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Krzeszowskie spotkanie nauczycieli 
i katechetów od 15 lat jest 
największym wydarzeniem 
integrującym to środowisko 
w diecezji legnickiej.

29 września bazylikę Mat-
ki Bożej Łaskawej wypełniło 
kilkuset nauczycieli, głównie 
katechetów. Biskup Stefan Ci-
chy, który odprawiał dla nich 
Eucharystię, zapytany o to, co 
powinno charakteryzować do-
brego katechetę, odpowiada: 
– Są trzy sprawy: zdrowie, sze-
roka wiedza, nie tylko ogól-
na, ale i teologiczna. Kateche-
ta musi też prowadzić porząd-
ne życie. Ma być nie tylko na-
uczycielem, ale i wychowawcą. 
Musi łączyć przekaz nauki ze 
świadectwem swego życia. O 
religii może uczyć każdy, nato-
miast katecheta powinien pro-
wadzić własne życie zgodnie 
z wyznawaną wiarą. Powinien 
być świadkiem tego, o czym 
mówi – dodaje biskup.

Opinię tę potwierdzają ka-
techeci uczący od wielu lat, 

m.in. Anna Rozmus z 
Chojnowa. – Kateche-
ta powinien umieć za-
przyjaźnić się z mło-
dzieżą, którą uczy. 
Oczywiście trzeba to 
robić umiejętnie, by 
nie dać sobie „wejść na gło-
wę”. Katecheta – jako ktoś bli-
ski –  staje się powiernikiem 
problemów, dylematów.

Gość tegorocznego spotka-
nia, Andrzej Wronka, specjalista 
od sekt, znany ze swych popi-
sów oratorskich, zapytany, „jak 
mówić, żeby młodzież słucha-

ła?”, odpowiada: – Naj-
lepiej mieć pewne pre-
dyspozycje charaktero-
logiczne. Trzeba rozu-
mieć ich język, starać 
się choć trochę nim mó-
wić i przynajmniej na 

pierwszych lekcjach nie wszczy-
nać wojen o drobiazgi. Trzeba je 
rozładować inteligentną uwagą, 
zainteresowaniem ich światem, 
tak żeby poczuli w nas przyjacie-
la. Potem, jeżeli katechetę polu-
bią, łatwiej stawiać wymagania i 
wychowywać.

MIROSŁAW JAROSZ
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Katecheci 
podczas 
katechezy 
w bazylice Matki 
Bożej Łaskawej

Pielgrzymka katechetów i nauczycieli do Krzeszowa

Katecheta – świadek Jezusa

ZA TYDZIEŃ
  I SYNOD Diecezji Legnickiej
  FRANCISZKAŃSKIE JUBILEUSZE
  Parafia PW. ŚW. MAKSYMILIANA 

MARII KOLBEGO W OSIECZNICY

Reprezentanci służb mundurowych Austrii, 
Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, 

Niemiec i Szwajcarii, wzięli udział w polskiej 
XIII edycji Środkowoeuropejskiej Akademii 
Policyjnej MEPA. Od 24 do 28 września dwu-
dziestu jeden słuchaczy akademii rozmawia-
ło o sposobach funkcjonowania służb poli-
cyjnych i granicznych, w obliczu niedalekie-
go rozszerzenia strefy Schengen o nowe kra-
je. Akademię zorganizował Łużycki Odział 
Straży Granicznej w Lubaniu. Wśród zapro-
szonych gości byli przedstawiciele Komendy 

Głównej SG, komendanci 
sudeckiego i lubuskiego 
oddziału SG, Komendant 
Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu, przedstawi-
ciele służb granicznych 
z Niemiec i Czech oraz 
władz samorządowych. 

ROMAN TOMCZAK

W Lubaniu 
zaroiło się 
od mundurów, 
lśniących 
guzików 
i kolorowych 
epoletów. 
Wiadomo 
– akademia!
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AKADEMIA SŁUŻB

MIROSŁAW JAROSZ
redaktor wydania

Przez cały październik 
w sposób szczególny 

towarzyszy nam modlitwa 
różańcowa. Z jednej stro-
ny niezwykle prosta, a z 
drugiej niosąca wiele teo-
logicznych treści. Zwykłe 
„Zdrowaś Maryjo” może 
stać się potężnym orężem 
w walce ze złem, o czym 
niejednokrotnie podczas 
objawień zapewniała 
Maryja. O „Różańcowych 
legionach” przeczyta-
cie Państwo na str. IV–V. 
Modlitwa różańcowa 
wzmacnia głównie du-
cha. Ciało potrafi wzmoc-
nić dieta orkiszowa św. 
Hildegardy z Bingen. O 
niej piszemy na str. VII.  
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Odszedł do Pana kapłan
LUBIN–ŻELAZNY MOST. W 
czwartek 27 września 2007 ro-
ku odszedł do Pana w wieku 
70 lat w 39. roku ślubów za-
konnych i w 32. roku kapłań-
stwa ks. Tadeusz Piróg SDB. 
Msza św. pogrzebowa zosta-
ła odprawiona w sobotę 29 
września 2007 o godz. 11.00 
w parafii pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Lubinie. 
Natomiast uroczystości po-
grzebowe odbyły dzień póź-
niej w Przemyślu, w parafii pw. 
św. Józefa. Redakcja legnickie-
go „Gościa Niedzielnego” dołą-
cza się do wyrazów współczu-
cia dla rodziny i bliskich i pole-
ca zmarłego ks. Tadeusza mod-
litwie współbraci.

Odpieranie znaku zapytania
LEGNICA. W czwartek  
27 września w godzinach wie-
czornych w kaplicy domu za-
konnego franciszkanów przy 
ulicy Zataja w Legnicy odby-
ło się kolejne spotkanie for-
macyjne zorganizowane przez 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
’90. Spotkanie zostało zainau-
gurowane, jak to jest w tradycji 
tych wieczorów, Eucharystią. 
Tym razem intencją czwart-
kowej modlitwy ludzi pracy 
była szybka beatyfikacja słu-
gi Bożego księdza Jerzego 
Popiełuszki. Po Mszy świętej  
ks. dr Józef Lisowski (kanclerz 
legnickiej kurii biskupiej) wy-
głosił prelekcję zatytułowaną 
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko – mę-
czennik za wiarę?”. W konferen-
cji ks. Józef Lisowski, odpiera-
jąc wątpliwości wokół męczeń-
stwa za wiarę księdza Jerzego, 
przywołał wiele faktów zebra-
nych i mocno przemawiających 
za męczeństwem za wiarę księ-
dza Jerzego. – Dowodem jest 
jego bycie z Chrystusem, ży-
cie wiarą, budzenie wśród lu-

dzi nadziei i poniesienie śmier-
ci męczeńskiej w imię miło-
ści do Chrystusa – mówił ks. 
Józef Lisowski. – Natomiast je-
żeli próbuje się podważyć je-
go wielkość, autentyzm, he-
roiczność cnót i męczeństwa, 
to warto ten proces prowa-
dzić – dodał na koniec ks. Józef 
Lisowski.

LEGNICA–KATOWICE. Słyn- 
ny duet zajmujący się proble-
matyką bezpieczeństwa – asp. 
sztab. Jan Fornal (policjant) i st. 
insp. Robert Wierzbicki (straż-
nik miejski) – wziął udział w 
Ogólnopolskich Warsztatach 
Szkoleniowych, które odbyły 
się w Katowicach. Obaj pano-
wie pochodzą z terenu die-
cezji legnickiej. Obaj są auto-
rami „Prewencji na wesoło”, 
pomysłu, który spodobał się 
na Śląsku do tego stopnia, że 
obu panów zaprosiła do siebie 
Szkoła Policji w Katowicach. 

Nasi funkcjonariusze znaleź-
li się tam wśród czterech re-
prezentantów Dolnego Śląska. 
Jako jedyni z naszego regio-
nu zostali poproszeni przez 
organizatorów o poprowa-
dzenie bloku szkoleniowe-
go. Przedstawili w nim dzia-
łania profilaktyczne w ramach 
akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, „Prewencja na weso-
ło” oraz „Niebieskie Mikołaje”. 
Przedsięwzięcia te realizowane 
są na terenie Legnicy w ramach 
programu „Porozumienie dla 
bezpieczeństwa Legnicy”.

Ćwierć wieku w sutannie

Dwa niebieskie Mikołaje
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ROKITKI. Uroczystości 25- 
-lecia posługi kapłańskiej ob-
chodził w niedzielę 24 września  
ks. Marek Pluskota, proboszcz 
w Rokitkach. W uroczystej Mszy 
św., której przewodniczył ks. 
Józef Lisowski, kanclerz legni-
ckiej kurii biskupiej, uczestni-
czyli miejscowi parafianie, księ-
ża dekanatu chojnowskiego oraz 

przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Specjalnie na tę uro-
czystość przyjechali do Rokitek 
mieszkańcy włoskiej prowincji 
Gorizia, skąd ks. Marek Pluskota 
współorganizuje od lat piel-
grzymki do sanktuariów maryj-
nych. Redakcja „Gościa” legni-
ckiego dołącza do życzeń skła-
danych wielebnemu jubilatowi.

Tylko w trudnych sprawach rodzą 
się wielkie rzeczy – mówił 
ksiądz kanclerz Józef Lisowski
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Ks. Marek Pluskota (z prawej) odbiera list gratulacyjny od Benedykta XVI, 
przekazany przez ks. Fausta Furlanuta
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Dolnośląscy funkcjonariusze ze „Sznupkiem”, maskotką śląskiej policji

X Dolnośląski Festiwal Nauki
LEGNICA–JELENIA GÓRA. 
Dolnośląski Festiwal Nauki jest 
imprezą popularnonaukową or-
ganizowaną co roku we wrześniu 
(edycja stacjonarna) i październi-
ku (sesje wyjazdowe) przez wyż-
sze uczelnie Wrocławia, instytu-
ty Polskiej Akademii Nauk oraz 
środowiska pozauczelniane. Jest 
adresowany do wszystkich intere-
sujących się nauką, kulturą, sztu-
ką, ciekawych zjawisk otaczające-
go nas świata. Zakończyła się edy-
cja stacjonarna X jubileuszowej 
edycji Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki we Wrocławiu. Przed nami 

jeszcze edycje regionalne m.in.  
4–5 października w Legnicy i 18–
19 października w Jeleniej Górze.
Program obejmuje wszystkie 
dziedziny nauki: od humanistycz-
nych, poprzez psychologię, ma-
tematykę, ekonomię, nauki przy-
rodnicze aż do sportu i nauk woj-
skowych. We Wrocławiu odbyło 
się blisko 300 wykładów, setki po-
kazów i warsztatów oraz dysku-
sje panelowe koncerty, wystawy, 
spektakle, wycieczki, interaktyw-
ne pokazy w szkołach i prezenta-
cje. Podobnie ma być podczas se-
sji wyjazdowych.
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Pierwszy Synod Diecezji Legnickiej

Swoista katecheza
O założeniach synodu 
diecezjalnego z księdzem 
Bogusławem Drożdżem, 
generalnym sekretarzem 
sekretariatu synodalnego, 
rozmawia  
ks. Grzegorz Wieszewski 

KS. GRZEGORZ WIESZEWSKI: Czym 
jest synod diecezjalny?

BOGUSŁAW DROŻDŻ: – Synod 
jest pewną wspólną drogą ducho-
wieństwa i wiernych. Jego celem 
jest odnowienie życia religijnego. 
Komisja przygotowawcza opra-
cowała na dzień inauguracji sy-
nodu 16 października regulamin, 
który uroczyście zostanie odczy-
tany i zatwierdzony przez bisku-
pa diecezjalnego. Regulamin wy-
znacza cele, które stoją przed sy-
nodem. Są nimi przede wszyst-
kim: pomoc biskupowi diecezjal-
nemu w pełnieniu jego funkcji na-
uczycielskiej, liturgicznej i paster-
skiej w diecezji, ale w szczególno-
ści synod obejmuje pogłębienie 
jedności biskupa diecezjalnego z 
prezbiterium oraz całą wspólno-
tą chrześcijańską diecezji. Zależy 
nam także na promocji całego na-
uczania II Soboru Watykańskiego, 
łącznie z wsłuchaniem się i recep-
cją przesłania ostatnich papieży, 
a szczególnie papieża Polaka Ja-
na Pawła II. W obradach będzie-
my także wykorzystywali zarów-
no dokumenty II Synodu Plenar-
nego, jak i Synodu Archidiecezji 
Wrocławskiej. Założeniem syno-
du jest także mobilizacja ludu Bo-
żego diecezji w realizowaniu dro-
gi ku świętości życia oraz odpo-
wiedzialności za Kościół. Ponadto 
posiedzenia synodalne będą słu-
żyły przystosowaniu powszech-
nego prawa Kościoła do aktual-
nych warunków i potrzeb duszpa-
sterstwa lokalnego oraz wskaza-
niu nowych dróg i rozwiązań dla 
działalności apostolskiej w die-
cezji. 

Wiemy, że wiele już było w Pol-
sce synodów diecezjalnych. Cze-
mu one mają służyć?

– W Polsce od 1918 
do 2007 roku zwołano 
60 synodów. Nasz jest 
61. Kodeks prawa kano-
nicznego z 1918 roku 
nakazuje, aby synody 
w diecezjach odbywa-
ły się co dziesięć lat. To 
pokazuje, że synod jest 
specjalną formą duszpa-
sterzowania i katechezy 
odnawiającej życie re-
ligijne. To jest ważna 
praktyka ewangeliza-
cyjna, obejmująca całą 
diecezję i mobilizująca 
duchowieństwo oraz świeckich. 
Synod ten ma za zadanie poka-
zać, kim jest świecki w Kościele. 
Czyli ma zwrócić uwagę na toż-
samość osoby świeckiej w Koś-
ciele, na jej prawa, obowiązki. 
To wszystko po to, aby synod 
pomógł świeckiemu być w pełni 
chrześcijaninem.

Jak będzie działał Synod Diecezji 
Legnickiej?

– Prace synodalne toczą się 
w komisjach synodalnych po-
wołanych przez biskupa die-
cezjalnego. Przygotowują one 
materiały robocze dla zespo-
łów synodalnych. Zwłaszcza dla 
zespołów parafialnych. Chcemy, 
aby te zespoły liczyły od 20 do 
30 osób i spotykały się raz w 
miesiącu. Jeżeli tak będzie, to 
na pewno nastąpi ożywienie 
życia parafialnego, a tym sa-
mym kościelnego. Dzięki tym 
zespołom szerokie rzesze wier-

nych mają prawo, ale i 
obowiązek, stosownie 
do posiadanej wiedzy, 
kompetencji i zdolno-
ści wyjawić pasterzom 
swoje zadania w spra-
wach dotyczących do-
bra Kościoła oraz po-
trzeby, zwłaszcza du-
chowe, jak również 
swoje życzenia. Ze-
brane wnioski i opinie 
wracają do poszczegól-
nych komisji dla dal-
szego ich opracowania. 
Końcowym efektem 

tych działań będzie uchwalenie 
statutów I Synodu Diecezji Leg-
nickiej, które zostaną przed-
łożone biskupowi diecezjalne-
mu do zatwierdzenia i przeka-
zane do parafii dla zaznajomie-
nia się z nimi przez wszystkich 
wiernych. To wszystko wymaga 
modlitwy i dyskusji. 

Jak będą wyglądały zebrania sy-
nodalne?

– Będą to przede wszyst-
kim uroczyste sesje plenarne na 
otwarcie i zamknięcie synodu, 
zwyczajne sesje plenarne dwa 
razy do roku (wiosenna i je-
sienna), zebrania komisji głów-
nej synodu co dwa miesiące, po-
siedzenia komisji synodalnych, 
również raz na dwa miesiące, 
i spotkania zespołów synodal-
nych raz w miesiącu. Ilość i czę-
stotliwość tych zebrań pokazu-
je, że synod będzie miał dość 
wyraźną dynamikę pracy. 

Jak wszyscy możemy się włączyć 
w dzieło synodu?

– Trzeba powiedzieć, że 
przede wszystkim w wymiarze 
duchowym każdy chrześcijanin 
jest wezwany i jest proszo-
ny przez biskupa diecezjalne-
go o modlitwę, post, pokutę, o 
uczynki miłosierdzia ofiarowa-
ne w intencji katechezy syno-
dalnej, obejmującej wszystkich 
chrześcijan diecezji. Szczegól-
ne zaś włączenie się w dzie-
ło synodu polega na udzia-
le w pracach komisji synodal-
nych oraz ich zespołów para-
fialnych.

Poza tym wszystkich wier-
nych diecezji, duchownych i 
świeckich serdecznie zapra-
szam na inaugurację Pierwsze-
go Synodu Diecezji Legnickiej, 
która zostanie dokonana 16 
października br. Będzie składa-
ła się z dwóch etapów. Pierw-
szy: uroczysta Msza św. w kate-
drze śś. Piotra i Pawła w Legni-
cy. Drugi: sesja planarna w Cen-
trum Spotkań im. Jana Pawła II 
w parafii Matki Bożej Królowej 
Polski. Tam zostanie odczyta-
na lista członków synodu, po 
czym każdy z nich złoży przy-
sięgę. Potem zostanie uroczy-
ście odczytany regulamin, pod-
pisany przez biskupa diecezjal-
nego Stefana Cichego.  

PIERWSZY SYNOD
16 października 2007 roku roz-
pocznie się Pierwszy Synod 
Diecezji Legnickiej. Synod die-
cezjalny jest narzędziem odno-
wy dyscypliny prawnej, ale też 
pastoralnej Kościoła lokalnego. 
Celem synodu jest odnowienie w 
diecezji teologii, duszpasterstwa 
i prawa kościelnego. Dlatego 
też w obradach synodalnych 
uwzględnia się opinie ekspertów 
w zakresie wiedzy teologicznej, 
duszpasterskiej i prawniczej. 



Mam nadzieję, 
że ten synod 
rzeczywiście 
będzie 
prawdziwym 
ożywieniem 
naszego Kościoła 
diecezjalnego, 
bo pomogą nam 
jego wierni,  
na których 
mocno liczymy 
– mówi  
ks. Bogusław 
Drożdż
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Członkowie róż różańcowych 
przybywają

na swoją doroczną 
pielgrzymkę

do Krzeszowa.
W tym roku będą się modlić 

szczególnie 
w intencji rozpoczynającego się 

synodu diecezjalnego.

tekst i zdjęcie
MIROSŁAW JAROSZ 

Wkażdej z ponad 230 parafii w 
naszej diecezji istnieje przy-
najmniej jedno, a najczęś-
ciej kilka lub kilkanaście kół 

Żywego Różańca, którego członkowie zo-
bowiązują się do odmawiania codzien-
nie dziesiątka najbardziej popularnej i po-
wszechnej modlitwy maryjnej w Koście-
le katolickim. 

Diecezjalna pielgrzymka Żywego 
Różańca do Krzeszowa integruje śro-
dowisko związane z Różańcem. Jej ini-
cjatorem był pierwszy biskup legnicki Ta-
deusz Rybak.

– Wydarzenie to działa mobilizująco 
na wszystkich modlących się na różańcu – 
mówi infułat, ks. Władysław Bochnak, die-
-cezjalny duszpasterz Żywego Różańca. – 
Bo kiedy po raz pierwszy ludzie zobaczyli, 
że są ich tysiące, i wszyscy każdego dnia, 
przez cały rok, razem się modlą, dało im to 
wielką siłę i zapał. Jest tak już od kilku lat.

Wystarczy 10
Bractwa różańcowe powstawały już w 

średniowiecznej Europie. Przyjmuje się, że 
Różaniec w zbliżonej postaci do dzisiejszej 
upowszechnił św. Dominik, nazywany rów-
nież ojcem Różańca do Najświętszej Ma-
ryi Panny. Jednak obecną formę modlitwy 
ustalił w XV w. jego współbrat, bł. Alan de 
la Roche, który podzielił 150 zdrowasiek na 
dziesiątki, przerywane Modlitwą Pańską. 
On też założył w 1470 r. pierwsze bractwo 
różańcowe. Sto lat później takie bractwa 
istniały już we wszystkich krajach, gdzie 
dominikanie mieli swoje klasztory. Wte-
dy też ostatecznie ustalono do rozważań 
15 tajemnic życia Pana Jezusa i Jego Mat-
ki, dzieląc je na 5 radosnych, bolesnych i 
chwalebnych.

Początkowo modlitwę tę na-
zywano „Psałterzem Maryi”, ale 
później upowszechniła się na-
zwa Różaniec – od łacińskiego 
rosarium – wieniec róż, którym 
przyozdabiano wizerunki Mat-
ki Bożej.

Prawdziwy renesans Różańca 
i odnowienie formuły nastąpiło 
dzięki Francuzce, Paulinie Jari-
cot, która od 1826 r. zaczęła tworzyć 15-
-osobowe róże, w których każda z osób 
przez miesiąc odmawiała jedną z 15 tajem-
nic Różańca. Stwierdziła ona, że świeckim 
bardzo trudno jest odmawiać codziennie 
całą cząstkę, ale nawet człowiek zapraco-
wany może odmówić jeden dziesiątek.

Zostały one zmodyfikowane po liście 
apostolskim Jana Pawła II „Rosarium Virgi-
nis Mariae”, który dodał 5 tajemnic światła. 
Obecnie różę tworzy więc 20 osób. – To 
jest dowód, że ta modlitwa jest ciągle żywa 
i się rozwija – mówi ks. Bogusław Wolański 
z wydziału duszpasterskiego legnickiej kurii 
biskupiej. – To świadczy o jej sile. Być może 

za sto lat Różaniec będzie wyglądał 
jeszcze trochę inaczej.

Modlitewna broń
Różaniec jest modlitwą ewan-

geliczną, ponieważ zawiera Mod-
litwę Pańską i Pozdrowienie Aniel-
skie oraz ewangeliczne tajemnice 
naszego odkupienia. Z tego powo-

du nazywamy jest streszczeniem lub zbio-
rem najważniejszych prawd Ewangelii.

– Jest duże zapotrzebowanie duchowe 
na modlitwę – mówi ks. Władysław Boch-
nak. – Już samo rozważanie treści tajem-
nic różańcowych pomaga człowiekowi od-
naleźć siebie, swój sens. Dzieje się tak dla-
tego, że w poszczególnych tajemnicach 
możemy odnaleźć siebie i a różne proble-
my są łatwiejsze do rozwiązania.

Do rozszerzenia idei modlitwy różań-
cowej przyczyniły się zachęty podczas ob-
jawień prywatnych. „Odmawiajcie Róża-
niec i czyńcie pokutę” – to polecenie Mat-
ki Bożej z Fatimy, skierowane poprzez trój-

Diecezjalna pielgrzymka Ży wego Różańca do Krzeszowa

Od kilku lat
w krzeszowskiej 
bazylice 
spotykają się 
tysiące osób 
związanych 
z Żywym 
Różańcem

Różańcowe
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kę małych dzieci do ludzkości, powtarza 
się zresztą w różnych miejscach, poczyna-
jąc od Lourdes, przez La Salette, na Med-
jugorie kończąc. Maryja pokazuje, że Róża-
niec jest potężną bronią w walce z siłami 
zła. Można więc powiedzieć, że miliony lu-
dzi odmawiających codziennie Różaniec sta-
nowią Bożą armię. Różaniec to modlitwa z 
Maryją w samym sercu Kościoła. Modlitwa 
obejmująca tajemnicę naszego zbawienia i 
mająca moc wyzwalania z grzechu.

Ceremoniał Żywego Różańca
Żywy Różaniec składa się z żywych 

róż. Róża to dwadzieścia osób, z których 
każda odmawia codziennie jeden dzie-
siątek Różańca, czyli jedną tajemnicę 
połączoną z rozważaniem. W ten spo-
sób odmawiany jest w róży codziennie 
cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest 
to jakby wieniec różany składany u stóp 
Królowej. Wszystkich członków róży do-
tyczy taka sama zasługa, jakby odmówili 
cały Różaniec. Niedomówienie tajemnicy 
nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. 

Parafialna wspólnota Żywego Różańca 
jest jednostką autonomiczną. Wspólnoty 
parafialne nie łączą się w struktury ogólno-
krajowe czy światowe. W Polsce obowią-
zuje ceremoniał Żywego Różańca, opraco-
wany przez ojca Szymona Niezgodę OP w 
roku 1977, zatwierdzony przez Prymasa 
Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego. 
Zgodnie z ceremoniałem, Żywym Różań-
cem kieruje rada, którą tworzą zelatorzy, 
czyli kierownicy wszystkich róż.

Raz w miesiącu, najczęściej w pierwszą 
sobotę miesiąca, Żywy Różaniec dokonu-
je zmiany tajemnic różańcowych, w czasie 
której kapłan wygłasza krótką konferen-
cję, podaje dodatkową (poza stałymi) mie-
sięczną intencję, udziela błogosławieństwa 
zebranym oraz błogosławi tajemnice przy-
niesione przez zelatorów. Przyjmowane są 
też zapisy nowych członków oraz omawia-
ne sprawy organizacyjne.

Wspólnota Żywego Różańca uczest-
niczy każdorazowo w pogrzebie zmarłe-
go członka oraz w specjalnie zamawianej 
Mszy św. za spokój jego duszy.

Członkowie stowarzyszenia modlą się 
w wyznaczanych na każdy miesiąc papie-
skich intencjach misyjnych.

– Ponieważ są to grupy modlitewne, 
omadlane są także intencje w poszcze-

gólnych diecezjach – mówi ks. Bogusław 
Wolański. – Na przykład teraz, w związku 
z rozpoczynającym się synodem, biskup 
prosił, aby Żywy Różaniec modlił się rów-
nież w tej intencji.

Potrzebna dojrzałość
Różaniec niektórym kojarzy się z 

dewocją czy „klepaniem zdrowasiek”. 
Tymczasem jest to modlitwa wymaga-
jąca podstawowej znajomości prawd wia-
ry. Kojarzony zazwyczaj z „babciami koś-
cielnymi”, coraz częściej angażuje mło-
dych ludzi.

Różaniec – przez rozmyślanie nad ży-
ciem Maryi i Jezusa – kieruje nas ku ta-
jemnicy zbawienia człowieka. Dlatego od-
mawianie go przez osobę o głębokiej wier-
ze przynosi wiele owoców duchowych.

– Pamiętam pewne małżeństwo, któ-
re miało bardzo chore dziecko – opowia-
dał znajomy ksiądz. – Poprosili o modlitwę 
różańcową pewną starszą, schorowaną ko-
bietę, która dla wielu osób postronnych 
była jedną z tych, co to klepią zdrowaśki. 
Tymczasem tamci ludzie wierzyli, że jest 
ona bardzo blisko Boga i dokładając swo-
je cierpienie do cierpień Jezusa, może wy-
jednać łaskę uzdrowienia ich dziecka. I tak 
też się stało.

Papież bł. Jan XXIII mówił, że najgor-
szym Różańcem jest ten, którego się w 
ogóle nie odmawia.

 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ 
RÓŻAŃCOWEJ

Święto związane jest z wydarzeniem, jakie mia-
ło miejsce 7 października 1571 r. Wówczas pod 
Lepanto doszło do zwycięstwa floty chrześci-
jańskiej nad turecką. Przed bitwą tą modlo-
no się w kościołach na różańcu. Po zwycięstwie 
Pius V pozwolił na obchodzenie święta Matki 
Bożej Różańcowej w tych świątyniach, gdzie 
istniały bractwa różańcowe, a Klemens XI roz-
szerzył święto na cały Kościół. W roku 1885 
Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez ca-
ły październik.



FENOMEN ŻYWEGO RÓŻAŃCA
BISKUP LEGNICKI STEFAN CICHY:
– Żywy Różaniec jest 
niewątpliwie wielkim za-
pleczem modlitwy nie tyl-
ko dla poszczególnych pa-
rafii, ale i dla całej diecezji. 
Bo jeżeli mają się rozwijać 
różne dzieła apostolskie, to musi być 
modlitwa. I to wsparcie modlitew-
ne dają właśnie koła różańcowe. Ich 
wspólna modlitwa to wielka wartość 
dla Kościoła na całym świecie.
Od wielu wieków powstawały na 
świecie bractwa Różańca Świętego, 
gromadzące ludzi odmawiających 
Różaniec. W Polsce duży rozwój 
grup różańcowych nastąpił w cza-
sach komunizmu, kiedy nie można 
było się w żaden sposób organizo-
wać. Wówczas typowo modlitewny 
ruch Żywego Różańca, nieposiadają-
cy żadnych struktur formalnych, oka-
zał się wielką siłą. Nie można jednak 
powiedzieć, że tworzył się on sam. 
Zawsze były słowa zachęty ze stro-
ny duchowieństwa lub osób, które 
Różaniec już odmawiały. Wielką rolę 
odegrały zachęty papieży. W ostat-
nich czasach o Różańcu mówili Jan 
XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II. 

INFUŁAT KS. WŁADYSŁAW BOCHNAK,
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA:
– Praktyki Różańca za-
korzeniały się już od cza-
sów średniowiecza, a na-
bożeństwa te były zawsze 
podtrzymywane i rozszer-
zane przez papieży i bis-
kupów. W ostatnich czasach niezwyk-
le wiele zrobił dla tej modlitwy Jan 
Paweł II. Wydał na ten temat spec-
jalny dokument i rozszerzył o 5 ko-
lejnych tajemnic. Tego rzeczywiście 
brakowało. Bo w rozważaniach była 
luka, przechodziliśmy od części ra-
dosnej od razu do bolesnej. Myślę, 
że dla rozszerzania modlitwy różań-
cowej wiele robią również kapłani. 
To oni prowadzą w parafiach stałą 
formację przez comiesięczne spo-
tkania podczas wymiany tajemnic. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że pier-
wszą i najważniejszą szkołą mod-
litwy Różańca świętego jest dom rod-
zinny. Różaniec jest modlitwą ser-
ca, dlatego rodzice swoim przykła-
dem i postawą uczą dzieci modlitwy 
Różańca. Jest też bardzo dobra tra-
dycja wręczania dzieciom poświę-
conych różańców jako pamiątki 
Pierwszej Komunii św. Ta modlitwa 
towarzyszy im przez całe życie.

Diecezjalna pielgrzymka Ży wego Różańca do Krzeszowa

Różańcowe legiony
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Ośrodek alzheimerowski w Ścinawie przyjmuje pierwszych pacjentów

Będą leczyć i szkolić
Pierwszy w Polsce a drugi 
w Europie szpital dla chorych 
na alzheimera uroczyście poświęcił 
kard. Henryk Gulbinowicz.

Budynek, w którym mieści się 
obecnie ośrodek alzheimerowski, 
został zaadaptowany z byłego do-
mu dziecka. Wiosną 2006 odwie-
dził go biskup legnicki Stefan Ci-
chy. Wtedy trudno było sobie wy-
obrazić, że w odartych z tynku i 
niekompletnych wnętrzach mieś-
cić się będzie placówka o świato-
wych standardach medycznych.

Obok oddziałów neurologicz-
nego, psychiatrycznego i zakładu 
opiekuńczo-leczniczego, ośrodek 
może pochwalić się dwoma po-
radniami. Na remont budynku wy-
dano prawie 9 mln złotych. Więk-
szość środków (5,5 mln) pocho-
dziła z funduszy unijnych. Pozo-
stałą sumę udało się zebrać dzięki 
Ministerstwu Zdrowia, wrocław-
skiej Akademii Medycznej oraz 
zainicjowanej przez kard. Gulbi-
nowicza zbiórce, przeprowadzo-
nej na terenie archidiecezji wroc-
ławskiej.

Kard. Henryk Gulbinowicz był 
jednym z pierwszych, którzy od-

powiedzieli na finanso-
we potrzeby ośrodka. 
On też był honorowym 
gościem oficjalnego ot-
warcia placówki, któ-
rą uroczyście poświęcił. 
Obecni byli także biskup 
legnicki Stefan Regmunt 
oraz ks. Bogdan Kaczo-
rowski, proboszcz parafii 
pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Ścinawie.

Pierwsi pacjenci Ośrodka Ba-
dawczo-Naukowo-Dydaktyczne-
go Chorób Otępiennych Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, bo 

tak brzmi pełna nazwa 
tej placówki, byli przyj-
mowani od poniedział-
ku 1 października.

– Mieliśmy obawy, 
czy uda nam się w ter-
minie podpisać kontrakt 
na usługi medyczne z 
Narodowym Funduszem 
Zdrowia – mówi Michał 
Hajtko, dyrektor ośrod-

ka alzheimerowskiego w Ścina-
wie. – Trudność polegała na tym, 
że trzeba to było zrobić w środ-
ku roku – dodaje Wioletta Pleba-
nek-Sitko, dyrektor wrocławskie-

go oddziału NFZ. Jednak, jak dy-
rektorzy zgodnie przyznają, ośro-
dek będzie mógł korzystać z moż-
liwości rozliczania kosztów lecze-
nia także w innych niż wrocław-
ski oddziałach NFZ. Pod warun-
kiem, że będą tutaj leczyć się pa-
cjenci z innych regionów Polski. 
A wszystko na to wskazuje, bo 
kolejka chętnych do jedynego te-
go typu placówki w Polsce ustawi-
ła się na długo przed jego oficjal-
nym otwarciem.

Ścinawski ośrodek będzie 
mógł pomieścić jedynie 67 pa-
cjentów. Do chwili ukazania się te-
go numeru GN, do ośrodka wpły-
nęło ponad 150 podań o przyję-
cie. Na całym świecie na chorobę 
Alzheimera cierpi ponad 20 mln 
osób. W Polsce – ćwierć milio-
na. – Szesnaście procent naszego 
społeczeństwa to ludzie powyżej 
60. roku życia. Choroby otępien-
ne są najczęstszą przyczyną zgo-
nów osób starszych – wyjaśnia 
prof. Ryszard Andrzejak, rektor 
Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. Akademia zamierza szkolić 
tu lekarzy rodzinnych, neurolo-
gów i pielęgniarki oraz prowadzić 
badania naukowe.

ROMAN TOMCZAK

Miłość i wierność to najlepsze antidotum na ryzyko rozstania

Legnica uplasowała się w nie-
chlubnej czołówce polskich 
miast, w których notuje się naj-
więcej rozwodów.

Mówi się, że powodów roz-
wodu jest tyle, ile małżeństw, 
które się rozstały. Jednak sta-
tystyki dowodzą, że dominu-
ją wśród nich zdrada, niezgod-
ność charakterów i alkohol. Po-
zostałe, choć nie mniej waż-
ne, to m.in. przemoc w rodzi-
nie („on stał się zupełnie innym 
człowiekiem, niż był przed ślu-
bem”) oraz... emancypacyjne 
aspiracje kobiet.

– Paradoksalnie, im le-
piej wykształceni młodzi lu-
dzie, tym łatwiej im podej-

mować decyzje o rozwodzie – 
mówi Paweł Szeląg, psycholog 
rodzinny z Legnicy. – Jeszcze 
przed kilkudziesięciu laty miej-
sce kobiety było w domu. Mąż 
zarabiał na rodzinę a żona pil-
nowała dzieci i domowego og-
niska. Wtedy rozwodów było 
mniej – dowodzi.

Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, w ilości 
rozwiedzionych par przoduje w 
Polsce Płock. Tam w ubiegłym 

roku na każde dzie-
sięć tysięcy mieszkań-
ców z partnerem roz-

stały się 37 osoby. Nie 
lepiej jest w Wałbrzychu, 

gdzie na rozwód zdecydowa-
ło się w tym samym czasie 35 
osób. Niestety, Legnica dołącza 
do tej czołówki. Tutaj w ubie-
głym roku rozstało się 27 par 
na dziesięć tysięcy mieszkań-
ców, co dawało prawie 500 roz-
wodów w mieście. W roku bie-
żącym na 638 ślubów przypad-
ły już 242 rozwody.

Tak jak znane są powody, 
dla których ludzie się rozwo-
dzili i rozwodzą, tak samo zna-
ne są podstawowe recepty, aby 
do tego nie doszło.

– Wiele małżeństw się roz-
pada, bo nie potrafi odczy-
tać swojego powołania. Braku-
je im wzorców, choćby takich, 
jak św. Joanna Beretta Molla  
– mówi ks. kan. Władysław 
Pawlik.

GUS-owskie statystyki nie 
obejmują rozwodów fikcyj-
nych, które, tak jak fikcyjne 
śluby, są znakiem naszych cza-
sów. – Samotna matka mogła 
do niedawna odbierać kilku-
setzłotowy zasiłek w ośrod-
kach opieki społecznej, żyjąc w 
zgodzie i pod jednym dachem 
z „byłym” mężem – mówi Bea-
ta Puławska, dyrektor polkowi-
ckiego OPS.

ROMAN TOMCZAK

Ośrodek 
poświęcił 
kard. Henryk 
Gulbinowicz 
w towarzystwie 
bpa Stefana 
Regmunta 
oraz proboszcza 
ks. Bogdana 
Kaczorowskiego

stały się 37 osoby. Nie 
lepiej jest w Wałbrzychu, 

gdzie na rozwód zdecydowa-

Powody             rozwodów
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Msza święta, a po niej spotkanie 
w parafialnej kawiarence. 
Taki harmonijny przebieg miało 
legnickie wspomnienie 
św. Hildegardy. 

W środę 26 września, w koś-
ciele parafialnym pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Leg-
nicy, Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. dr Marek Ada-
szek. A wokół ołtarza spotkali się 
ci, którzy postać św. Hildegardy 
uważają za bardzo ważną w histo-
rii Kościoła i swoim życiu. Ważną, 
bo – jak podkreślił po Mszy św. 
proboszcz ks. Jan Gacek – wielu z 
nich, w tym on sam, zetknęło się 
z osobami, którym medycyna św. 
Hildegardy pomogła przeżyć dłu-
gie lata, mimo że lekarze nie da-
wali im szans na przeżycie choć-
by tygodnia. Aby to uzmysłowić 
osobom słabo obeznanym z po-
stacią tej żyjącej w średniowieczu 
mistyczki jako specjalnego goś-
cia wieczoru zaproszono Alfredę 
Walkowską, a specjalnymi atry-
butami spotkania były przygoto-
wane na te okazję specjały z or-
kiszu. Jaki związek ma św. Hilde-
garda z wypiekami i napojami or-
kiszowymi? – Otóż była ona twór-
czynią specyficznej metody lecze-
nia, w której dieta zajmuje bardzo 
ważne miejsce. A z kolei w tej die-
cie najważniejsze jest ziarno orki-
szu i produkowana z niego mą-
ka – wyjaśnia Alfreda Walkowska, 
najbardziej znana w Polsce popu-
laryzatorka wiedzy o życiu i dzie-
le św. Hildegardy. – Ta metoda słu-
ży uzyskaniu przez człowieka ide-
alnej harmonii ciała z duchem. 

Aby tę harmonię zachować, na-
leży przestrzegać kilku filarów, 
opisanych przez Świętą. Jednym 
z nich jest dieta bogata w orkisz 
– dodaje.

Po Mszy św. zaproszono przy-
byłych gości na poczęstunek do 
parafialnej kawiarenki. Tutaj cze-
kały na nich specjały, zrobione z 
mąki orkiszowej. Były m.in. cia-
sta, chleb, paluszki i chipsy. Ka-
wa i bezalkoholowe piwo, a na-
wet wino z orkiszu – także bez-
alkoholowe! Czy wystarczy zatem 
raczyć się orkiszowym chlebkiem 
i pić orkiszowe winko, aby żyć w 
harmonii ze światem i sobą? – 
Zdecydowanie nie! – energicznie 
zaprzecza Alfreda Walkowska. – 
To tylko niektóre elementy die-
ty. Św. Hildegarda, której ta me-
toda leczenia została przecież da-
na z objawienia, ofiarowuje nam 
wszystkie wskazówki, jak jeść 
i pić, by żyć harmonijnie. Każde-

mu, kto jest ich ciekaw, polecam 
swoją książkę „Powrót do harmo-
nii”. Ciekawostką jest fakt, że św. 
Hildegarda nigdy sama nie leczy-
ła dietą orkiszową. Jednak pozo-
stawione przez nią recepty ratują 
ludzkie zdrowie od setek lat.

Nie tylko książki oferuje po-
szukiwaczom harmonii Alfreda 
Walkowska. Jako najbardziej zna-
na w Polsce popularyzatorka „ży-
cia według św. Hildegardy”, pro-
wadzi w Legnicy od kilku lat ga-
binet, w którym uczy, jak umiejęt-
nie korzystać z dorobku Świętej 
dla własnego zdrowia. Jest to naj-
prawdopodobniej jedyny tego ty-
pu gabinet w Polsce. 

O tym, jak duże zainteresowa-
nie dietą orkiszową zaczyna ro-
dzić się w Polsce, świadczy fakt 
pojawiania się na rynku produk-
tów „orkiszopodobnych”. Para-
doksalnie to dobry znak, bo pod-
rabia się tylko najlepsze produkty 
i idee. ROMAN TOMCZAK

 10 PAŹDZIERNIKA
POWITANIE RELIKWII ŚW. 
DOMINIKA SAVIO, Lubin, 
godz. 17.00. Następnie proce-
sja z relikwiami  ulicami mia-
sta do kościoła pw. św. Jana 
Bosko. Godz. 18.00, Msza św. 
pod przewodnictwem bisku-
pa legnickiego z ogłoszeniem 
św. Dominika Savio patronem 
Służby Liturgicznej diecezji 
legnickiej.
 13 PAŹDZIERNIKA
PIESZA PIELGRZYMKA 
DO LEGNICKIEGO POLA. 
Wyjście z katedry legnickiej 
o godz. 7.00. Obchody uro-
czystości św. Jadwigi, głów-
nej patronki Śląska, z Mszą 
św. dla pielgrzymów Epilogu 
XV Pielgrzymki Pieszej na 
Jasną Górę w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
i św. Jadwigi Śląskiej w 
Legnickim Polu o godz. 12.00.
100-LECIE KOŚCIOŁA pw. 
św. Franciszka z Asyżu w 
Pieńsku. Uroczysta Msza św. z 
tej okazji z udziałem biskupa o 
godz. 15.00.
 14 PAŹDZIERNIKA
DZIEŃ PAPIESKI. We wszyst-
kich kościołach zbierane są 
ofiary do puszek przeznaczone 
na Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Spotkanie szkół 
im. Jana Pawła II z terenu die-
cezji legnickiej i Msza św. z 
okazji Dnia Papieskiego w kate-
drze legnickiej o godz. 13.00.
 15 PAŹDZIERNIKA
POBŁOGOSŁAWIENIE PO-
MNIKA sługi Bożego papie-
ża Jana Pawła II w Zgorzelcu. 
Msza św. z udziałem bisku-
pa Stefana Cichego w koście-
le pw. św. Jadwigi Śląskiej o 
godz. 18.00.
 16 PAŹDZIERNIKA
OTWARCIE I SYNODU DIE-
CEZJI LEGNICKIEJ. W kate-
drze legnickiej uroczysta ce-
lebracja Eucharystii z udzia-
łem duchowieństwa i wiernych 
diecezji. Rozpoczęcie proce-
sji w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela o godz. 17.00.
UROCZYSTA SESJA OT-
WARCIA I SYNODU DIE-
CEZJI LEGNICKIEJ rozpocz-
nie się o godz. 18.30 w Centrum 
Spotkań im. Jana Pawła II przy 
ul. kard. S. Wyszyńskiego 1 w 
Legnicy. 

ZapraszamyWspomnienie św. Hildegardy z Bingen

Medycyna z objawienia

ALFREDA 
WALKOWSKA

Jest absolwentką Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu. Od ponad piętnastu lat po-
pularyzuje w Polsce wiedzę o oso-
bie i dziele św. Hildegardy z Bingen. 
Działalność naukową wiąże z pro-
wadzeniem Polskiego Centrum św. 
Hildegardy z siedzibą w Legnicy. Jest 
jedynym dyplomowanym terapeutą 
medycyny św. Hildegardy w Polsce.



ORKISZ (TRITICUM SPELTA) 
– spożywany był już w starożytności. W czasach rzymskich był posił-
kiem gladiatorów i zawodników igrzysk. Orkisz daje mniejszy plon ziarna, 
a ziarno zawiera mniej białka i składników odżywczych niż inne odmiany 
pszenicy. Z tych względów jego uprawa jest marginalna. Krwiotwórczy, bu-
duje mięśnie. Stosowany m.in. przy alergiach i dusznicy bolesnej. Obniża 
poziom cholesterolu we krwi. Ma łagodny, przyjemny smak. Spożywa się go 
w postaci kaszy, kleiku i wypieków.



Festiwal smakołyków 
przygotowanych z orkiszu. Nęcił nie 
tylko smakiem i zapachem, ale też 
obietnicą zdrowia
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Z życzliwością i wielką wdzięcznością wspomi-
nam ks. prałata Franciszka Krosmana, probosz-
cza parafii śś. Erazma i Pankracego w Jeleniej 
Górze. Wiele zawdzięczmy także jego następ-
cy ks. Bogdanowi Żygadle. Prałat Franciszek za-
wsze podkreślał, że im kościół ktoś zbudo-
wał, a my dopiero rozpoczynamy. Od momen-
tu, gdy powstała nasza parafia, raz w roku za-
praszany jestem z kazaniem niedzielnym do pa-
rafii-matki. W zamian otrzymuję niedzielną ko-
lektę. Cieszy mnie także duża wyrozumiałość na-
szych parafian, którzy są bardzo cierpliwi i życzli-
wi. Wytrzymują długotrwały proces budowy. Ich 
duch i obecność w realizacji projektu dodaje mi 
naprawdę siły, wiele wiary i optymizmu.

Zapraszamy na Msze św.
  W tygodniu: Msza św. o godz. 7.30 i 17.00
  W niedzielę: Msze św. o godz. 7.30, 8.30, 10.30 (dla 

dzieci), 12.00 (Suma parafialna), 17.00
  Odpust parafialny (podwójny): 3 maja i 4 paździer-

nika

KS. GRZEGORZ 
NIWCZYK 

Ur. 6 04. 1959 r. we 
Wrocławiu. Po ukończeniu 
Liceum Sztuk Plastycznych 
wstąpił w 1979 r. do wroc-
ławskiego seminarium i 
po sześciu latach otrzy-
mał święcenia z rąk kard. 
Henryka Gulbinowicza. 
Pracował w Żarowie 
i w parafii śś. Erazma i 
Pankracego, z której prze-
szedł do nowej parafii już 
jako proboszcz.

Budowa kościoła wymaga 
jeszcze dużo pracy 

i poświęcenia. 
Nie boję się tego, 

bo mam bardzo dobrych 
parafian, którzy mnie 

nie opuszczą 
– mówi proboszcz 

Kościół jest dopiero 
w stanie surowym. 
Za to wspólnota 
parafialnych serc 
jest żywą świątynią.

Parafia Matki Bożej 
Królowej Polski i św. Fran-
ciszka z Asyżu została po-
wołana 2 lipca 1995 ro-
ku przez pierwszego bi-
skupa legnickiego Tade-
usza Rybaka. Została wy-
dzielona z terenu parafii 
śś. Erazma i Pankracego. 
– Ksiądz prałat Franciszek 
Krosman, ówczesny pro-
boszcz, zawsze nazywał 
nas duchową córą – mó-
wi ks. Grzegorz Niwczyk, 
proboszcz.

Dzięki wrażliwym 
sercom
Prace budowlane roz-

poczęły się osiem lat 
temu i są rozłożone w 
trzech kompleksach: koś-
ciół, dolny kościół i ple-
bania. W tym roku uzbro-
jono i zalano betonem 
ponad tysiąc metrów po-
wierzchni budowlanej. W 
tak zwanej tymczasowo 
dolnej części budowane-
go kościoła mieści się już 
w stanie surowym kapli-
ca św. Franciszka z Asyżu. 
– W niej będą relikwie 
Świętego, które przed 
kilkoma laty przywieźli-
śmy z Włoch – mówi ks. 
Grzegorz, proboszcz. Bę-
dą się tu gromadzić gru-
py modlitewne.

Kaplica i cały dolny 
kościół już są wykorzy-
stywane na różne uro-
czystości kościelne, pa-
rafialne i spotkania kultu-
ralne. W przyszłości po-

wstaną aula, salki dla ru-
chów i stowarzyszeń, ka-
wiarenka.

– Dolny kościół 
sprawdza się szczegól-
nie podczas Triduum Pas-
chalnego, gdy liturgia w 
poszczególne dni prze-
nosi się w różne miejsca 
– mówi proboszcz.

Budowa postępuje 
dzięki ofiarności wiernych 
oraz festynom. Najbardziej 
dochodowa jest organizo-
wana co roku aukcja obra-
zów namalowanych przez 
różnych artystów jelenio-
górskich. Włącznie z obra-
zami księdza probosz-
cza, który jest absolwen-
tem szkoły plastycznej we 
Wrocławiu.

Pół na pół
Parafia liczy prawie 

dziewięć tysięcy osób, 
ale cały ciężar budowy 
dźwiga na sobie nie-
całe trzydzieści pro-
cent tych osób, któ-
re uczestniczą w ży-
ciu kościoła parafialne-
go. Podobnie jest w ca-
łej Jeleniej Górze.

Odkąd Jelenia Góra 
nie jest już miastem wo-
jewódzkim, wielu mło-
dych, studiujących po-
za domem, bardzo czę-
sto już nie powraca tu 
na stałe. Mimo że para-
fia jest miejska, emigra-
cja zarobkowa młodych 
ludzi dotykają wspólno-
tę nawet bardziej niż w 
mniejszych miejscowoś-
ciach.

W dolnym kościele 
znalazło się także miej-
sce na sztukę, w rozma-
itych postaciach. Gościł 
tu teatr jeleniogórski im. 
Cypriana Kamila Norwi-
da. Odbyła się prapre-
miera „Tryptyku rzym-
skiego”, a także premie-
rowy spektakl świątecz-
ny „Mirra, kadzidło i zło-
to” w wykonaniu arty-
stów z teatru animacji w 
Jeleniej Górze. Dwa ra-
zy gościł chór katedry 
wrocławskiej Pueri Can-
tores Wratislavienses. 
Na urodziny Papieża re-
cytowała wiersze Magda 
Strużyńska.

KS. GRZEGORZ 
WIESZEWSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu

Duchowa córa
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