
Półki mienią się blaskiem stojących na 
nich pucharów, medali i odznaczeń. Gdy 

dokładnie się im przyjrzymy, to na niemal każ-
dym w nich dostrzeżemy sylwetkę gołębia. 
Takim imponujący zbiór jest pokłosiem zami-
łowania ks. Michała Jaremko z Ostroszowic, 
który od młodości pasjonuje się hodowlą 
gołębi. O tych pięknych ptakach wie niemal 
wszystko. Mógłby godzinami opowiadać o ich 
naturze, o wyjątkowych umiejętnościach. Nic 
więc dziwnego, że z każdych niemal zawodów 
wraca z jakimś trofeum. Skoro z odległych 
zakątków Europy potrafią wrócić do niego w 
najkrótszym czasie, to można wnioskować, że 
u ich właściciela jest im najlepiej. W samych 
Ostroszowicach bardzo prężnie działa śro-

dowisko hodowców gołębi. 
Mając w swoim gronie miej-
scowego proboszcza, stano-
wią niezwykle zintegrowaną 
społeczność. 

WYJĄTKOWE HOBBY
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Ks. Michał 
Jaremko
z Ostroszowic
i jego trofea

DOROTA NIEDŹWIECKA
re dak tor wy da nia

Wielka radość, zwłasz-
cza u ludzi prostych. 

Łzy w oczach: bo odwie-
dziła ich grupa mówiąca 
po polsku, bo doczekali 
konsekracji swojego, ka-
tolickiego kościoła. To 
obserwowaliśmy będąc 
na Białorusi, w Lidzie. 
Mieszkający tam Polacy 
tęsknią za tym, co my ma-
my na co dzień: za ojczy-
zną. Dostrzegają wartość 
w tym, co dla nas bywa 
nawet ciężarem. Do czy-
tania o społeczności Lidy, 
którą odwiedzili nasi die-
cezjanie, zapraszam na 
stronach IV i V.  

SŁ
AW

O
M

IR
 W

IŚ
N

IE
W

SK
I

ZA TYDZIEŃ
  SCHOLA Z POLANICY ŚPIEWA 

o bł. Damianie de Veuster
  RADZIMOWICE – WIEŚ,

która żyje
  GODNOŚCI KOŚCIELNE
  Panorama parafii

pw. ŚW. JADWIGI
W OSTROSZOWICACH

To był wyjątkowy widok. 
Kilkudziesięciu młodych ludzi 
zgromadzonych wokół ogniska.
Za nimi rodzice. Obok narodowa 
flaga, a tuż przy niej proporzec, 
który za kilka chwil zostanie 
oficjalnie przekazany drużynie.

Takie uroczyste przyrzecze-
nie harcerskie członków drużyny 
„nieprzetartego szlaku” działają-
cej przy Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla Niepełnospraw-
nych Intelektualnie odbyło się 26 
kwietnia w Świdnicy.

Młodzi ludzie, w towarzy-
stwie rodziców trzymających 
dłoń na ramionach swoich dzieci, 
wypowiedzieli słowa przyrzecze-
nia. Chwilę później każdy z rąk 
komendanta harcmistrza Piotra 
Pamuły otrzymał odznakę oraz 
specjalną legitymację.

Pomysł utworzenia drużyny 
harcerskiej złożonej z osób nie-
pełnosprawnych powstał w gło-
wie instruktorki Zuzanny Nawrot, 
która od 35 lat opiekuje się nie-
pełnosprawnymi. Drużynę po-

wołała w marcu 2005 
roku. – To wielka ra-
dość dla naszych dzieci 
– mówi. – Taka uroczy-
stość, w której uczest-
niczy Członek Rady Na-
czelnej ZHP czy komen-
dant hufca, jest dla nich ogrom-
nym przeżyciem. Przygotowa-
nia do uroczystości trwały ponad 
trzy miesiące. Pod okiem muzy-
koterapeutki Małgorzaty Zalew-
skiej młodzi kandydaci przyswa-
jali harcerskie zasady. Z kolei tera-
peutka Monika Lato przez niemal 
dwa miesiące ręcznie wykony-

wała proporzec, który 
został przekazany dru-
żynie podczas uroczy-
stości.

Młodzież z Domu 
Samopomocy regular-
nie uczestnicy w har-

cerskich wyjazdach, chociażby do 
ośrodka w Niesulicach. – Zawsze 
wspomaga nas wówczas pro-
boszcz katedry ks. Jan Bagiński 
– mówi Z. Nawrot. – W ubiegłym 
roku otrzymaliśmy także wspar-
cie ze strony naszego biskupa Ig-
nacego Deca.

 SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Przyrzeczenie w Świdnicy

W gronie harcerzy

Piotr Pamuła
i Zuzanna Nawrot
wręczyli każdemu 
odznakę i specjalną 
legitymację
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Powstaje kaplica

Tak w przyszłości będzie wyglądało wnętrze kaplicy

WAŁBRZYCH. Takiej kapli-
cy mszalnej, jaką będzie miał 
Szpital Specjalistyczny im. dra A. 
Sokołowskiego w Wałbrzychu, 
będzie mogła pozazdrościć mu 
niejedna podobna placówka. 27 
kwietnia bp Ignacy Dec poświę-
cił i wmurował kamień węgielny 
pod budowę świątyni. To, co bę-
dzie wyróżniało ją spośród wielu 
innych, to przede wszystkim fakt, 
że nie będzie mieściła się w wy-
dzielonym pomieszczeniu szpi-
tala. Na terenie należącym do 
placówki powstanie osobna bu-
dowla z prawdziwego zdarzenia. 
Podczas uroczystości zawiązał 
się Społeczny Komitet Budowy 

Kaplicy, skupiający w swoich sze-
regach, oprócz honorowego prze-
wodniczącego, którym został 
nasz ordynariusz, wybitne postaci 
regionu wałbrzyskiego. Znaleźli 
się wśród nich duszpasterze naj-
większych tamtejszych parafii, 
przedstawiciele lokalnych władz 
samorządowych, a także posło-
wie i senatorowie. Kaplica zosta-
ła zaprojektowana przez archi-
tekta Aleksandra Szarapo, a bu-
dowana jest, z inicjatywy dyrek-
tora szpitala Romana Szełemeja, 
przez mieszkańców ziemi wał-
brzyskiej. Ma stanowić pomnik 
wdzięczności Bogu za dar papie-
ża Jana Pawła II.

Razem z proboszczami
ODPUST W SEMINARIUM. 
Już po raz drugi w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
Diecezji Świdnickiej odbyły się 
uroczystości odpustowe ku czci 
św. Wojciech biskupa i męczenni-
ka. Podczas spotkania bp Ignacy 
Dec wyróżnił cztery osoby, któ-
re przyczyniły się dla rozwoju 
seminarium poprzez wspieranie 
pac remontowo-budowlanych. 
Marek Kawałko, Ewa Leśniewska, 
Bolesław Marciniszyn i Edward 
Marciniszyn otrzymali medale 
świętego Stanisława. Odpustowa 
Msza św., której przewodniczył 

ordynariusz, zgromadziła nie tyl-
ko wykładowców seminarium, 
ale także wielu księży probosz-
czów miejsca pochodzenia alum-
nów. Biskup podkreślił podczas 
uroczystości, że także na pro-
boszczach spoczywa obowiązek 
formowania alumnów. Po Mszy 
św. na gości czekał poczęstu-
nek. Tego dnia odbyło się tak-
że spotkanie księży rektora i 
wychowawców z proboszcza-
mi alumnów, podczas którego 
omawiano problemy dotyczą-
ce seminarium i formacji przy-
szłych księży.

Biskup wyróżnił osoby zasłużone dla seminarium

Imieniny miast

W DZIERŻONIOWIE I LĄD-
KU ZDROJU, których patro-
nem jest św. Jerzy, uroczyście 
obchodzono dzień jego wspo-
mnienia liturgicznego. Turnieje 
rycerskie, pokazy musztry i zaba-
wy plebejskie uświetniły Jarmark 
św. Jerzego w Dzierżoniowie. 
Rozpoczęto go tradycyjnie para-
dą rycerską i Mszą św. w koście-
le parafialnym pw. tego patrona. 
Pochodem i Eucharystią w kapli-
cy św. Jerzego zainaugurowano 

obchody w Lądku 28 kwietnia. 
Później zwiedzano izbę pamię-
ci poświeconą uroczystościom 
z poprzednich lat, otwarto mu-
zeum rzeźbiarza Michała Klahra, 
były występy, wystawa i sprze-
daż rękodzieł. Zasłużonych dla 
miasta i gminy Lądek Zdrój ude-
korowano medalem św. Jerzego, 
ustanowionym w tym roku przez 
radę miasta. Na uroczystości zo-
stał zaproszony m.in. ks. biskup 
Ignacy Dec.
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Św. Jerzy walczący ze smokiem – malowidło na suficie lądeckiej kaplicy
pod wezwaniem Świętego

STRZEGOM. Aż sześcioro ucz-
niów ze strzegomskich szkół zna-
lazło się na prestiżowej liście po-
słów Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
1 czerwca młodzi posłowie bę-
dą reprezentować Dolny Śląsk 
podczas trzynastej Sesji SDiM w 
Warszawie. Osoby ubiegające się 

o mandat posła musiały napisać 
pracę na jeden spośród czterech 
tematów dotyczących globalizacji. 
Specjalna komisja konkursowa, 
powołana przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty, wyłoniła w su-
mie 32 prace. Wśród laureatów 
znaleźli się strzegomianie.

Pojadą do Sejmu

BARDO. Tradycyjnie na pro-
gu sezonu turystycznego w 
Bardzie odbyło się uroczyste 
poświęcenie pojazdów. Na 
Mszę św. w intencji kierow-
ców odprawioną 29 kwietnia 
w metropolitalnym sanktua-
rium  przybyli posiadacze sa-
mochodów, głównie z Barda i 
okolic. Po Eucharystii tamtejsi 
redemptoryści poświęcili po-
jazdy stojące przed sanktua-
rium Matki Bożej Strażniczki 
Wiary.

Wiosna idzie

Figurka
Matki Bożej Bardzkiej
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Słowo naszego biskupa

MIŁOSIERDZIE (III)

Jak ongiś w 
Wieczerniku, tak 
i dziś tu, w na-
szej katedrze 
Chrystus mówi 
do nas: „Pokój 

wam”, „Nie bójcie się, Jam 
jest”, „Jam zwyciężył świat”, 
„Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni jeste-
ście”, „Nie bójcie się wyzna-
wać prawdy i czynić dobra”. 
Zło i fałsz są bardzo krzykli-
we, niosą strach, bojaźń. Ale 
dobro i prawda ostatecznie 
zwyciężają. Dar pokoju trze-
ba  przyjmować z ufną wia-
rą. Wierzymy, że Jezus ży-
je, że jest z nami. Jesteśmy 
przez Niego wyzwoleni. Nie 
bójmy się  przeto przyszło-
ści! Pan zmartwychwstał i 
jest z nami! Jest z nami, aby 
nam pomagać, aby nas rato-
wać. Co jeszcze? Przy spot-
kaniu w Wieczerniku Jezus 
Zmartwychwstały udzielił 
swoim uczniom daru Ducha 
Świętego do odpuszczania 
grzechów: „Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane” (J 20, 22– 23). 
Jakże to wielki dar, dar od-
puszczania grzechów, dar mi-
łosierdzia Bożego. Jezus do-
piero po swoim chwalebnym 
zmartwychwstaniu dał ucz-
niom moc i władzę odpusz-
czania grzechów, dał wtedy, 
gdy już wycierpiał za nas ra-
ny, gdy umarł na krzyżu, gdy 
pojednał nas z Ojcem, gdy 
zmartwychwstał. Ileż to już 
razy Bóg przebaczył świa-
tu grzechy, ileż razy okazał 
ludziom swoje miłosierdzie. 
Tyle jest na świecie zła, ty-
le grzechów ludzie popeł-
nili i ciągle na nowo popeł-
niają, a Bóg cierpliwie cze-
ka. Czeka w swoim nieskoń-
czonym miłosierdziu. Jest to 
dla nas niepojęta tajemnica 
cierpliwości Boga. Tajemnica 
dająca nadzieję nam, grzesz-
nikom.
 BP IGNACY DEC

katedra świdnicka,
14 kwietnia 2007

W sobotę rano, 28 kwiet-
nia, grupa pielgrzymów pod 
wodzą księży Romualda Brud-
nowskiego oraz Dariusza Saka-
luka wyruszyła szlakiem papie-
skim spod tamtejszego kościo-
ła pw. św. Bartłomieja w Czer-
mnej do Karłowa. Po drodze 
zatrzymali się przy ruchomej 
szopce, którą w 1955 roku od-
wiedził młody ks. Karol Woj-
tyła, idąc ze studentami do 
Wambierzyc.

Następnym 
przystankiem
była Pstrążna
Tam na placu przeznaczo-

nym pod budowę górskiego 
kościółka Jana Pawła II pielgrzy-
mi ustawili krzyż, który przy-
nieśli na swoich ramionach z 
Kudowy Zdroju Czermnej. Tam 
też odprawiona została Msza 
św. polowa. Później przyszedł 

czas na zwiedzenie 
tamtejszego niezwy-
kłego skansenu i cie-
kawej wystawy o Janie 
Pawle II, prezentowa-
nej w pstrążniańskim 
muzeum. Na głodnych 
czekało pachnące pie-
czywo z prawdziwego 
pieca chlebowego, smalec ze 
skwarkami, maślanka i masło, 
które ubili sami pielgrzymi.

Około 13.30 rozpoczęła się 
kolejna część wędrówki szla-
kiem papieskim. Idąc poprzez 
Bukowinę, gdzie pielgrzymi 
pozdrowili dzieci i młodzież w 
Szpitalu Hematologii i Rehabi-
litacji Dziecięcej, obeszli Błęd-
ne Skały i przez Skalniak zeszli 
do Karłowa. Tam późnym po-
południem nastąpiło uroczyste 
zakończenie otwarcia trzecie-
go sezonu pielgrzymkowo-tu-
rystycznego i szlaków papie-
skich w naszej diecezji.

Trasa, którą przeszli piel-
grzymi, jest częścią wiodącego 
z Kudowy Zdroju  Czermnej do 
Wambierzyc  poprzez Karłów i 
Radków  stołowogórskiego eta-
pu dolnośląskich szlaków pa-
pieskich. Na terenie naszej die-
cezji, w wyniku starań ks. Da-
riusza Sakaluka, istnieją jeszcze 
dwa kolejne szlaki noszące imię 

Jana Pawła II. Jeden 
wiedzie poprzez góry 
Orlickie i Bystrzyckie 
i zaczyna się w Dusz-
nikach Zdroju. Ostatni 
prowadzi z Międzyle-
sia na górę Śnieżnik, 
stamtąd do sanktua-
rium „Maria Śnieżna” 

na Górze Iglicznej, aby zakoń-
czyć się w Międzygórzu.

Szlaki te są stosunkowo 

wiernym 
odzwierciedleniem 
wędrówek
Papieża Polaka

po górach Dolnego Śląska. Ich 
pomysłodawcy ks. D. Sakalu-
kowi udało się dotrzeć do Jana 
Babeckiego, jednego z uczest-
ników wędrówek sprzed wie-
lu lat. Okazało się, że był on 
nie tylko zagorzałym turystą, 
ale także dokładnym kroni-
karzem. Wśród zachowanych 
przez niego pamiątek znalazła 
się  ówczesna mapa z doryso-
wywaną trasą. Okazało się tak-
że, że J. Babecki opisywał w 
swoim pamiętniku każdy dzień 
wspólnego pielgrzymowania z 
przyszłym Papieżem.

SŁAWOMIR WIŚNIEWSKI

Otwarcie sezonu

Szlakami Jana Pawła II

Wędrujący 
dolnośląskimi 
szlakami 
papieskimi 
przyjmowani 
są z otwartymi 
rękoma
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Już po raz trzeci w Kudowie 
Zdroju  Czermnej zainaugurowano 
sezon pielgrzymkowo-turystyczny 
diecezji świdnickiej.
Tradycyjnie rozpoczęcie 
przebiegało pod znakiem
Jana Pawła II.

STRZEGOM. Aż sześcioro ucz-
niów ze strzegomskich szkół zna-
lazło się na prestiżowej liście po-
słów Sejmu Dzieci i Młodzieży. 
1 czerwca młodzi posłowie bę-
dą reprezentować Dolny Śląsk 
podczas trzynastej Sesji SDiM w 
Warszawie. Osoby ubiegające się 

o mandat posła musiały napisać 
pracę na jeden spośród czterech 
tematów dotyczących globalizacji. 
Specjalna komisja konkursowa, 
powołana przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty, wyłoniła w su-
mie 32 prace. Wśród laureatów 
znaleźli się strzegomianie.

BARDO. Tradycyjnie na pro-
gu sezonu turystycznego w 
Bardzie odbyło się uroczyste 
poświęcenie pojazdów. Na 
Mszę św. w intencji kierow-
ców odprawioną 29 kwietnia 
w metropolitalnym sanktua-
rium  przybyli posiadacze sa-
mochodów, głównie z Barda i 
okolic. Po Eucharystii tamtejsi 
redemptoryści poświęcili po-
jazdy stojące przed sanktua-
rium Matki Bożej Strażniczki 
Wiary.
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Tak witali niedaw-
no Polacy z Lidy 
na Białorusi piel-
grzymkę z ziemi 

kłodzkiej, która przyjecha-
ła na konsekrację tamtejsze-
go kościoła. Świątynia pw. 
Miłosierdzia Bożego w dziel-
nicy Mołodiożnyj została wy-
posażona m.in. dzięki ich po-
mocy. 

Jest „mój”

– Gdyby nie nasi przyjaciele 
z Nowej Rudy, Świdnicy, Kłodz-
ka, Ząbkowic, Kudowy i Wałbrzy-
cha oraz okolic, nie mielibyśmy 
witraża w prezbiterium, oświet-
lenia i kilku stacji Drogi Krzy-
żowej – podkreśla ks. Stanisław 
Pacyna, tamtejszy proboszcz. – 
Wdzięczni jesteśmy za umożli-
wienie prowadzenia zbiórek w 
polskich kościołach, ofiary, za 
wszelką innego rodzaju pomoc: 
dary i organizowane co roku dla 
naszej młodzieży i dorosłych wa-
kacyjne wyjazdy do Polski. 

Wanda Nowakowska, eme-
rytka do niedawna pracująca 
w Ścinawce Dolnej, wspomi-
na utrudzenie ks. Stanisława, 
s. Józefy i młodzieży z Lidy, 

gdy jeździli po polskich koś-
ciołach, opowiadali o budowie 
oraz śpiewali, by  w ten spo-
sób zebrać datki. 

– Za każdym razem, gdy od 
1998 r. przyjeżdżałam na Bia-
łoruś, dostrzegałam, jak bu-
dowla rośnie – mówi. – Te-
raz wydaje mi się, że ten koś-

ciół jest „mój”, że zo-
stawiłam w nim swo-
je serce. 

– Nasze osiedle le-
ży poza miastem, a 
kilkanaście lat temu, 
gdy nie było tu kościo-
ła, połączenie autobu-
sowe z centrum było 
bardzo złe – wyjaśnia, 
zapytany o potrzebę budowy 
świątyni właśnie w tym miej-
scu, ks. proboszcz. – Dlatego 
ludzie stąd musieli poświęcić 
pół dnia, by dojechać na Mszę 
św. do miasta. Sami prosili 
więc o budowę świątyni.

Nasza radość

– Ten kościół to nasza ra-
dość i nasze życie – mówią 

70-latkowie: Zygmunt 
Dziedul i Marian Ka-
czyński z Lidy, którzy 
przez 14 lat pomaga-
li w budowie. – Teraz 
codziennie chodzimy 
do niego na Mszę. 

– Idę, spotykam 
kobiety z dzielnicy, a 
one mnie całują i mó-

wią: Zygmunt, doczekaliśmy! – 
żywo relacjonuje wydarzenia z 
ostatnich dni przed konsekra-
cją  pan Dziedul. Wzniesienie 
świątyni jest ważne także dla 
młodych. Dzieci garną się do 
pracującej tu s. Józefy. 

– Jestem mile zaskoczo-
na tym, że kościół przepełnio-
ny jest młodzieżą – podkre-
śla Bronisława Warszakowska 
z Wrocławia, która przyjecha-

– Przyjechaliście z  Polski? 
– pyta nieznajoma 

staruszka.
Więcej nic nie mówi, 

ma łzy w oczach. 

tekst
DOROTA NIEDŻWIECKA

W budowie kościoła na Białorusi pomagali nasi diecezjanie

Budowniczowie wiary

Siostra Józefa
(po lewej)
z zaangażowaniem 
buduje także 
Kościół w ludzkich 
sercach: uczy, 
zajmuje się
młodzieżą
i starszymi

Ks. Stanisław Pacyna (po prawej):
– Podczas prac budowlanych 
emerytki i emeryci rozładowywali 
za darmo tony budulca – by tylko 
za życia zobaczyć wybudowany tu 
kościół
Poniżej: Polacy mieszkający
na terenie naszej diecezji
od ok. 10 lat pomagają parafii
w Lidzie. Na zdjęciu: grupa z Polski
na tle poświęconego niedawno 
kościoła 
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W budowie kościoła na Białorusi pomagali nasi diecezjanie

Budowniczowie wiary

ła do rodziny w Lidzie pierw-
szy raz po 20 latach. – Gdy 
byłam tu ostatnio, na Mszy w 
ogóle nie było dzieci. Moi zna-
jomi, których wtedy odwiedzi-
łam, zabronili swojej nastolet-
niej córce pójścia do kościo-
ła, bo obawiali się problemów 
w pracy. 

– Nie mniej zachwyciła 
mnie jadąca z nami młodzież 
ze szkół w Nowej Rudzie i 
Dzikowcu, a zwłaszcza wypo-

wiedź jednej z dziewczyn –  
dodaje pani Bronisława. – Mó-
wiła, że jej koleżanki namawia-
ły ją do przeznaczenia pienię-
dzy na nowy ciuch zamiast na 
wyjazd. A ona jest szczęśliwa, 
że ich nie posłuchała. „Gdy-
bym tu nie przyjechała, w ży-
ciu nie zobaczyłabym, jak tu 
jest i jak w tej rzeczywistości 
żyją ludzie. A tego nikt mi nie 
zabierze”. 

Znów mogą się modlić 

Kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego w  Lidzie został poświę-
cony, ks. proboszcz i przyjacie-
le z Polski już myślą o nowych 
potrzebach. W świątyni braku-
je jeszcze konfesjonałów i orga-
nów. 

W tym kościele, jak 
w wielu (ale nie wszyst-
kich) świątyniach kato-
lickich na Białorusi lu-
dzie modlą się po pol-
sku. Za swoich dobro-
dziejów codziennie przed Mszą 
św. odmawiali cały Różaniec. 

– Podczas konsekracji pa-
trzyłam na twarze mieszkań-
ców: na to, jak gorliwie się 
modlili, na ich radość – mó-
wi Teresa Bazała z Ludwikowic 
Kłodzkich, od lat współpracu-
jąca z lidzką parafią. – To, że 
wybudują w ich dzielnicy koś-
ciół, jeszcze kilkanaście lat te-
mu wydawało się niemożliwe. 
Zapewne ich zaangażowanie to 
w dużej mierze gorliwość neo-
fity – ponieważ przez wiele lat 
komunizmu nie mogli okazy-

wać swojej wiary. A to, 
że wiara bardzo moc-
no się tu odradza, pod-
nosi mnie na duchu.  

Oznacza to m.in., 
że – by móc pielęgno-

wać tak tępioną za czasów ko-
munistycznych religijność – na-
szej pomocy w budowie koś-
ciołów potrzebują także Pola-
cy z innych miejscowości. Dla 
naszych rodaków ważne są tak-
że wyjazdy w ramach wymiany. 
Dzięki niej my możemy nauczyć 
się, jak – niekiedy w skromnych 
warunkach – cieszyć się z tego, 
co mamy: szczególnie z wiary 
i polskości. Oni – mają możli-
wość poznać kraj, którego języ-
kiem mówią, zobaczyć, jak żyje 
się w innych, lepszych warun-
kach.  

Gdy biskup diecezji grodzieńskiej 
ks. Aleksander Kaszkiewicz po raz 
pierwszy zobaczył projekt kościoła, 
stwierdził: Wawel chcesz zbudować. 
Za czasów komunistycznych 
kościoły burzono, a władze 
zabraniały przychodzić
na modlitwę 

Modlitwy nie 
ustawały także 
po Mszy św. 
konsekracyjnej
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Wydział katechetyczny dementuje

Religia w przedszkolu

KS. ROMAN TOMASZCZUK: – Me-
dia donoszą, że kuratoria 
oświaty zarządzają lekcje re-
ligii w przedszkolach.

KS. MAREK KORGUL: – Rzeczy-
wiście, podane w sensacyjnym 
tonie wypowiedzi można zna-
leźć w Internecie, pojawiają się 
także w serwisach komercyj-
nych stacji telewizyjnych. Je-
stem tym zaskoczony, ponie-
waż od 1999 roku rozporzą-
dzenie na temat religii w pla-
cówkach edukacyjnych już w 
swym tytule informowało o re-
ligii w publicznych przedszko-
lach i szkołach. Nie ma  więc o 
czym dyskutować.

W czym zatem problem? Sko-
ro rozporządzenie ministra 
edukacji sprzed ośmiu lat jest 
jednoznaczne? 

– Część dyrektorów założy-
ło, że religia obowiązuje jedy-
nie w klasach zerowych, a młod-
sze dzieci nie muszą być obję-
te katechizacją. Wytworzyła się 
niepisana zasada, że tak należy 
rozporządzenie interpretować. 

Księża proboszczowie także nie 
byli pewni, jak rozumieć termin 
„przedszkole”.

Podczas wizytacji kateche-
tycznych musiał Ksiądz za-
uważyć, że są takie niepra-
widłowości. 

– Rzeczywiście,  podczas wi-
zytacji, kiedy rozmawiałem z 
proboszczami i dyrektorami, 
zwracałem uwagę na brak kate-
chizacji młodszych dzieci przed-
szkolnych. I widziałem wtedy 
zaskoczenie na twarzach mo-
ich rozmówców. A przecież od 
wielu lat są nawet gotowe pro-
gramy nauczania religii w młod-
szych oddziałach przedszkol-
nych.  

Jak można zatem tłumaczyć 
takie zaniedbanie? 

– Na początku, kiedy reli-
gia wróciła do szkoły, faktycz-
nie nie było precyzyjnego zapi-
su dotyczącego nauczania reli-
gii w przedszkolach. Było ono 
organizowane na zasadzie do-
brej woli dyrektorów i orga-
nów prowadzących. Jednak od 
ostatniej nowelizacji mamy już 
prawo, które obowiązuje nieza-
leżnie od dobrej woli dyrektora 
czy organu prowadzącego. 

Co zatem z przedszkolami, w 
których religii dla młodszych 
dzieci wciąż nie ma? 

– Tam, gdzie odbyły 
się już wizytacje kate-
chetyczne, pozostawi-
łem zalecenie, by zorga-
nizować nauczanie reli-
gii w przedszkolu. Pod-
kreślam, że nie jest to 
sprawa dobrej woli np. 
organu prowadzącego, 
ale jasno sformułowa-
nego prawa. Dyrekto-
rzy martwią się bowiem, czy do-
staną pieniądze na etat kateche-
ty. Pieniądze bez problemu po-
winny trafić do placówki. 

A jeśli brakuje katechety? Albo 
dyrekcja czy proboszcz ociąga-
ją się z organizacją katechiza-
cji w przedszkolu? 

– Myślę, że nie powinno być 
braków kadrowych do naucza-
nia religii w przedszkolach. Na-
tomiast tak jak w szkołach, tak 

i w przedszkolach ka-
techizację organizuje 
się na życzenie rodzi-
ców. Przy zapisywaniu 
dziecka do danej pla-
cówki powinno się wy-
razić wolę (ustnie lub 
pisemnie), by dziecko 
uczestniczyło w kate-
chizacji. To wystarczy, 
by dyrekcja poczuła się 

zobowiązania do wypełnienia 
prawa. Z naszej strony nie sta-
wiamy sprawy ostro, ale nale-
gamy, by dzieci mogły być ob-
jęte katechizacją, bo w naszym 
zlaicyzowanym świecie jest to 
sprawa ważna. Pomoc kateche-
tów w wychowaniu dzieci mo-
że okazać się bardzo cenna. Je-
stem przekonany, że księża do-
łożą starań, by tam, gdzie są 
jeszcze jakieś zaniedbania w 
tym względzie, skutecznie im 
przeciwdziałać. 

Rozporządzenie 
z 1999 roku 
nie pozostawia 
wątpliwości 
co do możliwości 
nauczania religii 
w przedszkolach 
– przekonuje 
ks. Marek Korgul
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– Jest mi za niego wstyd – mówi 
mieszkaniec Wierzbnej.

Sześć lat temu podczas uro-
czystej Sumy parafianie z Wierz-
bnej dziękowali, że jeden z nich 
został posłem. Dzisiaj muszą się 
za niego wstydzić. 

Poseł Zbigniew Chlebowski 
wbrew wcześniejszym zapewnie-
niom był przeciwny wzmocnie-
niu ochrony życia w konstytucji. 

– Boli mnie to, że nie miał od-
wagi wyrazić swojej opinii, ale 
tchórzliwie oszukał nas, swoich 
wyborców, gdy deklarował, że 
jest za zmianą konstytucji – mó-
wi rozgoryczona postawą posła 
z PO Joanna Kaptur ze Świdni-
cy. – Czego można się spodzie-
wać po człowieku, który w taki 
sposób unika odpowiedzialności 
za swoje poglądy albo zmienia je 
w zależności od obowiązującej 

koniunktury? Poseł Chlebowski 
przekonuje, że jego celem po-
litycznym jest, cytuję: „Być sku-
tecznym, kompetentnym i odpo-
wiedzialnym politykiem, wiary-
godnym w oczach wyborców”, 
dzisiaj wiadomo, że słowo „wia-
rygodny” trzeba wykreślić z ka-
talogu przymiotów tego pana 
– dopowiada. Pozostali posło-
wie z naszej diecezji głosowa-
li następująco: Roman Giovanni 

(PiS) za zmianą, Ryszard Wawry-
niewicz (PiS) za zmianą, Walde-
mar Wiązowski (PiS) nieobec-
ny przy pierwszym głosowaniu, 
za zamianą przy drugim, Iza-
bela Mrzygłodzka (PO) przeciw 
zmianie, Jakub Szulc (PO) prze-
ciw zmianie, Henryk Gołębiew-
ski (SLD) przeciw, Grzegorz Ko-
łacz (Samoobrona) przeciw pro-
pozycji LPR, wstrzymał się przy 
drugim głosowaniu. DYR

Przeciw życiu 

Poseł oszukał 

O sensacyjnych wiadomościach 
katechetycznych 
z ks. Markiem Korgulem, 
dyrektorem wydziału 
katechetycznego kurii świdnickiej, 
rozmawia ks. Roman Tomaszczuk
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Zakończenie projektu u niepokalanek 

Polacy, Francuzi i Niemcy

Na początku było wiele obaw, 
dzisiaj wiadomo już, że było warto.

Od 14 do 21 kwietnia od-
był się w Wałbrzychu końcowy 
etap trójstronnego projektu mło-
dzieżowego, realizowanego mię-
dzy Maria-Theresia-Gymnasium 
w Monachium, College Saint Jo-
seph w Grand Champ k. Vannes 
oraz Gimnazjum Sióstr Niepoka-
lanek w Wałbrzychu. – Wzięła 
w nim udział 58-osobowa gru-
pa uczniów, dyrektorzy oraz za-
angażowani w projekt nauczycie-
le z wymienionych szkół – rela-
cjonuje s. Anna, dyrektor gimna-
zjum. – To trójnarodowe spotka-
nie było pierwszym tego rodza-
ju w Wałbrzychu i powiecie wał-
brzyskim. Patronat nad nim objęli 
prezydent Wałbrzycha oraz staro-
sta powiatu wałbrzyskiego.

Projekt

W listopadzie 2005 roku z 
inicjatywy Catherine Lancelot, 
dyrektorki szkoły St. Joseph w 

Grand Champ, odbyło 
się spotkanie dyrekto-
rów, podczas którego 
podjęto decyzję o rea-
lizacji trójnarodowego 
spotkania młodzieżo-
wego. I etap miał miej-
sce w Bawarii w mar-
cu 2006 roku, drugi w  
Bretanii w październi-
ku 2006 r. – Jako or-
ganizatorzy tegorocz-
nego spotkania chcieli-
śmy, aby odczucia Fran-
cuzów i Niemców by-
ły porównywalne z na-
szymi wrażeniami pod-
czas pobytu w ich kra-
jach – opowiada sio-
stra dyrektor. – Pokaza-
liśmy gościom wiele pię-
knych, unikatowych miejsc na-
szego regionu i województwa. 

Podsumowanie

19 kwietnia w Sali Konrada 
Zamku Książ zakończono pro-
jekt, ale nie współpracę. Mło-

dzi Polacy, Francuzi i Niemcy 
nie ukrywali radości z tego, że 
uczestniczyli w przedsięwzięciu. 
Dlatego odśpiewana przez ucz-
niów w trzech językach „Oda do 
radości” brzmiała tak mocno. 

Natomiast w refleksjach doty-
czących projektu młodzież pod-
kreślała, że teraz wie o sobie 
bardzo dużo. Poznali nie tylko 
historię, kulturę i obyczaje swo-
ich sąsiadów, ale są przekonani, 
że przyczynili się do zacieśnienia 
trójnarodowych więzi. 

I znowu najlepiej widać to by-
ło podczas trójnarodo-
wego hymnu „Together 
– Zusamen – żyć razem 
– Vivre ensemble”, któ-
ry stał się szlagierem 
uczestników projektu. – 
Dwa słowa – „żyć razem” 
w Europie miały dla tych, 
którzy brali udział w pro-
jekcie,  ogromne znacze-
nie – podkreślano po za-
kończonej uroczystości.

Perspektywy

Projekt formalnie zo-
stał ukończony. Zostaną 
opracowane materiały z 
jego realizacji oraz ewa-
luacji. Nieformalnie jed-
nak będzie realizowany 
nadal przez jego uczest-

ników – młodzież i szkoły. – W 
swoich wypowiedziach dyrekto-
rzy szkół z Francji i Niemiec pod-
kreślili, że sprawa jest zbyt cen-
na, by miała przejść do historii – 
cieszy się niepokalanka. – Z pew-
nością znajdziemy sposób, by 
dzieło było kontynuowane.  XRT
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Zapowiedzi
  KALENDARZ 

BISKUPA
6.05 – śluby wieczyste u sióstr 
klarysek w Ząbkowicach Śl. 
(godz. 10.00); uroczystość 10. 
rocznicy powstania parafii pw. 
św. Wojciecha w Wałbrzychu 
(godz. 13.00); 7.05 – wizytacja
w Jedlinie Zdroju; 8.05 – od-
pust w katedrze, procesja ku 
czci św. Stanisława z kościo-
ła pw. św. Józefa do katedry 
(godz. 17.00). 10.05 – konfe-
rencja dziekanów; bierzmowa-
nie w parafii pw. Świętej Rodzi-
ny w Wałbrzychu. 11.05 – wizy-
tacja w Walimiu; 12.05 – świę-
cenia kapłańskie diakonów
pallotyńskich w Ożarowie; 
13.05 – udział w uroczystoś-
ciach stanisławowych w Krako-
wie; bierzmowanie i peregry-
nacja w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Świdnicy 
(godz. 19.00).

  KALENDARZ 
DIECEZJI

08.05 – uroczystość św. Sta-
nisława, biskupa i męczenni-
ka, głównego patrona Polski 
i diecezji świdnickiej – Msza 
św. w katedrze o godz. 18.00, 
poprzedzona procesją z relik-
wiami św. Stanisława o godz. 
17.30 z kościoła pw. św. Józe-
fa. Święto patronalne Kapituły 
Katedralnej. 

  DZIEŃ GODNOŚCI
Europejski Dzień Godności 
Człowieka z Niepełnospraw-
nością Intelektualną odbędzie 
się w Świdnicy 9 maja. Orga-
nizatorzy zapraszają wszyst-
kich zainteresowanych: rodzi-
ny i niepełnosprawnych oraz 
ich przyjaciół na godz. 12.00 
na plac przed Starostwem Po-
wiatowym, skąd wyruszy po-
chód w kierunku rynku. Tutaj 
do godziny 14.00 będą trwały 
prezentacje, konkursy i zaba-
wy integracyjne.

  PEREGRYNACJA
6.05 – Mysłaków, parafia pw. 
św. Katarzyny; 9.05 – Wiry, pa-
rafia pw. św. Michała Archanio-
ła; 13.05 – Świdnica, parafia 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.  

Agnieszka 
Majchrowska 
ze swoimi 
koleżankami 
z Gimnazjum 
Niepokalanek 
w Wałbrzychu 
podczas 
zakończenia 
projektu
Poniżej:
Sala Konrada,
19 kwietnia. 
S. Anna 
bardzo mocno 
zaangażowała 
się w projekt 
współpracy
z Niemcami
i Francuzami

– Jest mi za niego wstyd – mówi 
mieszkaniec Wierzbnej.

Sześć lat temu podczas uro-
czystej Sumy parafianie z Wierz-
bnej dziękowali, że jeden z nich 
został posłem. Dzisiaj muszą się 
za niego wstydzić. 

Poseł Zbigniew Chlebowski 
wbrew wcześniejszym zapewnie-
niom był przeciwny wzmocnie-
niu ochrony życia w konstytucji. 

– Boli mnie to, że nie miał od-
wagi wyrazić swojej opinii, ale 
tchórzliwie oszukał nas, swoich 
wyborców, gdy deklarował, że 
jest za zmianą konstytucji – mó-
wi rozgoryczona postawą posła 
z PO Joanna Kaptur ze Świdni-
cy. – Czego można się spodzie-
wać po człowieku, który w taki 
sposób unika odpowiedzialności 
za swoje poglądy albo zmienia je 
w zależności od obowiązującej 

koniunktury? Poseł Chlebowski 
przekonuje, że jego celem po-
litycznym jest, cytuję: „Być sku-
tecznym, kompetentnym i odpo-
wiedzialnym politykiem, wiary-
godnym w oczach wyborców”, 
dzisiaj wiadomo, że słowo „wia-
rygodny” trzeba wykreślić z ka-
talogu przymiotów tego pana 
– dopowiada. Pozostali posło-
wie z naszej diecezji głosowa-
li następująco: Roman Giovanni 

(PiS) za zmianą, Ryszard Wawry-
niewicz (PiS) za zmianą, Walde-
mar Wiązowski (PiS) nieobec-
ny przy pierwszym głosowaniu, 
za zamianą przy drugim, Iza-
bela Mrzygłodzka (PO) przeciw 
zmianie, Jakub Szulc (PO) prze-
ciw zmianie, Henryk Gołębiew-
ski (SLD) przeciw, Grzegorz Ko-
łacz (Samoobrona) przeciw pro-
pozycji LPR, wstrzymał się przy 
drugim głosowaniu. DYR



Zaledwie od ośmiu lat 
budują swoją parafialną 
tożsamość, mają się jednak 
już czym poszczycić.

Pomysły na utworze-
nie parafii we Włodo-
wicach albo w Tłuma-
czowie były od dawna. 
Kiedy miejscowości na-
leżały do noworudzkiej 
parafii dziekańskiej, ks. 
Zdzisław Ostapiuk w la-
tach osiemdziesiątych  
ubiegłego wieku robił 
przygotowania do usa-
modzielnienia wspól-
not. Przy kościele we 
Włodowicach powstał 
dom katechetyczny, wy-
korzystywany potem ja-
ko sale szkolne, a wresz-
cie, w roku 1999, prze-
budowany na plebanię. 

Mają szczęście
do księży
Pierwszym probosz-

czem został ks. Andrzej 
Augustyn. Po trzech la-
tach na jego miejsce 
przyszedł ks. Tadeusz 
Pita, którego zmienił w 
lutym bieżącego roku 
ks. Jarosław Genibor. – 
Nie martwi nas taka ro-
tacja księży – wyzna-
je Teresa Październiak, 
przewodnicząca włodo-
wickiej rady parafialnej. 
– Każdy z nich wnosi 
w nasze życie coś no-
wego, oryginalnego. Je-
steśmy przez to coraz 
lepiej zorganizowani i 
cieszymy się bogatą du-
chowością.

Poza tym parafianie 
z obu wiosek zdają so-
bie sprawę, że podsta-
wą wspólnoty są oni sa-
mi, czy raczej ich osobi-

sta relacja z Jezusem. – 
Księża przychodzą i od-
chodzą, my zostajemy – 
podkreślają parafianie z 
Tłumaczowa.

Na gadaniu
się nie kończy
Przy obu kościołach 

prężnie działają rady pa-
rafialne. To ich zasłu-
gą są piękniejące i uno-
wocześniane świątynie. 
Mieszkańcy umieją sza-
nować dobro wspólne i 
współpracować dla roz-
woju społeczności.

Zaangażowanie du-
chowe wyraża się w 
kontynuowaniu zarów-
no wiekowej tradycji 
np. Rodziny Różańco-
wej, ale i we współczes-
nych formach uświęca-
nia przez formację Do-
mowego Kościoła, czy 
Duchową Adopcję Dzie-
cka Poczętego.

Ostatnio cała para-
fia postanowiła wyraź-
nie odpowiedzieć na pa-
pieskie przesłanie o Bo-

żym miłosierdziu. – Pe-
regrynacja będzie do-
brym momentem, by 
kult miłosiernego Jezu-
sa wyróżniał nas jeszcze 
bardziej – deklarują pa-
rafianie.

KS. ROMAN 
TOMASZCZUK

KS. JAROSŁAW 
GENIBOR

rocznik 1965, święcony 23 
maja 1992 roku. Jako wi-
kariusz pracował w Lewinie 
Brzeskim, Brzegu Opolskim, 
we Wrocławiu Stablowicach, 
Kobierzycach oraz w świd-
nickich parafiach pw. św. 
Józefa i Bożego Miłosierdzia. 
Proboszczem został w lutym 
bieżącego roku.

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica 
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Kościół we Włodowicach 
wzniesiono w 1929 roku

Po lewej:
Kościół w Tłumaczowie 

został przebudowany
w stylu barokowym

pod koniec XVIII wieku

PANORAMA PARAFII
Pw. św. Piotra Kanizjusza we Włodowicach (dekanat Nowa Ruda) 
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Od kilku miesięcy służę tej wspólnocie jako pro-

boszcz. Tak naprawdę jeszcze tego nie czu-
ję, wciąż zdarza się, że uśmiecham się zasko-
czony, gdy zwracają się do mnie: księże pro-
boszczu. Zdążyłem się jednak przekonać, jak 

bardzo mnie Pan Bóg kocha, skoro pobłogosła-
wił mi takimi wspaniałymi parafianami. Za dar od 
Najwyższego uważam także fakt, że przede mną 
pracowali tu gorliwi kapłani, których dzieło za-
mierzam kontynuować. Podziwiam mieszkańców 
Włodowic i Tłumaczowa za wierność i przywią-
zanie do Kościoła. Dla wielu przejście dwóch czy 
trzech kilometrów do kościoła nie jest problemem 
ani pretekstem do dyspensowania się od życia sa-
kramentalnego. Zbliżająca się peregrynacja obra-
zu Jezusa Miłosiernego będzie dla nas ważnym do-
świadczeniem wiary i mobilizacją do wchodzenia 
w jej głębię. Chcę zaprosić w tę podróż Maryję, 

dlatego podejmiemy praktykę nabożeństw ma-
ryjnych z racji pierwszych sobót miesiąca.

wił mi takimi wspaniałymi parafianami. Za dar od 
Najwyższego uważam także fakt, że przede mną 
pracowali tu gorliwi kapłani, których dzieło za-
mierzam kontynuować. Podziwiam mieszkańców 
Włodowic i Tłumaczowa za wierność i przywią-

trzech kilometrów do kościoła nie jest problemem 

zu Jezusa Miłosiernego będzie dla nas ważnym do-
świadczeniem wiary i mobilizacją do wchodzenia 
w jej głębię. Chcę zaprosić w tę podróż Maryję, 

Rzeźba ołtarzowa
z Włodowic. Św. Piotr 
Kanizjusz jest patronem
całej wspólnoty parafialnej

Zapraszamy na Msze św.
  Dni powszednie: codziennie we Włodowicach o godz. 

17.00 (tylko w środy o godz. 7.00), w Tłumaczowie
w czwartki i soboty o godz. 16.00.

  Dni świąteczne: Włodowice godz. 9.00 i 12.00, 
Tłumaczów godz. 10.30.


