
Z życiaDuszpasterstwa Młodzieży „Parkówka” 

 

Jesteśmy wspólnotą młodzieży akademickiej i pracującej, która –pod opieką ks. Pawła 

Adresa- chce pogłębić swoją więź z Chrystusem. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, z pasjami, a 

także z szalonymi pomysłami, którzy nigdy, ale to nigdy się nie nudzą. Więc jeśli masz 

ochotę do nas dołączyć, to wiedz, że CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE! 

 Nasze spotkania odbywają się w soboty o godz. 19:00 -po wieczornej Eucharystii- 

w salce na plebanii. Zawsze na spotkaniach poznajemy i rozważamy Słowo Boże z 

najbliższej niedzieli. Pozwala nam to lepiej zrozumieć i zapamiętać treści, według 

których powinniśmy kształtować i budować swoje relacje z Panem Bogiem, z ludźmi i 

z samym sobą. 

 Przy ciepłej herbacie i poczęstunku – w miłym towarzystwie - z chęcią dzielimy się 

swoim świadectwem i przemyśleniami. Rozmawiamy na tematy nas intrygujące i 

wypowiadamy własne zdanie. 

 Budujące rozmowy i nurtujące nas tematy są poruszane także podczas wspólnych 

wypraw w plener.Ks. Paweł – tak jak Pan Jezus swoich wybranych uczniów – 

czasami prowadzi nas też na górę. W maju 2016 roku byliśmy na Górze Krzyżnej, 

gdzie na szczyt udało nam się wspiąć na czas malowniczego zachodu słońca. „Gdy 

słońce zachodzi, wschodzi dusza i budzi się tęsknota za TYM, KTÓRY JEST”… więc 

przez chwilę zatrzymaliśmy się w milczeniu… a potem na szczycie odmówiliśmy 

dziesiątkę różańca w intencji dzieci nienarodzonych. Po powrocie na plebanię ks. 

Paweł własnoręcznie przygotował nam tosty  

 



 Wiosną i latem bywaliśmy na Górze Wołek, gdzie prowadziliśmy niekończące się 

rozmowy, podziwialiśmy panoramę i oddychaliśmy świeżym powietrzem. Poprzez 

modlitwę pod jubileuszowym krzyżem dotlenialiśmy też nasze płuca duchowe. 

 

\ 

 Z góry obok Borówna podziwialiśmy widok na Krzeszów. No i oczywiście była 

modlitwa. 

 Daliśmy się też wyprowadzić na Anielską Górkę w Przedwojowie; po modlitwie w 

tamtejszej kapliczce udaliśmy się na łąkę, by rozważać Słowo Boże. 

 Szczególną okazją do zadumy i modlitwy była nasza ekstremalna,wieczorna 

Droga Krzyżowa.8 kwietnia 2017 roku ks. Paweł zawiózł nasw pobliże Adrspachw 

Czechach. Do punktu widokowego na wierzchołku Krzyżowego Wierchu (667 m)  

naprzeciw Skał Adrszpaskichprowadzi odrestaurowana droga krzyżowa. Około 200 m 

od podnóża góry stoi rzeźba św. Wacława, patrona ziemi czeskiej. Naszej modlitwie 

towarzyszyła ciemność i głucha cisza nocy, która podkreślała charakter drogi 

krzyżowej i sprzyjała rozważaniom. Natomiast drogę powrotną oświetlał nam piękny 

księżyc. 

 

 



 Ekstremalną „imprezą” było też powitanie Nowego 2017 Roku i Msza św. o 

północy w kaplicy św. Anny w Sosnówce.  

 Nieobca jest nammuzyka chrześcijańskaUzdolniony muzycznie i wokalnie Ks. 

Paweł pomaga nam doświadczać piękna zawartego w nutach oraz dźwiękach i zabiera 

nas na różne koncerty. Np. 29 stycznia 2017 roku byliśmy na koncercie „Betlejem 

Wrocławskie”, który odbył się w Hali Stulecia we Wrocławiu. Był to koncert 

pięknych kolęd z różnych stron świata i z udziałem TGD, Natalii Niemen, Mate.O, 

Marika i Wojtka Cugowskiego. Oprócz tego byliśmy na koncercie muzyki dawnej w 

jeleniogórskim kościele, gdzie mieliśmy możliwość zobaczenia i usłyszenia dźwięków 

liry.  

 

 

Bilety wstępu na koncert 

 

 Mamy też możliwość obejrzenia filmów z przesłaniem. Kilkakrotnie byliśmy w 

kinie, gdzie obejrzeliśmy m.in. takie filmy jak „Dunkierka”, „Mount Everest”, 

„Zerwany Kłos” i „Chata”. Ks. Paweł wygospodarował też dla nas „Kącik kinowy”, 

gdzie wspólnie obejrzeliśmy filmy „Gwiazd Naszych Wina”, „Zmartwychwstały”, 

„Siedem Dusz”, „Karolina” i „Czy naprawdę wierzysz?”. 

 Bierzemy także udział w religijnych „imprezach masowych”. Największą z nich 

były Światowe Dni Młodzieży w Polsce- w lipcu 2016 roku.47-osobowa grupa 

młodzieży, zorganizowana przez ks. Pawła brała udział w ŚDM już od 20 lipca. 

Oprócz młodzieży z parafii i kamiennogórskich dekanatów, w skład naszej grupy 

weszli także młodzi Polacy z Holandii i Niemiec. Początkiem udziału w ŚDM i 

zawiązaniem wspólnoty była adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia w 

naszym kościele oraz grill i zabawy integracyjne na placu przykościelnym. W 

kolejnych dniach uczestniczyliśmy we wszystkich punktach programu ŚDM na etapie 



diecezjalnym i w wydarzeniach centralnych w Krakowie. Nawiązywaniu relacji z 

Panem Bogiem i ludźmi sprzyjały też wszystkie inne wydarzenia religijne i kulturalne, 

które odbywały się w Legnicy, Krzeszowie i we Wrocławiu. 

 

 

W krzeszowskiej bazylice animowaliśmy śpiew i taniec hymnu ŚDM 

 

 

Koncert na stadionie we Wrocławiu 

 

25 lipca wraz z innymi grupami udaliśmy się pociągiem do Krakowa. Zostaliśmy 

zakwaterowani u rodzin w uroczej i gościnnej parafii Witanowice niedaleko Wadowic. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy w miejscowym kościele modlitwą jutrzni z Liturgii 

Godzin, której przewodniczył ks. Paweł. Wraz z innymi grupami z Polski i z USA 



uczestniczyliśmy w przygotowanym programie. Było także wieczorne ognisko i 

wspólna zabawa, którą animowały poszczególne grupy.  

 

 

W Witanowicach również prowadziliśmy śpiew hymnu ŚDM 

 

 

Przy ognisku w Witanowicach 

 

Po południu ks. Paweł zabierał nas na zwiedzanie do Wadowic i Kalwarii 

Zebrzydowskiej. Wraz z przedstawicielami młodzieży świata uczestniczyliśmy w 

ceremonii powitania Papieża Franciszka, która była pokazana na telebimie 

ustawionym na wadowickim rynku. Atmosferę ŚDM mogliśmy w pełni poznać w 

Krakowie już 26 lipca. W tym dniu nawiedziliśmy sanktuaria Bożego Miłosierdzia i 

św. Jana Pawła II oraz Muzeum w Łagiewnikach a także kilka kościołów Starego 

Miasta. Ks. Paweł uczestniczył w Eucharystii rozpoczynającej ŚDM na krakowskich 



Błoniach, natomiast reszta grupy była w tym czasie na Mszy św. w bazylice u 

Franciszkanów.  

 

 

 

Na krakowskich Błoniach 

 

 



 

Przed ołtarzem na krakowskich Błoniach 

 

Na Błonia całą grupą udaliśmy się dopiero w piątek, by wziąć udział w nabożeństwie 

Drogi Krzyżowej a następnie z „całym światem” radować się w Panu także na ulicach 

nocnego Krakowa. Atmosfera międzynarodowej radości i modlitwy towarzyszyła nam 

dosłownie wszędzie-także na ulicy i w środkach komunikacji. Jej apogeum było 

spotkanie na polach w Wieliczce- Brzegach, modlitewne czuwanie i noc pod 

gwiazdami oraz Eucharystia z Ojcem Świętym. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w słowa 

Papieża, które odbieraliśmy z fal radiowych i zapisywaliśmy w pamięci i w sercu - co 

potwierdzały świadectwa składane w drodze do domu. Codziennie z radością 

odczytywaliśmy znaki Bożego Miłosierdzia i byliśmy zdumieni bardzo dobrą 

organizacją tak wielkiego wydarzenia zarówno w diecezji jak i na etapie centralnym.  

Chętnie angażowaliśmy się w oprawę liturgii, często animowaliśmy śpiew hymnu 

ŚDM i taniec z nim związany oraz włączaliśmy się w zabawę podczas koncertów. Nic 

–nawet pojawiający się od czasu do czasu deszcz-nie był w stanie odebrać nam 

radości serca. 

 



 

Na Moście Aniołów w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

 W lutym 2017 roku –wraz z Ks. Pawłem i 50 osobową grupą- byliśmy z  rewizytą 

ŚDM w Niemczech w rejonie Nadrenii Północnej Westfalii.Opracowany przez 

niemieckich organizatorów i ks. Pawła plan pobytu był bardzo bogaty i urozmaicony. 

Przebiegał on pod hasłem „ŚDM-Reaktywacja”. Początkiem realizacji projektu była 

Eucharystia, którą tuż po zakwaterowaniu sprawował w hotelu ks. Paweł miejscowy 

proboszcz ks. Heribert Ferber oraz ks. Reinhard Lenz z Freudenbergu, który był w 

Polsce razem z niemiecką grupą ŚDM. W oprawę liturgii mszy św. zaangażowała się 

niemiecka grupa „Horyzont”, z którą „podzieliliśmy” czytania i wspólnie śpiewaliśmy 

pieśni w dwu wersjach językowych-w tym hymn ŚDM „Błogosławieni, miłosierni...” 

 

Polsko-niemiecka Msza św. w hotelu w Rahrbach 



Następny dzień rozpoczęliśmy od nietypowej atrakcji, którą było zwiedzanie dużej, 

nowoczesnej piekarni. Jej właściciel osobiście pokazał nam cykl produkcyjny 

pysznego pieczywa, którego smak poznaliśmy podczas wspólnego śniadania w 

piekarni oraz w czasie hotelowych posiłków. 

 

 

W piekarni 

 

Zostaliśmy też zaproszeni do katolickiego gimnazjum w Altenhundem. Tam nasza 

młodzież uczestniczyła w różnych zajęciach szkolnych. Pobyt w szkole zakończył się 

wspólną modlitwą w klasztornym kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej. 

Natomiast po południu odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego miało miejsce 

powitanie naszej grupy przez burmistrza Kirchundem. Zaproszenie i przyjęcie naszej 

grupy było wyrazem podziękowania za świadectwo wiary oraz gościnność Polaków, 

której doświadczyli w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także księża z Okręgu 

Duszpasterskiego Kirchundem. Dyrektor Okręgu ks. Heinrich Schmidt i ks. Paweł 

Adres podpisali „Dyplom Przyjaźni”, nawiązujący przyjacielskie relacje z naszą 

parafią. Natomiast ks. Reinhard Lenz zachęcał naszą młodzież, aby pozbyła się 

„kompleksu Wschodu” czyli smutku i narzekania, aby żyć radością Ducha Świętego 

działającego w Kościele. Radość tą po raz kolejny- na życzenie Gospodarzy- nasza 

grupa wytańczyła i wyśpiewała wraz ze słowami hymnu ŚDM.  

 



 

Teresa przypina ks. Reinhardowi Lenzowi odznakę z herbem Kamiennej Góry 

 

 

Taniec uwielbienia z flagami w sanktuarium w Kolhagen. 

 

Oficjalne spotkanie z przedstawicielami władzy samorządowej miało miejsce także w 

Wuppertalu. Potem udaliśmy się do Kolonii, gdzie zobaczyliśmy niezwykle 

wymowny pomnik przedstawiający 3 etapy życia św. Edyty Stein. Oprócz tego 

nawiedziliśmy kościół św. Marcina, gdzie modliliśmy się Koronką do Bożego 

Miłosierdzia i wyśpiewaliśmy hymn ŚDM. Widzieliśmy także muzeum rzymskie, 

„most zakochanych” oraz zabudowę starego miasta. Głównym celem pobytu w 

Kolonii było nawiedzenie katedry p.w. Św. Piotra i Najświętszej Maryi Panny. Z 

inicjatywy organizatorów ks. Paweł sprawował tu Eucharystię, podczas której nasz 

Piotr miał zaszczyt grać na katedralnych organach.W ostatnim dniu uczestniczyliśmy 

w warsztatach szkoleniowych Międzyzakładowego Ośrodka Szkoleniowego firmy 

LEWA w Attendorn.  



 

Przed katedrą w Kolonii 

 

 

Przed firmą LEWA w Attendorn 

Zakład powstał na terenie byłego szpitala, gdzie znajduje się istniejący do dziś 

niewielki szpitalny kościół pw. św. Barbary, który też mieliśmy okazję nawiedzić. 

Posługuje w nim polski kapłan ks. Tomasz Choiński, który opowiedział nam historię 

tego miejsca. Dzięki jego uprzejmości mieliśmy w tym kościele możliwość krótkiej 

adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwy. Następnie udaliśmy się do 

„głównego” Kościoła, którym jest XIV-wieczna kolegiata św. Jana Chrzciciela. 

Zachwyca w nim barokowe wnętrze-pochylone kolumny w nawie głównej, piękne 

witraże, rzeźby, obrazy, ambona i organy, na których Piotr także miał możliwość 

zagrać. Z racji kończącego się karnawału, który w rejonie Kolonii jest hucznie 

świętowany, w naszym hotelu odbyła się dyskoteka, w której uczestniczyła także 



niemiecka młodzież. Przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu zabawa przeciągnęła 

się do późnych godzin wieczornych. 

 

 

 

 

Zakończeniem pobytu w Niemczech była Eucharystia sprawowana przez ks. Pawła i 

ks. Reinharda Lenza w hotelowej kaplicy.  

 

 

Ks. Paweł Adres i ks. Reinhard Lenz podczas Eucharystii w hotelowej kaplicy 

 

Wzajemnym podziękowaniom „nie było końca”. Gospodarze dziękowali nam za 

świadectwo żywej, naturalnej wiary, dzięki której „czuli się z nami jak w niebie”. We 

wszystkich zwiedzanych miejscach-nie tylko sakralnych-towarzyszyły nam flagi i 

banery ŚDM oraz śpiewaliśmy hymn „Błogosławieni, miłosierni...” a ks. Paweł „nie 



opuścił” żadnej okazji do modlitwy i publicznego oddawania czci Panu Bogu. 

Byliśmy świadkami wiary także dla siebie nawzajem; ks. Paweł „odkurzał” 

konfesjonały w niemieckich kościołach i służył z posługą sakramentu pokuty, z której 

korzystała nasza młodzież.   

 Co roku pod koniec wakacji- wraz z ks. Pawłem-bierzemy udział w Spotkaniu 

Młodych w Legnickim Polu. W gronie rówieśników umacniamy się wzajemnie i 

uczymy, jak w codzienności przeżywać swoją młodość na gruncie wiary. Jest to też  

czas formacji poprzez interesujące i pouczające konferencje, których treści są 

omawiane i pogłębiane podczas pracy w małych grupach. Refleksji sprzyja modlitwa 

wspólnotowa i osobista – w tym podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Głębokim przeżyciem duchowym zawsze jest uczestnictwo w nabożeństwie Drogi 

Krzyżowej, zakończonej adoracją krzyża. „Przywilejem” młodości jest też chęć 

zabawy, dlatego młodzi z radością uczestniczą w koncertach, dając w tańcu upust 

swojej niespożytej energii.Czas Spotkania Młodych daje możliwość zbliżenia się do 

Jezusa i Maryi, aby w rezultacie stać się apostołami miłosierdzia, zdolnymi do 

współczucia i do wejścia w świat zagubionych, poranionych i słabych. Zamiarem i 

pragnieniem serca ks. Pawła jest towarzyszenie nam na tej drodze, aby we współpracy 

z łaską Bożą i przez spotkania formacyjne w parafii pomagać nam w duchowym 

wzrastaniu oraz w dawaniu świadectwa wiary w swoim środowisku. 

 

 

W muzeum w Legnickim Polu 

 

 

 



 W trzecią sobotę września uczestniczymy w Epilogu Pieszych Pielgrzymek 

Diecezji Legnickiej. Jest to okazja, by choć trochę poczuć ducha pielgrzymki. 

Podczas pieszego pielgrzymowania z Legnicy do Legnickiego Pola mamy okazję do 

modlitwy, refleksji, formacji i nawiązania wspólnoty z młodzieżą diecezji legnickiej. 

Towarzyszą nam katecheci, nauczyciele i rodzice, którzy przez świadectwo wiary 

próbująpomóc zrozumieć nam„cokolwiek” z nauczania Chrystusa i doświadczyć, na 

czym polega życie u Jego boku we wspólnocie. 

 

 

 

 

Zbiórka pielgrzymów przed katedrą 



 

Pielgrzymka z Legnicy do Legnickiego Pola 

 

 W Niedzielę Palmową bierzemy udział w Legnickim Marszu dla Życia i Rodziny. 

Jest to manifestacja ok. 2 tyś. osób w intencji życia - od poczęcia do naturalnej śmierci 

- oraz zdrowego jego stylu –przede wszystkim bez uzależnień. Marsz kończy się w 

kościele Matki Bożej Królowej Polski, gdzie ma miejsce koncert- Oratorium 

prowadzony przez krakowskich muzyków- Huberta Kowalskiego i Pawła Bębenka. 

Jego wykonawcami jest orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, solistki oraz 

uczestnicy trzydniowych warsztatów muzycznych dla młodzieży, w których z naszej 

parafii co roku bierze udział  Paulina z „Parkówki”.  

 

 



 

Na koncercie Huberta Kowalskiego 

 

 Wieczorem 24 marca 2017 roku– w Narodowy Dzień Życia – uczestniczyliśmy w 

nabożeństwie Drogi Krzyżowej na ulicach Kamiennej Góry. 

 

 

W modlitwie w intencji obrony życia zjednoczyli się wierni obu parafii ze swoimi 

duszpasterzami. Ks. Paweł przygotował i prowadził rozważania do poszczególnych 

stacji. Były one głosem nienarodzonego dziecka – Marysi, której swojego głosu 

użyczyła Ania z „Parkówki”. Natomiast Paulina i Piotr grali na gitarach i wspomagali 

śpiew pieśni, które towarzyszyły uczestnikom nabożeństwa. W wieczornym przejściu 

ulicami miasta można było usłyszeć oraz rozważyć dylematy i argumenty rodziców i 

ich „niezaplanowanego” dziecka. W decyzjach i konflikcie dorosłych ukazana była 

„droga krzyżowa poczętego dziecka” i argumenty za życiem dziecka, którego 

początkiem jest (jak sama nazwa wskazuje) moment poczęcia. Jedna ze stacji 



pokazała też lekarza dokonującego -nawet kilku w ciągu dnia- „zabiegów”. 

Przesłaniem nabożeństwa było też wskazanie na dzieło duchowej adopcji dziecka 

poczętego. Droga krzyżowa zakończyła się na rynku. Dopełnieniem modlitwy w 

intencji życia była możliwość podjęcia w naszym kościele duchowej adopcji dziecka 

poczętego w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  

 Angażujemy się w akcję Caritas „Tak. Pomagam!”.Jest to dzieło chrześcijańskiego 

miłosierdzia, które polega na zbiórce artykułów żywnościowych codziennej potrzeby 

w wyznaczonych sklepach; w naszym mieście była to "Biedronka" przy ul. 

Waryńskiego. Organizatorem akcji był Proboszcz ks. Piotr Smoliński oraz ks. Paweł 

Adres, który w wolontariat zaangażował chętną do pomocy młodzież oraz przewoził 

zebrane dary do magazynu. W pełnieniu dyżurów zaangażowała się Paulina i Teresa  z 

„Parkówki”. Udział w akcji -zarówno poprzez ofiarowanie jak i zbiórkę darów- uczy 

dostrzegania potrzeb ludzi żyjących obok nas oraz udzielania im skutecznej, 

bezinteresownej pomocy. Zwiększa to poczucie wspólnoty zarówno wśród młodzieży-

wolontariuszy jak i ze społecznością lokalną – w tym z obdarowanymi rodzinami. 

Przyczynia się do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz zadowolenia –wręcz 

poczucia dumy- z działania na rzecz innych. Udział w akcjach umożliwia też 

nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności przydatnych w każdej pracy, takich jak 

np. komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, planowanie, zarządzanie 

zadaniami, odpowiedzialność za rzetelne wypełnienie podjętych obowiązków.   

Ponadto jest  to także promocja parafii w środowisku lokalnym. 

 

 

Teresa z grupą wolontariuszy 

 



 

Wolontariusze z Pauliną  

 

 Bardzo cenimy i szanujemyks. Pawła - naszego Opiekuna. Swoją wdzięczność 

okazujemy mu na co dzień i od święta. Pamiętamy o jego urodzinach i imieninach. 

Święta ks. Pawła uhonorowaliśmy drobnymi upominkami np. pudełko z myślami na 

każdy dzień czy smacznym poczęstunkiem w postaci ciasta. Był też urodzinowy tort i 

mały upominek: aby nasz ukochany „Księdzor” nie marzł w kościele w stopy 

otrzymał „kościołowe” skarpetki. 

 Szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności ks. Pawłowi była 10. rocznica jego 

święceń kapłańskich. Miała ona miejsce 26 maja 2017 roku. Z tej okazji – we 

współpracy z uczestnikami ŚDM- zamówiliśmy Mszę św. w intencjach serca ks. 

Pawła, w której uczestniczyła liczna grupa młodzieży. Zorganizowaliśmy też 

okolicznościowe przyjęcie na plebanii. Wraz z życzeniami ofiarowaliśmy Ks. 

Jubilatowi tort, kwiaty i prezent - własnoręcznie wykonany album ze zdjęciami 

Księdza z wszelkich wyjazdów z młodzieżą, opatrzone w anegdotki Księdza. 

 



 

 

Życzenia od „Parkówki” 

 

 

Ks. Paweł przegląda album ze zdjęciami 



 

 

Kartka z albumu 

 

 Staramy się pomagać i wspierać ks. Pawła w różnych jego działaniach 

duszpasterskich. Pomagaliśmy w oprawie liturgii podczas modlitewnego czuwania w 

ramach rozpoczęcia Adwentu i podczas nabożeństwa „Drogi Światła ze Świętymi”. 

Angażowaliśmy się w oprawę muzyczną i poprzez taniec uwielbienia z flagami. Ania i 

Robert są uczestnikami działającego w parafii Kręgu Biblijnego. 

 

 

Taniec uwielbienia z flagami 

 



 

Nabożeństwo posłania „Idźcie i głoście” 

 

 

Spotkanie Kręgu Biblijnego 

 

 Jakogrupa wsparcia zaangażowaliśmy się w pomoc ks. Pawłowiw 

przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych, które głosił w dniach 2-4 kwietnia 

2017 roku w parafii pw. Św. Wojciecha w Jeleniej Górze. Pomogliśmy przewieźć 

sprzęt i inne rzeczy wykorzystane podczas rekolekcji. W wieczór uwielbienia Pana 

Boga, który był czasem składania świadectw dot. osobistych i duchowych relacji i 

spotkań z Janem Pawłem II (także po jego śmierci), które miały wpływ na życie 

wiary, ks. Paweł –wspomagany przez Paulinę-prowadził śpiew pieśni uwielbienia 

Boga oraz „papieskich”. Podniosły i radosny nastrój nabożeństwa podkreślała Ania, 

która podczas śpiewu wykonywała taniec uwielbienia z flagami. 



 

„Parkówkowa” grupa wsparcia 

 

 

 

Taniec uwielbienia z flagami w wykonaniu Ani 



 

Ks. Paweł z Pauliną 

 

 

Paulina i Ania prowadzące śpiew 

 

 Bożą radością i talentami dzieliliśmy się uczestnicząc w Eucharystii i w Apelach 

Jasnogórskich organizowanych w naszym kościele przez proboszcza ks. Piotra 

Smolińskiego i grupę duchowego uczestnictwa pieszej pielgrzymki z Legnicy na 



Jasną Górę. Przygotowywaliśmy oprawę muzyczną apelowego czuwania, śpiewaliśmy 

hymn i publicznie dzieliliśmy się przeżyciami ŚDM. 

 

Z proboszczem ks. Piotrem Smolińskim podczas przedapelowej próby śpiewu 

 

 Włączamy się w wydarzenia z życia naszej parafii:  

 22 maja 2017 roku -Prymicje ks. Piotra Kulpy 

 

 

Ania z flagami na czele procesji podczas prowadzenia Księdza neoprezbitera z domu 

do kościoła 



 

Podczas Mszy św. prymicyjnej Emilka zaśpiewała psalm  

 

 8 października 2016 roku - Pielgrzymka śladami początków państwa 

polskiegoi związanego z tym 1050-lecia chrztu Polski: Gostyń - Gniezno- 

Lednica-Ostrów Lednicki- Poznań 

 

 

Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. nad Jeziorem Lednickim 



 

 

 

Zapalenie znicza na grobie O. Jana Góry 

 

 

W Gnieźnie 



 24 września 2016 roku - Małe Spotkanie Młodych w Kamiennej Górze. 

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Serca Dwa - Reaktywacja”, nawiązującym do 

sierpniowego Spotkania Młodych w Legnickim Polu. Było to też dziękczynienie 

za Światowe Dni Młodzieży oraz wszystkich Dobrodziejów, w intencji których ks. 

Paweł sprawował Eucharystię. 

 

 

Próba scholii na plebanii 

 

 15 października 2016 roku - Rajd Papieski na Chojnik w Dzień Wielkiej 

Pokuty  

 



 

 

 30 września 2017 roku – Wyjazd do Rodzinnego Parku Rozrywki 

„Energylandia” w Zatorze. 

 



 

Po Eucharystii w kościele w Zatorze 

 

 2 grudnia 2017 roku - Pielgrzymka do Torunia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką 

 

 

Droga Krzyżowa w lesie w Górsku - w miejscu uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki 

 



 

Przed kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 

 

 

 26 lipca -9 sierpnia 2017 roku – XVI Piesza pielgrzymka z Legnicy do 

Częstochowy 

 

 

Paulina wyrusza na pielgrzymkę do Częstochowy z Jeleniej Góry 

 

 3 czerwca 2017 roku – Jubileusz Młodych i spotkanie w Legnicy z 

charyzmatykiem O. Johnem Baschoborą z Ugandy. 

 



 17-19 listopada 2017 roku – warsztaty muzyczne z zespołem „Aperto” i 

koncert pieśni patriotycznych w naszej parafii.  

 

 

 

 

 Jesteśmy małą grupą ale -jak widać - jesteśmy ludźmi aktywnymi, z pasjami, a także z 

szalonymi pomysłami, którzy nigdy, ale to nigdy się nie nudzą. Potrafimy 

spontanicznie „coś” wymyślić lub poddać się natchnieniom Ducha Świętego 

działającego przez Ks. Pawła i np. wyjechać na jeden dzień do Krakowa, pójść 

wieczorem do pizzerii, powitać Nowy Rok w górach… 

 Z ewangelicznym „Jeśli chcesz…” uczyć się przeżywać swoją młodość na gruncie 

wiary – we wspólnocie z Panem Bogiem i z ludźmi… jeśli chcesz poznać wartość i 

siłę wspólnoty… jeśli chcesz ubogacić nas bogactwem swego serca i przyjąć to, czym 

możemy się dzielić z innymi …jeśli masz ochotę do nas dołączyć, to wiedz, że 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE! 


