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„Święci i błogosławieni ukazują nam drogę do 

tego zwycięstwa, które w dziejach człowieka 

odnosi Bóg. W  Jezusie Chrystusie człowiek 

powołany jest do zwycięstwa: do takiego 

zwycięstwa, jakie odniósł ojciec Maksymilian i 

Brat Albert, ojciec Rafał 

 i matka Urszula - w stopniu heroicznym. 

Jednakże do takiego zwycięstwa powołany jest 

każdy człowiek. I powołany jest każdy Polak, 

który wpatruje się w przykłady swoich świętych 

i błogosławionych. Ich wyniesienie na ołtarze 

pośród ziemi ojczystej jest znakiem tej mocy, 

która płynie od Chrystusa - Dobrego Pasterza. 

Tej mocy, która jest potężniejsza od każdej 

ludzkiej słabości - i od każdej, choćby 

najtrudniejszej sytuacji, nie wyłączając 

przemocy.  

Proszę was, abyście te słabości, grzechy, wady, 

sytuacje, nazywali po imieniu. Abyście z nimi 

wciąż się zmagali. Abyście nie pozwolili się 

pochłonąć fali demoralizacji, zobojętnienia, 

upadku ducha. Dlatego patrzcie wciąż w oczy 

Dobrego Pasterza: "Chociażbym chodził 

ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze 

mną".   / Jan  Paweł II/  

TY TEŻ SIĘ ODWAŻ 
ŚWIĘTYM BYĆ! 

 

A ty się odważ świętym stanąć Pana 

A ty się odważ stanąć jeden sam 

Być świętym — to nie zlękły powstać z 

wschodem 

To ogromnym być, przytomnym być! 

 

Krocz — jasny, uśmiechnięty, 

Na twarzy ten Chrystusa rys 

Miłość 

Święty aż po krzyż — przez krzyż — na krzyż! 

Ty się wahasz? Ty się cofasz? 

Ty się odważ świętym być!   

   / C.K.Norwid/ 
 

 

W ROKU WIARY, 

 NIECH ŚW. JUDA 

TADEUSZ – 

ŚWIADEK WIARY 

ORAZ INNI ŚWIĘCI 

I BŁOGOSŁAWIENI 

WSKAZUJĄ NAM 

DROGĘ DO 

CHRYSTUSA. 
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TYTUŁEM WSTĘPU…. 
Oddajemy na Państwa ręce kolejny, czwarty numer Biuletynu w tym roku. 

Obchodzimy właśnie odpust z okazji święta naszego patrona, św. Judy Tadeusza. To 

już 30 rok istnienia naszej parafii oraz 25 rok kapłaństwa naszego księdza Proboszcza 

Jerzego. Czas biegnie, znów za oknem jesień, niebawem czas Wszystkich Świętych, 

nawiedzania cmentarzy, podróży sentymentalnych na groby przodków, czasem w 

odległe miejsca… Szczególny to czas czci oddawanej wszystkim zmarłym. W Polsce 

doświadczonej tyloma wojnami zawsze szanowano zmarłych, niezależnie od tego czy 

byli Polakami czy najeźdźcami. W tę tradycję próbuje się dzisiaj  wpisać nowe 

zwyczaje typu obrzędów i zabaw Halloween. Co Katolicy powinni wiedzieć o tej 

modzie i czy mogą brać w tym udział? O tym napiszemy.  

Napiszemy też o rozpoczętym 11 października w Kościele Powszechnym Roku 

Wiary.  

Chór parafialny nagrał pierwszą płytę CD, dowiemy się jak do tego doszło.  

Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że dzieje się coś złego z działaniem polskiej 

demokracji. Jednym z przejawów tego jest brak rzetelnej informacji w mediach o 

stanie państwa i gospodarki.  Nieznajomość faktów powoduje, że podejmujemy potem 

złe decyzje na wyborach, albo w ogóle nich rezygnujemy. Przyczyną 

niedoinformowania nas jest m.in. dyskryminacja mediów katolickich. Ok. 90% 

Polaków to Katolicy, a jedyna ogólnopolska telewizja katolicka TRWAM nie może 

dostać miejsca w nowym systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Jest to wynikiem 

świadomych działań obecnej koalicji rządowej, która przecież w większości uważa się 

za ludzi wierzących, przyjmuje sakramenty święte, a jednak torpeduje próby 

powstania ogólnopolskiej telewizji katolickiej. Z tego powodu odbyło się w kraju i za 

granicami około 130 demonstracji (także w Jeleniej Górze w kwietniu), a 29 września 

– w Warszawie. Brało w niej udział kilkaset tysięcy osób. Relację z tego wydarzenia 

można będzie także przeczytać.  
 

Życzymy Państwu owocnej lektury.  

 

 

 

 
 
 
Życie jest szansą -schwyć ją.  
Życie jest pięknem -podziwiaj je.  
Życie jest błogosławieństwem - kosztuj go. 
Życie jest marzeniem -urzeczywistnij je.  
Życie jest wyzwaniem -zmierz się z nim.  
Życie jest obowiązkiem -spełnij je.  
Życie jest grą -zagraj w nią.  
Życie jest cenne -zatroszcz się o nie.  
Życie jest bogactwem -zachowaj je. 

 
Życie jest tajemnicą -odkryj ją.  
Życie jest obietnicą -spełnij ją.  

Życie jest smutkiem -pokonaj go.  
Życie jest hymnem -wyśpiewaj go.  

Życie jest walką – podejmij ją 
Życie jest przygodą -idź za nią.  

Życie jest szczęściem -pomóż mu.  
Życie jest życiem -broń go 

Życie jest miłością - ciesz się nią! 

Żyj więc i kochaj: czas, miejsce i ludzi których Bóg postawił na Twej drodze.  

Zapewniamy Cię o naszej nieustannej modlitwie i wierzymy,  

że Dobry Bóg pozwoli Ci wrócić do pełni sił.   REDAKCJA BIULETYNU 

CZCIGODNY KSIĘŻE  PROBOSZCZU! 

Z OKAZJI 25 – LECIA TWOJEGO PASTERZOWANIA NA CZARNYM, PRZYJMIJ 

JAKO NASZE ZYCZENIA SŁOWA MATKI TERESY: 
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PO CO NAM ROK WIARY?  
Niespełna dwa tygodnie 

minęło od rozpoczęcia 

Roku Wiary. Można by 

powiedzieć, że informacji 

i tekstów na ten temat 

mamy aż nadto i od 

długiego czasu.  Z zalewu 

tych wszystkich 

materiałów, tekstów, inicjatyw i pomysłów – 

z których, trzeba powiedzieć, każdy jest ważny 

– księża wybiorą  kilka. 

Jedni zrobią sesję z okazji 

Soboru – bo mija 50 lat 

od Soboru, inni sesję na 

temat znaczenia 

Katechizmu Kościoła 

Katolickiego – bo mija 20 

lat od ogłoszenia KKK; 

ktoś jeszcze zorganizuje  

pielgrzymkę do Rzymu, 

inny – do Ziemi Świętej; 

ktoś przeprowadzi dwa 

nabożeństwa, gdzie 

indziej zrobią trzy 

imprezy. Proponowane 

nam są też różne 

zgromadzenia – 

powiedzmy – grupowe, 

stanowe: a to spotkanie 

dla uczonych, a to 

spotkanie dla katechetów; 

tu osobny dzień dla 

seminariów duchownych, 

tam dla osób 

konsekrowanych.  Będzie  

tego dużo, dużo, dużo. Potem minie ta okazja, 

jaką jest Rok Wiary, i z okazją skończą się 

imprezy.  

I tak podsumujemy ten pierwszy, nie daj Bóg, 

scenariusz wydarzeń. 

Jest możliwy drugi: że przeżyjemy ten Rok 

tak, jak sugeruje i podpowiada Benedykt XVI 

– jako Rok Wiary wyznawanej, celebrowanej, 

przeżywanej i przemodlonej; a jeśli ta wiara 

będzie właśnie taka, to jeszcze będzie też 

przekazywana. Jeśli odświeżymy sobie tego 

roku świadomość, co to znaczy wiarę 

wyznawać, 

celebrować 

i przeżywać, 

przemodlić 

i przekazywać, to ona 

nie minie razem 

z Rokiem Wiary, ale 

zostanie w nas jako 

trwały owoc.  

Podstawowym 

pytaniem w trakcie 

tego Roku, jakie 

wszyscy winniśmy 

sobie postawić, jest 

to, które Jezus zadał 

kiedyś swoim 

apostołom: Za kogo 

Mnie uważacie" - 

mówił w wywiadzie 

dla KAI kard. 

Kazimierz Nycz. - 

Chodzi o to, aby 

każdy odpowiedział 

na to pytanie i starał 

się na nie odpowiadać codziennie. W tym tkwi 

najważniejsza tajemnica Roku Wiary. 

CO ZNACZY „wierzę”? 
 

Mówimy: "wierzę" albo "nie wierzę". Ale co 

właściwie mamy na myśli, kiedy wypowiadamy 

słowo "wiara"? Na rzeczywistość wiary musimy 

spojrzeć w trzech perspektywach: w co wierzę? 

Jak wierzę? Komu wierzę?  

Na te pytania  zasadnicze każdy z nas powinien 

dać swoja własną odpowiedź: 

Pytanie: "W co wierzę?", dotyczy treści wiary, 

czyli tego, co nazywamy prawdami wiary. I tak na 

przykład wierzymy, że Jezus z Nazaretu to Bóg 

 
 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba i ziemi, 

i w Jezusa Chrystusa, 
Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 
który się począł z Ducha Świętego, 

narodził się z Maryi Panny, 
umęczon pod Ponckim Piłatem, 

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, 
zstąpił do piekieł, 

trzeciego dnia zmartwychwstał, 
wstąpił na niebiosa, 

siedzi po prawicy Boga Ojca 
Wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i 
umarłych. 

Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, 

Świętych obcowanie,  
grzechów odpuszczenie, 

ciała zmartwychwstanie, 
żywot wieczny. 

Amen 
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wcielony, albo że w Eucharystii Chrystus jest rzeczywiście obecny, choć w sposób ukryty.  

Do treści wiary możemy także zaliczyć 

przykazania Boże i kościelne. Przyjmujemy je z 

wiarą, że pomagają nam rozpoznać wolę Boga w 

naszym życiu, w konkretnych wyborach. Pytanie: 

"Jak wierzę?", dotyczy formy wiary, czyli 

konkretnych praktyk, jakie podejmuje osoba 

wierząca. Jedną z takich podstawowych praktyk 

jest uczestnictwo we Mszy w niedziele i święta. 

  

Trzecie pytanie (najważniejsze!): "Komu 

wierzę?" przypomina nam, że ostatecznie istotą 

wiary nie są dogmaty, przykazania, obrzędy 

liturgiczne, ale Bóg w Trójcy Jedyny i nasza z 

Nim relacja. Dlatego Jan Paweł II kreśląc w liście 

apostolskim "Novo millennio ineunte" program 

duszpasterski dla Kościoła na XXI wiek 

podkreślił: "Nie, nie zbawi nas żadna formuła, ale 

konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona na 

napełnia: Ja jestem z wami!". 

 Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary 

jest dla nas wezwaniem, byśmy osobiście i 

wspólnotowo odnowili wiarę we wszystkich jej 

wymiarach. Czy jednak taka odnowa nie 

powinna dokonywać się na co dzień? Po co nam 

ogłaszanie jakiegoś Roku? 

Z jednej strony jest prawdą, że dojrzewanie w 

wierze to zadanie na co dzień, a nie od święta; z 

drugiej jednak strony jest też prawdą, że 

potrzebujemy rocznic, świąt, uroczyście 

ogłaszanych okresów, by przypomnieć sobie i 

ożywić to, o czym powinniśmy pamiętać każdego 

dnia.  

Już w Starym Testamencie mamy tradycję 

Jubileuszów, czy też ogłaszania okresów, które 

były czasem w szczególny 

sposób poświęconym Bogu. 

W Ewangelii według św. 

Łukasza Jezus odnosi do 

siebie słowa z proroka 

Izajasza: "Duch Pański 

spoczywa na Mnie, […] abym 

obwoływał rok łaski od Pana" (Łk 4,18. 19.). Otóż 

to! Możemy spojrzeć na Rok wiary właśnie z 

wiarą, jako na rok łaski, w którym Bóg 

przygotował dla nas i naszych wspólnot wspaniałe 

dary. To od nas zależy, czy na taką propozycję 

udzielimy adekwatnej odpowiedzi, czy 

otworzymy się na Boże łaski. 

W Roku Wiary mamy odnowić nasze relacje z 

Bogiem. Nie tylko po to, aby przetrwały czas i 

wyzwania, które są jeszcze przed nami. Ale 

również po to, by się rozwinęły i dojrzały. Aby 

nasze świętowanie i codzienność były 

świadectwem, że wiara, podobnie jak małżeństwo, 

jest nie tylko „słodkim jarzmem”, ale czyni 

człowieka szczęśliwym. 

Wiara bowiem to nie tylko 

uznanie prawdy o istnieniu 

Boga i wszystkich prawd przez 

Niego objawionych. To nade 

wszystko osobiste zawierzenie 

Bogu, który umiłował człowieka 

aż do końca. 

 

opracowała Barbara Ludorowska 
Na podstawie :    www.opoka.org.pl/; www.diecezja.waw.pl/; 

www.idziemy.com.pl/         

 

 

Czy katolik może obchodzić Halloween?  
 
Św. Paweł mówi, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi nam korzyść. Smutne, że 

wchodzimy w dni listopadowej zadumy nad życiem i umieraniem  z pewną ignorancją. Halloween to 

święto chytre i podstępne, bo przez zabawę przemyca się wartości niezgodne z wiarą katolicką.  

Problem leży w pochodzeniu Halloween. Nie do pogodzenia wydaje  się, by osoba wierząca, 

przyzwalała choćby w formie zabawy, na pewne praktyki pogańskie, okultystyczne. Korzenie 

Halloween sięgają czasów Celtów, druidów, obrzędów sprzed 2 tysięcy lat. Pismo Święte nazywa magię 

i wróżbiarstwo obrzydliwością. Akceptując Halloween w formie zabawy, akceptujemy też samo 

źródło.  

 

http://www.diecezja.waw.pl/
http://www.idziemy.com.pl/
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Czy zabawa w Halloween to grzech?  

Na pewno   jest to wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli ktoś bawi się w wywoływanie 

duchów, to jest już to materia grzechu ciężkiego.  Halloween to satanistyczne święto, gdyż  wywodzi się 

z kultu boga śmierci. Sam Anton Szandor LaVey, autor "Biblii szatana" mówił, że to jeden z 

najważniejszych dni dla satanistów. Wtedy dokonuje się największych zbrodni. To święto satanistyczne. 

Zwróćmy uwagę na to, w jakie przerażające kostiumy się przebieramy - szkielety, trupy, czarowników, 

diabły...  

Halloween to tak naprawdę zabawa zmarłymi, zabawa śmiercią, zabawa demonami... Dzisiejsze, 

nowoczesne społeczeństwo oczywiście rzadko uznaje istnienie Szatana i demonów, a nawet jeśli, to nie 

uważa zła, które się w naszym życiu dzieje, za jego dzieło. Dlatego właśnie tak trudno przekonać ludzi 

o tym, że przebieranie się za upiory i czarownice nie pozostanie bez skutku. Jeszcze raz w tym miejscu 

chcę napisać, że skutkiem nie musi (choć może) być od razu duchowe opętanie. Skutkiem może być 

dalsza chęć do przebierania się za demony, chęć oglądania drastycznych filmów, chęć kontaktowania 

się z tajemniczymi zaświatami... Te z kolei mogą prowadzić do grzechu i odrzucenia Boga, który 

jedyny może wyrwać nas z mocy Złego. Jeśli tylko otworzymy furtkę szatanowi, to on na pewno z 

wejścia w nasze życie nie zrezygnuje.  

Inną sprawą jest wypieranie przez Halloween naszej narodowej, chrześcijańskiej tradycji. Święto 

Wszystkich Świętych  to dzień, w którym czcimy pamięć o wszystkich którzy swoim życiem świadczyli 

o Bogu i Jego zbawieniu dla człowieka. Halloween natomiast zamiast czcić pamięć zmarłych, przyzywa 

ciemne moce w postaci przebierających się dzieci, a także i dorosłych w najprzeróżniejsze strachy. 

Święto Wszystkich Świętych to wydarzenie religijne (celebrowanie świętości Boga w świętych 

zmarłych), Halloween natomiast ma podstawy magiczne (kult demonów). Święto Wszystkich Świętych 

modlimy się nad grobami zmarłych, Halloween to spirytyzm (w wielkim skrócie przyzywanie duchów) 

poprzez utożsamianie się z ich symbolami.  
Oprac. Barbara Ludorowska 

 / na podstawie wypowiedzi o. franciszkanina  Leonarda Bieleckiego/ 

___________________________________________________________ 

Stanowisko Kościoła wobec obchodów "święta Halloween"  
Źródło: Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej Nr 43(93)  

www.adalbertus.gda.pl  

 

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, której liturgiczne obchody przypominają nam chrześcijańskie 

powołanie do świętości. Ze względu na postępującą promocję okultyzmu i magii w środkach przekazu, w 

środowisku szkolnym i w społecznościach lokalnych z okazji tzw. "święta Halloween" pragnę przypomnieć fakty 

dotyczące tego obchodu oraz stosowną naukę Kościoła. 

 

Korzenie "Halloween" sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Autor "Biblii 

Szatana" i twórca współczesnego satanizmu Anton Lavey stwierdził, iż noc z 31 października na 1 listopada jest 

największym świętem lucyferycznym. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o 

charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Kościół ostrzega przed angażowaniem się w 

jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Nauczanie to znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (p. 2116 i 

2117), w dokumencie Stolicy Apostolskiej "Jezus Chrystus dawcą wody żywej" (Watykan, 3 lutego 2003 r.), w 

Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w zwyczajnym 

nauczaniu biskupów.  

 

Wdrażanie dzieci, młodzieży i części dorosłych w przyzwolenie na praktyki okultystyczne, choćby pod pozorem 

zabawy ("przekupywanie duchów") należy w świetle powyższych faktów uznać za niezgodne z nauką Kościoła. 

Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych praktykowane przez ludzi 

uznających się za chrześcijan zubażają ich duchowo. Odwraca się uwagę od naśladowania świętych i 

błogosławionych, a skłania się do przyjęcia zbanalizowanej wizji świata nadprzyrodzonego. Na owocne 

przeżywanie Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego z serca wszystkim błogosławię                   

 + Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita Gdański 
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asz chór ma już nazwę, jest to „JUDA 

CANTORES”, co znaczy „ŚPIEWACY 

JUDY”. Oczywiście chodzi o patrona 

naszej parafii.  Długo rodziły się różne pomysły 

na nazwę, ale po polsku jakoś nie można było 

ułożyć dobrze brzmiącej nazwy, na szczęście jest 

język łaciński, uniwersalny w Kościele, a w nim 

nazwa brzmi dość miło dla ucha, nie jest 

rozwlekła, co też ma znaczenie. Pomysłodawcą 

nazwy jest p. Dorota Królikowska, nasz dyrygent. 

Od września nasz chór nagrywa pierwszą płytę. 

Po trzech latach od założenia. Nie jest to wcale 

łatwe zadanie, bo: trzeba opanować przynajmniej 

kilka utworów na dobrym poziomie, trzeba je 

wykonać w odpowiednim otoczeniu (duży pokój, 

to zdecydowanie za mało), o właściwej akustyce.  

Ale to jeszcze mało: Trzeba nagrać dźwięk. 

Wydaje się, że wystarczy magnetofon i sprawa 

załatwiona. Nic z tego. Na szczęście znaleźli się 

ludzie (p. Jerzy i Wojciech Liber), którzy mają 

profesjonalny sprzęt do nagrywania. To jednak 

nie koniec problemów:, aby nagrać kilkanaście 

utworów, nie wystarczy jedno spotkanie, ale 

wiele. Utwory są nagrywane w różnych 

konfiguracjach: wolniej, szybciej, na 2 lub 4 

mikrofony, nawet na 5. Prócz tego, nagrane już 

utwory należy odsłuchiwać, wychwytywać błędy, 

analizować je i poprawiać. I tak można męczyć 

się naprawdę długo. Nam to zajmuje już miesiąc 

po dwa albo więcej spotkań w tygodniu. Ale nie 

poddajemy się. Mam nadzieję, że nasza płyta 

będzie się Państwu podobała 

W repertuarze mamy kilka kolęd, pieśni 

wielkopostne i pieśni z okresu zwykłego. Praca 

nad nagraniem jest ciężka, ale dajemy z siebie 

wszystko, posłuchajmy, co mówią nasi chórzyści:  

Filip Niewiadomski: „Śpiewa się dobrze. Lekko 

nie jest, ale są postępy…” 

Teresa Stangret: „Chodzę na chór od lutego 

2012 i bardzo polubiłam nasze piątkowe 

spotkania. Poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, 

zakochanych w śpiewie, miłośników pieśni 

religijnej i nie tylko. Wspólny śpiew dodaje mi 

skrzydeł i mam nadzieję, że uda nam się razem 

nagrać wspaniałą płytę.”  

Teresa Surowiak: „Bardzo się cieszę ze spotkań 

podczas nagrywania, ponieważ tutaj zapominam 

o wszystkich problemach codziennych i czuję się 

tu wspaniale”.  

Krystyna Sos: „Próby do nagrań naszej płyty 

wprowadziły mnie w fascynujący świat, który 

okazał się dla mnie wielką przygodą, którą 

przeżywam z naszym zgromadzeniem śpiewaczym. 

Mam, nadzieję, że ta przygoda będzie wstępem do 

poprawnego wykonywania utworów w naszym 

chórze. Od teraz właściwie możemy nazywać się 

chórem”. 

Maryla Potrzeszcz: „Śpiewa się fantastycznie, 

byle Bozia dała mi jeszcze lepszy głos i zdrowsze 

serce”. 

Jerzy i Wojciech (syn) Liber, czyli nasi 

dźwiękowcy: Wojciech skończył Uniwersytet 

Śląski, teraz ma własną firmę informatyczną oraz 

pracuje jako informatyk w Kolegium, 

Karkonoskim.: „Przy każdym nagraniu widzimy 

postęp w wykonawstwie pieśni oraz u siebie w 

nagrywaniu. Wszyscy się uczymy. Jest bardzo 

przyjemnie i nie szkoda nam poświęcać czasu na 

to przedsięwzięcie”.  

Dorota Królikowska: „To nasz chrzest bojowy. 

Uczymy się, próbujemy i nie poddamy się. Jestem 

zmęczona, ale widzę sens naszej pracy. Myślę, że 

już jesteśmy blisko oczekiwanego efektu.”  

 

22 października, na tydzień przed odpustem 

parafialnym, na którym chcielibyśmy udostępnić 

100 płyt z nagraniami 17utworów w ładnych etui, 

zlecamy skopiowanie płyty matki oraz wykonanie 

szaty graficznej do przezroczystych pudełek 

(boxów) w jeleniogórskiej firmie Art-Music. 

Pracownicy firmy w sposób bardzo przystępny 

tłumaczą nam, jaki wybrać typ okładki, jak 

powstanie3 nadruk na samych krążkach CD oraz 

co ile kosztuje, aby wybrać wariant optymalny. 

W tych rozmowach pomagają mi pp. Jerzy i 

Wojciech Liber, za co jestem im bardzo 

wdzięczny. Znaleźli firmę kluczową dla 

zamówienia, moglibyśmy wybrać inne, ale one i 

tak jakąś część pracy zlecą właśnie tutaj.  

Prócz nagrań ważna jest oprawa graficzna, np. 

zdjęcia. Dużą pomoc udzielił nam pan Jan 

Foremny, który wykonał kilka ciekawych zdjęć 

chóru oraz  projekt zdjęcia na płytę wraz z 

napisami od razu w kształcie koła. Dużo nam to 

pomogło w szybszym opracowaniu koncepcji 

okładki, którą ostatecznie wykonał Zdzisław 

Królikowski. 

  

N 
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Najpierw nagrywamy u góry kościoła  

  
Od razu słuchamy nagrania i wyłapujemy błędy Utwory nagrywają nasi „dźwiękowcy”, pp. Jerzy  

i Wojciech Liber 

 

 

Tak wygląda zdjęcie do nadruku na płytę zrobione 

przez p. Jana Foremnego 

Nagranie tym razem prowadzone przy ołtarzu. Tu 

jest lepsza akustyka…  
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Przed nagraniem. Gościnnie występuje p. Jan Foremny, nasz fotograf 

 
Pierwsza płyta chóru JUDA CANTORES jest owocem pracy wielu członków  

i sympatyków chóru, nie tylko śpiewu, ale też nagrywania, montażu, projektu graficznego i wielu 

innych działań, w które zaangażowało się społecznie wiele osób. Należy dodać, że inicjatorem całego 

przedsięwzięcia jest ks. Proboszcz Jerzy Gniatczyk, który mimo walki z ciężką chorobą, pilnie śledzi 

nasze poczynania, jest też sponsorem, gdyż koszt wydania płyt to kilkaset zł. Dziękujemy Księdzu za 

miłe, okolicznościowe prezenty dla członków chóru: białe szaliki „firmowe” z nazwą chóru. Rozumiem, 

że jest to początek kompletowania całego stroju na czekające nas, niebawem tournee w kraju i za 

granicą.  

M. Ludorowski 

              HUMOR 

Przybywszy na Dziki Zachód pastor kupuje sobie konia.  

 - Czy to łagodne zwierzę? - pyta.  

 Hodowca cmoka językiem:  

 - Można powiedzieć: pobożne! Na "Bogu niech będą dzięki" rusza galopem, a na "Amen" staje jak wryty.  

 Duchowny wskakuje na siodło, mówiąc:  

 - Bogu niech będą dzięki!  

 Koń rusza z kopyta przez prerię. Po pół godzinie jeździec dostrzega przed sobą szeroką rozpadlinę 

ziemną. Koń ani myśli zwolnić, a pastor zupełnie zapomniał, w jaki sposób można go zatrzymać. Ze 

ściśniętym ze strachu sercem zaczyna odmawiać "Ojcze nasz". Na końcowe "Amen" koń zatrzymuje się na 

skraju przepaści.  

 - Bogu niech będą dzięki - wzdycha pastor... 
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30 LAT PARAFII I CO DALEJ... 
      

Do tej pory nigdy na forum ''Biuletynu'' nie 

wypowiadałam się na temat naszej parafii. Jako 

gospodyni domowa skupiałam się dotąd prawie 

wyłącznie na kulinariach, ale coraz bardziej szary 

obraz naszej rzeczywistości parafialnej nie pozwala 

mi dłużej milczeć. Zbudowaliśmy świątynię, 

miejsce Boże. Czym jest ono dla nas? Czym było 

jeszcze niedawno? Nawet na łamach tego 

''Biuletynu'' mieliśmy możliwość poznać przeróżne 

odpowiedzi na to pytanie, rozmawialiśmy, 

dyskutowaliśmy o wielkich sprawach, roli Kościoła 

na świecie, krytykowaliśmy, ocenialiśmy... Wszyscy 

mamy receptę na uzdrowienie Kościoła /nie bacząc  

nawet na prawdziwy stan Pacjenta/, zreformowanie 

Kościoła /czy tego potrzebuje czy nie/. 

Między sobą rozmawiamy o tym i o tamtym 

księdzu... Ba, mamy doskonałe rozeznanie co do 

idei posłannictwa Kościoła i to tego przez duże i 

małe ''k'', jak kto woli. Oceniamy, sądzimy, no bo 

kto jak kto, ale ''my'' wiemy doskonale co zrobić, 

aby było lepiej... Tymczasem u siebie, we własnej 

parafii, gdy możemy wreszcie nasze pomysły 

wdrożyć w życie, my dalej tylko wiemy. A jest tyle 

problemów do rozwiązania wokół nas w parafii. 

Cóż, my wolimy być sędziami innych. Choćby w 

kwestii sprzątania naszego kościoła.  

Niewiele osób wywiązuje się z  obowiązku 

utrzymania czystości naszej świątyni, nie 

wspominając już o świeżych kwiatach przy ołtarzu. 

Stajemy się tylko oglądaczami, co i tak nie jest 

najgorsze, bo najczęściej jednak bywamy jurorami. I 

to też nie jest jeszcze najgorsze, jeśli tyczy się 

sposobu ułożenia kwiatów przy ołtarzu czy 

postawienia takiej czy innej dekoracji, ale często już 

jako wybitni znawcy tematu oceniamy jakość i 

formę mszy świętych. Czyżbyśmy zapomnieli w 

jakim celu przychodzimy do kościoła? Chyba tak. 

Nie tylko zapominamy po co, ale zapominamy w 

ogóle. Kościół się wyludnia. Chyba nie mamy o co 

prosić Najwyższego czy za co Mu dziękować, bo nie 

wyobrażam sobie, że do kościoła chodzi się dla 

osoby kapłana. Oczywiście są i inne przyczyny 

coraz bardziej pustawych kościelnych ławek. Parafia 

z jednej strony rozszerza się, to znaczy powstają 

nowe domy, ale z drugiej, chyba wszyscy to 

zauważają, młodzi ludzie uciekają, nie tylko z 

Czarnego, ale w ogóle  z Jeleniej Góry.  

Moja rodzina nie jest tu wyjątkiem, cała trójka 

moich dzieci wyemigrowała do większych miast, 

gdzie znalazła lepsze perspektywy życiowe. Przy 

parafii została garstka aktywnie działających 

wiernych, która trwa przy niej, mimo własnych 

problemów. O ile byłoby łatwiej, gdyby praca ta 

rozłożyła się na szersze grono ludzi. Mamy w parafii 

koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Radę 

Parafialną, Koło Żywego Różańca, chór parafialny - 

szkoda tylko, że są to wszystko ci sami ludzie. 

Wiele osób, które budowały naszą świątynię, swym 

zaangażowaniem zarażając innych, już odeszło do 

Domu Pana albo wiek nie pozwala na większą 

aktywność, a rzeszy następców, niestety nie widać. 

Kiedy zamieszkaliśmy na naszym osiedlu, byliśmy 

zaskoczeni tętniącym życiem parafii. Nigdy nie 

zapomnę pierwszej wigilii w naszym nowo 

wybudowanym domu. Po wieczerzy brnęliśmy po 

kolana w zaspach śniegu /nie było chodników/ na 

pierwszą pasterkę w naszej parafii. Był to rok 1987. 

Oczywiście, nie weszliśmy do świątyni /pasterka 

odbywała się w starej kaplicy/, nawet nie 

zbliżyliśmy się do wejścia, mimo szeroko otwartych 

drzwi, tylu było wiernych. Śnieg sypał gęsty, wiatr 

wiał nasypując ogromne zaspy. Pamiętam 

dokładnie, jak rodzina, która nas odwiedziła w 

wigilię i także uczestniczyła w pasterce 

komentowała później przeżycia tej nocy, że poczuli 

się jakby cofnęli się w czasie. Pytali, czy w takich 

warunkach można żyć? A my staliśmy pod kaplicą i 

byliśmy szczęśliwi. Mieliśmy pewność, że 

znaleźliśmy swe miejsce na ziemi dla nas i swojej 

rodziny, że jesteśmy w miejscu, w którym można 

coś zrobić, że napotkana tu wspólnota wiernych to 

grupa ludzi, którzy znają się, przynajmniej z 

widzenia, wzajemnie dla siebie życzliwych i 

pomocnych. Wcześniej należeliśmy do dużej parafii. 

Współodczuwanie wiary było anonimowe i mimo 

ogromnych tłumów było się samotnym. Otwartość i 

sympatia emanująca od wszystkich, nie tylko od 

najbliższych sąsiadów wręcz imponowała, fizycznie 

czuło się bliskość wspólnoty. Potem nastąpiła 

budowa nowego kościoła. W tak małej, żeby nie 

powiedzieć maleńkiej parafii wydawało się to 

przedsięwzięciem ponad siły. Patron  parafii św. 

Juda Tadeusz, patron spraw beznadziejnych, sprawił 

jednak, że dzieło to okazało się nie tak 

beznadziejnym. Dzięki Opatrzności Bożej 

proboszczem u nas mianowany został ksiądz Jerzy 

Gniatczyk. Swoim zapałem zaraził on sporą grupę 

parafian, którzy w miarę swych możliwości starali 

się pomóc. Historię budowy naszego kościoła 

znamy. Udało się. Mamy piękną świątynię, będącą 
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chlubą naszego osiedla. Nie zmarnujmy wysiłku ks. 

Proboszcza i osób ją budujących, często przecież 

naszych ojców i dziadków. Uszanujmy ich trud i 

ogrom włożonej tu pracy. Parafii nie stać na 

zatrudnienie ekipy remontowej, zaopatrzeniowej czy 

utrzymującej czystość w kościele. Wszystko zależy 

od nas. Jakże blado wypadamy na tle 

wcześniejszych dokonań. Przybywa nam nowych 

sąsiadów. Potrzebują oni czasu na aklimatyzację i 

odnalezienie się w nowej rzeczywistości, na 

zapoznanie się z otoczeniem i zwyczajami nowej 

parafii. Trochę przykro, że nie znajdują zbyt wiele 

wzorców do naśladowania, brania przykładu z 

innych. Pomóżmy im. Parafia może na tym tylko 

wiele zyskać. Przykładem choćby chór parafialny, 

którego działalność zainicjowana została właśnie 

przez osobę niedawno zamieszkałą u nas. Parafia 

jest naszym drugim domem. Żyjemy tu i teraz. Co 

uczynimy dla niej, zostanie świadectwem i 

wizytówką naszej wiary, a także przykładem dla 

naszych dzieci i wnuków. Pomóżmy ks. Jerzemu i 

sobie samym. 

 

Krystyna Sos                                                                                                                                           

____________________________________________________ 

ZA NAMI XII DZIEŃ PAPIESKI…. 
 
W minioną niedzielę obchodziliśmy  kolejny, dwunasty Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II - Papież 

Rodziny. W tym roku błogosławiony Jan Paweł II zaprosił  nas do pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o 

rodzinie.  Dla Jana Pawła II rodzina i jej problemy były zawsze w centrum uwagi pasterskiej.  

Szczególne zainteresowania Jana Pawła II rodziną sięgają początku jego pracy kapłańskiej oraz pracy 

naukowej.  

Papież  dokonał precyzyjnego zdefiniowania natury i struktury rodziny.  Niezastąpioną rolę w strukturze 

rodziny pełni małżeństwo. Jest ono jej koniecznym początkiem. Jest związkiem  jedynym i nierozerwalnym. Bł. 

Jan Paweł II podkreślał też, ze tylko mężczyzna i kobieta są w stanie stworzyć naturalną, zdrową rodzinę. 

 

 

Drodzy Rodzice, 

Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia 

w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności 

waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci”. 

 

Drodzy Rodzice, 

dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania 

dzieci. Musicie czynić wszystko, ażeby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie  

o wspólnej modlitwie codziennej, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli  i uczestniczeniu we Mszy św. 

niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy  i cnót chrześcijańskich i nikt was  

w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje  i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie wasze 

dzieci szacunku dla każdego człowieka. 

 

Drogie Dzieci…Bóg dał wam rodziców i za ten wielki dar winniście Panu Bogu często 

dziękować. Szanujcie i miłujcie waszych rodziców. Oni was zrodzili i wychowują. Oni są 

dla was zastępcami Boga Stwórcy i Ojca. Są też, powinni być, najbliższymi przyjaciółmi,  

u których możecie szukać pomocy i rady w waszych życiowych problemach. 

Kościół na naszej ziemi stal zawsze po stronie Rodziny! I może tej obecności i wrażliwości 

zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, grzech 

nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie - wynaturzeniem; że nie zwykło się tutaj, jak to 

czasem bywa w świecie współczesnym, konstruować teorii dla usprawiedliwienia zła i nazywania 

zła dobrem. 
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Byłem na marszu „Obudź się Polsko”. 

Chciałem na nim być, gdyż uważam, że Polakom 

jest potrzebne przebudzenie. Ostatnie lata w kraju, 

to wiele niewykorzystanych szans. Miały być 

wybudowane autostrady i szybkie koleje. Miały 

być obniżone podatki, młodzi Polacy mieli 

powrócić z bogatych krajów Europy do Polski, 

gdzie mogliby bez trudu założyć własne firmy w 

sprawnych, skomputeryzowanych urzędach. 

Dobrze zarabiający nauczyciele mieli skutecznie 

uczyć w nowocześnie wyposażonych szkołach 

nasze dzieci. Dobrze zarabiający lekarze i 

pielęgniarki mieli dbać o zdrowie pacjentów, a ci, 

z kolei mieli czekać w coraz krótszych kolejkach 

na świadczenia zdrowotne. Państwo miało być 

tanie. Z roku na rok, nie tylko nic z tych obietnic 

nie zostało zrealizowane, wręcz przeciwnie. 

Sytuacja pogarszała się z roku na rok. Coraz 

trudniej o pracę, dłuższe kolejki do lekarza 

specjalisty, zamykanie wielu szkół i dłuższa droga 

dzieci do szkoły, likwidacja urzędów w małych 

miejscowościach, wzrost podatków, wydłużenie 

wieku emerytalnego. Z pomocą rządowi 

przychodziły ofiarnie media, które zgodnym 

chórem przekonywały nas, że trzeba jeszcze 

troszkę poczekać, albo z czegoś tam zrezygnować, 

ale POLACY, NIE MARTWCIE SIĘ, BO I TAK 

JEST DOBRZE.  W końcu mieszkamy na zielonej 

wyspie i cała Europa nas podziwia. Na przekór 

temu chórowi mediów głównego nurtu, 

sławiącemu „sukcesy” rządu i partii rządzącej - 

stały tylko media prawicowe  

i katolickie. Należy do nich także Radio Maryja i 

TV Trwam – jedyna ogólnopolska telewizja 

katolicka, mająca aprobatę polskiego episkopatu 

oraz wsparcie samego ojca św. Benedykta XVI.  

TV Trwam pokazywała zupełnie inny obraz 

rzeczy. Mówiła o wielu nieprawidłowościach 

występujących przy budowie dróg. Mówiła o 

tragicznej sytuacji na polskiej kolei, o rezygnacji 

rządu z gotowych planów inwestycyjnych 

poprzedniego rządu, choćby w infrastrukturę 

przeciwpowodziową, o niewykorzystaniu 

konferencji klimatycznej w Poznaniu do promocji 

osiągnięć Polski w redukcji emisji CO2, co 

przełoży się na wzrost cen energii, o złych 

decyzjach gospodarczych, a przede wszystkim o 

braku rzetelnej dyskusji z opozycją w polskim 

parlamencie. Trzeba dodać, że oglądalność 

(słuchalność) TV Trwam i Radia Maryja – dzieł 

powstałych przy fundacji Lux Veritais, to ok. 10% 

odbiorców mediów. Może to nie dużo, ale 

pokaźna liczba, co więcej ci odbiorcy regularnie 

finansują wspomniane media, które nie są 

utrzymywane z abonamentu, ale rozwijają się i 

tworzą nowe, udane  inicjatywy.  

Gdy ogłoszono konkurs o przydział miejsc w 

nowej cyfrowej platformie telewizyjnej (ma 

działać od lipca 2013), swoją chęć do nadawania 

zgłosiła także TV TRWAM. Decyzję o przydziale 

miejsc różnym stacjom podejmowała Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Przydzieliła 

ona miejsca kilku podmiotom, ale TV TRWAM 

otrzymała decyzję odmowną. Uzasadniono to 

trudną sytuacją finansową tej stacji. Gdy jednak 

prawnicy fundacji Lux Veritatis dokładnie zbadali 

uzasadnienie tej decyzji oraz podobne 

uzasadnienia dla decyzji zezwalających innym 

podmiotom na nadawanie na wspomnianej 

platformie cyfrowej, okazało się, że decyzje te 

zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. 

Złożono zatem odwołanie do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który jednak uznał, że KRRiT 

nie złamała prawa, przydzielając koncesje na 

nadawanie tym podmiotom, które je dostały i 

odmawiając tego TV TRWAM.  

Warto dodać, że wyrok sądu nie był 

jednomyślny. Wśród 3-osobowego składu 

sędziów, jeden zgłosił odrębne stanowisko, 

przyznając fundacji Lux Veritatis rację i podając, 

gdzie zostały naruszone przepisy polskiego prawa 

- w wielostronicowym uzasadnieniu. Fundacji Lux 

Veritatis pozostał tylko wniosek o kasację tego 

wyroku, który złożyła. Czekamy na jego 

rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy. Ponieważ 

nie ulega wątpliwości, że TV TRWAM została 

potraktowana w sposób niesprawiedliwy, jej 

widzowie wraz z szeregiem organizacji i ruchów 

społeczno – politycznych zaczęli organizować 

pokojowe protesty – marsze poparcia w wielu 

polskich miastach oraz w dużych skupiskach 

Polonii: Londynie, Paryżu, Berlinie, Brukseli, 

Nowym Jorku, nawet w Sydney (do tej pory około 

130). Trzeba dodać, że Radio Maryja dociera w 

najdalsze zakątki świata i jest bardzo chętnie 

słuchane przez Polaków rozsianych na wszystkich 
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kontynentach. Protesty nie wpłynęły jednak na 

zmianę stanowiska strony rządowej – przyznającej 

koncesje. Były też dwie wielkie demonstracje 

ogólnopolskie w Warszawie: kwietniowa i 

wrześniowa. W pierwszej z nich wzięło udział ok. 

120 tys. ludzi, a w ostatniej – kilkaset tysięcy.  

Atmosfera była wspaniała. Do stolicy Polski 

przyjechali ludzie z całego kraju. Marsz przebiegł 

bez najmniejszych zakłóceń porządku 

publicznego. Mieliśmy nadzieję, że widząc skalę 

protestu, decydenci zrezygnują ze swojego 

dotychczasowego blokowania wejścia 

TVTRWAM na publiczną platformę cyfrową. 

Jednak dalszy rozwój sytuacji wskazuje, że tak nie 

będzie. Dwa tygodnie później Senat RP 

przegłosował nowelizację aktów prawnych, w 

których koszt nadawania zarówno radia jak  

i telewizji cyfrowej będzie znacznie wyższy niż 

dotychczas. Może to uniemożliwić dalsze istnienie 

Radia Maryja i TVTRWAM. Nie dało się ich 

zniszczyć w ciągu 20 lat działania, więc sięgnięto 

po instrumenty finansowe. Przy okazji inne małe 

podmioty, które chciałyby nadawać w nowym 

systemie telewizji naziemnej cyfrowej, także nie 

będą w stanie sprostać temu finansowo. Zatem 

deklarowana przez obecny rząd „troska” o 

pluralizm w mediach, to po prostu kłamstwo. 

Smaczku dodaje fakt, że podmioty, które dostały 

już koncesje na nadawanie na multipleksie 

cyfrowym (chociaż decyzje nie są prawomocne ze 

względu ma protest fundacji LUX Veritatis i 

toczącą się sprawę w sądzie), zapłacą mniej, a 

może nawet wcale, z powodu przedawnienia dotąd 

obowiązujących przepisów.  

Co do jednego nie ma wątpliwości:  Rząd PO-

PSL oraz wpływowe i bogate media głównego 

nurtu nie chcą, aby istniała TVTRWAM, bo to dla 

nich może być bardzo groźna konkurencja. Gdy 

będzie mnożna porównać wiadomości i programy 

publicystyczne nadawane w nich na 

ogólnopolskiej platformie cyfrowej, stanie się dla 

ludzi oczywiste, kto mówi całą prawdę, a kto nas 

dezinformuje. Dlatego właśnie katolickie radio i 

telewizja związane z ojcem Tadeuszem 

Rydzykiem są zaciekle zwalczane i 

niedopuszczane do nowego systemu nadawania.  

Mają one zaś poparcie wielu środowisk 

katolickich, prawicowych, Solidarności. To 

właśnie te siły zgromadziły się w Warszawie 

marszu w obronie TVTRWAM. W jej obronie 

stawał ostatnio głosami wszystkich biskupów 

Episkopat Polski.  

Zachodzi tylko pytanie: dlaczego posłowie i 

senatorowie partii rządzących, w większości 

katolicy, blokują rozwój mediów katolickich w 

Polsce? Jak rozumieją rolę tych mediów? Często 

widać ich w kościołach na uroczystościach, 

przyjmują eucharystię, są witani przez 

proboszczów, biskupów i żadnej refleksji…? 

Tylko dyscyplina partyjna w głosowaniach? 

Podobny problem miał miejsce podczas 

głosowania nad zmianami w ustawie o ochronie 

życia ludzkiego – nad dobrymi zmianami, które 

zabronią zabijania dzieci poczętych mających 

choroby genetyczne. Obecnie ustawa pozwala na 

ich zabijanie. Słyszę, że niektórzy 

parlamentarzyści, przyznający się do katolicyzmu, 

nie chcą tych dobrych zmian. W roku wiary 

powinniśmy wszyscy zastanowić się nad naszą 

wiarą, czy jest ona zgodna z 10 Przykazaniami 

Bożymi i nauką Kościoła. Powinniśmy także 

przyjrzeć się jak głosowali konkretni posłowie np. 

w sprawie obrony życia. Listę wyników głosowań 

publikuje na swych stronach internetowych 

choćby Nasz Dziennik. Jeśli poseł z naszego 

regionu często bywa w kościele, a głosuje wbrew 

przykazaniu „Nie zabijaj”, to należy go zapytać 

dlaczego tak postępuje. Można iść do jego biura, 

albo wysłać e-mail z zapytaniem. My, Katolicy 

mamy wiele możliwości, aby skorzystać z 

osiągnięć techniki dla walki o wspólne dobro, 

tylko czy zadamy sobie trochę trudu, aby 

dowiedzieć się jak nasi reprezentanci w 

parlamencie głosują w ważnych dla nas sprawach. 

Dowiemy się tego w mediach katolickich, bo te 

najbogatsze – media głównego nurtu interesują się 

czymś zupełnie innym, szukają sensacji, lansując 

„nowości” w obyczajach i kreując dobry 

wizerunek rządu. W roku wiary warto zapytać się: 

Czy godzę się z bylejakością we własnym życiu, 

w życiu narodu. Czy jest mi obojętna jakość życia 

w Polsce? To wszystko jest powiązane. Brak 

kontroli nad rządzącymi powoduje u nich byle 

jaką pracę, co najlepiej opisuje obraz drogiego 

stadionu narodowego, który nie nadaje się do 

rozgrywania meczów piłkarskich podczas 

deszczu. 

 
M. Ludorowski 
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O godz. 13 zgromadzenie rozpoczyna się mszą św. 

Uczestnicy śpiewają pieśń „Abyśmy byli razem” i 

podają sobie ręce. 

W pochodzie „Obudź się Polsko” biorą udział 

grupy z całej Polski 

  
Popularny niezależny dziennikarz „Uważam Rze”, 

Rafał Ziemkiewicz w otoczeniu Jeleniogórzan. 

Zakonni reporterzy TVTRWAM towarzyszą 

marszowi na żywo.` 

  
Demonstranci są przekonani, że szef Krajowej 

Rady RTV Jan Dworak nie realizuje woli narodu, 

ale wolę swoich przełożonych 

Pochód kończy się na placu Zamkowym,gdzie 

przemawiają przywódcy opozycji, „Solidarności”  

i dziennikarze. 
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RELACJA Z UROCZYSTEJ INAUGURACJI PRACY 

PUBLICZNEGO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM U ŚW. PANKRACEGO 

W JELENIEJ GÓRZE 

 

 „Katolik to człowiek o szerokich horyzontach” - powiedział ks. dr hab. Bogdan Lisiak, jezuita polskiej 

prowincji południowej, który wygłosił wykład inauguracyjny podczas uroczystego rozpoczęcia pracy 

Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Takiego człowieka chcemy 

kształcić i kształtować w naszej Szkole. Na tę trudną drogę błogosławił Dyrekcji i Nauczycielom oraz 

Rodzicom ks. Biskup Stefan Cichy, ordynariusz Diecezji Legnickiej. 

 

Na Uroczystą Inaugurację pracy Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego przybyło 

wielu znakomitych Gości - m.in. ks. Biskup Stefan Cichy, Biskup pomocniczy Marek Mendyk, ks. 

dziekan Bogdan Żygadło, proboszcz parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego, ks. prałat Tadeusz 

Dańko, proboszcz parafii Świętego Wojciecha, liczni księża, przedstawiciele władz miejskich, Pan 

Paweł Domagała, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Pan Zygmunt Korzeniowski, naczelnik 

Wydziału Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, prof. dr hab. Henryk Gradkowski, 

rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Pani poseł Marzena Machałek, jeleniogórska radna 

Pani Anna Ragiel, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Uczniowie i ich Rodzice oraz Członkowie 

Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego. 

 

To było spotkanie na najwyższym poziomie – krótką historię szkolnictwa katolickiego na ziemi 

jeleniogórskiej przedstawił ks. Mariusz Majewski, wiceprezes Karkonoskiego Stowarzyszenia 

Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, które jest organem prowadzącym Gimnazjum. Następnie wykład 

pt. „Wychowywać – ale jak?” wygłosił zaproszony gość – ks. Bogdan Lisiak. Jego ważne słowa o 

współczesnym wychowaniu, którego podstawą winny być katolickie wartości, rozpoczęły II Tydzień 

Wychowania. 

 

Prezes Stowarzyszenia pan Mariusz Gierus i Dyrektor Gimnazjum pani Janina Ziętek przedstawili 

uczniów i rozdali specjalnie przygotowane torby z logo szkoły. Zebrani mogli także obejrzeć 

prezentację o pasjach naszych uczniów i wysłuchać wiersza naszej uczennicy, podsumowującego 

wyjazd integracyjny.  Po spotkaniu w auli Kolegium Jezuickiego przeszliśmy do Bazyliki śś. Erazma  

i Pankracego na Mszę św., której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stefan Cichy. W 

oprawę Eucharystii zaangażowani byli Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum. Pani Dyrektor 

odczytała także akt zawierzenia naszej Szkoły Matce Bożej: 

 

Maryjo, Matko Chrystusa! 

Matko i Patronko Szkolnictwa katolickiego w Polsce, przynosimy Ci w darze nasze Gimnazjum  

i zawierzamy je Twojemu Sercu. Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy  naszych Uczniów, 

Rodziców, Nauczycieli, wszystkich Pracowników naszej Szkoły, Darczyńców i tych, bez których nie 

byłoby Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego - członków  Karkonoskiego  

Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego. Prosimy Cię Matko, aby nasza Szkoła  była 

wspólnotą, w której  uczeń i nauczyciel wzrasta do pełni człowieczeństwa na wzór Chrystusa. 

Zawierzając się Twojemu Sercu - prosimy, bądź obecna w naszej Szkole, ucz nas Chrystusa, aby nasze 

życie było przepojone wiarą, miłością i nadzieją, którą tylko Jezus dać może. Matko stojąca pod 

Krzyżem Jezusa, pomóż nam nauczycielom i wychowawcom, stać pod Krzyżem razem z Tobą, abyśmy 

wpatrzeni w miłość Chrystusa-Odkupiciela i Twoją, Maryjo, dawali uczniom – słowem i przykładem – 

Chrystusa - Źródło życia i nadziei. Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej 

ewangelizacji. Posługuj się nami i prowadź nas. 

 Amen 

 

Na podstawie oficjalnej strony internetowej Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma  

i Pankracego, http://www.sep.edu.pl/  
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Humor zeszytów szkolnych / autentyczne/ 

  

Wymień tajemnice bolesne, radosne i chwalebne 

 BOLESNE - boli głowa, boli noga, boli ząb, boli ręka, wszystko boli 

 RADOSNE - dostanę 5, wygram w totka, wygram wycieczkę, będę bogata, będę szczęśliwa 

 CHWALEBNE - chwali mnie mama, chwali mnie tata, chwali mnie siostra, chwali mnie brat, chwali mnie pani. 

 

  

30 lat parafii na Czarnem. Redaktor naczelny 

tego "Biuletynu" poprosił mnie, abym coś napisał 

na ten temat. Ale co tu pisać? To jest tak jakbym 

pisał o samym sobie. Historię parafii wszyscy w 

mniejszym lub większym stopniu znają. 

Częściowo z autopsji, własnych obserwacji, 

częściowo z łamów "Biuletynu". Niebawem też 

ukaże się biografia Czarnego, gdzie dzieje parafii 

także znajdą swe odzwierciedlenie. W tych 

okolicznościach wydaje mi się bezcelowym 

pisanie wyłącznie o historii. Tak 

naprawdę  najwięcej do powiedzenia miałyby 

osoby, które zamieszkały w tej części Jeleniej 

Góry tuż po wojnie, bądź urodziły się tutaj i 

mieszkają od kilkudziesięciu lat. Usłyszelibyśmy 

o nabożeństwach majowych i czerwcowych, 

które miały miejsce przy krzyżu nieopodal szkoły 

podstawowej, o prowadzonych w prywatnych 

mieszkaniach katechezach, to właśnie 

wtedy  rodziła się parafia na Czarnem. Bez wiary 

tych ludzi, bez ich samozaparcia w trudnych 

latach komunizmu, bez ich wiernego trwania przy 

Chrystusie niemożliwym byłaby budowa kościoła 

i w konsekwencji powstanie parafii. Nikogo 

bowiem nie trzeba przekonywać, że parafia to 

grupa ludzi tworzących tę wspólnotę a nie grupa 

budynków ją okalających. Ja sam pochodzę z 

parafii dużej, gdzie o tę prawdziwą wspólnotę 

było bardzo trudno.  

Gdy zamieszkałem na Czarnem, nagle 

przestałem być anonimowy. Wchodząc do 

kościoła, nie wchodziłem już do świątyni pełnej 

ludzi, ale świątyni pełnej znajomych, przyjaciół, 

sąsiadów. Uśmiechając się do kogoś byłem 

pewny, że ten uśmiech zostanie mi 

odwzajemniony. Wewnętrznie czuło się, że nie 

ma między nami obcych. W dawnej parafii 

uczestnicząc w każdej świątecznej uroczystości, 

mimo wewnętrznego skupienia było się jakby 

obok. Oglądając szopkę bożonarodzeniową, 

odwiedzając Grób Pański, przemierzając ulice 

miasta w procesji Bożego Ciała brakowało mi, 

trudno to ubrać w słowa, ale jakiejś iskry, emocji, 

jakiejś duchowej więzi. W naszej parafii, w 

momencie kiedy mam możliwość pomóc w 

budowie czy dekoracji Grobu Pańskiego, 

stawianiu ołtarzy na Boże Ciało, mieć wpływ, 

niekiedy decydować o ich wyglądzie, kształcie to 

przeżywanie świąt nabiera innego wymiaru. 

Czuję, iż znajduję się w środku "wydarzeń", że 

jakaś moja cząstka zadecydowała o tym, że 

uroczystość ta wygląda i przebiega w ten właśnie 

sposób. Przestałem być widzem a stałem się 

aktywnym jej uczestnikiem, członkiem 

wspólnoty. Szczególne chwile sąsiedzkiej więzi 

przeżyć można przy budowaniu ołtarzy. 

Przykładowo ołtarz, który stanął na naszej części 

ulicy Podleśnej budowało w sumie jedenaście 

rodzin.  

Każdy jubileusz pobudza do refleksji, pewnej 

retrospekcji. Wspominamy wydarzenia, które 

zapadły nam w pamięć. Nie tylko śluby własne, 

swoich najbliższych, chrzty, pierwsze komunie, 

bierzmowania własnych dzieci, wnuków. Wielu z 

nas przeżyło także wyjątkowe, niekiedy trudne, 

niekiedy radosne chwile związane z budową 

kościoła, uczestnictwem w pielgrzymkach, 

konkursach na najwyższą i najładniejszą palmę 

wielkanocną, konkursach śpiewu kolęd w święto 

Trzech Króli. Pamiętamy rozmowy z kapłanem 

przy rodzinnym stole z okazji odwiedzin 

kolędowych, nocne wędrowanie w śniegu i 

mrozie na pasterkę, wiosennym świtem na 

rezurekcję. Taka jest nasza parafia. Zapewne 

podobna do setek innych w okolicy bliższej i 

dalszej. Ale jakże inna, jedyna, wyjątkowa. Bo po 

prostu nasza i wyłącznie nasza. I życzmy sobie, 

aby tak trwała przez lata, przez pokolenia i dla 

pokoleń, z niezmiennym krzyżem u szczytu 

świątyni, jako drogowskazem ku Zbawcy. 

Dziękujmy św. Judzie Tadeuszowi za 

dotychczasową opiekę i pełni ufności prośmy, 

aby pamiętał, że w niewielkiej dzielnicy Jeleniej 

Góry, na Czarnem są ludzie, którzy się do Niego 

modlą. 

 

                                                                                                                                                 Ryszard Sos 
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 Nic dwa razy sie nie zdarza  

I nie zdarzy. Z tej przyczyny  

Zrodziliśmy sie bez wprawy  

I pomrzemy bez rutyny.  

 

Choćbyśmy uczniami byli  

Najtępszymi w szkole świata,  

Nie będziemy repetować  

Żadnej zimy ani lata.  

 

Żaden dzień sie nie powtórzy,  

Nie ma dwóch podobnych nocy,  

Dwóch tych samych pocałunków,  

Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.  

 

(…) Czemu ty sie, zła godzino,  

Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?  

Jesteś- a więc musisz minąć.  

Miniesz- a więc to jest piękne.  

 
   Wisława Szymborska 

 

 

 

 

I  TAK PRZECHODZĄ 

POKOLENIA –  

NADZY PRZYCHODZĄ NA 

ŚWIAT I NADZY WRACAJĄ 

DO ZIEMI, Z KTÓREJ 

ZOSTALI WZIĘCI.  

„Z PROCHU POWSTAŁEŚ 

 I W PROCH SIĘ 

OBRÓCISZ”. 

A PRZECIEŻ NIE CAŁY 

UMIERAM, TO CO WE 

MNIE NIEZNISZCZALNE 

TRWA!  

OTO DROGA, KTÓRĄ 

PRZECHODZIMY 

WSZYSCY !  

 KAŻDY Z NAS! 

     Jan Paweł II 

 

 

W listopadowe dni ,  wyłaniają się z mroków twarze  naszych przodków, naszych 
znajomych i przyjaciół, którzy odeszli, odpłynęli, jak klucze żurawi. 

Zostały  po nich puste miejsca przy stole, pożółkłe fotografie, strzępy listów 
i....wspomnienia. 
W listopadowe dni  wyłaniają się z mroków twarze naszych Parafian, którzy odeszli do 
Domu Ojca. 
Byli wśród nas, pracowali, modlili się w tym kościele. 
Dla nich na zawsze stanęły słoneczne zegary.  
Tam, gdzie są – dobrze im jest.  
A w murach naszej świątyni  po głosach ich wciąż drży powietrze.  
Odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie! 

PAMIETAJMY O NICH W MODLITWIE WYPOMINKOWEJ W LISTOPADZIE! 

Ks. kard. Stefan Wyszyński 
 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii p. w. Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
ul. Czarnoleska 2 tel. / fax.: 75 64 21585 
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