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Ks. bp IGNACY DEC 

Ordynariusz świdnicki 

 

 Czcigodny Księże Biskupie, 

 wyrażamy wdzięczność za zdecydowaną i budującą postawę, jaką Ksiądz Biskup przedstawił  

w homilii wygłoszonej 1 grudnia 2012 r. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu  

z okazji XXI rocznicy powstania Radia Maryja. W pełni solidaryzujemy się z Waszą Ekscelencją  

i zapewniamy o naszym wsparciu. Całkowicie podzielamy stanowisko Księdza Biskupa w sprawie 

Telewizji "Trwam" i Radia Maryja oraz w sprawie aborcji, in vitro, eutanazji, tradycyjnej wizji małżeństwa, 

w sprawie dopominania się prawdy o katastrofie smoleńskiej. Ksiądz Biskup swoim życiem realizuje 

nauczanie bł. Jana Pawła II, który powiedział, że "wolności nie można tylko posiadać, nie można jej 

zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę". 

 Wszystkich nas przeraziła wiadomość o tym, że próbowano zniszczyć obraz Matki Bożej Królowej 

Polski, symbol naszej wiary i naszej nadziei, symbol naszej tożsamości narodowej. Wiadomość wydała 

się wręcz nieprawdopodobna. Jedyna próba zniszczenia wizerunku Czarnej Madonny miała miejsce 

w 1430 roku, kiedy to został skradziony z klasztoru. Kilka lat później, za sprawą Władysława Jagiełły, 

został odrestaurowany. Nadal widoczne są skutki tego wydarzenia w postaci cięć na szyi i twarzy 

wizerunku Maryi. Teraz, przy drugiej próbie zniszczenia obrazu, dzięki Bogu, obraz ocalał. W pełni 

podzielamy ból i zaniepokojenie Księdza Biskupa brakiem szacunku dla "świętego i czczonego nie tylko  

w Polsce, ale i na całym świecie wizerunku" Matki Bożej Częstochowskiej. Smutkiem napawa nas fakt, że 

profanacji dokonał mieszkaniec Świdnicy, siedziby naszej diecezji. "Takie postawy ukazują głębokie 

rozdarcie współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec wartości chrześcijańskich. W jakiejś 

mierze nastawienia te są skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego, duchowieństwa i w ogóle 

chrześcijaństwa" - napisali przewodniczący KEP abp Józef Michalik, wiceprzewodniczący abp Stanisław 

Gądecki i sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak. "Bracie, który podniosłeś rękę na swoją 

Matkę, bracie szalony, wszak to i nasza Matka, nasza Matka ukochana! Coś ty najlepszego zrobił? 

Kto Cię do tego namówił?" - pyta przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Chcemy wierzyć, że za 

sprawcą nie stoją ludzie, którzy go do tego haniebnego czynu namówili, dając innym sygnał do 

wzmożonej walki z Bogiem, symbolami naszej wiary oraz patriotyzmem i tradycją narodową. 

 Obecnie nastały czasy, w których katolicy powinni przeciwstawiać się agresywnemu, 

nietolerancyjnynemu ateizmowi, neobolszewizmowi. W Krzyżu widzimy zwycięstwo, a trwając przy 

Chrystusie, trwamy przy prawdzie. Mamy też obowiązek prawdę głosić i prawdy się domagać. Dawać 

świadectwo prawdzie, bo Pan Bóg jest dla nas najważniejszy. "Dla triumfu zła trzeba tylko, żeby 

dobrzy ludzie nic nie robili" - powiedział Edmund Burke i o tym powinniśmy pamiętać. Nikt nie ma 

prawa zabraniać katolikom popierania ugrupowań politycznych walczących o utrzymanie naszej wiary  



i naszej tożsamości narodowej. W tym wszystkim Radio Maryja i Telewizja Trwam są naszym naturalnym 

sprzymierzeńcem.  

 Księże Biskupie wyrażamy również wdzięczność za wsparcie oraz udział w Komitecie Honorowym 

Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości 13.12. 2012 r. w Warszawie. 

 Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej, życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, 

a w Nowym 2013 Roku wielu łask Bożych i opieki Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  

Prosimy o pasterskie błogosławieństwo dla naszych działań. 

W imieniu członków PO AK przy parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie 

Anna Kalbarczyk przewodnicząca 

 

  

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;  
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 

(Łk 16.10). 

 


