
Biskup Ignacy Dec poświęcił i nałożył tuniki 
alumnom I roku Wyższego Seminarium 

Duchownego w Świdnicy. Uroczystość od-
była się w sobotę 5 listopada w katedrze 
świdnickiej. Podczas homilii Ordynariusz 
zwrócił między innymi uwagę na potrzebę 
wierności i uczciwości w „rzeczach drob-
nych”. Biskup zauważył, że istnieje w nas 
tendencja, by lekceważyć sprawy pozornie 
błahe. – Mówimy niekiedy „to drobiazg, 
to nie ważne”. Trzeba jednak pamiętać, 
że sprawy wielkie składają się ze spraw 
małych, dlatego nie wolno lekceważyć dro-
biazgów – powiedział. Nałożenie tunik jest 
dla adeptów pierwszego roku zewnętrz-

nym znakiem przynależ-
ności do grona alumnów, 
a także pierwszym ich 
potwierdzeniem pragnie-
nia realizacji powołania 
do kapłaństwa.  SW

PRZYWDZIALI BIAŁE SZATY

Święta już się zaczęły w 
Dzień Zaduszny – w hi-

permarketach. W ponad 20 
światowych sieciach han-
dlowych  (to polski rekord, 
w innych krajach Europy 
przeciętnie jest ich 6) trwa 
bitwa o klienta. Jest, o co 
walczyć, bożonarodzenio-
we zakupy to 20–30 pro-
cent rocznych obrotów. Co 
z tym począć? Oburzenie 
niewiele zmieni. Może za-
tem wchodząc do świątecz-
nego sklepu, już dzisiaj cie-
szyć się niezwykłą miłością 
Boga, który stał się naszym 
Bratem? 

ŚWIDNICKI
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Podczas 
uroczystości 
nałożenia tunik 
alumnom I roku 
WSD 

ZA TYDZIEŃ
  NIEPODLEGŁOŚCIOWE  

ŚWIĘTOWANIE w Wałbrzychu  
i w Świdnicy

  KARDYNALSKIE JUBILEUSZE  
w Świdnicy

  Kłodzki święty?  
– O ARNOŠCIE Z PARDUBIC
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KS. ROMAN  
TOMASZCZUK

redaktor wydania

Jubileusz kościoła 

Serce wspólnoty
Od 360 lat mieszkańcy Dzikowca 
cieszą się barokową świątynią. 
Świętujących parafian odwiedził 
ks. bp Ignacy Dec.

Jubileusz konsekracji koś-
cioła parafialnego w Dzikow-
cu może nie byłby specjalnie 
zauważony, gdyby nie fakt, że 
nasz Ordynariusz nie miał spo-
sobności modlić się z tutej-
szymi wiernymi. Ks. proboszcz 
Marek Bordjakiewcz 30 paź-
dziernika wykorzystał roczni-
cę jako okazję do zaproszenia 
Biskupa. – Tak się złożyło, że 
w dekanacie byliśmy chyba je-
dyną parafią, której nie odwie-
dził ks. bp Dec. Czekałem na 
specjalną okazję. Kiedy nade-
szła, wykorzystałem ją – wyjaś-
nia proboszcz. 

Jubileuszowa modlitwa by-
ła połączona z udzieleniem 
pięćdziesięciu sześciu osobom 
sakramentu bierzmowania. – 
Cieszy mnie to, że przyjęłam 
bierzmowanie w rocznicę ist-
nienia kościoła – mówi szesna-
stolatka. – Powiązanie obu wy-

darzeń jest wymowne. 
Mam nadzieję, że ła-
twiej mi będzie przy-
nieść owoce tego spot-
kania z Bogiem.

Ordynariusz w sło-
wie skierowanym do wiernych 
akcentował, iż kościół jest ser-
cem wspólnoty. Trzeba jednak 
zadbać, by to serce żyło. Mod-
litwa, udzielane i przyjmowa-
ne sakramenty, dbałość o stan 
techniczny budynku sprawiają, 
że parafia może cieszyć się au-
tentyczną wiarą. Tę z kolei po-

znaje się po czynach 
miłości.

Na zakończenie 
Mszy św. proboszcz 
wyznał, że gdyby nie 
wstawiennictwo ks. 

rektora Ignacego Deca, to Ma-
rek Bordjakiewicz na pewno 
nie byłby kapłanem.

– Dzisiaj dziękuję Bogu za 
swoje kapłaństwo, za moich pa-
rafian i za ks. Biskupa, bez któ-
rego moje życie potoczyłoby 
się zupełnie inaczej – mówił.  

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Ks. bp Ignacy 
Dec w otoczeniu 
ministrantów 
z Dzikowca
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W Wiecznym Mieście

PIŁAWA GÓRNA. Od 2 do 
8 października trwało nawie-
dzenie włoskich sanktuariów 
przez pielgrzymów z Piławy. 
5 października pątnicy wzię-
li udział w audiencji general-
nej na Placu Świętego Piotra 
w Rzymie.  Małgorzata Wiącek 
wspomina: „Widok papamobi-
lu i stojącego na nim Ojca 
Świętego wzbudził w nas 

wszystkich wzruszenie i entu-
zjazm. Niepowtarzalne uczucie 
zagościło w nas w chwili, gdy 
ksiądz lektor wśród pielgrzy-
mek z Polski powitał nas, piel-
grzymów parafii św. Marcina. 
Unosząc biało-czerwoną flagę 
z nazwą naszej parafii, pozdra-
wialiśmy Ojca Świętego całym 
sercem”. Grupie przewodził 
ks. Tomasz Świątek.

Piławianie podczas audiencji generalnej
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Impreza olbrzym
POLSKO-CZESKIE DNI 
KULTURY CHRZEŚCIJAŃ- 
SKIEJ. Około sześć- 
dziesięciu imprez 
w ciągu trzech mie- 
sięcy, w tym ta-
kie, w których bra- 
ło udział 4000 
osób. To bilans 
XVI Polsko-Czes- 
kich Dni Kultury 
Chrześci jańskiej  
pod hasłem „Bądź- 
my Rodziną”. Ofi- 
cjalne ich zamknięcie od-
było się 21 października w 
Bohuslavicach, małej czeskiej 
miejscowości, która w tym ro-
ku po raz pierwszy włączy-
ła się do Dni. W ciągu szes-
nastu lat impreza bardzo się 
rozrosła – mówi Julian Golak, 
pomysłodawca i organiza-
tor. – Organizujemy regular-
ne akcje nie tylko na pograni-
czu, ale także we Wrocławiu 

i Opolu. Dla mnie osobiście 
najmilszym elementem Dni 

jest potężny kon-
kurs prozy i poezji 
religijnej, w  któ-
rym wzięło udział 
ok. 4000 uczestni-
ków. Totalną klapą 
była natomiast li-
kwidacja konsulatu 
Republiki Czeskiej 
we Wrocławiu, dzię-
ki któremu łatwiej 
było nam organi-

zować pewne akcje. W obec-
nych czasach skomplikowanej 
i przesyconej materializmem 
rzeczywistości  Polsko-Czeskie 
Dni Kultury Chrześcijańskiej są 
bardzo potrzebne, gdyż poru-
szają ważne sprawy rozwoju 
duchowego, zachęcają do ży-
cia godnego i pełnego miło-
ści do drugiego człowieka – 
podkreśla Jacek Wajs, starosta 
świdnicki. 

Kolejny pomnik 
WŁODOWICE. Teresa Paź- 
dzierniak, przewodnicząca Rady 
Gminy Nowa Ruda, w porozu-
mieniu z ks. Tadeuszem Pitą i 
z pomocą pracowników Urzędu 
Gminy, przygotowała projekt 
pomnika ku czci Jana Pawła II. 
Wykonał go i zamontował na  
Wzgórzu Jana Pawła II Andrzej 
Hajdenrajch. Odsłonięcie pomni-
ka nastąpiło 16 października. W 
obecności parafian oraz wójta 
gminy Nowa Ruda, Bogusława 
Rogińskiego, poświęcił go dzie-
kan noworudzki, ks. Jerzy Kos. 
Pomnik składa się z siedmiu ele-

mentów wykonanych z piaskow-
ca. W centrum stoi krzyż i tab-
lica z napisem: „W hołdzie Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II – 
włodowiczanie”. Po obu stronach 
krzyża leżą płyty z tytułami napi-
sanych przez Papieża książek. 
Ponieważ  wzgórze z pomnikiem 
usytuowane jest przy drodze z 
Nowej Rudy do Wambierzyc i 
Kudowy, jest nadzieja, że nie bę-
dzie tylko miejscem refleksji pa-
rafian  z Włodowic, ale zatrzy-
mają się przy nim przejeżdża-
jący tędy pielgrzymi, podróżni 
i turyści.

Mogą działać
AKCJA KATOLICKA DIE- 
CEZJI ŚWIDNICKIEJ ma oso- 
bowość prawną. Została ona 
 nadana przez Urząd 
Ministra Spraw Wew- 
nętrznych i Admini- 
stracji 15 września. 
Oznacza to, że może re-
alizować wszystkie za-
dania statutowe. Akcja 
Katolicka jest strukturą 
religijną i poprzez ten 
fakt jej zasadniczym celem jest 
formacja duchowa, moralna i 
kulturalna. Ważnym zadaniem 
dla jej członków jest świadome 
uczestnictwo we wszystkich sfe-
rach życia publicznego oraz re-
alizacja społecznego wymiaru 

wiary i społecznego obywatel-
stwa Kościoła. Dokonuje się to 
przez kształtowanie chrześcijań-

skiego sumienia, troskę 
o rodzinę i wychowa-
nie, zabieganie o odno-
wę moralną społeczeń-
stwa, troskę o szerzenie 
miłosierdzia chrześci-
jańskiego, zaangażowa-
nie w życie społeczne 
i polityczne, prowadze-

nie działalności gospodarczej, 
podjęcie działań w sferze kultu-
ry, pozyskiwanie środków maso-
wego przekazu dla dzieła ewan-
gelizacji. Diecezjalnym asysten-
tem kościelnym Akcji Katolickiej 
jest ks. Piotr Śliwka.

Posłowie u Ordynariusza
PARLAMENTARZYŚCI z 
terenu naszej diecezji spotka-
li się z ks. bp. Ignacym Decem 
(na zdjęciu). 22 październi-
ka Ordynariusz podjął go-
ści w swej rezydencji kolacją. 
Tematem rozmów były spra-
wy społeczne oraz perspekty-
wy i kierunki rozwoju naszego 

społeczeństwa. Przy wspólnym 
stole zasiedli m.in.: Zbigniew 
Chlebowski (PO), Ryszard 
Wawryniewicz (PiS), Katarzyna 
Mrzygłodzka (PO), Jakub Szulc 
(PO), Henryk Gołębiewski (SLD), 
Grzegorz Kołacz (Samoobrona), 
Giovanni Roman (PiS), Waldemar 
Wiązowski (PiS).
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Słowo naszego Biskupa

ŚW. JADWIGA 
I JAN PAWEŁ II 

Jadwiga zapisa-
ła się w historii 
Śląska jako nie-
wiasta rozmod-
lona, kontem-
plująca Boga. Na 
modlitwie czu-

ła się najlepiej. Już w swo-
jej młodości w klaszto-
rze w Kitzingen pokochała 
owo trwanie przed Bogiem. 
Kronikarze wzmiankują, że 
spędzała niekiedy na modli-
twie całe noce, że codzien-
nie przebywała w kościele 
od wczesnych godzin ran-
nych do południa, uczest-
nicząc w wielu Mszach św. 
Kościół i liturgia były dla niej 
umiłowanym miejscem. Ten 
eucharystyczny rys pobożno-
ści św. Jadwigi uwydatnił pa-
pież Klemens IV w kazaniu 
podczas uroczystości kano-
nizacyjnych, które odbyły się  
zaledwie 24 lata po śmier-
ci Świętej. Podobny rys roz-
modlenia spotykaliśmy u słu-
gi Bożego. Całą swoją działal-
ność apostolską wyprowadzał 
z modlitwy. W dzisiejszym 
„Gościu Niedzielnym” znaj-
dujemy piękne świadectwa 
o modlitwie Jana Pawła II. 
Papież oddychał modlitwą. 
Ceremoniarz papieski bp 
Piero Marini musiał go nie-
kiedy wydobywać ze skupie-
nia modlitewnego, by Papież 
mógł przejść do następnej 
zaplanowanej czynności. Tak 
było w Fatimie przed figu-
rą Matki Bożej, tak było w 
Jerozolimie w Wieczerniku w 
czasie Mszy św. Papieski foto-
graf Arturo Mari robił chętnie 
zdjęcia Papieżowi podczas 
modlitwy. Najpiękniejsze 
zdjęcie – jego zdaniem – po-
zostało z tegorocznej Drogi 
Krzyżowej w Koloseum w 
Wielki Piątek, zdjęcie zrobio-
ne kilka dni przed śmiercią, 
gdy Ojciec Święty, przytulony 
do krzyża, za pośrednictwem 
telewizji łączył się z uczest-
nikami Drogi Krzyżowej w 
swojej prywatnej kaplicy. 

BP IGNACY DEC
Trzebnica, 16.10.2005 r.

Święto Niepodległości w Wałbrzychu

Wskrzeszone z niebytu
Tego święta miało nie być. 
Przez lata starannie o nim 
zapominano, tak aby stopniowo 
wymierało w świadomości 
kolejnych pokoleń. Historia 
potoczyła się inaczej i mimo że 
przypada w zimnym listopadzie, 
to w sercach Polaków zalicza się 
do najgorętszych.

– Komunistyczna propa-
ganda zrobiła swoje – mówi 
ks. Julian Źrałko, proboszcz 
wałbrzyskiej parafii pw. św. Je-
rzego i Matki Bożej Różańco-
wej. – Z czasem świadomość, 
czym niegdyś było Święto Nie-
podległości, stała się minimal-
na, a pamięć o nim zachowała 
się wśród ludzi starszych.

Nie mogło być mowy

Jak mówi wałbrzyski pro-
boszcz, miejsce po wydarzeniu 
obchodzonym 11 listopada mia-
ła zastąpić inna data – 22 lip-
ca. – Niestety, w umysłach wie-
lu młodych ludzi udało się do-
konać tej swoistej „przemiany”, 
dlatego gdy po przełomie koń-
ca lat osiemdziesiątych z po-
wrotem otrzymaliśmy wolność, 
Święto Niepodległości trzeba 
było niemalże wyciągać z nie-
bytu.

W stwierdzeniu tym nie ma 
przesady, bo jak mówi ks. J. 
Źrałko, o oficjalnym obchodze-
niu tej uroczystości w latach pa-
nowania reżimu komunistycz-
nego nie mogło być mowy. Opi-
nię tę potwierdza inny wałbrzy-
ski kapłan ks. Bogusław Wer-
miński, proboszcz parafii pw. 
św. Aniołów Stróżów, w któ-
rej obecnie co roku odbywają 
się główne uroczystości z oka-
zji Święta Niepodległości. – Co 
najwyżej udawało się podczas 
Mszy św. wspominać, jak waż-
na to dla nas data – opowiada. 
– Ale i to nie było praktykowa-
ne we wszystkich parafiach. Jak 
mówi ks. Wermiński, dopiero w 
końcu w 1988 r. udało się zorga-
nizować oficjalne uroczystości.

– Wcześniej, jeśli w 
kościele pojawiali się 
ludzie specjalnie z tej 
okazji, to była to tyl-
ko nieliczna grupa „wta-
jemniczonych” – mówi 
ks. J. Źrałko.

– Jedynie jakieś ci-
che nabożeństwa – do-
daje Józef Obacz, wałbrzysza-
nin, działacz na rzecz wybudo-
wania w Wałbrzychu Pomnika 
Niepodległości. – Do 1980 ro-
ku nie można było nawet roz-
mawiać o oficjalnym obchodze-
niu tego dnia.

Stopniowe odradzanie

Powrót Święta Niepodległo-
ści do umysłów mieszkańców 
ziemi wałbrzyskiej nie bez po-
wodu zbiega się w czasie z po-
wstaniem tam Klubu Inteligen-
cji Katolickiej. Między innymi ta 
organizacja przyczyniła się do 
stopniowego odradzania zwy-
czaju uroczystego obchodzenia 
tego dnia. – Nie da się ukryć, 
że gdy święto powróciło na 
karty kalendarza, wśród części 
społeczności wałbrzyskiej po-
czątkowo wywoływało to zdzi-
wienie – wspomina ks. J. Źrał-
ko. – Paradoksalnie spory kło-
pot sprawiali sami nauczyciele 
kształceni na idei 22 lipca. Ale i 
to udało się przezwyciężyć.

U Aniołów Stróżów

Zdaniem ks. J. Źrałki, dzień 
11 listopada cały czas czeka 
jednak na wypełnienie. – Sta-

le brakuje mi w nim 
głębokich, wyraźnie 
przekazywanych treści 
o roli religii, o mocy 
ducha naszego naro-
du czy o sile, jaką sta-
nowi rodzina, będąca 
przecież jego funda-
mentem – mówi.

Początkowo, po przemia-
nach, próbowano organizować 
obchody w poszczególnych 
wałbrzyskich parafiach. – Szyb-
ko jednak doszliśmy do wnio-
sku, że znacznie lepiej jest, 
gdy takie uroczystości są zcen-
tralizowane – mówi ks. J. Źrał-
ko. – Dlatego od lat obchodzi-
my je w parafii pw. św. Aniołów 
Stróżów. – Oprócz tego trzy-
nastego każdego dnia miesią-
ca w intencji Ojczyzny odpra-
wiane są specjalne Msze św. – 
mówi tamtejszy proboszcz ks. 
B. Wermiński. Taki zwyczaj na-
rodził się przed laty, w związku 
z wprowadzeniem w 1981 roku 
stanu wojennego.

Obecnie obchody Święta 
Niepodległości w Wałbrzychu 
to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w mieście. – Uczestni-
czą w nich wszystkie liczące 
się organizacje i stowarzysze-
nia społeczne i religijne – mó-
wi ks. B. Wermiński. – Zawsze 
towarzyszą im zarówno ucznio-
wie szkół, jak i studenci uczelni 
wyższych. Nie brakuje oczywi-
ście lokalnych władz, a oprócz 
pochodu, w tradycję obchodów 
wpisało się to, że przewodniczy 
im biskup.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Tradycją 
obchodów 
 jest to, 
że obok siebie 
z narodowymi 
symbolami stają 
najstarsi 
i najmłodsi
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Właściwie od same-
go początku ist-
nienia diecezji ks. 
bp Ignacy Dec nie 

ukrywał, że zależy mu na po-
siadaniu własnego seminarium. 
Można było znaleźć argumen-
ty torpedujące zasadność prze-
niesienia naszych kleryków do 
Świdnicy. Jednak pasterskie ro-
zeznanie sytuacji przeważyło 
szalę na korzyść rozwiązania, ja-
kie zrealizowano z początkiem 
trwającego roku akademickiego. 

Wielki dzień

naszego Kościoła rozpoczęła Eu-
charystia. Katedralnej celebracji 
przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. bp Stefan Cichy, biskup legni-
cki. Przy ołtarzu modlili się tak-
że m.in. nasz Ordynariusz, kuria-
liści, księża profesorowie, świd-
niccy proboszczowie i dziekani. 
W katedrze oprócz studentów 
świeckich i alumnów byli obecni 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych i posłowie na Sejm V ka-
dencji. Szczególnymi gośćmi by-
li rektorzy wyższych uczelni i za-
przyjaźnionych seminariów.

Podczas homilii Biskup legni-
cki mówił m.in. o wartości i po-
trzebie formacji seminaryjnej do 
kapłaństwa oraz o roli, jaką ma 

edukacja teo-
logiczna świe-
ckich. 

D r u g a 
część inaugu-
racji to uroczy-
sta akademia 
w auli kurial-

nej. Przewodniczył jej ks. Adam 
Bałabuch, wikariusz generalny i 
rektor WSD Diecezji Świdnickiej. 
Współprzewodniczącymi byli: 
prof. dr hab. Tadeusz Luty – rek-
tor Politechniki Wrocławskiej i 
przewodniczący Kolegium Rekto-
rów Wyższych Uczelni w Polsce, 
ks. prof. dr hab. Józef Pater – rek-
tor PWT we Wrocławiu, prof. dr 
hab. Stanisław Dąbrowski – rek-
tor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Legnicy, ks. dr Le-
opold Rzodkiewicz – rektor WSD 
Diecezji Legnickiej, ks. dr Marian 

Biskup – rektor MWSD we Wroc-
ławiu, o. dr Remigiusz Gruca – 
rektor WSD Ojców Franciszka-
nów we Wrocławiu.

Ks. Adam Bałabuch swoje sło-
wa powitania i życzeń zakończył 
wezwaniem: – Ufni w Bożą po-
moc, opiekę Pani Świdnickiej i 
św. Wojciecha, patrona semina-
rium, rozpoczynamy nowy rok 
akademicki. Oby to był czas po-
myślności, szczęścia i dobra.

Pierwszym aktem otwarte-
go roku studiów była imma-
trykulacja, czyli włączenie no-
wo przyjętych do grona stu-
dentów. Przyrzeczenie godne-
go reprezentowania uczelni, pil-
nego przykładania się do stu-
diów i rzetelnego świadectwa 
życia przyjął rektor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego, ks. Jó-
zef Pater.

Wykład inauguracyjny

wygłosił ks. bp Stefan Cichy. Te-
matem rozprawy była kwestia 
piękna w liturgii. Ordynariusz 
legnicki, przywołując autoryte-
ty Kościoła, przypomniał, że li-
turgia jest miejscem spotykania 
udzielającego się piękna. Spot-
kanie to jest możliwe przez zna-
ki. Za ich pomocą można po-
ruszyć ludzkie serce, by umoc-
nić wiarę, nadzieję i miłość. Ce-
lebracja liturgiczna ma zatem 
budzić zachwyt. W ten sposób 
zwraca ona człowieka ku Bo-
gu. Wykładowca zaznaczył przy 
tym, że nie chodzi tu o okaza-
łość, ale o szlachetne piękno. 
Wyraża się ono przez harmonię 
przestrzeni i materialnej strony 
liturgii (wyposażenie kościoła, 
muzyka, szaty liturgiczne). 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

Kto dobrze zaczyna...

Immatrykulacja 
jest aktem 
włączenia 
młodzieży 
w grono 
studentów 
danej uczelni

tekst i zdjęcia 
KS. ROMAN 

TOMASZCZUK

29 października, 
w kurialnej auli, 

nikt nie wątpił, 
że bierze udział 
w historycznym 

wydarzeniu. Uczestnicy 
inauguracji Wyższego 

Seminarium Duchownego 
Diecezji Świdnickiej 

z szacunkiem wyrażali się 
o skutecznej determinacji 

naszego Biskupa.
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Ważną wskazówką dla 
wszystkich odpowiedzialnych 
za liturgię była uwaga o tym, 
że troska o piękno celebracji 
jest wyrazem ofiary i miłości. 
Ostatnie słowa Biskup skiero-
wał do alumnów. – Obyście to 
piękno przeżywali i umieli się 
nim dzielić.

Przemówienia

rektorów: Tadeusza Lutego i ks. 
Józefa Patera koncentrowały się 
na historycznym wymiarze wy-
darzenia, w którym uczestni-
czyli. – Inauguracja to początek 
– oby długiej i wspaniałej – hi-
storii świdnickiego seminarium. 
Trzeba pogratulować ks. bp. Ig-
nacemu Decowi, że w tak krót-
kim czasie zorganizował nową 
uczelnię, która ma już swoją at-

mosferę, wykładowców 
i adeptów wiedzy teolo-
gicznej – mówił rektor 
politechniki. Do studen-
tów zaapelował o poko-
rę wobec wiedzy i świę-
tości. Kleryków prosił, 
by służyli kiedyś innym 
i pomagali w  rozumie-
niu i poznawaniu zna-
ków czasu.

Ksiądz rektor nato-
miast wyraził przekona-
nie, że, kto dobrze zaczyna, ten 
dobrze kontynuuje. Studentom 
przypomniał, że mają nie tylko 
prawa, ale i obowiązki, a wy-
kładowcom życzył cierpliwości, 
wytrwałości i asystencji Ducha 
Świętego. 

Na koniec głos zabrał ks. bp 
Ignacy Dec. Przyznał, że począt-
ki świdnickiej uczelni teologicz-

nej są skromne, ale bu-
dzą radość i nadzieję. – 
Ufamy, że refleksja te-
ologiczna będzie owo-
cować kapłanami i ab-
solwentami świeckimi 
– mówił. – Wyruszając 
w tę drogę, chcę mó-
wić o radości i wdzięcz-
ności wobec tych, dzię-
ki którym seminarium 
może funkcjonować w 
mieście biskupim. Bez 

kapłanów naszej diecezji nic bym 
nie zrobił. Dziękuję wam za tro-
skę i życzliwość – podkreślił. 

Klerykom życzył radosnego 
kształtowania umysłów, umac-
niania sumień, odkrywania i 
realizacji powołania.

Na koniec wszyscy goście zo-
stali podjęci obiadem w murach 
budującego się seminarium. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 

Kto dobrze zaczyna...
WYKŁADOWCY

ksiądz biskup prof. dr hab. 
Ignacy Dec (metafizyka), 
ks. dr S. Araszczuk (litur-
gika), ks. dr J. Babacz (hi-
storia filozofii), ks. dr A. 
Bałabuch (homiletyka), ks. dr 
W. Baczyński (wstęp do filo-
zofii, filozofia przyrody), ks. 
mgr R. Brudnowski (teolo-
gia praktyczna), ks. lic. T. 
Chlipała (ćwiczenia z teolo-
gii), ks. dr S. Chomiak (histo-
ria Kościoła, kancelaria para-
fialna), ks. dr F. Głód (psy-
chologia ogólna, osobowości 
i pastoralna), ks. dr R. Kisiel 
(religiologia, antropologia 
filozoficzna), mgr A. Kośna 
(łacina), ks. dr M. Korgul 
(wprowadzenie w chrześci-
jaństwo, katechetyka), ks. dr 
J. Lipniak (ekumenizm), ks. 
dr K. Moszumański (historia 
Kościoła), mgr A. Ora (angiel-
ski), ks. dr S. Paszkowski (te-
ologia praktyczna małżeństwa 
i rodziny), M. Plewacki (fone-
tyka), ks. lic. S. Przerada (te-
ologia duchowości, spowied-
nictwo), ks. dr hab. T. Reroń 
(teologia moralna), ks. dr L. 
Rzodkiewicz (patrologia, gre-
ka), ks. mgr W. Szczęch (ety-
ka), ks. mgr P. Śliwka (Akcja 
Katolicka), ks. dr A. Tomko 
(katechetyka grup specjal-
nych), ks. dr R. Zapotoczny 
(pedagogika specjalna), ks. 
mgr W. Zmysłowski (muzyka 
kościelna). 



U góry: I rok 
teologii 
w Świdnicy 
rozpoczęło 
31 świeckich 
studentów. 
Ks. rektor Józef 
Pater wręczył im 
indeksy.
Poniżej: Zaproszeni 
goście i studenci 
świdnickiej 
teologii.



Ks. Jan Wnęk, dyrektor 
Centrum Formacji Misyjnej,
5 października wziął udział
w spotkaniu dekanalnych referentów 
misyjnych  w Świdnicy.
O tym, jak dzielić się wiarą z ludźmi
z dalekich krajów,
nie wyjeżdżając z Polski, a także kto 
i w jaki sposób może wyjechać,
rozmawiała z nim Dorota Bareła. 

DOROTA BAREŁA: Co my ja-
ko wierni diecezji świdnickiej 
możemy zrobić dla misji?

KS. JAN WNĘK: – Przede 
wszystkim uświadomić sobie, że 
ja też mogę pomóc. Jezus, gdy 
rozmnażał chleb, zwrócił się z 
poleceniem: „Wy dajcie im jeść” 
nie do możnych, ale do aposto-
łów. A efekt? Chociaż mieli tyl-
ko pięć bochenków chleba i dwie 
ryby nakarmili nimi ponadpięcio-
tysięczny tłum! Właśnie taki mój 
mały wkład, pomnożony przez 
Ducha Świętego, może przyjść z 
pomocą wielu. Wystarczy nawet 
krótka, pięciominutowa modli-
twa. Mogę ofiarować w tej in-
tencji także to, co i tak mam, np. 
moje dobrze wypełnione obo-
wiązki, uczciwą pracę, cierpienie. 
To mogą być te ewangeliczne ry-
by. A bochenki chleba? Niech 
to będzie choćby 2 zł. Zebrane 
wspólnie mocno przyczyniają się 
do pomocy w pracy misyjnej. 

Kto może wyjechać na misje?

– Powołanie misyjne to po-
wołanie w powołaniu. Ksiądz, 
siostra zakonna, brat, oso-
ba świecka muszą odczytać na-
tchnienie Ducha Świętego, któ-
ry chciałby, by służyli w dalekich 
krajach. Najlepiej – jeżeli cho-
dzi o ludzi świeckich – by kandy-
dat był stanu wolnego, bez zo-
bowiązań. Chociaż zgłaszają się 
także małżeństwa. Na przykład 
kilka lat temu dwie młode pary 
wyjechały do Kazachstanu i Cza-
du, a małżeństwo, które odcho-
wało już swoje dzieci, do Tanza-

nii. Świeccy wyjeżdżają na 3-let-
ni kontrakt, z możliwością prze-
dłużenia, księża na 6-letni. 

Co powinien zrobić kapłan, 
który rozeznaje w sobie po-
wołanie misyjne? 

– Zgłosić się do swojego bi-
skupa ordynariusza. Kapłani są 
bardzo potrzebni: bez przerwy 
otrzymujemy prośby o nich od 
biskupów z różnych stron świata. 
Aby przybliżyć, w jakiej sytuacji 
są niektóre kraje, posłu-
żę się porównaniem: die-
cezja świdnicka ma po-
nad 300 kapłanów, a w 
podobnej pod względem 
liczby mieszkańców, die-
cezji w Papui-Nowej Gwi-
nei jest ich tylko dwuna-
stu, przez co Msza św. 
może być odprawiana 
w poszczególnych miej-
scowościach raz na dwa 
miesiące. Dlatego chcę 
uwrażliwić tych, których 
Duch Święty zaprasza na 
misje, a słyszą od ludzi 
zachętę do pozostania w Pol-
sce. Jeśli ulegną pokusie, tamtej-
sze wspólnoty nadal będą pozba-
wione Ewangelii i Eucharystii, a 
wzbogacenie Kościoła o nowych 
wyznawców Chrystusa – wielkie 
dobro, którego chciał Duch Świę-
ty – zostanie zaniedbane!

Czy to znaczy, że potrzeba 
przede wszystkim księży?

– Oni są bardzo potrzeb-
ni. Ale nie tylko oni. Pamiętam, 
gdy podczas wyjazdu do Ekwa-
doru wziąłem udział w spotka-
niu biblijnym religijnej „śmietan-
ki” wioski. Pięćdziesięciotysięcz-
na parafia, 40 wiosek, dwóch ka-
płanów, Msza w każdej z nich raz 
w miesiącu. Podczas omawiania 
sakramentów potrafili wymienić 
tylko cztery spośród nich. Wte-
dy pomyślałem, że nasze dzieci 
w II klasie otrzymują więcej niż 
oni, którzy przecież chcieliby się 
czegoś nauczyć. Ci dwaj księża 
nie mieli czasu na takie spotka-
nia, przydałaby się siostra, brat, 
ktoś świecki. 

Co w takim razie ma 
zrobić świecki, gdy ro-
zezna powołanie?

– Zgłosić się do 
diecezjalnego dyrek-
tora Papieskich Dzieł 
Misyjnych i delegata 
ds. misjonarzy (w tym 
wypadku ks. Marka 
Gałuszki, który urzę-
duje w kurii, tel. 074/ 
85-14-101), żeby tę 
chęć zweryfikować. A 
ponieważ najważniej-

sza jest wiara poparta zaan-
gażowaniem, zacząć działać 
na rzecz misji w miejscu swo-
jego zamieszkania: np. po-
prowadzić grupę Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci, gru-
pę modlitewną, zorganizo-
wać wyjście kolędników mi-
syjnych. Warto pamiętać, że 
motywacją wyjazdu na misje 
osoby świeckiej ma być wia-
ra, a nie tylko chęć służenia 
innym. Wyjechać do pomo-
cy w krajach misyjnych z mo-
tywów humanitarnych może 
także niewierzący, ale on nie 
będzie misjonarzem. Dlate-
go podczas formacji nad mo-
tywami trzeba będzie praco-
wać. Później następuje roze-
znanie przez odpowiedzial-
nych za misjonarzy, czy czło-
wiek danej profesji jest po-
trzebny w jakimś kraju mi-
syjnym. Jeśli tak, a kandydat 
spełnia też inne warunki (pre-
dyspozycje psychiczne, inte-
lektualne), zostaje posłany na 
roczne przygotowanie w Cen-
trum Formacji Misyjnej.

Czego chciałby Ksiądz życzyć 
diecezji świdnickiej?

– Ta diecezja dopiero po-
wstała i mam nadzieję, że w 
swojej dojrzałości i trosce o 
cały Kościół zrodzi powołania 
misyjne spośród księży diece-
zjalnych i ludzi świeckich. Ci 
którzy wyjadą, będą świadka-
mi wiary tego Kościoła: to zna-
czy Kościoła świdnickiego. Bę-
dą naszymi misjonarzami! 
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Jak dzielić się wiarą z innymi?

Każdy z nas może być misjonarzem!

Gdy pomyślimy,
że dwie trzecie 
ludzkości
nie poznało 
jeszcze Chrystusa 
jako swego 
Zbawiciela,
to powinien
w nas budzić się 
niepokój,
że wciąż dla misji 
robimy za mało! 
– mówi ks. Jan 
Wnęk

CENTRUM
FORMACJI MISYJNEJ

w Warszawie, utworzone w 1984 r.,
przygotowuje nowych misjonarzy 
spośród księży diecezjalnych, zwa-
nych fideidonistami, osób świeckich 
i zakonnych, których zgromadzenia 
nie dysponują własnymi ośrodka-
mi formacji misyjnej. Prowadzi na-
ukę języków obcych, formuje misjo-
logicznie oraz duchowo. W ciągu 21 
lat przygotowało do pracy misyjnej 
670 osób, w tym: 311 księży diece-
zjalnych, 90 zakonnych, 190 sióstr 
zakonnych, 19 braci zakonnych i 60 
osób świeckich. 
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Zaczęli i skończyli modlitwą 
w kościele. Oddali hołd Janowi 
Pawłowi II, wykorzystując dary, 
które ofiarował im Stwórca 
– młodzi z Marcinowic 
i ich przyjaciele koncertowali 
dziesięć godzin.

Właściwie taki program po-
winien być zrealizowany w Świd-
nicy. 27 października podczas 
koncertu „Szukałem was, teraz 
wy do mnie przychodzicie” w 
Marcinowicach poziomu prezen-
tacji, zaangażowania młodych, 
różnorodności form – nie po-
wstydziłoby się biskupie miasto. 
I nie byłoby kłopotów z widow-
nią. 

Program 

spotkania był nad wyraz bogaty. 
Najpierw Eucharystia pod prze-
wodnictwem ks. Mariana Lewan-
dowskiego, potem występy w sa-
li gimnazjum. Prezentowały się 
m.in. zespoły muzyczne „Dobra 
Nowina”, „Nokturn”, „Viatori”, 
schola z Wir oraz soliści: Łukasz 
Kundziasz, Wojciech Baran, Grze-
gorz Wierzba. Można było po-
dziwiać pokaz lekkoatletyczny w 
wykonaniu szkolnych akrobatów. 
Wieczorem, już w Śmiłowicach, 
Apel Jasnogórski pozwolił wyci-
szyć całodzienne emocje. 

Cel

festiwalu był precyzyjny i ambit-
ny. – Przypomnieć pontyfikat, 
modlić się o beatyfikację, zakoń-

czyć Rok Eu-
charystii, uka-
zać rolę Maryi 
w życiu wier-
nych, zapre-
zentować ta-
lenty muzyczne, zintegrować 
uczestników, promować mło-
dych artystów – tłumaczy Ry-
szard Fidler, pomysłodawca i or-
ganizator wydarzenia. Pięknie. 
Daj Boże, żeby owoce zbiera-
li uczestnicy występów. Byłyby 
one jednak łatwiejsze do osiąg-
nięcia, gdyby frekwencja pub-
liczności była większa. – Mło-
dy człowiek, by mógł odnaleźć 
swoją tożsamość, potrzebuje ak-
ceptacji i podziwu ze strony do-
rosłych – wyjaśnia Danuta Sma-
gieł z Kuratorium Oświaty. Wte-
dy ma szansę poznać swoją war-
tość i godność. 

Impreza 

była pomyślana z godnym po-
dziwu rozmachem. Zabrakło jed-
nak tych, do których była adreso-
wana. Jest to strata zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Być 
może jest to wina trudności ko-
munikacyjnych. A może środowi-
sko nie jest przygotowane na od-
biór takiej formy prezentacji. Tak 
czy inaczej, wygląda na to, że ani 
rodzice, ani społeczność gminy 
nie dotrzymali kroku występu-
jącej młodzieży. Zatem może w 
przyszłości trzeba będzie zre-
zygnować z artystycznego mara-
tonu, a zaproponować bieg krót-
kodystansowy? – na miarę pub-
liczności. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Marcinowicki koncert papieski 

Maraton talentów

Szkolny zespół 
„Dobra Nowina” 

podczas 
Eucharystii
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Już po raz drugi czekają 
nas siatkarskie pojedynki 
ministrantów naszej diecezji.

W sobotę 26 listopada w 
Głuszycy odbędzie się II Die-
cezjalny Turniej Piłki Siatko-
wej. Patronat nad imprezą roz-
postarł nasz ordynariusz bp Ig-
nacy Dec. Nagrodą główną w 
konkursie będzie puchar pro-
boszcza parafii, na terenie któ-
rej odbędzie się turniej – pw. 
Matki Bożej Królowej Polski.

– Do udziału w konkursie 
zapraszamy ministrantów klas 
gimnazjalnych – mówi ks. Ja-

nusz Garula, główny organiza-
tor turnieju. – Wyjątkowo w 
składzie zespołów reprezen-
tujących poszczególne para-
fie może znajdować się jeden 
uczeń szkoły średniej.

Oprócz pucharów dla dru-
żyn, które zajmą kolejne czo-
łowe miejsca, organizatorzy 
przewidzieli również nagrody 
niespodzianki. Zespoły zain-
teresowane wzięciem udzia-
łu w turnieju powinny zgło-
sić się do ks. Janusza Garu-
li – tel. (0-74) 845-63-35, kom. 
0501-481-559.

SŁAW

Turniej piłki siatkowej

Zmagania ministrantów

Niemal wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mro- 
winach koło Żarowa wzięli 
udział w specjalnym przed- 
stawieniu poświęconym Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 
Na spotkanie, które odbyło 
się w sobotę 29 października, 
przybył między innymi nasz 
ordynariusz bp Ignacy Dec.

Wczesnym wie-
czorem w tamtejszej 
świetlicy uczniowie 
zaprezentowali słow-
no-muzyczną insce-
nizację ku czci Papie-

ża Polaka. Nie zabrakło takich 
znanych pieśni, jak „Abba, Oj-
cze” czy słynnej już „Barki”, 
przeplatanych cytatami z do-
kumentów i homilii wygłoszo-
nych przez Jana Pawła II. Kilka-
krotnie uczestnicy mogli tak-
że usłyszeć odtwarzane nagra-
nia słów naszego Wielkiego 
Rodaka.

Spotkanie przygotowali na-
uczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
wraz z działającą tam 
Dziecięcą Krucjatą Eu-
charystyczną.

SW

Akademia w Mrowinach

Dla Papieża

Biskup Ignacy 
Dec wśród dzieci 
biorących udział 
w przedstawieniu
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– Patron parafii, św. Józef, jest dla nas 
wzorem na trudne czasy bezrobocia 
– mówi ks. Bogdan Czemplik, proboszcz 
parafii pw. św. Józefa w Łagiewnikach. 
– Jako robotnik uczy wytrwałości.

Parafia istniała już w XII w. (le-
żała na trasie szlaku handlowego 
Wrocław–Praga), przez prawie dwie-
ście lat należała do cystersów. Gdy 
w XVI w. kościół parafialny (obecnie 
katolicki MB Częstochowskiej) prze-
jęli protestanci, katolicka świątynia 
św. Józefa powstała z części tutejsze-
go pałacu. O historii tych terenów w 
2003 r. została wydana książka „Ła-
giewniki” Sebastiana Ligarskiego.  

Praca

Parafia liczy 2150 osób.
– Niestety, coraz bardziej się sta-

rzeje: więcej umiera, niż się rodzi, ślu-
bów jest niewiele – wyjaśnia ks. Bog-
dan Czemplik. – W czasach przemian 
zlikwidowano POHZ, POM, cukrownię, 
przestano wykorzystywać nasze dobre, 
pszenno-buraczane ziemie. Ludzie są 
przygnębieni, zdezorientowani, bo bra-
kuje pracy. Dlatego szukają zajęcia we 
Wrocławiu, Dzierżoniowie, wyjeżdża-
ją za granicę. 

W parafii są Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II, Gimnazjum Piastów Ślą-
skich i szkoła wieczorowa. Pracują tu 
kapłan i dwie katechetki. 

– Uczące się w Łagiewnikach dzie-
ci pochodzą z różnych parafii i są do-
wożone do szkoły z okolicznych miej-
scowości, dlatego trudno utworzyć ja-
kąś wspólnotę dla nich – mówi ks. pro-
boszcz. – Organizują natomiast akade-
mie z okazji uroczystości.

W parafii istnieją Żywy Różaniec, ra-
da parafialna, grupa ministrantów...

Remonty

– Mimo trudnej sytuacji, bardzo wie-
lu ludziom zależy na kościele – podkre-
śla ks. Czemplik. – Pracują, składają ofia-
ry na remonty. 

– W 1988 wybudowano salę ka-
techetyczną na plebanii. Od 1998 do 
2000 r. przeprowadziliśmy kapitalny re-
mont kościoła św. Józefa, dokonaliśmy 
konserwacji obrazów i figur; niedaw-
no wstawiliśmy elektroniczne organy  – 
wymienia. – Później zajęliśmy się ele-
wacją i dachem u Matki Bożej Często-
chowskiej, wyremontowaliśmy organy, 
wstawiliśmy osiem witraży. Dzięki pa-
rafianom umeblowaliśmy zakrystię, do-
prowadziliśmy wodę. A Apel Jasno-
górski codziennie wybijają kuranty na 
dzwonnicy – założone także przy po-
mocy parafian. 

DOROTA BAREŁA

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,  
ul. Kłodzka 3, tel. (071) 393-94-75  
58-210 Łagiewniki

KS. BOGDAN 
CZEMPLIK

wicedziekan dekanatu Dzier- 
żoniów Północ. Święcenia ka- 
płańskie przyjął w 1963 r., 
pracował jako wikariusz w Gó- 
rze Śląskiej, Legnicy i w Wał- 
brzychu. Był proboszczem u 
św. Bartłomieja w Topoli i u św. 
Anny w Szewcach. Od 1980 r. 
proboszcz parafii w Łagie- 
wnikach.

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Nie zapomnieć o przeszłości

swidnica@goscniedzielny.pl
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Chciałbym, by parafianie nigdy nie zatracili wiary, 
ale nią żyli. Bo to, co robią, czynią na chwałę Bożą i 
dla pokoleń, które przyjdą po nas. W Łagiewnikach 
dbamy, by nie zapomnieć o przeszłości. Nasz po-
mnik pamięci narodowej przypomina o bojowni-
kach, którzy oddali życie za ojczyznę, a 11 listopa-
da co roku odbywają się uroczystości ku ich czci. 
W tym roku przy kościele Matki Bożej postawili-
śmy obelisk, upamiętniający tych, którzy zostali 
na Wschodzie. Chcemy także wznieść pomnik ka-
płanom, którzy pracowali w tej parafii od XII w., 
byśmy mogli się przy nim modlić za wszystkich, 
którzy się tu trudzili, by wiara przetrwała do na-
szych czasów: tych, których pamiętamy, i tych, o 
których zapomniano przez stulecia. Staramy się 
modlić i organizować uroczystości okolicznościo-
we – w zależności od potrzeb i sytuacji. W tym ro-
ku na przykład szkoła podstawowa przygotowała 
program na Dzień Papieski. Organizujemy Dzień 
Kresowiaka. Pragniemy też się troszczyć o wszyst-
kich: i chorych, i dzieci, ale niestety – mimo pomo-
cy parafian – nie na wszystko wystarcza środków. 

Zapraszamy na Msze św.
  kościół parafialny pw. św. Józefa: dni powszednie godz. 

7.30 i 17.00 (w lecie o 18.00)
  kościół pomocniczy Matki Bożej Częstochowskiej: niedziele 

godz. 8.00, 9.30 i 11.00; w święta zniesione o godz. 9 i 18

U góry: Gdy w XVI w. protestanci przejęli 
tutejszą świątynię, właściciel majątku 

przekazał katolikom część pałacu. 
Tak powstał kościół parafialny św. Józefa.

Poniżej: W kościele p0omocniczym Matki Bożej 
Częstochowskiej Msze św. odbywają się 

w niedziele i święta
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