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Dobiega końca, najdłuż-
szy w roku, majowy 

weekend. Jednak najważniej-
sze wydarzenie w tym mie-
siącu, a może i w całym roku 
dopiero przed nami. O tym, 
jak diecezja legnicka przygo-
towuje się do wizyty papie-
ża Benedykta XVI, oraz czy 
odwiedzi on kiedyś Legnicę, 
rozmawiamy z bp. Stefanem 
Regmuntem (str. III). 
Dlaczego postać Papieża 
jest dla katolików tak waż-
na, podczas legnickiej pre-
lekcji wyjaśniał o. Hugolin 
Langkammer. O tym, pisze-
my na str. VII. 

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  PODSUMOWANIE pierwszego 

roku bp. Cichego
  O HUTNIKACH, STRAŻAKACH I... 

KOMINIARZACH
  UROCZYSTOŚCI 3-MAJOWE 

w Jeleniej Górze
  PARAFIA ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA 

w Nowogrodźcu

K ilkadziesiąt par, bo tak nazywany jest 
jeździec ze swoim rumakiem, wystar-

towało w X Euroregionalnych Zawodach 
w Skokach przez Przeszkody, które zor-
ganizowano 29 kwietnia w Bolesławcu. 
Przyjechali reprezentanci Polski, Czech i 
Niemiec. Zawody zorganizowano na boi-
sku stadionu przy ul. Rajskiej w pobli-
żu ulubionego miejsca spacerów bolesła-
wian – Bulwaru nad Bobrem. Padający po-
przedniego dnia i w nocy deszcz spowo-
dował, że rozmiękła murawa bolesławie-

ckiego boiska omal nie 
doprowadziła kilkakrot-
nie do upadku wierz-
chowców pod jeźdźca-
mi. Zawodom jeździe-
ckim towarzyszyły poka-
zy woltyżerki i rodzinne 
przejażdżki bryczką.

ROMAN TOMCZAK

WIERZCHOWCE MIĘDZY BRAMKAMI
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TPD zwraca uwagę na niepełnosprawne dzieci

Serce na dłoni
O godnym miejscu dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w życiu społecznym i kulturalnym 
dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Jedynym celem działalności TPD 
jest pomoc dzieciom pokrzywdzo-
nym przez los. Wśród nich szcze-
gólne miejsce zajmują dzieci nie-
pełnosprawne. Na 70 kół legnickie-

go TPD, 15 zajmuje się niepełnosprawnymi. 
Wśród działań podejmowanych na ich rzecz, w 
ciągu całego roku, należy wymienić chociażby 
te największe, jak paraolimpiadę dla blisko pół 
tysiąca osób, czy plenery malarskie i przeglądy 
„sercem malowane”. Bardzo cieszy, że w pomoc 
niepełnosprawnym, na zasadzie wolontariatu, 
coraz częściej włącza się młodzież. 

Podczas konferencji, specjalnym wyróżnie-
niem uhonorowano bp. Stefana Re-
gmunta. Krajowy Komitet Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnospraw-
nej Ruchowo, za okazane serce i po-
moc środowisku niepełnosprawnych, 
przyznał mu odznakę „Serce na dłoni”. 
Działalność bp. Regmunta na rzecz nie-
pełnosprawnych jest od wielu lat bar-
dzo aktywna i twórcza. Pewnym przełomem w 
tym zakresie był tu, Kongres Osób Niepełno-
sprawnych, który odbył się w 1999 roku. 

– Myślę, że to wyróżnienie nie nale-
ży się mi jako biskupowi, ale Kościołowi 
– mówi bp Stefan. – To Kościół przyjmu-
je niepełnosprawnych, dając im zaspo-
kojenie potrzeb duchowych. Ponieważ 
wymagają oni nie tylko różnego rodza-
ju rehabilitacji czy spotkań, ale również 

ocenienia tej niepełnosprawności i cierpienia w 
kontekście nauki Jezusa.

MIROSŁAW JAROSZ

Aby działać 
sensownie 
i skutecznie, 
potrzebne 
są spotkania 
i rozmowy
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W zawodach 
tyle samo zależy 
od jeźdźca, 
co od konia. 
Ta para 
przejechała 
parkur 
bezbłędnie
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Specjalny Turniej Piłki Nożnej
JELENIA GÓRA. 27 kwietnia 
na obiektach sportowych przy ul. 
Złotniczej w Jeleniej Górze odbył 
się IV Dolnośląski Turniej Piłki 
Nożnej Olimpiad Specjalnych. W 
turnieju wzięło udział 21 zespo-
łów z terenu całego Dolnego 
Śląska. Zawody zostały podzie-
lone na dwie części: piłka noż-
na halowa, w której wystąpi-
ły w osobnych grupach zespoły 
5-osobowe żeńskie i męskie, a 
na stadionie piłka nożna drużyn 
7-osobowych. Jest to impreza cy-
kliczna, organizowana w ramach 
Europejskiego Tygodnia Piłki 
Nożnej pod auspicjami UEFA i 
Fundacji Johana Cruyffa. W 

Europie i Azji około 30 tysięcy za-
wodników Olimpiad Specjalnych 
jest związanych z piłką nożną. 
UEFA wspiera możliwość gry w 
piłkę nożną osób z upośledze-
niem umysłowym poprzez włą-
czenie do uczestnictwa w ruchu 
Olimpiad Specjalnych zawodni-
ków na wszystkich poziomach 
umiejętności i możliwości, orga-
nizowanie zawodów na pozio-
mie lokalnym, narodowym i mię-
dzynarodowym. Aby przybliżyć 
jeleniogórskiej młodzieży prob-
lemy osób niepełnosprawnych 
do obserwacji turnieju zosta-
ły zaproszone gimnazja i szkoły 
średnie z Jeleniej Góry.

Zabytek zadbany

WROCŁAW–KLICZKÓW. 
Zamek w Kliczkowie koło 
Bolesławca (na zdjęciu) oka-
zał się najlepiej utrzyma-
nym obiektem zabytkowym w 
Polsce. Nagrodę w Konkursie 
Generalnego Inspektora 
Zabytków wręczono 22 kwiet-
nia przedstawicielom właści-
ciela zamku, firmie Integer. 
Ceremonia miała miejsce pod-
czas ogólnopolskiego spot-
kania konserwatorów zabyt-
ków we Wrocławiu. Obecny 
na spotkaniu minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski 
powiedział, że ratowanie za-

bytków to dla niego priorytet 
w kategorii „ochrona dziedzi-
ctwa narodowego”. Integer na-
grodzono przede wszystkim za 
„wyjątkową dbałość o zachowa-
nie wszystkich autentycznych 
elementów we wnętrzach oraz 
rewaloryzację 80-hektarowe-
go parku”. Podczas tego spot-
kania zostali także docenie-
ni wrocławianie. Kard. Henryk 
Gulbinowicz otrzymał zło-
ty medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, m. in. „za zaanga-
żowanie w konserwację wroc-
ławskiej katedry oraz ratowa-
nie kościołów w biednych rejo-
nach Dolnego Śląska”.

AR
C

H
IW

U
M

 IN
TE

G
ER

Śniadanie w warsztacie
LEGNICA. W uroczystym 
spotkaniu wielkanocnym w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
przy ul. Witelona 3 w Legnicy 
udział wzięło kilkadziesiąt osób. 
WTZ na ul. Witelona prowadzo-
ny jest od listopada ub. roku 
przez Caritas Diecezji Legnickiej. 
Dlatego na śniadaniu nie zabra-
kło bpa Stefana Regmunta oraz 
dyrektora legnickiej Caritas ks. dr 
Czesława Włodarczyka. Jak pod-
kreślił ks. Włodarczyk, organiza-
cja tego spotkania to wybitnie za-
sługa rodziców dzieci biorących 
udział w Warsztatach. – Rodzice 
od początku bardzo ściśle współ-
pracują z kadrą i wychowawcami 
Warsztatu. Celem bowiem takich 
jak to spotkań jest zapewnienie 
dzieciom oprócz codziennej re-
habilitacji także kilku chwil czy-
stej radości i świętowania – po-
wiedział ks. Czesław Włodarczyk. 
Wcześniej podobne spotka-

nie zorganizowano podczas 
ubiegłorocznych świąt Bożego 
Narodzenia. Na terenie Legnicy 
istnieją jeszcze dwa Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. 

Biskup Stefan Regmunt  
był duszą towarzystwa  
podczas wielkanocnego śniadanka
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Partnerstwo, wizyta, przyjaźń
LEGNICA. Ośmiu młodych 
Niemców, mieszkańców part-
nerskiego dla Legnicy miasta 
Wuppertal, było przez tydzień 
gośćmi Wyższego Seminarium 
Duchownego. Jak powiedział bi-
skup pomocniczy diecezji legni-
ckiej Stefan Regmunt, Wuppertal 
był zawsze obecny podczas waż-
nych dla Legnicy wydarzeń. – Ta 
wizyta, odbywana pod okiem jed-
nego z kapłanów niemieckich, 
miała jednak nieco inny charak-

ter – powiedział bp Regmunt. 
– Podczas tygodniowego poby-
tu ci młodzi ludzie odwiedzili 
wiele okolicznych miast, zoba-
czyli zabytki Legnicy, dowiedzie-
li się o historii tego regionu. Ale, 
co najważniejsze, zdobyli tutaj 
poprzez bezpośrednie spotkania 
niezbędną wiedzę o mieszkań-
cach Legnicy. Na pewno to po-
może im patrzeć na to miasto po-
przez pryzmat prawdziwej przy-
jaźni – dodał bp Stefan Regmunt. 

JAWOR. Już za 2 tygodnie, 
21 maja, odbędzie się pierw-
szy z tegorocznych Koncertów 
Pokoju. Wydarzenie to odby-
wa się od 1995 r. Celem kon-
certów jest propagowanie mu-
zyki polskich, czeskich i niemie-
ckich kompozytorów w najlep-
szym wykonaniu przez artystów 
z tych krajów. Koncerty odbywa-
ją się w XVII-wiecznym wnętrzu 
protestanckiej świątyni (na zdję-
ciu), która została wybudowana 
jako jeden z trzech Kościołów 
Pokoju po wojnie trzydziestolet-

niej. Ten swoisty festiwal muzy-
ki potrwa w Jaworze do wrześ-
nia. Koncert inauguracyjny no-
si tytuł „Barokowe arcydzieła”. 
Kolejne to „Jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła…”, „Chopin i 
nie tylko”, „Muzyka synagogal-
na”, „Organy wielkie i małe”, 
oraz „W hołdzie Mozartowi”. 
Koncerty Pokoju zaistniały już 
na mapie kulturalnej Dolnego 
Śląska, a licznie przybywający 
melomani również z Niemiec i 
Holandii potwierdzają potrzebę 
ich organizowania. 

XII Jaworskie Koncerty Pokoju
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Przed pielgrzmką Benedykta XVI do Polski

Rozmowa pomiędzy wizytami
Z  ks. biskupem Stefanem 
Regmuntem, biskupem 
pomocniczym diecezji legnickiej, 
rozmawia Roman Tomczak.

ROMAN TOMCZAK: Księże Biskupie, 
niedługo będzie gościł w Polsce 
po raz pierwszy papież Benedykt 
XVI. Legnica nie znalazła się na 
trasie jego pielgrzymki. Kto albo 
co decyduje o tym, jakie miasta 
odwiedzi Papież?

BP STEFAN REGMUNT – Myślę, że 
taką decyzję podejmuje sam Oj-
ciec Święty. Ważny jest cel, za-
mierzenie,  jakie wiąże się z wi-
zytą w danym kraju. Myślę, że te-
raz Ojciec Święty złoży hołd Pol-
sce za dar swojego poprzednika, 
Jana Pawła II. Dlatego też miejsca 
związane z życiem Karola Woj-
tyły, jego posługą jako biskupa, 
chce Benedykt XVI w pierwszej 
kolejności nawiedzić. Jeśliby za-
tem ktoś rościł sobie pretensje do 
przyjazdu Ojca Świętego do Leg-
nicy, po prostu nie rozumiałby  
Kościoła, który nie może myśleć 
partykularnie. Tu trzeba wczuwać 
się w zamysł Kościoła powszech-
nego. Wizyta Papieża w Krakowie 
czy Warszawie to przecież także 
honor dla Legnicy, bo my wszyscy 
jesteśmy cząstką Polski.

Ale czy to oznacza, że te die-
cezje polskie, których Papież 
nie odwiedzi, nie mają wpły-
wu na przygotowywanie pa-
pieskiej wizyty?

– Od początku wszyscy pol-
scy biskupi zostali poproszeni o 
pomoc w przygotowaniu tej wi-
zyty. Każda diecezja w oso-
bie swojego biskupa nawiązu-
je kontakt z organizatorami i 
w miarę oczekiwań wycho-
dzi im naprzeciw. Pierwsza 
praca to przygotowanie lu-
dzi na taką wizytę. To jest 
najważniejsze, i najtrud-
niejsze zarazem zadanie.

A jak kuria legnicka ra-
dzi sobie z tym trudnym 
zadaniem?

– Można powiedzieć, że 
wszystko, co do tej pory się odby-
wało, miało w sobie kontekst pa-
pieski. Chociażby rocznica śmier-
ci sługi Bożego Jana Pawła II, 
spotkania modlitewne, rozważa-
nie papieskich encyklik, niedaw-
na wizyta kard. Nagyego, czy te 
wszystkie spotkania w parafiach 
podczas wizytacji. To wszystko 
było powrotem do posługi, jaką 
świadczył Ojciec Święty Jan Pa-
weł II wobec Kościoła. Istotne 
jest przygotowanie serc, gleby 
serc ludzkich, na to, żeby tych od-
wiedzin nie widzieć tylko w kate-
goriach zewnętrznych aktów, ale 
przybycia namiestnika Chrystusa.

Czy wiadomo już, ile osób z die-
cezji legnickiej zamierza poje-
chać na spotkanie z Benedyk-
tem XVI?

– Konkretne cyfry znają przed-
stawiciele notariatu kurii bisku-
piej. Zgodnie z wcześniej przesła-
ną informacją parafie miały zgła-
szać do kurii swoje zapotrzebo-
wanie na takie wyjazdy. Niedaw-
no czytałem w prasie, że ok. 630 
tys. osób z całej Polski potwier-
dziło swoją obecność na krakow-

skich Błoniach. W tym 300 tys. bi-
letów czeka na młodzież.

No właśnie – młodzież. Wyda-
wałoby się, że bycie „papieżem 
dla młodzieży” po tym, czego 
w tym aspekcie dokonał Jan Pa-
weł II, będzie dla Benedykta XVI 
bardzo trudnym zadaniem. Jed-
nak widać już wyraźnie, po raz 
pierwszy dostrzeżono to w Kolo-
nii, że wcale tak być nie musi.

– Gdybyśmy spojrzeli na to 
wyłącznie z socjologicznego 
punktu widzenia, to mogliby-
śmy powiedzieć, że Ojciec Świę-
ty nie ma kłopotów. Te kłopoty 
to są troski, którymi żyje świat. 
Orędzie wielkanocne potwierdzi-
ło, że Papież dostrzega bolącz-
ki świata, które są jego kłopota-
mi. Natomiast jeśli chodzi o zgro-
madzenie wokół siebie ludzi, to 
cieszy fakt, że jest to kontynu-
acja pontyfikatu Jana Pawła II i 
że to zaufanie, którym młodzież 
obdarzyła Namiestnika Chrystu-
sa, przełożyło się również na Be-
nedykta XVI. Sposób, w jaki Oj-
ciec Święty traktuje swojego po-
przednika, też chyba jest takim 
pomostem, przez który młodzi 
ludzie przychodzą do niego.

Kiedy Ksiądz Biskup sięga pa-
mięcią do roku 1997, roku wizy-
ty w Legnicy Jana Pawła II, jakie 
obrazy jawią się jako pierwsze?

– Dość długo Legnica za-
biegało o to, aby znaleźć się na 
trasie tamtej papieskiej wizyty. 
Już w 1995 roku, kiedy miałem 

swoje święcenia bisku-
pie w Rzymie, de-

legacja samorzą-
du legnickiego po 

raz pierwszy ta-
ką prośbę zło-

żyła. A kiedy 

już potwierdzono przyjazd Oj-
ca Świętego do Legnicy, chcieli-
śmy się jak najlepiej zaprezento-
wać. Potrzebna była do tego in-
tegracja całej diecezji. To prze-
cież nie Legnica przyjmować mia-
ła Ojca Świętego, tylko cała diece-
zja legnicka.

Skąd było wiadomo, że wizyta 
była przygotowana dobrze, al-
bo że wystąpiły  jakieś  manka-
menty?

– Sam Ojciec Święty powie-
dział ks. biskupowi Tadeuszo-
wi Rybakowi, że cała wizyta, 
a zwłaszcza liturgia na placu spra-
wowania Eucharystii, przygoto-
wana była tak, że budziła szacu-
nek i jednocześnie pobudzała do 
modlitwy. 

Kurtuazja?

– Byłem obecny podczas tej 
rozmowy i próbowałem dopo-
wiedzieć: „Ojcze Święty, Ojciec 
Święty jest tak dobry dla nas i 
dlatego nam tyle ciepłych słów 
mówi”. A wtedy Jan Paweł II od-
powiedział: „Nie, nie, nie. Jak już 
ks. infułat Dziwisz jest tego same-
go co ja zdania, no to on już nie 
puszcza słów na wiatr”.

Może zatem warto znowu za-
cząć się starać wraz z miejsco-
wym samorządem o kolejną pa-
pieską wizytę w Legnicy?

– Musimy realnie oce-
niać możliwości Benedykta 
XVI. Odwiedziny Jana Pawła II
w Legnicy były częścią progra-
mu, jaki podjął Piotr naszych 
czasów względem diecezji pol-
skich. Wiele spośród tych die-
cezji było powołanych właśnie 
przez papieża Jana Pawła II. 
To był czas wielkiej Bożej ła-
ski dla Kościoła w Polsce. Te-
raz stoi przed nami zadanie, 
aby tych treści i tej modlitwy 
wtedy zanoszonej nie zmarno-
wać. Cieszmy się więc, że mo-
żemy razem z Benedyktem XVI 
modlić się w Polsce. To też jest 
wielka łaska Boża dla nas. Wy-
korzystajmy tę szansę. 

nego. Wizyta Papieża w Krakowie 
czy Warszawie to przecież także 
honor dla Legnicy, bo my wszyscy 
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– Od początku wszyscy pol-
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trasie tamtej papieskiej wizyty. 
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Zinicjatywą zorganizo-
wania tego koncertu 
właśnie w Bolesławcu 
wyszedł prezydent te-

go miasta Piotr Roman. Jako 
człowiek otwarty na propo-
zycje współpracy pomię-
dzy władzami samorządowy-
mi oraz bolesławieckimi pa-
rafiami wie, że kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP jest sta-
le na którymś z etapów prac 
remontowych sanktuarium. 
W ubiegłym roku udało się 
np. wyremontować cały dach 
świątyni. Ostatnie prace da-
chowe zakończono 23 grudnia 
2005 roku, ofiarowując w ten 
sposób parafianom gwiazdko-
wy prezent na miarę ich ocze-
kiwań i marzeń. Na ten rok za-
planowano niezbędne prace 
zabezpieczające wieżę kościo-
ła, w której rozpoznano dwa 
poważne pęknięcia, zagraża-
jące istocie budowli.

Od pomysłu  
do realizacji
Ponad dwa miesiące temu 

prezydent Roman w rozmowie z 
proboszczem, ks. prałatem An-
drzejem Jaroszewiczem, nakre-
ślił plan zorganizowania w koś-
ciele koncertu, z którego cał-
kowity dochód byłby przezna-
czony na kolejne etapy renowa-
cji sanktuarium. Jako że pomysł 
spotkał się z wielką aprobatą za-
równo gospodarza świątyni, jak 
i wiernych, przystąpiono do prac 
organizacyjnych. Wraz z urzę-
dem miasta, starostwem oraz 
miejscowym ośrodkiem kultu-

ry, a także przy wspar-
ciu lokalnych firm udało 
się w krótkim czasie ze-
brać kwotę potrzebną 
do zorganizowania kon-
certu. Koncertu, który 
był jeszcze przed  roz-
poczęciem zachwalany 
jako „nadzwyczajny”. Odbył się  
w ostatnią sobotę kwietnia.

O tym,  
jak zwyciężyła miłość
Opera „Orfeusz i Eurydyka” 

Christopha Willibalda Glucka, 
miała swoją premierę w roku 

1762 w teatrze królew-
skim w Wiedniu. Dzie-
ło to stanowiło od sa-
mego początku manife-
stację nowej ery w sztu-
ce operowej. Było kon-
sekwencją wieloletniej 
pracy Glucka nad zre-

formowaniem opery jako formy 
sztuki przechodzącej w drugiej 
połowie XVIII w. kryzys. Opera 
Glucka opowiada o miłości dwoj-
ga małżonków: Orfeusza i Eury-
dyki. Po śmierci swej żony Or-
feusz błaga bóstwa o jej powrót 
z Hadesu na ziemię. Oczarowa-
ni jego wielką miłością bogowie 

„Nadzwyczajny koncert” dla ratowania wieży kościoła

Opera za trzy grosze

tekst i zdjęcia 
ROMAN TOMCZAK

Maestro Marek 
Tracz dyrygował 
zespołem 
niczym świetnie 
pracującym 
mechanizmem

W ramach serii koncertów 
upamiętniających  

25. rocznicę cudownego 
ocalenia papieża  

Jana Pawła II  
w bolesławieckim 

sanktuarium maryjnym 
odbył się koncert  

zespołu Silesian 
Singers  

and Players.



postanawiają spełnić to życzenie, 
pod jednym wszak warunkiem.

W sobotnim koncercie, obok 
muzyków, udział wzięły solistki: 
Agnieszka Rehlis – mezzosopran, 
Katarzyna Trylnik – sopran oraz 
Monika Michaliszyn – sopran. 
Dyrygował Marek Tracz. Słowo 
wprowadzenia do każdego aktu 
wygłosił Marek Dyżewski.

Wspólna zabawa 
– wspólna pomoc
Nie tylko polegając na 

trzeźwym umyśle prezydenta 
Piotra Romana, parafia Wnie-

bowzięcia NMP w Bolesław-
cu stara się pozyskiwać środ-
ki na remonty sanktuarium. 
Jak podkreśla jej proboszcz, 
o środki na tegoroczny re-
mont wieży należy się starać 
w ministerstwie kultury oraz 
u generalnego konserwato-
ra zabytków. Poza tym księża 
coraz bardziej się przekonu-
ją do organizowania 
parafialnych festynów 
lub ambitnych koncer-
tów. Taka forma pozy-
skiwania środków na 
remonty wydaje się 
bowiem najbardziej 
właściwa, bo ofiarując 
parafianom rozryw-
kę można się spodzie-
wać, że ci ostatni ofiarują w 
zamian Kościołowi kilka gro-
szy. – Niejeden raz już prze-
konaliśmy się o celowości or-
ganizowania takich wspól-
nych spotkań towarzyskich – 
powiedział ks. prałat 
Andrzej Jarosiewicz. 
Jak wieść gminna nie-
sie, najlepszym ich or-
ganizatorem jest od 
dawna miejscowa ra-
da parafialna.

Królewska 
niedziela

Dzień później, w 
niedzielę, bolesławie-
ckie sanktuarium od-
wiedził ordynariusz leg-
nicki ks. biskup Stefan 
Cichy. Przed południem 

w pobliżu świątyni został posa-
dzony przez biskupa Cichego dąb 
papieski, wyhodowany z jednego 
z pięciuset żołędzi królewskie-
go dębu Chrobrego, poświęco-
nych przed kilkoma laty w Rzy-

mie przez Jana Pawła II. 
Natomiast w samo po-
łudnie bp Stefan Cichy 
odprawił w sanktuarium 
Mszę św. dziękczynną 
za wykonane do tej po-
ry prace remontowe. 

G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
7 m

aja 2006

V

„Nadzwyczajny koncert” dla ratowania wieży kościoła

Opera za trzy grosze

KONCERT DZIĘKI 
DOBRODZIEJOM

KS. DR ANDRZEJ JAROSIEWICZ 
PROBOSZCZ PARAFII PW. WNIE-
BOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY W BOLESŁAWCU:
– Dzisiejszy 
koncert mógł 
dojść do skut-
ku dzięki wie-
lu podmiotom. 
Jednak na czo-
ło areopagu dobrodziejów 
wysuwa się gmina miej-
ska Bolesławiec w osobie 
prezydenta miasta Piotra 
Romana. Od lat Bolesła-
wiec jest przykładem ta-
kiej gminy miejskiej i ta-
kich parafii, które potrafią 
wręcz modelowo ze sobą 
współpracować.

BOSKA SZTUKA
MAREK DYŻEWSKI:
– Kościół to do-
skonałe miej-
sce dla sztuki, 
którą niektórzy 
chcą nazywać 
świecką. Wielki 
polski rzeźbiarz August Za-
moyski, człowiek świecki, 
napisał następujące słowa: 
„Sztuka staje się najpięk-
niejszym dowodem istnie-
nia Boga. By sztuka mogła 
być boska, musi pochodzić 
od Boga. sztuka jest zresz-
tą ucieczką do Boga”.

Silesian Singers 
and Players 
grają także 
na coraz rzadziej 
widywanym 
instrumencie 
– harfie

Mimo późnej 
pory 
koncertu 
wysłuchały także 
dzieci
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Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej

Informacje dla kandydatów
Już za niedługo matury. Potem  

maturzystom pozostaje już tyl-
ko wybranie studiów. Uczelnia se-
minaryjna w Legnicy także otwie-
ra swoje drzwi dla kandydatów.

Kandydat winien osobiście 
zgłosić się w stosownym cza-
sie do rektoratu seminarium, ce-
lem przedstawienia się, przepro-
wadzenia rozmowy, wypełnienia 
karty wstępnej, złożenia pisemnej 
wypowiedzi na temat związany z 
powołaniem, uzyskania informa-
cji odnośnie do wyboru stanu du-
chownego i wniesienia wymaga-
nych dokumentów.

Kandydaci do seminarium du-
chownego stają się równocześ-
nie studentami Papieskiego Wy-
działu Teologicznego we Wroc-

ławiu, których obowiązuje egza-
min wstępny:
– praca pisemna 
– test z wiadomości religijnych w 
zakresie szkoły średniej

W tym roku egzamin wstęp-
ny odbędzie się 3 lipca 2006 r. 
(poniedziałek) o godz. 10.00 – w 
gmachu seminarium. 

Gmach seminarium budzi spore 
zainteresowanie, również
to architektoniczne.

WYMAGANE 
DOKUMENTY: 

1.  podanie o przyjęcie, życiorys, 
dwie podpisane fotografie

2.  metryka chrztu i bierzmowania
3.  świadectwo maturalne

  (oryginał)
4.  świadectwo ukończenia

szkoły średniej (oryginał)
5.  świadectwo zdrowia dla kan-

dydatów na wyższe uczelnie
6. opinia katechety
7.  świadectwo ślubu kościelne-

go rodziców
8.  opinia księdza proboszcza

– wg formularza seminaryjnego
9. dowód osobisty
10. książeczka wojskowa



Zbliża się czas Pierwszych 
Komunii Świętych. Zdarza się, 
że uroczystość ta, przez liczne 
prezenty materialne, traci swój 
najważniejszy, duchowy charakter. 
Dlatego ważne jest, by szczególnie 
wtedy pokazać dzieciom potrzeby 
innych.

Często podczas 
Pierwszych Komunii 
Świętych dzieci rów-
nież po raz pierw-
szy mają do dyspozy-
cji znaczną sumę pie-
niędzy. I właśnie w tym cza-
sie pojawiają się kopertki mi-
syjne. Dziecko staje przed dy-
lematem:  wydać egoistycznie 
wszystkie pieniądze na swoje 
zachcianki  czy podzielić się z 
rówieśnikami, którzy nie ma-
ją nic. Ważna w tym momen-
cie jest rola rodziców i kate-
chetów, którzy powinni wska-
zać właściwą drogę postępo-
wania. Akcja ta może stanowić 
ważny element wychowawczy. 

Dzieło Misyjne Dzieci to 
najprawdopodobniej jedna 
z najstarszych, kontynuowa-
nych nieprzerwanie od ponad 
160 lat, akcji charytatywnych. 
W roku 1843 Dzieło stwo-
rzył francuski biskup Karol de 
Forbin-Janson. Ponad 100 lat 
później papież Pius XII włą-
czył je do pozostałych trzech 
dzieł misyjnych. Od tamtej 

też pory akcja uzyskała przy-
domek „papieskie”. Z ofiar, 
które przekazują dzieci do 
dyspozycji Ojca Świętego, bu-
dowane są szkoły, szpitale i 
sierocińce. Kupowane są rów-
nież lekarstwa, żywność i po-
moce do szkół. 

W naszej diecezji dzia-
ła już około 40 parafialnych 

i 30 szkolnych 
kół misyjnych dzie-
ci. W akcje kopertek 
misyjnych włącza się 
do 70 procent parafii. 
W zeszłym roku na-

sze dzieci zebrały 54 tys. zł, 
w tym dzieci komunijne 43 
tys. Na tle kraju to dość dobry 
wynik. Cieszy duża ofiarność 
dzieci, które również tylko w 
zeszłym roku zebrały w całej 
Polsce około 1 mln 100 tys. 
zł. Jednak potrzeby nadal są 
ogromne. Każdego dnia oko-
ło 11 tys. dzieci umiera z gło-
du, ponad 130 mln dzieci nie 
potrafi czytać i pisać, a pra-
wie 250 mln już od najmłod-
szych lat zmuszonych jest do 
ciężkiej, często niewolniczej 
pracy.

Papieskie Dzieło Misyjne 
Dzieci to nie tylko pomoc ma-
terialna. Istotna jest tu przede 
wszystkim modlitwa dzieci za 
rówieśników z krajów misyj-
nych, uwrażliwienie na ich po-
trzeby i solidarność z nimi.

MIROSŁAW JAROSZ

Pomoc dzieci komunijnych – dzieciom misji

Kopertki misyjne

W takich 
kopertkach 
dzieci składają 
swe ofiary
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„Za tydzień, 13 maja, swoje 
podwoje przed zwiedzający-
mi otworzy odrestaurowany 
budynek Schönhof, gdzie mieś-
cić się będzie Muzeum Śląskie 
w Görlitz.

Trwająca szereg lat rozbudo-
wa i remont muzeum dobiegła 
końca. Na uroczyste otwarcie za-
proszeni zostali znamienici go-
ście z Niemiec i Polski, reprezen-
tujący lokalne samorządy, mini-
sterstwa oraz środowiska kultu-
ry i mediów. Istotą dnia otwarcia 
będzie prezentacja wystawy sta-
łej Muzeum Śląskiego.

Przed tymi oficjalnymi uro-
czystościami część zbiorów mu-

zeum oraz jego odrestaurowa-
ne części zostaną udostępnione 
przedstawicielom mediów. 5 ma-
ja o godz. 10.00 dyrektor muze-
um, dr Markus Bauer, oprowadzi 
ich po wystawie. Będzie im to-
warzyszył prezes Zarządu Fun-
dacji Muzeum Śląskiego w Gör-
litz, burmistrz Ulf Großmann. Jak 
zapewnia burmistrz Großmann, 
jego zamiarem w tym dniu jest 
zaprezentowanie muzeum z jak 
najlepszej strony oraz poinfor-
mowanie lokalnych społeczno-
ści polskiej i niemieckiej o tym 
przedsięwzięciu. Nie zabraknie 
także czasu na pytania i odpo-
wiedzi.

ROMAN TOMCZAK

„Piękny Dwór” w Görlitz znowu ożyje

Śląsk bez granic
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W kręgu wiary

„Gość Niedzielny” w TVP 3
Program „W kręgu wiary” emitowany 

przez TVP 3 Wrocław, w sobotę o 
godz. 17.00, zaprasza do śledzenia wy-
darzeń z życia Kościoła w trzech dol-
nośląskich diecezjach. W cotygodnio-
wym serwisie informacyjnym także za-
powiedź najnowszego wydania „Gościa 
Niedzielnego”.

Ojciec Hugolin Langkammer w Legnicy

Prymat Piotra

Organizatorem spotkania było  
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Leg-
nicy. 

Ojciec Hugolin Langkammer odbył 
studia teologiczne w Rzymie i stu-
dia archeologiczne w Jerozolimie. Jest 
uznanym, światowej sławy autoryte-
tem z zakresu biblistyki. 

O. profesor na wstępie zaznaczył, 
że głową Kościoła jest Jezus Chry-
stus, który miał wielu uczniów, z nich 
zaś wybrał (w języku greckim uczynił, 
stworzył, narodził) tylko dwunastu. Z 
tej grupy wyłonił tylko jednego – Pio-
tra. To właśnie Piotr najbardziej ob-
darzony był łaską rozpoznawania Bo-
żych planów. W ten sposób Pan Je-
zus podkreśla łaskę wiary, jaką otrzy-
mał Piotr. 

Każdy papież, który jest następcą 
św. Piotra, musi głosić orędzie Chrystu-
sa, który jest prawdziwą głową Kościo-
ła. Takiej władzy od Pana Jezusa nikt in-
ny nie otrzymał. Tylko Piotr.

W części dyskusyjnej tego 
spotkania ojciec Hugolin udzie-
lał odpowiedzi na liczne pyta-
nia. Między innymi poruszo-
no problem rozdziału Kościoła, 
najpierw na anglikański (na tle 
rozwodów króla Henryka VIII), 
a potem protestancki (na tle 
postępowania i odmiennego nauczania 
niż papież zakonnika Lutra). 

Przedstawił też krótko chrystolo-
giczne nauczanie Jana Pawła II. Było 
to tym łatwiejsze, że znał on osobi-
ście papieża. Był jednym z trzech jego 

narciarskich towarzyszy. Wy-
raził duże nadzieje, jakie Koś-
ciół polski wiąże z pontyfika-
tem Benedykta XVI. 

Po prelekcji można by-
ło nabyć książki o tematy-
ce biblijnej, napisane przez 
ojca profesora („Duch Świę-

ty i duchowość”, „Nowy Testament o 
Kościele”, „Ewangelia według św. Łu-
kasza”), które błyskawicznie rozeszły 
się wśród licznych uczestników tego 
spotkania.

ADAM MAKSYMOWICZ 

Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej w Polkowicach

Zapraszają 
do prawdziwej 
radości
W tym roku organizatorzy festiwalu za- 
praszają do udziału już po raz trzynasty.

Hasłem przewodnim XIII Festiwalu Piosen-
ki Religijnej i Patriotycznej są słowa: „BÓG JEST 
MIŁOŚCIĄ”. Referat Muzyki Kościelnej Legni-
ckiej Kurii Biskupiej, Polkowickie Centrum Ani-
macji oraz parafia Matki Bożej Królowej Pol-
ski w Polkowicach zaproszenie kierują do mło-
dych ludzi, pełnych entuzjazmu i prawdziwej ra-
dości do śpiewania Jezusowi i Maryi. Zaprasza-
ją wszystkich, którzy na co dzień są  zaangażo-
wani w swoich wspólnotach parafialnych na te-
renie Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej oraz w in-
nych regionach Polski. Honorowy patronat nad 
Festiwalem objął ksiądz biskup Stefan Cichy – bi-
skup legnicki.

17 CZERWCA 2006R (SOBOTA)
  godz. 9.00 – Msza św. w kościele pw. Matki 

Bożej Królowej Polski w Polkowicach
  godz. 10.00 – rejestracja grup w Biurze 

Organizacyjnym w Auli Forum Zespołu Szkół 
w Polkowicach przy ul. Skalników

  godz. 10.30 – spotkanie osób prowadzących 
grupy z organizatorami w Zespole Szkół (po-
kój nauczycielski)

  godz. 11.00 – rozpoczęcie przesłuchań festi-
walowych – część I – schole dziecięce (Aula 
Forum).

  godz. 12.00–15.00 – wydawanie posiłków 
(obiad w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach przy 
ul. Ociosowej)

 godz. 14.00–14.30 przerwa 
 godz. 14.30 – przesłuchania festiwalowe 
      – część II – zespoły i schole młodzieżowe
 godz. 17.00 – przerwa techniczna 
      – przygotowanie  do koncertu
  godz. 18.00 – KONCERT GWIAZDY (Aula 

Forum)
 godz. 19.15 – rozdanie nagród i wyróżnień 
(Aula Forum), pożegnanie uczestników Festiwalu. 



PROGRAM FESTIWALU:

O. prof. 
dr hab. Hugolin 
Langkammer
wykształcił
sporą rzeszę 
biblistów
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Ojciec prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM  
obchodzi 50-lecie kapłaństwa. 
Niedawno wygłosił w Legnicy prelekcję 
pt. „Piotr z Cezarei Filipowej 
i Piotr naszych czasów”.



Adres redakcji: ul. kard. Bolesława Kominka 1a, 
59-101 Polkowice tel. 076 845 26 02
Redagują: ks. Grzegorz Wieszewski – dyrektor oddziału, 
Mirosław Jarosz, Roman Tomczaklegnica@goscniedzielny.pl
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Zawołanie tutejszej parafii 
wywiera duży wpływ na 
działalność duszpasterską. 
Widać to na przykład 
w każdy piątek, kiedy 
o godzinie 15.00 
– Godzinie Miłosierdzia 
Bożego, kościół wypełnia 
się wiernymi.

Kiedy w 1989 r. utwo-
rzono tu samodziel-
ny ośrodek duszpaster-
ski, nie było jeszcze miej-
sca do prowadzenia litur-
gii. Zakupiono więc ba-
rak przy ul. Starojawor-
skiej. Rok później wspól-
nota otrzymała budynek, 
w którym już w czasach 
niemieckich istniała kapli-
ca garnizonowa, a obok 
niej kasyno oficerskie. 24 
sierpnia 1990 roku erygo-
wano tutejszą parafię. W 
1998 r. proboszczem zo-
stał w niej ks. Zbigniew 
Tracz. Biskup powierzył 
mu konkretne zadanie, 
budowę świątyni. 

Oddani 
Miłosierdziu 
Budowa kościoła wy-

maga nie tylko ludzkiej 
ofiarności, ale i Bożego 
wsparcia. Dlatego pierw-
szą rzeczą, jaką uczynił 

proboszcz, było sprowa-
dzenie relikwii św. Fau-
styny Kowalskiej i wpro-
wadzenie nabożeństwa 
Godziny Miłosierdzia 
Bożego. W 10. roczni-
cę powołania parafii po-
święcono plac pod bu-
dowę kościoła św. Fau-
styny. 4 lata później w 
surowym jeszcze wnę-
trzu odprawiono pierw-
szą Mszę św., bożonaro-
dzeniową Pasterkę.

– Teraz przed nami 
kosztowne wykończe-
nie świątyni, a dysponuje-
my jedynie tymi pieniędz-
mi, którymi podzielą się 
wierni, tylko oni finansu-
ją budowę – mówi pro-
boszcz. – Mam nadzieję, 
że w 2010 roku będziemy 
mogli dokonać poświęce-
nia kościoła.

Budując żywy 
Kościół
Dzięki dużemu zaan-

gażowaniu parafian, co 
roku na wakacje wyjeż-
dża kilkadziesiąt dzieci. 
Od kilku lat organizowa-
ne są rodzinne festyny pa-
rafialne, z loterią fanto-
wą, podczas któ-
rej zbierane są 
pieniądze na ten 
cel. Prężnie dzia-
ła zespół Cari-
tas, w tym grupa 

młodzieżowa, która od-
wiedza i pomaga osobom 
starszym, chorym i sa-
motnym. Dużym wspar-
ciem modlitewnym słu-
żą ciągle rozwijające się 
grupy Żywego Różańca. 
Działa tu mało znane 
Stowarzyszenie Drogi 
Krzyżowej. Są także m.in. 
grupa modlitewna o. Pio i 
Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. Młodzież 
chętnie działa w grupie 
teatralnej „Anima”. Pro-
boszcz od wielu lat bar-
dzo aktywnie związany 
jest z ruchem pielgrzym-
kowym. Dlatego na para-
fii widoczne są tego efek-

ty, co roku wyru-
sza stąd na pąt-
niczy szlak do 
Częstochowy 
ponad 100 osób. 
Później w trak-
cie roku odby-

wają się spotkania piel-
grzymkowe. Przez cały 
maj o godz. 20.00, po-
dobnie jak na pielgrzym-
kach, są tu Apele Jasno-
górskie. Natomiast przez 
cały rok w piątki o 20.00 
młodzież uczestniczy w 
spotkaniach modlitew-
nych.

MIROSŁAW JAROSZ

PANORAMA PARAFII
Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaworze

Zaufali Jezusowi

KS. ZBIGNIEW 
TRACZ

Urodził się w 1956 roku w 
Oławie, dorastał w Jelczu. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1982 roku w leg-
nickiej katedrze. Jako wi-
kariusz posługę kapłań-
ską pełnił w Bolesławcu, 
Wrocławiu, Jeleniej Górze i 
Wałbrzychu. Następnie zo-
stał proboszczem we wsi 
Kwietniki. Od roku 1998 
pełni tą funkcje w Jaworze.

Kościół parafialny 
znajduje 

się w budynku 
zajmowanym 

wcześniej 
przez wojska 

radzieckie

Relikwie 
św. Faustyny 

Kowalskiej

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela: 7.00, 8.15, 9.30 (młodzież), 11.00 (dzieci), 

12.15, 14.00, 18.00, 19.00 
 W tygodniu: 7.00, 18.00 
   Odpust parafialny – pierwsza niedziela po Wielkanocy.
  Kaplica św. Maksymiliana: niedziela 9.00, 10.30; 

wtorek, piątek 17.00

wiedza i pomaga osobom 
starszym, chorym i sa-

Krzyżowej. Są także m.in. 
grupa modlitewna o. Pio i 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Problemem w tak dużej parafii może być brak ta-
kiej prawdziwej wspólnoty. Nawet ludzie uczestni-
czący w niedzielnych Eucharystiach nie za bardzo 
się znają. A kiedy się nie znają, to trudno im współ-
pracować na rzecz tej parafii. Dlatego jednym z wy-
zwań naszej pracy duszpasterskiej jest, aby ta mło-
da parafia stała się prawdziwą wspólnotą, jedną 
wielką rodziną.
Na pewno problemem w tej społeczności jest duże 
bezrobocie i konieczność emigracji młodych ludzi 
za pracą. Często rodziny na długie miesiące są roz-
dzielone. To w zły sposób odbija się później na jed-
ności małżeńskiej i wychowaniu dzieci.
Na pewno pozytywną cechą moich parafian jest 
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. I z 
czego się bardzo cieszę, zawsze chętnie niosą po-
moc drugiemu człowiekowi. Widać to szczególnie 
przy okazji różnego rodzaju akcji charytatywnych. 

Powoli dobiega 
końca budowa 
kościoła 
św. Faustyny
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