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PANORAMA PARAFII
pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie (dekanat Dzierżoniów Południe)

Najmłodsza parafia diecezji.
Powstała 25 czerwca 2006 r.
Nie mają jeszcze własnego
kościoła, ale działają
z zaangażowaniem.

GOŚĆ NIEDZIELNY 3 czerwca 2007

Została
wydzielona z parafii Wniebowzięcia NMP i liczy ok. 4500
osób.
Posiada już plac pod
budowę kościoła. Teraz
trwają formalności biurowe: załatwia się kolejne
pozwolenia, przeprowadza badania gruntu, przygotowuje do rysowania
projektu. – Myślę, że na
tle naszych gór dobrze wyglądałaby świątynia w stylu podhalańskim, wykończona drzewem – mówi
ks. Robert Begierski, proboszcz. – Chciałbym, aby
jej styl był na tyle klasyczny i harmonijny, by nie rozpraszał, a ludzie dobrze się
tu czuli i modlili.
Obecnie na Msze św.
i nabożeństwa parafialne swojej kaplicy użyczyły siostry augustianki. –
Są nieocenione – podkreśla ks. proboszcz. – Otwierają kaplicę, kiedy tylko potrzebujemy, chociaż
to zakłóca porządek ich
zakonnego życia. Pomagają jak mogą,
w wielu sytuacjach, można by
rzec, zastępując
wikarego, na którego czekamy.

VIII

Razem można
szybciej
Ks. Robert odczuwa
ogromną radość z faktu, że w ciągu roku od
powstania wspólnoty
udało się zgroma-

dzić i zintegrować znaczną część parafian. Spotykają się nie tylko na nabożeństwach, ale np. na
ognisku parafialnym. Do
wycinania drzew na placu i uporządkowania go
przed Mszą św. odpustową przyszło aż sześćdziesiąt osób.
Do starego kościoła
nadal uczęszczają przede
wszystkim osoby z pogranicza obu parafii. Im jakoś
trudniej przyzwyczaić się
do tego, co nowe.
Niektóre grupy rozpoczęły już swoją działalność, chociaż na razie nie
ma pomieszczeń parafialnych, w których mogłyby się spotykać. Ministranci i lektorzy są tu od samego początku. Powstały schola, która śpiewa na
niedzielnych Mszach św.
dla dzieci, i Żywy Różaniec. Teraz tworzy się rada parafialna i rada budowy kościoła.
– Bardzo chciałbym
przyciągnąć do kościoła młodzież, której spora część nie przychodzi
na nabożeństwa – mówi
ks. proboszcz, który katechizuje młodzież gimnazjalną i dzieci w Szkole
Społecznej. – Trzeba
o nią zabiegać, poświęcić czas, dać
zrozumienie.
Na terenie
parafii znajduje się Dom Pomocy Społecznej,
w którym opieką
duszpasterską objętych jest ok. 40
osób. Są to ludzie
chorzy i starsi. Tyle
samo ksiądz odwiedza z posługą kapłańską w domu.

ŚWIDNICKI

swidnica@goscniedzielny.pl
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Świt nowej świątyni

KS. ROBERT
BEGIERSKI

W hołdzie
Miłosierdziu
– Cieszymy się już
obecnością relikwii św. s.
Faustyny, które stale są
wystawione do publicznej czci. W ostatni piątek miesiąca odbywa się
tu specjalne nabożeństwo z ich ucałowaniem,
a w każdy piątek po Mszy
św. wieczornej – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
Wszystko zaczyna
funkcjonować. Potrzeba
jeszcze tylko, by spełniło się marzenie ks. proboszcza: by jak najszybciej zbudować świątynię.
– Przedwojenni mieszkańcy Bielawy pozostawili
po sobie dwa piękne kościoły – podkreśla ks. Robert. – A teraz my mamy
okazję Miłosierdziu Bożemu wyrazić wdzięczność za naszą obecność
tu, na tych piastowskich
ziemiach. Aby to wykonać, trzeba zaangażowania i ludzi ofiarnych, dlatego bardzo mile widziani są sponsorzy.
DOROTA NIEDŹWIECKA

Adres redakcji: ul. Wałbrzyska 41, 58-100 Świdnica
tel. 074 853 13 79
Redagują: ks. Roman Tomaszczuk – dyrektor oddziału,
Dorota Niedźwiecka, Sławomir Wiśniewski,

Kaplica ss. Augustianek
pw. Matki Bożej Rodzicielki
pełni teraz funkcję
kościoła parafialnego.
U góry po lewej:
Wewnątrz – w ołtarzu –
obraz Miłosierdzia Bożego.
Poniżej po lewej:
Krzyż przed kaplicą

Święcenia kapłańskie przyjął
w 1995 r. we Wrocławiu, pracował w parafiach: św. Józefa w Bierutowie, św. Bonifacego we Wrocławiu, Świętego Ducha w Świdnicy, św. AntoniegowPieszycach,byłduszpasterzem akademickim w
Wałbrzychu przy parafii śś.
Aniołów Stróżów.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Na obrazku prymicyjnym napisałem słowa św.
Franciszka z Asyżu: „Panie, uczyń mnie narzędziem
Twojego pokoju. Pozwól nieść miłość, gdzie nienawiść, nieść prawdę, gdzie błąd, pozwól nieść radość, gdzie smutek. Spraw, bym nie pragnął być
kochanym, ale żebym kochał”. I to staram się realizować. Uważam, że dziś, w świecie pełnym zawiści, nienawiści, powinniśmy umieć przekładać te
prośby na codzienność i umieć według nich układać swoje życie. Starać się być życzliwymi, nie nosić w sobie pragnienia zemsty, umieć przebaczać.
Zło zalewa nas z każdej strony: informacje, które słyszymy w telewizji, czytamy w gazetach, nie
przynoszą niczego budującego, negują wartości.
Potrzeba nam prawdy, bo informacje o złym świecie nie są pełną o nim prawdą. Napawają lękiem i
smutkiem – a nam potrzeba radości. Uśmiech zawsze wzbudza uśmiech. Dlatego jeśli innym będziemy świadczyć dobro – świat będzie lepszy.

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele: godz. 8.00, 10.00, 11.30 (dla dzieci);
 w święta zniesione: godz. 9.00, 16.30 (dla dzieci), 18.00;
 w dni powszednie w ciągu roku: pn. godz. 6.30 (w wakacje:
7.00), we wtorek i środę 18.00, czwartek – 6.30 (wakacje
– 7.00), piątek – 18.00, sobota: 7.00 i 18.00.
 Spowiedź codziennie 15 min. przed Mszą św.
Numer konta budowy świątyni Miłosierdzia Bożego w Bielawie:
63 1610 1188 0012 2308 2000 0001

