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LEGNICKI
Rozpoczynamy synod!

Biskup Stefan Cichy 
ogłosił synod 28 czerwca 

We wtorek 
16 października cała 

diecezja zgromadzi się 
wokół biskupa Stefana 

Cichego, który rozpocznie 
pierwszy legnicki 

synod diecezjalny. 
Przez pięć lat będą 

trwały prace 
nad wytyczeniem 

głównych linii działalności 
duszpasterskiej, 
ujednoliceniem 

sprawowania obrzędów 
liturgicznych oraz 

ustanowieniem kościelnego 
prawa partykularnego. 

Synod, ogłoszony 
28 czerwca, to dzieło 

podjęte w trosce 
o pogłębienie wiary 
i odpowiedzialności 

Ludu Bożego diecezji 
za Kościół święty.
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Zabytek nie wyjechał
JĘDRZYCHOWICE/LUBAŃ. 
Na granicy polsko-niemieckiej w 
Jędrzychowicach straż graniczna 
zatrzymała wyprodukowanego 
w latach 70. Forda 20M (na zdję-
ciu). Samochód, który na pierw-
szy rzut oka wydawał się zabyt-
kiem, próbował wywieźć z na-
szego kraju obywatel Niemiec. 
Koneser zabytkowych pojaz-
dów nie posiadał stosownego 
pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na wy-
wóz pojazdu z Polski ani też za-

świadczenia stwierdzającego, iż 
takie pozwolenie nie jest wy-
magane. Zabytkowego forda za-
bezpieczono w placówce SG w 
Zgorzelcu. Tu zostanie poddany 
ekspertyzie rzeczoznawcy, który 
oszacuje jego wartość.
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ŚCINAWA. Koncern energe-
tyczny Vattenfall, planując wybu-
dowanie w naszym kraju elektro-
wni, jako miejsce inwestycji roz-
waża Ścinawę. – Władze firmy są 
bardzo zainteresowane budową w 
Polsce nowej elektrowni. Naszym 
celem jest być jednym z liderów 
branży energetycznej nad Wisłą. 
Bez nowej elektrowni będzie nie-
zwykle ciężko to osiągnąć – po-
wiedział Łukasz Zimnoch, rzecz-
nik prasowy Vattenfall Poland. 
Według Zimnocha koncern bie-
rze pod uwagę jeszcze kilka loka-
lizacji. Andrzej Holdenmajer, bur-
mistrz Ścinawy przyznaje, że od-
było się spotkanie z przedstawi-
cielami Vatenfalla, podczas któ-
rego przedstawiono zdjęcia sate-
litarne z ewentualną lokalizacją 
elektrowni. – To była bardzo po-

ważna rozmowa – zapewnia bur-
mistrz Holdenmajer. Według niej 
pięć bloków elektrowni miałoby 
być opalanych w większości ga-
zem, bo aby wydobyć zalegający w 
okolicy węgiel brunatny, potrzeb-
ne byłyby dodatkowe inwestycje. 

Urodziwy i podświetlony

Więcej mocy

BOLESŁAWIEC. Bolesławiec 
otrzymał wyróżnienie za ilumi-
nację kamiennego wiaduktu ko-
lejowego. Uroczyste ogłosze-
nie wyników nastąpiło podczas 
XV Międzynarodowych Targów 
Sprzętu Oświetleniowego i  
V Międzynarodowych Targów 
Sprzętu Elektrycznego i 
Systemów Zabezpieczeń w 
Warszawie. Wyróżnienie ode-
brał Andrzej Kuriata, specjalista 
w wydziale komunalnym Urzędu 
Miasta Bolesławiec. Wyróżnienie 
dla Bolesławca przyznał również 
Zarząd Philips Lighting Poland 
za profesjonalne wykorzystanie 
światła dla podkreślenia urody 
zabytków architektonicznych. 
Konkurs zorganizowali Związek 

Pracodawców Warszawy i Ma- 
zowsza, redakcja Gazety Samo-
rządu i Administracji i Agencji 
SOMA, przy współpracy Pol-
skiego Związku Producentów 
i Pracodawców Przemysłu 
Oświetleniowego, Narodowej 
Agencji Poszanowania Energii i 
miesięcznika „Polskie Drogi”.

Oświetlony wiadukt robi wrażenie 
na podróżujących przez Bolesławiec

Elektrownia w Ścinawie miałaby 
dysponować mocą około 4000 MW, 
dwa razy większą niż elektrownia 
w Turoszowie 

W Różańcu siła
KRZESZÓW. 6 październi-
ka, w przeddzień święta NMP 
Różańcowej, sanktuarium w 
Krzeszowie wypełnili pielgrzy-
mi wspólnot Żywego Różańca z 
całej diecezji legnickiej. Samych 
zarejestrowanych uczestników 
było ponad 2200. Jedna trzecia 
wszystkich parafii z diecezji zor-
ganizowała grupy pielgrzymko-
we. W sumie było około 3 tys. 
osób. Wierni, należący do grup 
Żywego Różańca, stanowią naj-
liczniejszy ruch modlitewny w 
diecezji. Organizowana dla nich 
od kilku lat pielgrzymka pełni 
funkcję formującą i integrującą 
całe środowisko. Mszę świętą 
dla pielgrzymów o godz. 11.00 
odprawili m.in. bp Tadeusz 
Rybak i bp Stefan Cichy, który 
wygłosił homilię. Podkreślił w 
niej siłę i wielką wagę modlitwy 
różańcowej dla całego Kościoła. 
Zachęcił również do dalszego jej 
propagowania. Po Mszy św. dla 
pielgrzymów przygotowano po-

częstunek. Siostry benedyktyn-
ki z krzeszowskiego klasztoru 
ugotowały kilkaset kilogramów 
smacznego bigosu. Rozdano 
również ponad 1200 pączków i 
słodkich bułek.

Złoty jubileusz szkoły

LEGNICA. Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcące im. św. 
Franciszka w Legnicy (dawniej: 
Niższe Seminarium – LO) prze-
żywało w ostatnich dniach 50-le-
cie swojego istnienia. To jedna z 
najstarszych na Dolnym Śląsku i 
najstarsza w Legnicy szkoła kato-
licka. Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Franciszka nie jest szko-
łą wyznaniową, klasztorną czy 
parafialną. – Jesteśmy otwarci 
na młodzież także innych wy-
znań, która wybiera i akcep-
tuje wartości chrześcijańskie 
oraz atmosferę przyjaźni, jaką 
ze wszech miar staramy się two-

rzyć – mówi o. Józef Szańca, dy-
rektor szkoły.
4 października, w dzień św. 
Franciszka, patrona szkoły, od-
była się uroczystość wewnętrz-
na dla aktualnych uczniów gim-
nazjum i liceum. Mszy św. o 
godz. 12.00 przewodniczył  
bp Stefan Cichy (na zdjęciu). W 
sobotę 6 października zorgani-
zowano spotkanie dla wszyst-
kich byłych uczniów, absolwen-
tów, profesorów, rodziców. Po 
Mszy św. o godz. 11.30 odbył 
się koncert w LCK. Były spotka-
nia, wspomnienia i zwiedzanie 
wystawy o historii szkoły.

Żywy Różaniec wypełnił całą 
bazylikę w Krzeszowie
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Kolejne takie wydarzenie może dopiero za kilkaset lat?

Dominicus – należący do Pana 
Ministranci naszej diecezji modlili 
się w Lubinie przy relikwiach 
swego patrona św. Dominika 
Savio.

W tym roku przypada 150. 
rocznica śmierci św. Dominika Sa-
vio. Z tej okazji salezjanie posta-
nowili zorganizować peregryna-
cję relikwii Świętego do kilku kra-
jów świata. Polska jest ostatnim z 
pięciu krajów, w których zorgani-
zowano w tym roku tę peregry-
nację. Święte szczątki wędrowały 
wcześniej przez Włochy, Hiszpa-
nię, Liban i Filipiny. Polską trasę 
relikwiarz rozpoczął 8 września 
w Warszawie, a zakończy 25 paź-
dziernika w Krakowie.

– Relikwie zatrzymują się 
głównie w inspektoriach i para-
fiach salezjańskich. A w Lubinie 
są aż trzy parafie salezjańskie: 
św. Jana Bosko, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej – informu-
je ks. Stanisław Łobodziec, sale-
zjanin, proboszcz parafii św. Jana 

Bosko w Lubinie. To właśnie tam 
zaplanowano na 10 październi-
ka uroczyste powitanie relikwii 
i ogłoszenie św. Dominika Savio 
patronem diecezjalnej Liturgicz-
nej Służby Ołtarza.

– Dotychczas nasi ministran-
ci nie mieli oficjalnego patrona 
– potwierdza ks. Bogusław Wo-
lański, diecezjalny duszpasterz 
LSO. – Inicjatywa taka została za-
proponowana biskupowi legni-
ckiemu Stefanowi Cichemu oraz 

przedstawiona 
organizatorom 
peregrynacji. 
Cieszę się, że 
została przez 
nich serdecz-
nie przyjęta i 
odczytana jako 
piękny przy-
kład aktywnej 
współpracy – 

dodaje ks. Wolański.
Wizyta relikwii św. Domini-

ka w naszej diecezji przygotowy-
wana była od kwietnia. Składa-
ły się nią m. in. publikacje na te-
mat Świętego, wiele też mówi-
ło się na ten temat w kościołach. 
Ks. Wolański jest przekonany, 
że ukoronowanie tych przygo-
towań, czyli lubińska peregryna-
cja relikwii, przyczyni się do po-
mnożenia szeregów ministran-
tów czy chórków kościelnych w 
naszej diecezji.

– Ministrantem nie można 
przecież zostać na siłę. Jestem 
pewien, że relikwie św. Domini-
ka obudzą niejedno „małe po-

wołanie” – zapewnia ks. Bogu-
sław Wolański. Środowe spotka-
nie z relikwiami św. Dominika by-
ło ważne, ponieważ kolejna ta-
ka okoliczność może zdarzyć się 
nieprędko.

– Po powrocie do Włoch re-
likwiarz zostanie zamontowany 
na stałe w ołtarzu głównym tu-
ryńskiej bazyliki. Nie wiadomo 
zatem, kiedy wyruszy w kolej-
ną peregrynację. Może będzie to 
za kilkadziesiąt, a może za kilka-
set lat? – mówi ks. Mariusz Ko-
strzewski, salezjanin z Lubina.

Relikwie św. Dominika Sa-
vio na co dzień spoczywają w 
bazylice Wspomożycielki Wier-
nych w Turynie. Mieście, gdzie 
św. Dominik Savio żył i dora-
stał i gdzie nad jego wychowa-
niem czuwał św. Jan Bosko. Św. 
Dominik jest uważany za wzór 
pobożnego dziecka. Tak też po-
winni postępować jego następ-
cy, młodzi ministranci. Bo po ła-
cinie Dominicus to ten, który na-
leży do Pana.

ROMAN TOMCZAK

Dzień Papieski w diecezji legnickiej 

Żywy pomnik
Od siedmiu lat Dzień Papieski 
jest okazją do umacniania dzie-
dzictwa, jakie pozostawił po 
sobie Jan Paweł II.

Legnicę Jan Paweł II odwiedził 
dziesięć lat temu. Tu pamięć o Oj-
cu Świętym, o jego słowach pie-
lęgnowana jest na wiele sposo-
bów. Z okazji Dnia Papieskiego 
zaplanowano sesje naukowe po-
święcone społecznemu naucza-
niu Papieża, organizowane przez 
Diecezjalny Instytut Akcji Kato-
lickiej w Bolesławcu i Diecezjal-
ne Centrum Edukacyjne w Legni-
cy. Jedno z takich spotkań odbę-
dzie się w czwartek, 18 paździer-
nika, o godz. 15.00 w bibliotece 
WSD. Sesję naukową zatytułowa-
no „Godność człowieka u Jana Pa-
wła II”. W szkołach z kolei przygo-
towano specjalne wystawy, apele, 
wieczornice, koncerty i projekcje 

filmów poświęcone Pa-
pieżowi.

Jednak centralnym 
wydarzeniem siódmego 
Dnia Papieskiego będzie 
w Legnicy Msza św. W 
katedrze o godz. 13.00 
wezmą w niej udział 
m.in. stypendyści Funda-
cji „Dzieło Nowego Ty-

siąclecia” oraz delegacje 
szkół noszących imię Ja-
na Pawła II. Obecnie w 
diecezji legnickiej są 22 
takie placówki. Szkoły te 
tworzą wspólnotę diece-
zjalną, która podpisała 
porozumienie o współ-
pracy w zakresie tworze-
nia programów wycho-

wawczych oraz promocji papie-
skiego nauczania. To owoc Dnia 
Papieskiego w naszej diecezji, za-
inspirowany jeszcze przez bp. Ta-
deusza Rybaka.

Żywy pomnik naszemu roda-
kowi możemy budować, zbiera-
jąc pieniądze przeznaczone na 
Fundusz stypendialny dla uzdol-
nionej młodzieży z mniej zamoż-
nych rodzin. – Nasza diecezja 
otrzymuje 35 stypendiów – mó-
wi ks. Marek Mendyk, diecezjal-
ny koordynator Fundacji „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia”. – Prze-
kazujemy je uczniom gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, któ-
rzy osiągają bardzo dobre wy-
niki w nauce. Apeluję o ofiar-
ność podczas zbiórki funduszy 
– dodaje ks. Marek – bo ta mło-
dzież i to dzieło naprawdę są te-
go warte. 

MIROSŁAW JAROSZ

Ministranci 
diecezjalni mają 
już swojego 
świętego. 
Miejmy nadzieję, 
że powołań 
ministranckich 
będzie przez to 
coraz więcej
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Stypendyści 
Fundacji  
„Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” 
podczas 
spotkania  
z biskupem
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Synod duchowieństwa i wiernych

Wspólna droga

Synod jest wyjątkową 
formą katechezy odna-
wiającej życie religijne. 
Obejmuje całą diecezję 

– zaróno duchowieństwo, jak i 
świeckich. Ma pokazać kim jest 
świecki w Kościele, jakie ma 
prawa i obowiązki.

Prace synodalne będą to-
czyły się w komisjach synodal-
nych. Powołuje je biskup die-
cezjalny. Zgodnie z kan. 462 
§ 2 KPK bp Stefan Cichy jest 
także przewodniczącym syno-
du, w tym Komisji Głównej. 
Wiceprzewodniczącym synodu 
jest biskup pomocniczy Stefan 
Regmunt.

Biskup Cichy ustanowił Ko-
misje Synodalne i mianował 
przewodniczących. Ich zada-
niem jest przygotowanie tema-
tów roboczych dla zespołów 
parafialnych.

– Na pewno nastąpi dzię-
ki temu ożywienie życia para-
fialnego, a tym samym kościel-
nego – zapewnia ks. Bogusław 
Drożdż. Synod to wielka szan-
sa dla wiernych, którzy ma-
ją prawo i obowiązek wnieść 
swój wkład w sprawy dotyczą-
cych dobra Kościoła.

Zebrane wnioski i opinie 
wrócą do poszczególnych ko-
misji dla dalszego ich opraco-
wania. Dopiero wtedy Synod 
uchwali statuty, które zostaną 
przedstawione biskupowi die-
cezjalnemu do zatwierdzenia, 
a następnie przekazane do pa-
rafii w diecezji w celu zapozna-
nia z nimi wiernych.  

  KOMISJA DS. NAUKI 
I WYCHOWANIA 
KATOLICKIEGO

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR MAREK MENDYK

Zastanowimy 
się nad wychowa-
niem religijnym, 
nauczaniem reli-
gii w szkołach i 
katechezą para-
fialną. A więc będzie to też pró-
ba przemyślenia roli środowisk 
wychowawczych: szkoły, parafii 
oraz instytucji i ruchów, które 
wspierają rodzinę. Zależy nam 
na wypracowaniu właściwego 
modelu współpracy tych pod-
miotów.

  KOMISJA DS. 
KULTU BOŻEGO

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR STANISŁAW ARASZCZUK

Na samym po-
czątku chcieliby-
śmy rozesłać an-
kietę do wszyst-
kich parafii na-
szej diecezji, aby 
zorientować się, jak odnowa 
soborowa jest realizowana w 
parafiach. Z tym materiałem 
badawczym będziemy starali 
się ustalić wskazania co do 
ożywienia życia liturgicznego 
w naszej diecezji.

  KOMISJA DS. 
DUCHOWIEŃSTWA

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR LEOPOLD RZODKIEWICZ

Na podstawie 
dokumentów na-
uczania Kościoła 
oraz aktualnych 
warunków i po-
trzeb duszpaster-
skich kościoła lokalnego prag-
niemy przede wszystkim wy-
pracować dokument, który 

stanie się pomocą w pogłębie-
niu duchowości oraz umocnie-
niem posługi prezbiterów die-
cezji legnickiej.

  KOMISJA DS. 
KATOLIKÓW ŚWIECKICH

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR JAN KLINKOWSKI

Jako drogows-
kaz dla prac komi-
sji ds. świeckich 
przyjęliśmy słowa 
Jana Pawła II: 
„Bierność, która 
zawsze była nie do przyjęcia, 
dziś bardziej jeszcze staje się 
winą. Nie ma miejsca na bez-
czynność, bowiem zbyt wiele 
pracy czeka na wszystkich w 
winnicy Pańskiej”. Ramy prac 
synodalnych stanowią znako-
mite pole do przedyskutowa-
nia form zaangażowania świe-
ckich w dzieło ewangelizacji 
współczesnego świata.

  KOMISJA DS. ŻYCIA 
KONSEKROWANEGO 
I STOWARZYSZEŃ 
ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY 
O. MGR-LIC. JÓZEF SZAŃCA OFMCONV

Po pierwsze 
chcemy odno-
wić w sobie cha-
ryzmat i jeszcze 
raz przyjrzeć się 
temu, co Kościół 
nam mówi w swoich doku-
mentach, które w jakiś spo-
sób zostały trochę zapomnia-
ne. Po drugie, żebyśmy jak 
najlepiej spełniali swoje za-
dania w diecezji, oczekuje-
my szczególnie od biskupa 
diecezjalnego propozycji do 
jeszcze owocniejszej współ-
pracy. Cieszy mnie bardzo 
zainteresowanie osób świec-
kich.

  KOMISJA DS. 
DUSZPASTERSTWA 
MAŁŻEŃSTW I RODZIN

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR DOMINIK DRAPIEWSKI

Nasze obrady 
skupią się prze-
de wszystkim 
nad małżeństwa-
mi mieszanymi, 
osób wierzących 
i niewierzących z osobą kato-
licką. Do dziś nie mamy kato-
lickiego ośrodka adopcyjnego. 
Ważne abyśmy zauważyli ro-
lę ojca – jako kogoś nie tylko 
od przynoszenia pieniędzy, ale 
również kształtującego ducho-
wość dziecka.

  KOMISJA DS. 
MŁODZIEŻY

PRZEWODNICZĄCY 
KS. DR ANDRZEJ JAROSIEWICZ

Komisja prze-
de wszystkim chce 
określić społecz-
no-psychologicz-
ną sytuację mło-
dzieży na terenie 
naszej diecezji. W jakim miejscu 

Jednym z założeń synodu jest mobilizacja 
wiernych diecezji w realizowaniu prac, 
do których zaprasza biskup i poszczególne 
komisje synodalne.

Komisje I Synodu Diecezji Legnickiej
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Synod duchowieństwa i wiernych

Wspólna droga
ZWOŁUJĘ I SYNOD  
DIECEZJI LEGNICKIEJ

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego,
w trosce o dobro duchowe wiernych;

mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w posłu-
dze biskupiej Kościołowi legnickiemu i rozeznanie jego po-
trzeb dotyczących pogłębienia wiary i świadomości odpowie-
dzialności Ludu Bożego diecezji za Kościół święty; w celu wy-
tyczenia głównych linii działalności duszpasterskiej, ujednoli-
cenia sprawowania obrzędów liturgicznych oraz ustanowienia 
kościelnego prawa partykularnego, zwołuję I Synod Diecezji 
Legnickiej i wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 
16 października 2007 r. – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej.

Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów 
oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla do-
bra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi 
diecezjalnemu. Jest zgromadzeniem, na którym Pasterz Koś-
cioła wypełnia w sposób uroczysty swój urząd i posługę dusz-
pasterską w powierzonej mu owczarni.

Członkami synodu, zostali mianowani przedstawiciele du-
chowieństwa, osób konsekrowanych i katolików świeckich die-
cezji. Powołałem również Komisję Główną, Komisje Synodalne i 
Sekretariat Synodu, których zadaniem będzie opracowanie pro-
jektów przeznaczonych do statutów synodalnych i przedsta-
wienie ich na sesjach plenarnych synodu. W synodalnej reflek-
sji nad potrzebami Kościoła legnickiego kierować się będziemy 
przesłaniem II Soboru Watykańskiego, nauczaniem papieskim 
oraz uchwałami II Polskiego Synodu Plenarnego.

Wszystkich Diecezjan proszę o gorliwą modlitwę do Du-
cha Świętego o Jego światło dla dzieła I Synodu Diecezji Leg-
nickiej. Zachęcam wszystkich duszpasterzy i wiernych do ak-
tywnego włączenia się w prace tego synodu przez udział w 
parafialnych zespołach synodalnych.

Wszystkich uczestników synodu i jego prace polecam 
opiece Matki Bożej Łaskawej i wstawiennictwu Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła, patronów diecezji.

† STEFAN CICHY
biskup legnicki

my, jako Kościół lokalny, jeste-
śmy obecnie z młodzieżą. Dru-
gim krokiem prac naszej komisji 
jest odczytanie znaków czasu. 
Przeanalizujemy efekty progra-
mu duszpasterskiego diecezji z 
ostatnich lat, by ocenić stopień 
aktywizacji młodzieży w stowa-
rzyszeniach, grupach, ruchach.

  KOMISJA DS.  
DUSZPASTERSTWA 
CHARYTATYWNEGO

PRZEWODNICZĄCY  
KS. DR CZESŁAW WŁODARCZYK

Bardzo ważne, 
aby idea wolon-
tariatu jeszcze le-
piej się rozwijała 
w naszej diecezji 
i aby było więcej 
ludzi, którzy chcą służyć dru-
giemu człowiekowi. Chcieliby-
śmy, żeby przybywało parafial-
nych zespołów Caritas i szkol-
nych kół Caritas. Na pewno każ-
dy proboszcz cieszyłby się, gdy-
by przy parafii powstała struk-
tura, która mu będzie pomagać, 
wspierać go w służeniu drugie-
mu człowiekowi.

  KOMISJA DS.  
INSTYTUCJONAL-
NO-PRAWNYCH  
I EKONOMICZNYCH

PRZEWODNICZĄCY  
KS. PROF. WŁADYSŁAW BOCHNAK

Zadaniem na-
szej komisji jest 
wewnętrzna or-
ganizacja die-
cezji. Czeka nas 
wiele zagadnień: 
biskup diecezjalny, synod die-
cezjalny, kuria, sąd diecezjal-
ny, kapituła katedralna, rada 
kapłańska, rada duszpaster-
ska, księża chorzy i emeryci, 
parafie, proboszcz, wikariusz, 
administrator parafialny, rek-
torzy kościołów i kaplic oraz 
kapelani, penitencjarz, deka-
nat i jego organizacja, wice-
dziekan, wikariusz generalny, 
archiwum diecezjalne, muze-
um diecezjalne, budownictwo 
sakralne. Za najważniejszy te-
mat uważam finanse diecezji 
oraz wynagrodzenie osób du-
chownych i świeckich zaanga-
żowanych w instytucjach koś-
cielnych.

  KOMISJA DS. MEDIÓW
PRZEWODNICZĄCY  
KS. MGR-LIC. PIOTR NOWOSIELSKI

Ocenimy, w 
jaki sposób me-
dia na terenie 
naszej diecezji 
spełniają swoją 
rolę i czy są one 
też użyteczne w dziele ewan-
gelizacji. Chcielibyśmy z tego 
naszego oglądu rzeczywisto-
ści wyprowadzić wnioski doty-
czące działalności mediów ka-
tolickich, ale również w ogóle 
mediów na terenie naszej die-
cezji pod kątem jak najlepsze-
go ich wykorzystania w ewan-
gelizacji. 

CENTRUM SPOTKAŃ NA 5 LAT
W uroczystość św. Jadwigi Śląskiej,  
16 października, nastąpi otwarcie I 
Synodu Diecezji Legnickiej. Zainauguruje 
go Msza św. w katedrze legnickiej. Po niej 
odbędzie się uroczysta sesja synodalna 
w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II 
przy parafii Matki Bożej Królowej Polski 
w Legnicy. Prace przygotowawcze w po-
mieszczeniach trwały niemal do ostatniej 
chwili. W centrum odbywać się będą sesje plenarne. Podczas pierwszej zostanie od-
czytana lista członków synodu, po czym każdy z nich złoży przysięgę. Tutaj zostanie 
także uroczyście odczytany i podpisany przez bp. Stefana Cichego regulamin.



Wielkie rzeczy rodzą się 
w trudzie. To ostatnie 

przygotowania w Centrum 
Spotkań im. Jana Pawła II
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Nowy cykl legnickiego „Gościa”

Synodalne pytania i odpowiedzi

MARIAN WALCZAK, (42 L.), NAUCZYCIEL, JELENIA 
GÓRA: W jaki sposób mogę wziąć czynny 
udział w pracach synodu?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: Wszystkie spra-
wy podejmowane w Kościele wymagają 
modlitwy i dobrych uczynków, które Bogu 
winno się ofiarować w intencjach prac sy-
nodalnych. Ten udział chrześcijan jest bar-
dzo ważny i niezastąpiony. Być może zo-
stanie zaproszony Pan do udziału w pra-
cach Zespołu Synodalnego, który powi-
nien do końca grudnia 2007 r. zawiązać się 
w parafii. Jeżeli z takiej możliwości nie bę-
dzie mógł Pan skorzystać, to zawsze pozo-
stają pytania, które poprzez Zespół Syno-
dalny czy też bezpośrednio można kiero-
wać do Sekretariatu Synodu.

KRYSTYNA NALEWAJKO, (51 L.), KSIĘGOWA, BO-
LESŁAWIEC: Prace synodu mają m.in. wyty-
czyć linie działalności duszpasterskiej w 
diecezji oraz ujednolicić liturgię. Czy to 
znaczy, że wcześniej tego nie zrobiono? 

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: A czy dziecko od 
urodzenia jest już człowiekiem dojrza-
łym i nie potrzebuje żadnych korekt po-
chodzących od rodziców i wychowaw-
ców? Tak też jest z duszpaster-
stwem na każdym poziomie: na-
uczycielskim, liturgicznym i pa-
sterskim. Zawsze można i należy 
działania poprawiać i dostosowy-
wać do oczekiwań i mentalności 
ludzi, nie tracąc przy tym istot-
nych i niezmiennych treści doty-
czących wiary i moralności.

MONIKA ZAWADZKA, (18 L.), LICEALISTKA, LUBIN: Co 
to jest „kościelne prawo partykularne”. Czy-
tałam, że tym także ma zająć się synod?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: Kościelne prawo 
partykularne w rzeczywistości jest tożsa-
me, co do podstawowych zasad, z prawem 
powszechnym obowiązującym cały Kościół. 
Kościół katolicki kieruje się Kodeksem Pra-
wa Kanonicznego. Różnica polega na pew-
nych uszczegółowieniach zawartych w pra-
wie partykularnym (z języka łacińskiego 
particula – cząstka), które należy wprowa-
dzić ze względu na inne doświadczenia 
różnych społeczności lokalnych. Chodzi 

tutaj o uwarunkowania kultural-
no-społeczne i historyczne. Wspól-
noty ludzkie na pewno w tych wy-
miarach różnią się od siebie.

MIKOŁAJ ANDRUSIAK, (20 L.), UCZEŃ 
TECHNIKUM, ZGORZELEC: Kto mianował 
duchownych i świeckich do pracy w 

komisjach synodalnych? Czy mieli na to 
wpływ parafianie? 

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: Biskup legni-
cki Stefan Cichy zdecydował, że będzie 
dziesięć Komisji Synodalnych i powołał 
ich przewodniczących. Następnie każdy 
z przewodniczących musiał zebrać od 10 
do 15 członków komisji. Aby tak dobrany 
zespół mógł rozpocząć swoją działalność, 
wytypowane przez przewodniczącego Ko-
misji osoby musiały zyskać aprobatę bi-
skupa diecezjalnego. 

MARIA MARZEC, (63 L.), EMERYTKA, LEGNICA: 
Dlaczego synod ma trwać akurat pięć lat? 

A jeśli komisje skończą pracę wcześniej al-
bo później?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: Czas trwania sy-
nodu nie jest uzależniony od tego, czy Ko-
misje Synodalne skończyły swoją pracę, 
bowiem może się zdarzyć, że Synod już 
został uroczyście zamknięty, a statuty sy-
nodalne potrzebują jeszcze stosownego 
dopracowania, np. redaktorskiego. Może 
być naprawdę różnie. Biskup diecezjalny 
ustala przedział czasowy, w ramach które-
go realizowana jest tak zwana katecheza 
synodalna. Jej wygłoszenie ma tutaj zasad-
nicze znaczenie, wszak cele synodu mają 
charakter duszpasterski, a nie inny.

ZYGMUNT MATWIEJCZUK, (49 L.), PRZEDSIĘBIOR-
CA, JAWOR: Czy ktoś będzie nas informował 
na bieżąco o postępach prac poszczegól-
nych komisji synodalnych? W jaki sposób?

KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ: Zadanie informo-
wania parafian o przebiegu prac synodal-
nych spoczywa przede wszystkim na dusz-
pasterzach, którzy w ramach homilii czy ka-
techez będą przekazywali, co się dzieje na 
synodzie. Również inni członkowie Zespo-
łów Synodalnych winni dzielić się tym, w 
czym uczestniczą. Synod nie jest i nie mo-
że być wydarzeniem zamkniętym. Wprost 
przeciwnie, właśnie o to chodzi, aby jak naj-
większa liczba osób, zwłaszcza katolików 
świeckich w nim uczestniczyła. Zaintereso-
wanych odsyłamy do specjalnej strony in-
ternetowej poświęconej synodowi: www.
synod.diecezja.legnica.pl. Nie sposób tak-
że nie zachęcić do czytania prasy katolickiej 
ukazującej się w naszej diecezji, na łamach 
której problematyka synodalna jest już obfi-
cie poruszana. 

Na pytania Czytelników „Gościa Niedzielnego” 
odpowiada ks. Bogusław Drożdż, 
sekretarz generalny I Synodu Diecezji 
Legnickiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czekamy na kolejne pytania dotyczące sy-
nodu. Prosimy je kierować mailem na adres: 
legnica@goscniedzielny.pl lub pocztą tra-
dycyjną: ks. Grzegorz Wieszewski, pl. Kard. 
S. Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica. Czekamy 
też na telefony od Czytelników, pod nume-
rami: 664 006 672, 664 006 673, 664 006 
674. Na wszystkie pytania w kolejnych nume-
rach „Gościa Niedzielnego” będzie odpowia-
dał ks. Bogusław Drożdż, sekretarz generalny 
I Synodu Diecezji Legnickiej.



W synodzie 
wezmą udział 
przedstawiciele 
wszystkich 
wspólnot 
diecezjalnych
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Zapraszamy
 MŁODZIEŻOWY FESTI- 
WAL TEATRÓW CHRZEŚCI- 
JAŃSKICH diecezji legnickiej 
odbędzie się od 19 do 21 PAŹ-
DZIERNIKA w Polkowicach, przy pa-
rafii pw. Matki Bożej Królowej 
Polski. Format i tematyka spek-
takli dowolne. Zgłoszenia przyj-
mowane są do 15 PAŹDZIERNIKA. 
Szczegółowe informacje pod nr. 
tel. 509 477 789 oraz e-mailem: 
panczita13@o2.pl.
 SPOTKANIE W DUSZPA- 
STERSTWIE LUDZI PRACY 
’90 odbędzie się w czwartek, 
18 PAŹDZIERNIKA, o godz. 18.oo, 
w klasztorze franciszkanów 
brązowych w Legnicy, przy ul. 
Macieja Rataja 23. Rafał Ślusarz 
(senator RP) wygłosi prelekcję 
pt. „Czy polityk może być zba-
wiony?”. Udział w dyskusji za-
powiedział Roman Kulczycki, 
wicewojewoda dolnośląski.
 PAMIĘCI JANA PAWŁA II 
– wieczór poezji. 15 PAŹDZIERNI- 
KA, godz. 16.30, Klub Nauczy-
ciela, ul. Jordana, Legnica.
 OJCA GRANDE PRZE-
PISY NA ZDROWE ŻY-
CIE. To już trzecie spotkanie 
z cyklu prelekcji Ojca Grande. 
Odbędzie się 16 PAŹDZIERNIKA, 
o godz.17.00 w SDK „Atrium” 
przy ul. Pomorskiej w Legnicy. 
Kolejne – 23 PAŹDZIERNIKA o 
godz. 17.00.
 790-LECIE ISTNIE-
NIA PARAFII W SŁUPIE. 
Uroczystą Mszę św. z tej okazji, 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, od-
prawi 21 PAŹDZIERNIKA o godz. 
13.00, bp Stefan Cichy.
 BIURO KATOLICKIEGO 
STOWARZYSZENIA MŁO- 
DZIEŻY Diecezji Legnickiej słu-
ży radą w kwestii funkcjonowa-
nia KSM, formacji oraz zakłada-
nia nowych oddziałów. Może 
pomóc w koordynacji różnorod-
nych przedsięwzięć młodzieżo-
wych i formacji młodzieży. Z 
pomocy mogą korzystać wszy-
scy, nie tylko członkowie i księ-
ża asystenci KSM. Biuro mie-
ści się przy ul. Nadbrzeżnej 3, 
w Legnicy (parafia św. Jacka). 
Czynne jest w pon., wt., czw. i 
pt. w godz. 8–16, a w śr.: 10–
18. Tel./faks: 076 724 43 75. 
Internet: www.ksm.legnica.pl, 
e-mail: ksmdl@perspectiva.pl.



150 lat Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zawsze na służbie
Siostry Franciszkanki Rodziny 
Maryi były pierwszym 
zgromadzeniem zakonnym, które 
tuż po wojnie, we wrześniu 1945 r. 
podjęło pracę w Legnicy. 
Od tamtej pory służą swą pracą 
jej mieszkańcom.

Ta ciągła, wytrwała pra-
ca jest wpisana w charyzmat 
zgromadzenia. Powstało ono 
w 1857 r. w niezwykle trud-
nych czasach, kiedy Polski nie 
było nawet na mapach Europy. 
Wówczas w Petersburgu, w car-
skiej Rosji, pracę zaczął młody 
ksiądz Zygmunt Feliński.

Boże dzieło
Ks. Feliński szybko dostrzegł 

ogromną potrzebę wspierania 
sierot, chorych, osób starszych i 
samotnych. Wśród swoich peni-
tentek znalazł pierwsze powo-
łania i założył zgromadzenie za-
konne Rodzina Maryi. W wyda-
rzeniach tych widać Boże dzia-
łania. Bo trzeba pamiętać, że w 
tamtych czasach zamykano koś-
cioły, a gorliwych kapłanów wy-
syłano na Syberię. Tymczasem 
sam car złożył podpis na statu-
cie nowo powstałego schroniska 
katolickiego. W rzeczywistości 
stało się ono zalążkiem nowego 
zgromadzenia. Wkrótce zaczęły 
powstawać kolejne przytułki dla 
dzieci oraz ludzi starszych i cho-
rych. Z biegiem lat siostry zaczę-
ły zakładać również szkoły i bur-
sy dla młodzieży. – Kiedy byłam 
młoda i szukałam swego powo-
łania, miałam styczność z różny-
mi zgromadzeniami – opowiada 
s. Małgorzata Pasztetnik, prze-
łożona domu. – Jednak posta-
wa sióstr Rodziny Maryi, ich za-
angażowanie w to, co robią, tak 
mnie zafascynowały, że sama 
wstąpiłam do zgromadzenia.

Legnica
Kiedy 62 lata temu przyje-

chały do Legnicy, w krótkim cza-
sie założyły 5 przedszkoli, w 
których same uczyły. Po kilku la-

tach komuniści zabra-
li siostrom przedszko-
la, one zaś zaczęły ka-
techizację przy para-
fiach. Przygotowywa-
ły dzieci i młodzież do 
pierwszych sakramen-
tów: spowiedzi i Ko-
munii świętej. W ostatnich la-
tach znowu pracują w szkołach i 
przedszkolach. Dwa razy w roku 
organizują spotkania rekolekcyj-
ne dla dziewcząt.

Poza katechezą siostry od 
samego początku pracują jako 
zakrystianki w kościołach Świę-
tej Trójcy oraz św. Jacka. Często 
w ciągu dnia odwiedzały osoby 
chore i starsze, przynosząc im 
posiłki i dobre słowo. W 2001 r. 
siostry rozpoczęły pracę w Ku-
rii Biskupiej. Dwa lata temu w 
Legnicy powstała ich nowa pla-
cówka przy rezydencji bisku-
piej, gdzie trzy siostry zaczęły 
służyć swoja pomocą.

Siostry ze wspólnoty przy 
parafii św. Jacka to: s. Małgorza-
ta Pasztetnik – przełożona, pra-
cuje w Kurii Biskupiej, s. Anna 
Wzięch – katechetka w SP nr 1, 
s. Elżbieta Banaszak – zakry-
stianka w kościele Świętej Trój-
cy, s. Bogusława Gajowska – 
katechetka w SP nr 6 i przed-
szkolach nr 3 i 8 oraz s. Sabina 
Preuss – zakrystianka i organist-
ka w kościele św. Jacka. Z tej 
grupy s. Sabina jest w Legnicy 

najdłużej, już trzynasty 
rok. – Muszę przyznać, 
że zawsze byłyśmy ser-
decznie przyjmowane 
w tutejszej społeczno-
ści i nigdy nie spotka-
łam się ze złym sło-
wem – opowiada.

Jubileusz
W ciągu kilkudziesięciu lat 

z Legnicy i okolic do Rodzi-
ny Maryi przystąpiło ok. 20 
dziewcząt. W tym czasie sio-
stry wychowały kilka pokoleń 
legniczan. Nic więc dziwne-
go, że 7 października, kiedy w 
sanktuarium św. Jacka w Legni-
cy bp Stefan Cichy odprawiał 
uroczystą Mszę św. z okazji Ju-
bileuszu 150-lecia istnienia za-
konu, kościół był pełen ludzi.

Drugim miastem na terenie 
naszej diecezji, w którym przeby-
wają siostry, jest Jelenia Góra. Od 
kilku lat pracują w tamtejszym 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym Caritas, gdzie służą star-
szym osobom pomocą pielęg-
niarską i wsparciem duchowym. 
W Jeleniej Górze uroczystości 
związane z jubileuszem zgroma-
dzenia odbędą się 14 paździer-
nika w parafii MB Królowej Pol-
ski i św. Franciszka z Asyżu. Tam 
Mszę św. o godz. 12.00 odprawi 
bp Stefan Regmunt.

MIROSŁAW JAROSZ

Franciszkanki 
Rodziny Maryi 
w kaplicy 
swojego 
legnickiego 
domu
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Mimo że wielu młodych wyjechało z Osiecznicy do 
pracy za granicę, młodsi koledzy nie mają ich za 
swoich idoli. – Dzięki Bogu nie brakuje wśród mo-
ich ministrantów takich, co już teraz deklarują po-
zostanie w swojej rodzinnej miejscowości nawet 
po skończeniu szkół i uniwersytetów – zapewnia 
ks. Tadeusz Stelmach. Tym bardziej że nasza leśna 
okolica, słynąca do niedawna wyłącznie z piasków 
szklarskich, tartaków i bezkresnych czystych lasów, 
teraz ma szansę wyrosnąć na prężny ośrodek tury-
styczny. A to za sprawą znanego w całej Europie ze-
społu pałacowego w Kliczkowie. – Już teraz znala-
zło tam pracę wielu mieszkańców Osiecznicy, a to 
dopiero początek rozwoju tej branży na naszym te-
renie – mówi ks. proboszcz. – Każdy wjeżdżający 
do nas widzi, że mamy wspaniałe drogi. Inna spra-
wa, że młodzież w Osiecznicy chętnie podróżuje ze 
swoim kapłanem. Na brak chętnych na pielgrzym-
kowe wyjazdy do Lichenia, Lubiąża czy Lednicy nikt 
nie narzeka. Po wyprawach pozostają pamiątko-
we fotografie, wiszące w kościelnym przedsionku. 
Z roku na rok ich przybywa...

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w dni powszednie: 18.00 (zimą 17.00)
  Msze św. w niedziele: 8.30, 11.30 (kościół filialny  

w Kliczkowie)
  Odpust parafialny – 14 sierpnia

KS. TADEUSZ 
STELMACH

Ma 54 lata. Święcenia kapłań-
skie otrzymał we Wrocławiu 
w 1981 roku. Jako wikary po-
sługiwał w Ścinawce Średniej, 
Oławie i Jelczu-Laskowicach. 
Przez trzy lata był rektorem 
ośrodka duszpasterskiego w 
Osiecznicy. Od 1994 roku jest 
pierwszym proboszczem pa-
rafii w Osiecznicy. 

Architektura kościoła 
parafialnego wyróżnia  
go spośród innych 
świątyń naszej diecezji

Dopiero trzynaście lat 
temu z Samodzielnego 
Ośrodka Duszpasterskiego 
utworzono w Osiecznicy 
prawdziwą parafię.

W czerwcu 1987 roku 
władze kościelne postano-
wiły o powstaniu w nie-
wielkiej Osiecznicy k. Bo-
lesławca nowego ośrodka 
ewangelizacyjnego. Jego 
pierwszym rektorem zo-
stał ks. Jan Dąbski, obecny 
dziekan dekanatu w Leś-
nej. W tym roku przypa-
da okrągła, 20. rocznica 
istnienia na tym terenie 
ośrodka duszpasterskie-
go. Przed dwudziestu laty 
jego istnienie zainauguro-
wała Msza św., odprawio-
na pod rozłożystym dę-
bem, który dziś stoi za bu-
dynkiem plebanii.

Na początek 
– Pasterka
Najpierw powsta-

ła plebania,  pierwotnie 
przeznaczona na dom ka-
techetyczny. Tutaj od koń-
ca lat 80. miały uczęszczać 
na lekcje religii osieczni-
ckie dzieci. I uczęszcza-
ły, bo wtedy jeszcze nie 
katechizowano młodzie-
ży w szkołach. Dziś sytu-
acja uległa zmianie. Mło-
dzież wiedzę o swojej 
wierze czerpie od kate-
chetów, uczących w miej-
scowej szkole podstawo-
wej oraz w gimnazjum. 
Tej ostatniej placówce na-
dano niedawno imię Ja-
na Pawła II. Na uroczy-
stościach nominacyjnych 
obecny był Stefan Cichy, 
biskup legnicki. 

Codzienność lat osiem- 
dziesiątych, lat, kiedy po-

wstawał w Osiecznicy 
Samodzielny Ośrodek 
Duszpasterski, zmusza-
ła kapłanów i wiernych 
do minimalizowania 
swoich aspiracji archi-
tektoniczno-budowla-
nych. Dlatego najpierw 
wybudowano przy do-
mu katechetycznym nie-
wielką kaplicę, która do-
piero później, z biegiem 
lat, przekształciła się w 
skromny, ale uroczy i 
schludny kościółek. Ten 
swojski dom Boży służy 
tutejszym parafianom 
już kilkanaście lat. „Bo-
gu na chwałę, a ludziom 
na pożytek”, jak mawia 
ks. proboszcz. Pierwszą 
Mszę św. odprawiono w 
nowym kościele na Pa-
sterkę, 24 grudnia 1991 
roku.

Nie wszyscy 
wyjadą
Po trzynastu latach ist-

nienia parafii liczba wier-
nych na jej terenie sta-
le wzrasta. Obecnie liczy 
nieco ponad 1400 para-
fian. Wzrasta także ilość 
nowych domów, które 
wyrastają na obrzeżach 
Osiecznicy. Jak podkre-

śla ks. Tadeusz Stelmach, 
proboszcz w Osiecznicy, 
jego parafianie to w du-
żej liczbie ludzie średnie-
go i młodego pokolenia, 
w bardzo dużym odset-
ku z wyższym wykształ-
ceniem. To oni mają bu-
dować w przyszłych latach 
lokalną społeczność katoli-
cką w tej miejscowości. Bo 
mimo że wielkich zakła-
dów przemysłowych nie 
ma w okolicy, ludzie lubią 
tu się osiedlać. Jednym z 
największych jest niedale-
ka piaskownia, skąd pozy-
skuje się doskonałej jako-
ści piasek szklarski, zna-
ny w całej Europie. A poza 
tym są tu tartaki, bo woko-
ło lasy, lasy, lasy... A pośród 
nich ludzie pracowici, po-
bożni i zapobiegliwi. Tak 
jak wójt Osiecznicy Walde-
mar Nalazek, z którym ks. 
proboszcz utrzymuje do-
skonałe kontakty. I to nie 
tylko w sprawach admini-
stracyjno-gospodarczych, 
ale i duchowych, bo wójt 
jest stale obecny na nie-
dzielnych Mszach św.

ROMAN TOMCZAK

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Osiecznicy

Przy kliczkowskich murach
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Filialny kościół pw. Trzech 
Króli w Kliczkowie pochodzi 
z XV wieku

legnica@goscniedzielny.pl
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