
Wałbrzych trwa na modlitwie w inten-
cji beatyfikacji Jana Pawła II. Kolejną 

stacją sztafety apelowej była parafia pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego. 2 grudnia 
parafianie i goście, wśród których był 
ks. bp Ignacy Dec, wysłuchali progra-
mu o Ojcu Świętym przygotowanego 
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 
30. Oprawą muzyczną modlitwy zajął się 
parafialny zespół „Kamyczki”. Ordynariusz 
na ręce proboszcza, ks. prałata Wiesława 
Brachuca, wyraził uznanie za organizację 
modlitwy. Na zakończenie wspomniał o 
wizycie ad limina. Zwrócił też uwagę, że 
Papież Polak wypełnił swoją misję w stylu 

Apostołów Piotra, Jana i 
Pawła. Ostatnim aktem 
modlitwy było zapalenie 
zniczy pod krzyżem na 
placu przykościelnym.  
 

WAŁBRZYSKA SZTAFETA APELOWA 

Nieraz się zastanawiam, 
co znaczy stwierdze-

nie: dobra modlitwa. Z 
przyjacielem rozmawia 
się o wszystkim: dzieli 
się radość i smutek. Z do-
brym przyjacielem można 
też razem pomilczeć. Po 
prostu być i rozumieć się 
bez słów – wtedy, gdy 
wszystko idzie dobrze, 
lub gdy jest tak źle, że 
nie ma się siły nic mówić. 
Modlitwa to spotkanie z 
Najlepszym Przyjacielem. 
Dlatego nie bójmy się do 
Niego mówić i nie oba-
wiajmy się milczeć w Jego 
obecności.   

ŚWIDNICKI
11 grudnia 2005  nr 50/84
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Pomimo mrozu 
Kasia Mach 
wytrwała  
do końca 
modlitwy

ZA TYDZIEŃ
 Powołanie do bycia w świecie: 
     konsekrowana dziewica
 Obłóczyny w seminarium
 Panorama parafii: ŚW.
     BARTŁOMIEJA W KUDOWIE 
     ZDROJU CZERMNEJ
 INSTALACJA KAPITUŁY  
     KATEDRALNEJ
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DOROTA BAREŁA
redaktor wydania

Jubileusz ks. prałata Józefa Strugarka 

Troszczy się o młodych
Dwudziestą piątą rocznicę  
posługi kapłańskiej w parafii  
pw. Wniebowzięcia NMP  
w Szczawnie Zdroju obchodził  
4 grudnia tutejszy proboszcz,  
ks. prałat Józef Strugarek. 

– Koncerty, rekolekcje, 
rocznice, pielgrzymki. Pod-
kreślanie wartości kultury i 
tradycji, troska o młode po-
kolenie – tak charakteryzu-
je ks. Strugarka tutejszy bur-
mistrz. 

W ciągu 25 lat probostwa 
wspierało go 23 księży wika-
riuszy. Parafian nie sposób zli-
czyć...

Na Mszy św. z okazji jubile-
uszu, koncelebrowanej przez 
ks. kard. Henryka Gulbinowi-
cza, ks. bpa Tadeusza Rybaka 
i ks. bpa Ignacego Deca, zgro-
madzili się duchowni z die-
cezji świdnickiej, legnickiej i 
wrocławskiej (w których praco-
wał ks. prałat) oraz świeccy go-
ście, m.in. władze Wałbrzycha 
i Szczawna. 

– Gdy zaczynałem 
studia w seminarium, 
ks. Strugarek był wi-
cedziekanem alum-
nów – wspominał ks. 
bp. Ignacy Dec, pre-
zentując życiorys Ju-
bilata. – Od momen-
tu powstania diecezji świdni-
ckiej znalazłem w nim czło-
wieka bogatego w doświad-
czenie, z którego rad wiele 
skorzystałem. 

Ks. kard. Henryk Gulbino-
wicz podczas homilii opowia-
dał, jak ks. Strugarek służył 

mu pomocą w 1976 
r., gdy został skie-
rowany do pracy na 
Dolnym Śląsku.

– O wszystko 
go wtedy pytałem – 
uśmiechał się Kardy-
nał.  

Dopełnieniem uroczystości 
4 grudnia był popołudniowy 
koncert Chóru i Orkiestry Sym-
fonicznej Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Stanisława Mo-
niuszki w Wałbrzychu w Tea-
trze Zdrojowym. 

ABE

W uroczystościach 
wzięli udział 
goście  
z trzech diecezji,  
w których 
pracował  
ks. Strugarek 
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Radość na hematologii

Otwarcie wystawy
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KŁODZKO. Rysunki, pra-
ce z plasteliny, kasztanów, łu-
sek sosny, świerków itp., wy-
konane przez dzieci z Kliniki 
Hematologii we Wrocławiu, 
można było oglądać w pią-
tek 25 listopada w Kłodzkim 
Ośrodku Kultury. Wystawę 
pt. „Barwy jesieni” zorgani-
zowało Zgromadzenie Sióstr 
Pielęgniarek wg III Reguły św. 
Franciszka w Ołdrzychowicach 
we współpracy z Ośrodkiem 
Kultury w Ołdrzychowicach i 

Kłodzkim Ośrodkiem Kultury. 
– Przygotowałyśmy ją w ra-
mach praktyk na kierunku pe-
dagogicznej animacji społecz-
no-kulturalnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego, gdzie studiu-
ję – mówi s. Teresa Niesłony z 
Ołdrzychowic. – Z bardzo ko-
lorowych, w większości, prac 
można było wywnioskować, że 
przebywanie na tych oddziałach 
nie powoduje przygnębienia czy 
beznadziei. Siostry planują wy-
konać album z wystawy.

By święta były ludzkie
WAŁBRZYCH. Rozstrzygnięty 
został konkurs ofert na zorgani-
zowanie kolacji wigilijnych dla 
najuboższych mieszkańców gmi-
ny Wałbrzych. Radni przezna-
czyli prawie 15 tysięcy złotych 
na dofinansowanie tych szcze-
gólnych posiłków. Do akcji po-
mocy najbiedniejszym wałbrzy-

szanom włączyły się także nie-
które parafie, które otrzymały 
wsparcie z Urzędu Gminy: Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy 
(1500 zł), św. Wojciecha (1300 
zł), św. Franciszka z Asyżu (3000 
zł). Samorząd ma nadzieję, że z 
pomocy skorzysta co najmniej 
1410 potrzebujących.

Konferencja dziekanów
ŚWIDNICA. Spotkanie księ-
ży dziekanów z Ordynariuszem 
rozpoczęła wspólna celebracja 
Eucharystii w katedrze. Podczas 
obrad w auli kurialnej poruszo-
no najważniejsze problemy ży-
cia diecezji. Ksiądz Biskup po-
dzielił się wrażeniami z wizyty w 
Watykanie. Potem księża odpo-
wiedzialni za poszczególne refe-
raty informowali zebranych o re-
alizacji zadań, których się podję-
li. Głos zabrali m.in. rektor semi-
narium ks. A. Bałabuch, dyrektor 
referatu duszpasterskiego ks. E. 
Szajda, dyrektor referatu misyj-
nego ks. M. Gałuszka. Dyrektor 
Domu Księży Emerytów, ks. D. 
Sakaluk mówił o funkcjonowaniu 
placówki przez siebie kierowanej. 

O działalności Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich relacjono-
wał ks. K. Moszumański. Ks. M. 
Korgul poruszył kwestie kate-
chizacji, ks. R. Kisiel poinformo-
wał o zamiarach Caritas, a ks. A. 
Raszpla mówił o kondycji finan-
sowej diecezji.

Konsul u Ordynariusza
ŚWIDNICA. Helmut Schöps, 
konsul generalny Republiki 
Federalnej Niemiec we Wroc-
ławiu, 30 listopada gościł w 
Świdnicy. Dyplomata zapo-
znał się z problemami mia-
sta i powiatu. Interesował się 
także osiągnięciami mieszkań-
ców ziemi świdnickiej. W ra-
mach wizyty konsul przebywał 
w mieście niemal cały dzień. 
Spotkał się z naszym Ordy-
nariuszem, proboszczem pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej 
Waldemarem Pytlem, starostą 
świdnickim Jackiem Wajsem, z 

przedsiębiorcami z Sudeckiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej 
oraz z prezydentem Świdnicy, 
Wojciechem Murdzkiem.

Za pośrednictwem dziekanów 
proboszczowie są informowani  
o bieżących sprawach diecezji 

Ks. bp Ignacy Dec spotkał się  
z konsulem Republiki Federalnej 
Niemiec, Helmutem Schöpsem

O wybitnym człowieku
WROCŁAW. „Ks. Julian 
Michalec (1922–1988). Człowiek 
i Dzieło” – tak ks. dr Krzysztof 
Moszumański z Wałbrzycha za-
tytułował książkę poświęconą te-
mu legendarnemu kapłanowi i 
wybitnemu kaznodziei. 1 grud-
nia we wrocławskiej siedzibie 
„Civitas Christiana” odbyła się 
prezentacja publikacji. Setki roz-
mów z osobami pamiętającymi 
ks. J. Michalca, przeglądniętych 
kilka tysięcy stron maszynopisu 
z kazaniami wybitego kaznodziei 
– to wszystko zaowocowało, jak 
twierdzi ks. prof. Józef Swastek, 
„rozprawą wzorową pod wzglę-
dem metodycznym, jak i me-
todologicznym”. Jego zdaniem, 
książka pogłębia wiedzę nie tyl-
ko o jednym z najwybitniejszych 
kaznodziejów polskich, ale za-

wiera także wiele informacji mię-
dzy innymi o archidiecezji wroc-
ławskiej po II wojnie światowej 
oraz roli duchowieństwa w obro-
nie chrześcijaństwa w okresie ko-
munizmu.

Klaryski świętowały
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. Na 
czterodniowy zjazd Federacji 
św. Klary Mniszek Klarysek od 
Wieczystej Adoracji przybyły 
przełożone i delegatki klasz-
torów, które wchodzą w jej 
skład: siedmiu z Polski i jedne-
go z Francji. Najpierw były ob-
rady zakonne dotyczące prze-
pisów, a w sobotę 26 listopada 
wybory prezes Federacji, któ-
ra ma za zadanie czuwać nad 
sprawami organizacyjnymi. Na 
kolejne 6 lat została nią s. Ma-

ria Cecylia Wetoszka z Ząbko-
wic Śląskich. Zjazd, a zarazem 
rok 150-lecia powstania zako-
nu i 100. rocznicy śmierci słu-
gi Bożej Matki Marii od Krzy-
ża Morawskiej, która sprowa-
dziła mniszki do Polski, za-
kończył się w niedzielę 27 li-
stopada. – Przygotowując się 
do jubileuszu, przez 9 lat od-
prawiałyśmy wspólne adora-
cje 15. dnia każdego miesiąca 
– wyjaśnia m. Maria Gabriela, 
przełożona.  

Książkę o ks. Julianie Michalcu 
prezentował jej autor ks. Krzysztof 
Moszumański
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Słowo naszego Biskupa

KATYŃ I SYBIR (II) 

Najprawdopo-
dobniej wszyst-
kich rozstrze- 
liwano nad ot- 
wartymi gro-
bami strzałem 
w tył głowy. 

Bliższe szczegóły ekstermi-
nacji nie są znane. Na wios-
nę 1943 r. Niemcy znaleź-
li osiem grobów, a w nich 
ponad cztery tysiące zwłok 
polskich oficerów, więźniów 
obozu w Katyniu. Niektórzy 
jeńcy mieli związane z ty-
łu ręce drutem kolczastym. 
Badania ekspertów wykaza-
ły, że zbrodnia została doko-
nana  wiosną 1940 r. Podanie 
tego faktu do publicznej wia-
domości Sowieci uznali za 
prowokację Niemców wobec 
ZSRR. Gdy po przesileniu 
wojny na froncie wschodnim 
Rosjanie ponownie wkroczyli 
na ten teren, ogłosili światu, 
że zbrodni dokonali Niemcy. 
W komunistycznej Polsce  
zaprowadzono milczenie na 
ten temat. Trzeba było cze-
kać aż do 1992 r., kiedy to 
Rosjanie oficjalnie przyzna-
li się do tego czynu, chociaż 
nie chcą go do dziś uznać 
za ludobójstwo. Do tej bo-
lesnej karty naszej narodo-
wej historii dodajmy jeszcze 
przypomnienie o wywóz-
kach Polaków na Wschód. 
10.02.1940 r. zaczęła się 
pierwsza deportacja Polaków 
na Sybir. Tego dnia wywiezio-
no na Golgotę Wschodu po-
nad 220 tys. Polaków: urzęd-
ników państwowych, działa-
czy samorządowych, osadni-
ków wojskowych, leśniczych 
i gajowych z rodzinami. Dwa 
miesiące później wywiezio-
no dalszych 300 tys. W le-
cie 1940 deportowano zno-
wu ponad 240 tys. Polaków 
nie tylko z Kresów, ale tak-
że tych, którzy dotarli tu, 
uciekając przed Niemcami. 
21.06.1941 r., dzień przed 
wybuchem wojny niemie-
cko-sowieckiej, wywieziono 
znowu 300 tys. 
 BP IGNACY DEC

Wrocław 1.10.2005 r.

Niedawno (3 grudnia) minął 
dzień osób niepełnosprawnych.  
W naszej diecezji zajmuje się 
nimi wiele zakonów, m. in. siostry 
augustianki w Bielawie, które 
prowadzą ośrodek całodobowej 
opieki nad dziećmi i młodzieżą 
specjalnej troski.

– Nie bój się. Ta pani do nas 
przyszła – siostra Alicja trzyma 
na rękach Anię, pokrzykującą 
na mój widok. Dziewczynka 
uśmiecha się i wyciąga dłonie 
do siostry Miriam, która cału-
je małą w czoło. 

Talenty

Augustianki przy jednym z 
dwóch klasztorów w Bielawie 
prowadzą Ośrodek Specjal-
ny Opiekuńczo-Wychowaw-
czy i Rewalidacyjny, w któ-
rym obecnie znajduje się oko-
ło trzydziestu podopiecznych. 
Jest to niepubliczna placówka, 
dostępna dla wszystkich dzie-
ci, niezależnie od wyznania. 
Zapewnia całodobową opiekę 
i wychowanie osobom upośle-
dzonym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym, które cho-
dzą do szkoły. 

– Naszym głównym zada-
niem jest wszechstronny roz-
wój wychowanka w duchu za-
sad pedagogiki katolickiej i 
personalizmu chrześcijańskie-
go – wyjaśniają siostry. – Sta-
ramy się pomóc naszym dzie-
ciom w rozwoju talentów, któ-
re otrzymały, przygotować do 
samodzielnego – na miarę ich 
możliwości – życia.

Temu mają służyć różne-
go rodzaju zajęcia (np. pla-
styczne czy muzyczne) oraz 
zabawy, w których mieszkań-
cy ośrodka uczestniczą po 
lekcjach. I, oczywiście, roz-
mowy oraz życzliwość i przy-
jaźń, którą siostry starają się 
obdarzać wychowanków nie-
ustannie. „Kochać dziecko, to 
znaczy służyć mu, jak daleko 
to możliwe” – to ich hasło, 
które zamieściły nawet na 

wydanej przez nich 
informacji o ośrod-
ku.

Zaangażowanie

Do ośrodka przyj-
mowane są dzieci, 
które posiadają orzeczenie 
kwalifikacyjne poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej. 
Są kierowane przez prawo-
mocny wyrok sądu, na wnio-
sek rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

Praca jest ciężka, wyma-
gająca cierpliwości i zaanga-
żowania. Niektórym dzieciom 
trzeba pomagać w wielu czyn-
nościach: np. ubieraniu się, 
wiązaniu butów... 

Rano, po swoich modli-
twach (w klasztorze wstaje się 
już o 5.00) siostry wyprawiają 
wychowanków do szkoły spe-
cjalnej w Bielawie. Później zaj-
mują się nimi przez cały dzień; 

mają dyżury także w 
nocy. 

Marzenia

A przyszłość? Sio-
stry chciałyby stwo-
rzyć grupę przed-

szkolną dzieci upośledzonych 
umysłowo. Marzą o remoncie i 
rozbudowie ośrodka. 

– Chciałybyśmy, by dzieci mia-
ły własną salę sportową – mówią.  
Myślą także o nawiązaniu no-
wych kontaktów z zagraniczny-
mi ośrodkami tego typu. – Taka 
współpraca pozwala na wymia-
nę doświadczeń i wzbogacenie 
warsztatu pracy – podkreślają. 

DOROTA BAREŁA

Ośrodek Specjalny Sióstr Augustianek 
mieści się przy ul. Kopernika 2 
w Bielawie, tel. 074/83-34-528. 
Strona internetowa: http://bielawa.
archidiecezja.wroc.pl/Augustianki/
augustianki.htm

Praca sióstr augustianek z niepełnosprawnymi

Wychować do samodzielności

Ania uśmiecha się 
i wyciąga dłonie 
do siostry Miriam, 
dyrektor ośrodka, 
która bierze małą 
na ręce i całuje
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Monachijska rodzina z czwórką dzieci  
poszukuje od zaraz miłej dziewczyny z Polski!
Oferujemy typowe warunki au pair: poza własnym pokojem i wy-
żywieniem kurs języka niemieckiego i kieszonkowe. Oczekujemy 
osoby lubiącej dzieci i życie w rodzinie, i chętnie pomagającej 
w pracach domowych. Wiek: 20–25 lat, przynajmniej podstawowa 
znajomość języka niemieckiego pożądana.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailem na adres: 
P.Marti@interleave.de

(Familie Pascale und Jacob Marti, Leopoldstr. 77, 
80802 München, tel. 0049-89-397904)
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Podstawą pozytywnych 
relacji między szko-
łą i parafią jest dialog. 
Wymiana urzędowych 

pism i not nigdy nie odniesie ta-
kiego skutku, jak konstruktyw-
na, czasami może krótka, roz-
mowa. Nawet w bardzo zlaicy-
zowanych środowiskach takie 
działania mają pozytywne i wy-
mierne efekty – mówi nauczy-
cielka Wioletta Leńska. Jej zda-
niem, parafia jest znakomitym 
miejscem do promocji szkoły. 
Dyrektorzy bardzo cenią działa-
nia, które pozwalają pokazać po-
zytywne efekty pracy uczniów, 
szczególnie w środowisku lokal-
nym, a właśnie parafia stwarza 
takie warunki.

Gimnastyka  
przy plebanii
Niewielka miejscowość Jaź-

wina. Szkoła, plebania i koś-

ciół stoją obok siebie. Być mo-
że właśnie taka lokalizacja przy-
czyniła się do tego, że obecnie 
bez przesady można stwierdzić, 
iż jedno nie mogłoby obejść się 
bez drugiego. Jednak, zdaniem 
dyrektor szkoły Danuty Beśki, 
ścisłe więzi łączące jej placów-
kę z parafią to przede wszystkim 
efekt wyjątkowej postawy pro-
boszcza, ks. Stanisława Kuchar-
skiego. – Jest człowiekiem zgod-
nym i jednocześnie elastycznym, 
to sprawia, że nawet najtrudniej-
sze sprawy jesteśmy w stanie po-
zytywnie rozwiązać – mówi.

Jedną z tych trudnych spraw 
był na przykład brak sali gimna-
stycznej. Dla proboszcza nie by-
ło jednak kłopotliwą rzeczą za-
adaptować na ten cel jedno z 
przyparafialnych pomieszczeń. 
Ale to był dopiero początek. – Z 
czasem postanowiliśmy przebu-
dować obszerną stodołę na sa-
lę gimnastyczną z prawdziwego 
zdarzenia – opowiada ks. S. Ku-
charski. – Udało się to zrobić sto-
sunkowo niewielkim nakładem 
finansowym, bo większość prac 
wykonali sami mieszkańcy.

Nie tylko szkoła

Nikogo dzisiaj nie dziwi gwar 
dzieci i młodzieży na przypleba-
nijnym placu. A jest ich tam coraz 
więcej, bo obok sali gimnastycz-
nej pojawiła się także kawiaren-
ka internetowa, a za zabudowa-
niami wyrósł okazały ogródek 
jordanowski. Młodzi mieszkańcy 
Jaźwiny i okolic chętnie spędzają 
tu całe popołudnia. Jak podkre-
śla D. Beśka, parafia pw. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Jaźwinie 
stanowi doskonały przykład uda-
nych kontaktów instytucji koś-
cielnej i świeckiej.

W ten pejzaż idealnie wpisu-
je się współpraca z pobliskim Do-
mem Kultury w Łagiewnikach. 
Spotkania przy ognisku, jasełka, 
parafiady, koncerty wielkopostne 

i wiele innych wydarzeń organi-
zowanych wraz z parafią, to prze-
de wszystkim efekt zaangażowa-
nia byłej dyrektor tej placówki 
Aliny Kuźniecowskiej. – Parafia 
współpracuje nie tylko ze szkołą, 
ale także z innymi środowiskami 
świeckimi. – Dobitnym tego przy-
kładem są kontakty z władzami 
gminy Łagiewniki oraz ze środo-
wiskiem radnych, z których część 
zasiada także w radzie parafialnej 

– mówi. – Dzięki charyzmatowi 
proboszcza do współpracy włą-
cza się wiele firm i zakładów pra-
cy, służąc radą i pomocą.

Otoczony przez szkołę

Gdy budowano ten kościół, 
nie było tam jeszcze szkoły. Ni-
by niewielki problem, bo osied-
le znajduje się na terenie miasta. 
Jednak świdnicki Zawiszów zlo-

Podstawą pozytywnych relacji jest dialog 

Szkoły i parafie: wspólny cel
Jest im „po drodze”,  

bo jednym i drugim zależy, 
a przynajmniej powinno 

zależeć, na solidnym 
wychowaniu najmłodszych 

mieszkańców.  
Są przykładem na to,  

że bliska współpraca 
szkół i parafii  

może przynieść tylko 
pozytywne efekty.

tekst i zdjęcia 
SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI
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kalizowany jest 
przy jego gra-
nicach, a dotar-
cie do jakiejkol-
wiek szkoły w 
centrum miasta 
jest kłopotliwe. 
Stąd też zrodził 
się pomysł, aby 
zajęcia odbywa-
ły się przy tam-
tejszym koście-
le pw. Ducha 
Świętego. Mia-
sto pomogło 
w wykończe-
niu salek w za-
mian za możli-
wość korzysta-
nia z nich przez 
siedem lat. Gdy 

ten okres minął, okazało się, że 
nowo powstała szkoła nadal bar-
dzo chętnie korzysta z pomiesz-
czeń. – Jesteśmy wprost otocze-
ni przez dzieci – żartuje pro-
boszcz ks. Jerzy Skalski. Nie ma 
w tych słowach przesady, bo sal-
ki tworzące całość z bryłą koś-
cioła umieszczone są w charak-
terystyczny sposób – wzdłuż je-
go nawy.

Wspólne podwórko

Parafia pw. św. Andrzeja Bo-
boli w Świdnicy dzieli przykoś-
cielny teren z tamtejszą Szko-
łą Podstawową nr 8. Nieznacz-
na odległość, zdaniem dyrektor 
placówki Haliny Zawadzkiej, jest 
tylko jednym z uwarunkowań 
kształtujących wzajemne kontak-
ty. – Niezwykle cenna jest tu po-
stawa proboszcza ks. Edwarda 
Szajny – mówi. – Ksiądz Prałat na 
wszelkie możliwe sposoby wycią-
ga rękę do naszych uczniów, nio-
sąc im pomoc, a nas, nauczycieli, 
urzeka życzliwością, pogodą du-
cha i niezwykłą skromnością.

Jak mówi dyrektor, to mię-
dzy innymi z jego inicjatywy dwa 
razy do roku wychowankowie 

otrzymują paczki świąteczne. Nie 
brakuje też wsparcia dla uboż-
szych uczniów, organizacji wy-
jazdów wakacyjnych czy zaku-
pu podręczników do nauki reli-
gii. – Współpracujemy ze świet-
licą terapeutyczną, która znaj-
duje się przy plebanii, jak rów-
nież korzystamy z niej jako sal-
ki katechetycznej, dzięki czemu 
nasi uczniowie mogą wcześniej 
kończyć zajęcia, gdyż w naszej 
szkole odbywają się one w try-
bie dwuzmianowym – mówi H. 
Zawadzka.

Potrzebne zielone 
światło
W świdnickiej szkole zawsze 

na rozpoczęcie i zakończenie ro-
ku szkolnego cała społeczność 
uczniowska uczestniczy w po-
rannej Mszy świętej w intencji 
wszystkich uczniów i nauczy-
cieli. – Dopiero potem idziemy 
na oficjalną uroczystość – mówi 
H. Zawadzka. – Nasi uczniowie 
tworzą scholę kościelną, którą 
przygotowuje i prowadzi nasza 
absolwentka. Proboszcz wpro-
wadził tradycję rekolekcji przed-
komunijnych dla uczniów dru-
gich klas, którzy wyjeżdżają po-
za Świdnicę. Jest to dla dzie-
ci okres pełnego, duchowego 
przygotowania się do spotkania 
z Panem Bogiem przez przyję-
cie pierwszej w ich życiu Komu-
nii Świętej.

– Bardzo dużo zależy od po-
stawy dyrekcji danej szkoły – mó-
wi ks. E. Szajda. – Jeśli nauczycie-
le otrzymują od swoich przełożo-
nych „zielone światło”, to dużo 
chętniej i odważniej włączają się 
do współpracy z parafią. Jak pod-
kreśla świdnicki proboszcz, trze-
ba mieć świadomość, że zarów-
no szkołom, jak i parafiom „jest 
po drodze”. – Chodzi nam prze-
cież o te same dzieci – mówi. – 
O to, aby ukształtować ich na do-
brych ludzi. 

Podstawą pozytywnych relacji jest dialog 

Szkoły i parafie: wspólny cel
MOIM ZDANIEM

Współpraca parafii ze szkołą jest podstawą do kształ-
towania właściwej postawy moralnej chrześcijanina. 

Dziecko wychowywane w dwóch przenikających się ze so-
bą rzeczywistościach – parafii i szkole, będzie umiało w 
dorosłym życiu dokonywać właściwych wyborów, zgod-
nych z wartościami, jakie wyznaje i zostały mu wpojone. 
Dla niego nie będą to dwa oderwane od siebie i rządzą-
ce się innymi prawami światy. Dlatego jest tak ważne, aby 
wszelkie działania duszpasterskie miały na celu rozwija-
nie tej współpracy. Ogromną rolę w procesie kształtowa-
nia dobrych stosunków odgrywają katecheci. To oni po-
winni być inicjatorami dialogu i koordynatorami wspól-
nych działań. Jeśli katecheci ograniczą się tylko do na-
uki religii w szkole, a ich poczynania nie będą miały swo-
jej kontynuacji w parafii, wówczas dziecko nie będzie po-
trafiło zintegrować swojej wiary z życiem, zawsze będą 
to dwa odmienne światy, nie będzie się identyfikować ze 
wspólnotą parafialną, nie będzie miało poczucia przyna-
leżności i obowiązku życia zgodnie z wyznawanymi zasa-
dami, religia sobie – życie sobie. 

WIOLETTA LEŃSKA

nauczycielka

Najczęściej 
spotykanym 
efektem 
współpracy 
szkół i parafii 
są wspólne 
spotkania 
organizowane 
przy okazji 
ważnych dla nas 
wydarzeń. 
Ale w tym 
wszystkim 
chodzi o coś 
więcej – aby te 
dwie instytucje 
harmonijnie 
wychowywały 
młodych 
Polaków

ZNAKOMITY SPOSÓB
Co roku gościmy się wzajemnie na festynach rodzin-
nych (parafialnym i szkolnym), które w znakomity 
sposób integrują społeczność parafii i naszej szko-
ły. Proboszcz jest naszym gościem na uroczystoś-
ciach szkolnych, zarówno tych bardzo oficjalnych, jak 
i tych, które dotyczą samych nauczycieli. Co roku w 
grudniu, w ostatnim dni nauki przed świętami Bożego Naro-
dzenia, wspólnie z księżmi naszej parafii spotykamy się na tzw. 
szkolnej wigilii, aby złożyć sobie życzenia, połamać się opłat-
kiem i wspólnie pokolędować.
W kwietniu tego roku, po śmierci Ojca Świętego, razem prze-
żywaliśmy jego odejście, uczestnicząc między innymi we wspól-
nej Mszy św., a nasi uczniowie posadzili przed szkołą 26 brzóz 
– tyle, ile trwał pontyfikat Jana Pawła II.
Wiele zapisów w szkolnym programie wychowawczym mówią-
cych o tolerancji, szacunku, poświęceniu dla innych powsta-
ło na podstawie wspólnych rozmów nauczycieli i księży z na-
szej parafii.

HALINA ZAWADZKA
dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 8 w Świdnicy
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O wrażeniach z wizyty
w Kurii Rzymskiej
z ks. bp. Ignacym Decem 
rozmawia ks. Roman Tomaszczuk

KS. ROMAN TOMASZCZUK: Jakie 
znaczenie ma wizyta ad limi-
na apostolorum (do progów 
apostolskich)?

KS. BP IGNACY DEC: – Jest to 
wizyta nakazana przez prawo 
kanoniczne. Wszystkie Kościo-
ły lokalne, co pięć lat, zda-
ją papieżowi sprawozdanie ze 
swojej działalności. W ten spo-
sób Ojciec Święty poznaje Koś-
ciół. Kościół polski przedsta-
wił owoce swojej posługi za la-
ta 1998–2003. Byliśmy pierw-
szą – z trzech – grupą bisku-
pów. Było nas trzydziestu je-
den. Reprezentowaliśmy pięć 
metropolii (wrocławską, po-
znańską, gnieźnieńską, gdań-
ską i szczecińską), w skład 
których wchodzi czternaście 
diecezji. Wcześniej wszyst-
kie diecezje przesłały do Rzy-
mu szczegółowe sprawozda-
nia dotyczące poszczególnych 
kwestii życia kościelnego. Stąd 
nasze rozmowy miały charak-
ter dopełniający to, co zosta-
ło już opisane. Niemniej wie-
lu z nas korzystało ze sposob-
ności, by prosić o wyjaśnienia 
w różnych sprawach i proble-
mach, z którymi zmagamy się 
na co dzień.

Tygodniowa wizyta w Wiecz-
nym Mieście miała swój cha-
rakterystyczny rytm.

– Tak. Z jednej strony przeży-
waliśmy tę wizytę jako czas piel-
grzymki. Nawiedziliśmy wszyst-
kie cztery Bazyliki Większe (św. 
Pawła za Murami, św. Jana na La-
teranie, Matki Bożej Większej, św 
Piotra). Sprawowaliśmy w nich 
Eucharystię (przewodniczyli: bp 
Jeż, abp Wesoły, bp Dembow-
ski, kard. Gulbinowicz),  słucha-
liśmy słowa Bożego (głosili: bp 
Gocłowski, abp Muszyński, abp 
Gądecki, abp Gołębiewski). Na-
tomiast drugi nurt to spotkania 
robocze w poszczególnych dy-
kasteriach Kurii Rzymskiej, gdzie 
zostawialiśmy sprawozdania do-
tyczące spraw, którymi zajmu-
ją się poszczególne urzędy. Było 
ich bardzo wiele. Nie we wszyst-
kich uczestniczyliśmy w komple-
cie. Nie było takiej potrzeby. Ta-
kie zresztą były sugestie watykań-
skich kurialistów. Byliśmy podzie-
leni na kilkuosobowe grupy rela-
cjonujące dane zagadnienie. 

Księdzu Biskupowi przypad-
ła rola relatora w Papieskiej 
Radzie ds. Dialogu Międzyre-
ligijnego.

– Rzeczywiście, przedsta-
wiałem sprawy związane z dia-
logiem międzyreligijnym na te-
renie naszych metropolii. Cho-
ciaż byłem przygotowany na 
dwuczęściowe sprawozdanie: 
dialog z judaizmem i dialog 
z islamem, to jednak okazało 
się, że relacje z naszymi star-
szymi braćmi w wierze są trak-
towane na szczególnych wa-
runkach. Jako dialog wewnątrz 
Kościoła katolickiego. Ograni-
czyłem się więc do omówienia 
sposobów wychodzenia na-
przeciw wyznawcom Allacha. 

Miał Ksiądz Biskup sposob-
ność rozmawiać osobiście z 
Benedyktem XVI?

– Tak. Spotkałem się z Oj-
cem Świętym trzykrotnie. Naj-
pierw na środowej audiencji ge-
neralnej, po której była sposob-

ność zamienienia 
z Papieżem kilku 
zdań. Potem pod-
czas prywatnej 
audiencji. Bene-
dykt XVI rozma-

wiał z poszczególnymi bisku-
pami diecezjalnymi na konkret-
ne tematy dotyczące naszych 
wspólnot. 

Czego Papież chciał się do-
wiedzieć o nas?

– Pytał o powstanie diecezji, 
o to, jakie struktury już funkcjo-
nują. Chciał wiedzieć, jaka jest 
kondycja życiowa mieszkańców 
diecezji. Interesował się kon-
taktami ekumenicznymi, semi-
narium duchownym oraz dusz-
pasterstwem turystycznym. 
Wie bowiem, że mamy wiele 
miejscowości uzdrowiskowych, 
stąd ważna jest opieka ducho-
wa nad tymi, którzy przyjeżdża-
ją do nas po zdrowie. Rozma-
wialiśmy także o papieskiej wi-
zycie we Wrocławiu, podczas 
której ówczesny kardynał Ra-
tzinger otrzymał doktorat ho-
noris causa, którego byłem pro-
motorem. 

A trzecie spotkanie? 

– Odbyło się ono na zakoń-
czenie naszej wizyty. Ojciec 
Święty wygłosił do nas przesła-
nie, które w głównej mierze do-
tyczyło spraw związanych z wy-
chowaniem katolickim. 

Urząd Miasta pomógł św. 
Mikołajowi w odwiedzeniu dzieci 
ze świetlicy Caritas w Świdnicy.

Dzieci, które nie spotkały 
św. Mikołaja 6 grudnia, na pew-
no natknęły się na niego dzień 
później. Tak było wśród wycho-
wanków świetlicy socjoterapeu-
tycznej, działającej w parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Świdnicy. 

Departament Rozwoju Gospo-
darczego świdnickiego Urzędu 
Miejskiego przygotował akcję 
pt. „Gdzie jesteś, Święty Miko-
łaju?”. Celem jej było wsparcie 
działań świetlicy. W ramach po-
mocy dzieci wzięły udział w wy-
cieczce w Góry Sowie.

Podczas wyprawy pod-
opieczni Caritas szukali praw-
dziwego Świętego Mikołaja.

Blisko czterdzieścioro dzie-
ci, w asyście ratowników GOPR 
i policjantów ze świdnickiej 
komendy, wdrapało się na 
Wielką Sowę. Podczas profe-
sjonalnych pokazów mogły po-
dziwiać sprawność służb ra-
towniczych. Zaś policjanci tłu-
maczyli, jak zachowywać się 
bezpiecznie – nie tylko w gó-
rach, ale także na co dzień. Ca-

łość uświetniło towarzystwo 
trzech ważnych osobistości: 
Świętego Mikołaja (po zna-
lezieniu go), Komisarza Lwa 
oraz Czorta – pogodnego i 
wiernego psa ratownika, któ-
ry służy w wałbrzysko-kłodz-
kiej grupie GOPR. Dzieci cie-
szyły się także z ogniska 
i pysznego obiadu w schroni-
sku „Orzeł”. REZ

Episkopat Polski z wizytą ad limina apostolorum

Papież pamięta o nas

Św. Mikołaj u św. Andrzeja

Wyjątkowa wyprawa
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Rozmowa 
podczas 
audiencji 
prywatnej
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– Potrafimy zaspokoić potrzeby 
niemal wszystkich chorych 
i niepełnosprawnych w naszej 
diecezji – mówi 
ks. Jan Gargasewicz, 
wicedyrektor świdnickiej Caritas. 
I w słowach tych nie ma 
ani odrobiny przesady.

Stacje opieki działające w 
strukturach naszej Caritas są 
jednym z największych na Dol-
nym Śląsku świadczeniodaw-
ców usług medycznych. Posia-
dają placówki w niemal wszyst-
kich większych miejscowościach 
naszej diecezji. Lądek Zdrój, 
Dzierżoniów, Bielawa, Ząbkowi-
ce Śląskie, Świdnica, Świebodzi-
ce, Dobromierz to tylko niektóre 
z miejscowości, których miesz-
kańcy mogą liczyć na fachową 
opiekę pracowników Caritas. Ca-
ły czas prowadzone są rozmo-
wy dotyczące powstania nowych 
ośrodków. Takie negocjacje do-

biegają obec-
nie końca w 
największym 
mieście naszej 
diecezji, w 
Wałbrzychu.

Dysponują 
czternastoma 
samochodami, 
docierającymi 
nawet do tych, 
którzy są przy-
kuci do swoich 

łóżek. Nie bra-
kuje też cho-
rych mieszka-
jących w miej-
scowościach 
oddalonych o 
kilkadziesiąt 
kilometrów od stacji. Jeśli doło-
żyć do tego potrzebę wykony-
wania na przykład dwóch za-
biegów dziennie, to okazuje 
się, że sprawne auto jest nieod-
zownym narzędziem pracy. – Z 
Narodowym Funduszem Zdro-
wia mamy podpisane umowy 
między innymi na rehabilitację, 
higienę szkolną, opiekę dłu-
goterminową, a także na pie-
lęgniarstwo środowiskowo-ro-
dzinne oraz położnictwo – mó-
wi ks. J. Gargasewicz. – Oferu-
jemy także możliwość wypo-
życzania sprzętu rehabilitacyj-
nego.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Stacje opieki Caritas

Coraz więcej
STACJE OPIEKI CARITAS
 Bielawa tel. 074-834-0590
Poradnia pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej; Gabinet położ-
nej środowiskowo-rodzinnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej.
  Dobromierz  

tel. 074-858-6022
Poradnia pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej; Gabinet położ-
nej środowiskowo-rodzinnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej; 
Gabinety medycyny szkolnej.
  Dzierżoniów  

tel. 074-832-3830
Poradnia pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej; Gabinet położ-
nej środowiskowo-rodzinnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej.
  Lądek Zdrój  

tel. 074-814-8291
Poradnia pielęgniarki środowisko-
wo-rodzinnej; Gabinet położnej śro-
dowiskowo-rodzinnej; Gabinety me-
dycyny szkolnej.
  Świdnica  

tel. 074-853-0808; 074-853-0808
Poradnia pielęgniarki środowisko-
wo-rodzinnej; Poradnia rehabilita-
cyjna konsultacyjna; Gabinet po-
łożnej środowiskowo-rodzinnej; 
Gabinet medycyny szkolnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej.
  Świebodzice  

tel. 074-857-3037
Poradnia pielęgniarki środowisko-
wo-rodzinnej; Gabinet położnej 
środowiskowo-rodzinnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej; 
Gabinety medycyny szkolnej.
 Żarów tel. 074-857-0580
Poradnia pielęgniarki środowi-
skowo-rodzinnej; Gabinet po-
łożnej środowiskowo-rodzinnej; 
Gabinety medycyny szkolnej; Zespół 
Długoterminowej Opieki Domowej.
 Strzegom tel. 074-649-2250
Poradnia pielęgniarki środowisko-
wo-rodzinnej; Gabinet położnej śro-
dowiskowo-rodzinnej



Pielgrzymka 
świdnickiego „Gościa” 

Na najcen- 
niejszej 
ziemi

Zapraszamy naszych Czytel-
ników i ich przyjaciół do 

włączenia się w pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Od 8 do 18 kwiet-
nia 2006 r. chcemy przemie-
rzyć Izrael, by nawiedzić miej-
sca uświęcone obecnością Pana 
Jezusa. Podróż rozpoczniemy w 
Świdnicy, skąd udamy się do 
Wrocławia. Następnie samolo-
tem przelecimy do Warszawy, a 
potem do Tel Avivu. Organizacją 
pielgrzymki zajmuje się Biuro 
Turystyczne Panorama z 
Wrocławia. Koszt (3900 zł) obej-
muje: 
  bilety lotnicze, 
  10 noclegów w hotelach dwu- 

i trzygwiazdkowych, w poko-
jach 2- lub 3-osobowych z ła-
zienkami,

 9 śniadań i 9 obiadokolacji,
  przejazdy autokarem klimaty-

zowanym w Izraelu, 
  opiekę pilota, lokalnego prze-

wodnika, 
  bilety wstępów do wybranych 

obiektów,
  ubezpieczenie NNW, KL i ba-

gażu
  dodatkowo należy mieć ze 

sobą 70 dolarów USA na po-
krycie kosztów wstępów do 
niektórych obiektów oraz 
obowiązkowych napiwków.

Przypominamy o możliwości 
kredytowania kosztów piel-
grzymki.
Zapraszamy serdecznie do odby-
cia pielgrzymki życia. Szczegóły 
w biurze, ul Piłsudskiego 38 we 
Wrocławiu, lub pod numerem 
telefonu 071 343 44 41. 

Dachy Jerozolimy

Ks. Jan 
Gargasewicz 
demonstruje 
posiadany sprzęt 
rehabilitacyjny. 
– Wszystkie 
przedmioty w 
tym magazynie 
czekają na 
niepełno- 
sprawnych 
– mówi

Fachowy 
personel 
to jedna 

z najmoc- 
niejszych stron 

stacji opieki
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Ks. prałat Bolesław Kałuża 
ostatnie trzydzieści lat 
swojego życia ofiarował 
mieszkańcom Grodziszcza, 
Krzyżowej, Boleścina, 
Krzczonowa i Wieruszowa. 
Przestrzeń tych wiosek, 
a przede wszystkim serca ich 
mieszkańców stały się jego 
małą ojczyzną. 
Z niej 15 września 
Dobry Pasterz powołał 
ks. Bolesława do domu Ojca. 

Po śmierci ojca po-
została rana tęsknoty. 
Ks. Tadeusz Fuksa, na-
stępca zmarłego dusz-
pasterza, o miłości i 
przywiązaniu wiernych 
do swego proboszcza 
przekonuje się na każ-
dym kroku. Jest pełen 
podziwu dla szlachet-
ności ludzi i ich szacun-
ku dla kapłańskiej służ-
by ks. Prałata. – Pra-
ca wśród takich ludzi 
jest nie tylko zobowią-
zaniem, ale i zaszczy-
tem. Na co dzień ze 
strony parafian spoty-
kam oznaki pamięci o 
ks. Bolesławie. W ar-
chiwum parafialnym są 
wzruszające listy pisa-
ne przez dzieci podczas 
choroby ks. Prałata – 
mówi, sięgając po plik 
kartek zapisanych dzie-
cięcymi literkami. Po-
daje jedną z nich. Na 
dwa dni przed śmier-
cią ks. Prałata kilkuna-
stoletnia Klaudia pisa-
ła: „Chciałabym, żeby 
Ksiądz szybko wracał 
do zdrowia, bo wszy-
scy za Księdzem tęskni-

my. Ksiądz, który był na 
zastępstwie, nie przy-
pominał proboszcza. 
Nie był wesoły, ani nie 
mówił tak wesoło jak 
Ty, który jesteś zawsze 
wesoły i uśmiechnię-
ty, i zawsze jak przyje-
dziesz, to nam machasz 
i sprawiasz wszystkim 
radość”.

Taka dziecięca mi-
łość może być odpo-
wiedzią wyłącznie na 
uprzednio ofiarowaną 
miłość ojcowską. 

Zaufanie 
do parafian

jest tym, co ks. Tadeusz 
już dzisiaj posiada i co 
go ogromnie cieszy. Wie 
dobrze, że na zaufanie 
ze strony wspólnoty bę-
dzie pracował przez wie-
le lat. Pozostawia to Pa-
nu Bogu. Jest wdzięcz-
ny za gesty życzliwości, 
wyrozumiałości i cierpli-
wości, które są mu oka-
zywane każdego dnia. 
Nie boi się przyszło-
ści. Czemu? – Zdumie-
wa mnie ogromna kul-
tura duchowa moich pa-
rafian – mówi. Sposób 
modlitwy, śpiew, prze-
żywanie i celebrowa-
nie Eucharystii, słucha-
nie Słowa Bożego, ko-
rzystanie z sakramen-
tów świętych, fakt po-
sługi czterech nadzwy-
czajnych szafarzy Komu-
nii św., troska o kościo-
ły to dowody miłości do 
Boga i ludzi. Tej miłości 
nauczył ich mój czcigod-
ny poprzednik. Dziedzi-
ctwo duchowe jest pięk-
ne i doniosłe. Wciąż mu-
szę się go uczyć i je ro-
zeznawać. Chcę je kon-

tynuować tak, jakby so-
bie tego życzył ks. Pra-
łat. 

Szukając przyczyn

takiego stanu ducha 
mieszkańców parafii, ks. 
Tadeusz wyraża przeko-
nanie, że jest to zasługa 
współpracy, jaką podję-
li wierni ze swoim dusz-
pasterzem. Ten nato-
miast inwestował w do-
bro duchowe, w rozwój i 
kształt człowieczeństwa 
i wiary swoich parafian. 
Wszystkich razem i każ-
dego z osobna. – Tutaj 
ludzie wiedzą, na czym 
polega miłość do Boga 
i Kościoła. Wiedzą tak-
że, czym Kościół jest na-
prawdę – wyznaje mło-
dy proboszcz. 

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

KS. TADEUSZ 
FUKSA 

ur. 16.09.1966 r. w Brzozowie, 
święcony 18.05.1991 r., wi-
kariusz w Strzelinie (1991 
–1997), w Kłodzku (1997 
–2004), w Wambierzcach 
(2004–2005) oraz w Wał-
brzychu (czerwiec–wrzesień 
2005). Od 1 października pro-
boszcz w Grodziszczu.

PANORAMA PARAFII 
pw. św. Anny w Grodziszczu

Nauczeni miłości

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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ZDANIEM PROBOSZCZA
Rola proboszcza jest jasno sprecyzowana. To prze-
wodnik, administrator, gospodarz, kapłan i liturg. 
Pragnę być przede wszystkim jednym z wielu we 
wspólnocie parafialnej – ostatnim wśród równych. 
Przyjacielem tej wspólnoty. Teraz najważniejszym 
dla mnie jest dobro parafian. Oni sami wychodzą 
do mnie z wielką otwartością. Potrzebuję ich mod-
litwy, by właściwie rozeznać potrzeby wspólno-
ty. Pomocą jest rada parafialna. Wierzę, że razem, 
krok po kroku, z pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym będziemy rozwiązywać sprawy, które przyno-
si codzienność. Wiem, że tutaj ludzie za serce od-
płacają sercem. Tej serdeczności mieszkańcom pa-
rafii, szczególnie w obecnym czasie żałoby, bar-
dzo potrzeba. Na ile potrafię, chcę dawać im cie-
pło, dobro i życzliwość. Zdaję sobie sprawę, że nie 
mogę być zamiast przyjaciela i ojca, jakim był ks. 
Bolesław. Nie zastąpię im go, tak jakby sobie tego 
życzyli. Pozostaje mi być sobą i mieć nadzieję, że 
choć trochę sprostam wyzwaniu, które przede mną 
stoi. Tak sobie marzyłem, że w parafii, w której zo-
stanę proboszczem, będę budował przede wszyst-
kim wspólnotę dobra. A siłą dobra jest jego delikat-
ność, ona daje gwarancję jedności, daje pewność, 
ciepło i solidarność.

Zapraszamy na Msze św.
  dni powszednie w Grodziszczu – 17.00 (zima), 18.00 (lato)
  niedziela: Grodziszcze – 8.00 i 11.15, Boleścin – 9.30, 

Krzczonów – 16.00, Krzyżowa – sobota 17.30.
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Kościół parafialny 
pw. św. Anny
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