
OŚWIADCZENIE

Parafia w Sulistrowicach nie jest wielka, liczy ok. 1100 wiernych, i ma 4 kościoły. 
Mimo  tego  udaje  nam się  uczynić  wiele  dobrego  –  budujemy  kolejne  kościoły,  powstał 
piękny  kościołek  w  Sulistrowiczkach,  nasze  świątynie  są  wyremontowane,  obecnie 
odbudowujemy kościół na Ślęży. Wszystko to dzieje się dzięki ludziom dobrej woli z terenu 
parafii  oraz spoza niej,  którzy wspierają moje działania.  Dziś kościoły te pełnią nie tylko 
funkcję  sakralną,  ale  realnie  przyczyniają  się  do  rozwoju  ruchu 
turystyczno-pielgrzymkowego. Tym samym promują także Ziemię Ślężańską.

Jest wielowiekową praktyką w Kościele, że honoruje się głównych fundatorów umieszczając 
ich nazwiska w świątyniach. Podobnie czynię i ja. W kościołach mojej parafii jest kilkaset 
tablic pamiątkowych fundatorów i darczyńców. Kilka lat  temu umieściłem też w kościele 
parafialnym w Sulistrowicach - nad wejściem do zakrystii - obraz z wizerunkiem osób, które 
przyczyniły się do odbudowy tego kościoła, w tym Stanisława Dobrowolskiego, obecnego 
burmistrza Sobótki. 

Stanisław Dobrowolski  to  człowiek  godny zaufania.  Przez  lata  prywatnie  wspomagał  nie 
tylko remonty świątyń w mojej parafii, ale  także wielu innych kościołach m.in. w Sobótce, w 
Nasławicach oraz np. we Wrocławiu. Znany jest z kupowania potrzebującym osobom leków, 
węgla czy fundowania stypendiów ubogiej młodzieży. Czyni to bez rozgłosu, ale trudno tego 
nie widzieć. Jan Paweł II m.in. za zasługi dla Kościoła wyróżnił go krzyżem papieskim.

Dlatego  z  wielkim  niepokojem  obserwuję  jak  podczas  obecnej  kampanii  wyborczej  w 
Sobótce wykorzystuje się moją parafię do rozgrywek politycznych przysyłając redaktorów 
ogólnopolskich  mediów.  Czy  to  zwykły  przypadek,  że  sponsorem  remontu  wiejskiego 
kościoła z Sulistrowic zajmują się ogólnopolskie stacje telewizyjne? Mądremu dość!

Znany jestem z tego, że wszystkie kościoły w mojej parafii są  przez cały dzień otwarte, a ja  
sam zawsze jestem dostępny dla ludzi. Zapraszam do  normalnej rozmowy, a redaktorów z 
Warszawy  na  dobry  obiad  po  długiej  drodze  ze  stolicy.  Pozdrawiam  wszystkich  moich 
Parafian i Miłośników Ślężańskiej Ziemi.
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