
	 „Bo	byłem	głodny,	a	daliście	Mi	 jeść	(…),	byłem	
nagi,	a	przyodzialiście	Mnie;	byłem	chory,	a	odwiedziliście	
Mnie” - mówi Pan Jezus w Ewangelii wg św. Mateusza. 
Kiedy Go zapytali sprawiedliwi: „Panie,	kiedy	widzieliśmy	
Cię	 głodnym	 i	 nakarmiliśmy	Ciebie?	 spragnionym	 i	 da-
liśmy	Ci	pić?	Kiedy	widzieliśmy	Cię	przybyszem	 i	przy-
jęliśmy	 Cię?	 lub	 nagim	 i	 przyodzialiśmy	 Cię?Kiedy	 wi-
dzieliśmy	Cię	 chorym	 lub	w	więzieniu	 i	 przyszliśmy	 do	
Ciebie?”	Odpowiedział im: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci mo-
ich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 31-46). 
Właśnie ta zasada przyświeca ks. Zygmuntowi Kokoszce, 
proboszczowi parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzier-
żoniowie. Od lat przy parafii istnieje sprawnie działający 
Zespół Charytatywny. Podjęto działania mające na celu 
niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób 
bezinteresowny, dobroczynny, filantropijny. Nazwa wy-
wodzi się od łacińskiego słowa charitas oznaczającego 
miłosierdzie lub miłość chrześcijańską wobec ubogich. 
Źródłem charytatywności jest nakaz religijny. Pomaga-
nie biednym jest w świetle Pisma Świętego oczywistym 
i ważnym obowiązkiem moralnym. Jest tak ważne, że 
Pan Jezus od niego uzależnił przyszłe zbawienie ludzi. 
Należy zatem do moralnego minimum. „Na ubóstwo moż-
na patrzeć pozytywnie, jako na lekcję pokory i okazję do 
zbliżenia się do Boga. Mówi o tym czasem Nowy Testa-
ment. Takie jego wykorzystanie nie zmienia jednak faktu, 
że bieda jest nieszczęściem, przyczyną cierpień i zła, zaś 
stanem pożądanym pozostaje  zaspokojenie potrzeb ma-
terialnych” - pisze Michał Wojciechowski w serwisie opo-
ka.pl.
 Początki działalności zespołu sięgają czasów 
stanu wojennego, kiedy to w ówczesnej parafii pw. Św. 
Jerzego z inicjatywy śp. ks. Sylwestra Irli, grupa świec-
kich założyła pierwszy w Dzierżoniowie Zespół Charyta-
tywny. Pracę rozpoczęli od udzielania pomocy min. rodzi-
nom represjonowanych działaczy związku „Solidarność”, 
rozdzielaniem żywności i odzieży pochodzących z darów 
krajów zachodnich. Owocnie współpracował z Arcybisku-
pim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” - działają-
cym pod patronatem ks. abp. Gulbinowicza. 
Po erygowaniu w 1988 roku parafii pw. Królowej Różańca 
Św. część członków zespołu, kontynuując swoją misję, 
podjęła pracę Zespole Charytatywnym w nowej parafii. 
Świecy otrzymali mocną zachętę i wsparcie ze strony 
proboszcza, który udostępnił w Domu Parafialnym po-
mieszczenia tworząc tym samym odpowiednie warun-
ki do pracy. Zespół przez lata rozwija się sukcesywnie, 
opierając się na pracy wolontariuszy. „Podejmowane 
przez nas działania są wyrazem wartości chrześcijań-
skich takich jak poszanowanie praw i godności każdego 
człowieka, współczucie i troska o osoby znajdujące się 
w potrzebie oraz niesienie wsparcia płynącego z serca. 
Czynić dobrze oznacza także wymagać - od siebie i od 
innych - po to, by ostatecznie życie tych, z którymi się 
stykamy, zmieniło się na lepsze” - mówi szefowa zespołu.
Ważną dla proboszcza grupą świeckich jest również po-
wstałe w 2000 roku Stowarzyszenie Klubu Abstynenta. 
Zostało założone przez wiernych należących do Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka oraz ruchu Domowego Kościoła. 
Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy parafii w daw-
nych salkach katechetycznych.
Motywem powstania Stowarzyszenia była chęć niesienia 
pomocy osobom uzależnionym. Swoją działalność Sto-
warzyszenie opiera na podstawowych zasadach chrze-
ścijańskich, obejmując nią szczególnie teren miasta 
Dzierżoniowa. Jednakże, ze względu na ważkość tema-
tu, osoby zgłaszające się spoza terenu również uzyskują 
potrzebną pomoc. Pomagamy ludziom, aby mogli poma-
gać sobie samym, rozwijać się, żyć godnie i szczęśliwe- 
mówi przewodniczący stowarzyszenia. Głównym celem 
stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależ-
nionym i członkom ich rodzin, które odbywa się poprzez: 
spotkania osób uzależnionych w grupach wsparcia AA 
(Anonimowi Alkoholicy), spotkania osób z rodzin boryka-
jących się z problemem uzależnienia w grupach Al-Anon, 
prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i mło-
dzieży, udzielanie porad prawnych, udzielanie porad psy-
chologicznych, udzielanie porad dotyczących problemów 
narkomanii, udzielanie porad dotyczących wszelkich 
uzależnień i przemocy w rodzinie. W stałą działalność 
stowarzyszenia wpisane są również: zajęcia świetlicowe, 
zabawy dla młodzieży, zabawa dla dzieci z rodzin znaj-
dujących się w trudnej sytuacji materialnej połączona 
z wizytą św. Mikołaja i wręczeniem paczek, zabawy bez-
alkoholowe dla dorosłych. Stowarzyszenie współpracuje 
z Urzędem Miasta poprzez Miejską Komisję Zwalczania 
Problemów Alkoholowych.
 Uczestniczenie w życiu Kościoła w kontekście 
działalności charytatywnej, działań na rzecz uzależnio-
nych, chorych, jak również o uczestnictwo we Mszy św. 
i innych sakramentach to udział w misji Kościoła. Papież 
Franciszek powiedział, że każdy chrześcijanin, a zwłasz-
cza każdy przedstawiciel duchowieństwa, powołany jest 
do tego, by głosić orędzie nadziei, które „daje pokój du-
cha i radość; pocieszenie Boga, Jego czułość wobec 
wszystkich”. Stwierdził, że w sercu każdego duchownego 
muszą rozbrzmiewać słowa proroka Izajasza: „Pociesz-
cie, pocieszcie mój lud!”. To zadanie musi stać się misją.

- Ludzie potrzebują dzisiaj na pewno słów, ale przede 
wszystkim potrzebują, abyśmy świadczyli miłosier-
dzie, czułość Pana, które rozgrzewa serce, budzi na-
dzieję, pociąga ku dobru.
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Parafia w której nikogo się nie odtrąca. (Cz.1.)


