
Na zaproszenie sióstr józefitek 
Polanicę odwiedził Andrzej Pająk z 

Katowic – zoolog z wykształcenia, ho-
dowca zwierząt z zamiłowania, przyja-
ciel ojców sercanów. Ponieważ siostry 
prowadzą w uzdrowisku internat i szko-
łę dla dzieci upośledzonych w stopniu 
lekkim, wizyta gościa miała konkret-
ny cel. Katowiczanin przywiózł ze sobą 
pająki, legwana, jaszczurki, węże i żół-
wie, żeby  „dzieci mogły przekonać się, 
jakie są naprawdę zwierzęta, wokół 
których narosły już mity i legendy” – 
tłumaczy s. Marit Kot, przełożona pla-
cówki. I dodaje: „Zaskakujące, że więk-
sze opory w kontakcie ze zwierzęta-

mi miały starsze dzie-
ci. Młodsze bez obawy 
brały na ręce zwierzaki 
i odkrywały, że pozory 
tak bardzo mylą”. 

OBWOŹNE ZOO

Tadeusz Mazowiecki ode-
brał nagrodę „Srebrenica 

2005”, przyznawaną przez 
stowarzyszenie wdów i ma-
tek w Srebrenicy. Przed 10 
laty Mazowiecki zrezygno-
wał z pełnienia funkcji wy-
słannika ONZ w tym regio-
nie, protestując przeciw 
bezczynności społeczno-
ści międzynarodowej. Była 
Jugosławia to nie jedyny 
przypadek, w którym razi 
jej bezradność. Wystarczy 
wspomnieć Sudan, wobec 
którego dopiero w ostat-
nim czasie podjęto jakiekol-
wiek działania. Po co więc 
funkcjonują organizacje, na-
zywane międzynarodowy-
mi, skoro nikt się z nimi 
nie liczy, a już na pewno 
nie elity polityczne krajów 
ogarniętych bezprawiem? 
Przypominają one małego 
tchórzliwego krzykacza, a 
nie stanowczego i odważ-
nego strażnika praw czło-
wieka.                             

ŚWIDNICKI
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Wąż okazuje 
się być bardzo 
przyjemnym 
zwierzątkiem…
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SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI
redaktor wydania

Janowi Pawłowi II 

Ocalić wyznanie
Podczas tygodnia żałoby 
po śmierci Jana Pawła II 
działy się wielkie rzeczy. 
Wałbrzyszanie chcą je spisać.

Wiadomość tę podają już wał-
brzyskie media, a za chwilę pla-
katy będą zachęcać: „Napiszmy 
książkę i uczcijmy cześć Jana Pa-
wła II”. 

Ludzie Jana Pawła II

– tak nazywa się grupa świeckich, 
która pod przewodnictwem pal-
lotyna o. Zbigniewa Stanka ini-
cjuje wydarzenia, które mają je-
den cel: przełożyć na codzien-
ność naukę polskiego Papieża. 
Na początek zapraszają „wszyst-
kich mieszkańców Wałbrzy-
cha, Boguszowa-Gorc, Szczaw-
na Zdroju i okolic… Was, którzy 
uczestniczyliście we Mszy świę-
tej na stadionie, pielgrzymce pod 
krzyż na Chełmcu czy też w Ape-
lu Jasnogórskim, oraz z różnych 
powodów pozostających w dniu 
7 kwietnia 2005 roku w domach, 
szpitalach czy innych miejscach,  

do złożenia pisemnego 
świadectwa”. Zebrane 
teksty staną się książ-
ką o miłości ludzi zie-
mi wałbrzyskiej do Jana 
Pawła II. 

Można zapytać

– dlaczego książka? Tomasz Plu-
ta z grupy koordynującej prace 
przekonuje: „Nie powinniśmy 
otrząsnąć się z niezwykłych do-
znań i przemyśleń po tym szcze-
gólnym spotkaniu na stadionie 
(gdzie 7 kwietnia sprawowana by-
ła Msza św.) czy też pod krzyżem 
na górze Chełmiec”. Trzeba je 

utrwalić, by można by-
ło wrócić do czasu, kiedy 
podejmowało się wielkie 
decyzje, kiedy zmieniało 
się życie. 

Zatem „wspólnie 
ocalmy od zapomnienia te wy-
jątkowe przeżycia” – zachęca To-
mek. Prace podpisane imieniem 
i nazwiskiem (z adresem nadaw-
cy), do dwóch stron maszynopi-
su lub czytelnego rękopisu, prosi-
my przesyłać do 31 października 
2005 r. pod adresem: Parafia pw. 
Świętego Franciszka z Asyżu, ul. 
Poznańska 7, 58-303 Wałbrzych, 
lub na  zstanek@sisco.pl.

XRT        

Pomnik 
Jana Pawła II 
w Ludźmierzu
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Okrągła rocznica Jaki będzie kościół?

Kolejowy jubileusz

Wyróżnienie dla świadków historii

Medialni goście

DŁUGOPOLE. Zaproszeni 
księża, przedstawiciele lokal-
nych władz, reprezentanci róż-
nych stanów, wierni parafii – 
wszyscy świętowali 650-lecie pa-
rafii w Długopolu Górnym. Uro-
czystości, która odbyła się w 
patronalne święto parafii pw. 
śś. Piotra i Pawła, przewodni-
czył nasz ordynariusz 
bp Ignacy Dec. Za da-
tę powstania wspólno-
ty w Długopolu Gór-
nym przyjmuje się rok, 
z którego pochodzą 
pierwsze wzmianki o 
kościele w tej miejsco-
wości. A są one dato-
wane na 1355 rok. Stąd 
też, wiszący obecnie na 
wyremontowanej ele-
wacji kościoła parafial-
nego, ogromny baner 
z umieszczonymi data-
mi: 1355 i 2005 oraz 
postaciami świętych 
Piotra i Pawła. Świąty-
nia, stanowiąca podwa-
liny wspólnoty w Dłu-

gopolu, oczywiście już nie ist-
nieje. Była to drewniana budow-
la, którą zastąpił w 1595 r. rene-
sansowy kościół. Przebudowano 
go w XVIII i XIX wieku. Wyróż-
nia się w okolicy smukłym da-
chem i tzw. dwuprześwitowym 
hełmem barokowym na strzeli-
stej wieży, z 1693 roku. W za-

bytkowym kościele za-
chowały się renesan-
sowe odrzwia z prez-
biterium do zakrystii. 
Znajdująca się tam re-
nesansowa chrzcielni-
ca pochodzi z począt-
ku XVII wieku, zaś oł-
tarz główny z obrazem 
patronów z XVIII/XIX 
wieku. Mieści się tam 
też słynna Madonna z 
Dzieciątkiem, z oko-
ło 1450 roku. Dłuższy 
czas znajdowała się w 
Polanicy Zdroju, a po 
konserwacji u H. Rich-
tera w Lądku Zdroju, w 
1925 roku wróciła na 
swoje miejsce.

ŁAGIEWNIKI. 11 lipca, na za-
proszenie ks. Bogdana Czempli-
ka, ks. bp Ignacy Dec celebro-
wał Eucharystię transmitowa-
ną przez Radio Maryja i Telewi-
zję Trwam. Wierni zebrani z tej 
okazji w kościele łagiewnickim 
przed Mszą św. mogli wysłuchać 
chóru „Cansona” z Oleszna, para-
fia Słupice. Po Eucharystii mod-
lono się, rozważając różańcowe 
tajemnice światła. Część modli-
tewna spotkania zakończyła się 

Apelem Jasnogórskim. Przewod-
niczył mu ks. Henryk Sobolik, 
dekanalny ojciec duchowny. Pub-
licystyczną kontynuacją czuwa-
nia były rozmowy niedokończo-
ne. Wzięli w nich udział politycy: 
Marian Kudyba – świdnicki rad-
ny LPR, Grzegorz Górniak – po-
seł LPR, Zbigniew Chlebowski 
– poseł PO. Panowie rozmawia-
li na temat nowych zagrożeń na 
ziemiach zachodnich po wejściu 
Polski do Unii Europejskiej.

ŚWIDNICA. Architekt Robert 
Kryśpiak z firmy Archikon przy-
gotowuje projekt kościoła, któ-
ry powstanie w parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego. Trwają pra-
ce koncepcyjne konsultowane 
z proboszczem, ks. Tomaszem 
Zającem. „Zależy mi na tym, by 
kościół był funkcjonalny” – mó-
wi Kryśpiak. Architekt zasto-
sował sprawdzone rozwiązania 
dotychczasowych tradycyjnych 
świątynnych brył. Dzięki temu 
wnętrze ma sprzyjać modlitwie 
i stwarzać klimat wyciszenia. Z 
udogodnień architektonicznych 
zaplanowano m.in. kaplicę wie-

czystej adoracji, do której wej-
ście będzie niezależne od wej-
ścia do kościoła.

ŚWIEBODZICE. Na uroczy-
stej sesji w Klubie Reklan po-
nad trzydzieści osób zostało 
odznaczonych Krzyżem Zasłu-
gi Sybiraka. Wyróżnienie, usta-
nowione przez Sejm RP w lu-
tym bieżącego roku, wręczane 
było w Świebodzicach po raz 
pierwszy. Ludzi, którzy cier-
pieli zsyłkę na Sybir, udekoro-
wał wicewojewoda Ryszard La-

cher, który apelował do odzna-
czonych, by nieśli świadectwo 
tamtych lat, szczególnie lu-
dziom młodym, dla których ze-
słania to już zamierzchła histo-
ria. Wszyscy wyróżnieni otrzy-
mali od burmistrza miasta Ja-
na Wysoczańskiego gratulacje 
i kwiaty. O odznaczenie wnio-
skowało świebodzickie Koło 
Sybiraków.

100-LECIE OTWARCIA LI-
NII KOLEJOWEJ na trasie 
Duszniki–Kudowa, a zarazem 
odjazdu ostatniego dyliżansu 
pocztowo-osobowego. Taką 
rocznicę świętowano w sobo-
tę, 9 lipca,  na dworcu kolejo-
wym w Kudowie Zdroju i przy 
wiadukcie kolejowym w Lewi-
nie Kłodzkim. Przemówienia 
kłodzkich i lewińskich władz, 
gra orkiestry dętej Stowarzy-

szenia Muzyków Ziemi Kłodz-
kiej i piknik rodzinny z wy-
stępami artystów to najważ-
niejsze atrakcje tego dnia. W 
dworcowej poczekalni otwar-
to z tej okazji wystawę obra-
zującą 100-lecie kolei. Wyda-
no także gazetę jednodniów-
kę pt. „Wieści z Ratusza w Ku-
dowie Zdroju”, którą poświę-
cono wydarzeniom sprzed stu 
lat.
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Powitanie Biskupa przed kościołem w Długopolu Górnym
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Konsultacje architekta R. Kryśpiaka 
i proboszcza ks. T. Zająca.

Przed laty okazałe parowozy zdobiły szlaki kolejowe Kotliny Kłodzkiej. 
Dzisiaj, jeśli nie trafiły do muzeów, niszczeją na bocznicach.
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Słowo 
naszego Biskupa

MNOŻYĆ PRZEZ 
DZIELENIE

Jesteśmy bardziej 
skłonni do bra-
nia i gromadze-
nia aniżeli do da-
wania, do dziele-
nia się. Ta skłon-
ność nieleczona, 
nieopanowywa-

na, związana jest z cierpie-
niem. Warto tu odwołać się 
do buddyzmu, który uważa, 
że wszystko, co żyje, cierpi. 
Tezy tej nie podziela do koń-
ca chrześcijaństwo, jednakże 
zgadza się z buddyzmem w 
określeniu przyczyny cierpie-
nia. Jest nią żądza posiadania, 
żądza panowania nad drugi-
mi. Uwolnienie od tego cier-
pienia przychodzi przez po-
zbywanie się żądz posiadania 
i panowania. I to właśnie win-
no być naczelnym życiowym 
zadaniem człowieka: odrywa-
nie się od posiadania przez 
dzielenie się z innymi. Wtedy 
zmniejsza się ludzkie cier-
pienie i pomnaża się szczęś-
cie. W refleksji nad dzisiejszą 
Ewangelią możemy jeszcze 
zapytać, czy dziś powtarza 
się w jakiejś formie cud roz-
mnożenia chleba? Z pewnoś-
cią tak! Ks. Adolf Sommerauer 
powiedział kiedyś: „Nie jest 
prawdą, że dziś nie ma cu-
dów. Myśmy tylko postanowi-
li je skasować”. Kto do cudu 
podchodzi z wagą, metrem 
czy kalkulatorem, ten będzie 
zawiedziony. Kto jednak za-
wierzy Chrystusowi, u Niego 
znajdzie zaspokojenie głodu 
egzystencjalnego. Niepojęty 
Bóg stanie się przez niego 
bardziej zrozumiały. Taki czło-
wiek nie będzie pytał, tak jak 
Żydzi: „Jak On może nam 
dać swoje ciało do spożycia?” 
(J 6,52b). Rozmnożenie chle-
ba i Eucharystia nie należą 
do kategorii zjawisk natural-
nych, ale są wydarzeniami, w 
których tkwi moc niewidzial-
na, płynąca od samego Boga. 
Równocześnie cuda te ogła-
szają nam prawidłowość: „tyl-
ko dzielenie czyni naprawdę 
bogatszym”.                       

Podejście do szatana w Kościele i kulturze

Badajcie duchy!
We współczesnych filmach 
egzorcysta jawi się przede 
wszystkim jako zaklinacz złych 
duchów, gniewny, energiczny, 
walczący czarownik. A jaki 
naprawdę jest egzorcysta?  
Z ks. Stanisławem 
Przeradą, egzorcystą  
diecezji świdnickiej,  
rozmawia Dorota Bareła. 

DOROTA BAREŁA: – Kim jest eg-
zorcysta?

KS. STANISŁAW PRZERADA: – To ka-
płan wyznaczony przez biskupa 
diecezji do modlitwy nad ludźmi 
opętanymi przez szatana. Swoją 
posługę może podjąć po specjal-
nym przygotowaniu i uzyskaniu 
pozwolenia od biskupa. 

Komu Ksiądz pomaga?

– Do egzorcysty zgłaszają się 
ludzie, którzy nie rozumieją te-
go, co się dzieje w ich wnętrzu, 
a ich rozmowy z psychologiem 
czy psychiatrą nie przyniosły po-
prawy. Często są to osoby, u któ-
rych w jakimś okresie życia za-
łamała się wiara, mają za so-
bą np. doświadczenie zagubienia 
przed Bogiem, obumarłej modli-
twy, odejścia od Kościoła, sakra-
mentów, a nawet próby samo-
bójcze. Na szczęście nie ustają w 
szukaniu dla siebie ratunku, dla-
tego przychodzą tutaj. 

Co może wskazywać na to, że 
cierpienie człowieka ma zwią-
zek z działaniem szatana?

–  Pierwsze spotkanie z eg-
zorcystą nie oznacza, że oso-
ba jest opętana. Aby rozeznać, 
czy jest to głęboka depresja czy-
sto psychiczna, reakcja na spię-
trzenie różnych problemów, 
wynik zaniedbania religijne-
go, czy opętanie, potrzeba dłu-
giej, szczerej i ukierunkowanej 
na dojście do samego źródła 
problemu rozmowy. Istotne jest 
zwrócenie uwagi na osobiste re-

lacje z Bogiem: czy ktoś nie miał 
związku z magią, wróżbami, ho-
roskopami, czy nie przystępo-
wał do świętokradczej spowie-
dzi czy Komunii świętej. Waż-
na może być też informacja o 
związkach z religiami Wschodu 
i takimi praktykami jak joga czy 
zen. Szukanie Boga w innej reli-
gii naraża nas na utratę wiary i 
działanie nieznanych sił, dlatego 
w kontakcie z innymi kulturami 
trzeba dużo rozwagi, a w spra-
wach niejasnych – konsultacji z 
kapłanem. 

Czy egzorcysta katolicki jest 
podobny do tego z filmów?

–  Zdecydowanie nie. Praw-
dziwy egzorcysta jest człowie-
kiem, którego nie trzeba się 
bać, ponieważ jest on otwary 
na problemy innych, potrafi słu-
chać, jest łagodny i cierpliwy. 
Egzorcysta ma przede wszyst-
kim świadomość, że przyjmuje 
człowieka cierpiącego. Sam ma 
pozytywne podejście do życia, 
wnosi nadzieję w rozmówcę. Ta 
nadzieja wypływa z rozmodle-
nia i wiary, że Chrystus ostatecz-
nie zwycięży w jego rozmówcy. 
Ksiądz egzorcysta, jeżeli roze-
zna opętanie, modli się o wypę-
dzenie złego ducha i prosi Bo-
ga, aby Duch Święty panował w 

myślach, uczuciach i woli osoby 
pragnącej uzdrowienia. 

Jakie niebezpieczeństwa, zwią-
zane z działaniem szatana, gro-
żą nam we współczesnym świe-
cie i jak się przed nimi bronić?

– Największymi pokusami są 
dwie skrajności: niewiara w ist-
nienie szatana lub przeakcento-
wywanie jego mocy. Jeśli chodzi 
o pierwsza pokusę – szatan na 
pewno jest, bo wspomina o tym 
wiele razy Chrystus na kartach 
Ewangelii i sam go pokonuje, a 
św. Piotr przypomina nam, by-
śmy czuwali, bo szatan jak lew 
ryczący krąży, szukając, kogo by 
pożreć.  Zły wie, że z Bogiem nie 
wygra, dlatego mści się na czło-
wieku, który jest największym 
dziełem Stwórcy. 

A druga pokusa?

– Pamiętajmy, że szatan nie 
może w nas działać bez nasze-
go pozwolenia. Nie skupiajmy 
się zbytnio na nim, ale na Bo-
gu, który kieruje całym świa-
tem. Nam zostaje łączyć się z Je-
zusem na co dzień przez mod-
litwę i szlachetne życie, a Chry-
stus Pan i Jego Niepokalana Mat-
ka będą nas wspierać, chronić 
przed wtargnięciem złego du-
cha. Prostym sposobem obrony 
przed jego nachodzeniem jest 
codzienne odmawianie mod-
litwy „Ojcze nasz”, żegnanie 
się wodą święconą, święcenie 
mieszkań, samochodów, przy-
borów szkolnych, miejsc nauki 
i pracy – żeby był w nich Boży 
Duch. 

Posługa egzorcysty jest kontynuacją 
posługi, jaka miała miejsce w Piśmie 
Świętym. Szatana wypędzał Jezus: 
Mt 17, 18, Mt 17, 21, Mk 1, 34, 
Mk  7, 29, Mk 16, 9, Łk 4, 35, 
Łk 7, 21, Łk  8, 2, Łk 8, 33, Łk 9, 42, 
Łk 11, 14 i apostołowie: Łk 9, 1, 
Dz 5, 16, Dz 8, 7. Egzorcysta nie 
działa samowolnie, ale kieruje się 
Kodeksem Prawa Kanonicznego 
(kan. 1172) i wytycznymi Stolicy 
Apostolskiej. Wspomina o nim 
Katechizm Kościoła Kat. w par. 1673.

– Każdy egzorcysta musi być 
świadomy, że nikt nie jest w stanie 
pokonać szatana bez Chrystusa 
– wyjaśnia ks. Stanisław Przerada, 
egzorcysta diecezji świdnickiej, 
który przyjmuje w kurii w 
poniedziałki od godz. 10 do 12 
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Historia zmiany wy-
stroju oratorium 
jest bardzo proza-
iczna. Chłopaki z 

zakładu są bardzo konkretni. 
Trudno ich zainteresować po-
jęciami abstrakcyjnymi, „nie-
życiowymi” – tak je sami oce-
niają. Jak im zatem mówić 
o Panu Bogu? W końcu jest 
on bardzo słabo „namacal-
ny”. Nie jest łatwo, ale jest 
to możliwe! Najpierw trze-
ba rozwikłać sprawy ludzkie, 
potem zahaczyć o wrodzo-
ną religijność, by na końcu 
dojść do rzeczywistości „nie-
ziemskich”. 

Tak rodzą się  
pomysły

zobrazowania wiary. Zresz-
tą Pan Bóg postępuje zupeł-
nie tak samo. Nie poprzestał 
na głoszeniu swojej miłości 
przez proroków i natchnio-
nych autorów. Wiedział, że 
człowiekowi są potrzebne 
konkrety. Więc stał się jed-
nym z nas, dał się zamę-
czyć i zabić na krzyżu, zmar-
twychwstał. Bardziej dosłow-
nie już nie da się wyrazić: ko-
cham cię! 

Kościół w swoim głosze-
niu Ewangelii kontynuuje 

Boży zamysł. Liturgia i słu-
żąca jej sztuka przemawia-
ją najmocniej do człowieka. 
Przemawiają w zrozumiałym 
języku symbolu, słowa, ge-
stu i obrazu. Tak głoszą Nie-
wyrażalnego. Czynią Go bliż-
szym. 

Zatem, kiedy podczas roz-
mowy o życiu wiecznym, o 
niebie, chłopaki zaczynali py-
tać: „Księdzu! – a gdzie to? 
– przekomarzali się: jak księ-
dzu je (niebo) pokaże, to bę-
dzie nam na nim zależało” –  
nie można było pozostać obo-
jętnym. Podjęte wyzwanie mo-
bilizuje do wysiłku poszukiwa-
nia rozwiązania. I tu z pomo-
cą przyszła sztuka sakramentu 
obrazów – ikon. Wymowa jed-
nej z nich:

Zejście  
do Piekieł,

(patrz ramka obok) idealnie 
wpisuje się w kontekst zakła-
du poprawczego. Nie ma wąt-
pliwości, że tajemnica Chrystu-
sowego zstąpienia do otchła-
ni jest najbliższa człowieko-
wi. Jest w niej i śmierć, i zmar-
twychwstanie. Oto Bóg dociera 
do najstraszniejszej rzeczywi-
stości, w której może być czło-
wiek. Tym samym staje się to 
dla człowieka niezwykłym do-
wodem miłości i nadziei! Bóg 
nigdy nie może o mnie za-
pomnieć! Nie lęka się moje-
go ziemskiego piekła! – jest 
większy od niego. Wkracza w 
mój nienormalny, zniewolony, 
zastraszony świat, by głosić 

Ordynariusz poświęcił poprawczakowe oratorium 

Niebo? – a gdzie to jest?
Piekło ludzkiego 
życia może stać się 
pieśnią nadziei.  
Opowiada o tym kaplica  
w świdnickim 
poprawczaku.

IKONA ZEJŚCIA  
DO PIEKIEŁ 

wyraża duchową, transcendentną 
rzeczywistość Zmartwychwstania 
– zstąpienie duszy naszego Pana 
do piekieł – jak również obja-
wia cel i rezultaty tego zstąpie-
nia. Zgodnie ze znaczeniem te-
go wydarzenia, ikona przedsta-
wia głębię ziemi, piekło, ukaza-
ne jako rozwarta czeluść czarnej 
otchłani. Centrum ikony to wy-
raźnie wyróżniający się postawą 
i kolorami Zbawiciel. Chrystus 
pojawia się w otchłani nie jako 
jeniec, lecz jako Zdobywca. Na 
ikonie ukazany jest w promie-
niejącej aureoli, symbolu chwa-
ły. Jego szaty to już nie te, w któ-
rych przedstawiany był w cza-
sie posługi na ziemi. Ciemność 
piekieł wypełniona jest światłem 
tych Boskich promieni chwały. 
Zbawiciel stąpa po wyważonych 
przez siebie dwu skrzydłach wrót 
piekieł. Na wielu ikonach, poni-
żej tych wrót, w ciemnej otchłani, 
ukazana jest odrażająca, zdepry-
mowana postać księcia ciemnoś-
ci – Szatana. W swej lewej dłoni 
Chrystus trzyma zwój – symbol 
głoszenia Zmartwychwstania w 
piekle. Rozerwawszy swą wszech-
mocą okowy piekieł, prawą dło-
nią Chrystus wyprowadza z gro-
bu Adama, a w ślad za Adamem, 
z dłońmi złożonymi w modlitew-
nym geście, powstaje Ewa; uwal-
nia duszę Adama i wraz z nią 
dusze wszystkich oczekujących z 
wiarą na Jego przyjście. 

(Na podstawie www.cerkiew.pl)



tekst i zdjęcia 
KS. ROMAN TOMASZCZUK



Ewangelię wolności.  Ta ikona 
jest potężnym wyznaniem Bo-
żej miłości. Manifestacją Boże-
go współodczuwania  z czło-
wiekiem. Dlatego idea, by 

oratorium 
przekomponować 

w trójwymiarową ikonę „Zej-
ście do Piekieł”, okazała się naj-
lepszą odpowiedzią na pytania 
o to, gdzie znajduje się niebo. 
I tak po remoncie w kaplicy na 
centralnej ścianie króluje Zba-
wiciel wydobywający Adama z 
mroku życia bez Boga. Uczest-
nicy modlitwy podążają za Pra-
ojcem. A Chrystus wprowadza 
ich wszystkich w świat swoje-
go królestwa. Dla chłopaków o 
przestępczej przeszłości wymo-

wa obrazu jest 
jednoznaczna: 
„Więc z każ-
dej ciemnoś-

ci, z każdej otchłani, miejscu 
bycia-bez-Boga, Bóg ma moc 
wyprowadzić nas, wtedy kie-
dy trzymamy naszą dłoń w dło-
ni Chrystusa!”. Zgromadzeni na 
Mszy św. łatwiej przekonują 
się, że niebo jest bliżej, niż by 
się to wydawało. Więcej! – ono 
jest za kratami! 

„Księdzu! – mówił Ryju, któ-
ry pracował przy remoncie – za 
tymi złotymi drzwiami jest nie-
bo?” „Tak, to symbol nieba”, „A 
Jezus ma tyle siły, by mnie prze-
pchać przez te drzwi?” – do-
ciekał. „Jeszcze więcej! Tylko 
pod jednym warunkiem, że jak 
Adam, podasz Mu swoją rękę! 
I nie puścisz! Będziesz trzymał 
ile sił!”. „Aha, jasne” – i malo-
wał dalej ściany na ciemnonie-
biesko, stwarzając poprawcza-
kowe niebo. A gdzieś na głębi-
nach ducha, daj Boże, wyciągał 
ręce w kierunku Chrystusa. 

Poświęcenie oratorium

dokonało się przez posługę ks. 
bpa Ignacego Deca. Stało się 
to 16 czerwca. Wtedy po raz 
pierwszy w historii zakładu bi-
skup udzielał wychowankom sa-
kramentu bierzmowania, w mu-
rach placówki. Ordynariusz w 
swoim słowie zachęcał, do wy-
korzystania szansy, przyjęcia po-
danej na ratunek Bożej dłoni. 
„Bóg w każdym ludzkim umie-
raniu jest z nami. W każdym na-
szym zagubieniu i oddaleniu jest 
bliżej niż ktokolwiek. Jest cały 
czas po naszej stronie.  Jest »Bo-
giem z nami« – Emmanuelem, 
który oddaje za nas swoje życie, 
byśmy już nie musieli cierpieć” – 
przekonywał. 

I znowu można było zna-
leźć niebo. Zaskakująco bli-
sko. 
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Ordynariusz poświęcił poprawczakowe oratorium 

Niebo? – a gdzie to jest?

Kukułka na początku prac był przerażony kolorystyką ścian, potem zrozumiał, 
o co chodzi

Ryju 
maluje niebo…

Bierzmowanie – tak symbole stają się rzeczywistością

„Zły chłopak” przy Matce staje się potulnym barankiem
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Najpierw Msza św., potem 
1500 fantów, 60 blach ciasta, 
2000 pierogów i wiele innych 
atrakcji – tak świętowała 
podząbkowicka Zwrócona.

A powód był wyjątkowy. 
60 lat temu Krystian Siekań-
ski z 22 uczniami rozpoczął ja-
ko pierwszy w powiecie ząb-
kowickim naukę języka pol-
skiego. W miarę napływu pol-
skiej ludności w szkole przy-
bywało dzieci. W 1949 r. było 
ich już ponad sto. Dzieci po-
wojennego wyżu demograficz-
nego ledwo mogły pomieścić 
się w murach placówki. Było 
ich 170. Dzisiaj wiedzę o świe-
cie zdobywa w szkole 51 ucz-
niów. Podczas jubileuszu przy-
wołano także inne dane staty-
styczne: w szkole, przez okres 
jej istnienia, pracowało 66 na-
uczycieli, ukończyło ją ponad 
600 osób. 

Święto stało się okazją do 
spotkania kolegów i koleża-
nek ze szkolnej ławy. Opowieś-
ciom o historiach szkolnych, o 
nauczycielach i potyczkach in-
telektualnych nie było końca. 
Czas zabawy zagospodarowali 
występami artystycznymi dzie-
ci, młodzież i dorośli z miej-
scowości należących do para-
fii. Podziwiano sprawność jed-
nostek prewencji Komendy Po-
wiatowej Policji i Straży Po-
żarnej z Ząbkowic, popis wol-

tyżerki i jazdy konnej 
oraz batutowe akroba-
cje kapelmistrza. Jed-
nak 

zanim 
rozpoczęto 
zabawę 
na festynie,

mieszkańcy i goście uczestni-
czyli w Eucharystii. Przewod-
niczył jej ks. Grzegorz Szmit, 
pallotyński wikariusz z Ząbko-
wic. Podczas homilii podkre-
ślił, że od śś. Piotra i Pawła 
trzeba chrześcijanom uczyć 
się odważnego pytania o swo-
ją wiarę, o zdolność spotka-
nia Chrystusa na drodze swo-
jego życia. Jubileuszowa mod-
litwa była bowiem połączona 

z parafialnym odpu-
stem ku czci Aposto-
łów. Przy dźwiękach 
Wojewódzkiej Orkie-
stry Policyjnej z Wroc-
ławia i śpiewie żywie-
ckiego zespołu pieśni 
i tańca „Mali Grojco-
wianie” żarliwa mod-

litwa płynęła w intencji do-
stojnej jubilatki, jej pedago-
gów, absolwentów i uczniów. A 
jest o co prosić Boga. Wszyscy 
mieszkańcy wiedzą, że istnie-
nie szkoły jest zagrożone. Wła-
dze samorządowe rozważają 
możliwość zamknięcia placów-
ki. Wtedy dzieci będą dojeż-
dżały do szkół ząbkowickich, 
bo w miejskich szkołach jest 
coraz więcej wolnego miejsca. 
Ksiądz Krzysztof Ziobrowski, 
proboszcz Zwróconej,

oceniając  
z perspektywy czasu 

wydarzenia sprzed miesiąca, 
zauważa: „Jedność wspólnoty 
mieszkańców jest osadzona na 
fundamencie wiary. Realizuje się 
ją jednak także w innych prze-
strzeniach ludzkiej aktywności. 
Troska o dobro dzieci, gotowość 
walki o istnienie szkoły, przygo-
towanie festynu pokazały to bar-
dzo wyraźnie. Odpustowe i jubi-
leuszowe święto organizowało 
ponad 60 osób. W parafii, która 
ma 1700 mieszkańców, oznacza 
to, że niewiele rodzin pozostało 
obojętnych na to wydarzenie”. 

Wierni mogli  
się przekonać, 

że zjednoczeni w zabieganiu o 
słuszną sprawę stanowią kon-
kretną siłę. Wspólne dążenie do 
wyznaczonego celu gwarantu-
je jego osiągniecie. Tak będzie 
w kościele, na modlitwie wobec 
Stwórcy, tak będzie w sprawie 
„być albo nie być” wiejskiej szko-
ły czy rocznicowego festynu. Naj-
ważniejsze jest to, by nie pozwo-
lić sobą manipulować, ale same-
mu kształtować oblicze swoje-
go świata. Pan Bóg błogosławi 
ludzkiemu zaangażowaniu i pra-
cy, ale nigdy w nich nie wyręcza. 
Czemu? to proste! – bo tak bar-
dzo szanuje człowieka i wierzy 
w niego.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Polska szkoła i parafialny odpust w Zwróconej 

Zjednoczeni 

Uroczystą 
procesję 
wejścia 
w bramy 
kościoła 
prowadził 
zespół „Mali 
Grojcowianie”

Wojewódzka Orkiestra Policyjna w Zwróconej – tego jeszcze nie było! Gospodynie miały okazję popisać się swoim kunsztem piekarskim
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Rok Eucharystii

MOJA WĘDRÓWKA 
NA SZCZYT

Planując wę-
drówkę po 
górach, wy-
bieram cel – 
szczyt, który 
chcę osiąg-
nąć. Potem 
wyznaczam 

wiodącą do niego drogę. W 
centrum wysiłku jest wybra-
ny szczyt. To on nadaje sens, 
kierunek i wartość wędrów-
ce: osiągnięciem szczytu tłu-
maczę wszelkie trudności i 
przeciwności, na nim planu-
ję odpoczynek. Jest punk-
tem zwrotnym w całej wy-
prawie. Kiedy wreszcie dotrę 
na miejsce – jestem szczęś-
liwa, a każda kropla potu i 
zmęczenie „ma swoją nagro-
dę”. Ponadto z góry prob-
lemy życia codziennego wi-
dać inaczej, można nabrać 
do nich dystansu i znaleźć 
rozwiązanie. A potem po-
wrót do domu, który jest ła-
twiejszy, mimo narastające-
go zmęczenia, a myśli zaję-
te są nadal przebywaniem 
na szczycie. Podobnie jest z 
moim życiem eucharystycz-
nym. Eucharystia jest naj-
piękniejszym Szczytem mo-
jego życia, na którym spoty-
kam się z Bogiem. Jak każdy 
szczyt – trzeba go osiągnąć. 
Wszystko, co przeżywam 
w ciągu dnia, jest przygo-
towaniem, drogą na szczyt. 
Raz jest to droga trudniej-
sza, a innym razem łatwiej-
sza, radosna i spokojna. 
Najważniejszy jest jednak 
szczyt. Gdy się już na nim 
jest, nieważne, jaka była dro-
ga. Eucharystia, jako szczyt 
mojego dnia, nadaje sens ca-
łej drodze, wszystkim działa-
niom. I albo do niej prowa-
dzi – droga na szczyt (tęsk-
nota), albo z niej wypływa – 
droga ze szczytu (pamięć). 
Dzięki temu cały mój dzień 
mogę przeżywać w łączno-
ści z Eucharystią – Miłującą 
Obecnością Boga.

S. DOROTA FRENDENBERG
marianka z Barda  

W tym tygodniu naliczyłem 
aż trzysta wejść na stronę 
internetową naszego kościoła! – 
cieszy się Janusz Engel z Kudowy 
Czermnej. W diecezji świdnickiej 
wciąż przybywa parafialnych stron 
internetowych. I tych, którzy chcą 
je odwiedzać. 

– Tworzenie stron interne-
towych parafii to nowy spo-
sób mówienia o Bogu – wyjaś-
nia ks. Ireneusz Jurkiw z para-
fii Wniebowzięcia NMP w Pola-
nicy Zdroju. – Zachęta, by od-
wiedzający miasto poznali ży-
cie lokalnego Kościoła, wzięli 
udział w nabożeństwach. 

Nowe linki 

na katolickich serwisach powstają 
zazwyczaj po to, by prezentować 
życie parafii. Ale nie zawsze. U 
św. Marcina w Piławie Górnej po-
czątkowo istniała tylko strona fe-
stynu charytatywnego „Przedwa-
kacyjki”. Jej rozbudowę o infor-
macje o lokalnym Kościele zapro-
ponowała rok temu młodzież. W 
Lądku Zdroju do powstania (po-
nad miesiąc temu) linku o parafii 
przyczynił się Przegląd Piosenki 
Pielgrzymkowej. 

– Chcieliśmy rozpowszech-
nić w Internecie informacje o 
imprezie – tłumaczy ks. Ma-
rek Połochajło, proboszcz pa-
rafii Narodzenia NMP. – Teksty 
i zdjęcia o naszej społeczności 
powstały niejako przy okazji.

Strony parafialne 
są różne
Na większości znajdziemy 

informacje o adresie świątyni, 
godzinach urzędowania kance-
larii, nabożeństwach i pracują-
cych tu kapłanach. Często poja-
wiają się prezentacje grup para-
fialnych, zabytków, historia koś-
cioła. Niekiedy, jak u Chrystusa 
Króla w Dzierżoniowie, gazetki 
parafialne w formacie PDF. 

Czytelników przyciąga-
ją liczne zdjęcia (np. Kudowa 
Czermna), dowcipy czy rela-

cje z najnowszych wy-
darzeń (Piława).

– Zanim zaczęliśmy 
budować naszą stronę, 
przeglądaliśmy wraz z 
administratorem i kilkoma zna-
jomymi strony parafialne z róż-
nych miejsc w Polsce – wyjaśnia 
ks. Tomasz Świątek z parafii pw. 
św. Marcina w Piławie Górnej.

W przygotowywaniu stron 
parafianie, rodzina i znajo-

mi okazują się nie do prze-
cenienia. W budowę strony 

kościoła Narodzenia NMP 
w Lądku Zdroju włączy-
li się uczniowie gimna-

zjum, a w kate-
dralnej poddo-
menie pojawia-
ją się nazwiska 

specjalistów, piszących książ-
ki historyczne o Świdnicy. U 
św. Mikołaja w Brzeźnicy pa-
rafianka podjęła się nawet 
tłumaczenia tekstów na język 
niemiecki.

DOROTA BAREŁA

Internet – sposób na prezentację parafii

Schwytani w sieć

ADRESY PARAFII DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ: 
  św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy – www.bazylika.org 
  św. Mikołaja w Brzeźnicy – www.brzeznica.diecezja.swidnica.pl 
  Chrystusa Króla w Dzierżoniowie – www.kosciolek.swidnica.opoka.
      org.pl 
  św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju – www.kudowa.pl/czermna 
  Narodzenia NMP w Lądku Zdroju – www.ladek.swidnica.opoka.org.pl 
  św. Mikołaja w Nowej Rudzie – www.nowaruda.diecezja.swidnica.pl 
  św. Marcina w Piławie Górnej – www.parafia.pg.maszt.pl 
 Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdroju – www.parafiawnmp.
      polanica.pl 
  Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śl. – www.stronie.
        swidnica.opoka.org.pl 
  Liturgiczna Służba Ołtarza z parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie –
       www.bielawa.archidiecezja.wroc.pl/lso_bielawa
      Inne strony: 
 Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży – www.ddm.diecezja.swidnica.pl
      Adresy można znaleźć na oficjalnej stronie diecezji: www.diecezja.
      swidnica.pl



w Lądku Zdroju włączy-

ją się nazwiska 

Witryny diecezji 
świdnickiej



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

ŚWIDNICKI
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Początki zgromadzenia
sióstr jadwiżanek odnajdujemy 
w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu.

Każdy wrocławski kleryk 
zna je najpierw z seminaryjnej 
kuchni, gdzie przygotowują 
posiłki. Czym zajmują się w 
naszej diecezji?

Historia domów 
zakonnych 

powstałych na terenie diece-
zji świdnickiej zaczyna się w ro-
ku 1862. W Polanicy Zdroju 
utworzono Dom Ratunkowy 
Świętej Jadwigi, przezna-
czony do pracy opiekuń-
czo-wychowawczej nad 
dziećmi. Pierwotnie zakład 
powstał  i prężnie rozwija-
ła się w Szczytnej, skąd sio-
stry musiały przenieść się do 
większego lokum ze wzglę-
du na wzrastającą w szybkim 
tempie liczbę dzieci, które 
trzeba było objąć opieką. W 
czasie prześladowań Kościo-
ła katolickiego, które prze-
szły do historii pod nazwą kultur-
kampf, w 1878 r., po ciężkich przej-

ściach sióstr z rządem pruskim, do-
szło do likwidacji filii zgromadze-
nia, a tym samym Domu Ratunko-
wego. Do Polanicy siostry powró-

ciły w 1893 r. i do dziś prowadzą 
dom, który służy celom rekolek-

cyjno-wypoczynkowym. 
Druga placówka zgroma-

dzenia powstała w 1910 ro-
ku w Szalejowie Górnym, 
gdzie siostry prowadziły 
przedszkole, dom starców 
i poradnię dla matek. Obec-

nie modlitwą i posługą w za-
krystii wspierają parafię. Od-

dają się pracy wśród dzieci jako 
katechetki. Swój czas poświę-

cają również pielęgnacji lu-
dzi starszych i chorych.

Duchowość 

zgromadzenia opiera się na 
regule św. Augustyna. Źródło 
wierności powołaniu oraz si-
ły do ofiarnej posługi ludziom 
stanowi codzienna Eucharystia, 
częsta adoracja Jezusa obecne-
go w Najświętszym Sakramen-
cie oraz modlitwa wspólnoto-
wa i indywidualna.

Główną Patronką i zarazem du-
chową Matką  zgromadzenia jest św. 
Jadwiga, księżna Śląska. Wpatrzone 
w wielki wzór jej świętości duchowe 
córki uczą się miłości do Jezusa Eu-
charystycznego. Wytrwale naśladu-
ją zupełne oddanie życia swojej Pa-
tronki Bogu, obecnemu w każdym 
człowieku, i ofiarne niesienie pomo-
cy przez konkretne dzieła miłosier-
dzia. Najdoskonalszym wzorem świę-
tości dla każdej siostry jadwiżanki 
jest Niepokalana Dziewica Bogaro-
dzica Maryja, której oddają szczegól-
ną cześć. Zewnętrzną formę oddania 
Maryi stanowi, noszony przez każdą 
siostrę, niebieski welon i medalion z 
wizerunkiem Niepokalanie Poczętej.

Jako szczególnych patronów sio-
stry czczą św. Józefa, św. Augustyna i 
św. Franciszka Salezego.

S. M. KINGA ZIELIŃSKA

ZAKONY W DIECEZJI
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi 

Na wzór Niepokalanej i św. Jadwigi
ZAŁOŻYCIEL

SŁUGA BOŻY KS. ROBERT SPISKE uro-
dził się 29 stycznia 1821 r. w 
Leśnicy jednej z dzielnic Wroc-
ławia. Od najmłodszych lat no-
sił w sercu pragnienie poświę-
cenia się na służbę Bogu ja-
ko kapłan, o co ufnie prosił w 
modlitwie. Osiągnął cel mimo 
wielu trudności. 18 czerwca 
1847 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie i rozpoczął pracę dy-
daktyczną we wrocławskim seminarium duchow-
nym. Następnie posłany został do posługi dusz-
pasterskiej we wrocławskich parafiach – NMP na 
Piasku, św. Michała Archanioła, śś. Doroty i Stani-
sława. Był także członkiem kapituły wrocławskiej, 
kaznodzieją katedralnym, spowiednikiem i na-
uczycielem konwertytów. Próg śmierci przekro-
czył 5 marca 1888 r., i spoczął w podziemiach ka-
tedry wrocławskiej. W 1984 r. dokonano przenie-
sienia jego ciała do kaplicy Domu Macierzystego 
Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi we Wrocławiu 
przy ul. Sępa-Szarzyńskiego 29. Obecnie trwa-
ją prace związane z procesem beatyfikacyjnym 
„Apostoła Miłosiernej Miłości”.

ZGROMADZENIE
Ksiądz Spiske wrażliwy na widok duchowej i ma-
terialnej nędzy wrocławskiego społeczeństwa, 
zwłaszcza najmłodszych jego mieszkańców – 
dzieci – pozostawionych bez rodzicielskiej opie-
ki i środków do życia, powołał do istnienia Sto-
warzyszenie św. Jadwigi, którego członkinie słu-
żyły ubogim. 14 czerwca 1859 r. działające pręż-
nie stowarzyszenie otrzymało błogosławieństwo 
papieża Piusa IX jako nowe Zgromadzenie Za-
konne Sióstr św. Jadwigi. Charyzmatem nowej 
wspólnoty staje się chrześcijańskie wychowanie 
i nauczanie dzieci, w sposób szczególny zaha-
mowanych w rozwoju, zaniedbanych i opuszczo-
nych. Swoją posługę realizują siostry wśród dzie-
ci w ośrodkach wychowawczych, zakładach lecz-
niczo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach 
– jako katechetki, przy parafiach. Duchową opie-
ką otaczają również młodzież, organizując re-
kolekcje i dni skupienia. Założyciel, wspierając 
swoją posługą jadwiżanki, wytrwale pracował, 
spalając się ofiarnie w służbie najuboższym. 

ADRESY
  Polanica Zdrój, ul. Kamienna 8, tel. 074/868-16-44
  Szalejów Górny 10, tel. 074/868-71-24

Każdy wrocławski kleryk 
zna je najpierw z seminaryjnej 

powstałych na terenie diece-

dom, który służy celom rekolek-
cyjno-wypoczynkowym. 

nie modlitwą i posługą w za-
krystii wspierają parafię. Od-powstałych na terenie diece-

zji świdnickiej zaczyna się w ro-
ku 1862. W Polanicy Zdroju 

stry musiały przenieść się do 

krystii wspierają parafię. Od-
dają się pracy wśród dzieci jako 

katechetki. Swój czas poświę-
cają również pielęgnacji lu-

regule św. Augustyna. Źródło 
wierności powołaniu oraz si-

powstałych na terenie diece- krystii wspierają parafię. Od-

Na rewersie 
medalionu 
ukazana jest 
św. Jadwiga.

Zewnętrzną formę oddania Maryi
stanowi noszony przez każdą siostrę
niebieski welon i medalion z wizerunkiem 
Niepokalanie Poczętej
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