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Mieszkańcy terenów, 
które w pierwszej 
dekadzie sierpnia 
nawiedziła powódź, 
otrzymali od 
diecezjalnej Caritas 
nowy sprzęt AGD. 
– To jeszcze nie koniec 
naszej pomocy – 
zapewnia ks. Czesław 
Włodarczyk, dyrektor 
Caritas Diecezji 
Legnickiej.

N a początku października z cięża-
rówek wyładowano 150 nowych 

pralek. Przekazano je najbardziej 
potrzebującym, czyli tym, którzy 
w powodzi stracili niemal wszystko. 
Pralki nie były pierwszym trans-
portem, który dotarł do Bogatyni. – 
Wcześniej Caritas Diecezji Legnickiej 
przekazała powodzianom z Bogatyni 

i okolic 186 lodówek, 150 kuchenek 
i 40 wersalek. Dodatkowo pomoc Ca-
ritas legnickiej trafiała do mieszkań-
ców Leśnej, Sulikowa, Lubomierza, 
Pielgrzymki i Zagrodna. – W sumie 
rozdaliśmy prawie 700 sztuk sprzę-
tu AGD, zakupionego z wpłat, które 
otrzymała Caritas Diecezji Legnickiej 
– informuje ks. Włodarczyk. 

Niedługo Caritas legnicka będzie 
rozdysponowywać panele podłogowe 
i ścienne oraz płyty OSB, podarowa-
ne przez firmę Kronopol. 

2 października w auli Uniwersyte-
tu kard. S. Wyszyńskiego w Warsza-
wie odbyły się uroczystości 20-lecia 
wznowienia działalności Caritas 
w  Polsce, którym przewodniczyli 
abp Kazimierz Nycz i  abp Henryk 
Hoser. Caritas legnicką reprezento-
wał w Warszawie ks. Czesław Włodar-
czyk. Miłym akcentem warszawskich 
uroczystości było nadanie Henrykowi 
Kamienieckiemu z Legnicy wyróż-
nienia Ubi Caritas, przyznawanego 
za „wrażliwość na potrzeby ubogich 
w Polsce i czynny udział w działaniach 
charytatywnych parafii i diecezji”. 
Gratulujemy! Mikołaj Plank

Na Willmannowskim zydlu

M uzeum Regionalne w Jaworze 
przygotowało niecodzienną 

ekspozycję. „Barokowy warsztat 
Michaela Leopolda Willmanna pod 
lupą” jest próbą przybliżenia miesz-
kańcom naszego regionu tego, co na 
ogół niedostępne jest dla zwykłego 
zwiedzającego. Na potrzeby wystawy 
odtworzono XVII-wieczny warsztat 
barokowego artysty. – W podobnym 
warsztacie powstawały najwybitniej-
sze płótna Willmanna, zanim nauczył 
się on od swojego pasierba trudnej 
sztuki malowania fresków – wyja-
śnia Arkadiusz Muła, pracownik 
muzeum. Są więc m.in. autentyczne 
zydle, sztalugi i szafy. Na wystawę 
przygotowano także cztery, rzadko 
udostępniane obrazy śląskiego Rem-
brandta. Są to: „Ecce Homo”, „Modli-
twa w Ogrójcu”, „Upadek Chrystusa 
pod krzyżem” oraz „Złożenie do gro-
bu”. Wystawa potrwa do końca roku.
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Obraz „Ecce Homo” na co dzień jest częścią wyposażenia przypałacowej kaplicy rodu von Nostitz 
w Luboradzu, niedaleko Jawora. Z lewej – Arkadiusz Muła, historyk sztuki

an
d

Rz
ej

 F
el

ak

Caritas legnicka przekazała 
rodzinom dotkniętym 
przez powódź prawie 700 sztuk 
urządzeń niezbędnych  
w każdym domu

Z a nami uroczystości 
związane z Dniem 

Papieskim na terenie 
naszej diecezji.  
Do najbardziej 
efektownych, 
przygotowanych  
z największym 
staraniem  
i wyeksponowanych  
z nieporównywalnym 
rozmachem 
przedsięwzięć  
należało jeleniogórskie 
Misterium Przebaczenia.  
To wydarzenie 
muzyczne, 
przygotowane przez 
młodzież diecezji 
legnickiej, zostawiło  
w sercach 
niezapomniany obraz 
uczuć, jakie ciągle 
żywimy do Papieża 
Polaka. Relacja  
z obchodów Dnia 
Papieskiego na str. IV–V.

Caritas Diecezji Legnickiej – pracuje, pomaga, świętuje

Pralki, lodówki i… wyróżnienia
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Legnica. W Centrum Spotkań im. 
Jana Pawła II odbędzie się kongres 
naukowy pod hasłem „Człowiek 
twórcą, celem i sensem kultury”. 
Terminem spotkania będzie sobo-
ta 23.października. Organizatora-
mi spotkania są: Katolickie Sto-
warzyszenie Civitas Christiana 
(Wrocław – Legnica), Biblioteka 
im. Jana Pawła II WSD w Legni-
cy, Katedra Nowej Ewangelizacji 
PWT we Wrocławiu, Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku Diecezji 
Legnickiej oraz Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. 
Wśród wykładowców będą m.in. 

bp Marek Mendyk, Grzegorz 
Braun (Wrocław, reżyser filmo-
wy), Jacek Stróżyński (Warsza-
wa, Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana”) oraz ks. dr 
Andrzej Ziombra. jr

Adres redakcji: 59-220 Legnica,
pl. Jana Pawła II 1
Redagują: Roman Tomczak – dyrektor 
oddziału tel. 664 006 673,
Jędrzej Rams 

legnica@goscniedzielny.pl

Śmiertelny wypadek w ZG „Polkowice- 
-Sieroszowice”
Polkowice. W czwartek 7 paź-
dziernika w  Zakładach Górni-
czych „Polkowice-Sieroszowice” 
doszło do tragicznego wypadku, 
w którego wyniku zginęła jedna 
osoba, a 10 jest poszkodowanych. – 
Pod ziemią zginął 50-letni sztygar. 
Na znak żałoby do 14 października 
opuszcza się flagi na wszystkich 
Oddziałach KGHM i odwołuje się 
wszystkie imprezy organizowane 
w tym czasie przez firmę – infor-
muje Dariusz Wyborski, rzecz-
nik KGHM. Do wypadku doszło 
o godz. 2.50 na szybie SW-1, 1020 m 
pod ziemią, gdzie nastąpiły po 
sobie dwa wstrząsy górotwo-
ru. W  wyniku zawału zostało 
poszkodowanych 10 pracowników. 
Sześciu samodzielnie wycofało 
się z miejsca wypadku. W akcji 
wzięło udział pięciu zastępów 
ratowniczych ZG „Polkowice-Sie-

roszowice” i trzy zastępy Jednostki 
Ratownictwa Górniczo-Hutnicze-
go KGHM, łącznie 38 ratowników. 
Specjalna komisja zbada przyczy-
ny i okoliczności zdarzenia. toro

Rocznica u salezjanów
Lubin. Salezjańskie Gimnazjum 
im. św. Dominika Savio obchodziło 
swoje 10-lecie. W kościele pw. św. 
Jana Bosko odbyła się uroczysta 
Msza św., której przewodniczył 
bp Stefan Cichy. W  Eucharystii 
wziął udział również ks. inspek-
tor Alfred Leja, jego poprzednik 
Bolesław Kaźmierczak, byli dyrek-
torzy gimnazjum ks. Grzegorz 
Sochacki i ks. Leszek Król i obec-
ny: ks. Marcin Kozyra, a  także 
inni kapłani. Następnie w  sali 
teatralnej Salezjańskiego Gimna-
zjum odbyła się akademia, podczas 
której wysłuchano przemówień 
i obejrzano sztukę przygotowa-

ną przez szkolne koło teatralne. 
Można też było zobaczyć prezen-
tację zdjęć i film o szkole, którego 
autorem był absolwent Stanisław 
Białoskórski. Goście zwiedzali 
także sale lekcyjne, podziwiali 
wystawę zdjęć ukazującą dzie-
sięcioletnią historię gimnazjum 
i zapoznawali się z osiągnięciami 
uczniów. Uroczystość zakończy-
ła się poczęstunkiem. W sobotę 
odbył się festyn rodzinny, a w nie-
dzielę zjazd absolwentów. Dochód 
z loterii fantowej, licytacji i zbiórki 
pieniędzy przeznaczono na lecze-
nie uczennicy gimnazjum Pauliny 
Kondraciuk. mio

Rodzina w sieci
Caritas Diecezji Legnickiej 
włączył się do akcji organizowa-
nej przez ponad 20 diecezjalnych 
Caritas pod patronatem Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. 
Jej celem jest edukacja rodziców, 
opiekunów i  dzieci w  zakresie 
świadomego i odpowiedzialnego 
korzystania z internetu. Partne-
rem merytorycznym akcji jest 
Fundacja Dzieci Niczyje, a part-
nerem technologicznym firma 
Panda Security. Celem projektu 
„Rodzina w sieci” jest bezpiecz-

ne korzystanie z  sieci, tak aby 
uchronić najmłodszych przed 
niebezpieczeństwami. Działania 
obejmą m.in. dystrybucję plaka-
tów, materiałów drukowanych 
skierowanych do dzieci i rodzi-
ców. Najważniejsza będzie edu-
kacja rodziców m.in. w  formie 
pogadanek w szkołach oraz szko-
lenia dla nauczycieli i opiekunów 
prowadzone przez diecezjalnych 
trenerów. Uruchomiony został 
specjalny serwis internetowy 
www.rodzinawsieci.pl. mio 

Epilog pielgrzymki
Legnickie Pole. Po raz kolejny 
wyruszył epilog Pieszej Piel-
grzymki Legnickiej na Jasną 
Górę. Każdego roku odbywa się 
on w okolicach liturgicznego wspo-
mnienia św. Jadwigi Śląskiej, do 
jej sanktuarium w  Legnickim 
Polu odbywa się bowiem ta nieco-
dzienna pielgrzymka. Początkiem 
pątniczej drogi, jak co roku, jest 
legnicka katedra, skąd pielgrzy-
mi wyruszyli o godzinie 9.00. Do 
celu swojej drogi, czyli sanktu-
arium św. Jadwigi dotarli przed 
godziną 14.00 – o  tej godzinie 
została odprawiona Euchary-
stia pod przewodnictwem ks. dr. 
Leopolda Rzadkiewicza, rektora 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Legnicy. Tym samym został 
zakończony sezon pielgrzymko-
wy w diecezji legnickiej. W tym 
roku odbyła się m.in. diecezjalna 
pielgrzymka śladami św. Pawła do 
Grecji. jer 

Kongres naukowy

Do wypadku doszło 
w wyniku dwóch kolejnych 
wstrząsów górotworu Epilog gromadzi 

każdorazowo kilkuset 
pątników, z których 
większość bierze również 
udział w sierpniowej pieszej 
pielgrzymce z Legnicy na 
Jasną Górę

W czasie święta szkoły panowały zabawa i modlitwa, co jest 
ideałem wychowawczym ks. Bosko
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Jest już gotowy projekt oświetlenia bazyliki w Krzeszowie

Świet(l)ny pomysł!

T emu przedsięwzięciu po-
święcono osobną konferen-
cję prasową, zorganizowaną 

w krzeszowskim Domu Opata. Obok 
pomysłodawcy projektu iluminacji 
bazyliki udział wzięli w niej ks. ku-
stosz Marian Kopko, wójt gminy 
Kamienna Góra Stanisław Szmaj-
dziński oraz przewodnik sudecki 
Mieczysław Gadzina. Obecne były 
media katolickie i świeckie.

Zanim jednak Janusz Stańczyk, 
właściciel firmy LBL, partnera 

handlowego Philipsa, przedsta-
wił projekt iluminacji bazyliki, 
o roli światła w historii i  legen-
dzie Krzeszowa opowiedział 
Mieczysław Gadzina. – Ikona 
Matki Bożej Łaskawej prawdopo-
dobnie trafiła do Europy podczas 
wypraw krzyżowych. Legenda 
mówi, że do Krzeszowa przynio-
sły ją anioły aż z włoskiego Rimini. 
Obraz zaginął w 1426 roku, kiedy 
schowano go  przed husytami. 
Przez prawie dwa wieki nie było 

wiadomo gdzie. Dopiero kiedy 
w 1622 roku czeladnik stolarski od-
nawiał podłogę w zakrystii kościo-
ła, natknął się na skrytkę w podło-
dze. Kiedy ją naruszył, z wnętrza 
wydobył się blask. Przestraszony 
pobiegł po  pomoc. Ze  skrytki  
wydobyto ikonę Matki Bożej Ła-
skawej. Był 18 grudnia 1622 roku. 
Od  tej pory w  ten dzień wierni 
zbierają się w kościele, aby upa-
miętnić cudowne odnalezienie 
krzeszowskiej Madonny – opo-
wiadał Mieczysław Gadzina. 
Ikona Matki Bożej Łaskawej 
z  Krzeszowa jest  najstarszym 
wizerunkiem maryjnym w Pol-
sce. Dowodzą tego badania, prze-
prowadzone przez naukowców 
w 1996 roku.

O  świętowaniu tego dnia, 
kiedy wierni ze  świecami stoją 
przed ołtarzem, Janusz Stańczyk 
dowiedział się przypadkiem, z ta-
blicy informacyjnej stojącej przed 
bazyliką. – Od razu pomyślałem, 
że tego dnia kościół powinien być 
oświetlony także od  zewnątrz. 
Zadzwoniłem do księdza kusto-
sza. Po wizycie i długiej rozmo-
wie zgodził się, aby na  te  dwa 

grudniowe dni nadać bazylice 
specjalnego blasku – opowiada 
Stańczyk. Jego zdaniem bazylika 
krzeszowska jest miejscem, które 
może stać się w przyszłości cen-
trum promocji nowoczesnego 
oświetlenia sakralnego w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. – Stąd 
pomysł, aby celebrowane od 1622 
roku obchody cudownego odnale-
zienia ikony Matki Bożej Łaskawej 
były wzbogacone o cykl prezenta-
cji i seminariów na temat oświetla-
nia budynków sakralnych – dodaje 
Stańczyk.

Projekt firmy LBL obejmuje 
także iluminację wnętrza bazy-
liki. Do oświetlenia prezbiterium 
i  ołtarza użyte zostaną projek-
tory o mocy 35–150 watów o cie-
płej barwie światła. Polichromie 
i rzeźby zostaną wydobyte z mro-
ku przy pomocy stuwatowych 
lamp halogenowych. Natomiast 
na gzymsy i wnęki zostaną skie-
rowane promienie lamp świe-
tlówkowych. Halogeny i lampy 
metalohalogenowe będą wypo-
sażone w odbłyśniki o średnicy 
prawie 12 centymetrów.

Roman Tomczak

Jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia główne 
sanktuarium maryjne 
naszej diecezji będzie 
iluminowane. – To będzie 
zjawisko bez precedensu, 
wpisujące się idealnie 
w organizowane tu co roku 
obchody odnalezienia 
ikony Matki Bożej – 
zapewnia Janusz Stańczyk, 
partner handlowy firmy 
Philips.

Janusz Stańczyk (pierwszy z prawej) jest inicjatorem  
i wykonawcą projektu oświetlenia sanktuarium
po lewej: Kościół w Jeleniej Górze-Cieplicach, iluminowany 
podczas tegorocznego, II Karkonoskiego Festiwalu Światła.  
Bazylika w Krzeszowie ma wyglądać jeszcze okazalej
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T ydzień temu przeżywa-
liśmy kolejny, dziesią-
ty już, Dzień Papieski, 
któremu w tym roku to-

warzyszyło motto „Jan Paweł II  
– odwaga świętości”. Z  okazji 
Dnia Papieskiego we wnętrzach 
jeleniogórskiej świątyni pw. śś. 
Erazma i Pankracego przygoto-
wano koncert pt. „Nie lękajcie 
się – odwaga świętości”. Orato-
ryjna forma dzieła wyszła spod 
pióra dwóch wybitnych muzyków 
młodego pokolenia – Huberta 
Kowalskiego i  Pawła Bębenka. 
Wykonanie koncertu krakowscy 
kompozytorzy powierzyli muzy-
kom Filharmonii Dolnośląskiej 
w  Jeleniej Górze oraz chórowi, 
złożonemu w dużej części z mło-
dzieży pochodzącej z terenu na-
szej diecezji. 

Próby do tego dzieła trwały 
wiele miesięcy. Odbywały się 
w salach Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jeleniej Górze, udostępnionych 
na ten czas przez jej dyrektorkę, 
Elżbietę Rzemińską.

Ks. Wojtyła  
w Jeleniej Górze

Nieprzypadkowo koncert od-
był się w jeleniogórskim kościele 
pw. śś. Erazma i Pankracego. Oka-
zuje się bowiem, że jego historia 
jest ściśle związana z  postacią 
Jana Pawła II. – Ks. Karol Wojty-
ła w roku 1956 odwiedził Jelenią 
Górę. Co dokładnie wówczas robił, 
tego nie wiemy. Ale jest pewne, że 
3 września właśnie w tym kościele 
odprawił Mszę św. – wyjaśnia ks. 
Mariusz Majewski, sekretarz bp. 
Stefana Cichego.

Organizatorami koncertu 
były Diecezja Legnicka oraz Fil-
harmonia Dolnośląska. Ogromną 
pracę w przygotowanie widowiska 
włożyli także ks. Bogdan Żygadło, 
proboszcz parafii śś. Erazma i Pan-
kracego, oraz ks. Jacek Saładucha, 
diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży. Wśród gości, którzy wysłucha-
li tego przejmującego widowiska 
byli m. in. ordynariusz legnicki 
bp Stefan Cichy, Zuzanna Dziedzic, 
dyrektor filharmonii, przedstawi-
ciele samorządowych władz Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego, 
władz wojewódzkich i miejskich, 
oraz przedstawiciele Sejmu.

„Nie!”, czyli  
„odwagi!”

Oratorium otworzył ogłusza-
jący okrzyk „Nie!” w wykonaniu 
chóru. Chóru, przypomnijmy, 
niecodziennego, bo złożonego 
w większości z młodzieży, wspar-
tej chórzystami z Krakowa oraz 
Chórem Kleryckim Wyższego Se-

minarium Duchownego Diecezji 
Legnickiej.

Kluczowe „Nie!” miało oznaczać 
„Nie lękajcie się!”. Zdaniem osób 
biorących udział w przygotowaniu 
tego pomnikowego dzieła, papie-
skie przesłanie rozpoczynające 
pontyfikat Jana Pawła II „Nie bójcie 
się otworzyć drzwi Waszych serc 
Chrystusowi” jest nadal aktualne. 

Odwagi!

Misterium 
przebaczenia. 
Muzyka orkiestry 
symfonicznej 
i śpiew chóru 
wstrząsnęły 
murami kościoła 
śś. Erazma 
i Pankracego 
w Jeleniej Górze. 
Jeszcze bardziej 
słowa „Nie 
lękajcie się!” 
wstrząsnęły 
sercami 
i sumieniami 
słuchaczy. Takie 
widowiska 
zdarzają się 
bardzo rzadko.

tekst i zdjęcia
Roman Tomczak

rtomczak@goscniedzielny.pl

Jestem wdzięczny,  
że mogłem tu dzisiaj 
być i modlić się w tym 
misterium przebaczenia  
– powiedział po koncercie  
do zebranych  
bp Stefan Cichy 

Misterium przebaczenia zostało napisane specjalnie z okazji 
tegorocznych Dni Papieskich przez Huberta Kowalskiego i Pawła 
Bębenka
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– Z serca człowieka doświadcza-
jącego przeróżnych porażek tego 
świata często wyrywa się krzyk 
sprzeciwu wyrażony w  totalnej 
negacji rzeczywistości – uważa ks. 
Mariusz Majewski. – Wykrzyczane 
wobec świata „Nie!” w tajemnicy 
Jezusa i tylko poprzez tę tajemnicę 
może przejść do wypowiedzenia te-
muż światu: „Nie lękajcie się! Jezus 
jest wciąż wśród was! Podnieście 
głowy, Bóg miłością jest, tylko On 
nie zawiedzie was!”. Takiej odwagi 
zdobywania świętości uczył nas Jan 
Paweł II – dodaje ks. Majewski.

Fundacja Nowego 
Tysiąclecia

Dzień Papieski jest też co roku 
okazją do przypomnienia o inicja-
tywie Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Jednym z jej stypendy-
stów jest Wojciech Ignacy Kroszyk 
ze Szklarskiej Poręby, który zapre-
zentował się zgromadzonej publicz-
ności. Podkreślił, że oprócz pomocy 
materialnej, fundacja prowadzi 
działania wpływające na formację 
duchową i obywatelską. – Fundacja 
działa tylko dzięki dobrej woli wie-
lu ludzi. Wszyscy oni mają udział 
w pielęgnowaniu pamięci o Janie 
Pawle II. Sam jestem stypendystą 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia” od sześciu lat. Moja historia za-
częła się w drugiej klasie tutejszego 
Liceum Ogólnokształcącego. Dziś 
jestem studentem drugiego roku 
studiów drugiego stopnia biotech-
nologii molekularnej – mówił.

Fundacja „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” doczekała się już wielu 
absolwentów uczelni szkół wyż-
szych i doktoranckich.

Dziś kościół – jutro 
bazylika

Kościół pw. śś. Erazma i Pan-
kracego ma jeszcze jeden powód 
do świętowania. Na mocy bowiem 
specjalnych uprawnień, udzielo-
nych przez papieża Benedykta 
XVI, otrzymał wyjątkowy tytuł. 
– Dekretem Watykańskiej Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów świątyni tej został 
przyznany zaszczytny tytuł ba-
zyliki mniejszej. Uroczystości 
związane z  ogłoszeniem papie-
skiej decyzji będą miały miejsce 
w połowie maja przyszłego roku – 
wyjawia ks. Mariusz Majewski. – 
Tak więc to, co nas otaczało w dniu 
koncertu, prowadziło nas do osoby 
tego, który nas w tej świątyni zgro-
madził – dodaje. •

Wyjątkowe wykonanie, bo i chór wyjątkowy. Filharmonikom jeleniogórskim towarzyszyli głównie 
amatorzy

Wzruszający widok 
dzieci, zaangażowanych 
emocjonalnie w wykonanie 
oratorium 

To było jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku. 
Misterium przebaczenia „Nie lękajcie się – odwaga świętości” 
poświęcone było pamięci Jana Pawła II
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Symboliczne  
gesty i słowa nie 
wystarczą, aby 
zmieniać świat. 
Jednak bardzo 
dobrze przygotowują 
duszę do otwarcia 
na czyny. Zwłaszcza 
w tak trudnej kwestii 
jak porozumienie 
między religiami. 

F ranciszkanie w  Legnicy 
postanowili w  nietypowy 
sposób uczcić wspomnienie 

swojego patrona, św. Franciszka. 
Dlatego na poniedziałkowy wie-
czór 4 października zaprosili do 
swojej świątyni przedstawicieli 
kilku wyznań. Warto wymienić 
ks. Józefa Lisowskiego, kancle-
rza Legnickiej Kurii Biskupiej, 

który w imieniu biskupa diece-
zji legnickiej Stefana Cichego 
wygłosił orędzie pokojowe, ks. 
Lubomira Worchacza z  parafii 
prawosławnej w Legnicy, ks. Je-
rzego Gansela z legnickiej parafii 
ewangelicko-augburskiej oraz ks. 

Mirosława Drapałę z parafii grec-
kokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP 
w Legnicy.

– Roman Brandstaetter, opisu-
jąc swoją podróż do Włoch, napi-
sał, że w Rzymie człowiek czuje 
się częścią dziejowego dramatu, 

w Asyżu sama obecność człowie-
ka jest już ukojeniem. Kto raz był 
w Asyżu, pragnie zbudować świat 
na wzór Asyżu – tymi słowami 
witał zgromadzonych o. Piotr Bie-
lenin, gwardian klasztoru fran-
ciszkanów i proboszcz parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela. Spotkanie 
w Legnicy zostało zorganizowane 
na wzór spotkania Jana Pawła II 
z przedstawicielami innych re-
ligii w Asyżu z 1986 roku. Wtedy 
zgromadziło się tam 47 delegacji 
reprezentujących różne kościoły 
chrześcijańskie oraz 13 najbar-
dziej znaczących religii świata. 
W mieście biskupa legnickiego 
spotkanie zgromadziło mniej 
osób, a jego szczytem, obok orę-
dzia pokojowego, była wspólna 
modlitwa „Ojcze nasz” w intencji 
pokoju na świecie. Zwieńczeniem 
spotkania był koncert organowy 
Guza Boveta w katedrze pw. śś. 
Apostołów Piotra i Pawła.

Michał Orda 

W murach Wyższego Seminarium 
Duchownego już po raz 18. wy-
brzmiało uroczyste „Gaudeamus 
igitur”. Skoro każą, to się raduj-
my!  

K iedy w 1992 roku Jan Paweł II 
utworzył diecezję legnicką, 

prawie od razu zaczęto myśleć 
o miejscu formacji przyszłych ka-
płanów diecezjalnych. Pierwszy 
biskup legnicki Tadeusz Rybak 
powołał więc w 1993 roku Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji 
Legnickiej. W tym roku przypada 
18. rocznica tamtej decyzji. 

– Jest to bardzo ważna rocz-
nica – podkreślił ks. dr Leopold 
Rzadkiewicz, rektor WSD DL. – 
Od tych 18. urodzin wchodzi się 
w wiek dorosły, ale również sym-
bolicznie rozpoczyna się niejako 
nowe życie. Dorosłe i dojrzałe. I tak 

od dzisiaj chcemy traktować tę 
uczelnię. Jednocześnie pamiętamy, 
że zadaniem uczelni jest przybli-
żanie do prawdy. Tę odkrywa się, 
poznając mądrość, która nie jest 
oderwana od Boga. Seminarium 
jest przecież miejscem spotkania 
z Jezusem – zaznaczył.

 Gościem honorowym inau-
guracji był bp Adam Bałabuch, 
biskup pomocniczy diecezji 
świdnickiej, który w czasie Eu-
charystii w ygłosił specjalną 
homilię. Tego samego dnia z rąk 
bp. Stefana Cichego 11 nowych 
alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego odebrało swoje in-
deksy. Mają oni szanse dołączyć 
do ponad 220 kapłanów oraz 
ponad 400 świeckich teologów, 
którzy ukończyli Papieski Wy-
dział Teologiczny we Wrocławiu 
w placówce w Legnicy. 

Nowy rok kształcenia rozpo-
częli też słuchacze na Uniwersy-
tecie Trzeciego Wieku Diecezji 
Legnickiej. Jest to drugi nabór na 
tę uczelnię. Pierwszy kurs ukoń-

czyło ok. 80 słuchaczy. Przez dwa 
lata słuchacze poznawali tajniki 
teologii, filozofii oraz niektórych 
nauk humanistycznych. 

Jędrzej Rams

Ekumeniczne spotkanie modlitewne w kościele franciszkanów 

Mały Asyż w Legnicy

Katolickie uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki 

Jedyne takie studia

Ks. Józef Lisowski odczytał orędzie pokoju w imieniu biskupa 
Stefana Cichego

Wyższe Seminarium Duchowe i Uniwersytet Trzeciego Wieku 
pozostają jedynymi katolickimi uczelniami w naszej diecezji
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U roczysta Msza św., odprawio-
na w  kościele parafialnym 

w Czerwonej Wodzie, zainauguro-
wała ceremonię nadania miejscowej 
podstawówce imienia Jana Pawła II.  
Poświęcenia nowego sztandaru 
szkoły dokonał sufragan legnicki 
bp Marek Mendyk. Danuta Grabow-
ska, dyrektor szkoły, podkreśla, że 
na tę chwilę czekano tu od ponad 
roku. – Nasze starania o zgodę na 
ten patronat rozpoczęliśmy we 
wrześniu ubiegłego roku. Wcze-
śniej musieliśmy wybrać spośród 
kilku propozycji patronów. Na sam 
koniec pozostało rozstrzygnięcie 
pomiędzy Marią Konopnicka i Ja-
nem Pawłem II. Ojciec Święty otrzy-
mał ostatecznie zdecydowanie wię-
cej głosów – wspomina z satysfakcją 
dyrektor Grabowska. Zapewnia, 
że nie było to dzieło przypadku. – 
Nasza szkoła od dziesięcioleci jest 
miejscem budowania i pielęgnowa-
nia takich wartości jak Bóg, honor, 
ojczyzna i rodzina. Jest jedynym 
ośrodkiem kultury w naszej miej-
scowości. Bierzemy aktywny udział 
w życiu religijnym naszej miejsco-
wości. Dlatego bardzo się cieszę, że 
od dziś jej patronem będzie Papież 
Polak, który dla każdego z nas jest 
wzorem wszelkich cnót duchowych 
i patriotycznych  – powiedziała Da-
nuta Grabowska.

Weronika Dudasz i  Bartek 
Forster są uczniami czwartej kla-

sy. Oboje doskonale znają sylwet-
kę papieża i chcą się na niej wzo-
rować. Jak? – Trzeba być dobrym 
dla ludzi i  grzecznym – mówi 
Weronika. – Trzeba też dobrze się 
uczyć i wszystkich kochać – dodaje 
Bartek.

Przez ponad rok w szkole zre-
alizowano szeregi inicjatyw, mają-
cych na celu jeszcze dokładniejsze 
przybliżenie osoby przyszłego 
patrona. – Organizowaliśmy m.in. 
konkursy recytatorskie poezji Ojca 
Świętego, przegląd piosenki religij-
nej „W hołdzie Janowi Pawłowi II” 
czy wycieczki śladami Jana Pawła II  
– wyliczała dyr. Grabowska. 

Uroczystości nadania patrona-
tu odbyły się na placu przed budyn-
kiem szkoły. Tutaj też miały miejsce 
przekazanie sztandaru dyrekcji 
szkoły i uczniom oraz ceremonia 
ślubowania na sztandar. Uczniowie 
z widocznym przejęciem wypowia-
dali słowa roty.

Następnie bp Marek Mendyk 
pobłogosławił tablicę pamiątkową 
wewnątrz budynku, a jej odsłonięcia 
dokonał Andrzej Kutrowski, bur-
mistrz miasta i gminy Węgliniec. 
Uroczystościom nadania placówce 
patrona towarzyszył występ zespo-
łu folklorystycznego Podolanie.

Budynek szkoły podstawowej 
w Czerwonej Wodzie wybudowano 
w 1929 roku. Do tej pory szkoła nie 
miała patrona. Roman Tomczak

Patron szkoły w Czerwonej Wodzie

Papież jest wzorem
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Ślubowanie na nowy sztandar szkoły 

– Witajcie w rodzinie szkół noszących imię Jana 
Pawła II i bądźcie wierni słowom, które są na 
waszym sztandarze: „Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od was nie wymagali” – mówił 
do zebranych bp Marek Mendyk. 

Zapytaj 
o nowe ceny

tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

d z i a ł 
r e k l a m y : 

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc.
naszych Czytelników 
czyta wyłącznie GN

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

*
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Prezentacja duszpasterstwa ludzi pracy w diecezji legnickiej

Z szacunku do ludzi

J ak większość duszpsterstw tak 
i to obejmujące ludzi pracy roz-

winęło skrzydła w czasach przebu-
dzenia solidarnościowego. Nagle 
dziesiątki tysięcy strajkujących 
domagały  się symboli religij-
nych, a także obecności kapłanów 
w miejscu pracy. 

Przypadków nie ma
Takim kapelanem nieco 

z przypadku stał się bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko w  Warszawie, zaś 
w diecezji legnickiej m.in. ks. Wła-
dysław Jóźków, ks. Marian Kopko 
czy ks. Wiesław Migdał. – Rozwój 
duszpasterstwa jest  związany 
z  miejscem mojej pracy, od  kie-
dy trafiłem do  Lubina – mówi 
ks.  Wiesław Migdał, proboszcz 
w parafii pw. św, Maksymiliana 
Marii Kolbego. – Siłą rzeczy zacho-
dziła potrzeba, aby objąć opieką 
duszpasterską zwłaszcza tych pra-
cujących w KGHM-ie – opowiada 
kapłan.

Za  swoje zaangażowanie za-
równo ks. Jóźków, jak i ks. Kopko 
zostali wyróżnieni przez dawne 
środowiska. Pierwszy został hono-
rowym obywatelem Legnicy, zaś 
drugiemu tytuł taki przyznano 
w  Bielawie. Jak wskazują dusz-
pasterze, ich posługa w latach 80. 
XX wieku była diametralnie różna 
od dzisiejszej. – Początkowo trze-
ba było pomagać internowanym 
w stanie wojennym, ich rodzinom, 
przyjaciołom czy działaczom „Soli-
darności” – wspomina ks. Wiesław 
Migdał. – Trzeba było im nieść 
nadzieję, że to cierpienie, którego 
wówczas doświadczali, miało sens. 
Że niedola kiedyś się skończy – do-
daje kapłan. 

Modlitwa i praca

Duszpasterstwo ludzi 
pracy obejmuje swoją 
troską bardzo szeroki 
wachlarz społecznych 
problemów i środowisk. 
Ty m samy m ciężko 
jest  znaleźć dla niego 
najlepszą formę. Pomaga w tym 
NSZZ „Solidarność” i jej struktu-
ry. Towarzyszenie ludziom pracy 
może odbywać się na kilka spo-
sobów. Najważniejsza jest Msza 
św. odprawiana w intencji ludzi 
pracy i ich miejsc zatrudnienia. 
Każdego roku jest organizowana 
pielgrzymka na Jasną Górę, którą 
rozpoczął bł. ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Jego osoba od samego począt-
ku bardzo mocno jest związana 
z funkcjonowaniem duszpaster-
stwa. – „Solidarność” wystoso-
wała list do Stolicy Apostolskiej 
z prośbą o uznanie bł. ks. Jerze-
go za patrona naszego związku. 
Czekamy na odpowiedź, lecz uwa-
żamy, że jest to bardziej kwestia 
czasu niż odmowy – mówi Bog-
dan Orłowski, szef „Solidarno-
ści” Zagłębia Miedziowego. Obok 
Eucharystii dla duszpasterzy 
ważne są też spotkania z ludźmi. 
Jest to najlepsza okazja, aby pozna-
wać ich problemy i radości.

My z Rataja 

Nietypową, ale  po-
trzebną formą troski 
o pracujących jest Duszpa-
sterstwo Ludzi Pracy ’90 
w Legnicy, które powstało 
z potrzeby doskonalenia 
duchowego. Od początku 

swoje miejsce znalazło w  Klasz-
torze Braci Mniejszych przy ul. 
Rataja w Legnicy. Datą założenia 
DLP w 1990 stała się rocznica bitwy 
pod Legnicą (9.04.1241 r.), w której 
zginął, w obronie chrześcijańskiej 
Europy, syn św. Jadwigi i księcia 
Henryka Brodatego książę Henryk 
Pobożny. Głównymi inicjatorami 
powstania duszpasterstwa byli 
Adam Jaworski, Zygmunt Urban 
i Maria Przystasz. – Początkowo 
spotykaliśmy się przy parafii pw. 
śś Piotra i Pawła w Legnicy dzięki 
uprzejmości jej proboszcza ks. in-
fułata Władysława Bochnaka, któ-
ry od tamtego czasu jest naszym 
opiekunem i życzliwym przewod-
nikiem – mówił z  okazji 15-lecia 
Stanisław Potycz, prezes DLP ’90. 
Duszpasterstwo w  czwartkowe 
wieczory proponuje wykłady po-
ruszające aktualne i drażliwe tema-
ty, wobec których katolik nie może 
pozostać obojętny. 

Jędrzej Rams

Człowiek a praca
Ks. Wiesław 
Migdał, 
duszpasterz 
– dzisiaj stykamy  
się z problemem 
właściwego 

podejścia do moralność 
pracy ze strony pracowników, 
a z drugiej strony musimy 
bronić pracowników przed 
złymi pracodawcami. 
kościół zawsze zajmował się 
człowiekiem, a człowiek pracy 
to podmiot kościoła. 
kościół więc, niezależnie 
od systemu, interesował się 
rolą człowieka i zawsze 
go bronił przed 
niesprawiedliwością. uważam, 
że mimo wszystko ludzie 
widzą, jaka jest dzisiejsza 
sytuacja na rynku pracy, 
i starają się zabezpieczyć 
w sposób kulturalny przed 
wyzyskiem. Wiele na temat 
poszanowania pracownika 
mówi katolicka nauka 
społeczna, a zwłaszcza 
ostatnie nauczanie papieża 
jana Pawła ii, który wyraźnie 
i wielokrotnie mówił o relacji 
między człowiekiem i pracą. 
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SPraca według 
katolickiej  
nauki społecznej 
uszlachetnia 
człowieka. 
Czyni to  
jednak tylko  
praca dobra 
i należycie 
wykonywana. 

Spotkania 
przy ul. Rataja 
wpisały się 
na trwałe 
w kalendarz 
życia diecezji 
legnickiej


