, mo-
dlił się, odmawiał Różaniec 
i brewiarz, adorował Pana 
Jezusa. Te wspomnienia mo-
bilizują mnie do naśladowa-
nia tych kapłanów, tak by 
wiele chwil każdego dnia 
poświęcić Panu, trwając w 
blasku świętego płomienia.

KS. BOGDAN DEROŃ
proboszcz parafii 
w Lutomi Dolnej
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Być może już niebawem w naszej 
diecezji powstaną Szkolne Koła 
Caritas. – Myślę, że mogłyby 
one zainaugurować działalność 
wraz z nowym rokiem szkolnym 
– dzieli się planami wicedyrektor 
świdnickiej Caritas ks. Jan 
Gargasewicz.

Szkolne Koła Caritas istnieją 
w wielu polskich diecezjach, mię-
dzy innymi w rzeszowskiej, to-
ruńskiej czy włocławskiej. W Ko-
ściele świdnickim byłaby to no-
wość, chociaż już od dwóch lat 
takie koło nieoficjalnie funkcjo-
nuje w Bolkowie. Prowadzone 
przez elżbietankę, siostrę Stel-
lę, okazało się prawdziwym hi-
tem i właśnie 
na nim byłyby 
wzorowane 
kolejne koła. 

SKC jest 
organizacją 
młodzieżową 
działającą na 
terenie szko-
ły pod nadzorem jej dyrektora. 
Pieczę nad nim sprawuje opie-
kun zatwierdzony przez dyrek-
tora szkoły i dyrektora Caritas. 
Zwykle jest nim uczący w szko-
le ksiądz lub zakonnica. Spra-
wują oni opiekę duchową i czu-
wają, aby działalność Koła by-
ła zgodna z nauczaniem Kościo-

ła. Podstawowym celem kół jest 
organizowanie pomocy dla bę-
dących w potrzebie koleżanek 
i kolegów oraz uczestniczenie 
w działaniach Caritas, takich jak 
chociażby rozdawanie paczek z 
okazji św. Mikołaja czy pomoc w 
przygotowaniu śniadania wielka-
nocnego dla ubogich. Wiele ak-

cji prowadzonych przez SKC wy-
maga środków finansowych. W 
poszczególnych diecezjach pro-
blem ten rozwiązują sami człon-
kowie organizując koncerty, wy-
stawiając spektakle okoliczno-
ściowe, kwestując lub sprzeda-
jąc własnoręcznie zrobione stro-
iki świąteczne. SŁAW

Szkolne Koła Caritas

Powstaną w naszej diecezji

Uwrażliwienie 
młodego 

człowieka  
na potrzeby 
innych ludzi  

– to jeden  
z celów Szkolnych 

Kół Caritas

Wraz z początkiem nowego 
roku wszystkie placówki służby 
zdrowia, charytatywne kuchnie 
i jadłodajnie, znajdujące się do 
tej pory w pieczy wrocławskiej 
lub legnickiej Caritas, zostały 
oficjalnie przekazane Caritas 
Diecezji Świdnickiej.

Przejęcie odbyło się na za-
sadzie cesji i stanowiło wy-
pełnienie postanowień Dekre-
tu Wykonawczego Nuncjatu-
ry Apostolskiej w Polsce doty-

czącego decyzji Ojca Święte-
go Jana Pawła II o powołaniu 
diecezji świdnickiej. Zgod-

nie z jego treścią poszczegól-
ne diecezje w nowych grani-
cach stają się pełnoprawnym 
właścicielem wszystkich die-
cezjalnych dóbr kościelnych 
znajdujących się na jej tere-
nie w chwili ogłoszenia ko-
munikatu.

Lista przejętych cesją 
obiektów jak dotąd nie obję-
ła placówek wrocławskiej Ca-
ritas w Pasterce oraz legnic-
kiej – w Zagórzu Śląskim.

NAT

Uroczy ośrodek w Pasterce znajduje 
się na terenie diecezji świdnickiej

Wypełnienie postanowień dekretu

Przejęte placówki
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 BRASZOWICE
Parafia pw. św. Wawrzyńca 
nr 70, 57-200 Ząbkowice 
Śląskie
Msza św.: dni powszednie 
18.00 (17.00 zima), niedziela 
8.00, 11.00 
Telefon: (074) 816-98-16
Proboszcz: ks. Władysław Smoter
Kościół filialny: Grochowiska, 
Msza św. o 9.30 w niedzielę
Kancelaria: wtorek i sobota 
15.00–18.00 
Miejscowości: Braszowice, Gro-
chów, Grochowiska, Pawłowice

 BUDZÓW
Parafia pw. św. Wawrzyńca
nr 110, 57-215 Srebrna Góra
Msza św.: dni powszednie 
18.00 (17.00 zima), niedziela 
8.00, 11.00
Telefon: (074) 818-18-71
Kaplica mszalna: Żdanów,  
Msza św. o 9.30 w niedzielę
Proboszcz: ks. Józef Michalski 
Zgromadzenie zakonne: 
siostry dominikanki, 
(074) 81 81 194
Miejscowości: Budzów,  
Żdanów

  OLBRACHCICE  
WIELKIE

Parafia pw. św. Floriana  
i św. Józefa nr 106, 
57-200 Ząbkowice Śląskie
Msze św.: dni powszednie 
18.00, 17.00 (zima),  
niedziela 8.00, 12.00 
Telefon: (074) 815-57-53
Kancelaria: zawsze po Mszy św. 
Proboszcz: ks. Wiesław Rak 

 PRZEDBOROWA
Parafia pw. św. Jadwigi nr 115, 
57-215 Srebrna Góra 
Telefon: (074) 815-80-64
Proboszcz: ks. Józef Dąbrow-
ski SAC 
Wikariusz: ks. Józef Żemlok SAC 
Kancelaria: zawsze kiedy jest 
ksiądz na plebanii
Kościoły filialne: Kluczowa, 
Msza św.: niedziela 10.45 
i wtorek 17.00 (16.00 

zima), Kozieniec, Msza św.: 
niedziela 9.30, środa 17.00 
(16.00 zima), Różana,  
niedziela 9.30,  
piątek 17.00 (16.00 zima), 
Owiesno, Msza św.: 11.15 
niedziela, czwartek i sobota 
18.00 (17.00 zima) (notarialnie 
przynależy do parafii  
Ostroszowice)
Miejscowości: Mietlice, Kluczo-
wa, Kozieniec, Owiesno, Róża-
na, Kolonia Stoszowicka

 RUDNICA
Parafia pw. św. Michała  
Archanioła nr 15,  
58-262 Ostroszowice
Msza św.: 17.00 dni powsze-
dnie, 8.15 i 11.30 niedziela 
Telefon: 0605 460 040
Kancelaria: po Mszy świętej
Proboszcz: ks. Krzysztof Turaj
Kościół filialny: Lutomierz 
Msza św.: środa 18.00  
(16.00 zima), niedziela 10.00
Miejscowości: Rudnica, Jemna, 
Lutomierz

 SREBRNA GÓRA
Parafia pw. Świętych  
Ap. Piotra i Pawła
ul. Letnia 6/2, 57-215 Srebr-
na Góra
Telefon: (074) 818 03 55
Proboszcz: ks. Dariusz Sakaluk
Msza św.: dni powszednie  
– wtorek, czwartek,  
sobota 18.30 (18.00 zima),  
poniedziałek, środa, piątek 
7.30 (8.00 zima), niedziela 9.00, 
11.00, nabożeństwa 18.00
Kancelaria: czwartek i sobota 
po Mszy św. 
Miejscowości: Srebrna Góra

 STOLEC
Parafia pw. św. Jana Nepomu-
cena nr 100, 57-200 Ząbkowi-
ce Śląskie 
Telefon: (074) 815-92-82
Kościół pomocniczy: Stolec
Kościół filialny: Sieroszów
Miejscowości: Sieroszów, Bal-
dwinowice
Proboszcz: ks. Daniel Słowik
Rezydent: ks. Jan Drab 

 STOSZOWICE
Parafia pw. św. Barbary
nr 47, 57-215 Srebrna Góra 
Telefon: (074) 81-81-084
Proboszcz:  Kancelaria: po 
Mszy św.  
i 16.00–18.00 piątek
Zgromadzenie zakonne: siostry 
felicjanki, tel. (074) 81 81 181
Msza św.: dni powszednie 18.00 
(16.00 zima, 17.00 wiosna  
i jesień), niedziela 8.00, 11.00
Miejscowości: Stoszowice

 TARNÓW ŚLĄSKI
Parafia pw. św. Marii Magdale-
ny, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Msza św. w niedziele: 10.00
Proboszcz: wakat. Obsługiwana 
z Olbrachcic Wielkich

  ZĄBKOWICE 
ŚLĄSKIE

Parafia pw. św. Anny  
ul. św. Wojciecha 12,  
57-200 Ząbkowice Śląskie 
Telefon: (074) 815-14-71
Proboszcz: ks. Marian Mądry
Wikariusze: ks. Grzegorz Ław-
niczak, ks. Rafał Chudy
Kapelan bonifratrów:  
ks. Marian Maluk
Zgromadzenia zakonne:  
oo. bonifratrzy, (074) 815 54 56, 
siostry obliczanki, (074) 815 74 
29, mniszki klaryski od Wieczy-
stej Adoracji, (074) 815-17-81
Msza św.: dni powszednie 7.00, 
7.30, 18.00, niedziela 7.00, 
8.30, 9.30 (młodzieżowa),  
10.45 (dla dzieci), 12.00, 18.00
Kancelaria: wtorek i czwartek 
9.00–11.00, 15.00-–17.00,  
sobota 9.00–11.00
Kościoły zakonne: pw. św. Józe-
fa Oblubieńca NMP (oo. bonifra-
trzy), pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego (siostry klaryski)
Kaplica zakonna sióstr  
obliczanek  
Ulice: Stare Miasto i osiedle XX-
-lecia

Parafia pw. św. Jadwigi
ul. Bolesława Chrobrego 7,  
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (074) 815-10-10
Msza św.: dni powszednie 
8.00 i 18.00 (16.00 sobota), 
niedziela 7.30, 10.30, 12.00, 
16.00

Kaplice mszalne: Jaworek i Strą-
kowa, Msza św. w niedzielę  
o 9.30
Kancelaria: poniedziałek i piątek 
19.00–20.00 
Miejscowości: Jaworek, Strąkowa
Proboszcz: ks. Bogdan Wolnie-
wicz 
Wikariusz: ks. Jan Sroka
Ulice: osiedle Słoneczne i przyle-
gające do niego tereny miasta

Parafia pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, ul. Piastowska 7, 57-
-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (074) 815-16-25,  
fax (074) 815-33-32
Msza św.: dni powszednie 7.00, 
18.00, niedziela 8.00, 10.00, 
12.00, 18.00
Kancelaria: sobota 9.00–10.00, 
poniedziałek 19.00–20.00
Proboszcz: ks. Adam Sławiń-
ski SAC 
Wikariusz: ks. Grzegorz Szmit 
SAC
Rezydenci: ks. Jerzy Bieńkowski 
SAC,  przełożony domu, ks. Ka-
zimierz Kulasza SAC, mistrz no-
wicjatu, ks. Tadeusz Czulak  SAC, 
ks. Stanisław Matuszewski SAC, 
ks. Jerzy Szady SAC, kapelan 
sióstr ktlarysek, ks. Andrzej Cheł-
kowski SAC, ks. Tadeusz Miszew-
ski SAC
Ulice: osiedle Pallotyńskie

 ZAWRÓCONA
Parafia pw. Świętych Piotra  
i Pawła
nr 67, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (074) 815-77-51
Proboszcz: ks. Krzysztof Zio-
browski, 
Msza św.: niedziela 12.00,  
wtorek i środa 18.00  
(17.00 zima)
Kościoły filialne: Bobolice  
(sanktuarium MB Bolesnej). Msza 
św.: niedziela 10.30, piątek i so-
bota 18.00 (17.00 zima), Brodzi-
szów. Msza św.: niedziela 9.00, 
czwartek 18.00 (17.00 zima) 
Kancelaria: po Mszy św. wie-
czornej
Miejscowości: Zwrócona, Bobo-
lice, Brodziszów, Rakowice, Sio-
dłowice, Szklary Wieś.

Mapki dekanatów Ząbkowice Śląskie i 
Nowa Ruda zamieścimy za tydzień.

swidnica@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
tel. (74) 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor 
oddziału, Dorota Bareła, Sławomir Wiśniewski
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