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Zagra∏a ju˝ po raz trzyna-
sty, ale chyba po raz

pierwszy w niektórych me-
diach pojawi∏y si´ o niej tak
silne g∏osy krytyki. Czego by
nie powiedzieç o Wielkiej
Orkiestrze Âwiàtecznej Po-
mocy, trzeba przyznaç: bez
wàtpienia przeczy ona prze-
konaniu, ˝e „dzisiejsza m∏o-
dzie˝ nie jest taka jak kie-
dyÊ”. Ponad 100 tysi´cy m∏o-
dych ludzi, poÊwi´cajàcych
czas dla innych, dowodzi
czegoÊ przeciwnego. M∏o-
dzie˝ jest taka jaka byç po-
winna. Mo˝e brakuje tylko
ludzi, którzy potrafiliby wy-
korzystaç drzemiàcy w niej
potencja∏ dobra? ■
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Portugalczycy sà niezwykle goÊcinni – mówi
siostra Gabriela z Wa∏brzycha, organizujàca

w naszej diecezji wyjazd na Taizé do Lizbony.
– Wzruszajàce by∏o przede wszystkim po˝e-
gnanie z gospodarzami, gdy odprowadza∏y nas
do autobusu ca∏e rodziny. 
Z Wa∏brzycha do Lizbony 25 grudnia wyjecha∏a
czterdziestoosobowa grupa uczestników. 
– Przyjezdnych by∏o mniej ni˝ zazwyczaj, dzi´-
ki temu ∏atwiej si´ by∏o przemieszczaç po uli-
cach, a spotkania tak˝e by∏y bardziej kameral-
ne – mówià uczestnicy. – Wielu m∏odych wra-
cajàcych z Lizbony podkreÊla, ˝e dzi´ki Taizé
na nowo zacz´li zastanawiaç si´ nad swoim ˝y-
ciem. – Do tej pory nie by∏em zwiàzany z Ko-
Êcio∏em, ale wiem, ˝e na pewno b´d´ jeêdzi∏

na te spotkania – mówi je-
den z licealistów. W po-
wrotnej drodze grupa od-
wiedzi∏a Fatim´ i Lourdes. 
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M¸ODZIE˚ WRÓCI¸A Z LIZBONY
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Siostra Gabriela
i jedna
z uczestniczek
Taizé w namiocie
spotkania

ZA TYDZIE¡

■ WIZYTACJA – ka˝da parafia jà prze-
˝ywa, czym jest i jak przebiega

■ DANE TELEADRESOWE dekanatu
Âwidnica Wschód 

W niedziel´ Chrztu Paƒskiego
Ordynariusz poÊwi´ci∏ ostatnie
elementy wystroju prezbiterium
w koÊciele NMP Królowej Polski
w Âwidnicy. 

Wybór daty nie by∏ przypadko-
wy. G∏ównym elementem ostatnio
wykonanych prac jest p∏askorzeêba

chrztu Paƒskiego  (na zdj´ciu). Jej
autorem jest M. Haƒderek, który
wykona∏ wczeÊniej stacje Drogi
Krzy˝owej. Nowa nakrywa chrzciel-
nicy (autor: Cz. Fràczek) zosta∏a
ozdobiona kamieniami szlachetny-
mi ofiarowanymi przez PP. Szczer-
bina. Ca∏oÊci dope∏niajà p∏asko-
rzeêby Ewangelistów autorstwa
prof. J. Kucharskiego. 

XRT

Prezbiterium ukoƒczone 

Ostatni akord
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Âwiadectwo mi∏oÊci i dobroci

KIK
z Biskupem 
Ponad 20 osób prze∏ama∏o si´
op∏atkiem z ks. biskupem I. De-
cem podczas spotkania Klubu Inte-
ligencji Katolickiej w Âwidnicy. 

8 stycznia Ordynariusz dzi´-
kowa∏ za refleksj´, którà piel´-
gnujà cz∏onkowie KIK-u. Podkre-
Êli∏, ˝e „katolicka inteligencja ma
szczególne zadanie nadawania
tonu naszemu spo∏eczeƒstwu.
Powinno si´ to dokonywaç przez
Êwiadectwo mi∏oÊci i dobroci.
W ten sposób objawia si´ innym,
˝e warto zwiàzaç swoje ˝ycie
z Chrystusem”

Prezes klubu, E. Jarmu∏owicz,
przypomnia∏a o poczàtkach dzia-
∏alnoÊci organizacji. Natomiast te-
matem rozmowy z Ksi´dzem Bi-
skupem by∏a sprawa tworzàcego
si´ Êwidnickiego Êrodowiska my-
Êli teologicznej oraz biskupia tro-
ska o seminarium. Ordynariusz
przyzna∏, ˝e bardzo mu zale˝y na
rych∏ym przeniesieniu Domu Ziar-
na do Âwidnicy. WÊród zaproszo-
nych goÊci byli tak˝e ks. K. Jandzi-
szak i ks. J. Bagiƒski. DYR
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NOWA RUDA. – 19.12.2004 r.
w Domu Sióstr Salezjanek w No-
wej Rudzie przy pomocy
Wspó∏pracowników Salezjaƒskich
(SWS) odby∏o si´ spotkanie przy
wigilijnym stole. Zaproszone zo-
sta∏y dzieci w wieku szkolnym.
Spotkanie rozpocz´liÊmy wspólnà
modlitwà w kaplicy. Nie zabrak∏o
te˝ wigilijnego sto∏u, jest on bo-
wiem miejscem bliskiego spotka-
nia spojrzeƒ, s∏ów, serc, d∏oni. Bia-
∏y obrus symbolizowa∏ czystoÊç
i szczeroÊç zasiadajàcych. Nasycili-
Êmy si´ S∏owem Bo˝ym. Podzielili-
Êmy si´ op∏atkiem i z∏o˝yliÊmy so-
bie ˝yczenia. Na stole nikomu nie
zabrak∏o postnych potraw. Âpiewa-
liÊmy kol´dy. Panowa∏ duch rodzin-
ny i salezjaƒska radoÊç. Kiedy przy-
szed∏ nasz przyjaciel, Êw. Miko∏aj,
opowiada∏ pi´kne historie ze swo-
jego ˝ycia. Przyniós∏ tak˝e dla
dzieci skromne upominki. W ten
sposób dzieci mog∏y doÊwiadczyç
ciep∏a, dobroci, mi∏oÊci, a my rado-
Êci z przygotowaƒ – pisze aspirant-
ka Gra˝yna Podpora.

Salezjanki 
z podopiecznymi

Blask Gwiazdy Betlejemskiej 

PIESZYCE. Salezjanka s. Ewa Wol-
ska dwa miesiàce pracowa∏a ze swo-
imi uczniami z SP nr 2. Owoc ich tru-
du to jase∏ka, odegrane 30.01.2004
r. podczas wigilii dla dzieci z ubo-
gich rodzin. Kiedy w domu k∏ótnie
nap´dzajà nienawiÊç, kiedy rodzic
jest alkoholikiem, kiedy brak pieni´-
dzy niszczy rodzinnà harmoni´…
Êwiat staje si´ z∏owrogi. Mroczne
uczucia zniekszta∏cajà prawd´ o so-
bie, innych i Bogu. Szczególnie
u dzieci. Czy jest wyjÊcie? „Gdyby
nie Gwiazda z Betlejem, nie wiem
jak patrzeç na siebie. Gdyby nie
Gwiazda z Betlejem, nie wiem, jak
patrzeç na innych” – Êpiewa∏y dzieci
podczas jase∏kowego przedstawie-
nia. Gwiazda wcielonego S∏owa daje
nadziej´. Trzeba jednak t´ Dobrà

Nowin´ rozg∏aszaç! Wtedy ma ona
szans´ zmieniç ̋ ycie, nadaç mu sens
i wartoÊç. Oto przes∏anie wystawio-
nego spektaklu. 

Si∏à nap´dowà dzieci´cych wigi-
lii jest Stowarzyszenie Wspó∏pra-
cowników Salezjaƒskich. Marianna
Konieczna-Marjan jest dumna z pra-
cy swojej grupy. „W Stowarzyszeniu
dzia∏am od 14 lat. Wigilie dla dzieci
by∏y zawsze. Dzi´kujemy naszym
sponsorom za pomoc. Bez nich Êw.
Miko∏aj nie dotar∏by do naszych
dzieci”. Jak znajdujà potrzebujà-
cych? Pomagajà w tym katecheci:
s. Ewa i ks. Robert Begierski oraz do-
Êwiadczenie z poprzednich lat. 

I tak ponad 80 dzieciaków mo-
g∏o skosztowaç „pokoju ludzi dobrej
woli”.
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Jase∏ka odegrane podczas wigilii dla dzieci z ubogich rodzin

Op∏atkowe spotkanie
ÂWIDNICA. W samà Wigili´, 24
grudnia ubieg∏ego roku, w tymcza-
sowej siedzibie Êwidnickiej kurii bi-
skupiej przy ul. Pràdzyƒskiego od-
by∏o si´ op∏atkowe spotkanie ksi´˝y
oraz przedstawicieli lokalnych
w∏adz z ordynariuszem bp. Ignacym
Decem. Spotkanie rozpoczà∏ dwu-
dziestominutowy koncert w koÊcie-
le pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny
Królowej Polski.  Gdy artystyczne

doznania dobieg∏y koƒca, uczest-
nicy spotkania przenieÊli si´ do ku-
rii. Tam, po przemówieniach pre-
zydenta miasta Wojciecha Murdz-
ka, starosty Êwidnickiego Jacka
Wajsa oraz ks. pra∏. Kazimierza
Jandziszaka, wszyscy prze∏amali
si´ op∏atkiem. Ordynariusz, sk∏a-
dajàc bo˝onarodzeniowe ˝ycze-
nia, podzi´kowa∏ wszystkim za
wspólnà prac´. 

Konkurs! 
ZAPRASZAMY do przesy∏ania na
adres Êwidnickiej redakcji komplet-
nego zdj´cia rodzinnego z Bisku-
pem, drukowanego w 12 fragmen-
tach od 40. do 52. nr „GoÊcia”! Na-
groda g∏ówna to pielgrzymka do
sanktuariów maryjnych! Wszyscy
uczestnicy zabawy mogà liczyç na
upominki od „GoÊcia”! 

Patronat „GoÊcia” 

ZI¢BICE. Po
trzech mie-
siàcach przy-
gotowaƒ Ko-
mitet Orga-
nizacyjny V
Przeglàdu Ko-
l´d i Pastora∏ek „Be-
tlejem” 22 stycznia b´dzie cieszy∏ si´
owocem swej pracy. Wolontariusze,
harcerze i m∏odzi dobrej woli,
pod kierunkiem ks. T. Polana, podej-
mà kilkanaÊcie zespo∏ów i schol z te-
renu metropolii wroc∏awskiej.
W ubieg∏ym roku Grand Prix zdoby∏
zespó∏ ze Strzelina. Zg∏oszenia:
tel. 604 871 270.

Sylwester z operà
ÂWIDNICZANIE po raz pierw-
szy mieli okazj´ po˝egnaç stary
rok, s∏uchajàc koncertu Âwidnic-
kiej Opery Kameralnej. 31 grudnia
w teatrze zaprezentowano pro-
gram pt. „Arie dla Farinellego”, na
który z∏o˝y∏y si´ najbardziej efek-
towne utwory z repertuaru s∏yn-
nego Êpiewaka, m.in. bo˝onaro-
dzeniowe „Concerto grosso” Co-
rellego. Wykonali je „Harmonolo-
gia”, w kameralnym, oÊmioosobo-
wym sk∏adzie, i sopran Marzena
Lubaszka. 

– Od doÊç dawna chcieliÊmy
w ten sposób odpowiedzieç na
potrzeby Êwidniczan i zorgani-
zowaç troch´ innà imprez´ ni˝
spotkania wigilijne w Rynku –
wyjaÊnia Ma∏gorzata Braniecka,
dyrektor Êwidnickiego OÊrodka

Kultury wspó∏organizujàcego
koncert. 

Du˝à zas∏ug´ w organizowa-
niu sylwestrowego spotkania ma
Jan Tomasz Adamus, dyrektor
opery i dyrygent koncertu. 

Marzena Lubaszka, sopran
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Nasza Caritas tak˝e!
CARITAS Diecezji Âwidnickiej
zosta∏a wpisana 20 grudnia 2004
roku do rejestru Organizacji Po-
˝ytku Publicznego. Oznacza to,
˝e 1 procent z naszych podatków
mo˝emy przeznaczyç na dzia∏al-
noÊç naszej Caritas. Oto potrzeb-
ne dane: 

KRS 0000224354 rejestracja 20
grudnia 2004

Caritas Diecezji Âwidnickiej, pl.
Jana Paw∏a II 1 58-100 Âwidnica 

Konto: 
BZ WBK S. A. O/ Âwiebodzice 73

1090 2356 0000 0331 5766.
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S∏owo naszego Biskupa

POTRZEBUJEMY
CHRYSTUSOWEGO

POKOJU

Gdy dzisiaj
przed wami sta-
nà∏em, rozpo-
czà∏em celebr´
od pozdrowie-
nia: pokój z wa-
mi! Jako biskup

przynosz´ wam dar pokoju,
który nie pochodzi ode mnie,
ale od Boga. 
Przypomnijmy sobie, ˝e kiedy
Papie˝ przyjecha∏ do Polski,
jeszcze uciÊnionej przez stan
wojenny, w 1983 r., na Ok´ciu
powiedzia∏ do nas, rodaków:
„Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno
moja! Pokój tobie!” – tych s∏ów
naród potrzebowa∏. ByliÊmy
bowiem wcià˝ przej´ci tym
wszystkim, co przyniós∏ stan
wojenny. A przysz∏oÊç ojczy-
zny by∏a tak bardzo niewyraê-
na. Pami´tamy te˝, ˝e Bia∏y
Pielgrzym, swoim zwyczajem,
uca∏owa∏ naszà ziemi´. Cze-
mu? WyjaÊni∏, ˝e jest to poca-
∏unek, który podobny jest do
tego, jaki sk∏ada si´ na obliczu
matki. Ojczyzna jest naszà
matkà! Dlatego trzeba jà ota-
czaç szczególnym szacunkiem.
Przekazywanie s∏ów pokoju
jest naÊladowaniem Chrystusa.
On, kiedy zjawi∏ si´ w Wie-
czerniku i zobaczy∏ wystraszo-
nych swoich przyjació∏, przy-
niós∏ dar pokoju. „Pokój wam!
Nie bójcie si´! Zmartwych-
wsta∏em, nie zakoƒczy∏em mi-
sji na krzy˝u!”. Jest to szcze-
gó∏, ale bardzo wa˝ny. Potrze-
bujemy bowiem tego pokoju,
który przynosi Chrystus. Po-
trzebujemy go dzisiaj! 
S∏yszymy niemal˝e w ka˝dych
wiadomoÊciach o wojnach i za-
mieszkach. Tak˝e w naszych
rodzinach pokoju brakuje, bo
z∏o niszczy harmoni´ i wpro-
wadza zam´t. Potrzebujemy
pokoju, tego, który daje nam
Chrystus! Kiedy przychodzi
Pan, przynosi pokój, ale do-
Êwiadczajà go tylko ci, którzy
si´ na niego otworzà! Tym, któ-
rzy zawierzà si´ Chrystusowi! 

Z homilii,
Laskówka 18.12.2004 r.

Tylko katolikom zale˝y na jednoÊci? 

W imi´ Chrystusa
z braçmi od∏àczonymi

Ekumenizm – dzisiaj oznacza wiele
niepowodzeƒ i rozczarowaƒ. Jan Pawe∏ II
prosi jednak o cieszenie si´ powolnym
procesem wzajemnego zbli˝ania si´
KoÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich. Apeluje
o modlitw´. W niej upatruje fundament
odradzajàcej si´ jednoÊci. 

Kiedy na poczàtku ubieg∏ego
stulecia koÊcio∏y protestanckie za-
poczàtkowa∏y ruch ekumeniczny,
nikt nie spodziewa∏ si´, ˝e pod
koniec stulecia to KoÊció∏ katolic-
ki b´dzie jedynà ogólnoÊwiatowà
i znaczàcà instytucjà troszczàcà
si´ o jednoÊç chrzeÊcijan. Wpraw-
dzie istnieje wcià˝ Âwiatowa Rada
KoÊcio∏ów, jednak jej priorytety
z ekumenicznych zosta∏y zmie-
nione na charytatywne. Od 1995
roku poszukiwanie jednoÊci ma
wyra˝aç si´ przez walk´ z ubó-
stwem, przywracanie pokoju na
Êwiecie oraz trosk´ o Êrodowisko
naturalne – zdecydowano w Ge-
newie. 

Tak wi´c katolicy stali si´ mo-
torem dialogu mi´dzywyznanio-

wego i mi´dzyreligijne-
go. Zarówno w kwestii
doktryny, jak i praktyki
˝ycia Watykan zabiega
o coraz jaÊniejsze Êwia-
dectwo mi∏oÊci wszyst-
kich chrzeÊcijan. To zo-
bowiàzuje! Tym bar-
dziej, skoro papie˝em,
tak dopominajàcym si´
o zbli˝anie braci roz∏àczonych,
jest nasz rodak. 

Staƒmy na wysokoÊci
zadania! Ordynariusz za-
prasza do wspólnej mo-
dlitwy o jeden KoÊció∏. Za
tydzieƒ w katedrze o go-
dzinie 18.00 zgromadzi-
my si´ na wspólnej eku-
menicznej celebracji.
ObecnoÊç na tej modli-
twe na pewno b´dzie wy-

razem mi∏oÊci do Chrystusa. 
KS. ROMAN TOMASZCZUK

Bp I. Dec i bp R. Bogusz
(KoÊció∏
ewangelicko-
-augsburski)
– kiedy
chrzeÊcijanie b´dà
mogli razem
celebrowaç
Eucharysti´?

Niecodzienne jase∏ka wystawili
uczniowie gimnazjum w G∏u-

szycy. Tamtejsza m∏odzie˝, pod kie-
runkiem swojego katechety ks. Ja-
nusza Garuli z parafii pw. Matki Bo-
˝ej Królowej Polski, przygotowa∏a
przedstawienie, na które zaprosi∏a
miejscowych kap∏anów, lokalne w∏a-
dze oraz mieszkaƒców. M∏odzi ak-
torzy zaprezentowali jase∏ka w nie-
konwencjonalny sposób, umiej´tnie
∏àczàc wydarzenia sprzed ponad
dwóch tysi´cy lat ze wspó∏czesno-
Êcià. Jak powiedzia∏ podczas spotka-
nia ks. J. Garula, bardzo cenne by∏o
to, ˝e zarówno m∏odzie˝ grajàca
w przedstawieniu, jak i ci, którzy
pracowali na zapleczu, to osoby,
które same zg∏osi∏y si´, aby wziàç
udzia∏ w przedsi´wzi´ciu. NAT

M∏odzie˝ na scenie

Jase∏ka w G∏uszycy

M∏odzi aktorzy umiej´tnie po∏àczyli wydarzenia sprzed lat ze wspó∏czesnoÊcià
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– Brakuje mi ju˝ si∏y, by szu-

kaç pracy – mówi pan Zby-

szek z Làdka Zdroju. – Fabry-

ki poupada∏y, turystyka,

w której mieszkaƒcy ziemi

k∏odzkiej pok∏adali nadziej´,

wcale si´ nie rozwija. I jak

tu ˝yç, gdy cz∏owiekowi led-

wie na chleb wystarczy?

tekst i zdj´cia
DOROTA BARE¸A

Upadek górnictwa, Za-
k∏adów Radiowych
„Diora” w Dzier˝onio-
wie, huty szk∏a w

Szczytnej i innych przedsi´-
biorstw, a co za tym idzie – wy-
soki procent bezrobocia, nie na-
pawajà optymizmem. Mimo ta-
kiej sytuacji – warto próbowaç
zdobyç prac´.

Najgorszy wróg

– Tym, co najcz´Êciej nie po-
zwala skutecznie poszukiwaç
pracy, jest utrata nadziei na jej
znalezienie – mówi Ryszard Bo-
browski, doradca zawodowy. –
Ludzie po kilku lub kilkunastu
bezowocnych rozmowach kwali-
fikacyjnych poddajà si´, docho-
dzàc do wniosku, ˝e wystarczy
im to, co niezb´dne do przetrwa-
nia. A tego po prostu nie wolno
im robiç. 

Badacze francuscy twierdzà, ˝e
cz∏owiek na sto wys∏anych komu-
nikatów zauwa˝a oko∏o dziesi´ciu,
a zastanawia si´ tylko nad jednym
z nich. Je˝eli zasad´ t´ przenieÊç
na rynek pracy, zauwa˝ymy, ˝e aby
nasza oferta zosta∏a dostrze˝ona

przez kadry, powinniÊmy jà za-
nieÊç nie do trzydziestu, ale do stu
firm.

Zarejestruj si´!

Ka˝dy, kto nie pracuje zarob-
kowo, powinien dowiedzieç si´,
czy mo˝e si´ zarejestrowaç jako
bezrobotny w Powiatowym Urz´-
dzie Pracy. Dzi´ki temu b´dzie
móg∏ korzystaç z ofert pracy wy-
wieszanych w urz´dzie oraz staraç
si´ o udzia∏ w bezp∏atnych szkole-
niach. Bezrobotnemu, który spe∏-
nia okreÊlone warunki (o nich do-
wie si´ w ka˝dym Powiatowym
Urz´dzie Pracy), przys∏uguje pra-
wo pobierania zasi∏ku i innych
Êwiadczeƒ. Specjalne oferty sà kie-
rowane do zarejestrowanych ab-
solwentów.

Powiatowe Urz´dy Pracy w na-
szej diecezji organizujà tak˝e spe-
cjalne programy dla bezrobotnych,
m.in.: 
■ wspieranie zatrudnienia pra-
cowników zwalnianych w wyniku
restrukturyzacji dolnoÊlàskiej s∏u˝-
by zdrowia;
■ dla górników – pracowników
kopalƒ DolnoÊlàskiego Zag∏´bia
W´glowego, którzy utracili upraw-
nienia do renty inwalidzkiej;
■ rozwijania postaw przedsi´bior-
czych kobiet w Êrodowiskach wiej-
skich (dotyczy gmin: Bystrzyca
K∏odzka, Mi´dzylesie i Stronie Âl.;
dok∏adne informacje w filii PUP
w Bystrzycy K∏odzkiej, tel. 074/ 81-
11-711).

Dokumenty

– Pierwszym êród∏em wie-
dzy, na podstawie którego pra-
codawca dokonuje wyboru pra-
cownika, jest CV i list motywa-
cyjny – podkreÊla Beata Jaêwiec
z dzia∏u personalnego jednej
z du˝ych firm. – Niekiedy ma do
przeczytania nawet czterysta ta-
kich dokumentów. Dlatego do-
brze napisane aplikacje powinny
si´ wyró˝niaç. 

W tym, jak je napisaç (oraz w in-
nych kwestiach dotyczàcych poszu-
kiwania pracy), pomogà nam dorad-
cy zawodowi, którzy udzielajà bez-
p∏atnie porad w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej,
Klubach Pracy czy Biurach Karier
Zawodowych (te ostatnie dost´pne
tylko dla absolwentów danej uczel-
ni). Warto tak˝e zajrzeç do takich
poradników (w bibliotekach czy
Centrum Informacji), których auto-
rzy podpowiedzà, jak sprawiç, by
nasze dokumenty by∏y oryginalne.

Co, gdzie i jak

W Centrum Informacji i Plano-
wania Kariery Zawodowej mo˝e-
my skorzystaç z komputerowej ba-
zy ofert pracy, bazy danych o za-
wodach i mo˝liwoÊciach kszta∏ce-
nia, filmów o zawodach, przewod-
ników, informatorów, katalogów,
zbiorów literatury i lokalnej prasy.
Mo˝na tu równie˝ poddaç si´ ba-

Poradnik dla bezr

Nie podda
JAK SZUKAå PRACY? 

MONIKA SIURDYBAN, DORADCA ZA-
WODU, BIURO KARIER DWSE TWP

Kiedy zostajemy
zwolnieni z pra-
cy, spada poczu-
cie naszej warto-
Êci. Mimo to nie
traktujmy zwol-

nienia jako pora˝ki. Dajmy
sobie czas na op∏akiwanie
utraty pracy, a równoczeÊnie
korzystajmy z pomocy in-
nych: psychologa, instytucji
pomagajàcych w poszukiwa-
niu pracy, najbli˝szych. 

RYSZARD BOBROWSKI, DORADCA

ZAWODOWY, PRYWATNA FIRMA

Na szukanie pracy
powinniÊmy prze-
znaczyç du˝o cza-
su. Przeglàdajmy
pras´, oferty w In-
ternecie, sk∏adaj-

my dokumenty aplikacyjne
(koniecznie z numerem tele-
fonu) w jak najwi´kszej iloÊci
miejsc, mówmy o naszej sytu-
acji znajomym, którzy mogà
nas poinformowaç o wolnym
etacie. Poszerzajmy wiedz´
i umiej´tnoÊci. A zamiast na-
rzekaç na to, ˝e jesteÊmy zbyt
m∏odzi lub zbyt starzy, aby
podjàç prac´, màdrze wybie-
rajmy kursy, na które mogli-
byÊmy ucz´szczaç. Nie unikaj-
my treningu pracy na kompu-
terze i innych nowoczesnych
urzàdzeniach.

DOMINIKA BUCZKOWSKA, DORAD-
CA ZAWODOWY, MI¢DZYUCZELNIA-
NE BIURO KARIER WE WROC¸AWIU

W przygotowa-
niu si´ do rozmo-
wy z pracodawcà
czy napisaniu do-
kumentów apli-
kacyjnych pomo-

˝e doradca zawodowy. On
tak˝e mo˝e zaplanowaç
Êcie˝k´ kariery zawodowej:
pomóc odkryç nasze predys-
pozycje i preferencje zawo-
dowe, mocne i s∏abe strony
charakteru, zaproponowaç
dalszà drog´ kszta∏cenia czy
to, jak odnaleêç si´ na rynku
pracy. To osoba, która mo˝e
daç nam wsparcie psychiczne
podczas trudnego czasu po-
zostawania bez pracy.
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daniom psychologicznym,
okreÊlajàcym predyspozycje
zawodowe oraz wziàç udzia∏
w bezp∏atnych zaj´ciach te-
matycznych, dotyczàcych po-
szukiwania pracy. 

Przejrzeç lokalnà pras´
i skorzystaç z ofert zawartych
w Internecie mo˝emy tak˝e
w Gminnych Centrach Infor-
macji.

Natomiast Kluby Pracy
poÊredniczà w przekazywa-
niu ofert pracy oraz prowa-
dzà warsztaty aktywnych form po-
szukiwania pracy.

Pomoc m∏odym (15–25 lat) ofe-
ruje Mobilne Centrum Informacji.
Mo˝na w nim skorzystaç z kompu-
tera oraz biblioteki. Doradcy za-
wodowi z Centrum nie tylko udzie-
lajà porad na miejscu, ale tak˝e
wyje˝d˝ajà na zaj´cia poÊwi´cone
rynkowi pracy do szkó∏ z dawnego
województwa wa∏brzyskiego
(ch´tne szko∏y mogà si´ zg∏aszaç

pod numer 074/
666-02-46; wi´cej
informacji na stronie
w w w. d o l n o s l a -
ska.ohp.pl).

Spó∏ka i Internet

Ludzie z osobo-
woÊcià przedsi´bior-
cy mogà pokusiç si´
o za∏o˝enie w∏asnej
firmy. 

– Niekiedy pro-
blem, aby rozpoczàç w∏asnà dzia-
∏alnoÊç, polega jedynie na tym, ˝e
mamy cz´Êç sprz´tu potrzebnego
do wykonywania danej us∏ugi, ale
brakuje nam np. jednego urzà-
dzenia – wyjaÊnia Ryszard Bo-
browski. – Warto wtedy pomy-
Êleç, w jaki sposób znaleêç do
spó∏ki kogoÊ, kto posiada po-
trzebny sprz´t.

Dlatego w poszukiwaniu za-
trudnienia du˝à rol´ mo˝e odegraç

zamieszczanie i przeglàdanie ofert
w Internecie. Pami´tajmy przy tym,
˝e powa˝ne firmy poÊrednictwa
pracy przez Internet nie pobierajà
op∏at za przeglàdanie ofert pracy.

Samozatrudnienie

– Zanim za∏o˝ymy w∏asnà fir-
m´, powinniÊmy zastanowiç si´
nad szansà jej powodzenia – do-
radcy zawodowi sà tu jednomyÊl-
ni. – Pami´tajmy, ˝e potrzebny
jest nie tylko dobry pomys∏, lecz
tak˝e specjalne predyspozycje
(np. aktywnoÊç, wytrwa∏oÊç, opty-
mistyczne nastawienie do ˝ycia,
nieobawianie si´ ryzyka, ∏atwoÊç
nawiàzywania kontaktów, umie-
j´tnoÊç kierowania innymi, reali-
styczne patrzenie na Êwiat i anali-
zowanie rzeczywistoÊci – by za-
uwa˝yç, jakie jest zapotrzebowa-
nie rynku). Stawiajàc pierwsze
kroki jako przedsi´biorca, b´dzie-
my potrzebowaç tak˝e wsparcia
specjalistów. 

Jak zdobyç pieniàdze

Zdecydowani na za∏o˝enie
dzia∏alnoÊci gospodarczej mogà
staraç si´ o po˝yczki w banku, od
rodziny czy znajomych lub zwró-
ciç si´ z proÊbà o pomoc do insty-
tucji popierajàcych ma∏à i Êrednià
przedsi´biorczoÊç. Niekiedy po-
mocà s∏u˝à tak˝e Powiatowe
Urz´dy Pracy czy inne urz´dy. Na
przyk∏ad w Âwidnicy Urzàd Miej-
ski prowadzi Program Aktywizacji
Bezrobotnych, który umo˝liwia
otrzymanie dofinansowania na
utworzenie miejsca pracy oraz
dofinansowania na remont lokalu
i dla absolwentów – zdobycie
w wyniku konkursu od 10 do 30
tys. z∏ na uruchomienie w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Aby ubiegaç si´ o takie po˝ycz-
ki, trzeba przygotowaç dok∏adne
projekty naszej dzia∏alnoÊci (m.in.
tzw. biznesplan), które przekonajà
instytucj´, ˝e to nasz projekt jest
najlepszy. ■
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Pozostawanie bez pracy
jest sytuacjà bardzo trud-

nà. Brak zatrudnienia jest
wynikiem wadliwego dzia∏a-
nia systemu spo∏ecznego,
dlatego nie wszyscy mamy
mo˝liwoÊci wp∏ywu na nie-
go. Mimo to pami´tajmy, ˝e
Pan Bóg kieruje ca∏ym na-
szym ˝yciem i czuwa nad na-
mi tak˝e w takich sytuacjach.
Chocia˝ mo˝e przychodzà na
nas chwile zwàtpienia, nie
zapominajmy o wytrwa∏ej
modlitwie-proÊbie o prac´,
a równoczeÊnie szukajmy
pomocy i aktywnie korzystaj-
my z tych mo˝liwoÊci, które
dajà nam inni.

JESTEM
Z WAMI

dla bezrobotnego

dawaj si´!
ADRESY,

KTÓRE KA˚DY
BEZROBOTNY
W DIECEZJI

ÂWIDNICKIEJ
ZNAå POWINIEN:

■ DolnoÊlàski Wojewódzki Urzàd
Pracy, Wa∏brzych, ul. Ogrodowa
5b, tel. (074) 84-08-193,
http://www.dwup.pl/start.htm

■ Powiatowe Urz´dy Pracy: 
PUP Dzier˝oniów, Rynek 27, tel.
(074) 832-03-80
PUP K∏odzko, Okrzei 24, tel.
(074) 865-74- 10, 20, 30
PUP Âwidnica, Sk∏odowskiej-Curie
5, tel. (074) 856-18-12
PUP Wa∏brzych, Ogrodowa 5b,
tel. (074) 840-73-00 
PUP Zàbkowice Âl., Powstaƒców
Warszawy 7, tel. (074) 815-78-40

■ Klub Pracy i Mobilne Centrum
Informcji Zawodowej, Wa∏-
brzych, Aleja Wyzwolenia 38,
tel. (074) 666-02-46

■

Na Dolnym Âlàsku
bezrobocie
si´gn´∏o 21,9 proc.
(dane
z paêdziernika
2004 r.
DolnoÊlàskiego
Urz´du Pracy
w Wa∏brzychu).
Na zdj´ciu: kolejka
do rejestracji
w Powiatowym
Urz´dzie Pracy.

SW_05_03.qxd  1/8/05  1:32 AM  Page 5



G O Â å Â W I D N I C K I

Bez op∏atka, bez wigilijnej wieczerzy,
w pubie… za to z indykiem na obiad
– Êwi´ta Narodzenia Bo˝ego Syna po
irlandzku.

Kiedy znajomi z Irlandii od-
wiedzili Polsk´ podczas Êwiàt
wielkanocnych, zdecydowanie
odrzucili zaproszenie na Bo˝e
Narodzenie. Twierdzili, ˝e klimat
ich Êwi´towania jest tak niepo-
wtarzalny, ˝e nie mogà go sobie
odmówiç. Postanowi∏em to
sprawdziç.

Atmosfera nieÊwi´tych 
miko∏ajów

Na wyspie przyk∏ada si´ wiel-
kà wag´ do dekoracji Êwiàtecz-
nych. Na ka˝dym kroku ozdoby
przypominajà: Êwi´ta tu˝, tu˝.
Naturalnie, przodujà w tym skle-
py, podobnie jak u nas, wy-
ostrzajàc w ten sposób Êwiàtecz-
ne zap´dy do wydawania pieni´-
dzy. Z tym, ˝e Irlandczycy zazwy-
czaj majà co wydawaç.

Poza ulicami, witrynami skle-
pów oraz pubów, nierzadko ca∏e
fasady domów sà pokryte ró˝ne-
go rodzaju Êwiate∏kami i Êwià-
tecznymi symbolami. W oknach
roi si´ od miko∏ajów (absolutnie
nieÊwi´tych), zaÊnie˝onych za-
gród, drzewek, sanek i ba∏wan-
ków. Ale to dopiero zapowiedê
tego, co dzieje si´ wewnàtrz.
Z ka˝dego kàcika wyzierajà po-
staci w krasnalowych czapecz-
kach. Na ka˝dej pó∏eczce pe∏no
przebieraƒców w bia∏o-czerwo-
nych strojach. Miko∏ajowe podo-
bieƒstwo objawiajà renifery,
skrzaty, niedêwiadki i amerykaƒ-
skie Dziadki Mrozy. W kuchni
ka˝dy sprz´t wyst´puje w wersji
bo˝onarodzeniowej: Êciereczki,
talerze, serwetki, obrusy i firan-
ki. Ca∏oÊci wystroju dope∏niajà
wieƒce i wsz´dobylskie gwiazdy
betlejemskie. Odnosi si´ wra˝e-
nie, ˝e bibeloty powtarzajà jed-
no: „ JesteÊmy Êwiàteczne, inne
ni˝ zawsze”. Przy tym nie dodajà,
skàd si´ wzi´∏y, jaki majà rodo-
wód, po co to ca∏e zamieszanie. 

Choinka niemal˝e ginie
w nat∏oku dekoracji. Jednak nie-

sposób o niej zapo-
mnieç. Na kilkanaÊcie
dni przed Êwi´tami za-
czynajà pojawiaç si´
pod nià prezenty. Ir-
landczycy uwielbiajà
obdarowywaç si´ upo-
minkami. 

Do tego dochodzi
jeszcze jedna pasja: przesy∏anie
Êwiàtecznych kartek. Wyspiarze
kochajà si´ w tych drobnych ge-
stach ˝yczliwoÊci. Wysy∏ajà po-
zdrowienia do znajomych, sàsia-
dów, krewnych. Otrzymane eks-
ponujà na widocznym miejscu.
Poczta ma w tych dniach wyjàt-
kowo du˝o pracy.

Âwiàteczny posi∏ek

Wigilia Bo˝ego Narodzenia –
dla nas to niepowtarzalny na-
strój wieczoru przy kol´dach,
szklàce si´ oczy, op∏atek w d∏o-
ni, tradycyjne potrawy i szyko-
wanie si´ na Pasterk´. Dla wielu
Irlandczyków jest to czas wypra-
wy do pubu. Tutaj przy piwie
(wbrew pozorom niekoniecznie
jest to Guinness) lub whiskey,
korzystajà z pierwszego dobro-
dziejstwa Êwiàt: jutro nie trze-
ba iÊç do pracy. Ci, którzy zosta-
jà w domach, szykujà si´ na Pa-
sterk´, którà dla wygody odpra-
wia si´ raczej póênym wieczo-
rem (o 21.00 lub 22.00) ni˝
o pó∏nocy. 

Âwiàtecznie w ro-
dzinach robi si´ dopie-
ro na obiedzie 25 grud-
nia. Po rannym sztur-
mie na prezenty i Mszy
Êw. zasiada si´ do Êwià-
tecznego posi∏ku. Tra-
dycyjnym daniem jest
indyk i pieczona szyn-

ka. SpecjalnoÊcià jest tak˝e de-
ser w postaci puddingu, którego
receptura opiera si´ na mieszan-
ce bakalii i piwa (efektem jest
coÊ na kszta∏t naszego ciasta
zwanego murzynkiem). S∏odko-
Êci spo˝ywa si´ na goràco z do-
datkiem alkoholizowanego ma-
s∏a. Smakujà doskonale. 

PrzyjemnoÊç wracania 
do Polski

I znowu okazuje si´, ˝e to,
w jaki sposób od pokoleƒ prze˝y-
wamy naszà religijnoÊç, jest wy-
jàtkowe. Nastrój wigilijnego wie-
czoru jest nie do zastàpienia. Spo-
kojnie, bez poÊpiechu i z dosto-
jeƒstwem celebrowana Msza Êw.
pozwala nabraç w∏aÊciwej per-
spektywy dla prze˝ywanych uro-
czystoÊci. Nawet przedÊwiàteczne
porzàdki i kucharzenie przypomi-
najà ca∏ej rodzinie: b´dzie si´
dzia∏o! (W Irlandii gotowanie po-
lega na podgrzewaniu gotowych
potraw kupionych w supermarke-
cie). Jak dobrze byç Polakiem.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

W oknach roi si´ od miko∏ajów (absolutnie nieÊwi´tych)

Âwi´ta na Zielonej Wyspie
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24 grudnia
w wielu witrynach
sklepowych
pojawiajà si´
szopki. Niektóre
tak pi´kne jak ta
na Main Street
w Arklow.
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Irlandia

BARDZO RODZINNE
ÂWI¢TA

Irlandczycy uwiel-
biajà Êwí towaç.
Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia sà
szczególnie po-
pularne. Wracajà
w tym czasie
z ró˝nych stron Êwiata (Anglia,
Ameryka, Francja, Niemcy, Nowa
Zelandia, Australia), by byç ze
swoimi bliskimi. Dla nas, tak jak
dla Polaków, sà to bardzo rodzin-
ne Êwí ta. 
Niestety, jest i ta druga gru-
pa Irlandczyków, którzy nie
lubià przejmowaç si´ ksi´˝-
mi i Panem Bogiem. Nie jest
ich ma∏o. Im KoÊció∏ jest
potrzebny tylko do udziela-
nia kolejnych sakramentów,
od chrztu poczàwszy. 
Irlandczycy sà raczej do-
brze sytuowanymi ludêmi.
Nie brakuje im pieni´dzy.
Si∏à rzeczy Êwi´ta sà bardzo
skomercjalizowane. Mimo
to wielu chrzeÊcijan nie za-
pomina o sensie tych dni.
Przygotowujà si´ do ich
prze˝ycia m.in. przez spo-
wiedê. Uczestniczà w litur-
gii przez ca∏y tydzieƒ – nie-
stety, zazwyczaj sà to lu-
dzie starzy.
Ludzie wierzà w narodzenie
Chrystusa i darzà szczegól-
nà pobo˝noÊcià Maryj´. Ko-
mercja jednak cz´sto bierze
gór´. Z jednej strony sà bar-
dzo hojni, z drugiej wcià˝
chcà wi´cej i wi´cej, s∏o-
wem: sà zach∏anni. Do tego
dochodzi upijanie si´ i pro-
blem m∏odych: narkotyki.
Mimo tego Êwi´ta te majà
ciàgle wymiar chrzeÊcijaƒ-
ski. W wielu domach spoty-
ka si´ szopki, wielu nie
marnuje Adwentu, wielu si´
modli. 
Wyjàtkowy wymiar tego
czasu jest podkreÊlony
przez dni wolne od nauki.
Szko∏a zaczyna si´ dopiero
po Objawieniu Paƒskim.

KS. COLM GALLAGHER

proboszcz parafii 
pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny

i Êw. Piotra w Arklow, 
Irlandia
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Styczeƒ w naszej diecezji przebiega pod
znakiem kol´d. Pami´tamy Âwidnicki
Przeglàd Zespo∏ów Kol´dniczych, który
odby∏ si´ tydzieƒ temu oraz liczne konkursy
pastora∏ek. Kol´dy Êpiewamy przy sto∏ach,
kol´dnicy odwiedzajà nasze domy. Kap∏ani
sk∏adajà wizyt´ duszpasterskà, którà
potocznie zwie si´ kol´dà... 

Staro˝ytni Rzymianie s∏owem „ko-
l´da” (∏ac. kalendae) okreÊlali pierwszy
dzieƒ ka˝dego miesiàca. Szczególnie
uroczyÊcie Êwi´towali w kalendae roz-
poczynajàce Nowy Rok. Odwiedzali
si´ wtedy nawzajem, obdarowywali
i sk∏adali ˝yczenia. Ten zwyczaj Êwi´-
towania przej´li od nich w VI–VII w.
S∏owianie ba∏kaƒscy, ∏àczàc je ze Êpie-
wem pieÊni winszujàcych – tzw. kol´d. 

RozÊpiewane 
Bo˝e Narodzenie

Co prawda pieÊni bo˝onarodze-
niowe pojawia∏y si´ ju˝ w Êrednio-
wiecznych przedstawieniach (najstar-
sza zachowana w j´zyku polskim – pt.
„Zdrów bàdê, Królu Anielski” – po-
chodzi z 1424 r.), ale terminu „kol´-
da” na ich okreÊlenie zacz´to u˝ywaç
dopiero w XVI w. 

W kolejnych stuleciach tworzono
wcià˝ nowe kol´dy o ró˝nym charak-
terze. By∏y pieÊni prezentujàce g∏´bo-
kie treÊci teologiczne, z elementami
narodowymi, ko∏ysanki i utrzymane
w stylu pieÊni ludowych pastora∏ki,
a ostatnio – kol´dy o charakterze mu-
zyki rozrywkowej. 

Z gwiazdà i turoniem

Zwyczaj chodzenia po kol´dzie
(kol´dowania) by∏ znany w Êredniowie-
czu w ca∏ej Europie. W Polsce osoby
przebrane za Matk´ Bo˝à, Êw. Józefa,
Dzieciàtko, króla Heroda, Âmierç, dia-
b∏a i turonia odwiedza∏y domy ju˝
w XVI w. Âpiewa∏y kol´dy i wystawia∏y
przedstawienia zwiàzane z Ewangelià
oraz ludowà tradycjà Êwiàtecznà, za co
nagradzano je pocz´stunkiem. 

Mali misjonarze

Wspó∏czeÊnie, na wzór dawnych
kol´dników przebierajà si´ dzieci

uczestniczàce w akcjach ko-
l´dowania misyjnego. Od-
wiedzajà one polskie domy,
Êpiewajàc i wystawiajàc
przedstawienia oraz zbiera-
jàc datki na potrzeby dzieci
z ró˝nych stron Êwiata.
W tym roku – dla rówieÊników po-
krzywdzonych w wyniku huraganów
na Haiti. 

Mali misjonarze przez ca∏y rok
przygotowujà si´ do odwiedzin,
m.in. odmawiajàc modlitwy i ofiaru-
jàc dobre uczynki w intencji dzieci
z dalekich krajów. W kol´dowaniu
misyjnym mogà uczestniczyç
wszystkie dzieci z grup i wspólnot
parafialnych. 

Szczegó∏owe informacje: Papie-
skie Dzie∏o Misyjne Dzieci, skwer
kard. S. Wyszyƒskiego 9, Warszawa,
tel. (22) 838 29 44. 

Ksiàdz u drzwi

Mianem kol´dy okreÊla
si´  tak˝e wizyty duszpaster-
skie, czyli odwiedziny para-
fian przez kap∏ana w ich do-
mach. Ich celem jest modli-

twa duszpasterza i odwiedzanych
o b∏ogos∏awieƒstwo w kolejnym roku.
Parafianie majà okazj´ zapytaç kap∏a-
na o nurtujàce ich sprawy, a ksi´˝a –
poznaç ˝yciowà sytuacj´ wiernych. 

W diecezji Êwidnickiej w 185 pa-
rafiach 700 000 wiernych jest odwie-
dzanych przez ok. 350 kap∏anów. 

Kolumn´ przygotowa∏a 
DOROTA BARE¸A

Podczas pisania artyku∏u korzysta∏am z tekstu
ks. Andrzeja Zajàca, zamieszczonego na stro-
nach Opoki. 
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Od staro˝ytnych Rzymian do Polaków

Kol´dy, kol´dnicy, kol´dowanie
Rok Eucharystii

KIEDY NIOS¢
CHRYSTUSA 

DO CHORYCH

Mam ÊwiadomoÊç, ja-
kiego zaszczytu do-
stàpi∏em, odkàd je-
stem nadzwyczajnym
szafarzem. Pan Jezus
powo∏uje do swojej
s∏u˝by grzeszników,
wÊród nich jestem
i ja. Dlatego wcià˝ py-
tam siebie: czy ja do-
brze pracuj´ w winni-
cy Paƒskiej? 
Nie mam wàtpliwoÊci,
˝e ludziom nasza po-
s∏uga jest potrzebna.
Z dr˝eniem serca roz-
nosz´ Komuni´ Êw.
Mam ÊwiadomoÊç, ˝e
nios´ ˝ywego Jezusa!
Uwielbiam Go wtedy,
rozmawiam z Nim
i modl´ si´ za ludzi,
których mijam. Kiedy
wchodz´ do mieszka-
nia chorego, widz´,
jakie szcz´Êcie przy-
nosz´ tym ludziom.
Oni z p∏aczem dzi´-
kujà Panu Bogu za
Komuni´ Êw. A ja
dzi´kuj´ za naszego
Pra∏ata (ks. K. Jandzi-
szaka), dzi´ki które-
mu ci ludzie wiedzà,
˝e ktoÊ o nich pami´-
ta i si´ o nich trosz-
czy. Dopóki byli pe∏ni
si∏ – byli potrzebni.
Kiedy cierpià, ∏atwo
o nich nie pami´taç,
a to boli. U nas jest
inaczej! 
FABIAN TOMASZEWSKI

od dziewi´ciu lat
nadzwyczajny szafarz

Komunii Êw.,
Âwidnica

Kol´dnicy misyjni
sami
przygotowujà
stroje, w których
odwiedzajà ludzi
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■ GOCZA¸KÓW
Parafia pw. Chrystusa Króla
WszechÊwiata
ul. Strzegomska 20,
58-152 Strzegom
Telefon: (0-74) 855-95-70
Proboszcz: ks. Zbigniew Michale-
wicz
Kancelaria parafialna: zawsze po
Mszy Êw. 
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – zimà 17, la-
tem 18; dni Êwiàteczne – 8, 10.30
i 12
MiejscowoÊci: Gocza∏ków, Gocza∏-
ków Górny

■ JAROSZÓW

Parafia pw. Êw. Jana Chrzciciela
Jaroszów 49, 58-120 Jaroszów
Telefon: (0-74) 855-85-97
Proboszcz: ks. Jan Olender
Kancelaria parafialna: Êr. godz.
15–16 i zawsze po Mszy Êw. wie-
czornej
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne i ka-
plice: Rusko, pw. Âwi´tych Aposto-
∏ów Piotra i Paw∏a
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – zimà godz.
17, latem – 18; dni Êwiàteczne –
Rusko 16, parafia 17; niedziela –
parafia godz. 8, 9.30 (dla dzieci
w wieku szkolnym) i 12; Rusko
10.30
MiejscowoÊci: Jaroszów, Rusko,
Miel´cin, Mikoszowa

■ JAWORZYNA ÂLÑSKA

Parafia pw. NajÊwi´tszej Maryi Pan-
ny
ul. WolnoÊci 1, 58-140 Jaworzyna
Telefon: (0-74) 858-81-62
Proboszcz: ks. Janusz Stok∏osa
Wikary: ks. Klaudiusz Wollek, tel.
(074) 858-89-25
Kancelaria parafialna: czw. w godz.
8–9 i 15.30–17
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne i ka-
plice: Pasieczna, pw. Królowej Polski
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie 17.30 i 18.15;
Pasieczna pt. – zimà godz. 16, la-
tem 17; dni Êwiàteczne – parafia
7.30, 9.45, 11, 15, 19.30; Pasieczna
8.45
MiejscowoÊci: Jaworzyna Âlàska
i Nowy Jaworów

■ OLSZANY
Parafia pw. Trójcy Âwi´tej 
Olszany 44, 58-150 Stanowice
Telefon: (0-74) 855-70-25
Proboszcz: ks. Józef Wróbel
Kancelaria parafialna: pt. w godz.
16–18, codziennie po Mszy Êw. 
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne i ka-
plice: Stanowice, pw. NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – parafia
godz. 8, Stanowice – pon. i Êr.
godz. 17; dni Êwiàteczne – parafia
8 i 12, Stanowice 10 i 15
MiejscowoÊci: Olszany, Stanowice,
Modl´cin, Grochotów

■ PASTUCHÓW

Parafia pw. Êw. Barbary
ul. KoÊcielna 5, 58-115 Pastuchów
Telefon: (0-74) 850-81-46
Proboszcz: ks. Zenon Bocheƒski
Kancelaria parafialna: w miar´ po-
trzeb parafian
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne i ka-
plice: Piotrowice, pw. Podwy˝szenia
Krzy˝a Âwi´tego; Czechy – kaplica
w budowie
Godziny sprawowania Mszy
Êwi´tych: dni powszednie – 17,
Piotrowice pt. 18; dni Êwiàtecz-
ne – zimà 9, 10.30 (Piotrowice),
12; latem 8, 9.30 (Piotrowice),
11. 
MiejscowoÊci: Czechy, Przy∏´gów,
Skar˝yce

■ ROGOèNICA

Parafia pw. Matki Bo˝ej
Ró˝aƒcowej
ul. Âwidnicka 4, 58-121 Gocza∏-
ków
Telefon: (0-74) 855-90-86
Proboszcz: ks. Franciszek Skwa-
rek
Kancelaria parafialna: po wie-
czornej Mszy Êw. 
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice:  Rogoênica, pw. Êw. Judy
Tadeusza
Targoszyn, pw. Êw. Jadwigi Âlà-
skiej
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – zimà godz.
17 (pierwsze piàtki – 16.30), latem
18; Targoszyn – pierwsze piàtki
godz. 18; dni Êwiàteczne – parafia

8 i 12.30, Targoszyn 10 i 11 (w le-
cie – we wszystkie Êwi´ta zniesio-
ne – godz. 16.30 w parafii i 18
w Targoszynie) 
MiejscowoÊci: Rogoênica, Targo-
szyn, Niedaszów, Zimnik

■ STRZEGOM

Parafia pw. NajÊwi´tszego Zbawi-
ciela Âwiata i MB Szkaplerznej
ul. KoÊciuszki 4, 58-150 Strzegom
Telefon: (0-74) 855-46-77 
Proboszcz: ks. Marek ˚muda
Wikariusze: ks. Krzysztof Kier-
niecki, ks. Micha∏ KuÊ
Kancelaria parafialna: pon. i pt.
w godz. 15–17
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie 9 i 17.30,
sob. 9 i 18.30; dni Êwiàteczne
7.30, 9, 10.30, 12, 18.30
MiejscowoÊci: Graniczna, Strze-
gom, WieÊnica, ˚ó∏kiewka

Parafia pw. ÊÊ. Piotra i Paw∏a 
pl. Jana Paw∏a II nr 10,
58-150 Strzegom
Telefon: (0-74) 855-02-86
Proboszcz: ks. Stanis∏aw Siwiec
Wikariusze: ks. Krzysztof Herbut,
ks. Tadeusz Karasiewicz
Kancelaria parafialna: pon., Êr.,
pt. w godz. 15–17
Zgromadzenia zakonne: ss. el˝-
bietanki, tel. (074) 855-18-61
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice: Strzegom – pw. Êw. Bar-

bary, Strzegom – pw. Êw. Antonie-
go, Strzegom – pw. Êw. Jadwigi,
Tomkowice – pw. b∏. Karoliny Kóz-
kówny
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – 6.15,
7 i 17 (zimà) lub 18 (latem); dni
Êwiàteczne – 7.30, 10, 11.30, 15
(dla dzieci) i 17
MiejscowoÊci: Strzegom, Tomko-
wice

■ ˚ARÓW

Parafia pw. NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa
ul. Mickiewicza 8, 58-130 ˚arów
Telefon: (0-74) 858-03-46, do wi-
kariuszy: (074) 857-05-91
Proboszcz: ks. Zenon Ochel
Wikariusze: ks. Piotr Hebda, ks.
Tomasz Nuckowski 
Kancelaria parafialna: pon.
w godz. 19–20
KoÊcio∏y pomocnicze, filialne
i kaplice: Mrowiny – pw. Królowej
Polski, ¸a˝any – pw. Bo˝ego Cia∏a,
Zastru˝e – pw. Wniebowzi´cia
NMP
Godziny sprawowania Mszy Êwi´-
tych: dni powszednie – 7, 18,
w sob. 7 i 17; dni Êwiàteczne – pa-
rafia 7.30, 9, 10, 11, 12 (pierwsza
niedz. miesiàca – chrzty), 15,
18.30; Mrowiny 8.30, ¸a˝any 10,
Zastru˝e – 11.15
MiejscowoÊci: ˚arów, Mrowiny,
¸a˝any, Zastru˝e, Kruków.

G O Â å Â W I D N I C K I

swidnica@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wa∏brzyska 41, 58-100 Âwidnica
tel. (74) 853 13 79 
Redagujà: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor
oddzia∏u, Dorota Bare∏a, S∏awomir WiÊniewski
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