
LEGNICKI
2 kwietnia 2006  nr 14/27

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

2 kw
ietnia 2006

I

W tę niedzielę przeży-
wamy dzień szczegól-

ny. Rok temu odszedł od nas 
sługa Boży Jan Paweł II. To 
czas refleksji i pytań. Na przy-
kład: jak przeżyliśmy ten rok 
bez niego? Jak bez niego 
będzie wyglądał Światowy 
Dzień Młodzieży (str. VI)?  
Ale to może być także czas 
odpowiedzi, jasnych i szcze-
rych jak kartka wypominko-
wa, wysłana tydzień temu do 
Krzeszowa. Czy Twoja kartka 
też tam jest? 

ROMAN TOMCZAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Uroczystości diecezjalne 

I ROCZNICY ŚMIERCI papieża 
Jana Pawła II w Krzeszowie

  KONCERT „POKOLENIE JP II” 
w Jaworze

  SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI 
– co to takiego?

  Wystawa fotograficzna 
„RODZINA” w Legnicy 

  PARAFIA PW. MATKI BOŻEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ 
w Rokitkach

Zabiegi Zgorzelca i Görlitz o tytuł 
Kulturalnej Stolicy Europy w roku 2010 

stają się coraz bardziej spektakularne. 
Kolejnym elementem kampanii był mara-
ton, jaki wyruszył 23 marca z miast nad Nysą 
Łużycką do Brukseli. 100 maratończyków – 
Polaków i Niemców ze Zgorzelca i Görlitz 
– pokonało dystans ok. 1000 km, a więc 
na każdego przypadł 10-kilometrowy odci-
nek.W czerwcu specjalna komisja europej-
ska wyda werdykt, które z pozostałych na 
placu boju o tytuł miast, Zgorzelec/Görlitz
czy niemieckie Essen, zostanie kulturalną 

stolicą Europy. W uro-
czystości startu do ma-
ratonu wzięli udział 
mieszkańcy obu miast, 
przedstawiciele magis-
tratów oraz Kościo-
łów katolickiego i prote-
stanckiego. 

BIEGIEM DO KULTURY

Maratończycy 
po drodze 
do Brukseli 
przebiegli 
po granicznym 
Moście 
Staromiejskim
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Uroczystą Mszą św. 
w katedrze legnickiej uczczono XIV-
-lecie ustanowienia diecezji legnickiej.

W uroczystościach, które od-
były się 25 marca, udział wzię-
li m.in. metropolita wrocławski 
Marian Gołębiewski,  biskup se-
nior diecezji Hradec Králové Ka-
rel Otcenašek, biskup greckokato-
lickiej diecezji wrocławsko-gdań-
skiej Włodzimierz Juszczak, kano-
nik legnickiej kapituły katedralnej 
ks. prałat Peter C. Birkner oraz 
wicewojewoda dolnośląski Ro-
man Kulczycki. Przybyli także 
przedstawiciele polskiego par-
lamentu oraz samorządowych 
władz Legnicy. 

Mszy św. przewod-
niczył biskup legnicki 
Stefan Cichy, który po 
raz pierwszy świętował 
rocznicę ustanowienia diece-
zji jako jej biskup. W homilii 
biskup Stefan Cichy przy-
pomniał, że obchodzo-
ny 25 marca dzień usta-
nowienia diecezji legni-
ckiej jest także obcho-

dzony jako Dzień Świę-
tości Życia. Ten z kolei 
można uznać za owoc 
encykliki Jana Pawła II 
Evangelium vitae, w której 
Sługa Boży przypomina 

o wielkiej war-
tości ludzkie-
go życia. – W 
tym dniu wszy-
scy modlimy 

się, żeby życie by-
ło szanowane od chwili po-
częcia, do naturalnej śmierci 

– mówił biskup Cichy. Na 
zakończenie biskup leg-
nicki podziękował pierw-
szemu biskupowi legni-

ckiemu Tadeuszowi Ry-
bakowi oraz wszyst-
kim, którzy w pracy na 
rzecz diecezji brali czyn-
ny udział, za stworzenie 
trwałych podwalin Koś-
cioła legnickiego.

Po uroczystej Mszy 
św. biskup legnicki od-
znaczył 19 osób meda-
lami „Zasłużony dla Die-
cezji Legnickiej”. Udeko-

rowane zostały osoby, które w 
ostatnim roku szczególnie pilnie 
i sumiennie pracowały na rzecz 
diecezji legnickiej, a także jej  do-
brodzieje i fundatorzy.

ROMAN TOMCZAK

W uroczystoś-
ciach udział 
wzięli abp Marian 
Gołębiewski 
(pierwszy z lewej) 
oraz 
bp grecko-
katolicki 
Włodzimierz 
Juszczak 
(drugi z lewej)

25 marca 1992 roku Jan Paweł II erygował diecezję legnicką

W dniu Świętości Życia
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ło szanowane od chwili po-
częcia, do naturalnej śmierci 

rocznicę ustanowienia diece-
zji jako jej biskup. W homilii 
rocznicę ustanowienia diece-
zji jako jej biskup. W homilii 

Medal 
„Zasłużony 
dla Diecezji 
Legnickiej”

‹
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Srebrna gmina

BOLESŁAWIEC. Podczas Zgro-
madzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich, 16 marca prezy-
dent Bolesławca Piotr Roman (na 
zdj. w środku) odebrał puchar i 
okolicznościowy dyplom dla Gmi-
ny Miejskiej Bolesławiec, która za-
jęła II miejsce wśród gmin dolno-
śląskich (XII w Polsce) w „Rankin-
gu najlepszych gmin 2005”. Bo-
lesławiec wyprzedziła tylko Pola-

nica Zdrój, zwycięzca całego ran-
kingu.  Organizatorem prowa-
dzonego corocznie rankingu jest 
Związek Powiatów Polskich. Po-
wiat, miasto na prawach powia-
tu lub gmina są oceniane w zakre-
sie promocji jednostki, wspierania 
rozwoju społeczeństwa informa-
tycznego, poprawy jakości obsłu-
gi mieszkańców oraz rozwoju in-
formacyjnego.

Cudze chwalicie...
BOLKÓW. Rezerwat Przyro-
dy „Buki Sudeckie” to jedna z 
najpiękniejszych atrakcji tury-
stycznych gminy Bolków. Kolej-
nym po „Jaskini Imieninowej”. 
Utworzony został w 1993 ro-
ku w celu zachowania natural-
nych zbiorowisk leśnych, głów-
nie żyznej buczyny sudeckiej 
wraz z rzadkimi i chronionymi 
gatunkami roślin. „Buki Sude-
ckie” to obszar o powierzchni 
174,42 ha na terenie Gór Ka-
czawskich. Na podstawie ba-
dań florystycznych stwierdzo-
no tu występowanie 284 ga-

tunków roślin naczyniowych, 
należących do 56 rodzin. Na 
szczególną uwagę zasługuje 
liczne występowanie w runie 
żywca dziewięciolistnego oraz 
czosnku niedźwiedziego. Roś-
nie tutaj również buk zwy-
czajny, lilia złotogłów, waw-
rzynek wilczełyko oraz licz-
ne gatunki storczyków. W re-
zerwacie znajdziemy 18 ga-
tunków roślin podlegających 
ochronie, w tym 11 objętych 
ścisłą ochroną, np. storczy-
ka plamistego i pokrzyk wil-
czą jagodę.

Konkurs biblijny!
ABY WYGRAĆ WEJŚCIÓW-
KI do polkowickiego Aquaparku 
wystarczy odpowiedzieć na jed-
no pytanie: „Jezus wyrzucał złe-
go ducha (u tego), który był nie-
my”. Jakie znamienne słowa wy-
powiedział Jezus na końcu frag-
mentu Ewangelii wg św. Łuka-
sza o wyrzucaniu złych duchów? 
Odpowiedzi, wraz z dokładnym 
adresem, prosimy przesyłać do 

31 marca na adres: Legnicki „Gość 
Niedzielny”, ul. kard. B. Kominka 
1a, 59-100 Polkowice lub e-mai-
lem: legnica@goscniedzielny.
pl, z dopiskiem: „Konkurs biblij-
ny”. Spośród autorów popraw-
nych odpowiedzi na bieżące pyta-
nie wylosujemy jedną osobę, któ-
ra otrzyma dwie jednogodzinne 
wejściówki do Aquaparku. Życzy-
my dobrej zabawy!

Wakacje z Caritas
LEGNICA. Caritas Diecezji Leg-
nickiej już po raz kolejny orga-
nizuje kolonie letnie dla dzieci i 
młodzieży oraz wczasy nad mo-
rzem dla osób starszych, samot-
nych i niepełnosprawnych. Dzieci 
i młodzież będą miały możliwość 
wypoczynku we Lwówku Śląskim, 
Janowicach Wielkich, Lubiatowie 
oraz w Dąbkach i Ustroniu Mor-
skim. Będzie mogło wyjechać bli-
sko 3500 osób. Zgłoszeń grup po-
winny dokonać parafie. Planowa-
ne jest pięć 2-tygodniowych tur-
nusów w terminie od 24.06 do 
31.08. Obowiązuje częściowa od-
płatność.

Dorośli mogą wypoczywać 
w nadmorskich miejscowościach 
Dąbki i Ustronie Morskie w ter-
minach: 13.05–26.05; 27.05–
09.06; 10.06–23.06; 01.09–14.09. 
Uczestnicy pokrywają jedynie 
część kosztów w wysokości 600 
zł. W cenie mają zapewnione za-
kwaterowanie w pokojach czte-
roosobowych, pełne wyżywienie, 
opiekę duchową i pielęgniarską, 
transport autokarowy z Legnicy 
w obie strony oraz jedną inhalację 
leczniczą w dni robocze. 

Chętni mogą zgłaszać się w 
swoich parafiach lub w legnickim 
biurze Caritas.

Mówiący portal miejski
ZŁOTORYJA. Urząd Miej-
ski w Złotoryi zakupił specjal-
ny program umożliwiający dzię-
ki współpracy witryny z progra-
mem o nazwie Intelligent Web 
Reader korzystanie ze stron  
miejskiego portalu interneto-
wego przez osoby niewidome. 
Ze złotoryjskiej strony www.zlo-
toryja.pl jednym „kliknięciem 
myszy” można ściągnąć aplika-
cję, która po zainstalowaniu sa-
ma „czyta” całą jej zawartość. 
Bezpłatną mówiącą przeglądar-
kę można uruchomić nawet na 
starszym sprzęcie komputero-
wym. Pozwala na to interneto-
wy syntezator mowy. Po zain-
stalowaniu i uruchomieniu pro-
gramu rozpoczyna się lekcja wy-
jaśniająca w prosty sposób zasa-
dy obsługi. 

Złotoryja i Gdynia jako pierw-
sze miasta w Polsce wprowadza-
ją jednocześnie możliwość odsłu-
chiwania na swoich stronach waż-
niejszych informacji o mieście bez 
zainstalowanego Intelligent Web 
Readera. Ta opcja ma uatrakcyjnić 
stronę oraz służyć osobom, które 
nie mają czasu na tradycyjne czy-
tanie informacji o mieście. 

U
M

IG
 B

O
LE

SŁ
AW

IE
C

Rezerwat „Buki Sudeckie” jest miejscem wędrówek turystów i botaników
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Oficjalne logo Intelligent Web 
Reader



MIROSŁAW JAROSZ: – Jak 
samorząd województwa dol-
nośląskiego może pomóc w 
rozwoju kultury?

ANDRZEJ PAWLUSZEK: – Po pierw-
sze, są to środki bezpośrednio 
przekazywane do 17 placówek 
kultury na Dolnym Śląsku, któ-
re mamy pod swoją opieką, m.in. 
muzeów filharmonii i teatrów. Po 
drugie, dwa razy w roku ogłasza-
my otwarty konkurs ofert dla or-
ganizacji pozarządowych na or-
ganizowanie imprez kulturalnych. 
Po trzecie istnieje możliwość 
zwiększania ustalonych wcześniej 
budżetów dla naszych placówek, 
na dodatkowe działania, np. wy-
stawy czasowe w muzeach.

Jakie priorytety przyjęliście na 
ten rok?

– Zarówno w zeszłym, jak i 
w tym roku priorytetem jest wy-
prowadzenie z zapaści finansowej 

placówek kultury. To nam 
się udało. Poprzedni rząd 
tylko na samym Dolnym 
Śląsku obciął dotacje na 
kulturę o 8 mln. zł. Dwa 
lata temu skorzystaliśmy 
z możliwości współfinan-
sowania placówek kultu-

ry przez różne podmioty. Pozy-
skaliśmy dodatkowe środki z bu-
dżetu centralnego i samorządów 
lokalnych. Np. w Legnicy udało 
się podpisać z prezydentem mia-
sta umowę o współprowadzeniu 
tamtejszego teatru. Dzięki tym 
wszystkim działaniom nie dość, 
że udało się nam zatkać dziurę 
budżetową, to środki na kulturę 
zwiększyły się dwukrotnie.

Jakie są najważniejsze wydarze-
nia kulturalne i działania, któ-
re w tym roku będą wspierane 
przez Urząd Marszałkowski?

– Na pewno należy tu wymie-
nić wrześniową edycję Wratisla-
vii Cantans, już pod nowym kie-
rownictwem. Duże nadzieje wią-
żemy również z kolejnymi przed-
sięwzięciami Opery Wrocławskiej 
w niedawno oddanym do użyt-
ku nowym gmachu. Opera ma te-
raz szanse rozwinąć skrzydła. O 

przedsięwzięciach w Hali Ludo-
wej można mówić wiele dobrego, 
także ze względu na atrakcyjność 
turystyczną, jednak akustyka tej 
hali zupełnie nie odpowiada ocze-
kiwaniom melomanów. Duże zna-
czenie ma dla nas również Mu-
zeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
Chcemy nawet zrealizować pro-
jekt wspólnie z IPN-em, dotyczący 
totalitaryzmu, zbrodni faszystow-
skich i komunistycznych. 

Kto ma finansować kulturę?

– To jest trudne pytanie, bo 
z jednej strony powinien to być 
mechanizm mecenatu państwa, 
który obejmowałby te najbardziej 
istotne i wartościowe wydarze-
nia i instytucje kultury. Nie moż-
na finansowania pozostawić je-
dynie samorządom lokalnym, bo 
wtedy zawsze znajdują się spra-
wy ważniejsze: szkoły, przedszko-
la, drogi itd. Na kulturze zawsze 
najłatwiej oszczędzać. Z drugiej 
zaś strony nieodzowny jest mece-
nat prywatny. Jednak nie jestem 
do końca przekonany co do me-
cenatu prywatnego, bo najczęś-
ciej wspiera on tylko działania naj-
głośniejsze, kontrowersyjne, czę-
sto idzie w kierunku „taniego po-

klasku”. Jeżeli pozostałby tylko 
mecenat prywatny, istniałoby du-
że zagrożenie, że nie będą wspie-
rane przedsięwzięcia wartościo-
we artystycznie, a kultura została-
by zepchnięta w kąt. 

Jaką możliwość wsparcia przed-
sięwzięć kultury ma Urząd Mar-
szałkowski?

– Głównie finansową. W tym 
roku zwiększyliśmy budżet (35 
mln w zeszłym roku, 42 mln w 
tym roku) na instytucje kultury, 
które podlegają Urzędowi Mar-
szałkowskiemu. Nie zawsze jeste-
śmy zadowoleni z tego, co pre-
zentują finansowane przez nas in-
stytucje, jednak z drugiej strony, 
kiedy politycy biorą się za ukła-
danie repertuarów w teatrze lub 
określają tematy wystaw, wtedy 
nic dobrego z tego nie wychodzi. 
Dlatego staramy się stwarzać do-
bre możliwości instytucjom i nie 
ingerować w ich działalność w 
sensie merytorycznym. 

*Andrzej Pawluszek jest Członkiem 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
odpowiedzialnym za edukację,  
naukę, kulturę, sport, turystykę  
oraz promocję regionu.
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Ze środków z budżetu i samorządów

Wspierając kulturę

Muzyka w duszpasterstwie dzieci

Schole w Akademii
Warsztaty Muzyczno- 

-Liturgiczne dla kierowni-
ków scholi dziecięco-młodzie-
żowych oraz organistów rozpo-
czną się 21 kwietnia. 

Warsztaty potrwają do so-
boty, 22 kwietnia. W progra-
mie znajdą się m.in. wykłady i 
ćwiczenia dla osób zaangażo-
wanych w prowadzenie scholi. 
Wykłady przygotowali ks. Paweł 
Cembrowicz, ks. Piotr Dębski, 
ks. Stanisław Nowak oraz Iwo-
na Polak. Zajęcia poprowadzą 
Małgorzata Podzielny, dr Mar-
ta Kierska-Witczak i Bogdan Ta-
bisz. Dwudniowe warsztaty bę-
dą się odbywały w salach Akade-
mii Muzycznej im. K. Lipińskie-

go we Wrocławiu. Wrocławska 
akademia jest bowiem, obok Re-
feratu Muzyki Kościelnej Legni-
ckiej Kurii Biskupiej, ich współ-
organizatorem. Program za-
jęć przewiduje także uroczy-
stą Mszę św. z udziałem dzie-
ci w Bazylice Mniejszej pw. św. 
Elżbiety we Wrocławiu. Msza 
św. wzbogacona będzie oprawą 
muzyczną podsumowującą war-
sztatowe spotkania. 

Nadal przyjmowane są zgło-
szenia do udziału w warszta-
tach. Kartę zgłoszeniową moż-
na pobrać na stronie interneto-
wej diecezji legnickiej: www.
diecezja.legnica.pl.

ROMAN TOMCZAK

 R E K L A M A 

Rozmowa z Andrzejem 
Pawluszkiem*  
członkiem Zarządu 
Województwa 
Dolnośląskiego
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Ojciec Jan Grande podpowiada jak jeść, by zdrowo żyć

Jeść z sensem
Przygotowanie do świąt 

Wielkiej Nocy to czas, 
w którym intensywniej 
pracujemy nad sobą. 

Okres Wielkiego Postu jest 
znakomitą okazją do tego, by 
przygotować się nie tylko du-
chowo, ale również oczyścić 
swój organizm. Ograniczając 
ilości pokarmów z nasze-
go organizmu, zaczyna spa-
lać się niepotrzebny tłuszcz. 
Wracamy do prawidłowej syl-
wetki. Potrzebne jest jednak 
do tego systematyczne i kon-
sekwentne działanie.

Dla ducha i ciała

Większość z nas zupełnie 
niepotrzebnie spożywa o po-
nad 1/3 pokarmów za dużo, 
trzeba zatem je ograniczyć. 
Warto też praktykować tra-
dycję przodków i zachowy-
wać posty bezmięsne przy-
najmniej dwa razy w tygo-
dniu, np. środy i piątki. A kie-
dy już spożywamy mięso, to 
ze względu na jego wysoką 
kaloryczność nie wieki kawał, 
tylko małą porcję. Warto tę 
zasadę przyjąć i stosować nie 
tylko w Wielkim Poście, ale 
przez cały rok. Dorosły czło-
wiek nie potrzebuje już tak 
dużo materiału energetyczne-
go jak w młodości, w okresie 
intensywnego wzrostu. 

Największe błędy, jakie 
popełniają ludzie, to niewłaś-
ciwe odżywianie. Jedzą szyb-
ko, pochopnie, popijając w 
trakcie, a do tego mieszają ze 

sobą zupełnie nieod-
powiednio różne-

go rodzaju skład-
niki. Twierdzę, 
że 95 procent 
chorób można 
wyleczyć, sto-
sując odpowied-

nie odżywianie – mówi ojciec 
Grande.

Pracowita emerytura

Charyzmatem naszego 
zgromadzenia, zakonu bonifra-
trów, jest pomoc chorym. Pro-
wadzimy szpitale, hospicja. Od 
setek lat hodujemy zioła i ro-
bimy z nich różne mieszanki. 
Dziś mamy ich około 40 – kon-
tynuuje ojciec Jan. – Mój pierw-
szy kontakt z ziołami miałem 
wtedy, gdy jako mały chłopiec 
zbierałem je na stepach sybe-
ryjskich. Do Polski przyjecha-
łem już ciężko chory. Była to 
prawdopodobnie gruźlica je-
lit. Wówczas pomogły mi stare 
wiejskie zielarki, które przez 
wiele miesięcy opiekowały się 
mną. Po tym wszystkim mia-
łem już dużą wiedzę na temat 
ziołolecznictwa. Ale nigdy nie 
przypuszczałem, że przyda się 
to kiedyś w moim życiu zawo-
dowym. Przedwieczny jednak 
tak urządził sprawę, że po la-
tach zostałem zakonnikiem i 
to jeszcze takim, który ciężko 
pracuje od rana do wieczora i 
nie ma czasu nawet odetchnąć. 
Cały czas muszę jeszcze do te-
go coś studiować, uczyć się, 
komuś pomagać, a nie mam 
czasu, żeby umrzeć – uśmie-
cha się ojciec Grande. Po kil-
kunastu latach pracy we Wroc-

ławiu przeszedł na emery-
turę i od niedawna jest 
w Legnicy. Nie zaprzestał 

jednak udzielania porad 
wszystkim, którzy się 
do niego zgłaszają. 

tekst i zdjęcia
MIROSŁAW JAROSZ

Co kobieta ugotuje, 
tak się jej rodzina czuje 

– przypomina stare 
przysłowie 

ojciec Grande 
i od dziesiątek lat 

powtarza, 
że w 95 procentach 
zdrowie człowieka 

zależy 
od żywienia.

dużo materiału energetyczne-
go jak w młodości, w okresie 
intensywnego wzrostu. 

Największe błędy, jakie 
popełniają ludzie, to niewłaś-
ciwe odżywianie. Jedzą szyb-
ko, pochopnie, popijając w 
trakcie, a do tego mieszają ze 

sobą zupełnie nieod-
powiednio różne-

go rodzaju skład-
niki. Twierdzę, 
że 95 procent 
chorób można 
wyleczyć, sto-
sując odpowied-

lit. Wówczas pomogły mi stare 
wiejskie zielarki, które przez 
wiele miesięcy opiekowały się 
mną. Po tym wszystkim mia-
łem już dużą wiedzę na temat 
ziołolecznictwa. Ale nigdy nie 
przypuszczałem, że przyda się 
to kiedyś w moim życiu zawo-
dowym. Przedwieczny jednak 
tak urządził sprawę, że po la-
tach zostałem zakonnikiem i 
to jeszcze takim, który ciężko 
pracuje od rana do wieczora i 
nie ma czasu nawet odetchnąć. 
Cały czas muszę jeszcze do te-
go coś studiować, uczyć się, 
komuś pomagać, a nie mam 
czasu, żeby umrzeć – uśmie-
cha się ojciec Grande. Po kil-
kunastu latach pracy we Wroc-

ławiu przeszedł na emery-
turę i od niedawna jest 
w Legnicy. Nie zaprzestał 

jednak udzielania porad 
wszystkim, którzy się 
do niego zgłaszają. 

Ojciec Jan Grande 
to najbardziej znany 

z polskich bonifratrów. 
Każdemu powtarza, że: 

„Co kto zjada 
– takie zdrowie 

posiada”
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Ojciec Jan Grande podpowiada jak jeść, by zdrowo żyć

Jeść z sensem

Cudowna substancja

Pierwszym i najważniej-
szym, a zarazem najbardziej 
niedocenianym elementem ży-
wienia jest woda. Niezbędne 
minimum, jakie powinniśmy 
wypijać, to 1 litr dziennie, nie 
licząc pozostałych płynów. Jest 
ona konieczna do usuwania z 
organizmu wszelkich toksycz-
nych substancji. Warto zauwa-
żyć, że ludzki organizm skła-
da się w 75 procentach z wo-
dy. Wszelkie niedobory powo-
dują negatywne konsekwencje, 
ponieważ organizm uzupełnia 
je, zabierając wodę z poszcze-
gólnych organów. I tak na przy-
kład skutkiem niedoboru wody 

w mózgu, który w 85 procen-
tach składa się z wody, są kło-
poty z pamięcią, zawroty gło-
wy, mroczki przed oczami i po-
zory miażdżycowego niedotle-
nienia mózgu. We krwi niedo-
bór wody powoduje zagęsz-
czenie osocza, co z kolei pro-
wadzi do podwyższenia ciś-
nienia oraz zmusza serce do 
bardziej wytężonej pracy. Nie-
dobór w mięśniach przyczy-
nia się do szybszego zmęcze-
nia i zwiększenia ich wiotko-
ści, skóra jest mniej sprężysta i 
powstają zmarszczki. Bóle sta-
wów mogą być spowodowane 
niedoborem wody w kościach. 
Tyle różnych chorób, a tak pro-
ste rozwiązanie – wystarczy 
pić trochę więcej wody. 

Dobrzy bracia

Dziś, gdy wiele jest szpitali 
świeckich, w których nie brak 
znakomitych lekarzy i dosko-
nałego wyposażenia, rola Za-
konu Szpitalnego nie zmala-
ła. Wprost przeciwnie. Ojciec 
Święty Jan Paweł II podkreślał, 
że w świecie, w którym czło-
wiek cierpiący bywa spychany 
na margines życia, bonifratrzy 
mają do spełnienia wielkie za-
danie. Pełnią samarytańską po-
sługę, lecząc, opatrując rany, a 

także wspierając potrzebują-
cych modlitwą i służąc im po-
mocą duchową. 

Teraz, gdy medycyna ule-
ga odhumanizowaniu, są nie 
mniej potrzebni niż w czasach 
założyciela zgromadzenia św. 
Jana Bożego. Ich misja nie-
sienia pomocy cierpiącym jest 
kontynuacją misji Pana Jezusa, 
wielkiego Lekarza dusz i ciał.

Śniadanie  
najważniejsze
Wiosną jak najwięcej powin-

niśmy korzystać z coraz cieplej-
szych promieni słonecznych. To 
zdecydowanie poprawi nasze 
samopoczucie. Do tego wszyst-
kiego powinniśmy zacząć jadać 
coraz więcej szczypiorku, nat-
ki pietruszki i rzodkiewek, któ-
re likwidują dokuczliwe zgagi i 
wzdęcia. Do śniadań koniecznie 
pić dużą szklankę kakao natural-
nego, bogatego w kofeinę, wita-
miny i magnez, potrzebny nam 
do zwalczania nerwowości i re-
gulowania „zegara biologiczne-
go”. Do kakao co 2 dzień jadać 
2–3 jajka na miękko bez oba-
wy podwyższenia cholesterolu. 
Trudno ustalić, kto przed czter-
dziestu laty zaczął wmawiać, że 
Pan Bóg spartaczył jajko, robiąc 
z niego bombę cholesterolową. 
Pominięto bogactwo łatwo przy-
swajalnych składników żywie-
niowych, takich jak: witaminy 
i składniki mineralne. Według 
najnowszych badań, schorze-
nia krwi nie mają bezpośred-
niego związku z ilością chole-
sterolu dostarczanego w jajach 
i innych pokarmach. Wraz z 
ograniczeniem spożywania ja-
jek spadła odporność na cho-
roby i stresy. Nie zapominajmy, 
że śniadania są gwarancją wy-
dajności w pracy i szkole. Czło-
wiek po dobrym śniadaniu jest 
odporny na zmęczenie i ner-
wowość. 

Zdrowe witaminy

ZUPA JARZYNOWA 
OJCA GRANDE

Zetrzeć dosyć duże marchew, pie-
truszkę, seler, posiekać trochę 
zielonej kapusty, główkę cebu-
li, ziemniaki, a pod koniec goto-
wania dodać garść brokułów. Na 
samym końcu można utrzeć na 
tarce żółtego sera i w ten spo-
sób zabielić lekko zupę. Po od-
stawieniu zupy z ognia, zamiast 
niepotrzebnego wywaru mięsne-
go, dodać łyżkę masła. Jeżeli jest, 
to zawsze można posypać zielo-
nym szczypiorkiem, pietruszką 
czy koperkiem. 

GOTOWANIE 
ZIEMNIAKÓW

Ziemniaki najpierw trzeba umyć 
pod bieżącą wodą, obrać, prze-
płukać i pokroić w kostkę. 
Później wrzucać do wrzącej wo-
dy. Garnek powinien być duży, 
żeby woda sięgała jedynie do po-
łowy. Dodać szklankę mleka, łyż-
kę masła, przeciętą na cztery 
główkę cebuli, a pod koniec go-
towania sól. Ważne, by gotować 
pod przykryciem, by nie ucieka-
ły najcenniejsze składniki odżyw-
cze. Nie odcedzać ziemniaków do 
zlewu. Do powstałego wywaru 
można dodać np. szklankę zim-
nego mleka, trochę posiekane-
go szczypiorku. Napój taki jest 
cennym źródłem mikroelemen-
tów, w które ziemniaki są bar-
dzo bogate.



BONIFRATRZY
Przy ul. Lindego 6 w Legnicy 
mieści się klasztor Dobrych Braci 
(bonifratrów), w którym ojciec 
Jan Grande udziela porad leczni-
czych, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 15.00. 
W przyklasztornej aptece moż-
na zaopatrzyć się w zioła, czynna 
jest od 9.00 do 18.00. Informacje 
tel. 076 850 10 20
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Niektórzy z nich, aby uczestniczyć 
w pielgrzymce, wyruszyli ze 
swoich miejscowości już późną 
nocą albo nawet dzień wcześniej.

Jasna Góra przez cały rok nie-
ustannie przyciąga pielgrzymki 
ludzi, którzy pragną zawierzyć 
swoje sprawy w ręce Matki Bo-
żej. Jednak na wiosnę to niezwy-
kłe miejsce dla naszego narodu 
skupia niesamowitą rzeszę matu-
rzystów z całej Polski. To jest naj-
bardziej oczywisty powód piel-
grzymki na Jasną Górę – zawie-
rzyć ten egzamin i pomyślnie 
go zdać.  

W pierwszy dzień kalenda-
rzowej wiosny przybyło do Czę-
stochowy 4852 uczniów z die-
cezji legnickiej. Pod opieką 230 
nauczycieli, w tym również dy-
rektorów szkół 
i wychowaw-
ców, oraz 63 
kapłanów die-
cezjalnych i za-
konnych wzię-
li oni udział 
w programie, 
który tego 

dnia był wyłącznie dla nich. 
Pomimo pielgrzymiego zmę-
czenia po całonocnej drodze, 
już o godzinie 10.00 czę-
stochowska bazylika wypeł-
niła się wspólnym śpiewem. 
A wszystko za sprawą zespo-
łu „On tak chciał” z Bolesławca. 
Następnie ksiądz Bogusław Wa-
loński, na co dzień opiekun Li-
turgicznej Służby Ołtarza Diece-
zji Legnickiej, wygło-
sił konferencję pt. 

„Przywracajmy nadzieję ubo-
gim”. Zaznaczył w niej wiel-
ką potrzebę zaangażowa-
nia młodych ludzi w chary-
tatywną działalność na te-
renie szkół parafii i w lokal-
nych środowiskach społecz-
nych. Wymienił wiele form, 
w które młodzież powinna 

się angażować, choćby parafial-
ne zespoły Caritas czy różnego 
rodzaju wolontariat. Po godzin-
nej konferencji młodzież wraz z 
ks. biskupem Stefanem Cichym 
i dyrektorem wydziału kateche-
tycznego w Legnicy, ks. dr Mar-
kiem Mendykiem, udała się do 
kaplicy obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej, by tam uczestni-
czyć we Mszy św. Ze względu na 
wielką liczbę uczestników część z 
nich zmuszona została pozostać 
poza kaplicą. Przez cały czas 
pobytu na Jasnej Górze mło-
dzi ludzie licznie uczestniczy-
li w spowiedzi oraz nawiedza-
li obraz Najświętszej Maryi Pan-
ny, by prosić o dary Ducha Świę-
tego na okres egzaminu doj-
rzałości. Całość pielgrzymowa-
nia zakończyła się Drogą Krzy-
żową na jasnogórskich wałach. 
Uroku dodawało jej nieśmiało 
przebijające się przez chmury 
wiosenne słońce, gubiące swe 
ciepło w kilkustopniowym mro-
zie. Jednak należy mieć nadzie-
ję, że to właśnie ono zaświeci 
maturzystom diecezji legnickiej 
podczas ostatniego majowego 
egzaminu. MAREK STAROŃ

Tegoroczne Światowe Dni 
Mło-dzieży będą miały szcze-
gólny charakter. Po raz pierw-
szy odbędą się bez osoby, 
która je zainicjowała – Jana 
Pawła II.

Temat, jaki zapropono-
wał w tym roku do rozwa-
żenia Benedykt XVI, to wer-
set Psalmu 119: „Twoje słowo 
jest lampą dla moich kroków 
i światłem na mojej ścież-
ce”. W swoim orędziu na Dni 
Młodzieży Papież tak komen-
tuje te słowa – Drodzy mło-
dzi, miłujcie słowo Boże i 
miłujcie Kościół, który (...) 
otrzymał od swego Założy-
ciela misję wskazywania lu-
dziom drogi do prawdziwe-

go szczęścia. Niełatwo jest 
rozpoznać i spotkać auten-
tyczne szczęście w świecie, 
w którym żyjemy, gdzie czło-
wiek staje się częstokroć za-
kładnikiem prądów myślo-
wych, prowadzących go, mi-
mo iż wydaje mu się, że jest 
„wolny”, do zagubienia się 
w błędach bądź iluzjach fał-
szywych ideologii. – Dalej w 
swoim orędziu Papież zachę-
ca do częstej lektury Pisma 
Świętego, jego studiowania i 
medytacji. 

W diecezji legnickiej 
główne obchody XXI Świa-
towego Dnia Młodzieży od-
będą się w trzech miejscach: 
Legnicy, Jeleniej Górze i Zgo-
rzelcu.

Poniżej przedstawiamy 
szczegółowy program tychże 
obchodów, zachęcając jedno-
cześnie młodzież do wzięcia 
w nich udziału.

 LEGNICA: katedra legni-
cka Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła

15.00 – spektakl teatralny 
„Historia Zbawienia” – gru-
pa teatralna ANIMA z Ja-
wora,
16.00 – Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. 
Stefana Cichego.

 JELENIA GÓRA: kościół śś. 
Erazma i Pankracego

15.00 – spektakl teatralny 
„Nikt Ciebie tutaj nie chce” 

– grupa teatralna EFFATA z 
Jeleniej Góry,
16.00 – Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. 
Tadeusza Rybaka.

 ZGORZELEC: kościół św. 
Józefa Robotnika

15.00 – rejestracja grup i 
zawiązanie wspólnoty (koś-
ciół św. Bonifacego),
16.00 – powitanie księdza 
biskupa i obrzęd poświęce-
nia palm,
16.20 – procesja do kościo-
ła św. Józefa Robotnika,
17.00 – Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. 
Stefana Regmunta,
18.00 – agapa. 
 MIROSŁAW JAROSZ

Pobyt maturzystów z diecezji legnickiej na Jasnej Górze

Żeby zdać maturę…

Niedziela Palmowa, 9 kwietnia 2006 r.

XXI Światowy Dzień Młodzieży

dnia był wyłącznie dla nich. 
Pomimo pielgrzymiego zmę-
czenia po całonocnej drodze, 
już o godzinie 10.00 czę-
stochowska bazylika wypeł-
niła się wspólnym śpiewem. 
A wszystko za sprawą zespo-
łu „On tak chciał” z Bolesławca. 
Następnie ksiądz Bogusław Wa-
loński, na co dzień opiekun Li-
turgicznej Służby Ołtarza Diece-
zji Legnickiej, wygło-
sił konferencję pt. 

„Przywracajmy nadzieję ubo-
gim”. Zaznaczył w niej wiel-
ką potrzebę zaangażowa-
nia młodych ludzi w chary-
tatywną działalność na te-
renie szkół parafii i w lokal-
nych środowiskach społecz-
nych. Wymienił wiele form, 
w które młodzież powinna 

Pobyt maturzystów z diecezji legnickiej na Jasnej Górze

Żeby zdać maturę…

Tradycyjnie 
Drogę Krzyżową 

prowadzili 
maturzyści. 
Uczestniczył 

w niej, 
jak co roku, 

biskup legnicki PA
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Przed wiekami prochowicki 
zamek bronił miasta. Dziś musi 
obronić się sam.

W XIII-wiecznej warowni do 
początku lat 90. ubiegłego wie-
ku odbywały się wesela, szkol-
na młodzież przychodziła na wy-
cieczki regionalne. Turyści przy-
jeżdżali popatrzeć na okolicę z 
30-metrowej wieży. Dziś, pomi-
mo niezbędnych zabezpieczeń, 
popada w ruinę.

W 1998 roku gmina sprzeda-
ła zabytek Adamowi Wawrzynia-
kowi z Wielkopolski za 50 tys. 
zł. Nowy właściciel zobowiązy-
wał się w umowie kupna do opie-
ki nad zamkiem i wykonania nie-
zbędnych remontów. W konse-
kwencji mogłoby to zrobić z za-
mku centrum okolicznej turysty-
ki. W zamian gmina zwolniła na 
pięć lat Wawrzyniaka z podatku. 
– Do tej pory prywatny właściciel 

spiął mury zamku klamrami. To 
niewiele jak na siedem lat admini-
stracji – ocenia Halina Kołodziej-
ska, burmistrz Prochowic. Pani 
burmistrz jest z tym miastem od 
lat związana nie tylko zawodowo, 
ale i emocjonalnie. Zanim zaczę-
łam sprawować urząd burmistrza, 
pracowałam w miejscowej szkole 
i byłam członkiem zarządu lokal-
nego oddziału PTTK. Dlatego nie 
mogę pozwolić na to, żeby zaby-
tek zniszczał do reszty – mówi. 
Gmina zaproponowała obecnemu 
właścicielowi odkupienie zamku 
za 100 tys. zł. Ten odmówił, argu-
mentując, że nie ma zamiaru po-
zbyć się własności. 

Kilka miesięcy temu zamek 
pojawił się na aukcji w Interne-
cie. Pani burmistrz dowiedziała 
się o tym drogą okrężną, bo ofe-
rent przezornie nie umieścił w 
ogłoszeniu nazwy „Prochowice”. 
Jak czytamy na stronie Krajowego 

Rynku Nieruchomości, sprzedają-
cy chce za zamek 818 tys. 307 zł.

Obecnie gmina zamierza 
przejąć zamek od Adama Waw-
rzyniaka. Stosowne pisma do De-
legatury Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Legnicy 
już wysłano. Staraniom pani bur-
mistrz chce także pomóc pew-
na fundacja. – Jesteśmy na etapie 
konsultacji z prawnikami, którzy 
spróbują pomóc nam odzyskać 
zabytek dla miasta i jego miesz-
kańców – powiedziała burmistrz 
Halina Kołodziejska. 

ROMAN TOMCZAK
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ZABYTKI
Zamek nie jest jedynym zabyt-
kiem w Prochowicach wymaga-
jącym natychmiastowego remon-
tu. Kościół św. Andrzeja czeka na 
renowację od kilkudziesięciu lat. 
Zniszczenia z czasów komuny  
(w kościele urządzono wtedy 
m.in. skład nawozów i cementu, 
a później sklep meblowy) są na 
tyle duże, że świątynia jest za-
mknięta i zabezpieczona przed 
intruzami. W sprawie renowacji 
kościoła św. Andrzeja porozumia-
no się pomiędzy gminą i miejsco-
wą parafią, tworząc w tym celu 
specjalne stowarzyszenie. 



Ważą się losy cennego zabytku

Zacięty zamek
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W Jeleniej Górze odbyło  
się pierwsze ze spotkań 
mające przybliżyć katechetom 
zastosowanie technologii 
informatycznej na lekcji.

Dziesięciogodzinny kurs dla 
18 osób zorganizowało Diece-
zjalne Centrum Edukacyjne w 
Legnicy we współpracy z Dol-
nośląskim Ośrodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli. Pierwsze 
z trzech spotkań odbyło się 22 
marca w Szkole Podstawowej 
nr 10 w Jeleniej Górze.

Coraz częściej dzieci posia-
dają komputer w domach, po-
jawia się on również w szko-
le i na lekcjach. Możliwość za-
stosowania do tego rzutnika 
multimedialnego stwarza no-
we możliwości dydaktyczne. 
Prezentacja multimedialna Po-
werPoint, której podczas kursu 
uczą się katecheci, jest jedną z 
ciekawszych. Może złożyć się 
na nią ruch, tekst, obraz, muzy-

ka, film. Dobrze przy-
gotowana prezenta-
cja może niewątpliwie 
ubogacić przekazywa-
nie treści katechetycz-
nych. Na pewno taka  
lekcja będzie dla ucz-
niów o wiele atrakcyj-
niejsza. Jeżeli będzie 
zainteresowanie, to niewyklu-
czone, że odbędą się kolejne 

szkolenia. Wiele uła-
twienia w pracy, nie 
tylko katechety, może 
dać umiejętność obsłu-
gi dokumentów seryj-
nych. Na przykład wy-
pisanie stu , czy wię-
cej imiennych obraz-
ków komunijnych nie 

będzie stanowiło już wówczas 
problemu.  MIROSŁAW JAROSZ

Wykorzystanie technologii komputerowej w nauczaniu religii

Katecheta z komputerem
KOMPUTER  
NA RELIGII?

KS DR. JÓZEF STEC  
WIZYTATOR REJONOWY KATECHEZY
– Komputer jest 
dziś narzędziem 
dla dzieci i mło-
dzieży. Jest za-
tem potrzeba, 
by tę formę ko-
munikacji, która służy in-
nym odniesieniom ludzkim, 
odnieść do Boga. Nie mo-
że jednak dojść do sytuacji, 
by był tylko komputer, gdy 
usta katechety i dzieci są  
zamknięte.

KATARZYNA KOWALEWSKA  
KATECHETA, INICJATORKA KURSU
– W szkole dużo 
mówi się o no-
wych technolo-
giach kompute-
rowych. One tak 
głęboko weszły 
w nasze życie, że dzieci po-
trzebują nowych pomocy na-
ukowych, które my musimy 
im zapewniać. Dlatego musi-
my ze swej strony podjąć wy-
siłek, by ta katecheza wyglą-
dała inaczej i ciekawiej.

Pierwszy kurs 
komputerowy 
dla katechetów 
spotkał się 
z dużym 
zaintereso-
waniem
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Spotkałem się tu z ogromną życzliwością ludzi. 

Wiem, że parafianie byli bardzo zżyci z poprzed-
nim proboszczem ks. Andrzejem Bawajem i wspól-
nie dokonali wielkich rzeczy, zarówno w sensie ma-
terialnym, jak i wspólnotowym. Można powiedzieć, 
że stanowi to wielkie dziedzictwo, które teraz nale-
ży pomnażać. Wyzwań jest wiele. Ponieważ w pa-
rafii nie ma szkoły, dlatego tym bardziej należy za-
troszczyć się o dzieci i młodzież, by czuły się we 
wspólnocie, a nie gdzieś obok. Największym prob-
lemem, zresztą jak i w wielu innych parafiach, jest 
bezrobocie, a co za tym idzie nadużywanie alkoho-
lu przez wielu ludzi, również młodych. To odbija się 
szczególnie na życiu rodzinnym. To jest wielkie wy-
zwanie nie tylko dla duszpasterstwa, ale i dla całej 
społeczności lokalnej.

Zapraszamy do kościoła
 Niedziela: 8.30 i 11.30
 W tygodniu: 18.00 (czas zimowy – 17.00)
 Kościół w Parszowicach: niedziela, godz. 10.00
 W tygodniu: środa 18.00 (czas zimowy – 17.00)
 Odpust parafialny: 8 września – Narodzenia NMP

KS. WALDEMAR 
WESOŁOWSKI

Ur. 01.08.1967 r. w Kamiennej 
Górze, święcenia w 1992 r. w 
Legnicy, w latach 1996–2001 
odbył studia w Rzymie, obecnie 
pracuje w Radio Plus Legnica, 
legnickiej edycji „Niedzieli”, 
prowadzi wykłady z komu-
nikacji społecznej w semina-
rium duchownym i na wydzia-
le teologicznym dla świeckich. 
Mianowany proboszczem w 
Wielowsi w 2005 r.

PANORAMA PARAFII
Parafia Narodzenia NMP w Wielowsi

Integralni
Po zakończeniu  
II wojny światowej wielu 
mieszkańców Kresów 
Wschodnich osiedliło się 
na Dolnym Śląsku, w tym 
w Wielowsi i okolicach. 
Parafia w Wielowsi istnieje 
od 1958 roku.

Parafia obejmuje pięć 
miejscowości i dwa koś-
cioły: parafialny i filialny 
w Parszowicach. Od mo-
mentu powstania kiero-
wało nią sześciu probosz-
czów,  obecnie tę posłu-
gę sprawuje ks. Waldemar 
Wesołowski.

Obydwa kościoły wpi-
sane są do rejestru zabyt-
ków. Między innymi dla-
tego w kościołach wyko-
nano wiele remontów. 
Wspólnota liczy zaledwie 
1000 mieszkańców, dlate-
go ogrom przeprowadzo-
nych prac tym bardziej bu-
dzi podziw. Nad całością 
prowadzonych remontów 
czuwał poprzedni pro-
boszcz ks. Andrzej Bawaj, 
który po długiej choro-
bie zmarł 3 sierpnia 2005 
roku i został pochowany 
przy kościele parafialnym. 
W kościele filialnym za-
konserwowano dach (kry-
ty gontem) i przeprowa-
dzono remont wnętrza, z 
wymianą posadzki i reno-
wacją wszystkich elemen-
tów drewnianych. Nato-
miast kościół parafialny 
przeszedł remont kapital-
ny. Zrekonstruowano rów-
nież Mauzoleum rodzi-
ny Scholtz, które obecnie 
pełni funkcję kaplicy po-
grzebowej. Uroczyste po-
święcenie prac remonto-
wych odbyło się 4 wrześ-
nia, w dniu odpustu pa-

rafialnego, przewodni-
czył mu biskup legnicki 
Stefan Cichy. – Na szcze-
gólne uznanie zasługuje 
postawa wiernych, którzy 
nie szczędzili własnej pra-
cy, ale i środków mate-
rialnych na remont swo-
jej świątyni. Trzeba powie-
dzieć, że obydwa kościo-
ły są wspaniałą wizytów-
ką parafii i ludzi ją tworzą-
cych. Są one również wy-
razem wielkiej troski wier-
nych o sprawy Boże – mó-
wi ks. Waldemar.

Najpiękniejsza nawet 
świątynia bez wiernych 
pozostaje tylko gmachem 
z kamienia i cegieł. Tym, 
co nadaje życia kościoło-
wi są wierni. – Nie będzie 
przesady, jeśli powiem, że 
blisko 50 proc. parafian 
regularnie uczestniczy w 
niedzielnej Eucharystii – 
mówi ksiądz proboszcz. 
W parafii istnieje 9 róż 
Żywego Różańca, biorąc 
pod uwagę niewielką licz-
bę mieszkańców jest to 
z pewnością bardzo do-
bry wynik. W Parszowi-
cach powstanie wkrótce 
róża dziecięca.

Co roku organizowa-
ne są dożynki. Mają one 
szczególną oprawę, po-
nieważ parafia należy 
do typowo rolniczych. 
W okresie Bożego Naro-
dzenia parafianie spotka-
li się na wieczorze opłat-
kowym i śpiewaniu ko-
lęd. W tym roku po raz 
pierwszy odbyło się takie 
spotkanie, ale zaintereso-
wanie jest duże i, jak za-
pewnia proboszcz, spot-
kania te staną się już tra-
dycją parafii. Taka forma 
duszpasterstwa z pew-
nością przyczyni się do 
pogłębienia wzajemnych 

więzi i poczucia wspól-
noty – dodaje. Parafia nie 
zapomina również o naj-
młodszych. Dla dzieci i 
młodzieży parafia organi-
zuje zabawy, spotkania, 
wyjazdy na ferie i kolonie 
letnie. Wiele z tych inicja-
tyw powstaje przy współ-
pracy z legnicką Caritas. 
Na przyszłość ksiądz pro-
boszcz planuje zwrócić 
większą uwagę na dusz-
pasterstwo młodzieży, by 
nie czuła się ona odsu-
nięta czy zapomniana. To 
jest chyba najważniejsze 
zadanie na przyszłość.
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LEGNICKI

Po remontach kościół 
parafialny w Wielowsi (u góry)  

oraz filialny  
w Parszowicach przyciagają 

wzrok swym wyglądem 


