
Luterański ksiądz podczas 
katolickiej Mszy św. głosi słowo 
Boże – owoc dialogu.

Tak było 21 stycznia w kate-
drze świdnickiej, zresztą nie po 
raz pierwszy. Nasz biskup za-
prosił księdza Waldemara Pytla, 
proboszcza ewangelickiej para-
fii pw. Trójcy Świętej w Świdnicy, 
by ten wygłosił homilię podczas 
Eucharystii w intencji jedności 
Kościoła. Podczas modlitwy był 
także obecny prawosławny ks. 
Piotr Nikolski.

Zdaniem bp. Ignacego De-
ca, bez spotkań i wzajemne-
go poznania nie mamy prawa 
mieć nadziei, że ekumenizm bę-
dzie przybliżał chwilę spełnienia 
Chrystusowej modlitwy z Wie-
czernika: „aby byli jedno”.

Ksiądz Pytel na wstępie pod-
kreślił wagę znaku, jakim jest 
fakt, iż luterański duchowny gło-
si słowo Boże podczas katoli-
ckiej Mszy świętej. 

Potem zwrócił uwagę na siłę 
stawania w prawdzie. – Nawró-
cenie jest fundamentem proce-
su ekumenicznego – mówił, cy-

tując Jana Pawła II. A 
słabości nie kazał się 
bać, bo Jezus zapew-
niał: „Oto ja jestem 
z wami!”. Wystarczy 
być wiernym wzorowi 
modlącego się Zbawi-
ciela, a wówczas trud-
ności tego świata przestaną blo-
kować to, co piękne i dobre. –  
Przez tyle wieków chrześcijanie 
byli głusi i niemi, i ślepi na po-
trzeby braci i sióstr. Duch eku-
menizmu otworzył nam oczy i 
uszy! – mówił pastor.

Nie oznacza to wca-
le, że nie ma różnic dog-
matycznych (np. rozu-
mienie Eucharystii). 
Świat jednak nie pyta o 
doktrynę, ale o dobro. – 
Co nas nie różni? – ks. 
Pytel pytał i zaraz odpo-

wiadał: – Miłość! Chrystus otwie-
ra nas na miłość!

Oto jedyny język zrozumia-
ły przez ten świat. Język dia-
logu międzyludzkiego i ekume-
nicznego. 

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Po raz jedenasty w Kościele będziemy ob-
chodzić Dzień Życia Konsekrowanego. 

Jan Paweł II tak wyjaśniał jego cel: 1. odpo-
wiedzieć  osobistej potrzebie uroczystego 
uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki 
dar życia konsekrowanego; 2. przyczynić 
się do poznania i do szacunku dla życia 
konsekrowanego; 3. by konsekrowani jesz-
cze żywiej uświadamiali sobie ich niezastą-
pioną misję w Kościele i w świecie. Po raz 
drugi w tym dniu przeprowadzona będzie 
przykościelna zbiórka na żeńskie klasztory 
kontemplacyjne w naszej ojczyźnie. W 

diecezji mamy 23 zgro-
madzenia żeńskie (pra-
wie 500 sióstr) i 8 mę-
skich (70 zakonników). 
Konsekrowani 2 lutego 
w katedrze będą modlić 
się razem z bp. Decem 
podczas Eucharystii. 

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO
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Konsekrowani 
w swoim życiu 
mają stawać 
się świadkami 
Jezusa czystego, 
ubogiego
i posłusznego

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 

Siła miłości
Mentalność „newsowa” 

zubaża świadomość 
i oszukuje pozorami dzia-
łania. Zajmujemy się tym, 
o czym akurat rozgadują 
się media – temat jednak 
istnieje tak długo, jak długo 
media nie wykreują kolej-
nej sprawy. Potem wyeks-
ploatowany wątek znika. 
Zaczyna też brakować woli 
działania, bo „opinia pub-
liczna” przeszła do porząd-
ku dziennego nad ludzką 
krzywdą, okrucieństwem, 
biernością, kłamstwem… 
Nie zgadzamy się z tym me-
chanizmem. Dlatego dzisiaj 
wracamy do dziecięcych 
tragedii (s. IV i V). 
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Ks. W. Pytel 
zauważył, że 
chrześcijanie 
wciąż nie mogą 
razem sprawować 
Mszy świętej

ZA TYDZIEŃ
  WYMIERAJĄCE WSIE naszej 

diecezji
  POMYSŁ NA DIECEZJALNE MUZEUM
  INDEKS ZABYTKÓW

– wiemy, jak bogaci jesteśmy
  O CHŁOPCU, CO PRZEWODNIKIEM 

JEST
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KS. ROMAN TOMASZCZUK
redaktor wydania
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Filozofia dla seniorów
WAŁBRZYCH. Na zaprosze-
nie Uniwersytetu III Wieku, 
działającego przy Wałbrzyskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania 
i Przedsiębiorczości w 
Wałbrzychu, 18 stycznia bp I. 
Dec wystąpił z wykładem na 
temat metafizycznych uwarun-
kowań człowieka. – Nie wie-
my, jaki temat zaproponuje bi-
skup – mówiła tuż przed wy-
kładem dyrektor uniwersyte-
tu, J. Hojden. – Wiemy jednak, 
że biskup czuje się u nas bar-
dzo dobrze. Od trzech lat od-
wiedza nas z życzeniami bo-
żonarodzeniowymi. My nato-
miast jesteśmy wdzięcznymi 
słuchaczami i bardzo żywo re-
agujemy na tematy poruszane 
w naszym gronie – twierdziła z 
przekonaniem. I rzeczywiście. 
Po wystąpieniu biskupa rozpo-
częła się dyskusja.

Notatki to podstawa. Na biskupi 
wykład przybyło kilkadziesiąt osóbKS
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Najmłodsze talenty 

ŚWIDNICA. III Festiwal Pio-
senki Świątecznej dla młod-
szych dzieci odbył się w sa-
li widowiskowej świdnickie-
go Klubu „Bolko” 15 stycznia. 
Na scenie wystąpiło trzydzie-
ści czworo dzieci. Prezydent 
miasta, W. Murdzek, otwiera-
jąc konkurs, zapowiedział, że 
Urząd Miasta chce, by wszyst-

kie imprezy bożonarodzenio-
we, odbywały się pod jednym 
szyldem. – Chcemy z tych pięk-
nych przedsięwzięć uczynić ko-
lejną wizytówkę miasta – tłu-
maczył. Festiwal został zorgani-
zowany przez świdnickie insty-
tucje: telewizję TVI, Tygodnik 
Świdnicki, Świdnicki Ośrodek 
Kultury i Urząd Miasta.

Po udanym występie. Basia Zalizowska uczęszcza do przedszkola sióstr 
prezentek w Świdnicy
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ŚWIDNICA. VIII Dolnośląskie 
Kolędowanie Chórów Szkół 
Muzycznych I stopnia, nad 
którym patronat honoro-
wy objęli ks. bp Ignacy Dec, 
prezydent Świdnicy Wojciech 
Murdzek oraz starosta świd-
nicki Zygmunt Worsa, odby-
ło się 20 stycznia. Wzięło w 
nim udział blisko 800 mło-
dych chórzystów, reprezentu-
jących 16 dolnośląskich szkół 
muzycznych. Po przesłucha-
niach w Teatrze Miejskim i 
ogłoszeniu wyników, w ka-

tedrze świdnickiej odbył się 
Wielki Koncert Finałowy, w 
którym wystąpiły razem 
wszystkie chóry. Impreza zo-
stała powołana do życia w 
1999 r. z inicjatywy ówczes-
nego wizytatora Centrum 
Edukacji Artystycznej Regionu 
Dolnośląskiego, Andrzeja Ko-
sendiaka, a od 2002 r. powie-
rzono ją Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. im. Ludomira 
Różyckiego w Świdnicy. Jej re-
pertuar obejmuje polskie oraz 
obce kolędy i pastorałki.

Pod patronatem biskupa

Opłatek i odznaczenie
ŚWIDNICA. Oddziały świd-
nickie Związku Inwalidów Wo-
jennych oraz Związku 
Więźniów Politycz-
nych Okresu Stali-
nowskiego przygo-
towały w tym roku 
spotkanie nowo-
roczne 18 stycz-
nia. Obecny na 
spotkaniu z kom-
batantami bp I. Dec 
otrzymał wyróżnienie, 
odznakę za wspieranie środowi-

ska kombatanckiego. – Bardzo 
sobie cenię to wyróżnienie – 

mówił biskup. – Jest ono 
bowiem od was, któ-

rzy jesteście szcze-
gólnymi świadkami 
najnowszej historii 
Ojczyzny, historii 
pełnej bólu i trud-
nych wspomnień.

ŚWIDNICA. W związku z 
pierwszym w Świdnicy Dniem 
Judaizmu (patrz s. VI) do re-
dakcji zadzwoniło kilku miesz-
kańców z prośbą o interwen-
cję w sprawie stanu dawne-
go cmentarza żydowskiego. 
– Zdewastowany cmentarz to 
antyświadectwo, wyraz braku 
elementarnej ludzkiej wrażli-
wości i szacunku – argumen-
towano. Z wyjaśnień urzędni-
ków miejskich wynika, że te-

ren cmentarza jest własnoś-
cią gminy żydowskiej i ona od-
powiada za jego utrzymanie. 
W Świdnicy po drugiej woj-
nie światowej mieszkała do-
syć liczna grupa polskich ży-
dów. Mieli tu swoją synagogę. 
– Po roku 1968 część z nich 
emigrowało za granicę, część 
akulturowała się do społecz-
ności polskiej, nieliczni nale-
żą do wrocławskiej gminy ży-
dowskiej.

Czyj to cmentarz 

Tak przedstawia się najlepiej zachowany fragment cmentarza żydowskiego 
w Świdnicy
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jennych oraz Związku 
Więźniów Politycz-
nych Okresu Stali-
nowskiego przygo-

nia. Obecny na 
spotkaniu z kom-
batantami bp I. Dec 
otrzymał wyróżnienie, 

mówił biskup. – Jest ono 
bowiem od was, któ-

rzy jesteście szcze-

Dwa lata temu odznakę otrzymał 
m.in. ks. prałat J. Bagiński



Córka idzie do zakonu

Radość przez łzy

G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
28 stycznia 2007

III

Słowo naszego biskupa

ZAKONNE SUMIENIE 
Drogie Siostry, 
wymieńmy głów-
ne sytuacje, w 
których rozlicza-
my się z na szej 
misji apostol-

skiej. a. Codzienny rachunek 
sumienia. Jest to rozliczanie 
się przed Bogiem z każdego 
dnia, ze swoich zobowiązań, 
prac, decyzji, postanowień. 
Uświadamiamy sobie przed 
Bogiem dobro i zło speł nione 
w danym dniu. Za dobro Bogu 
dziękujemy, za zło przepra-
szamy. b. Rachunek sumie-
nia przed sakramentem po-
jednania. Przypominamy so-
bie wówczas nie tylko nasze 
grzechy, przewinienia, ale tak-
że przywołujemy na pamięć 
postano wienie podjęte przy 
ostatniej spowiedzi: Co sobie 
postano wiłam? Czy o tym pa-
miętałam? Na ile wykonałam 
moje zo bowiązanie? W czym 
się poprawiłam? Jakie grzechy 
wy znam w sakramencie po-
jednania? c. Ocena naszego 
życia w czasie dni skupienia 
i rekolek cji świętych. Dzień 
skupienia, a tym bardziej re-
kolekcje święte, to przede 
wszystkim czas oceny tego, 
co za nami. Trafna ocena na-
szego postępowania pozwa-
la na wytyczenie odpowied-
niej drogi na przyszłość. W 
rozliczaniu się z naszej mi-
sji bierzemy pod uwagę Bo że 
przykazania, obowiązki wyni-
kające z naszego powołania. 
Nie unikajmy prostych pytań 
w rodzaju: Czy jestem dobrą 
siostrą zakonną? Czy jestem 
pogodna, uśmiechnięta? Czy 
z radością i poddaniem się 
woli Bożej wykonuję pracę 
co dzienną? Jak przestrzegam 
rad ewangelicznych? Jeśli je-
stem przełożoną, to pytam 
siebie, czy jestem sługą, słu-
żebnicą wszystkich. Jeśli je-
stem podwładną, to odpowia-
dam sobie przed Bogiem: Czy 
umiem być posłuszna, nie z 
musu, ale z przekonania, z 
wewnętrznego przeświadcze-
nia, że tak trze ba? Czy jestem 
dobra wobec ludzi?
 BP IGNACY DEC

Z jednej strony byłam cała
w skowronkach z powodu mojego 
powołania, z drugiej miałam 
świadomość, że zawodzę rodziców 
– wspomina s. Józefa, mniszka 
klaryska od Wieczystej Adoracji
z Ząbkowic. 

– Utrzymywali mnie przecież, 
opłacili studia, żebym miała do-
brą pracę, a ja tego nie wykorzy-
stam w pełni, idąc do klasztoru.

Większości moich rozmów-
czyń rodzice nie zabronili zo-
stać siostrami. Mimo to, w każ-
dym prawie przypadku decyzja 
o odejściu z domu u obu stron 
wywoływała, obok radości, ból. 
Niekiedy taki jak ten, gdy żegna 
się córkę wychodzącą za mąż, 
niekiedy większy. 

Dylematy

– Z początku były chwile za-
łamania i płacz z powodu te-
go, że córka nigdy nie zasiądzie 
z nami przy stole w rodzinnym 
domu – wspominają Krystyna i 
Czesław, rodzice s. Józefy, kla-
ryski. – Byliśmy przeciwni klau-
zurze. Staraliśmy się jednak po-
konać siebie, by nie dać odczuć 
jej naszego smutku.

– W takich sytuacjach le-
piej nie zabraniać, nie sprzeci-
wiać się Bogu – podkreśla Adela 
Farbowska, mama s. Małgorza-
ty. – Jedynie powiedzieć, że mo-
że wrócić, jeśli okazałoby się, że 
zakon nie jest drogą dla niej. 

Marii Rojek, mamie s. Jere-
miaszy, józefitki, bardzo pomo-
gło to, że córka przygotowywa-
ła ich do swojej decyzji przez ca-
łą średnią szkołę. Tęsknią nadal, 

szczególnie w 
święta, ale po-
maga świado-
mość, że w za-
konie jest jej 
dobrze.

– To wiara 
w Boga i świa-
domość, że dziecko jest w do-
brym miejscu i szczęśliwe, daje 
wewnętrzne ukojenie – podkre-
śla pani Krystyna. – Odczuwamy 
radość, gdy widzimy roześmia-
ne buzie i czyste oczy sióstr. Ja – 
chociaż jestem wierząca – nie ro-
zumiem całkowicie tego powoła-
nia, ale teraz czujemy się zaszczy-
ceni, że to nasze dziecko wybrał 
Bóg. Ogromnym wsparciem jest 
dla nas modlitwa sióstr. 

Owoc życia

Rodzice s. Agnieszki dowia-
dywali się u innych, jak to jest 
mieć córkę w zakonie, szukali 
wsparcia u zaufanych kapłanów, 
czytali o życiu za klauzurą. 

Mama s. Weroniki przez jej 
pierwszy miesiąc w klasztorze 
napisała osiem listów. Było jej 
szczególnie trudno – bo cór-
ka poszła do klasztoru, gdy już 
wraz z narzeczonym mieli wy-
znaczoną datę ślubu. Teraz pod-
czas odwiedzin w klasztorze od-
najduje pokój.

– Mój tato przez całe ży-
cie był alkoholikiem: nie poma-
gało ani wparcie grup ani od-
wyki – wyznaje s. Weronika. – 
Gdy wstąpiłam do klasztoru, oj-
ciec doświadczył mojej modli-
twy, poczuł, jakby mógł się na 
niej oprzeć i otrzymał siłę, by ze-
rwać z alkoholem. Dla mnie to 
największy owoc mojego życia. 
 DOROTA BAREŁA

Powołanie
to łaska,

której
ani siostry,

ani ich rodzice 
nie są w stanie 

do końca 
zrozumieć

Z jednej strony byłam cała
w skowronkach z powodu mojego 
powołania, z drugiej miałam 
świadomość, że zawodzę rodziców 
– wspomina s. Józefa, mniszka 
klaryska od Wieczystej Adoracji
z Ząbkowic. 

opłacili studia, żebym miała do-
brą pracę, a ja tego nie wykorzy-
stam w pełni, idąc do klasztoru.

czyń rodzice nie zabronili zo-
stać siostrami. Mimo to, w każ-
dym prawie przypadku decyzja 
o odejściu z domu u obu stron 
wywoływała, obok radości, ból. 
Niekiedy taki jak ten, gdy żegna 
się córkę wychodzącą za mąż, 
niekiedy większy. 

łamania i płacz z powodu te-
go, że córka nigdy nie zasiądzie 
z nami przy stole w rodzinnym 
domu – wspominają Krystyna i 
Czesław, rodzice s. Józefy, kla-
ryski. – Byliśmy przeciwni klau-
zurze. Staraliśmy się jednak po-
konać siebie, by nie dać odczuć 
jej naszego smutku.

piej nie zabraniać, nie sprzeci-
wiać się Bogu – podkreśla Adela 
Farbowska, mama s. Małgorza-
ty. – Jedynie powiedzieć, że mo-
że wrócić, jeśli okazałoby się, że 
zakon nie jest drogą dla niej. 

miaszy, józefitki, bardzo pomo-
gło to, że córka przygotowywa-
ła ich do swojej decyzji przez ca-
łą średnią szkołę. Tęsknią nadal, 

Sonda

CO POMOGŁO?
S. JÓZEFA,
2,5 ROKU U KLARYSEK
– Początkowo, 
gdy nie byłam 
do końca pewna 
swojego powo-
łania, napomyka-
łam jedynie ro-
dzicom o siostrach i obser-
wowałam ich reakcję. Później 
świadomość tego, co mam 
w życiu robić, była tak sil-
na, że musiałam powiedzieć 
wprost. Nie mogłam być w 
nieskończoność niezdecydo-
wana, zwłaszcza że dla nich 
odejście dziecka zawsze bę-
dzie łączyło się z bólem – czy 
to odejście do klasztoru, czy 
do męża. Bardzo ważne dla 
mnie było ich błogosławień-
stwo przed samym wyjazdem 
do klasztoru. 

S. JEREMIASZA,
5. ROK U JÓZEFITEK
Pomogła mi nor-
malność moich 
rodziców – to, 
że otwarcie mo-
głam iść do koś-
cioła, jechać na 
rekolekcje.  To, że widzia-
łam, iż po moim wyborze 
mnie nie odrzucą, nie stracę 
z nimi kontaktu. Teraz czuję 
ich obecność, wiem, że się za 
mnie modlą. Oczywiście, po 
ludzku chciałabym ich nieraz 
częściej widzieć, porozma-
wiać, ale mimo iż jesteśmy 
od siebie daleko, myślę, że ta 
relacja jest teraz głębsza.
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Powinnyśmy uważać, że-
by to samo nie spotka-
ło nas – informuje mnie 
Patrycja Czerwińska z 

kl. I jednej ze szkół podstawo-
wych w Wałbrzychu. – Na przy-
kład, nie rozmawiać z obcymi, 
nie otwierać drzwi, gdy jeste-
śmy w mieszkaniu sami i wracać 
do domu najprostszą drogą.

– Szłam sama ze szkoły, gdy 
jakiś młody mężczyzna zaczepił 
mnie i zaproponował, żebym 
z nim poszła – opowiada Wik-
toria Fimmel z kl. III. – Obiecy-
wał batoniki i cukierki. Nie wie-
działam, co zrobić – ale przypo-
mniało mi się ostrzeżenia cioci. 
Uciekłam. 

– Mnie z koleżanką zacze-
pił na ulicy starszy pan – do-
daje Agata. – Chciał nam dać 
małe kotki. Proponował, byśmy 
poszły z nim do piwnicy, żeby 
je wziąć. Uciekłyśmy do sklepu 
i powiedziałyśmy o tym pani, 
która zadzwoniła na policję. 

Stojącego na przystanku au-
tobusowym Jakuba Mikołajczy-

ka z kl. V nieznajomy 
chciał podwieźć samo-
chodem. Na szczęście 
Jakub wiedział, że za-
miast do domu może 
trafić do lasu i nie wró-
cić.

Jak chronić?

– Mojej 7-letniej cór-
ce tłumaczę, by nie rea-
gowała na propozycje, 
które odbiegają od stan-
dardów: nie tylko, by 
nie słuchała obcych, ale 
także znajomej nauczy-
cielki, która, zamiast opiekować 
się nią w szkole, proponuje np. 
pójście ze sobą do domu – pod-
kreśla Bożena Wach, psycholog. 
– Przypominam, że na ogródku 
działkowym nie wolno jej od-
chodzić od babci, a jeśli wysła-

łabym po nią do szkoły 
np. taksówkę – wiedzia-
łaby o tym wcześniej i 
ona, i pani. Nie otwie-
ra drzwi nawet sąsiado-
wi – bo dziecko nie jest 
od podejmowania decy-
zji, nawet jeśli chodzi o 
pożyczenie soli. Uczu-
lam też, gdy widzimy 
kogoś pijanego, że taka 
osoba często nie wie, co 
robi i może być niebez-
pieczna. 

– Wszystko po to, 
by nikt cię nie skrzyw-
dził – wyjaśniam, nie 

opowiadając ze szczegółami 
o rodzjach tych  skrzywdzeń 
(to zgodne z moją zasadą: aby 
nie mówić więcej niż dziecko, 
zgodnie ze swoim wiekiem  jest 
w stanie przyjąć, słucham uważ-
nie jego pytań i odpowiadam na 

tekst i zdjęcie 
DOROTA BAREŁA
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Szansą 
na skuteczniejszą 
ochronę 
dzieci przed 
skrzywdzeniem 
jest ich 
uświadamianie, 
a w szerszym 
kontekście 
– kształtowanie 
zdrowych, 
trwałych rodzin, 
które będą 
wychowywać 
zdrowe kolejne 
pokolenia

Sposób na zabójcę

Na ratunek rodzinie
Sonda

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ 
KRZYWDZENIU 

INNYCH?
BOŻENA WACH, PSYCHOLOG, 
KIEROWNIK OŚRODKA INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ WE WROCŁAWIU

– Jeśli będziemy 
promować zdro-
we rodziny, tych 
patologii na pew-
no będzie mniej. 
To w rodzinie 

dzieci uczą się zasad, posza-
nowania granic i szacunku. 
Doświadczają, że zasługują 
na miłość, że rodzice intere-
sują się ich uczuciami, proble-
mami, poglądami, że są war-
tości większe niż pieniądze. 
Jeśli dziecko odczuje, że jest 
dla nas ważne nie będzie szu-
kać akceptacji np. w grupach 
przestępczych. 

O. WŁODZIMIERZ JAMROCHA, 
DUSZPASTERZ WIĘZIENNY OD 9 LAT, 
ZAŁOŻYCIEL WSPÓLNOTY DLA BYŁYCH 
WIĘŹNIÓW DOM MIŁOSIERNEGO 
OJCA WE WROCŁAWIU

– Zwykle ludzie 
wchodzą na dro-
gę przestępstwa 
dlatego, że war-
tości nie zosta-
ły ugruntowane 

przez dom, szkołę, kościół 
lub – zamiast nich – sami 
wybrali podejrzane środowi-
sko. Łatwy dostęp do porno-
grafii w Internecie, alkoho-
lu i narkotyków, po które się-
gają nawet dzieci, sprawia-
ją, że wytrwałość w obowiąz-
kach staje się wręcz niemoż-
liwa. Ludzie coraz częściej 
zmieniają poglądy, gdy sta-
ną się niewygodne. Wielu ży-
je w ciągłych zmianach, bez 
oparcia, jakie dają w życiu raz 
podjęte i wytrwale pielęgno-
wane decyzje. Ciągłe zmia-
ny prowadzą z kolei do rela-
tywizmu: człowiek nie wie, 
jak żyć, coraz łatwiej jest mu 
ulegać własnym słabościom, 
a nawet dewiacjom, które 
odzierają z godności innych. 
Bez zdrowej, wierzącej rodzi-
ny, która da mocne duchowe 
podstawy i nauczy, jak roz-
wiązywać problemy, ta pato-
logia będzie się pogłębiać.

Dwa brutalne 
morderstwa dzieci 
na terenie diecezji 

w ciągu roku: 
7-letniej Grażynki 

z Wałbrzycha 
i 9-letniego Sebastiana 

z Boguszowa-Gorc. 
Jak możemy chronić 

najmłodszych 
przed skrzywdzeniem 

i czy jedynym wyjściem, 
by zapobiegać 

takim zbrodniom, 
jest kara śmierci?
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nie). Chcę, by była ostrożna, ale 
nie zalękniona. 

Pani Bożena powtarza córce, 
że nikt nie ma prawa dotykać jej 
w miejsca dla niej intymne. Gdy 
córka opowiada np. o tym, że 
chłopiec w przedszkolu klepnął 
ją w pupę, pyta, jak się czuła, i 
wyjaśnia, że gdy córka tak „dziw-
nie” się czuje, to znak, że nie jest 
to dobry dotyk i ma poinformo-
wać o tym panią. Jest natomiast 
przeciwniczką dopatrywanie się 
złego dotyku we wszystkim i za-
braniania – jak to radzą niektórzy 
psychologowie – dotykania dzie-
cka w ogóle przez kogoś innego 
niż rodzice.  

– Proszę sobie wyobrazić 
trzyletniego malca w przed-
szkolu: krzyczy z bólu lub roz-
paczy, a przedszkolanka nie mo-
że go wziąć na ręce ani przytu-
lić? To przecież dla dziecka do-

datkowa trauma. Nie popadaj-
my w paranoję. Jeśli przytula 
także w mojej obecności, nie 
umawia się z dzieckiem, a ono 
– mając ze mną dobry kontakt – 
nie mówi, że pani robi coś dziw-
nego – znaczy, że normalność 
została zachowana.  

Szansa?

„Śmierć zabójcom!”, „Ze-
msta zamiast przebaczenia!” – 
takie hasła krzyczano po mor-
derstwie Sebastiana i Grażynki. 

– Jeśli weźmie się pod uwa-
gę strach i cierpienie tych dzie-
ci oraz ich rodzin, tak po ludz-
ku trudno się dziwić tym okrzy-
kom  – przyznaje o. Włodzi-
mierz Jamrocha, duszpasterz 
więzienny od 9 lat, założyciel 
wspólnoty dla byłych więźniów 
Dom Miłosiernego Ojca we 

Wrocławiu. – Ja także nie po-
trafiłbym patrzeć na zabójców, 
z którymi pracuję (a stanowią 
większość moich podopiecz-
nych), inaczej niż przez pry-
zmat emocji, gdyby nie wiara. 

– Ważne jest dla mnie po-
czucie tego, że realizuję mi-
sję, że nie idę do nich „od sie-
bie”, bo to byłoby biciem gło-
wą w mur – tłumaczy. – Wie-
lu więźniów współpracuje ze 
mną i wolontariuszami, są przy-
padki nawróceń (najtrudniej z 
tym u zabójców seksualnych), 
szczególnie ważna jest pierw-
sza spowiedź, niekiedy nawet 
po 35 latach. Ale równie czę-
sto po nawróceniu odzywa się 
w nich stary człowiek: nieupo-
rządkowana psychika i emo-
cje, które nie pozwalają wy-
trwać przy powziętych posta-
nowieniach, podwórkowa mo-
ralność (ukraść bogatym, bo je-
stem biedny itp.), brak szkoły, 
zobowiązania. 

– Tu nie można liczyć na 
efekty czy wdzięczność, ale je-
śli będę patrzył na nich z uprze-
dzeniem – to ich zostawię wte-
dy, gdy będą gotowi wyrzec się 
zła i przyjść do Boga. Ważne 
jest, by ci ludzie doświadczy-
li od kapłana tego wszystkie-
go, czego można było doświad-
czyć w domu miłosiernego oj-
ca z przypowieści o synu mar-
notrawnym: miłości, obfitości, 
łaski, miłosierdzia (nawet gdy 
tego nie oczekują, bo wiedzą, 
jak się upodlili) – podkreśla. – 
Choćby po to, by, odrzucając je, 
mieli świadomość, co tracą, i że 
robią to z własnego wyboru. I 
po to, by – nawet gdy odejdą – 
Bóg mógł się o nich upomnieć: 
może gdy będą mieli dość życia 
„wśród świń”, na łożu śmierci 
przypomną sobie, że „w domu 
ojca niewolnicy mają lepiej”,  
i będą wiedzieli wtedy, gdzie 
mogą znaleźć pomoc. 

– Wybaczyłam, ale nigdy nie 
zapomnę – mówi moja znajo-
ma, której kilka lat temu zabi-

to syna. O. Włodzimierz także 
jest przeciwny naiwnym rozwią-
zaniom, uleganiu wizji łatwej 
resocjalizacji. Uważa, że naj-
bardziej niebezpiecznych prze-
stępców powinno się izolować, 
by znów nie zagrozili innym, 
a wszystkim  powinniśmy nie 
przeszkadzać w tym, by odczu-
li konsekwencje swoich zacho-
wań (przez karę i wymaganie, 
by porządkowali własne emo-
cje i sumienie). Ale jest prze-
ciwny karze śmierci, ponieważ 
przez nią przekreślamy człowie-
ka (dopuszczającego się okrop-
nych czynów, ale człowieka), nie 
dajemy mu szansy na poprawę 
czy choćby na świadome odrzu-
cenie nawrócenia.  

Artykuł dotyczy tych zabójców, 
u których nie stwierdzono choroby 
psychicznej. 

Sposób na zabójcę

Na ratunek rodzinie
Sonda

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ 
KRZYWDZENIU 

INNYCH?
WOJCIECH PIĘTOWSKI, 
FRANCISZKANIN, DUSZPASTERZ, 
WYKŁADOWCA HOMILETYKI
– Ratunek moż- 
na odnaleźć w 
powrocie do 
przykazań Bo- 
żych i nazwa-
niu grzechu po 
imieniu. Warto przypo-
mnieć choćby Aleksandra 
Serenelli, który jako 20-let-
ni młodzieniec zamordo-
wał na tle żądzy seksual-
nej Marię Goretti. Po 29 la-
tach więzienia i 38 latach 
życia w ukryciu na pokucie 
powiedział, że nie był sobą, 
kiedy opanowała go żądza 
nieczystości, którą karmił 
się z czasopism pornogra-
ficznych. Natomiast aby wy-
chować zdrowych moralnie 
ludzi, rodzina musi szukać 
oparcia w Bogu, praktyku-
jąc wspólną modlitwę, być 
wspierana przez mądrych 
polityków, media i wycho-
wawców, którzy zrezygno-
waliby z czerpania zysków 
z pornografii czy manipu-
lowania przez niewłaściwe 
przekazywanie wiedzy do-
tyczącej seksualności.
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PAPIEŻ DIALOGU 
Ogromne zna-
czenie dla sto-
sunków katoli-
cyzmu z judai-
zmem miał czas 
pontyfikatu Jana 
Pawła II. (…) Pamiętam, gdy 
już jako papież podczas 
pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny 7 lipca 1979 ukląkł 
przed pomnikiem Ofiar 
Holokaustu w Oświęcimiu i 
odmówił specjalną modlitwę 
za Żydów. (…) Potem by-
ła pierwsza w historii ofi-
cjalna wizyta w synagodze 
Rzymskiej 13 kwietnia1986 
roku, gdy papież i rabin Elio 
Toaf uściskali się. Pamiętam 
o ważnym fakcie:  30 grud-
nia 1993 – nawiązaniu  sto-
sunków dyplomatycznych 
Watykan–Izrael. Osobiście 
miałem zaszczyt uczestni-
czyć, jako lider społeczno-
ści żydowskich w Polsce, w 
podniosłych wydarzeniach: 
9 czerwca 1997 roku w na-
bożeństwie międzywyzna-
niowym w Hali Ludowej we 
Wrocławiu, gdzie, jak pamię-
tamy – kichnął, a wszyscy 
życzyli mu „Sto lat” . Z ini-
cjatywy papieża w 1998 ro-
ku Watykańska Komisja ds. 
Kontaktów Religijnych z 
Judaizmem ogłosiła doku-
ment  „Pamiętamy, reflek-
sje nad Szoah”. (…) Sercem 
byłem z papieżem pod-
czas jego pielgrzymki do 
Izraela, Jordanii i Autonomii 
Palestyńskiej 20–26 marca 
2000 roku. Podczas wizyty 
w Yad Vashem w Jerozolimie 
powiedział: „Kościół jest głę-
boko zasmucony z powodu 
nienawiści, aktów prześlado-
wania i okazywania antyse-
mityzmu skierowanego prze-
ciw Żydom przez chrześci-
jan w jakimkolwiek miejscu 
i czasie”, a pomiędzy kamie-
nie Kotel, Ściany Zachodniej 
(dla Żydów to nie jest Ściana 
Płaczu), włożył modlitwę. (…) 
Jan Paweł II jeszcze 18 stycz-
nia 2005 przyjął na audiencji 
160 rabinów i kantorów z ca-
łego świata. Głębokim smut-
kiem przyjęliśmy wiadomość 
o jego śmierci 8 kwietnia 
2005 roku. JERZY KICHLER

W Świdnicy, w której trzysta 
pięćdziesiąt lat temu płonął stos 
z Żydami, 17 stycznia 
obchodziliśmy Dzień Judaizmu.

W tym roku na Dolnym Ślą-
sku tylko we Wrocławiu i w Świd-
nicy obchodzony był  Dzień Juda-
izmu. „Wieczory Świdnickie” po-
święcone relacjom chrześcijań-
sko-żydowskim (wykład prof. Je-
rzego Kichlera z Polskiej Rady 
Chrześcijan i Żydów) i kulturze 
żydowskiej (koncert Chóru Syna-
gogi pod Białym Bocianem) zgro-
madziły w katedrze blisko czte-
rysta osób.

Przedłożenie prof. Kichle-
ra stało się dla chrześcijan cza-
sem trudnego rachunku sumie-
nia. Dzieje Kościoła i chrześci-
jaństwa obfitowały w absurdal-
ne oskarżenia pod adresem Ży-
dów (bogobójstwo, mordy ry-
tualne, profanacje Hostii) i dzia-
łania eksterminacyjne (wyprawy 
krzyżowe, pogromy prowoko-
wane przez fałszywe oskarże-
nia). – Z przykrością dowiedzia-
łam się, że i nasze miasto wpi-

sało się w niechlubną 
tradycję prześladowań 
Żydów – wyznała po 
wykładzie świdniczan-
ka Justyna Domagalska, 
odnosząc się do faktu 
spalenia na stosie w ro-
ku 1453 siedemnastu 
Żydów, posądzonych o 
profanację Hostii, i wy-
pędzeniu pozostałych.

Z drugiej strony, i ten fakt 
podkreślał wykładowca, w  prze-
szłości, a szczególnie w dwu-
dziestym wieku, światli papieże 

brali w obronę Żydów i 
starali się zdejmować z 
nich jarzmo niedorzecz-
nych oskarżeń.

– Jestem wdzięcz-
ny, że strona żydowska 
docenia wysiłki katoli-
ków, by przywrócić bra-
terstwo i należny szacu-
nek między nami – cie-

szył się Bartosz Górski z Dzier-
żoniowa. 

Druga część spotkania by-
ła ucztą duchową. Katedra roz-
brzmiewała modlitewnymi teks-
tami wyśpiewanymi przez Chór 
Synagogi pod Białym Bocianem, 
jedyny tego rodzaju chór w Pol-
sce. Dyrygent i założyciel chó-
ru, prof. Stanisław Rybarczyk, 
wprowadzał słuchaczy w atmo-
sferę żydowskiej religijności i 
prezentował ze swoimi artysta-
mi muzykę synagogalną z róż-
nych stron świata. – To było nie-
zwykłe doświadczenie – słychać 
było w tłumie opuszczającym 
katedrę. – Zakochałem się w 
muzyce żydowskiej –  deklaro-
wali niektórzy. 

A wszystko to dzięki gospo-
darzom miasta, naszemu bi-
skupowi, a przede wszystkim 
sponsorowi wydarzenia, Kon-
cernowi EnergiaPro.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce po raz dziesiąty 
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Profesor 
Stanisław 
Rybarczyk 
jest światowej 
sławy 
dyrygentem 
propagującym 
kulturę 
muzyczną Żydów

Chór Synagogi pod Białym Bocianem powstał w roku 1996. 
Artyści rekrutują się z absolwentów wrocławskiej Akademii Muzycznej

Poniżej: Wykładu prof. Kichlera (z prawej) wysłuchał nie tylko nasz biskup, 
ale m.in. prezydent miasta, starosta świdnicki i proboszcz kościoła Pokoju

Poniżej po prawej: Zebrani byli pod wrażeniem profesjonalizmu muzyków 
oraz pełnej wdzięku muzyki synagogalnej. Na zdjęciu, pierwszy z lewej: solista, 
tenor P. Bunzler
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Zapowiedzi
  KALENDARZ  

BISKUPI
2.02 – Msza św. z okazji 
Dnia Życia Konsekrowanego 
z udziałem przedstawicie-
li wszystkich zgromadzeń za-
konnych z terenu diecezji. 
Odnowienie ślubów zakon-
nych. Miejsce: katedra świdni-
cka, godz. 11.00; godz. 15.00 
poświęcenie sanatorium w 
Polanicy Zdroju. 3.02 – Msza 
św. z obrzędem udzielenia 
święceń kapłańskich dwóm 
franciszkańskim diakonom. 
Miejsce: Kłodzko, godz. 10.30. 
30.01 – udział w 334. Ze- 
braniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski w War- 
szawie.

  Z ŻYCIA DIECEZJI
30.01 – rocznica poświęce-
nia katedry świdnickiej, Msza 
św. o godz. 18.00 z udziałem 
duchowieństwa diecezji świd-
nickiej. Po Mszy św. spotka-
nie w ramach Wieczorów 
Świdnickich. Koncert kolęd. 
2.02 – święto Ofiarowania 
Pańskiego, Światowy Dzień Ży- 
cia Konsekrowanego. Zbiórka 
pieniężna do puszek na po-
trzeby zakonów klauzuro-
wych. 

  KONKURSY
Można wziąć udział w 
ogólnopolskim konkursie 
„Życie i dzieło św. Józefa 
Kalasancjusza” z okazji jubi-
leuszu 450-lecia urodzin św. 
Józefa Kalasancjusza, twór-
cy pierwszej w świecie po-
wszechnej i bezpłatnej szko-
ły, założyciela pijarów, pa-
trona uczniów i nauczycie-
li chrześcijańskich szkół po-
wszechnych. Szczegóły u dy-
rektorów szkół lub na www.
diecezja.swidnica.pl.
Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety, z okazji 800-le-
cia narodzin św. Elżbiety 
Węgierskiej, ogłosiło kon-
kurs pt. „Miłosierdzie w ży-
ciu i czynach św. Elżbiety 
Węgierskiej”. Konkurs ma 
trzy kategorie: plastycz-
na, fotograficzna i poetycka. 
Szczegóły na www.diecezja.
swidnica.pl. 

Siła korzeni – można jej 
doświadczyć tylko wtedy, gdy się 
je pielęgnuje, gdy się je zna.

Dziadkowie – niedawno 
mieliśmy okazję uświadomić 
sobie, kim dla nas są: ciężarem, 
rodzicami rodziców, dalekimi 
krewnymi, adresatami stycznio-
wych laurek czy może żywą i 
ożywiającą historią rodziny?

Waleria i Władysław 
Ciąpałowie
Waleria Ciąpała pocho-

dzi z Huciska Jawornickiego 
w powiecie przemyskim. Mia-
ła siedmioro rodzeństwa (był 
jeszcze brat, który zmarł zaraz 
po urodzeniu). 

Mając niespełna dwadzieś-
cia lat, wyszła za mąż za Wład-
ka i urodziła ich pierwsze dzie-
cko. W 1947 roku we trój-
kę, po trudnej i niebezpiecz-
nej podróży na zachód, za-
mieszkali w okazałym budyn-
ku na skraju wsi Kosiska koło 
Legnicy. – Władek jako stolarz 
umiał zrobić prawie wszystko; 
jak trzeba było, wstawiał ok-
na, budował chlebowe piece 
z okapem, podwyższał komi-
ny, żeby nie dymiło, murował, 
robił meble. Po dwóch latach 
urodziła się nam Zosia. Płaka-
łam ze szczęścia. Potem swoi-
stą listę obecności na tym naj-
lepszym ze światów „podpisy-
wali” kolejno  Rysio, Jasia, Kry-

sia i Józef, imiennik swojego 
dziadka Józefa Cieleckiego – 
wspomina seniorka rodu i do-
daje. – Dla mnie i moich dzie-
ci nawet ciężka praca nie jest 
karą, ale sensem życia. Dlate-
go dość szybko stanęliśmy na 
nogi. Było już liczne stadko 
mlecznych krówek, para koni, 
jakieś świnki, gęsi, kury. Nor-
malny człowieczy los.

Klan pani Walerii

Rodzina rozrasta się w im-
ponującym tempie. Dzisiaj liczy 
ponad sto osób. – To prawda, 
jest nas sporo, ale wcale nie tak 
dużo. Cały czas, kiedy klękam 
do wieczornego pacierza, z ca-
łego serca dziękuję Panu Bogu 
za dobro, jakim mnie obdarzył. 
Nie sądzę jednak, abyśmy by-
li wyjątkową rodziną, jesteśmy 
zwyczajni, skromni i pracowi-
ci. Moje długie życie nie jest 
przecież kolorową, bezboles-
ną składanką. Ma jednak swój 
rytm, sens, ale także swoje sza-
rości – opowiada pani Waleria. 
Po jej gładkiej twarzy spływa-
ją łzy szczęścia, a w sercu i pa-
mięci wędruje w zaświaty, do-
kąd odszedł dziewięć lat temu 
ukochany Władek.

Ogrzać się ciepłem 
matczynych rąk
Miłość, jaką daje się dzie-

ciom, owocuje silną rodzinną 
więzią. Tylko dzięki niej możli-

we są przed-
sięwzięcia ta-
kie jak to, któ-
re odbyło się 
w końcu grud-
nia ubiegłego 
roku. Wtedy 
do restauracji w Bielanach ko-
ło Konar, prowadzonej przez 
córkę pani Walerii, zjechała ca-
ła rodzina. – Och, to może nie 
był zjazd, ale taka wielka ro-
dzinna wigilia. Wymyśliły ją mo-
ja najmłodsza córka Krysia Tę-
cza i moja młodsza siostra Wła-
dzia Olender – wspomina pa-
ni Waleria. 

Po kilku latach przygoto-
wań  w jednym miejscu i cza-
sie zjawiły się aż cztery po-
kolenia noszące teraz najróż-
niejsze nazwiska, pracujące w 
różnych zawodach, mieszkają-
ce w różnych miejscach naszej 
ojczyzny i poza nią – wspomi-
na krewniak, Mateusz Żak. – 
Obok nas, seniorów, zasiadły 
także nasze dzieci z rodzina-
mi. Wszyscy piękni, odświęt-
nie ubrani, przejęci tą jakże 
ważną i uroczystą chwilą. 

W ten sposób rodzina zło-
żyła hołd seniorce rodu. A ma-
ły Piotruś, wtulony w babcine 
ramiona, mógł wyznać: – Żeby 
każdy poczuł się najważniej-
szy i jedyny, wcale nie potrzeb-
ne są żadne odlotowe „dopala-
cze”. Wystarczy dom.

KS. ROMAN TOMASZCZUK
na podstawie relacji 

Mateusza Żaka

Historia rodzinna Walerii Ciąpały 

Ten spokojny stary dom
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Pani Waleria 
dała początek 

rodzinie 
liczącej dzisiaj 

ponad sto osób



Chociaż większość 
dolnośląskich wsi utraciła 
w ostatnich latach swój 
rolniczy charakter, 
to Olszany, podobnie jak inne 
miejscowości należące 
do parafii, wyłamują się 
z tej reguły. Tutaj nadal 
wielu mieszkańców 
utrzymuje się z pracy 
we własnych gospodarstwach.

Dlatego mało kto cie-
szy się z niezwykle ła-
godnej jak to tej pory zi-
my. – Wielu rolników za-
siało rzepak – mówi pro-
boszcz ks. Józef Wróbel. 
– Lepiej nie myśleć, jakie 
będą mieli zbiory, jeżeli 
nadal będzie się 
utrzymywała ta-
ka pogoda.

Trudne 
czasy
Ksiądz J. Wró- 

bel posługę dusz- 
pasterza parafii 
w Olszanach peł-
ni już od ponad 
30 lat. Zna tu-
taj każdego po 
imieniu i bardzo 
dobrze orientu-
je się w sytua-
cji mieszkańców. 
– Nie ma cze-
go zazdrościć – 
mówi. – Niewiel- 
kie gospodar-
stwa rolne z tru-
dem radzą so-
bie w obecnej 
sytuacji. Młodzi 
z kolei, podob-
nie jak w wie-
lu innych miej-
scach, masowo 

opuszczają wieś. Do tego 
dochodzi jeszcze coraz 
większa liczba osób, któ-
re swojego miejsca szu-
kają za granicą, zrywa-
jąc kontakty z rodzinną 
miejscowością. Trudno 
więc patrzeć z optymi-
zmem w przyszłość, tym 
bardziej że w funkcjonu-
jących na terenie para-
fii Herbapolu czy Stolgra-
fie stosunkowo niewie-
le osób znajduje zatrud-
nienie. Także funkcjonu-
jące na ziemi strzegom-
skiej zakłady kamieniar-
skie nie są w stanie wpły-
nąć na znaczącą poprawę 
sytuacji.

Słynne dożynki

Zarówno Stanowi-
ce, jak i Olsza-
ny słyną z trady-
cji organizowa-
nia wyjątkowych 
dożynek. Zresz-
tą właśnie w tej 
pierwszej miej-
scowości odby-
wały się ubiegło-
roczne dożyn- 
ki diecezjalne. – 
Mieszkańcy są 
wyjątkowo moc-
no przywiąza-
ni do tej ziemi. 
I jestem przeko-
nany, że mimo 
nękających ich 
trudności uda 
się im wycho-
wać kolejne po-
kolenia prawdzi-
wych, dobrych 
gospodarzy.

Tak jak w ca-
łym regionie, tak 
i tutaj zdecydo- 
waną większość 
stanowią lu- 
dzie przybyli ze 

Wschodu po II wojnie 
światowej. Środowisko 
to cechuje duże poczucie 
wspólnotowości, stąd też 
rzeczą niemalże oczywi-
stą są doroczne spotka-
nia opłatkowe czy cho-
ciażby wspólne przeży-
wanie Dnia Seniora.

Przy parafii dzia-
ła Rycerstwo Niepokala- 
nej. Jest także wspólnota 
Odnowy w Duchu Świę-
tym, funkcjonuje Towa-
rzystwo Przyjaciół Semi-
narium oraz dwanaście 
róż różańcowych. Ale za-
angażowanie mieszkań-
ców w życie parafii uwi-
dacznia się nie tylko w 
ten sposób. – Ludzie są 
bardzo ofiarni i mimo że 
nikomu się tu nie prze-
lewa,  to udaje się nam 
utrzymać nasze kościoły 
w dobrej kondycji – mó-
wi proboszcz. – Wspo-
magają potrzebne prace 
nie tylko materialnie – w 
razie potrzeby nie szczę-
dzą także własnych rąk.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI
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PANORAMA PARAFII
Pw. Świętej Trójcy w Olszanach, dekanat Strzegom

Modlitwą i czynem

KS. JÓZEF 
WRÓBEL

proboszcz, duszpasterz stra-
żaków. Urodzony 13 kwiet-
nia 1943 roku w Kannej. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął 24 czerwca 1967 roku. 
Parafię w Olszanach objął w 
1976 roku. Obchodzi 40-lecie 
kapłaństwa.

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
tel. 074 853 13 79 
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału, 
Dorota Bareła, Sławomir Wiśniewskiswidnica@goscniedzielny.pl

ŚWIDNICKI

Kościół parafialny 
to budowla gotycko-

-renesansowa. 
Wzmiankowany po raz 
pierwszy w 1293 roku, 

w obecnej postaci 
został wzniesiony 

na początku XIV wieku

ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafa jest nietypowa. W przeciwieństwie do 
tradycyjnego układu: mocny ośrodek parafialny oraz 
„podrzędne” filie, charakteryzuje się istnieniem 
dwóch licznych społeczności skoncentrowanych 
wokół swoich kościołów. Oprócz kościoła pw. Trójcy 
Świętej w Olszanach jest jeszcze jedna świątynia w 
niedalekich Stanowicach, pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Każda z tych miejscowości mogłaby 
stanowić oddzielną parafię, stąd też praca przypo-
mina tutaj nieco posługiwanie dla dwóch wspól-
not. Świadczy o tym chociażby ilość Mszy św. spra-
wowanych w niedziele. W każdym z kościołów od-
prawiane są wówczas dwie Eucharystie. Podobnie z 
Rezurekcją, procesją podczas uroczystości Bożego 
Ciała czy chociażby Pasterką. Czasami trzeba nieźle 
się napracować. Gdy byłem młodszy, przychodziło 
mi to bez większego trudu, ale wraz z upływem lat 
coraz ciężej odczuwam takie tempo pracy.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: Olszany: godz. 8.00 i 12.00, Stanowice: 

godz. 10.00 i 15.00
  Dni powszednie: Olszany: godz. 8.00, Stanowice: piątki 

godz. 18.00 (w Adwencie oraz w maju i październiku Msze 
św. sprawowane są codziennie)

Z
D

JĘ
C

IA
 S

ŁA
W

O
M

IR
 W

IŚ
N

IE
W

SK
I

Staraniem 
proboszcza 
dookoła kościoła 
wybudowano 
niewielkie 
ołtarze polowe 
z kamienia. 
Odprawiane 
są przy nich 
między innymi 
nabożeństwa 
majowe 
czy procesje 
w oktawie 
Bożego Ciała


