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W tym szczególnym roku wiel-
kiego jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski spogląda-

my na braci Czechów, z których 
wyszedł na świat człowiek niezwy-
kłej odwagi i proroczego zmysłu, 
dzięki któremu Polska rozpoczęła 
chrześcijańską, europejską drogę 
w jedności z Rzymem, która trwa 
do dnia dzisiejszego. Mowa o św. 
Wojciechu, najmłodszym z  rodu 
Sławnikowiców, praskim biskupie 
i przyjacielu cesarza Ottona. Czy 
my Polacy powinniśmy „spłacać 
dług” za św. Wojciecha? A jeżeli 
to jak? Współczesne Czechy należą 
do jednego z najbardziej zateizo-
wanych narodów Europy i świata. 
Przyczyny takiej sytuacji są bardzo 
złożone i  sięgają swymi korze-
niami wydarzeń sprzed wieków. 
Spróbujmy choć w ograniczonym 
zakresie porozmawiać o sytuacji 
w Czechach przez pryzmat chrze-

ścijańskiej solidarności. Pomoże 
nam w  tym ks. prof. nadzw. dr 
hab. Tadeusz Fitych pracujący 
w Kudowie-Zdroju. 

TOMASZ PLUTA: – Księże Profesorze, 
przez wiele lat pełnił Ksiądz funkcję 
sekretarza abp. Miloslava Vlka, pre-
zydenta Rady Konferencji Episkopa-
tów Europy, żyjąc i mieszkając w nie-
zwykle okazałym, ogromnym pałacu 
praskich arcybiskupów, towarzyszył 
w codziennych wyzwaniach, jakie 
stawały przed Prezydentem Konfe-
rencji Episkopatów. 

KS. PROF. DR HAB. TADE-
USZ FITYCH: – Dokonało się to 
późną wiosną 1993  r. Po wcze-
śniejszych, trwających kilka lat 
pracach badawczych nad aktami 
i  dziejami polskiej nuncjatury, 
głównie w watykańskich, rzym-
skich i  włoskich bibliotekach 
i  archiwach, po przekazaniu 

urzędu sekretarza generalnego 
Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu, nadal 
mieszkałem na Ostrowie Tumskim 
i  pracowałem jako wykładowca 
i pracownik naukowo-badawczy. 
W  tym czasie z watykańskiego 
Sekretariatu Stanu, via Nuncja-
tura w Warszawie, oraz poprzez 
wrocławskiego metropolitę kard. 
Henryka Gulbinowicza dotarło do 
mnie zapytanie: czy nie podjął-
bym się pracy na rzecz CCEE? Jako 
historyk idei i dziejów teologii wie-
działem, że za tym skrótem kryje 
się Rada Konferencji Episkopatów 
Europy – „opatrznościowy orga-
nizm Soboru Watykańskiego II” 
– jak ją nazywał Jan Paweł II. Po 
upewnieniu się, że moje kompe-
tencje i doświadczenia są wystar-
czające, wyraziłem zgodę i  jako 

w numerze: 

Wystawa „Maryja w oczach wierzących” – relacja 
z Bielawy

Jaka Europa? (2) – homilia bp. Ignacego Deca

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Człowiek nie jest w stanie 
zbawić samego siebie. 

Bp Ignacy Dec

Kwiecień plecień

W iosenne przesilenie przy-
nosi wprawdzie osłabie-

nie organizmu i podatność na 
wirusy, trzeba się z tym pogo-
dzić. Przynosi jednak także 
tę różnorodność, którą tylko 
wiosna przynieść potrafi. Stąd 
chyba poruszenie nie tylko 
w przyrodzie, ale też w życiu 
społecznym, religijnym i poli-
tycznym. Mieszko I poruszony 
przykładem pobożnej Dobrawy 
rusza ku gnieźnieńskiemu Jor-
danowi i prowadzi naród sobie 
powierzony na zachód przez 
Czechy. O tym wkładzie połu-
dniowych braci w naszą euro-
pejskość w dzisiejszym temacie 
numeru opowie ks. prof. Tade-
usz Fitych w rozmowie z Toma-
szem Plutą. Kwiecień to też 
wspomnienie tragedii polskich 
oficerów w  Katyniu – o  tym 
w  tekście ks. Daniela Mar-
cinkiewicza. Wiosna to także 
czas szkoleń i warsztatów dla 
katechetów i ewangelizatorów. 
Zdobywanie wiedzy i umiejęt-
ności dzielenia się nią. Wiosna 
to w  końcu czas nadziei, że 
będzie lepiej, o czym przeko-
nuje nas najmłodsze pokole-
nie w konkursie misyjnym. Do 
tego kolejna dawka historii 
p. Marka Stadnickiego i wia-
domości z  życia diecezji na 
wiosnę. 

Dobrej niedzieli.
Ks. Sławomir Marek dokończenie na str. IV-V
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MAMY DŁUG WOBEC CZECHÓW?
Pałac Arcybiskupi w Pradze

Z ks. prof. dr. hab. Tadeuszem Fitychem rozmawia Tomasz Pluta
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Z wielkim trudem przebijała się prawda 
o Katyniu, tak z pewnością z wielkim tru-

dem będzie się jeszcze przebijała prawda 
o Smoleńsku, ale jest ona potrzebna, ponie-
waż nie można budować życia społecznego, 
narodowego i międzynarodowego na fałszu. 
Prawda zawsze zwycięży fałsz – podkreślał 
bp Ignacy Dec. 10 kwietnia Biskup Świdnic-
ki przewodniczył Eucharystii w świdnickim 
kościele Świętego Krzyża, modląc się w 6. 
rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem za ofiary 
tamtej tragedii.

W homilii bp Dec, nawiązując do wydarzeń 
sprzed 6 lat, przypomniał, a  zarazem dał 
świadectwo, że będąc 10 kwietnia 2010  r. 
wraz z wiernymi diecezji świdnickiej w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-
-Łagiewnikach na diecezjalnej pielgrzymce 
dziękczynnej za peregrynację obrazu Jezusa 
Miłosiernego, jako jeden z pierwszych modlił 
się za ofiary katastrofy lotniczej. – Euchary-
stia, którą sprawowaliśmy w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego, była bardzo przejmująca 

i miała szczególny patriotyczny charakter, 
gdyż przed Bogiem bogatym w miłosierdzie, 
modliliśmy się, polecając Miłosierdziu Bożemu 
ofiary tej tragedii, nie zapominając również 
i o tych polskich oficerach, którzy w bestialski 
sposób zostali zamordowani na rozkaz Stalina 
wczesną wiosną 1940 r. – mówił bp Dec. 

W dalszej części homilii hierarcha zauwa-
żył, że z każdego cierpienia rodzi się jakieś 
dobro. 

– Wierzymy mocno, że z  tego cierpienia 
jeszcze się jakieś dobro narodzi. Tak jak dobro 
się narodziło z krzyża Pana Jezusa. Chociaż 
dzisiaj jeszcze tego nie widzimy, gdyż prawda 
o  tej katastrofie jest ciągle niepełna, zafał-
szowana. Mamy jednak ogromną nadzieję, 
że prawda ujrzy światło dzienne i narodzi się 
dobro – tłumaczył Biskup Świdnicki.

Na zakończenie bp Dec zachęcił zebranych 
do modlitwy za pomordowanych w Katyniu, 
jak i za wszystkie ofiary tragedii smoleńskiej. – 
W dzień wielkiej narodowej modlitwy w intencji 
ofiar katastrofy smoleńskiej, gdy wracamy do 

historii, chcemy przy ołtarzu Pańskim odnowić 
naszą wiarę i prosić Boga o pełne szczęście dla 
ofiar katastrofy lotniczej, ale także prosimy 
tych, którzy poginęli o wsparcie, by pamiętali 
o tym narodzie, którego byli synami i córka-
mi. By ten naród trwał, by się nie pogrążał 
w chaosie, agresji, nienawiści, lecz by dążył 
do pojednania i braterskiej miłości. Bo tylko 
taka postawa może nas wszystkich uratować 
od złego – zakończył bp Dec.

W modlitwie wzięło udział duchowieństwo, 
alumni Wyższego Seminarium Duchownego 
oraz wierni.  Ks. Daniel Marcinkiewicz

T aka chwila szybko się nie 
powtórzy. Z tą świadomością 

szliśmy wieczorem 1 kwiet- 
nia w  modlitewnej zadumie 
w  Drodze Krzyżowej wiodą-
cej uliczkami wałbrzyskiego 
Podzamcza, w  której niesione 
były wyjątkowe znaki – Krzyż 
i  Ikona Matki Bożej, symbole 
Światowych Dni Młodzieży – 
podarowane przed laty młodzieży 
świata przez papieża św. Jana 
Pawła II. Nasza świdnicka die-
cezja miała zaszczyt je gościć od  
20 marca do 2 kwietnia. Przez 
dwa ostatnie przebywały na tere-
nie Wałbrzycha. Trasa podzam-
czańskiej Drogi Krzyżowej – 
w  której wraz z  wiernymi tej 
dzielnicy modlił się też bp Igna-
cy Dec – wiodła z Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świę-
tego ulicą Grodzką do kościoła 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i  Pawła. Wcześniej ordynariusz 
przewodniczył koncelebrowanej 

Mszy św. sprawowanej w sanktu-
arium w intencji młodych katoli-
ków, którzy przybędą wkrótce na 
Światowe Dni Młodzieży. W obu 
parafiach ten czas obecności sym-
boli ŚDM w kościołach był bardzo 
uroczysty i wypełniony modlitwą. 
Pięknie śpiewały chóry młodzie-
żowe, które przygotowały na tę 

okazję okolicznościowy repertuar. 
Wśród wiernych w  najbardziej 
widoczny sposób swoją radość 
z przybycia symboli okazywała 
młodzież czuwająca przy Krzyżu 
i  niosąca go na swoich ramio-
nach, a wśród nich wolontariu-
sze Światowych Dni Młodzieży 
przygotowujący się do objęcia 

opieką grup młodych katolików 
ze świata, których przyjazdu spo-
dziewamy się, zanim udadzą się 
na spotkanie z  papieżem Fran-
ciszkiem w Krakowie.

To spotkanie jest wielką 
nadzieją nie tylko dla młodzieży 
katolickiej ze świata, która chce 
poczuć się we wspólnocie i posłu-
chać Papieża i w tym celu przy-
jedzie do Polski, ale też dla nas 
wszystkich – podkreślali kapła-
ni i  przedstawiciele młodzieży, 
witający w obu świątyniach sym-
bole ŚDM. Po dojściu wiernych 
do kościoła Świętych Apostołów 
Piotra i  Pawła Krzyż towarzy-
szył jeszcze im w  świątyni na 
modlitwie Apelu Jasnogórskiego. 
Po niej przewieziony został do 
świątyni Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny na 
Piaskowej Górze, gdzie trwało 
modlitewne czuwanie przez noc.

Krystyna Smerd

Wniesienie symboli ŚDM do kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Bp Ignacy Dec przewodniczył 10 kwietnia 
Eucharystii w kościele pw. Świętego Krzy-
ża w Świdnicy

II

niedziela świdnicka

ŚWIDNICA

Droga Krzyżowa z Krzyżem ŚDM na Podzamczu

Prawda zawsze zwycięży fałsz

WAŁBRZYCH
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M aryja w oczach wierzących” – to tytuł 
wystawy, która została zaprezentowana 
w Gimnazjum nr 2 w Bielawie w ramach 

trwającej peregrynacji figury Matki Bożej 
Fatimskiej w diecezji świdnickiej, 50. rocznicy 
koronacji figurki Matki Bożej Strażniczki 
Wiary Świętej w Bardzie oraz zbliżającej się 
100. rocznicy objawień fatimskich. Zwiedza-
jący mogli zobaczyć blisko 390 eksponatów, 
których tematem była Matka Boża.

Organizatorami wystawy były Jolanta 
Hada-Jasikowska, nauczycielka języka pol-
skiego, i s. Augustyna Juszczak, augustianka, 
katechetka z Gimnazjum nr 2 w Bielawie. 
Prezentacja dzieł była dostępna w  dniach 
6-12 kwietnia br. dla całej społeczności szkol-
nej, rodziców oraz wielu uczniów ze szkół 
podstawowych znajdujących się na terenie 
Bielawy. W ramach ekspozycji pokazano 45 
figurek Matki Bożej z całego świata. Cieka-
wostką była figurka Matki Bożej przywie-
ziona z Kibeho, miejsca, gdzie objawiła się 
Matka Boża trzem dziewczynom z rwandyj-
skiego miasteczka. Zwiedzający wystawę 
mieli okazję zobaczyć 49 różańców, a także 
40 obrazów przedstawiających osobę Matki 
Bożej z różnych zakątków świata oraz 256 
obrazków z wizerunkiem Maryi.

– Celem tej wystawy było pokazanie mło-
demu pokoleniu, jak wielki jest kult maryjny 
nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie 
– tłumaczy Jolanta Hada-Jasikowska, orga-
nizatorka wystawy. 

– Inspiracją do przygotowania wystawy 
był Adam Mickiewicz i Inwokacja. Podczas 
zajęć języka polskiego, gdy omawiana jest 
Inwokacja, pojawia się w niej wezwanie do 
Matki Bożej Częstochowskiej, Ostrobramskiej 

i Nowogródzkiej. Pytając uczniów o to, co wie-
dzą o kulcie Matki Bożej w Polsce i na świecie, 
kilkoro uczniów kojarzyło i wiedziało coś na 
ten temat. Aby lepiej zobrazować kult Matki 
Bożej i pokazać go uczniom, zdecydowałyśmy 
wraz z siostrą Augustyną, aby zorganizować 
wystawę, podczas której zaprezentujemy, jak 

bogaty jest kult Matki Bożej, który jest bardzo 
szeroki i właściwie funkcjonuje w naszej kul-
turze od początku chrześcijaństwa – mówiła 
Jolanta Hada-Jasikowska. 

Wystawa wizerunków Matki Bożej nie tylko 
była inspirowana Inwokacją Adama Mickie-
wicza, gdyż – jak twierdzą organizatorzy – 
bogata historia terenów diecezji świdnickiej 
wskazuje na wiele miejsc kultu maryjnego, 
takich jak: Bardo Śl., Wambierzyce, Bobolice, 
Kiełczyn, Wałbrzych, Stary Wielisław. Te miej-
sca również warto było pokazać i przybliżyć 
ich historię – tłumaczyli. 

Przygotowany katalog eksponatów miał 
być swoistym kompendium wiedzy o kulcie 
maryjnym w Polsce i na świecie. – Możliwe 

to było dzięki zamieszczonym informacjom 
przy eksponatach, jak i  dzięki przewodni-
kom, którymi byli uczniowie Gimnazjum 
nr 2 w Bielawie – tłumaczyli organizatorzy.

Ekspozycja przedstawiała nie tylko formę 
literacką wystawy, lecz także cześć i miłość 
do Matki Bożej, która wyrażona jest w kul-
cie maryjnym. – Ta forma wystawy „Maryja 
w oczach wierzących” cudownie wpisuje się 
w nasze przygotowanie do 100-lecia obja-
wień maryjnych w Fatimie. Nie zapominamy 
również o trwającej peregrynacji figury Matki 
Bożej Fatimskiej po naszej diecezji. Eksponaty, 
które udało się nam zgromadzić, mają także 
bogatą historię rodzinną, gdyż wiele osób 
przy tych figurkach, obrazach codziennie 
się modliło i nadal się modli. To jest również 
piękne świadectwo naszej wiary i kultu oraz 
oddawanie czci Matce Bożej – mówiła siostra 
Augustyna, katechetka.

– Warto zauważyć, że współczesny świat 
daleki jest od przedstawiania w  sposób 
publiczny kultu osób świętych. Ta jednak 
wystawa pokazała nam – dyrekcji, gronu 
pedagogicznemu, że jednak młodzież z dużym 
zaangażowaniem nie tylko bardzo włączyła 
się w przygotowanie tej wystawy, ale z olbrzy-
mim zaciekawieniem oglądała poszczególne 
eksponaty i słuchała o historii z poszczegól-
nych miejsc świętych – dzielił się przeżycia-
mi Rafał Gryszan, wicedyrektor Gimnazjum  
nr 2 w Bielawie.

Bielawska ekspozycja kultu maryjnego była 
pierwszą tego typu na ziemi dzierżoniowskiej 
formą ukazania tematyki maryjnej oraz wska-
zania, jak rolę odgrywa Matka Boża w życiu 
każdego chrześcijanina.

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Organizatorzy wystawy „Maryja w oczach wierzących” Uczniowie pełniący rolę przewodników wystawy

Fragment wystawy
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Wystawa „Maryja w oczach wierzących”
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sekretarz Prezydenta CCEE ds. 
Europy zamieszkałem w pięknym 
i ogromnym pałacu praskich arcy-
biskupów (po Lateranie najwięk-
szym i najbardziej reprezentatyw-
nym w Europie). W  ten sposób 
przez osiem kolejnych lat jak swo-
isty „Szymon z Cyreny” towarzy-
szyłem kard. Vlkowi w dźwiganiu 
ciężaru zadań i wyzwań „Wieczer-
nika Europy”. 

– Już wtedy musieliście się zderzyć 
z  postępującą laicyzacją Europy, 
a  w  sposób szczególny mógł się 
Ksiądz przyjrzeć sytuacji Kościo-
ła w  Czechach. W  1995  r. Ksiądz 
Profesor wydał książkę dokument 
i bezcenne kompendium zarazem 
pt. „Kościół milczenia dzisiaj” (wypo-
wiedzi biskupów Czech i  Moraw 
w pięć lat po odzyskaniu wolności). 
Notabene stała się ona głównym 
darem dla Jana Pawła II podczas jego 
obecności w Pradze. Co spowodo-
wało, że Czesi odeszli od Kościoła? 

– Ufam, że jesteśmy w pełni 
świadomi, że skuteczność recywili-
zacji Europy zależy od nowej ewan-
gelizacji. Ta z kolei jest zależna nie 
tyle od nowych technologii, form 
i metod przepowiadania, ale od 
wiarygodności głoszonego orędzia 
i świadectwa biskupów, kapłanów, 
zakonników i wiernych. Jednym 
słowem, jest zależna od stopnia 
realizacji testamentu Jezusa: „aby 
byli jedno, aby świat uwierzył”  
(J 17,21). Jedność biskupów two-
rzących wraz z papieżem „Wie-
czernik Europy” wymaga trwania 
we wzajemnej i braterskiej miłości 
oraz wierności Magisterium i Tra-
dycji. Wówczas można najlepiej 
służyć ok. 558,2 mln chrześcijan 
naszego kontynentu (24 proc. 
ogółu na świecie). Wymaga to 
konkretnej realizacji słów Ewan-
gelii, m.in. zdania: „Jedni drugich 
brzemiona noście” (Gal 6,2). To 
ono mobilizowało nas m.in. do 
konkretnych wyrazów solidarnoś- 
ci z  katolickimi biskupami (np. 
w okresie wojny toczącej się na 

Bałkanach wraz z prezydentem 
CCEE przeżyłem okres Bożego 
Narodzenia u kard. Vinko Pulica 
w oblężonym Sarajewie, z którego 
przez kilka dni nie byłem w sta-
nie wyjechać!). Ponadto wyra-
zem chrześcijańskiej solidarnoś- 
ci i  braterskiej wymiany były 
chociażby tygo-
dniowe wizy-
ty zarówno 
u  patriarchy 
ekumeniczne-
go Bartłomieja 
I  w  Konstan-
tynopolu, jak 
i  u moskiew-
skiego patriar-
chy Aleksieja 
I. W  podob-
nym duchu 
spotyka l i -
śmy się ze 
zwie rzch -
n i k a m i 
i  wiernymi 
r ó ż n y c h 
wyznań chrześcijańskich oraz 
z przedstawicielami Unii Europej-
skiej w Brukseli oraz Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu itd. 
Jeżeli chodzi o sytuację duszpa-
sterską w Czechach, o ich stosu-
nek do Kościoła i jego przyczyny, 
wymagałoby to pogłębionej anali-
zy, na którą nie mamy miejsca na 
łamach Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela”. Najprościej byłoby 
więc zaproponować uważną lek-
turę mej książki. Ukażmy chociaż-
by szkicowy obraz omawianego 
zagadnienia dla 1994 r. Republika 
Czeska miała wówczas 10,2 mln 
mieszkańców, w tym ok. 2,4 mln 
katolików. Przybliżając mapę ich 
rozmieszczenia (zarazem stop-
nia czeskiej religijności), należy 
zauważyć, że w  Czechach (2/3 
powierzchni kraju Republiki Cze-
skiej), na obszarze należącym do 
pięciu diecezji katolickich, w tym 
czasie żyło jedynie 25% katolików. 
Natomiast na Morawach stano-
wiących zaledwie jedną trzecią 
powierzchni całego kraju było aż 
75% czeskich katolików (w tym 

w archidiecezji Ołomuniec – 50%, 
a w diecezji Brno – 25%). Przed 
1995  r. najtrudniejsza sytuacja 
panowała w metropolii praskiej, 
a konkretnie w diecezji Litomierzy-
ce (eryg. w 1655 r.). Pośród 1,4 mln 
mieszkańców żyło 290 tys. kato-
lików (20,7% ogółu ludności), ale 

w niedzielnej litur-
gii uczestni-
czyło zaledwie  
13 tys. wier-
nych (0,9%). 
Aktualnie Cze-
chy liczą ok. 
10,5 mln miesz-
kańców i  tylko 
his to r yczn ie 
są państwem 
chrześcijańskim. 
Na forach inter-
netowych może-
my przeczytać, 
m.in. że aż dwie 
trzecie czeskie-
go społeczeń-
stwa deklaruje 

a t e i z m (stan z   2009 r.). 
Badania Komisji Europejskiej 
z 2005 r. ukazują, że jedynie 19% 
Czechów wierzy, że Bóg istnieje. Po 
Estonii (tylko 16%) jest to druga 
najniższa wartość  w gronie 25 
państw członkowskich UE (gdzie 
średnia wynosi ok. 35%). Z przy-
krością trzeba jednak odnotować 
fakt, że w  okresie 1991-2011 
liczba wierzących Czechów nadal 
uległa pomniejszeniu.

– Czy my, Polacy, powinniśmy czuć 
się odpowiedzialni za losy Kościo-
ła w Czechach? Czy należy „spłacić 
dług” za św. Wojciecha? Jeśli tak, 
to w jaki sposób możemy pomóc 
braciom Czechom? 

– Na wstępie postawmy sobie 
dwa istotne pytania: czy pamię-
tamy, że pierwszym arcybiskupem 
gnieźnieńskim oraz metropolitą 
na ziemiach polskich (w państwie 
pierwszych Piastów) od marca 
1000 r. był Czech – Radzym Gau-
denty (z czes. Radim; *ok. 960 
a 970 † ok. 1006), młodszy, przy-
rodni brat św. Wojciecha i bene-

dyktyn? Kim jest dla Kościoła kato-
lickiego w Polsce i naszego narodu 
„wypożyczony Święty”, najmłod-
szy z rodu Sławnikowiców, wygna-
niec z czeskiej ziemi, benedyktyn, 
praski biskup (od 992 r.), przy-
jaciel cesarza Ottona, niezłomny 
misjonarz Europy i młody 45-letni 
męczennik? W 1000 lat po jego 
śmierci Jan Paweł II – Wielki Prorok 
naszych czasów – uzmysławiał 
nam, że relikwie św. Wojciecha 
„są największym skarbem naszego 
narodu” (Gniezno 3 VI 1997 r.). 
Po czym przywołując fundamen-
talne dla Kościoła działanie Trój-
jedynego Boga Miłości – Zesła-
nie Ducha Świętego, głosił, że to 
z Jego mocą następcy Apostołów 
wyruszają wciąż na cały świat, by 
nauczać wszystkie ludy. Przy końcu 
pierwszego tysiąclecia przybywali 
na ziemię polską synowie różnych 
narodów już przedtem [ochrzczo-
nych], zwłaszcza zaś narodów 
ościennych. Wśród nich central-
ne miejsce zajmuje św. Wojciech, 
który przybył do Polski z sąsied-
niej i  pobratymczej krainy cze-
skiej. Dało to jakby drugi początek 
Kościołowi na ziemiach piastow-
skich. Chrzest w 966 r. za Mieszka I 
zostaje niejako potwierdzony 
krwią Męczennika. I  nie tylko 
to. Polska bowiem wchodzi do 
rodziny krajów europejskich. 
Przy relikwiach św. Wojciecha 
spotykają się cesarz Otton III 
i Bolesław Chrobry w obecności 
legata papieskiego. Było to spot- 
kanie o historycznej wymowie – 
Zjazd Gnieźnieński. Miało ono, 
oczywiście, znaczenie polityczne, 
ale także i  znaczenie kościelne. 
Przy grobie św. Wojciecha została 
proklamowana przez papieża Syl-
westra II pierwsza polska metro-
polia: Gniezno, do której zostały 
przyłączone biskupstwa w Kra-
kowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. 
Czyż nie powinniśmy sformułować 
kolejnego znaczącego pytania: co 
wynika z faktu, że w Europie prze-
żywającej „noc duszy” odejście od 
korzeni, zagubienie tożsamości 
oraz moralne i fizyczne wymiera-

dokończenie ze str. I

MAMY DŁUG WOBEC CZECHÓW?
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Jaka Europa? (2)

SŁOWO PASTERZA

V

Ta nowa ideologia jest czymś na 
kształt pseudoreligii opartej na 

mitach. Jakie są to mity? Wymień-
my dla przykładu niektóre: mit 
równości małżeństwa tradycyjnego 
z parami homoseksualnymi, mit 
wiary we wszechmoc nauki. Mówi 
się, że nauka zbawi nas i świat, który 
nas otacza. Niepotrzebny jest żaden 
Bóg. Człowiek jest w stanie zbawić 
samego siebie. Inny mit – to głosze-
nie negacji ludzkiej duszy i negacji 
sumienia, a więc propagowanie 
fałszywego wizerunku człowieka, 
a to ma fatalne konsekwencje we 
wszystkich dziedzinach kultury 
oraz życia społeczno-politycznego 
i gospodarczego. W związku z tym 
nagłaśnia się tezę, że poczucie winy 
jest neurozą, chorobą psychiczną, 
z której trzeba się leczyć. Funkcjo-
nuje w związku z tym mit o bez-
grzeszności człowieka. Dochodzą 
do nas informacje z Zachodu, że 
wielu psychiatrów i psychologów, 
którzy w młodości byli osobami 
wierzącymi, straciło wiarę pod 
wpływem nagłaśniania tych mitów. 

Mamy świadomość, że tenden-
cje te docierają do naszego kraju. 
Musimy bronić naszych religijnych 
i narodowych wartości. Na szczęś- 
cie w  ostatnim czasie jest wiele 
pozytywnych znaków w naszym 
społeczeństwie i  to budzi naszą 
nadzieję, że obronimy wiarę i obec-
ność Chrystusa w życiu publicznym. 

Od prawie dwunastu lat należy-
my do Unii Europejskiej. Mieliśmy 
nadzieję, że zlaicyzowana Europa 
zaczerpnie od krajów postkomu-
nistycznych, zwłaszcza od Polski, 
Węgier, Słowacji, ducha chrześci-
jańskiego. Gdy Kościół w Polsce 
przed wstąpieniem do Unii Euro-
pejskiej zgłaszał obawy przed seku-
laryzmem, ateizmem, liberalizmem 
i relatywizmem zachodnich krajów, 
euroentuzjaści mówili nam, że dla 
Polski otwiera się wielka szansa 

wprowadzenia do Unii Europej-
skiej wartości chrześcijańskich. Do 
niedawna nasze ekipy rządowe ule-
gały wpływom przywódców Unii, 
którzy promują system wartości 
bez Boga. Niewiele zrobiły, aby się 
przeciwstawić wszystkim, którzy 
chcieli Polskę zdechrystianizować. 
Dzisiaj ich zwolennicy szukają 
u nich poparcia w obronie w Polsce 
rzekomo zagrożonej demokracji.

W takim świecie przypadło nam 
być dzisiaj świadkami Chrystusa 
Zmartwychwstałego. Jezus liczy na 
nas. To od nas w dużej mierze zale-
ży, czy Jezus będzie znany w dzisiej-
szym świecie, czy będzie obecny 
w życiu publicznym. Bądźmy zatem 
odważnymi świadkami Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 

Zmartwychwstanie Chrystusa 
oznacza dla nas, że ostateczne 
słowo należy do prawdy i do miłoś- 
ci, a nie do kłamstwa, zła i grzechu. 
Zmartwychwstanie potwierdza 
regułę, że kto się uniża, jest wywyż-
szony, a kto się wywyższa, jest poni-
żony. Przez cierpienie przeżywane 
z Bogiem w uniżeniu idziemy do 
chwały, do wywyższenia. Zmar-
twychwstanie Chrystusa zapowia-
da nasze zmartwychwstanie. Jezus 
powiedział: „To bowiem jest wolą 
Ojca mego, aby każdy, kto widzi 
Syna i wierzy w Niego, miał życie 
wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym” (J 6,40). Nikt nam 
takiej obietnicy nie złożył, tylko On 
– Ten, który do Marty, siostry Łaza-
rza, powiedział: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki” (J 11,25-26). Zmartwychwsta-
nie Jezusa oznajmia nam zatem, 
że na końcu jest życie, a nie śmierć. 
Zmartwychwstanie Chrystusa jest 
dla nas wezwaniem, abyśmy szu-
kali tego, co w górze, abyśmy życie 
ziemskie przeżywali w perspekty-
wie życia wiecznego.  I

Podczas Sympozjum Naukowego w Tuchowie;  
od lewej ks. prof. dr hab. Tadeusz Fitych

nasza rozmowa

nie egzystują obok siebie: z jed-
nej strony, najbardziej w Europie 
zsekularyzowany kraj – Czechy, 
a z drugiej, Polska, ostoja chrze-
ścijaństwa, ojczyzna Jana Pawła II 
Wielkiego i  „przedmurze chrze-
ścijańskiej Europy”? Jeśli jako 
Polacy chcemy rzeczywiście być 
Kościołem katolickim, to musi-
my widzieć go jako rzeczywiste 
mistyczne Ciało Jezusa Ukrzyżo-
wanego i Zmartwychwstałego. 
Co więcej, autentyczni chrze-
ścijanie starają się poznawać 
i kochać Kościół drugiego narodu, 
tak jak swój własny. Zarówno 
jako ludzie, a tym bardziej jako 
chrześcijanie, jesteśmy naczynia-
mi połączonymi. Nie jest żadnym 
dziwnym i ślepym przypadkiem, 
że każdy człowiek przychodzi na 
świat w  rodzinie i w narodzie. 
Co więcej, że na świecie istnieją 
chociażby aż 194 narody już sto-
warzyszone w ONZ, a 46 jedynie 
w Europie. Każdy naród ma swoją 
misję. Jest niczym niezastępo-
wanym darem Boga. Co więcej, 
nadal obowiązuje wszystkich 
ochrzczonych testament Jezusa: 
„Aby wszyscy byli jedno” (J 17,21) 
Niestety, aby stało się to realną 
rzeczywistością, nie wystarczy 
„multikulti” – ironiczno-szatań-
ska propozycja europejskich libe-
rałów i neomarksistów. To każdy 
naród powinien być autentycz-
nie wolnym, odpowiedzialnym 
i dojrzeć do bycia partnerem try-
nitarnego dialogu społecznego. 
Bowiem tak człowiek, jak i naród 
realizuje się w osobowych rela-
cjach. Jeśli dzisiaj naród pobra-
tymczych Czechów znajduje się 
w tak słabej kondycji ducha, to 
należy mu jak najszybciej pomóc, 
umacniając relacje, naszą obec-

ność na miarę maryjnego „Stabat 
Mater” oraz efektywną wymianę 
darów. Będąc w pełni Polakami, 
pielęgnującymi chrześcijańską 
tożsamość, nie możemy zapom- 
nieć ani o długu wdzięczności 
za Dąbrówkę oraz dwóch wybit-
nych Czechów – św. Wojciecha 
i  bł. Radzima Gaudentego, ani 
o  chrześcijańskiej solidarnoś- 
ci, a  tym bardziej o powinnoś- 
ci misyjnej. W  konsekwencji 
także i  dla pobratymców Cze-
chów powinniśmy być „dobrym 
Samarytaninem”, współczesnym 
„Cyrylem i  Metodym” i  małą 
„Maryją z  Kany Galilejskiej”, 
która w sapiencjalny i  inkultu-
rowany do współczesnych realiów 
sposób mówi: „Cokolwiek wam 
powie [mój Syn], czyńcie” (por.  
J 2,5). Wszystkim, którzy zapom- 
nieli o Chrystusie i  Jego nauce, 
pomóżmy odkryć Go na nowo, 
rozwijając nową ewangelizację. 
Nie wystarczy dzielić się z naszy-
mi pobratymcami jedynie powoła-
niami kapłańskimi i zakonnymi. 
Ta życiodajna wymiana Bożych 
darów stanowi istotę Kościoła 
i powinna obejmować niemalże 
wszystkie płaszczyzny i aspekty 
życia. Świetlany przykład takiej 
komunii Kościołów znajdujemy 
u pierwszych chrześcijan. Kon-
kretne jej kształty opisano m.in. 
na kartach Dziejów Apostolskich. 
Najlepszym jej „Architektem”, 
„Scenografem” i  „Nauczycie-
lem” był, jest i  będzie zawsze 
Duch Święty. To Jego trzeba prosić 
o mądrość, radę, pomoc i życio-
dajną moc. 

Z ks. prof. dr. hab. Tadeuszem  
Fitychem rozmawiał  

Tomasz Pluta
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D nia 24 kwietnia ku uciesze 
melomanów po raz kolejny 

w Świebodzicach wystąpi kwar-
tet „Quintessenza”. W skład wał-
brzysko-szczawieńskiej grupy 
wchodzą: Patrycja Swoboda 
– skrzypce, Daniel Swoboda – 
klarnet, Bartosz Wawrzkowicz – 
wiolonczela, Wiktor Wawrzkowicz 
– piano. 

Zespół „Quintessenza” powstał 
z  inicjatywy pianisty i  aranżera 
Wiktora Wawrzkowicza. Jest to 
formacja rodzinna i  pokolenio-
wa składająca się z absolwentów 
Akademii Muzycznych w Łodzi, 
Wrocławiu i Bydgoszczy. Muzy-
ka wykonywana przez zespół 

to szeroki przekrój epok, dzieł 
i  kompozytorów. Są to jednak 
utwory łatwo zapamiętywane, 
wpadające w ucho – takie z cyklu 
łatwych i  przyjemnych. Zapra-
szamy na koncert do Miejskiego 
Domu Kultury w Świebodzicach. 
Początek godz. 16. 

W tym samym miejscu można 
ciągle jeszcze zobaczyć werni-
saż Kamila Pluty „Bliska podczer-
wień – a jakże daleka”. Wystawa 
fotografii cyfrowej zabierze 
widzów w niezwykły świat przy-
rody i architektury przetworzony 
współczesną techniką i uczłowie-
czony duszą autora.
 I

D obroć serca jest tym, czym 
ciepło słońca: ona daje życie” 

– tym sienkiewiczowskim cyta-
tem zapraszają organizatorzy 
na charytatywny koncert „Roz-
kwitaj Dobrem na Wiosnę”, który 
odbędzie się 23 kwietnia o godz. 
18 w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Nowej Rudzie. Pomysłodawca-
mi koncertu są rodzice nieżyjącej 
już uczennicy Hani – Agnieszka 
i  Andrzej Kruk. Koncert to dar 

serca dla Wrocławskiego Hospi-
cjum dla Dzieci, od którego 
rodzina dostała wsparcie i opiekę 
medyczną podczas długiej choro-
by oraz podziękowanie dla tych, 
którzy byli z nimi przez wszystkie 
lata. Podczas koncertu będzie 
można wesprzeć podopiecznych 
Fundacji i  wspomnieć dzielną 
dziewczynkę, która bez słów 
uczyła świat, jak żyć.  
 I

W piątek 22 kwietnia w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury 

i Bibliotece Publicznej w Jaworz-
nie Śląskiej o godz. 17 odbyło się 
spotkanie z podróżnikiem Bole-
sławem Grabowskim. Uczestni-
cy mogli posłuchać o  podróży 
przez największą pustynię świata 

Saharę oraz o życiu w oazie na 
Białej Pustyni. Podczas spotkania 
miała miejsce prezentacja stro-
jów arabskich i licznych pamiątek 
z podróży po starożytnym kraju. 
Bolesław Grabowski jest podróż-
nikiem i nauczycielem geografii.  
 Oprac. ks. Sławomir Marek
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W sobotę 7 kwietnia pod patro-
natem biskupa świdnickiego 

Ignacego Deca odbył się finało-
wy etap Diecezjalnego Konkursu 
Misyjnego „Świadkowie nadziei”– 
polscy męczennicy z Pariacoto”. 
Organizatorem spotkania byli 
s. Magdalena Sypko SSPC oraz 
ks. Jakub Górski, zawiadujący 
Referatem Misyjnym Diecezji 
Świdnickiej. Sześćdziesięcioro 
gimnazjalistów wraz z  kate-
chetami wzięło udział w  teście 
wiedzy o  błogosławionych 
męczennikach z Pariacoto – o. Mi- 
chale Tomaszku i o. Zbigniewie 
Strzałkowskim. W  czasie prze-
znaczonym na sprawdzenie prac 
młodzież miała okazję posłuchać 
świadectwa Dariusza Ściepuro 
– świeckiego misjonarza z Ekwa-
doru, który podzielił się swoimi 
doświadczeniami z pracy misyj-
nej wśród południowoamerykań-
skich Indian. 

Szczególnym gośćmi tego-
rocznego konkursu była grupa 
młodzieży wraz z ks. Marcinem 
Madurą z  Łękawicy – rodzin-
nej miejscowości bł. o. Michała 
Tomaszka. Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej w  Łękawicy podaro-
wała wszystkim uczestnikom 
konkursu piękny obraz bł.  
o. Michała namalowany przez 
artystę pochodzącego z  Łęka-
wicy, skąd pochodzi laureatka 
II miejsca w konkursie Weronika 
Borys. Pierwsze miejsce zdobył 
Tomasz Ściepuro z Wilkanowa. Na 

podium zmieściły się jeszcze dwie 
Katarzyny – Czarnecka ze Starych 
Bogaczowic oraz Brodziak z Luto-
mi Dolnej.

Wcześniej z  laureatami kon-
kursu plastycznego dla dzieci ze 
Szkół Podstawowych spotkał się 
Ksiądz Biskup. 

– Ojcowie Michał Tomaszek 
i Zbigniew Strzałkowski należeli 
do Krakowskiej Prowincji Francisz-
kanów Konwentualnych. Z wielką 
gorliwością służyli Bogu i ludziom 
aż do oddania życia 9 sierpnia 
1991  r. w  miejscowości Paria-
coto w  peruwiańskich Andach. 
Zamordowali ich terroryś- 
ci „Świetlistego Szlaku”, dlatego, 
że – ich zdaniem – „oszukiwali 
naród”, usypiali go kazaniami 
i  modlitwą i  przez to sprzeci-
wiali się rewolucji. Zamordo-
wani w bestialski sposób zostali 
pochowani w kościele w Pariaco-
to. Niech w Nadzwyczajnym Roku 
Miłosierdzia w przyznawaniu się 
do Chrystusa i  dawaniu o  Nim 
świadectwa wspierają nas swym 
wstawiennictwem męczennicy 
franciszkańscy: o. Michał i o. Zbi-
gniew – tłumaczył bp Dec. 

Podziękował też katechetom 
za pracę włożoną w propagowa-
nie misji wśród dzieci, a  także 
s. Magdalenie i ks. Jakubowi za 
organizację konkursu i codzienną 
ciężką pracę wspomagania tych, 
którzy imię Chrystusa niosą na 
najdalsze krańce świata.

Ks. Sławomir Marek

Świadkowie nadziei

NIEZBĘDNIK KULTURALNY

Koncert i wystawa

Rozkwitaj dobrem na wiosnę

Spotkanie z podróżnikiem
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przez oponentów Johannesa IV i wskazywało 
na bezzasadność oskarżeń, które na ręce sądu 
składał wikariusz arcybiskupa Magdeburga 
Theodorich Rosentreder. W  trakcie dalsze-
go referowania treści dokumentu punkt po 
punkcie obracał w perzynę misterną, praw-
ną konstrukcję sporządzoną przez biegłych 
w prawie kanonicznym jurystów – wskazywał 
na bezzasadność roszczeń i  w  ich konse-
kwencji klątwy, o którą wnioskował i często 
podnosił w swych wystąpieniach arcybiskup 
Magdeburga, oddalając na koniec wszystkie 
zarzuty. Nie pomogła więc świta dwunastu 
tęgich głów, najznamienitszych przedstawi-
cieli prawnych, którzy pewni swoich racji 
przybyli z głębi Niemiec i przez długi czas 
pracowali w Miśni dla magdeburskiego arcy-
biskupa przeciwko biskupowi Johannesowi, 
proboszczowi, dziekanowi kapituły katedral-
nej oraz margrabiom Miśni.

Pozostałe – drobne jak je można nazwać 
z  perspektywy całego procesu przeszkody, 
które pojawiły się w trakcie owego postępo-
wania, a których nie można było rozwiązać, 
pozostały niejako zawieszone w czasie, ponie-
waż w trakcie procesu zmarł papież Marcin, 
a  jego następca Eugeniusz IV musiał się 
z owym sporem dopiero zapoznać. Lecz dla 
Rzymu była to już jedna ze spraw mniej waż-
nych w perspektywie owych dość burzliwych 
czasów dla Kościoła, której rozstrzygnięcie 
mogło nastąpić nieprędko, dlatego też całą 
swoją uwagę biskup Johannes IV skupił na 
sprawach istotnych dla swojej diecezji. Na 

odwołanie wyznaczono kilka alternatywnych 
terminów, jednakże główna sprawa została 
rozwiązana pomyślnie: biskup Johannes oraz 
wikariusz Heinrich zostali uniewinnieni od 
przypisywanych im zarzutów, co zawarto 
w piśmie przesłanym do Stolicy Apostolskiej.

Jak się później okazało, na ścieżkę ponow-
nego odwołania wkroczyli także prawnicy 
magdeburskiego arcybiskupa z  inicjatywy 
jego wikariusza Rosentredera. Pismo do 
Rzymu wysłane przez biskupa miśnieńskiego 
Johannesa IV było w istocie kolejnym wnio-
skiem o zbadanie sprawy, która wydawać 
by się mogło została nie tak dawno już roz-
strzygnięta. Na pełnomocnika wyznaczony 
został magister Hartung von Capel, którego 
lojalność oraz właściwe podejście do sprawy 
gwarantowały uczciwe rozstrzygnięcie. 

W bardzo krótkim czasie biskup Johannes 
otrzymał od papieża Eugeniusza IV obszerne 
pismo, w  którym to w  całokształcie i  bez 
jakiegokolwiek zmiany podtrzymane zostało 
stanowisko i  prawne orzeczenie zmarłego 
papieża Mikołaja V. Pośród dość długiego 
uzasadnienia i odniesień do stanu prawnego 
dla zaistniałej sytuacji w piśmie z Rzymu 
wskazano, iż „zarzuty przeciwko biskupowi 
Miśni i kapitule katedralnej opierały się na 
błędnych opiniach arcybiskupa metropolii 
magdeburskiej i  jego błędnym mniemaniu 
o rzekomym nieposłuszeństwie. Dlatego też 
znosi się bez wahania wszelkie nałożone nań 
niedogodności, które nie mogą być powtórzo-
ne, a obecnie należy przywrócić prawdziwy 
stan rzeczy”. Obecny w trakcie odczytywania 
uzasadnienia prawny pełnomocnik biskupa 
miśnieńskiego przedstawił gwarancję o bez-
względnym podporządkowaniu się wyrokowi. 
Po przedstawieniu przez sędziów stanowi-
ska, które mogło być podjęte bezpośrednio 
lub z zastrzeżeniem (simpliciter vel ad cau-
telam) pozostałe ustalenia przekazano do 
rozpatrzenia kancelarii jednego z prałatów 
z poleceniem, by dalszy tok postępowania 
przeprowadzony został przez notariat.

Jak przedstawił to jeden z  ówczesnych 
komentatorów w owej dość nietypowej sytu-
acji wynikającej z  niepotrzebnego sporu, 
„obie strony były niejako na straconej pozy-
cji, ponieważ w czasie, gdy kraj zalała fala 
heretyków głoszących błędne nauki, oskar-
żenie dobrego imienia jednego kapłana przez 
drugiego przyniosło zgorszenie publiczne 
i smutek pośród ludzi”. 

Marek Stadnicki

Po zakończeniu rozmów prowadzonych 
w ostatnich miesiącach 1431 r. w kapi-
tule katedralnej w Miśni, w  trakcie 

których próbowano rozwiązać konflikt pomię-
dzy arcybiskupem Günterem z Magdeburga 
a  biskupem Johannesem IV, podjęto kilka 
ważnych decyzji, które miały przełożenie 
na dalsze postępowanie. Jednym z ważniej-
szych ustaleń było skuteczne podważenie 
przez prawników reprezentujących powoda 
zasadności roszczeń, w  wyniku których – 
gdyby uznane były za słuszne, przewidziana 
kara wobec biskupa Johannesa skutkowałaby 
ekskomuniką i banicją. Akty te objaśniające 
istotę sporu wywieszono na drzwiach świątyń 
parafialnych magdeburskiej diecezji, m.in. 
w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra 
i  Pawła w  Delitzsch oraz kościele pw. św. 
Mikołaja w Eilenburgu. 

Zwyczaj kilkukrotnego wieszania pism 
sądowych lub orzeczeń rozmaitych kolegiów 
i instancji na drzwiach świątyń i bramach pro-
wadzących na tereny kościelne w ówczesnych 
czasach nie był niczym dziwnym i odosob-
nionym, ponieważ była to ogólnie przyjęta 
praktyka powiadamiania stron konfliktów. 
13 listopada Caspar Schönberg, dziekan 
miśnieńskiego kościoła, duchowny laikatu 
miśnieńskiego oraz innych diecezji, ogłosił, 
iż dekret wydany przez papieskiego sędzie-
go dr. Johanna Palena, sporządzony przez 
notariusza biskupa miśnieńskiego prokura-
tora Petzolda w obecności świadków, pośród 
których był m.in. cesarski notariusz Rolwolf, 
został mu do rąk własnych doręczony. 

Doktor prawa kanonicznego Johann Pale-
na przedstawił w tym piśmie, opierając się 
na opiniach rzymskiego kapłana doktora 
Bertranda Robbertiego wskazanego przez 
papieża Marcina V i Stephana Hesela, księdza 
z  diecezji miśnieńskiej, swoje stanowisko. 
Było ono odmienne od oczekiwań arcybiskupa 
Güntera, przeciwne osądom przedstawianym 

swego nie znacie

JOHANNES HOFMANN ZE ŚWIDNICY  
– BISKUP MIŚNIEŃSKI (1427-1451) (22)

Marek Stadnicki
historyk sztuki, 
autor licznych 
opracowań 
monograficznych 
zabytków 
Dolnego Śląska
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Ilustracja z mszału z XV wieku bp. Johannesa IV
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G dy usłyszeli Ewangelię, przyję-
li chrzest w Imię  Pana Jezusa” 

to hasło ósmego już Tygodnia 
Biblijnego – dzieła, które pro-
paguje czytanie Bożego Słowa 
wśród katolików. W jego ramach 
w  kościele rektoralnym Krzyża 
Świętego w  Świdnicy przy ul. 
Westerplatte w  poniedziałek  
11 kwietnia odbył się V Świdnicki 
Maraton Biblijny. Od godz. 10 
bez przerwy młodzież ze świd-
nickich szkół czytała przygoto-
wane fragmenty Pisma Świętego. 
W  ramach Tygodnia Biblijnego 
miała miejsce także parafialna 
lektura biblijna – każdego dnia 
przedstawiciele innej parafii 
biskupiego miasta 30 minut 
przed wieczorną Mszą św. czy-

tali wskazany List św. Pawła. 
Od 1 Listu do Tesaloniczan, jak 
przystało na matkę kościołów 
w  diecezji, rozpoczęła parafia 
katedralna. Natomiast w  środę  
13 kwietnia koordynator akcji 
Dzieła Biblijnego im. św. Jana 
Pawła II ks. mgr lic. Tomasz 
Federkiewicz poprowadził nabo-
żeństwo „Lectio divina”.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II 
jest stowarzyszeniem wiernych 
erygowanym przez Konferencję 
Episkopatu Polski. Hasłem Dzieła 
Biblijnego są słowa z  dziewią-
tego rozdziału Księgi Mądrości, 
nawiązujące do zaistnienia świa-
ta i  człowieka: „Panie, któryś 
wszystko uczynił swoim słowem” 
(Mdr 9,1). Dzieło zostało nazwa-

ne imieniem Jana Pawła II głów-
nie dlatego, że w  jego pismach 
odnaleźć można wiele inspiracji 
do twórczej egzegezy tekstów 
biblijnych. Celem działania 
Dzieła Biblijnego jest pogłębia-
nie rozumienia Objawienia Pań-
skiego w świetle Pisma Świętego 
zgodnie z nauką Kościoła oraz 
kształtowanie duchowości i kul-
tury biblijnej w duszpasterstwie, 
a także w indywidualnej formacji 
wiernych. Od ponad dekady reali-
zuje te cele przez organizowanie 
konferencji, zjazdów, sympozjów, 
zebrań, warsztatów, kursów, dni 
skupienia i  rekolekcji, a  także 
wystaw, konkursów i  olimpiad 
biblijnych.

Ks. Sławomir Marek

Z inicjatywy Wydziału Kate-
chetycznego Świdnickiej 

Kurii Biskupiej 5 kwietnia w auli 
kurialnej odbył się „Coaching 
Katechety”, czyli warsztaty 
metodyczne dla katechetów 
prowadzone przez ks. Łukasza 
Piórkowskiego z Krakowa, zna-
nego coacha, trenera, prowadzą-
cego program „Ziarno” w  TVP. 
W  warsztatach wzięło udział 
ponad 70 katechetów z diecezji. 

W trakcie warsztatów, które 
były prowadzone w dwóch blo-
kach: pierwszy – 90 min, drugi – 
60 min, ks. Piórkowski zapoznał 
katechetów z  celem coachingu, 
czyli umiejętnościami zarzą-
dzania sobą i kierowania swym 
postępowaniem w  taki sposób, 
by móc osiągnąć to, na czym 
naprawdę zależy, a tym samym 
ustalić swoje cele. 

– Jest to proces złożony, podob-
nie jak skomplikowany jest każdy 
z nas, lecz warto pokazać, w jaki 
sposób można budować w sobie 
poczucie pewności, że pora-
dzę sobie w  sytuacjach zmian 
i wdrażania innowacji do swojego 
warsztatu pracy jako katechety 
– mówił prelegent. Wśród zalet 

coachingu ks. Piórkowski wska-
zywał m.in. na metody dotyczące 
technik kreatywnego myślenia 
i rozwiązywania problemów, jak 
również wykorzystywania róż-
nych technik w pracy zespołowej, 
pokonywanie barier i ograniczeń 
własnego myślenia oraz stosowa-
nie niekonwencjonalnych metod 
generowania pomysłów. 

– Wszelkie tego typu spotkania 
są organizowane dla katechetów 
ze względu na ich specyficzną 
posługę – tłumaczy ks. dr Marek 
Korgul, dyrektor Wydziału Kate-

chetycznego Świdnickiej Kurii 
Biskupiej. – Ta posługa, to nie tylko 
nauczanie religii, przekazywanie 
wiadomości religijnych uczniom, 
ale kształtowanie postaw reli-
gijnych. W związku z tym kate-
cheta powinien być kompetent-
ny w  tych dwóch dziedzinach. 
Z drugiej zaś strony, ta specyfi-
ka polega też na tym, że kate-
cheta stoi wewnątrz wielorakich 
oczekiwań. Oczekiwania wobec 
katechety stawia sam Chrys- 
tus, który wyznaczył Kościołowi 
misję głoszenia Słowa Bożego. 

Oczekiwanie stawia również szko-
ła z  całym swoim porządkiem 
prawnym. Oczekiwania swoje 
mają także uczniowie, rodzice. 
Katecheta więc bardzo często 
czuje się w tej sytuacji zdezorien-
towany, zagubiony. Wychodząc 
naprzeciw takim sytuacjom, jako 
Wydział Katechetyczny, pełniący 
funkcję służebną wobec kateche-
tów w Kościele partykularnym, 
organizujemy kilka razy w roku 
warsztaty metodyczne umożliwia-
jące rozwój każdemu katechecie 
pod względem merytorycznym, 
intelektualnym i  duchowym – 
mówił, wyjaśniając cel warszta-
tów, ks. dr Marek Korgul.

– Z krótkiego doświadczenia 
zawodowego wiem, że takie 
spotkania ubogacają środo-
wisko wykonywanej posługi 
katechetycznej. Pozwalają jed-
noznacznie odpowiedzieć na 
pytanie, czy posługa katechetycz-
na jest prowadzona w taki spo-
sób, aby przekaz wiedzy trafiał 
do ucznia i wydawał jak najlepsze 
owoce – mówił Piotr Pieczątkie-
wicz, katecheta ze Szkoły Podsta-
wowej z Lutomi Dolnej.

Ks. Daniel Marcinkiewicz
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Ks. Łukasz Piórkowski na spotkaniu z katechetami

Piąty raz ze Słowem Bożym

„Coaching Katechety”, czyli warsztaty metodyczne dla katechetów


