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Teren naszej diecezji, 
jako część tzw. Ziem 

Odzyskanych, jest od 
sześćdziesięciu lat drugą 
ojczyzną Polaków prze-
siedlonych tutaj po ostat-
niej wojnie. Od wieków 
związani z Kościołem, 
przynieśli na Dolny Śląsk 
swoje tradycje i zwyczaje. 
Co roku w parafii Biała k. 
Chojnowa zbierają się na 
swoim święcie, by pielęg-
nować pamięć o swoim 
„raju utraconym” i nie po-
zwolić, by pamięć ta zagi-
nęła. Więcej o tegorocz-
nych Kresowianach można 
przeczytać na str. IV–V. 

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Diecezjalna PIELGRZYMKA NA-

UCZYCIELI I KATECHETÓW do 
Krzeszowa

  Zakończenie ROKU 
WILMANOWSKIEGO

  Dziura W ZIEMI
  Zguby KOŚCIOŁA POKOJU w 

Jaworze

Były powodzie, teraz są remonty. Z powo-
du obfitych deszczy pod koniec sierp-

nia trzeba podjąć wiele nieprzewidywanych 
wcześniej inwestycji. W okolicach Szklarskiej 
Poręby wzdłuż rzeki Kamienna trzeba załatać 
dziurę w drodze. Już wyłączono z użytku 
odcinek od hotelu „Las” do Szklarskiej Poręby. 
Ruch poprowadzono drogą powiatową przez 
Szklarską Porębę, zamknięta dla tirów. Jak 
informuje Zarząd Dróg Krajowych w Lubaniu 
Śl. prace remontowe potrwają do końca mie-
siąca. – Nawet otrzymane z budżetu pań-

stwa środki finansowe nie 
wystarczą do naprawienia 
usterek – informuje Andrzej 
Nowak, dyrektor ZDK. 
– Chociaż droga zostanie 
oddana do użytku, prace re-
montowe na niej potrwają 
co najmniej rok – dodaje.

CICHA WODA BRZEGI RWIE
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Caritas diecezji legnickiej proponuje

Z miłości dla miłości
Po raz dziewiąty odbyły się 
jednodniowe spotkania 
dla osób starszych i samotnych 
w Lwówku Śląskim.

Okazuje się już po raz ko-
lejny, że trwające od 11 wrześ-
nia do 12 października spotkania 
osób starszych i samotnych die-
cezji legnickiej to bardzo trafio-
na inicjatywa. – Dowodem na po-
trzebę takich spotkań jest to, że 
ludzie po raz kolejny wyjeżdża-
ją zadowoleni i mówią, że za rok 
znów przyjadą – mówi ks. Cze-
sław Włodarczyk, dyrektor die-
cezjalnej Caritas. – Dla nich jest 
to też chwila oddechu czy choć-
by wspólnego ponarzekania o 
wspólnych problemach, a prze-
de wszystkim – jak sami mówią 
– swego rodzaju umocnienie – 
dodaje ks. Czesław. Tegorocz-
ne spotkania w Lwówku Śląskim 
rozpoczął 11 września dekanat 
Złotoryja, natomiast zakończy 
dekanat Bogatynia 12 paździer-
nika br. Uczestnicy spędzają czas 
na modlitwie, rozmowach i re-
fleksjach nad życiem doczesnym. 

– Wiele osób w ogóle 
nie wie, że takie ośrod-
ki istnieją – mówi ks. 
Krzysztof Kiełbowicz, 
dyrektor ośrodka Caritas 
w Lwówku Śląskim. – 
Większość po raz pierw-
szy w życiu spędza czas 
w ten sposób. Dla wielu 
z nich jest to wyrwanie 
się z codzienności, z tego, czym 
żyją na co dzień – dodaje. 

Pierwsza niedziela paździer-
nika co roku rozpoczyna Tydzień 
Miłosierdzia. Co roku odbywa się 

on pod nowym hasłem, 
podkreślającym któryś 
z wymiarów działalno-
ści charytatywnej. Te-
goroczny Tydzień Mi-
łosierdzia obchodzimy 
pod hasłem: „Przywróć-
my nadzieję potrzebują-
cym”. Pierwszy Tydzień 
Miłosierdzia odbył się 

zaraz po zakończeniu wojny w 
1945 r. Od tamtego momentu 
jest on nieprzerwanie organizo-
wany w całym Kościele w Polsce.
 

Osoby samotne 
wracają
z zadowoleniem 
do domów. 
Z pewnością 
zachęcą 
znajomych
do kolejnych 
wyjazdów
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Niepozorna 
przez cały rok 
rzeka Kamienna 
podczas 
powodzi 
zabierała ze 
sobą wszystko 
co napotkała KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI
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ŚWIERZAWA – STARA 
KRAŚNICA. Po raz kolejny w 
Starej Kraśnicy odbyło się święto 
wielbicieli szlachetnego, wszech-
obecnego na polskich stołach 
warzywa – ziemniaka. Otwarcia 
imprezy dokonali sołtys Starej 
Kraśnicy Elżbieta Chlebosz, bur-
mistrz Świerzawy Józef Kołcz i 
wicestarosta powiatowy Józef 
Sudoł. Podczas święta, przygo-
towanego przez grupę pań ze 
Starej Kraśnicy, przy wsparciu 
MGOKSiR-u, można się było na-
jeść do syta placków ziemnia-
czanych oraz doskonale poba-

wić. Po części oficjalnej uczest-
nicy przystąpili do degusta-
cji ziemniaczanych potraw, a na 
scenie pod słoneczkiem wystą-
piły młode gwiazdy w progra-
mie „Od Świerzawy do Opola”. 
Swoje umiejętności zaprezento-
wały także młode cheerleaderki 
ze Starej Kraśnicy. Dzieci zapro-
szono także do wzięcia udziału 
w konkursach zręcznościowych, 
w których nagrody ufundowali 
lokalni sponsorzy. O plecaki wal-
czyli zbieracze najciekawszych 
okazów ziemniaków oraz próbu-
jący swych sił wspinacze na słup.

Ziemniak, kartofel, kartoszka...

LEGNICA. Rozpoczął się ko-
lejny, nowy rok akademicki. 
Duszpasterstwo Akademickie 
„Ikona” zaprasza wszystkich leg-
nickich studentów na Mszę św. 
Akademicką, która odbędzie się 
w niedzielę, 1 października, w 
kościele pw. św. Józefa przy ul. 
Lwowskiej w Legnicy. Ponadto 
„Ikona” zaprasza na cotygodnio-

we spotkania modlitewne, któ-
re odbywać się będą we wtor-
ki i czwartki. Wtorkowe spotka-
nia (każde o godz. 18.30 w koś-
ciele św. Józefa) poświęcone bę-
dą medytacjom chrześcijańskim, 
czwartki natomiast – wykładom, 
katechezom i rozmowom z dzie-
dziny duchowości chrześcijań-
skiej. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy żaków!

LUBIN. Odkryte w latach 
sześćdziesiątych pokłady rudy 
miedzi pomiędzy Głogowem 
i Lubinem dostarczają nie tyl-
ko cennego rudego meta-
lu. Podziemne pokłady wokół 
jednej z kopalń – „Polkowice- 
-Sieroszowice”, kryją w sobie 
także ogromne zasoby soli ka-
miennej. Ich wielkość (2 mld 

ton) pozwala szacować, że dla 
zaspokojenia potrzeb na sól w 
naszym kraju wystarczyłoby jej 
na ok. 1000 lat! Dodatkowo 
jest to sól tak dobrej jakości, że 
bez żadnych dodatkowych pro-
cesów technologicznych nada-
je się bezpośrednio do spoży-
cia. Zawartość chlorku wapnia 
(NaCl) sięga w niej 98 procent.

Nie tylko Wieliczka

LUBAŃ. Nad Kwisą w Lubaniu 
przy końcu ul. Wyspowej stanął 
20 września, po raz pierwszy na 
Dolnym Śląsku, a po raz drugi 
w Polsce, saksoński Ekomobil – 
ruchome laboratorium badaw-
cze. Uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Lubaniu i jego odpowied-
nika w Goerlitz prowadzili tam 
badania czystości wód Kwisy. 
Działania te były elementem reali-
zacji projektu niemiecko-polskie-
go pn. „Saksońskie Ekomobile w 
Euroregionie Nysa”, mającego 
na celu edukację ekologiczną w 
zakresie Europejskiej Ramowej 
Dyrektywy Wodnej pod ha-
słem „Woda nie zna granic”. 
Projekt jest realizowany w ra-

mach Interreg III A. Uczestniczą 
w nim szkoły z powiatów przy-
granicznych Saksonii i Dolnego 
Śląska.

BOLESŁAWIEC. W Urzędzie 
Miasta Bolesławiec, w jednost-
kach organizacyjnych Gminy 
Miejskiej Bolesławiec oraz w pla-
cówkach oświatowych dostępne 
są materiały informacyjno-eduka-
cyjne (na zdjęciu), przygotowane 
na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Dokumenty te mają pomóc m.in. 
w budowaniu administracji sa-
morządowej, zorientowanej na 
sprawną i przyjazną obsługę 
klientów, opierającej się na czy-
telnych procedurach podejmo-
wania decyzji i dobrej organiza-

cji pracy. Kampania pod hasłem: 
„Korupcja? Wspólny problem: 
Nie narzekaj, działaj!”  ma służyć 
ograniczeniu tolerancji dla zja-
wisk korupcyjnych poprzez pod-
noszenie świadomości społecz-
nej, w tym poprzez promowanie 
postaw etycznych wśród młodzie-
ży szkolnej. Kampania informa-
cyjno-edukacyjna Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji została uzgodniona 
z Komisją Europejską i jest fi-
nansowana ze środków PHARE 
2003 „Wzmacnianie wdrażania 
Strategii Antykorupcyjnej”.

Przeciwko korupcji

Sól spod ziemi transportuje się na powierzchnię i później bezpośrednio  
na wagony kolejowe
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Wybierano najdziwniejszego bohatera święta

Eko-auto badało wodę

W Kwisie dobrze czują się nie tylko 
żaby
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Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Legnicy

W duchu dziecięctwa
Najważniejszą rzeczą dla mnie 
jest bycie bezinteresowną, tak 
jak ona, w relacji do Chrystusa. 
Pragnę kochać Go bezinteresownie 
i sprawiać Mu radość za tych, 
którzy Go nie kochają – mówi 
s. Mirella, wspominając św. Teresę 
od Dzieciątka Jezus.

Wspomnienie tej świętej 
przypada właśnie na niedzielę 
1 października. Jej osoba jest 
ważna dla całego Kościoła, ale 
przede wszystkim dla zgro-
madzeń karmelitańskich, któ-
re obrały ją za swoją patron-
kę. Również i w naszej diecezji, 
w Legnicy, mamy Zgromadze-
nie Sióstr Karmelitanek Dzie-
ciątka Jezus.

Karmel w diecezji
W diecezji legnickiej siostry 

karmelitanki są od dziewięciu lat. 
– Przyjechałyśmy tutaj na zapro-
szenie ks. bp. Tadeusza Rybaka – 
mówi s. Mirella. – Objęłyśmy pra-
cę w centrum formacji chary-
tatywnej Caritas diecezji 
legnickiej – dodaje sio-
stra. Od początku po-
bytu sióstr w Legnicy 
ich pierwszym celem 
było prowadzenie 
domu Caritas. Do-
piero później do-
szła praca w biu-
rach, u bisku-
pa, czy pra-
ca w parafii. 
Należy wspo-
mnieć, że już 
od początku siostry 
pracowały w domu 
księży emerytów. Po-
nadto posługa sióstr 
w domu polega na na-

stępujących funkcjach: 
księgowa w biurze Ca-
ritas, furtianka, obsługa 
grup, które przyjeżdża-
ją na dni skupienia, róż-
nego rodzaju rekolekcje. 
– Innymi słowy, służy-
my pracami domowymi 
– mówi s. Mirella. 

Kontra dla Złego
Zasadniczym powołaniem 

jako karmelitanek jest przede 
wszystkim modlitwa i osobiste 

zjednoczenie z Chrystusem na 
modlitwie kontemplacyjnej. 

Właśnie na to kładzie się 
największy nacisk. Dlate-
go plan dnia jest ułożo-
ny tak, aby nigdy nie za-
brakło czasu na modlitwę 

wspólnotową i indywi-
dualną. W ten sposób 

każda z sióstr dąży 
do wewnętrznej 
kontemplacji z 
Chrystusem oraz 
modlitwy wsta-
wienniczej za in-
nych. – Jako kar-

melitanki szczególnie 
modlimy się za kapła-
nów, za misjonarzy 
– mówi s. Mariusza 
Wilczak, przełożona 
legnickiego zgroma-
dzenia. – Same też, 
odpowiadając na 
potrzeby Kościoła, 
pracujemy na mi-
sjach w Afryce, w 

Rwandzie, Burundi i 
Kamerunie – doda-
je s. Mirella. Już od 

wielu lat siostry mają po-
wołania rodzime z tam-
tych terenów. Są to tzw. 
siostry czarne, Afrykanki. 
Siostry ogarniają swoją 
opieką duchową czcicie-
li Szkaplerza, szczegól-
nie bractwa szkaplerzne, 
które są już zarejestro-

wane i regularnie spotykają się 
przy domu sióstr w Legnicy. 

Dziecięctwo rzeczywiste 
Założyciel zgromadzenia oj-

ciec Anzelm Gądek, karmelita bo-
sy, sługa Boży, wielokrotnie pod-
kreślał i brał pod uwagę ducha 
dziecięctwa, którego tak mocno 
ukazała w praktyce św. Teresa. 
Dlatego zgromadzenie postępuje 
w tym duchu, jednocześnie uka-
zując prostotę i posłuszeństwo. 
– Tak samo jest w przełożeniu 

na nasze codzienne obowiązki i 
pracę – mówi siostra przełożona, 
która już 20 lat – połowę życia 
– poświęciła służbie w zgroma-
dzeniu karmelitanek. Na co dzień 
każda z sióstr ma swoje zajęcia i 
prace, ale to nie przeszkadza w 
byciu razem. Siostry zaangażo-
wane są w katechezę w szkole i 
przedszkolach, w pracę w zakry-
stii, w prowadzenie świetlic para-
fialnych, domów rekolekcyjnych. 
Wśród sióstr są nawet organistki. 
Każdy dzień powszedni rozpoczy-
nają o 5.20. Następnie po wspól-
nej jutrzni i rozmyślaniu uczest-
niczą w Eucharystii konwentu-
alnej i odmawiają Różaniec. Po 
śniadaniu każda z sióstr udaje się 
do swoich obowiązków. Godzina 
12.00 jest porą na modlitwy po-
łudniowe, po których następuje 
rekreacja do godziny 14.00. Jest 
ona równie ważna i święta jak 
wspólna modlitwa. W tym cza-
sie jest obiad. Od godziny 14.00 
do 15.00 siostry mają ścisłe mil-
czenie. Po tej godzinie ponow-
nie rozchodzą się do swoich obo-
wiązków i pracy. O godzinie 18.00 
siostry przystępują do wieczor-
nej modlitwy, czytania duchow-
nego i wspólnego rozmyślania 
nad świętymi tekstami Biblii. Po 
tym wszystkim następuje rekrea-
cja wieczorna połączona z kola-
cją i na zakończenie dnia modli-
twa Liturgią Godzin.

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

WIEM, ŻE TO DAR
Dla mnie osobiście św. Tereska była przedsta-

wiana w wielu publikacjach zbyt cukierkowato, jako 
osoba zdziecinniała, która kocha Pana Boga w taki 
naiwny sposób i nie wie, co to jest cierpienie w ży-
ciu. Można nawet usłyszeć zdanie,  że zamknęła się 
za murami klasztoru, więc  co ona może powiedzieć 
o życiu. Przez pewien czas też nie potrafiłam jej zrozumieć. Do-
piero, gdy studiowałam jej autobiograficzne rękopisy, odkry-
łam osobę z krwi i kości oraz kobietę, która wie, co mówi. Na 
jej przykładzie bardziej zrozumiałam, czym jest ból, cierpienie, 
samotność osoby, która doświadczyła śmierci swoich najbliż-
szych, a nawet doznała niewiary. Teraz wiem, że to jest dar, aby 
przebić się tak mocno do niej i dotrzeć do tego, co ona nosi-
ła w swoim sercu. Teresę można podziwiać i można się nią za-
chwycać. Widzę po sobie, że dopiero teraz zaczynam ją lepiej 
poznawać i dojrzewać do takiej postawy jak ona. 

S. MIRELLA DAMPS

cę w centrum formacji chary-
tatywnej Caritas diecezji 
legnickiej – dodaje sio-
stra. Od początku po-
bytu sióstr w Legnicy 
ich pierwszym celem 
było prowadzenie 
domu Caritas. Do-
piero później do-
szła praca w biu-

od początku siostry 
pracowały w domu 
księży emerytów. Po-
nadto posługa sióstr 
w domu polega na na-

zjednoczenie z Chrystusem na 
modlitwie kontemplacyjnej. 

Właśnie na to kładzie się 
największy nacisk. Dlate-
go plan dnia jest ułożo-
ny tak, aby nigdy nie za-
brakło czasu na modlitwę 

wspólnotową i indywi-
dualną. W ten sposób 

każda z sióstr dąży 
do wewnętrznej 
kontemplacji z 
Chrystusem oraz 
modlitwy wsta-
wienniczej za in-
nych. – Jako kar-

melitanki szczególnie 
modlimy się za kapła-
nów, za misjonarzy 
– mówi s. Mariusza 
Wilczak, przełożona 
legnickiego zgroma-
dzenia. – Same też, 
odpowiadając na 
potrzeby Kościoła, 
pracujemy na mi-
sjach w Afryce, w 

Rwandzie, Burundi i 
Kamerunie – doda-
je s. Mirella. Już od 

Modlitwa 
i osobiste 
zjednoczenie 
z Chrystusem, 
to zasadnicze 
powołanie sióstr 
karmelitanek

– Naszym wzorem 
do naśladowania 

jest Dzieciątko Jezus, 
które ma królować 

w naszym sercu 
i pomieszczeniach, 
w których żyjemy 

– mówi s. Mariusza, 
przełożona
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Po sześćdziesięciu 
latach tułaczki ikona 
legnickich Kresowian 

– obraz Matki Bożej 
Pyszkowieckiej 

– trafiła do kościoła 
w Białej. 

tekst i zdjęcia 
ROMAN TOMCZAK

To był jeden z powo-
dów – być może naj-
ważniejszy – zorga-
nizowania tegorocz-

nych Kresowian w Białej, ma-
łej miejscowości nieopodal 
Chojnowa. Kresowiana, a więc 
czas spotkań środowisk byłych 
mieszkańców wschodnich te-
renów II Rzeczypospolitej, po 
raz pierwszy nie odbyły się w 
Studnicy, gdzie miały miejsce 
już trzykrotnie.

Pyszkowiecka Pani
Minął już rok od pierwszej 

w historii legnickiego „Gościa” 
relacji z wrześniowego spotka-
nia byłych mieszkańców Kre-
sów na ziemi legnickiej. W tym 
roku nasze logo i nasi dzienni-
karze byli już doskonale roz-
poznawani wśród środowiska 
Kresowian. Choćby dlatego rok 
pracy dziennikarzy legnickiej 
redakcji „Gościa Niedzielnego” 
uznać należy za udany. W tym 
roku nasze spotkanie z kultu-
rą i ludźmi „zza Buga” mia-
ło niezwykły charakter. Powo-
dem podniosłego nastroju by-
ło przeniesienie obrazu Mat-
ki Bożej Pyszkowieckiej z koś-
cioła pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Chojnowie do Białej, 
nieformalnej stolicy legnickich 
Kresowiaków. Historia obrazu 
to opowieść zajmująca i nie-
zwykła. Namalowała go w poło-
wie XIX stulecia hrabina szam-
belanowa Horodecka. Pierwot-
nie ofiarowany został kościoło-
wi w Pyszkowcach k. Buczacza. 
Tam doczekał II wojny świato-
wej,  która obeszła się z nim 
po swojemu. Dość powiedzieć, 

że w połowie lat czter-
dziestych ubiegłego 
wieku znaleziono go 
w niemieckim bunkrze 
służącego za obrus na 
stole! Po wojnie więk-
sza część polskich 
mieszkańców Pyszko-
wiec została przesied-
lona do Białej. W roku 1947 
ks. Lupa, którego również re-
patriowano z terenów wschod-
nich, przebywał w Legnickim 
Polu. To właśnie on przeka-
zał mieszkańcom Białej ich 
obraz Matki Bożej Pyszkowie-
ckiej. Dzieło zostało wówczas 
poddane renowacji i umiesz-

czone w ozdobnej ra-
mie. W Białej przecho-
wywane było do ro-
ku 1963. Jednak – ja-
ko że nie było tu wte-
dy kościoła – obraz po-
wędrował do Chojno-
wa, gdzie spędził ko-
lejnych sześćdziesiąt 

lat. W piękną, słoneczną so-
botę pierwszego dnia jesieni 
został uroczyście przywrócony 
kościołowi w Białej.

Nasi wśród swoich
Czwarte Kresowiana roz-

poczęła uroczysta Msza św. 

koncelebrowana przez kapła-
nów dekanatu chojnowskie-
go oraz gościa z Wrocławia – 
ks. prof. dra Piotra Niteckie-
go, wykładowcę na Papieskim 
Wydziale Teologicznym. Mszy 
przewodniczył ks. infułat Wła-
dysław Bochnak, który repre-
zentował w Białej nieobecne-
go biskupa Stefana Cichego. 
Msza św. odbywała się po-
za murami kościoła. Na miej-
sce Eucharystii oraz wszyst-
kich wydarzeń związanych ze 
spotkaniem Kresowian, wybra-
no przepiękny park w Białej. 
Kilkuset uczestników – gości 
i organizatorów – zadbało o 

IV Wrześniowe Kresowiana w Białej 

Biała Madonna

Uroczyste 
wyprowadzenie 
obrazu 
Matki Bożej 
Pyszkowieckiej 
z bielskiej 
świątyni



to, by IV Kresowiana nie by-
ły kolejnym, martwym spot-
kaniem kombatantów. Czter-
dzieści kucharek przygotowa-
ło najwspanialsze zabużańskie 
smakołyki. Były kołduny litew-
skie, cepeliny, ruskie pierogi 
i ciasta, ciasta, ciasta... Obok 
pokarmu dla ciała był i ten 
drugi. Pokrzepienie dusz i serc 
można było czerpać z wystaw 
fotografii, z kramików z lite-
raturą kresowiacką, wreszcie 
ze spotkań z bohaterami te-
go święta – nierzadko jed-
nocześnie AK-owcami, sybi-
rakami i weteranami wszyst-
kich frontów ostatniej woj-
ny. – Bardzo lubię rozmowy 
ze swoim dziadkiem. Opowia-
dał mi o domu, który zostawił 
na Ukrainie. Ale także i o tym, 
że odnalazł ten dom tutaj, 
na Dolnym Śląsku – powie-
dział 11-letni Patryk z Legni-
cy. – I chyba właśnie o to cho-
dzi, żeby młodym uświado-
mić, że nie ma strat nieodwo-
łalnych. Że podwileński dom 

wciąż istnieje 
w pamięci i 
na zdjęciach. 
A jeśli będą o 
tym pamiętali 
najmłodsi, to 

nasza „misja” jest spełnio-
na – uśmiecha się pani Ja-
nina, wychowana niedaleko 
Kamieńca Podolskiego. 

Cały dochód z książkowej 
loterii i sprzedaży smakoły-
ków postanowiono przeka-
zać na renowację obrazu Mat-
ki Bożej Pyszkowieckiej. Ale 
Kresowiana to nie tylko opo-
wieści i morały. Kresowiana 
to także rozrywka. I tej nie 
zabrakło! Głównie dzięki tym, 
którzy pojawiali się na scenie. 
Zarówno chór męski KGHM 
„Polska Miedź”, scholka dzie-
ci tańczących w chabrowych 
beretach czy harcerze i har-
cerki ZHR-u w  misterium o 
Matce Bożej Ostrobramskiej 
wzbudzały wspólny zachwyt 
publiczności. Jeśli dodać, że 
pogoda była wymarzona, wy-
pada tylko modlić się o taką sa-
mą na przyszłorocznym spot-
kaniu. Gdzie się odbędzie? Or-
ganizatorzy mówią, że jeszcze 
nie wiedzą. Zaczekamy...

Kołdun dobry
na wszystko
Kuchnia wschodnia (w ro-

zumieniu kuchni wschod-
nich województw II RP) dzie-

li się na północno-
litewską i południo-
wo-wschodnioukra-
ińską. Kołduny litew-
skie, których przygo-
towano w Białej czte-
ry tysiące (!), nale-
żą – jak sama nazwa 
wskazuje – do kuch-
ni północnej. Do ich 
przygotowania potrzebne są: 
ciasto, mięso wołowe i łój. – 
Ta tłustość kołdunów spra-
wia, że nie można ich było 
jeść zbyt często. Zresztą – 
kto kiedyś jadł mięso na co 
dzień – pyta Romana Bojko 
– mama proboszcza w Białej, 

organizatora i pomy-
słodawcy wrześnio-
wych Kresowian, ks. 
dra Krzysztofa Boj-
ki. – Dlatego do koł-
dunów należało wy-
pić coś z procentami. 
Najlepiej własnej ro-
boty, bo wschodnie 
nalewki słynęły przed 

wojną w całej Polsce i gwa-
rantowały dobre zdrowie – 
dodaje pani Romana. I pew-
nie coś w tym jest, bo Kreso-
wiacy to ludzie zdrowi, dłu-
gowieczni i z poczuciem hu-
moru. eDowody? Zaprasza-
my na Kresowiana za rok! 
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NIE DLA NAS – DLA MŁODYCH
WŁADYSŁAW PODREZ-KISIELEWSKI, PREZES TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ
– Sens organizowania spotkań wśród ludzi, któ-
rzy urodzili się na Kresach i im poświęcili ogrom-
ne miejsce w swoim sercu, nie służą wyłącznie 
im samym. Wtedy nie miałoby to zupełnie sen-
su. Proszę się rozejrzeć dookoła: ile tu młodzieży, 
harcerzy, młodych rodziców z niemowlętami. To 
dla nich przygotowujemy takie spotkania. Wtedy możemy im 
przekazać swoją miłość do „raju utraconego”. Efekt? Wilno i 
Lwów wciąż funkcjonują w zbiorowej, młodej świadomości ja-
ko miasta o polskim rodowodzie.

Dzwon
„Maria. 
Golgota 
Wschodu”, 
towarzyszy 
wrześniowym 
spotkaniom
od początku

Fragment 
wystawy 
fotograficznej
o Kresach
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Idziemy tam, gdzie jest wyraźne zapotrze-
bowanie na nasze usługi – mówi Marian 
Skutnik, prezes Południowo-Zachodniej 
SKOK.

Od kilku tygodni Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa wytyczyła so-
bie nowy kierunek rozwoju. Zakładając no-
we punkty, SKOK, idzie w stronę zakładów 
pracy. – To jest nowy element w naszej dzia-
łalności wynikający z zapotrzebowania – mó-
wi Marian Skutnik, prezes SKOK. Dlatego 19 
września został oddany do użytku 69. punkt, 
tym razem przy byłym szpitalu wojewódzkim 
w Legnicy. To już czwarty punkt tego rodza-
ju, obok kopalń KGHM i elektrowni Turów. – 
Najbliższy czas będzie sprawdzianem, czy to 
jest właściwy wybór – dodaje prezes.

Zadowolenie z rozwoju SKOK było wi-
doczne u wszystkich uczestników wtorkowe-
go otwarcia punktu w legnickim szpitalu. Na-
wet bp legnicki Stefan Cichy, który poświę-

cił nową placówkę, nie ukrywał zadowole-
nia z prężnego rozwoju kasy oszczędnościo-
wej. Przytaczając wiele przykładów i okolicz-
ności, w których spotykał 
się z dobrą opinią na temat 
firmy, jak na przykład to, 
że SKOK częściowo wspo-
magała druk książeczek dla 
grup duchowego uczest-
nictwa na pielgrzymkę do 
Częstochowy, wyraził uzna-
nie i radość. – Po raz kolej-
ny możemy zobaczyć i usłyszeć o tej dobro-
czynnej działalności waszej kasy – mówi bp Ci-
chy. – Cieszy mnie także, że zawsze zaczyna-
cie pracę w nowych punktach, prosząc o bło-
gosławieństwo – dodał biskup.

Należy również dodać, że Południowo-Za-
chodnia SKOK tworzy dla pracowników jak 
najlepszą atmosferę do pracy. Nawet wśród 
młodych pracowników, dopiero rozpoczynają-
cych staż pracy, można już dostrzec postawę 

odpowiedzialności i identyfikowania się z fir-
mą. – Chciałabym, żeby ten punkt spełniał jak 
najwięcej potrzeb ludzi tutaj przychodzących i 
zapewniał zadowolenie klientów – mówi Ewe-
lina Wojewódzka, kasjer i kredytowiec w no-
wej placówce w Legnicy. Pani Ewelina pracu-
je w SKOK od grudnia 2005 roku. – Wszyscy 
się znamy, wszyscy ze sobą współpracujemy i 
jest to bardzo dobra współpraca – dodaje pa-
ni Ewelina. KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI

To już 69. punkt Południowo-Zachodniej SKOK

Nowy ruch

W rezydencji bpa Stefana Cichego 20 września 
odbyło się pierwsze spotkanie członków 
i sympatyków Unii Apostolskiej 
Duchowieństwa diecezji legnickiej.

Organizatorem pierwszego spotkania 
był ks. Leszek Kowalski, proboszcz parafii 
Chybienia i dyrektor Unii Apostolskiej Du-
chowieństwa diecezji legnickiej. Na począt-
ku ksiądz biskup zaprosił uczestni-
ków do wspólnej modlitwy Litur-
gią Godzin, a następnie przedstawił 
historię Unii, wskazując jej źródło 
w objawionej woli Chrystusa „aby 
wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). 

– Zachęcam kapłanów do pogłę-
bionej refleksji nad stałą formacją 
kapłańską, która powinna być po-
dejmowana zawsze – mówi bp Ste-
fan Cichy. Gospodarz spotkania po-
dzielił się swoim bogatym doświad-
czeniem uczestnictwa w Unii Ka-
płańskiej. – Jest to poważna i nie-
ustanna praca, która ma na celu pomóc ka-
płanom, aby stawali się coraz pełniej i doj-
rzalej ludźmi wiary i świętości, by umieli 
strzec w sobie ten wielki dar, jaki został im 
ofiarowany w sakramencie kapłaństwa i by-
li w stanie udźwignąć ciężar tajemnicy, jaką 
kapłaństwo w sobie niesie – dodał biskup. 

W naszej ojczyźnie rozkwit 
Unii Apostolskiej Kleru nastąpił 
po I i II wojnie światowej. Pierw-
sze ośrodki powstawały w 1903 
r. w Tarnowie, Płocku oraz w War-
szawie. Od roku 1997 krajowym 
dyrektorem Unii jest ksiądz bi-
skup Gerard Bernacki z Katowic. 
Na potrzebę formacji duchowień-
stwa zwrócił uwagę Ojciec Święty 
Jan Paweł II. Na podstawie adhor-
tacji „Pastores dabo vobis” na trzy-

dniowej Sesji Międzynarodowej Unii Apo-
stolskiej Kapłanów zatwierdzono statut.

Na zakończenie bp Stefan życzył dyrek-
torowi ks. Leszkowi Kowalskiemu rozwoju 
Unii w naszej diecezji i udzielił zebranym 
pasterskiego błogosławieństwa.

 KS. JAN DZIEWULSKI

Kapłani Unii Diecezjalnej Duchowieństwa u biskupa legnickiego

Braterska społeczność

PASTORES DABO VOBIS 74
„Kapłanowi włączonemu w Kościół jako komu-
nię formacja stała pomaga w osiągnięciu pełnej 
świadomości tego, iż ostatecznym celem jego po-
sługi jest połączenie Bożej rodziny w braterską 
społeczność, ożywioną duchem miłości, i dopro-
wadzenie jej do Ojca przez Chrystusa w Duchu 
Świętym. (…) W wymiarze bardziej konkret-
nym, zgodnie ze swym powołaniem, kapłan ma 
kształtować w sobie świadomość bycia człon-
kiem Kościoła lokalnego, do którego jest inkar-
dynowany, to znaczy z którym łączy go więź za-
razem prawna, duchowa i pasterska”. 



Każde otwarcie 
nowego punktu  
rozpoczyna się 
poświęceniem  

i zawieszeniem 
na ścianie krzyża 

„Dzisiejszy świat 
woła o kapłanów 
świętych! Tylko w 
ten sposób kapłan 
może stawać 
się dla ludzi 
przewodnikiem  
i nauczycielem na 
drodze  
do świętości” 
– Jan Paweł II

KS
. G

RZ
EG

O
RZ

 W
IE

SZ
EW

SK
I

KS
. J

AN
 D

Z
IE

W
U

LS
KI



G O Ś Ć  L E G N I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
1 października 2006

VII

O nieuleczalnie chorych i śmierci rozmawiano w Legnicy

...jak kromka chleba
Dziesięć lat minęło od utworzenia 
w legnickim szpitalu oddziału 
opieki paliatywnej. Pacjentów 
oddziału odwiedził ksiądz biskup 
Stefan Cichy.

Przed południem tego sa-
mego dnia (22.09) legnicki or-
dynariusz poświęcił nowo ot-
warty oddział chirurgii onkolo-
gicznej w szpitalu wojewódz-
kim. Po południu w położonej 
niedaleko szpitala kaplicy pw. 
Podwyższenia Krzyża Pańskie-
go biskup Cichy koncelebrował 
Mszę św. w intencji chorych, 
ich rodzin, personelu i wolon-
tariuszy. Następnie w towarzy-
stwie kadry medycznej, przed-
stawicieli lokalnego samorzą-
du oraz zaproszonych gości, 
odwiedził chorych na oddzia-
le opieki paliatywnej. Pacjen-
ci tego oddziału to ludzie róż-
nej płci, wieku i stanu zdrowia. 
Odwiedzających uderzała ich 
pogoda i brak narzekania na 
swój los. – Życzę wam wszyst-
kim siły ducha w walce o god-
ną postawę w zmaganiu się  z 

chorobą. Byście umieli 
znaleźć dla siebie na-
dzieję w Bogu – mó-
wił do pacjentów bi-
skup Cichy na oddzia-
le, o którym mówi się, 
że pomaga nie tylko 
chorym, ale także ich 
rodzinom. 

O przyjęcie zaproszenia na 
uroczystości obchodów 10-le-
cia oddziału opieki paliatyw-
nej poproszono także prof. dra 

hab. Jacka Łuczaka. Pro-
fesor był autorem wy-
kładu inauguracyjnego, 
który zaprezentował 
pierwszego dnia konfe-
rencji naukowej, zorga-
nizowanej w Legnicy z 
okazji 10-lecia oddzia-
łu. Tematem inaugu-

racyjnego wykładu profesora 
Łuczaka było „Przygotowanie 
do życia w obliczu umierania”. 
Czy to łatwe zadanie: myśleć o 

życiu w obliczu śmierci? – My-
ślę, że trudne i łatwe zarazem. 
Żyjemy opanowani cywilizacją 
konsumpcjonizmu. Nie mogąc 
zrezygnować z ułatwień w ży-
ciu, zapominamy, że cierpienie 
jest jego składnikiem. Od lat 
w ramach naszego programu 
spotykamy się z dziećmi i roz-
mawiamy z nimi o śmierci. To 
nasi najlepsi słuchacze. W tej 
misji widzę także wielką rolę 
mediów – podkreślił prof. Łu-
czak. Na konieczność obecno-
ści mediów w procesie uświa-
damiania, że obok nas żyją 
ludzie skazani na umieranie, 
że są częścią naszego społe-
czeństwa, zwracał uwagę kra-
jowy duszpasterz hospicjów, 
ks. dr Piotr Krakowiak. – Już 4 
października organizujemy w 
Warszawie konferencję praso-
wą „Hospicjum to też życie”. 
A trzy dni później w progra-
mie pierwszym telewizji pub-
licznej zostanie wyemitowany 
duży program na ten temat. 
Zachęcam do jego obejrzenia 
– mówił ks. Krakowiak.

ROMAN TOMCZAK

Prof. Łuczak 
z ogromną 
empatią 
rozmawiał 
z chorymi 
oddziału opieki 
paliatywnej
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Msza dziękczynna u franciszkanów

Pamięć po wizycie
Legnickie Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy’90 zorganizowało 
spotkanie poświęcone majo-
wej wizycie Benedykta XVI w 
Polsce.

Kilkadziesiąt osób zapełni-
ło w czwartek (21.09) kaplicę 
klasztoru franciszkanów przy 
ul. Rataja 23. Wśród zebra-
nych byli m.in. ks. infułat Wła-
dysław Bochnak, prezes KGHM 
„Polska Miedź” SA Krzysztof 
Skóra, dyrektor katolickiego 
Radia Plus Stanisław Oberta-
niec, przedstawiciele legni-
ckiej palestry oraz organiza-
cji katolickich i społecznych. 
Mszę św. dziękczynną sprawo-
wał biskup pomocniczy Ste-
fan Regmunt, który w homi-
lii wspomniał postać patro-

na tego dnia – św. Mateusza. 
– Przed dwoma tysiącami lat 
Jezus zatrzymał się przy cel-
niku Mateuszu, by ten za Nim 
poszedł. Bo, jak mówi Pismo, 
zdrowi lekarza nie potrzebują 
– mówił legnicki sufragan. Bi-
skup Regmunt przypomniał tak-

że zebranym 
o konieczno-
ści modlitew-
nego wspar-
cia dla papie-
ża Benedyk-
ta XVI w cza-
sie, kiedy bez 

powodu jest atakowany przez 
muzułmanów. Po Mszy św. ze-
brani wysłuchali jeszcze wykła-
du na temat religijności i moral-
ności w aspekcie psychologicz-
nym, przygotowanego i wygło-
szonego przez biskupa pomoc-
niczego Stefana Regmunta. Mo-
deratorem spotkania był prze-
wodniczący Kapituły Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy ’90 w Leg-
nicy – mecenas Andrzej Stani-
sław Potycz.

ROMAN TOMCZAK

NOWY PRZEŁOŻONY 
LEGNICKICH 

FRANCISZKANÓW
KS. TOBIASZ MARIUSZ FIEĆKO 
OFMCONV
– Do Legnicy 
przyszedłem 
kilka tygodni 
temu – 23 sier- 
pnia, z Wroc- 
ławia. Chciał-
bym pierwszy 
rok swojej posługi w legni-
ckim klasztorze poświęcić 
na rozejrzenie się wokół. 
To wielka mądrość poznać 
na początek zwyczaje i tra-
dycje klasztoru. A co dalej – 
zobaczymy.

Msza św. była 
podziękowaniem 
za wizytę w 
naszym kraju 
Ojca Świętego 
Benedykta XVI
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Młodość ma tu podwójny 
sens. Po pierwsze, parafia 
istnieje od czterech lat,  
a po drugie, jej parafianie 
to młodzi mieszkańcy 
Legnicy.

Parafię powołano 4 
grudnia 2002 r. Przez rok 
dzięki życzliwości diece-
zjalnej Caritas Msze św. 
były odprawiane w kapli-
cy. 12 kwietnia 2004 roku 
wspólnota parafialna prze-
szła do nowej kaplicy, któ-
rą poświęcił ks. bp Tade-
usz Rybak.

Mobilizacja
Ideą było adaptowanie 

na kościół i plebanię sta-
rego poniemieckiego bu-
dynku. Jak się okazało, po 
ekspertyzie budowlanej,  
budynek nadawał się tylko 
do rozbiórki. Obecnie jest 
wybudowana kaplica, któ-
ra docelowo będzie do-
mem parafialnym. Następ-
ny etap działań to budowa 
kościoła i plebanii według 
projektu.

Parafia powstała na te-
renie zamieszkanym przez 
rosyjskie wojska, stacjo-
nujące kiedyś w Legnicy. 
Obecnie osiedlają się tutaj 
przede wszystkim młodzi 
ludzie. Z jednej strony jest 
to pozytywny aspekt dusz-
pasterzowania w takim 
społeczeństwie, ponieważ 
w młodych ludziach tkwi 
potencjał. Jednak wielu 
proboszczów przyzna też 
rację, że z drugiej strony 
jest to specyficzna grupa 
ludzi pod względem ich 
religijnego praktykowa-
nia. Parafia liczy trzy tysią-
ce mieszkańców. – Na całe 

szczęście w ciągu trzech 
lat mojej pracy z roku na 
rok zauważam tendencję 
zwyżkową – mówi pro-
boszcz ks. Ryszard Pita. 
– To mnie bardzo cieszy 
i jeszcze bardziej mobili-
zuje do działania, aby by-
ło jeszcze lepiej pod tym 
względem – dodaje ks. Ry-
szard. A jest co robić, po-
nieważ według obliczeń 
parafialnych w niedzielnej 
Mszy św. uczestniczy tyl-
ko około 20 proc. miesz-
kańców. 

Rodzinna radość
Już na początku istnie-

nia parafii św. Jadwigi zna-
lazł się zespół aktywnych,  
mocno angażujących się 
osób. Powstaje gazetka 
parafialna, której redak-
torem jest Andrzej Żura-
kowski. – Raz na kwartał 
ukazuje się czasopismo, w 
którym przekazujemy naj-
ważniejsze informacje z 
życia parafii, choćby para-
fialne rajdy rowerowe do 
sąsiednich parafii, organi-
zowanie pielgrzymek do 
sanktuariów w Polsce oraz 

festyn parafialny z okazji 
Dnia Dziecka –  opowia-
da ks. Ryszard. Ciekawost-
ką jest wydarzenie, które 
miało miejsce przed kil-
ku laty i trwa nadal. – Za-
nim zaczęliśmy odprawiać 
Msze św. w obiektach Ca-
ritas, wcześniej działa-
ła już kancelaria i pewne-
go dnia zgłosił się Jakub 
Sielicki, który zapropono-
wał objęcie funkcji organi-
sty – opowiada proboszcz. 
– Podjął się tego zadania 
charytatywnie, wspoma-
gając naszą parafię. Do 
dziś, mimo obowiązków 
na studiach, jest organistą 
w każdą niedzielę.

Jest wiele miłych ak-
centów ze strony wspól-
noty. Teraz największym 
zadaniem jest kontynuo-
wanie budowy kościoła i 
plebanii. – Oczekujemy na 
„cudownych” sponsorów i 
„nadzwyczajne” środki – 
mówi ks. Pita. – W ten 
sposób jest możliwe to, że 
w ciągu kilku lat powsta-
nie kościół – dodaje z na-
dzieją ks. proboszcz. 

KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Jadwigi w Legnicy

Podwójnie młodzi

Nowo wybudowana kaplica 
docelowo będzie domem 
parafialnym. Od wiosny 

następnym etapem będzie 
budowa kościoła i plebanii

Zapraszamy do kościoła
  Niedziela: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
  W tygodniu: 18.00
  Kancelaria w tygodniu po Mszy św. 
  Odpust parafialny: 16 października

KS. RYSZARD 
PITA

Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1991 roku we 
Wrocławiu. Pracę magi-
sterską napisał z teolo-
gii biblijnej u o. Hugolina 
Langkamera. Od 2002 roku 
został po raz pierwszy pro-
boszczem nowej legnickiej 
parafii św. Jadwigi.

KS
. G

RZ
EG

O
RZ

 W
IE

SZ
EW

SK
I

ZDANIEM PROBOSZCZA
Niejednokrotnie w czasie tworzenia i pro-
jektowania parafii oraz w czasie przygoto-
wania do podjęcia decyzji o kredycie, po 
ludzku sądząc, sprawy miały się bardzo źle. 
Ale po czasie, z pomocą Bożą i dobrych lu-
dzi, którzy otwierali się na podejmowane 
inicjatywy, wszystko stawało się możliwe, 
co już jest widoczne w istniejącej kaplicy i 
w młodej wspólnocie parafialnej. Pamiętam 
jeszcze, że gdy rozpoczynaliśmy liturgię 
w nowej kaplicy w Triduum Paschalne, ten 
czas mocno odnosił nas w modlitwie, spot-
kaniach do wydarzeń mających miejsce w 
Wieczerniku. Ciągle możemy w tej parafii 
obserwować grupy, przywodzące na myśl 
czasy apostolskie, gdy coś się zaczyna, gdy 
daje dużo radości. Wielkim pragnieniem lu-
dzi, którzy odczuwają radość bycia razem, 
jest tworzenie czegoś na chwałę Bożą i dla 
pożytku innych. Oby to pragnienie stało się 
udziałem coraz większej liczby mieszkań-
ców parafii.


