
Ten dzień w Polanicy Zdroju był wyjątko-
wy. Bez wahania można powiedzieć, że 

było to święto całej miejscowości. W nie-
dzielę 21 maja w tamtejszym kościele pa-
rafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny odbyła się uroczystość konse-
kracji nowych, potężnych dzwonów. Zaraz 
po ceremonii po raz pierwszy rozległ się 
ich dźwięk. Na Mszy św., której przewod-
niczył bp Ignacy Dec, nie zabrakło dawnych 
niemieckich mieszkańców miejscowości. 
Stąd też nasz biskup wiele tekstów litur-
gicznych odmawiał także w języku naszych 
zachodnich sąsiadów. Podczas uroczysto-
ści Ordynariusz świdnicki otrzymał tytuł 

honorowego obywatela 
Polanicy Zdroju. Za to tam-
tejszy proboszcz i dziekan 
został odznaczony przez 
Radę Miejską za zasługi dla 
miasta. 

DZWONY RADOŚNIE ZABRZMIAŁY

ŚWIDNICKI
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Nowy dzwon 
„Ojciec św. 
Jan Paweł II” 
z Polanicy 
Zdroju

ZA TYDZIEŃ
  SPOTKANIE Z PAPIEŻEM 

Benedyktem XVI. Jak prze-
żywali je nasi diecezjanie?

  DNI PAPIESKIE w Świdnicy
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DOROTA BAREŁA
redaktor wydania

Święto w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej 

Czterech nowych kapłanów
Po sześciu latach formacji czterech 
diakonów przyjęło święcenia 
kapłańskie. Udzielił ich ks. bp 
Ignacy Dec.

Z niepokojem wierni spo-
glądali w kierunku ołtarza, 
przed którym było jedynie 
czterech kandydatów do świę-
ceń kapłańskich. 20 maja wielu 
uczestników uroczystej Mszy 
św., wychodziło z katedry z 
przekonaniem, że sprawę po-
wołań do kapłaństwa, powinni 
w szczególny sposób omadlać. 
– Kiedy patrzyłam na naszego 
biskupa, to wydawało mi się, 
że się martwi liczbą neoprez-
biterów – opowiada pani Wła-
dysława. – Zaproponuję mo-
jej róży różańcowej, byśmy do-
datkowo odmawiały dziesiątek 
Różańca o powołania kapłań-
skie i zakonne.

A skoro już o powołaniach 
mowa, to ks. A. Bałabuch, rek-
tor seminarium, przypomina, 
że powołani do kapłaństwa po-
winni osobiście w kurii bisku-
piej złożyć następujące doku-

menty: podania o przy-
jęcie do WSD Diece-
zji Świdnickiej (skiero-
wane do ks. bp. I. De-
ca) i o przyjęcie na Pa-
pieski Wydział Teolo-
giczny we Wrocławiu 
(skierowane do rekto-
ra PWT we Wrocławiu), życio-
rys, metrykę chrztu i bierzmo-
wania, świadectwo maturalne i 
ukończenia szkoły, opinie pro-
boszcza i katechety, zaświad-
czenie o stanie zdrowia, 3 fo-
tografie. 

Mają też, 13 lipca o godz. 
10.00 (gmach WSD, pl. Wojska 

Polskiego 2 w Świdni-
cy) oraz 21 września 
(dla kandydatów, któ-
rzy zgłoszą się w cza-
sie wakacji) stawić się 
na kwalifikacji pisem-
nej. Obowiązkowa 
lektura do kwalifika-

cji (test i praca pisemna): Ka-
techizm Kościoła Katolickie-
go, Ewangelia wg św. Łuka-
sza i św. Jana, Adhortacja Ja-
na Pawła II – Pastores dabo vo-
bis  oraz listy Jana Pawła II do 
kapłanów. 
Tak się zaczyna drogę ku ka-
płaństwu. XRT

Pierwsza  
w życiu 
koncelebra 
eucharystyczna 
wyświęconych 
księży

Kard. Wyszyński to czło-
wiek przecierający swoją 

działalnością w tzw. realnym 
socjalizmie ścieżki, którymi 
później mógł podążać Karol 
Wojtyła – mniej więcej takie 
słowa wypowiedział niedaw-
no ks. bp Ignacy Dec. Bóg 
posłał kogoś o tak wielkiej 
osobowości, że nazywa się 
go Prymasem Tysiąclecia, by 
przygotować miejsce komuś 
jeszcze większemu – komu 
przypisuje się obalenie ko-
munistycznego reżimu. Czy 
to dostrzegamy i czy jesz-
cze pamiętamy o Kardynale? 
Wspomnień osób z naszej 
diecezji o kard. Wyszyńskim 
w 25. rocznicę jego śmierci 
szukaj na s. IV i V.  
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Na wycieczkę ze świętą

MAJÓWKĄ NA ŚLĘŻY 
uczniowie Zespołu Szkół Sióstr 
Salezjanek uczcili 16 maja 125. 
rocznicę śmierci współzałoży-
cielki zgromadzenia i pierwszej 
salezjanki – św. Marii Dominiki 
Mazzarello.  Młodzież wraz z 
dziećmi świętowała, piekąc kieł-
baski, biorąc udział w konkursie 
wiedzy o świętej, a także prze-

prowadzono akcję „sprzątania 
świata”. Niespodzianką był pre-
zent od jednej z sióstr – kamycz-
ki przywiezione z miejsca, gdzie 
urodziła się s. Maria Dominika. – 
Chciałabym, żeby majowe wyjaz-
dy połączone z poznawaniem co-
raz to nowych wielkich osobowo-
ści stały się tradycją szkoły – mó-
wi s. Alina Andrejko, dyrektor. 

Na szczycie Ślęży chłopcy przygotowali ognisko
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Kalendarium
CZERWIEC. 1.06 – Krajowy 
Kongres Misyjny Dzieci w 
Częstochowie. Pielgrzymka dzie-
ci z ognisk misyjnych na Jasną 
Górę. 03.06 – diecezjalne spot-
kanie osób niepełnosprawnych i 
ich przyjaciół w Świdnicy. 10.06 
– pielgrzymka dzieci pierwszoko-
munijnych i ERM do Barda. Msza 
św. o godz. 11.00. 11.06 – uroczy-
stość Trójcy Świętej. Pielgrzymka 
Towarzystwa Przyjaciół WSD 
Diecezji Świdnickiej do sanktua-
rium MB w Bardzie. Msza św. kon-
celebrowana o godz. 15.00. 15.06  
– uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej. Centralne 
uroczystości dla wszystkich pa-
rafii miasta Świdnica w kate-
drze o godz. 9.30. Święto patro-
nalne Eucharystycznego Ruchu 
Młodych. 17.06 – pielgrzym-

ka osób konsekrowanych do 
Strzegomia, Msza św. o godz. 
11.00. 18.06 – odpust w sanktua-
rium Matki Bożej Przyczyny Naszej 
Radości na Górze Iglicznej. Msza 
św. o godz. 13.00. 19.06 – konfe-
rencja dziekańska. 24.06 – świę-
cenia diakonatu i posługa akolita-
tu. Msza św. w katedrze o godz. 
10.00. Zakończenie roku akade-
mickiego w WSD Diecezji Świdni-
ckiej. Diecezjalna Pielgrzymka 
Młodzieży do sanktuarium Matki 
Bożej w Wambierzycach Msza 
św. o godz. 16.00. Diecezjalna 
Pielgrzymka Harcerzy i Harcerek 
do sanktuarium Matki Bożej 
w Wambierzycach. Msza św. 
o godz. 16.00. 29.06 – uroczy-
stość śś. Apostołów Piotra i Pa-
wła. Dzień papieża Benedyk- 
ta XVI.

Szkolne urodziny
KŁODZKO. Program artystycz-
ny przygotowany przez najmłod-
sze klasy podstawówki, quiz na 
temat życia Papieża Polaka, film 
o najbardziej interesujących mo-
mentach z jego życia – to tylko 
niektóre z punktów programu, 
jaki zaprezentowano 18 maja 
w Zespole Szkół Integracyjnych 
im. Jana Pawła II. W debacie 
wychowawczej: „Szkoła przy-
jazna uczniowi – współudział 
młodzieży w procesie eduka-
cji” wzięły udział reprezenta-
cje z innych kłodzkich szkół 
gimnazjalnych i liderzy Świetlicy 
Socjoterapeutycznej z Zabrza. 
Urodziny Papieża uczczono 
wspólnie z ks. Stanisławem 
Czachorem, proboszczem para-
fii Niepokalanego Poczęcia NMP, 
który rano odprawił Mszę św. 

w intencji Jana Pawła II. Po niej 
swój program zaprezentowało 
Gimnazjum nr 2, a wieczorem 
wiersze Papieża i o Papieżu za-
prezentowali uczniowie i nauczy-
ciele szkoły im. Jana Pawła II.

Najmłodsi uczniowie wykonywali też 
prace plastyczne
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Zasadnicza 
prawda
STANOWICE. Mottem uroczy-
stości ku czci Jana Pawła II sta-
ły się jego słowa: „Przybyłem do 
wszystkich bez wyjątku, aby przy-
pomnieć jedną zasadniczą praw-
dę, na której zbudowana jest na-
sza wiara – że Bóg jest miłością”. 
21 maja w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa odprawiono 
uroczystą Mszę św., a po niej 
zaprezentowano artystyczny pro-
gram słowno-muzyczny. 

Jesteś  
Piotrem
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. 
Projekcją plenerową orato-
rium „Tu es Petrus” w par-
ku przy kościele św. Jadwigi  
parafia, Starostwo Powiatowe 
i tutejszy Ośrodek Kultury 
uczcili 18 maja urodziny 
Jana Pawła II. „Tu es Petrus, 
Pielgrzymie z Wadowic (...), 
nie przeminiesz cały” – przy-
pomnieli tą imprezą organi-
zatorzy.

Wyjątkowa pielgrzymka
LĄDEK ZDRÓJ – ŚWIDNICA. 
16 maja grupa 74 dzieci pierw-
szokomunijnych z Lądka Zdroju 
(na zdjęciu), którym towarzyszy-
li rodzice, katechetki (s. Angelika 
i Anna Brzezińska) oraz diakon 
Karol Tyrcha pielgrzymowała do 
katedry świdnickiej. Wolą rodzi-
ców i lądeckich duszpasterzy by-
ło, by dzieci w biskupim koście-
le podziękowały za dar pierwszej 
spowiedzi i Komunii św. Wielkie 

wrażenie zrobiła na nich kate-
dra oraz przepych jej wystroju. 
Najdłużej jednak będą pamiętać 
Mszę św., której przewodniczył 
ks. Roman Tomaszczuk. – Po raz 
pierwszy na Mszy św. dzieci by-
ły tak blisko ołtarza – zauwa-
żyła s. Angelika. Podczas modli-
twy eucharystycznej wierni oto-
czyli bowiem ołtarz, tak by być 
naocznymi świadkami misterium 
Najświętszej Ofiary.
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WIARY”, emitowany przez 
TVP3 Wrocław w 
sobotę o godz. 
17.00, zaprasza do 
śledzenia wydarzeń 
z życia Kościoła w 

trzech dolnośląskich diece-
zjach. W cotygodniowym ser-

wisie informacyj-
nym także zapo-
wiedź najnowsze-
go wydania „Gościa 
Niedzielnego”.

GN w TVP 3
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Słowo naszego Biskupa

KARDYNAŁ 
WYSZYŃSKI 

Kardynał Hlond, 
kiedy wrócił z 
wojennej tułacz-
ki, odszedł do 
Pana przedwcześ-
nie. Zdążył jedy-

nie zaprowadzić administra-
cję kościelną na Ziemiach 
Odzyskanych. Pałeczka pry-
masowska została wówczas 
przekazana w ręce młodego 
biskupa lubelskiego Stefana 
Wyszyńskiego. Tenże hierar-
cha zawarł porozumienie z 
rządem komunistycznym w 
kwietniu 1950 roku. Było ono 
różnie oceniane i komento-
wane. Okazało się, że ze stro-
ny władz państwowych był 
to wybieg i przystąpiono do 
tego porozumienia nieszcze-
rze. Bardzo szybko komuniści 
przestali respektować usta-
lenia i rozpoczęła się wiel-
ka walka, wielkie ścieranie 
się ideologii komunistycznej 
z nauką Kościoła. W tej sy-
tuacji Prymas zaprezentował 
się jako człowiek Kościoła i 
syn Ojczyzny naszej. Był wiel-
kim obrońcą Kościoła i straż-
nikiem praw naszego narodu. 
Zapłacił za to wysoką cenę, bo 
na trzy lata został odseparo-
wany od ludzi. Był internowa-
ny, ale, jak sam później oce-
nił z perspektywy czasu, był 
to okres, kiedy mógł przygo-
tować program narodowych 
rekolekcji przed Milenium 
Chrztu Polski. Podczas uwię-
zienia napisał tekst Ślubów 
Jasnogórskich, wiele spraw 
przemyślał i przemodlił,
ułożył program Wielkiej 
Nowenny. Podczas głównych 
uroczystości milenijnych za-
brakło papieża Pawła VI, gdyż 
komuniści nie zgodzili się na 
jego przyjazd. Na wałach jas-
nogórskich pusty tron papie-
ski, zdjęcie Ojca Świętego i 
kwiaty stały się mocnym sym-
bolem tamtej rzeczywisto-
ści. Pamiętam, byłem wtedy 
klerykiem trzeciego roku, że 
abp Antoni Baraniak wygłosił 
wówczas bardzo doniosłe w 
swej treści kazanie.

BP IGNACY DEC

Wędrując ścieżkami Karola 
Wojtyły pokonali odcinek 227,5 
km. Dumni są jednak z innej 
drogi – tej, na której spotkali 
Jezusa.

Fascynacja Janem Pawłem II
wyrywa ludzi z codzienności i 
wyprowadza na nowe tereny, 
odkrywa nowe drogi, pozwala 
poszerzyć horyzonty. Dlatego 
Benedykt XVI nawiedza naszą 
Ojczyznę, a grupa świdniczan 
przeszła trasę główną Mało-
polskiego Szlaku Papieskiego 
z Krakowa do Starego Sącza. 

Pomysł

narodził się z pasji, jaką żyje 
Andrzej Szymaniuk ze Świdni-
cy, który znany jest ze swej mi-
łości do gór. Kiedy zapropono-
wał on grupie swoich przyja-
ciół papieską sztafetę, mógł 
tylko przeczuwać, co się 
wydarzy (pisaliśmy o tym 
w 14. GN).

Czternastodnio-
wa wędrówka zo-
stała podzielona na 
pięć etapów. Każ-
dy z nich poko-
nała inna grupa. 
Pierwszy: Andrzej  
Szymaniuk, Alek-
sander i Maria Jak-
szowie, Wiolet-
ta, Andrzej, Mag-
da i Gabrysia Orłow-
scy, drugi Zbigniew 
Curyl oraz Katarzy-
na i Stanisław Sawic-
cy, trzeci Witold i Gra-
żyna Baranowie, czwarty Zdzi-
sław i Elżbieta Kołodziejowie, 

piąty Lucyna, Irek, Ire-
neusz Pałacowie.

Rzeczywistość 

okazała się zaskakują-
ca. – To co nas łączy, 
można nazwać przy-
jaźnią – wyznaje Ire-
neusz Pałac, kierownik 
piątego etapu sztafety. 
–  W swym gronie, od 
mniej więcej trzech lat, upra-
wiamy turystykę górską. Trze-
ba przyznać, że w codzien-
nych rozmowach nie istnie-
ją tematy wiary, jej przeżywa-
nia, doświadczania Pana Boga. 
Dla nas jednak, całkiem nie-
oczekiwanie, wędrówka śla-
dami Papieża stała się oka-
zją do spontanicznego dziele-
nia się swoją wiarą. Przez całą 
trasę istniała łączność pomię-
dzy członkami sztafety. Nasze 
SMS-y, rozmowy telefonicz-
ne czy odwiedziny nie słu-

żyły tylko wymianie 
informacji o szla-
ku. Ojciec Święty 
zaprowadził nas 

głębiej. Z po-
ziomu towa-

rzyskiego, 
ludzkiego 
zeszliśmy 

w naszej re-
lacji do sfery 

Ducha – kończy. 

Stało się tak 
jak zaprasza ha-
sło (Duc in altum 
– wypłyń na głę-
binę), wypisa-
ne na krzyży-

ku przekazywanym so-
bie przez kolejne gru-
py pielgrzymów. 

Więc nic się nie 
zmieniło! Karol Woj-
tyła, kiedy wędrował 
górskimi szlakami w 
otoczeniu znajomych, 
przyjaciół, studentów, 
szukał swojej drogi do 
ludzi i budował mo-
sty między nimi. Ale 

to nie koniec! Pozwalał jed-
nocześnie odkrywać prawdzi-
wy sens ludzkiego życia: za-
wierzenie Ojcu. Świdnicza-
nie przekonali się, że Jan Pa-
weł II po swojej śmierci na-
dal podprowadza nas bliżej 
nieba. Wystarczy ruszyć je-
go śladami.

KS. ROMAN TOMASZCZUK

Świdnicka Sztafeta Małopolskim Szlakiem Papieskim

Pielgrzymowanie w głąb

ciół papieską sztafetę, mógł 
tylko przeczuwać, co się 
wydarzy (pisaliśmy o tym 

Czternastodnio-
wa wędrówka zo-
stała podzielona na 
pięć etapów. Każ-
dy z nich poko-
nała inna grupa. 
Pierwszy: Andrzej  
Szymaniuk, Alek-
sander i Maria Jak-
szowie, Wiolet-
ta, Andrzej, Mag-
da i Gabrysia Orłow-
scy, drugi Zbigniew 
Curyl oraz Katarzy-
na i Stanisław Sawic-
cy, trzeci Witold i Gra-
żyna Baranowie, czwarty Zdzi-
sław i Elżbieta Kołodziejowie, 

SMS-y, rozmowy telefonicz-
ne czy odwiedziny nie słu-

żyły tylko wymianie 
informacji o szla-
ku. Ojciec Święty 
informacji o szla-
ku. Ojciec Święty 
informacji o szla-

zaprowadził nas 
głębiej. Z po-
ziomu towa-

rzyskiego, 
ludzkiego 
zeszliśmy 

w naszej re-
lacji do sfery 

Ducha – kończy. 

Stało się tak 
jak zaprasza ha-
sło (Duc in altum 
– wypłyń na głę-
binę), wypisa-
ne na krzyży-

MOIM 
ZDANIEM

ANDRZEJ SZYMANIUK

pomysłodawca sztafety

To niecodzienne prze-
życie, gdy zamiar sta-

je się rzeczywistością. 
Przyznaję, że bardzo moc-
no przeżyłem dwa tygo-
dnie sztafety. Kiedy ostat-
nia grupa docierała do 
Starego Sącza, ja modliłem 
się przed Czarną Madonną. 
Przed Nią powtarzałem jak 
Ojciec Święty: Totus Tuus 
– w tym, co osobiste i w 
tym, co nasze, wspólne – 
jeszcze piękniejsze dzięki 
tej pielgrzymce. 

Od lewej
Rodzina Pałaców 
i autor 
w Starym Sączu 
oraz krzyżyk, 
przywieziony 
z Rzymu 

Rodzina Pałaców 
na papieskim 
szlaku
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To właśnie on, na pra-
wie rok przed śmier-
cią, koronował figurę 
Matki Bożej Królowej 

Rodzin w Wambierzycach. Było 
to jedno z najważniejszych wy-
darzeń w życiu metropolii wroc-
ławskiej. W uroczystości towa-
rzyszył mu wówczas prefekt 
Kongregacji ds. Biskupów kard. 
Sebastian Baggio, a także prymas 
Czech kard. Frántišek Tomašek 
oraz ówczesny arcybiskup, 
późniejszy kardynał Henryk 
Gulbinowicz. Ciekawostką jest, 
że to właśnie Prymas był fun-
datorem koron, nałożonych na 
figurę Wambierzyckiej Pani. 
Ćwierćwiecze śmierci kard. 
Wyszyńskiego zbiega się z 70. 
rocznicą podniesienia tamtej-
szej świątyni do rangi bazyliki.

Głównie Wrocław

Ale nie tylko Wambierzyce są 
jednym spośród dolnośląskich 
miast mogących pochwalić się 
tym, że pozostawił w nich swój 
ślad Prymas Tysiąclecia. Wśród 
nich prym oczywiście wiedzie 
Wrocław. Tamtejsza katedra goś-
ciła go w swoich murach wielo-

krotnie. Jednym z naj-
bardziej spektakular-
nych wydarzeń były 
święcenia kapłańskie, 
udzielone pierwszym 
absolwentom tamtej-
szego seminarium. By-
ła to druga wizyta Pry-
masa w stolicy Dolnego 
Śląska. Później bywał tu 
między innymi, wskrze-
szając kapitułę katedral-
ną czy udzielając sakry 
biskupiej Wincentemu 
Urbanowi.

Kształtował 
wielu kapłanów
Nic więc dziwnego, że ta 

jedna z największych postaci na-
rodu polskiego miała ogromny 
wpływ na całe pokolenia kapła-
nów, między innymi na nasze-
go biskupa Ignacego Deca. – 
Moje spotkania z kard. Stefa-
nem Wyszyńskim rozpoczęły się 
w roku 1966, w roku Millen-

nium Chrztu Polski. Mia-
łem możność być blisko 
Prymasa w czasie uro-
czystości milenijnych na 
Jasnej Górze, w Prze-
myślu oraz we Wrocła-
wiu – wspomina ordy-
nariusz. – Byłem wtedy 
klerykiem czwartego, a 
potem piątego roku stu-
diów w Wyższym Semi-
narium Duchownym. Na 
centralne uroczystości 
milenijne do Częstocho-
wy pojechała cała nasza 
wspólnota seminaryjna. 

3 maja o godz. 10.00 rozpoczę-
ła się procesja po jasnogórskich 
wałach z cudownym obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Ksiądz Prymas szedł na końcu 
procesji, tuż za obrazem. Mia-
łem szczęście z kolegami iść tuż 
za nim. Tworzyliśmy z tyłu kor-
don ochronny. Patrzyłem z bliska 
na jego gesty. W pewnym mo-
mencie podszedł do sztandaru 
kaszubskiego i ucałował go.

Przy ołtarzu polowym na wa-
łach Prymas był witany jako le-
gat papieża Pawła VI, którego 
nie wpuszczono do Polski na 
uroczystości milenijne. Witał go 
w imieniu wszystkich arcybiskup 
Antoni Baraniak z Poznania. Mó-
wił o cierpieniach Prymasa za 
Kościół. Powiedział między in-
nymi: „Im więcej cię szkalują, 
tym więcej cię kochamy, tym bli-
żej ciebie stoimy i widzimy w to-
bie najlepszego ojca narodu” – 
wspomina bp Dec. – Po Ewan-
gelii Prymas wygłosił płomienne 
kazanie, a po nim oddał naród w 
niewolę miłości Matce Bożej za 
wolność Kościoła w świecie i w 
Polsce. Wszyscy odśpiewali „Bo-
że, coś Polskę”. Wieczorem tego 
dnia Ksiądz Prymas wygłosił dru-
gie kazanie. Nawiązał w nim do 
orędzia biskupów polskich do 
biskupów niemieckich. Zgroma-
dzeni wierni trzykrotnie powtó-
rzyli za Prymasem słowa: „prze-
baczamy, przebaczamy, przeba-
czamy”.

Prymas z naszą ziemią związany

Ojciec Narodu
– Stwarzał wśród nas 

poczucie bezpieczeństwa. 
W jego obecności czuliśmy się 

zawsze jak dzieci Kościoła  
i naszego narodu 

– tak bp Ignacy Dec 
wspomina kard. Stefana 

Wyszyńskiego. 
W tym roku obchodzimy 

25. rocznicę 
śmierci Prymasa 

Tysiąclecia. 
Zmarł 28 maja 1981 roku.

tekst 
SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Jednym 
z najważniejszych 
wydarzeń 
w życiu całej 
naszej metropolii 
były święcenia 
kapłańskie, 
udzielone 
pierwszym 
absolwentom 
wrocławskiego 
seminarium 
przez Prymasa 
Tysiąclecia
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Człowiek pokoju

Jak mówi bp Ignacy Dec, 
Prymas Tysiąclecia był człowie-
kiem pojednania. – Na uroczy-
stościach milenijnych w Prze-
myślu Sumę odprawiał arcybi-
skup Karol Wojtyła – wspomi-
na. – Ksiądz Prymas wygłosił 
kazanie, którego mottem były 
słowa: „Szczęśliwe oczy, które 
widzą to, co wy widzicie”. Ka-
znodzieja zauważył, że „nasta-
ły czasy, w których nie siłą trze-
ba rozstrzygać spory i konflikty 
międzynarodowe, ale w duchu 
miłości ogólnoludzkiej i w du-
chu wzajemnego zrozumienia”.

W czasie uroczystości mile-
nijnych we Wrocławiu na placu 
Katedralnym miał miejsce incy-
dent. – Przez tłum chciała prze-
bić się karetka pogotowia ra-
tunkowego – mówi ks. prałat 
Bogusław Wermiński z parafii 
pw. Świętych Aniołów Stróżów 
w Wałbrzychu. – Była to wyraź-
na prowokacja. – Ksiądz Pry-
mas przerwał kazanie i spo-
kojnie powiedział: „pozwól-
cie bratu wypełnić nakaza-
ny obowiązek” – wspomina 
bp I. Dec.

Mądrze i z humorem

Ordynariusz świdni-
cki okazję do spotkań z 
Prymasem miał także w 
czasie studiów specjali-

stycznych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 
– Zawsze był obecny na 
uroczystości roku akade-
mickiego – mówi. – Nie-
kiedy głosił kazanie i za-
wsze przemawiał na koń-

cu w czasie akademii inaugura-
cyjnej. Oczekiwaliśmy na jego 
słowo. Było dostojne, mądre i 
niekiedy pełne humoru.

– Był człowiekiem niezwykle 
zatroskanym o młodzież – pod-
kreśla ks. B. Wermiński. – Spo-
tykałem się z nim jako duszpa-
sterz akademicki, między inny-
mi w Ołtarzewie. Przez szereg 
lat widywaliśmy się w Niepoka-
lanowie. Przyjeżdżał tam na re-
kolekcje dla duszpasterzy aka-
demickich. Osobiście spotkałem 
się z nim raz, w Warszawie. Do-
kładnie zapamiętałem tę datę, 
bo złożył mi wówczas dedyka-
cję w swojej książce „Z gniazda 
orląt”. Był wówczas 18 kwietnia 
1974 roku.

Wielki i rozmodlony

– Kolejny raz spotkałem się 
z kard. Wyszyńskim w czasie 
pogrzebu ks. kard. Bolesława 
Kominka, 14 marca 1974 ro-
ku, w katedrze wrocławskiej – 
mówi bp Dec. – Ksiądz Prymas 
przewodniczył liturgii pogrze-
bowej i wygłosił kazanie, w któ-
rym naszkicował drogę życia 
zmarłego kardynała i uwydat-
nił jego zasługi dla Kościoła na 
Dolnym Śląsku i w całej naszej 
ojczyźnie.

– Mam w pamięci jego wi-
dok z pogrzebu – wspomina 
ks. Wermiński. – Szedł skupio-
ny, rozmodlony, trzymając w rę-
ku różaniec. Zawsze zresztą był 
bezgranicznie oddany Matce 
Najświętszej – mówi. – Pamię-
tam, gdy podczas jednych re-
kolekcji w Niepokalanowie wrę-
czono mu ich program, w któ-
rym nie było ani jednego tema-
tu Jej poświęconego. Przeczy-
tał uważnie spis treści i zapytał: 
„a gdzie jest miejsce dla Mat-
ki Jezusa”.

Jeszcze tego samego roku, 
2 listopada, bp Ignacy Dec miał 
możność koncelebrować Mszę 
św. pod przewodnictwem Pry-

masa Tysiąclecia na cmentarzu 
polskim na Monte Cassino. – 
Zawsze patrzyliśmy na Pryma-
sa jako na księcia Kościoła, ojca 
narodu, niekwestionowany au-
torytet – mówi bp Ignacy Dec. 
– Szanował godność każdego 
człowieka, bez względu na jego 
wyznanie czy poglądy – wspo-
mina ks. Bogusław Wermiński. 
– Był wielkim patriotą, mężem 
Kościoła, zatroskanym o cały 
nasz naród. 

PAMIĘTAJĄ
TAKŻE MŁODZI

Osobowość Prymasa odciska swój 
ślad także na osobach, które się z 
nim nie spotkały, a nawet urodziły 
się wcześniej niż on. Tak jest w no-
szącym jego imię gimnazjum nr 1
w Strzegomiu, które 17 maja
obchodziło pięciolecie istnienia.
O tym, kim był, przypominają 
tu uczniom dorośli – jak ks. bp 
Ignacy Dec, który podczas uroczy-
stej Mszy św. w tym dniu podkre-
ślił, że Prymas był w perspektywie 
historii człowiekiem, który prze-
cierał drogę Janowi Pawłowi II.
Przypominają również sami ucz-
niowie – na przykład podczas 
przygotowanej przez nich aka-
demii. 



Prymas z naszą ziemią związany

Ojciec Narodu
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na prowokacja. – Ksiądz Pry-
mas przerwał kazanie i spo-
kojnie powiedział: „pozwól-
cie bratu wypełnić nakaza-
ny obowiązek” – wspomina 
bp I. Dec.

Mądrze i z humorem

Ordynariusz świdni-
cki okazję do spotkań z 
Prymasem miał także w 
czasie studiów specjali-

stycznych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 
– Zawsze był obecny na 
uroczystości roku akade-
mickiego – mówi. – Nie-
kiedy głosił kazanie i za-
wsze przemawiał na koń-

Figura Matki Bożej
Królowej Rodzin

w Wambierzycach,
koronowana
w 1980 roku

przez kard. Stefana 
Wyszyńskiego

Prymas Tysiąclecia od pięciu lat
jest patronem gimnazjum nr 2
w Strzegomiu
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Konferencja o wychowaniu

Tworzyć Człowieka

„Wychowawca naprawdę kocha 
i wychowuje młodzież, kiedy 
przekazuje jej wyższe ideały i 
kiedy towarzyszy jej na trudnej 
drodze codziennego dojrzewania 
do życiowych decyzji” – te słowa 
Jana Pawła II stały się mottem 
konferencji dla wychowawców, 
pedagogów i psychologów  
17 maja w Kamionkach. 

To kolejna z prezentacji pla-
cówek oświatowych powiatu 
dzierżoniowskiego, które  za-
początkowano w 2000 r. Te-
gorocznym patronował, oprócz 

Śląskiego Ku-
ratora Oświa-
ty, Beaty Paw-
łowicz, ks. bp 
Ignacy Dec 
(podczas spo-
tkania repre-
zentował go ks. kanclerz Stani-
sław Chomiak). 

Podczas konferencji pracow-
nicy oświaty mieli okazję wysłu-
chać dwóch wykładów, obejrzeć 
film pt. „Mój najlepszy wycho-
wawca”, przygotowany przez 
młodzież. Ogłoszono wyniki 
konkursu literackiego „Mój wy-
marzony wychowawca” i podsu-
mowano warsztaty dla nauczy-
cieli  DOROTA BAREŁA

KILKA WYBRANYCH RAD Z WYKŁADÓW
Obecnie za przyczynę ADHD przyjmuje się mikro-
uszkodzenia mózgu (...). Koniecznością przy te-
go typu problemie jest indywidualne traktowa-
nie dziecka, poznanie i zrozumienie jego potrzeb, 
sprawiedliwe ocenianie, dostosowane do możli-
wości dziecka, pozwolenie na pracę w jego rytmie, 
zadbanie, by w szkole czuło się dobrze. Trzeba zachęcać je 
do pracy zespołowej, ustalić przejrzyste reguły, stałe miejsce 
w ławce jak najbliżej nauczyciela, spokojnie upominać, od-
wołując się do jego samokontroli, np. bądź grzeczny, ale nig-
dy nie grozić, bo to pogarsza sytuację. Musi mieć przerwy na 
ruch, ale celowy, np. wykonanie polecenia nauczyciela. 

PROF. MAŁGORZATA SEKUŁOWICZ
 (pedagogika specjalna)

Powody powstrzymania się od zachowań zaburzo-
nych (nałogów – przyp. DB) są cztery: obawa przed 
utratą dobrych relacji z osobami znaczącymi czy 
możliwością realizowania własnych planów, wypeł-
nienie czasu innego rodzaju aktywnością oraz oba-
wa przed poczuciem winy wskutek sprzeciwienia 
się ważnym dla jednostki normom. Istotą wychowania reso-
cjalizującego jest zaangażowanie wychowanka w działalność 
wysoce nagradzającą, ale mocno sprzeczną z dotychczaso-
wymi sposobami pozyskiwania nagród. Chodzi o wykreowa-
nie nowych dążeń, których resocjalizacji nie da się pogodzić 
z dotychczasowym stylem życia. 

DR HAB. PIOTR KWIATKOWSKI 
(stres zawodowy)

Konferencję  
w Kamionkach 

poświęcono 
wzmocnieniu roli 

wychowawcy

Szkoła w Goczałkowie ma patrona

Jak wygrać życie?
Imię Jana Pawła II przyjęło 18 
maja, w dzień urodzin Papieża, 
gimnazjum w Goczałkowie koło 
Strzegomia. Sztandar szkoły 
poświęcił nasz Biskup. 

Do nadania imienia Jana Paw-
ła II nauczyciele i uczniowie gim-
nazjum przygotowywali się od 
2003 r., kiedy to zaczęli przepro-
wadzać projekt: „Jan Paweł II pa-
tronem szkoły”. 

Janusz Kulczycki, tutejszy dy-
rektor, podkreśla, że podczas je-
go trwania uczniowie poznawali 
m.in. historię życia Ojca Świętego 
w taki sposób, by uświadomili so-
bie, że tak wielki człowiek przy-
należał do tego samego, co oni 
narodu. Projekt miał uwrażliwiać 
ich na wartości chrześcijańskie 

i uświadamiać, że są odpowie-
dzialni za przyszłość kraju i Ko-
ścioła. Przygotowaniom towarzy-
szyło, wypisane później na sztan-
darze szkoły, hasło z nauczania 
Jana Pawła II: „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdy nikt inny 
nie będzie od Was wymagał”. 

– Nie lękajcie się przyjść do 
Chrystusa i żyć Ewangelią nie tyl-
ko prywatnie, ale i w życiu pub-
licznym – bp Ignacy Dec, któ-
ry przewodniczył Mszy św. w tu-
tejszym kościele Chrystusa Króla, 
nawiązał podczas homilii do słów 
Papieża Polaka do młodzieży. – 
Ojciec Święty przestrzegał, by 
Bóg nie stał się Wielkim Nieobec-
nym we współczesnym świecie, 
ale by był w prawie ludzkim, w 
konstytucjach – bo On nie jest 

wrogiem, ale przyjacielem czło-
wieka. Nasz Ordynariusz przypo-
mniał, że Papież wskazywał za-
wsze na Chrystusa jako najlep-
szego nauczyciela, że wybierając 
Go, wygrywa się życie 
doczesne i wieczne. 

Podczas Mszy św. Bi-
skup poświęcił sztandar 
szkoły. W drugiej czę-
ści uroczystości, odby-

wającej się w wiejskiej świetlicy, 
dyrektor Janusz Kulczycki prze-
kazał sztandar uczniom, któ-
rzy złożyli ślubowanie. Przyzna-
no także statuetki dla przyjaciół 

szkoły. 
W uroczystości wzię-

li udział m.in. przedsta-
wiciele tutejszych władz 
i księża z dekanatu.

DOROTA BAREŁA

Gwoździe 
w drzewce 
sztandaru wbił 
m.in. nasz 
Biskup
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Neoprezbiterzy diecezji świdnickiej

Bóg jest miłością

KS. ANDRZEJ 
MAJKA 

urodził się 29 listopa-
da 1979 roku w By-
strzycy Kłodzkiej. Po-
chodzi z parafii Mat-
ki Bożej Królowej Pol-
ski i św. Maternusa w  
Stroniu Śląskim. Ma-
turę uzyskał w Tech-
nikum Hotelarskim w 
Kłodzku. Pracę magi-
sterską pt. „Fenomen 
śmierci w interpreta-
cji filozoficznej” na-
pisał pod kierunkiem 
ks. bp. Ignacego De-
ca. Jego kapłańskim 
mottem są słowa za-
czerpnięte z Psalmu 
31: „Ty bowiem jesteś 
dla mnie skałą i twier-
dzą; przez wzgląd na 
imię Twoje kieruj mną 
i prowadź mnie!”. – Te 
słowa znaczą dla mnie 
tyle, iż nikt inny jak 
tylko Chrystus, który 
jest tak trwały i moc-
ny jak skała czy twier-
dza, może dla mnie 
stanowić pewny dro-
gowskaz i drogę jed-
nocześnie. Wybrałem 
te słowa dlatego, że 
niosą one nadzieję na 
przyszłość. O nikogo 
innego nie można się 
tak skutecznie oprzeć 
jak o skałę i twierdzę, 
czyli o Chrystusa – 
wyjaśnia.

KS. KAMIL 
RACZYCKI 

urodził się 30 lip-
ca 1981 roku także w 
Bystrzycy Kłodzkiej i 
podobnie jak ks. An-
drzej pochodzi z para-
fii w Stroniu Śląskim. 
Ukończył Liceum Eko-
nomiczne w Bystrzycy 
Kłodzkiej. – Pracę na-
pisałem z psychologii, 
na seminarium ks. prof. 
dr. hab. Mariana Wolic-
kiego, pod kierunkiem 
ks. dr. Andrzeja Jagiełły. 
Jej tytuł to  „Psychospo-
łeczne uwarunkowania 
altruistycznych postaw 
młodzieży” – mówi. 
– Hasłem na moje ka-
płaństwo są słowa Ja-
na Pawła II „Miłość mi 
wszystko rozwiązała, 
miłość mi wszystko wy-
jaśniła, dlatego uwiel-
biam tę miłość, gdzie-
kolwiek by przebywa-
ła”. Dobrze wiemy, że 
najważniejszym przy-
kazaniem jest przyka-
zanie miłości, stąd mi-
łość powinna być mo-
tywem działania każ-
dego człowieka, a tym 
bardziej kapłana. Mi-
łość to Bóg, więc Bóg 
wszystkim kieruje w ta-
ki sposób, żeby było 
dobrze. Dlaczego aku-
rat takie słowa? Bo pa-
pież Jan Paweł II w dal-
szym ciągu jest oso-
bą, w której głos trze-
ba cały czas się wsłu-
chiwać – tłumaczy neo-
prezbiter. 

KS. KRZYSZTOF 
WERESKI

urodził się 16 sierp-
nia 1975 r.  Pochodzi 
z parafii pw. Narodze-
nia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Omroczu 
(diecezja sandomier-
ska). Maturę zdobył w 
Liceum Ogólnokształ-
cącym w Janowie Lu-
belskim. „Aresztowa-
nie i uwięzienie bpa 
Czesława Kaczmarka” 
to tytuł jego pracy 
magisterskiej, napisa-
nej pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. Jó-
zefa Swastka. Słowa 
Chrystusowe: „Duch 
Pański spoczywa na 
mnie, ponieważ mnie 
namaścił i posłał 
mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę” 
zostały umieszczo-
ne przez ks. Krzysz-
tofa na prymicyjnym 
obrazku jako motto 
jego posługi kapłań-
skiej. – Wybrałem je 
dlatego, że ono to-
warzyszyło mi od po-
czątku mojego powo-
łania. W nim ukazany 
jest cel, który chcę z 
Bożą pomocą zreali-
zować – uzasadnia.

KS. GRZEGORZ  
KUCHARSKI 

urodził się 26 czerw-
ca 1981 roku. Jego ro-
dzinną parafią jest 
strzegomska wspólno-
ta pw. śś. Piotra i Paw-
ła. Maturę zdał w Li-
ceum Ogólnokształ-
cącym w Strzegomiu. 
Pracę magisterską pod 
tytułem „Obowiąz-
ki proboszcza w świe-
tle Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego promulgo-
wanego przez Jana Pa-
wła II” napisał pod kie-
runkiem ks. prof. Wie-
sława Wenza. Słowa 
„Idźcie i nauczajcie, 
udzielając chrztu (...), 
a oto ja jestem z wami 
aż do skończenia świa-
ta” wybrał jako dro-
gowskaz na swoje ka-
płańskie życie. Wybór 
tłumaczy: – Te słowa 
Chrystusa dane Aposto-
łom jako ostatnie pole-
cenie obejmują rów-
nież nas. To wezwanie 
do głoszenia Jego na-
uki, Dobrej Nowiny o 
Zmartwychwstaniu, i 
do tego jesteśmy we-
zwani, każdy na swój 
sposób. Jednocześnie 
Chrystus zapewnia nas 
o nieustannej pomo-
cy w dziele głoszenia. 
Jest z nami po wszyst-
kie dni aż do skończe-
nia świata, jest w zna-
kach sakramentalnych, 
więcej, karmi nas swo-
im Ciałem, byśmy mie-
li siłę do świadczenia 
o Nim.   

Deus caritas est 
– pod takim 
hasłem 
neoprezbiterzy, 
którzy rozpoczęli 
wędrówkę 
ku kapłaństwu 
w roku 
Wielkiego 
Jubileuszu, 
od tygodnia 
służą Kościołowi. 
Oto ich sylwetki.



Historia tej parafii 
pokazuje, jak wielki wpływ 
na życie wspólnoty mają 
proboszczowie.

Niewielki kościół ka-
tolicki w Głuszycy Gór-
nej (na zdjęciu) został 
wzniesiony w szesna-
stym stuleciu. Dwie-
ście lat później prote-
stanci zbudowali okaza-
łą świątynię dla potrzeb 
swojej gminy. Po wojnie, 
gdy zabrakło wiernych 
wyznania luterańskiego, 
budynek został przeka-
zany katolikom. 

Zaniedbania

Obecnemu probosz-
czowi trzeba byłoby nadać 
przydomek „odnowiciel”. 
Odkąd w 1969 roku za-
kończono remont popro-
testanckiej świątyni, przy-
stosowujący ją do katolic-
kiego kultu, kolejni gospo-
darze nie poczynili żad-
nych prac konserwacyj-
nych. Podobny los spotkał 
kościół pomocniczy, ple-
banię i zabudowania go-
spodarcze parafii. Dlate-
go od czterech lat jestem 
budowniczym – opowiada 
ks. Sienkiewicz. – Odzie-
dziczyłem ruinę. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
moich parafian dźwigamy 
nasze kościoły z upadku. 
Wszyscy dobrze wiemy, ja-
kie są możliwości finan-
sowe Dolnoślązaków. Tym 
bardziej jestem zdumio-
ny tym, co udało się już 
dokonać. Szczęściem tej 
parafii jest to, że tworzą 
ją ludzie kochający Pana 
Boga. Niestety, ubożenie 
parafian, wydłużający się 
czas remontu, powszech-

na drożyzna i pozosta-
ły ogrom prac sprawia-
ją, że coraz trudniej jest 
prowadzić prace remon-
towe – martwi się pro-
boszcz. I dodaje, podkre-
ślając: – Zdaję sobie spra-
wę, że zatrzymanie prac 
na obecnym etapie unie-
możliwi rozpoczęcie ich 
na nowo.

Zawierzenie

Zdumiewa, jak do-
kładne dane statystycz-
ne o swojej parafii ma jej 
proboszcz. Ksiądz Sienkie-
wicz potrafi podać, że po-
mimo iż parafia liczy sobie 
4027 osób, to 370 nigdy 
nie spotkało się z duszpa-
sterzem (podczas kolędy) 
i nic o nich nie wiadomo. 
Najstarszą parafianką jest 
pani Maria Wałowska (ma 
106 lat), populacja parafii 
obejmuje 1000 rencistów i 
emerytów, 2000 wiernych 
jest w wieku produkcyj-
nym (w tym 40 procent 
bezrobotnych), reszta to 

dzieci i młodzież. Dla tych 
ostatnich ks. Janusz Ga-
rula organizuje doroczny 
festyn, z którego dochód 
wspiera ich wakacyjny wy-
jazd nad morze. 

Na biedę duszpa-
sterz odpowiada zachę-
tą do modlitwy. Dwa lata 
temu zakończyła się pa-
rafialna peregrynacja ob-
razu Jezusa Miłosierne-
go. Przed obrazem modli-
ła się większość spośród 
1512 rodzin zamieszkują-
cych teren parafii. Zadzi-
wia mnogość nabożeństw 
pozamszalnych. Taka jest 
jednak potrzeba. – Księ-
żulku, ciężko jest. O dzie-
ciach i wnukach trzeba 
myśleć, groszem się dzie-
lić – wyznaje pani Stefa-
nia, z którą rozmawiam 
tuż przed nabożeństwem 
majowym. – Ale tutaj, 
przed Panem Jezusem i 
Matuchną błagam o na-
dzieję dla mnie i dla mo-
ich. Skutek murowany!

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK
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XVI-wieczny kościół  
w Głuszycy Górnej

oraz odnowiony ołtarz  
w poprotestanckim 

kościele parafialnym

ZDANIEM PROBOSZCZA
Niewątpliwie sporym duszpasterskim wyzwaniem 
jest fakt emigracji zarobkowej młodych ludzi. 
Wyjeżdżają za chlebem i w trosce o byt material-
ny często lekceważą zabieganie o życie ducho-
we. Prędzej czy później większość z nich wróci do 
swoich domów. Co wtedy? Jakimi ludźmi będą? I 
co my, duszpasterze, z tym zrobimy? Obojętność 
czy ignorancja może oznaczać utratę wielu wier-
nych. Wobec powyższego cenię sobie bardzo tych 
młodych, którzy zostali. Odkąd jestem probosz-
czem w Głuszycy, postawiłem sobie dwa cele: 
pierwszy to praca duszpasterska (rozmodlenie pa-
rafii, dlatego taka mnogość różnych form poboż-
ności), drugi, już bardziej z konieczności niż z wy-
boru, to praca remontowa. 

Zapraszamy na Msze św.
 na Mszę św. w dni powszednie o 8.00 i o 18.00, w piąt-
ki o 8.30 i 15.00; w dni świąteczne: 9.30, 11.00, 12.30, 18.00 
(od lipca do sierpnia o 20.00), w Głuszycy Górnej o 8.00;  
w Sierpnicy Msza niedzielna w sobotę o 19.00.
 na całoroczne nabożeństwa: w poniedziałki o 7.00 i w 
czwartki o 17.00 adoracja eucharystyczna; w środy o 18.00 ku 
czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy; w piątki o 8.00 Droga 
Krzyżowa, a o 15.00 ku czci Miłosierdzia Bożego. 

Wikariusz: ks. Janusz Garula

PANORAMA PARAFII 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy Górnej

Nie poddają się!
Z

D
JĘ

C
IA

 K
S.

 R
O

M
AN

 T
O

M
A

SZ
C

Z
U

K

KS. LESZEK 
SIENKIEWICZ

Ur. w 1958 r. w Górze 
Śląskiej, kapłanem jest od 
20 lat. Jako wikary pra-
cował w: Świerzawie, 
Zwróconej, Chijnowie, 
Wałbrzychu, Legnicy, 
Ścinawie. Proboszczował 5 
lat w Rudzicy i Siekierczynie 
5 lat (przez 3 lata pracował 
w dwóch parafiach na raz). 
W Głuszycy jest od 2002 r.


