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Niech uÊmiech Bo˝ego Dzieci´cia spocznie
na was i uczyni wasze ̋ ycie l˝ejszym – ̋ y-

czy∏ abp Marian Go∏´biewski bezdomnym,
ubogim i samotnym, którzy zgromadzili si´
24 grudnia na zorganizowanej przez Caritas
Archidiecezji Wroc∏awskiej wieczerzy wigilij-
nej. Na spotkaniu obecny by∏ tak˝e bp Edward
Janiak, dyrektor wroc∏awskiej Caritas ks. Miro-
s∏aw Kiwka oraz sekretarz Metropolity ks. Ma-
riusz Rosik. Po modlitwie i posi∏ku zaproszo-
nym rozdano paczki z ˝ywnoÊcià i Êrodkami

czystoÊci. Do Êwiàtecz-
nego sto∏u zasiedli rów-
nie˝ pensjonariusze do-
mów opieki prowadzo-
nych przez Caritas
w Henrykowie, Malczy-
cach i Dobroszycach,
a tak˝e podopieczni wie-
lu Parafialnych Zespo∏ów
Caritas. AC

CARITAS ZAPROSI¸A DO WIGILIJNEGO STO¸U

Na centralne
spotkanie wigilijne
zorganizowane
przez Caritas
w sto∏ówce Domu
Akademickiego
„Dwudziestolatka”
we Wroc∏awiu
przyby∏o 
ponad 400 goÊci

BliskoÊci Boga, Jego mi∏oÊci i pokoju,
jakiego Êwiat daç nie mo˝e – ˝yczy∏
abp Marian Go∏´biewski
DolnoÊlàzakom podczas Pasterki 
w katedrze wroc∏awskiej 24 grudnia.

„Trzeba nam prawdy w me-
diach, w szkole, w ˝yciu spo∏ecz-
nym i politycznym” – stwierdzi∏
Arcybiskup, pi´tnujàc przejawy
patologii spo∏ecznej w kraju.

Wraz z Metropolità Pasterk´
sprawowa∏ greckokatolicki biskup
W∏odzimierz Juszczak. „ Jezus
przyszed∏ na Êwiat, aby uwolniç
cz∏owieka z grzechu. ObyÊmy byli
ludêmi prawdziwie wolnymi” –
mówi∏, sk∏adajàc ˝yczenia. Bp
W∏odzimierz zaprosi∏ zabranych
na uroczystoÊç Bo˝ego Narodze-
nia do siebie, do greckokatolickiej
katedry przy pl. Nankiera, 7 stycz-
nia na godz. 10.00.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Zgodnie z 15-letnià ju˝ tradycjà
biskup senior Józef Pazdur
uczestniczy∏ 21 grudnia w wigilij-
nym spotkaniu w Specjalnym
OÊrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 10 we Wroc∏awiu. 

Wychowankowie placówki
przedstawili histori´ ludzi i zwie-
rzàt, którzy ró˝nymi drogami, po-
magajàc sobie wzajem-
nie, zmierzali do Jezusa.
„Wasze jase∏ka – zauwa-
˝y∏ Biskup – przypomina-

jà, ˝e cz∏owiek cz∏owiekowi jest
bratem”. Po prze∏amaniu si´ op∏at-
kiem odby∏a si´ wieczerza wigilijna
i wspólne kol´dowanie. 

W OÊrodku, kierowanym przez
Ew´ P∏aksej, uczy si´ obecnie po-
nad 300 dzieci. Kilkadziesiàt z nich
mieszka w tutejszym internacie, ra-
zem z grupà dzieci niedos∏yszà-
cych. Jak co roku w wigilijnym spo-

tkaniu udzia∏ wzi´li
przedstawiciele Rady
Miejskiej, Kuratorium
i Rady Osiedla. AC

Dzieci na swój
sposób prze˝ywajà
tajemnic´ Êwiàt

Wigilijne spotkania

Biskup wÊród dzieci

Pasterka w katedrze

Prawda przynoszàca
wolnoÊç
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Uczestnicy sesji naukowej

Moment bierzmowania

150 LAT DOGMATU. Papieski
Wydzia∏ Teologiczny przygotowa∏
sesj´ naukowà w 150. rocznic´
og∏oszenia przez papie˝a Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu
NMP. W czwartek 16 grudnia ub. r.
seri´ wyk∏adów zainaugurowa∏a
Msza Êw. w archikatedrze wro-
c∏awskiej, celebrowana przez rek-
tora PWT ks. prof. Józefa Patera. 
„Refleksja teologiczna wymaga

ciàg∏ego zg∏´biania prawd obja-
wionych w klimacie wiary i modli-
twy” – stwierdzi∏ w homilii abp
Marian Go∏´biewski. Metropolita
wroc∏awski wyrazi∏ radoÊç ze zor-
ganizowania przez PWT sesji o ta-
kiej tematyce.
W jej ramach odby∏o si´ dzie-
wi´ç wyk∏adów. Wyg∏osili je pre-
legenci ze Szczecina, Warszawy,
Legnicy, Âwidnicy i Wroc∏awia.

Naukowcy o Niepokalanej

ARCYBISKUP ZA KRATAMI.
Abp Marian Go∏´biewski odprawi∏
20 grudnia 2004 r. bo˝onarodze-
niowà Msz´ Êwi´tà w Zak∏adzie
Karnym przy ul. Kleczkowskiej we
Wroc∏awiu. Wzi´∏o w niej udzia∏
oko∏o 150 skazanych, stra˝nicy
i dyrekcja wi´zienia. 
Pi´ciu z odbywajàcych kar´ m´˝-
czyzn przystàpi∏o do sakramentu
bierzmowania. Do jego przyj´cia
przez ca∏y rok przygotowywali ich
wi´zienni kapelani wraz z poma-
gajàcà im m∏odzie˝à.
„Nie wszyscy sà przeciwko wam,
a na pewno przeciwko wam nie

jest Chrystus” – przypomnia∏
wi´êniom w homilii ks. Marian Bi-
skup, rektor Metropolitalnego
Wy˝szego Seminarium Duchow-
nego. Z kolei Metropolita wro-
c∏awski, ∏amiàc si´ z osadzonymi
w zak∏adzie karnym op∏atkiem,
˝yczy∏, aby, mimo odosobnienia
i izolacji, zbli˝ajàce si´ Êwi´ta
Bo˝ego Narodzenia przynios∏y im
radoÊç i pokój.
W wi´zieniu przy ul. Kleczkow-
skiej przebywa obecnie prawie
1400 osób, z czego 200 to tym-
czasowo aresztowani.

RAD

Bierzmowanie w wi´zieniu

XII WOJEWÓDZKI KONKURS
dla dzieci pod tym tytu∏em rozstrzy-
gni´ty zosta∏ 21 grudnia  ub.r. w Mu-
zeum Etnograficznym we Wroc∏a-
wiu. Wernisa˝ wystawy z∏o˝onej
z dzieci´cych prac stanowi∏ zarazem
inauguracj´ dzia∏alnoÊci Muzeum
w nowej siedzibie przy ul. Traugutta

– w dawnym
letnim pa∏acu
wroc∏awskich
biskupów. 

W czasie ceremonii otwarcia wy-
stawy abp Marian Go∏´biewski
przypomnia∏ o pi´knej tradycji
wyra˝ania poprzez szopki tajem-
nicy Wcielenia. Program arty-
styczny przedstawi∏y dzieci
z M∏odzie˝owego Domu Kultury
„ÂródmieÊcie” (g∏ównego organi-
zatora konkursu). WÊród spon-
sorów imprezy znalaz∏a si´ rów-
nie˝ wroc∏awska Kuria Metropo-
litalna.

Najpi´kniejsza szopka betlejemska

Jedna
z nagrodzonych
szopek

Order SolidarnoÊci
PROJEKT noweli-
zacji ustawy o or-
derach i odzna-
czeniach, wprowa-
dzajàcy Order So-
lidarnoÊci, przygo-

towa∏ Kazimierz Micha∏ Ujaz-
dowski (na zdj´ciu), pose∏ Prawa
i SprawiedliwoÊci, wicemarsza-
∏ek Sejmu. By∏by on przyznawa-
ny osobom, które przed rokiem
1989 zas∏u˝y∏y si´ w dzia∏alno-
Êci niepodleg∏oÊciowej lub majà-
cej na celu przywrócenie praw
obywatelskich i zwiàzkowych,
uczestnikom opozycji demo-
kratycznej i „SolidarnoÊci”.
Order solidarnoÊci móg∏by byç
równie˝ wr´czany cudzoziem-
com, którzy okazywali czynnà
pomoc polskiej opozycji demo-
kratycznej.
Zdaniem autora, w propozy-
cji „chodzi przede wszystkim
o uhonorowanie zwyk∏ych
uczestników ruchu, którzy obec-
nie nie biorà udzia∏u w ˝yciu po-
litycznym”.

Rocznica 
stanu wojennego

KATEDRA. „¸atwo jest o Polsce
mówiç, trudniej dla niej praco-
waç, jeszcze trudniej umrzeç, ale
najtrudniej cierpieç”. Te s∏owa,
wydrapane w celi na Alei Szucha
przez jednego z wi´êniów hitle-
rowskich, przytoczy∏ ks. infu∏at
Adam Drwi´ga, który 13 grudnia
celebrowa∏ w archikatedrze wro-
c∏awskiej Msz´ Êw. w intencji ofiar
stanu wojennego. Na Eucharystii
obecni byli mi´dzy innymi przed-
stawiciele Ligi Polskich Rodzin,
M∏odzie˝y Wszechpolskiej, Radia
Rodzina i wydawnictwa Forum
Polskie.

KOÊCIÓ∏ UNIWERSYTECKI.
Mszy Êw. w intencji ofiar stanu
wojennego przewodniczy∏ 13
grudnia ub. r. w koÊciele uniwersy-
teckim we Wroc∏awiu ks. Seba-
stian Ligorowski. Po Eucharystii
uczestnicy obchodów udali si´ na
pl. WolnoÊci, gdzie z∏o˝yli kwiaty i
znicze pod pomnikiem poÊwi´co-
nym ofiarom stalinizmu oraz wy-
s∏uchali okolicznoÊciowych prze-
mówieƒ. Organizatorem obcho-
dów by∏ Region DolnoÊlàski PiS.
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PROGNOZY
NA NOWY ROK

ABP MARIAN
GO¸¢BIEWSKI

Rozpocz´ty Nowy Rok nasza archi-
diecezja b´dzie prze˝ywa∏a pod
znakiem 60-lecia polskiej admini-
stracji koÊcielnej na Ziemiach Za-
chodnich, a tak˝e 75-lecia utwo-
rzenia metropolii wroc∏awskiej. Z
tej okazji 23 i 24 wrzeÊnia we
Wroc∏awiu odb´dzie si´ zebranie
plenarne Konferencji Episkopatu
Polski. Na jego zakoƒczenie
zostanie poÊwi´cony i ods∏oni´ty
pomnik ku czci kard. Boles∏awa
Kominka. Stanie on na skwerze,
tu˝ przy koÊciele pw. MB Na Pia-
sku. Póêniej w katedrze odb´dzie
si´ Msza Êw. dzi´kczynna za to, co
KoÊció∏ zdzia∏a∏ w tym okresie na
ziemi dolnoÊlàskiej.
Kolejnym wa˝nym wydarzeniem, w
po∏owie listopada, b´dzie wizyta bi-
skupów wroc∏awskich – ad limina
apostolorum. Tak si´ sk∏ada, ˝e zo-
sta∏em wyznaczony do przewodni-
czenia delegacji biskupów z pi´ciu
polskich metropolii, którzy w tym
samym czasie udadzà si´ do Rzymu,
by w poszczególnych kongregacjach
z∏o˝yç sprawozdania z kierowania
diecezjami.
W wymiarze narodowym nato-
miast czekajà nas wybory prezy-
denckie i parlamentarne. B´dà one
wymaga∏y od naszego spo∏eczeƒ-
stwa sporej dojrza∏oÊci, aby m∏oda
demokracja wykaza∏a si´ wreszcie
wewn´trznà spójnoÊcià; byÊmy nie
zaprzepaÊcili tego, co uda∏o si´
nam do tej pory osiàgnàç, ale to
ugruntowali i rozwin´li.

�

Mo˝emy wreszcie decydowaç, na co
przeznaczymy nasze podatki. Sceptyk
powie, ˝e to ˝adna wolnoÊç wyboru,
skoro dotyczy... jednego procenta!
A optymista krzyknie: hurrra!!!

Przynajmniej ten jeden pro-
cent mog´ powierzyç ludziom,
którym ufam. I tak w∏aÊnie nale˝y
podejÊç do szansy, jakà da∏a nam
ustawa z 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go i o wolontariacie, pozwalajàca
ka˝dej osobie rozliczajàcej si´
z Urz´dem Skarbowym przekazaç
1 proc. podatku dochodowego na
dzia∏alnoÊç wybranej organizacji
po˝ytku publicznego.

20 paêdziernika 2004r. status
takiej organizacji otrzyma∏a tak˝e
Caritas Archidiecezji Wroc∏awskiej.
Bardzo wiele osób zna jej dzie∏a,
rzetelnoÊç i ofiarnoÊç jej pracowni-
ków i wspó∏pracowników, oddanie
wolontariuszy oraz uczciwoÊç
w rozliczaniu ka˝dej wydanej z∏o-
tówki. Powierzajàc Caritas jeden
procent swojego podatku, mamy
pewnoÊç, ˝e pomagamy ludziom
najbardziej potrzebujàcym wspar-
cia. Jak przekazaç te pieniàdze?

Musimy obliczyç 1 proc. z ogól-
nej kwoty podatku dochodowego.
Jest ona umieszczona w pozycji 180
formularza PIT-36 lub w pozycji 110
formularza PIT-37. Nast´pnie nale-
˝y wpisaç wartoÊç jednego proc.
w zaokràgleniu do pe∏nych z∏otych
w dó∏ (np. 1,57 z∏ = 1,00 z∏) w od-
powiednià rubryk´ zeznania podat-
kowego (poz. 181 w PIT-36, poz.
111 w PIT-37). Po odj´ciu jednego

proc. od nale˝nego po-
datku otrzymanà wartoÊç
wpisujemy w rubryk´ 182
w PIT-36 lub 112 w PIT-
-37. Kwot´ stanowiàcà je-
den procent naszego po-
datku wp∏acamy przed
z∏o˝eniem zeznania po-
datkowego, a wi´c ko-
niecznie przed 30 kwiet-
nia 2005 r., na specjalne konto Cari-
tas, podajàc na przekazie banko-
wym swoje imi´, nazwisko, adres
oraz dane adresata: Caritas Archi-
diecezji Wroc∏awskiej, ul. Katedral-
na 7, 50-328 Wroc∏aw, PKO BP SA III

O/Wroc∏aw, 22 1020 5242
0000 2902 0137 9452.

Wa˝ny jest dopisek
„1% podatku”. Wp∏ata na
powy˝sze konto dokona-
na w placówkach PKO BP
SA w województwie dol-
noÊlàskim zwolniona jest
z op∏at. Odcinek przeka-
zu bankowego nale˝y za-

chowaç na wypadek kontroli US.
Przy nadp∏acie podatku US dolicza
nam ów 1 proc. do zwrotu, przy
niedop∏acie podatnik pomniejsza jà
o t´ kwot´.

JOLANTA SÑSIADEK

Pomó˝my Caritas pomagaç

Jeden procent na dobro

Caritas
wiele uwagi
poÊwi´ca dzieciom
i m∏odzie˝y
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Wpierwszà niedziel´ Nowego Roku do na-
szych ràk trafia „GoÊç Niedzielny” z ca∏ko-

wicie nowym obliczem. W ten sposób redakcja
kolejny raz dowodzi, jak bardzo zale˝y jej na od-
daniu w r´ce czytelników pisma na najwy˝szym
poziomie. Jest to wa˝ne, bo katolickie media g∏o-
szàc Ewangeli´, powinny charakteryzowaç si´
profesjonalizmem. Powinny przemawiaç zgodnie
z duchem czasów, w których ˝yjemy, a wtedy
g∏oszone przez nie treÊci stajà si´ bardziej zrozu-
mia∏e dla odbiorcy.

We wrzeÊniu minie dziesiàta rocznica powo∏ania
do istnienia wroc∏awskiej edycji „GoÊcia Niedziel-
nego”. Ka˝dego tygodnia trafia on do kilku tysi´-
cy rodzin naszej archidiecezji, obszernie informu-
jàc o bie˝àcych wydarzeniach z KoÊcio∏a po-
wszechnego i lokalnego. Dzi´kujàc zarówno re-
dakcji centralnej, jak i wroc∏awskiej, wyra˝am na-
dziej´, ˝e nowa szata graficzna „GoÊcia” przyspo-
rzy mu kolejnych gorliwych czytelników.

ABP MARIAN GO¸´BIEWSKI

Metropolita wroc∏awski

NOWE OBLICZE „GOÊCIA NIEDZIELNEGO”
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WZROST I WYTCHNIENIE
AGATA ZEM∏A, LO W ÂWIDNICY

To niesamowite,
˝e Papie˝, choç
mówi o trudnych
rzeczach, jest tak
lubiany przez
m∏odzie˝. Ten

cz∏owiek ma w sobie coÊ, co
sprawia, ˝e ludzie lgnà do
niego. Mo˝e jego s∏owa sà
trudne, niepopularne ale gdy
si´ lepiej nad nimi zastano-
wiç, nie mo˝na nie przyznaç
im racji.

MARCIN BAR, 
XVII LO WE WROC∏AWIU

KoÊció∏ daje po-
czucie wspólno-
ty. To wa˝ne, bo
cz∏owiek jest
istotà spo∏ecznà.
Mo˝na tu znaleêç

wyciszenie, oparcie w trud-
nych sytuacjach. W nastawie-
niu m∏odych do KoÊcio∏a wie-
le zale˝y od duszpasterzy, od
sposobu, w jaki mówià o Bo-
gu. Wa˝ne, by chcieli byç bli-
sko nas.

MAREK TOMKOWICZ Z SOBÓTKI

KoÊció∏ to ogrom-
ne bogactwo ró˝-
nego rodzaju
wspólnot. Ka˝dy,
kto tego chce,
znajdzie tu coÊ dla

siebie. Mo˝e rozwijaç talenty,
które otrzyma∏ od Boga, od
pos∏ugi muzycznej podczas li-
turgii, po talent bycia m´˝em,
ojcem, ˝onà i matkà. Tutaj
cz∏owiek ma najlepsze warun-
ki do rozwoju osobistego.

PIOTR MIZIAK,
POLITECHNIKA WROC∏AWSKA

Osoby krytykujàce
KoÊció∏ albo nie
mia∏y szcz´Êcia
znaleêç w nim
czegoÊ dla siebie,
albo nawet nie

stara∏y si´ o to. Propaganda
niektórych mediów sprawi∏a,
˝e modna jest dziÊ postawa
antykoÊcielna. Z jednej strony
chodzi tu chyba o zyskanie
uznania grupy, a z drugiej o za-
g∏uszenie g∏osu sumienia.

G O Â å W R O C ¸ A W S K I

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

2 
st

yc
zn

ia 
20

04

IV

Czekajà

Kolonia m
O przygotowaniach 

do m∏odzie˝owego szczytu 

w Niemczech,

z ks. Piotrem 

Wawrzynkiem,

diecezjalnym duszpasterzem

m∏odzie˝y, rozmawia

ks. Janusz Gorczyca 

KS. JANUSZ GORCZYCA: Tegoroczne
spotkanie odb´dzie si´ pod ha-
s∏em „PrzybyliÊmy oddaç Mu po-
k∏on”. Czy dla m∏odego pokole-
nia „pok∏on” nie jest oznakà s∏a-
boÊci?

KS. PIOTR WAWRZYNEK: – Na po-
czàtek odkryjmy, skàd si´ wzià∏ ten
temat. Jest to zdanie zaczerpni´te
z Ewangelii Êw. Mateusza (Mt 2,2),
mówiàce o tym, jak to M´drcy ze
Wschodu szukajà nowo narodzo-
nego Króla – Jezusa. Odkryli oni
„gwiazd´ na wschodzie”, Prawd´.
Kierujàc si´ jej Êwiat∏em, wyruszyli
na pielgrzymk´, która zakoƒczy∏a
si´ pok∏onem wobec Prawdziwego
Króla w stajni betlejemskiej.

Pok∏on rzeczywiÊcie niesie
w sobie coÊ z uznania czyjejÊ do-
minacji, mo˝e nawet oddania swo-
jego ˝ycia komuÊ we w∏adanie.
W kontekÊcie zbli˝ajàcego si´
spotkania w Kolonii jest uznaniem
tego, ˝e najwa˝niejsze wartoÊci,
prawda, to, co przynosi szcz´Êcie,
m∏ody cz∏owiek znajduje w Oso-
bie Jezusa Chrystusa. Pok∏on jest
wi´c realizacjà wolnoÊci – wybo-
rem, w którym nast´puje zawie-
rzenie swojego ˝ycia KomuÊ, kto
mo˝e je uczyniç jak najbardziej
sensownym i szcz´Êliwym. JeÊli
niektórzy odbierajà ten gest jako
znak s∏aboÊci, wynika to raczej
z niezrozumienia poj´cia wolnoÊci
i próby samouszcz´Êliwienia. Pyta-

nie, jaki jest owoc takiego pok∏o-
nu? Na pewno nie zniewolenie.
Raczej wolnoÊç, radoÊç, pokój
i zdolnoÊç do mi∏oÊci.

Jaka, zdaniem Ksi´dza, jest kon-
dycja duchowa wspó∏czesnego
m∏odego cz∏owieka?

– Na to pytanie nie mo˝na
udzieliç jednoznacznej odpowie-
dzi. Sà Êrodowiska, w których
kwitnie ˝ycie duchowe, wzrastajà
pi´kne powo∏ania zakonne, ka-
p∏aƒskie i do ˝ycia rodzinnego.
Ciàgle s∏yszymy o powstajàcych
nowych wspólnotach gromadzà-
cych ludzi m∏odych. I to daje po-
wód do wielkiej nadziei. Równo-
czeÊnie ma miejsce proces odwrot-
ny, szybki i bardzo destrukcyjny.
Ci, którzy pozostajà poza Êrodowi-
skami wyraênie chrzeÊcijaƒskimi,
ju˝ nie potrafià si´ oprzeç „oddzia-
∏ywaniu Êwiata”. Ciàgle zmniejsza
si´ grupa tych, którzy, ˝yjàc we-
d∏ug tradycyjnego modelu religij-
nego – Msza Êw. niedzielna, spo-
wiedê przed Êwi´tami, katecheza,
pacierz codzienny – potrafià piel´-
gnowaç w sobie postawy g∏´boko
religijne i zgodne z chrzeÊcijaƒskà
moralnoÊcià. Obserwujemy rów-
noczeÊnie post´pujàce zjawisko
zlaicyzowania ˝ycia ca∏ych Êrodo-
wisk m∏odzie˝owych. Proces ten
obejmuje najpierw postawy moral-
ne, ale to nie tylko bunt „m∏odego
pokolenia”. Za nimi idzie praw-
dziewe niezrozumienie i nieznajo-
moÊç prawd wiary. èród∏em tego
jest niewàtpliwie brak podstawo-
wego doÊwiadczenia religijnego,
które nie zosta∏o przekazane
przez rodzin´. Wielu ludzi nigdy
nie doÊwiadczy∏o osobistego spo-
tkania z Jezusem, który jest prze-
cie˝ Bogiem ˚ywym. 

Jakie znaczenie dla KoÊcio∏a ma
Dzieƒ M∏odzie˝y?

– Od 1985 roku papie˝ Jan Pa-
we∏ II proponuje m∏odym ludziom
z ca∏ego Êwiata prze˝ycie bardzo

konkretnego,
wyrazistego
„doÊwiadcze-
nia wiary”.
Zawiera ono
w sobie po-
dwójne „spo-
tkanie” – z Je-

zusem Chrystusem i z m∏odym Ko-
Êcio∏em. Wiara rodzi si´ i rozwija
dzi´ki doÊwiadczeniu religijnemu.
T́  prawd´ Papie˝ rozwija w kolej-
nych or´dziach do m∏odzie˝y,
które towarzyszà corocznym
spotkaniom w diecezjach i spo-
tkaniom mi´dzykontynentalnym.
W ten sposób w ciàgu 20 lat po-
wsta∏ pewien „model” kszta∏to-
wania wiary m∏odego pokolenia
za pomocà narz´dzi wypracowa-
nych przez ÂDM: pielgrzymowa-
nie, spotkanie, s∏uchanie S∏owa
Bo˝ego, modlitwa, budowanie
wspólnot i m∏odzie˝owych Êro-
dowisk lokalnych. Moim zda-
niem, Ojciec Âwi´ty pokazuje
w ten sposób, jak kszta∏towaç

Muzyka i Êpiew 
– to wa˝ny 
element spotkaƒ
modlitewnych;
na zdj´ciu
ÂDM 2002
w Toronto
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wiar´ w kolejnych pokoleniach
m∏odego KoÊcio∏a.

Zapewne kap∏an uczestniczàcy
w organizacji spotkaƒ m∏odych,
równie˝ wiele z nich korzysta...

– Ka˝dy SDM jest inny, niepo-
wtarzalny. Zarazem ka˝dy niesie
to samo. G∏´bokie doÊwiadcze-
nie ˝ywej wiary, której noÊnikiem
sà serca setek tysi´cy m∏odych lu-
dzi gromadzàcych si´, by modliç
si´, spotkaç papie˝a. By wspólnie
si´ radowaç, bawiç i budowaç
wzajemnym Êwiadectwem wiary.
Dla mnie ka˝de spotkanie m∏o-
dych jest oddechem wiary nowej,
˝ywej i radosnej. Jest spotkaniem
KoÊcio∏a, który jest ciàgle m∏ody
i ciàgle potrzebujàcy spotkania
ze Zmartwychwsta∏ym.

Czy wÊród ch´tnych na wyjazd
do Kolonii jest miejsce dla tych,
którzy liczà jedynie na wyciecz-
k´ w ciekawym towarzystwie?

– By∏y takie osoby, gdy przy-
gotowywaliÊmy si´ do ÂDM w To-
ronto w 2002, zapewne b´dà i te-
raz. Wyjazd na Dzieƒ M∏odzie˝y
jest jednak zawsze pielgrzymkà,
doÊwiadczeniem wiary. Tym bar-
dziej w kontek-
Êcie tegorocz-
nego or´dzia
Papie˝a do
m∏odych. Ca∏e
przygotowanie
jest pielgrzy-
mowaniem. Na drodze tego piel-
grzymowania sà te˝ tacy, który
odkrywajà pi´kno wiary dopiero
w czasie trwania ÂDM. Takie
mam doÊwiadczenie. Wszystkich
zapraszam, a Bóg jest tym, który
przekonuje serca.

Co trzeba zrobiç, by jak najle-
piej prze˝yç to spotkanie?

Odpowiedê jest prosta. Trze-
ba si´ przygotowaç. Papie˝
w or´dziu na XX ÂDM w Kolonii

zaprosi∏ m∏odzie˝ do pielgrzy-
mowania. Ze strony duszpaste-
rzy ju˝ powsta∏ program takiej
duchowej pielgrzymki. MyÊl´, ˝e
najlepiej rozpoczàç od przeczy-
tania or´dzia Jana Paw∏a II. 

Jak archidiecezja wroc∏awska
przygotowuje si´ do tego wyda-
rzenia?

– W ka˝dym dekanacie po-
wsta∏y punkty przygotowaƒ du-
chowych, tam te˝ b´dzie si´
mo˝na zapisaç do grupy i w∏à-
czyç w duchowe pielgrzymowa-
nie. Szczegó∏owe informacje na
ten temat mo˝na znaleêç na pla-
katach z logo ÂDM w Kolonii,
rozwieszonych przy parafiach,
w szko∏ach. Z zapytaniami mo˝-
na te˝ zwracaç si´ do duszpa-
sterzy i katechetów. Centralny
punkt przygotowaƒ we Wroc∏a-
wiu znajduje si´ w Diecezjalnym
Duszpasterstwie M∏odzie˝y
przy ul. Katedralnej 4, na Ostro-
wie Tumskim. W ka˝dy czwartek
o godz. 19.00 spotykamy si´ na
Mszy Êw. w koÊciele pw. Âwi´-
tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a,
„pod czwórkà” (ul. Katedralna 4)
i rozwa˝amy fragmenty or´dzia
Papie˝a. Po Eucharystii jest jesz-

cze czas na spotkanie biblijne,
sprawy organizacyjne oraz na
rzecz podstawowà – integracj´
grupy. Wszystkich ch´tnych za-
praszamy. 

�
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Czekajàc na Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y
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WI´CEJ INFORMACJI
o przygotowaniach do Âwiatowego
Dnia M∏odych w Kolonii mo˝na zna-
leêç na stronie internetowej Diece-
zjalnego Duszpasterstwa M∏odzie˝y
we Wroc∏awiu: www.ddm.wroc.pl
Adres Krajowego Biura ÂDM:
www.sdm.org.pl

CENTRALNY PUNKT
PRZYGOTOWAƒ

we Wroc∏awiu znajduje si´ w Diece-
zjalnym Duszpasterstwie M∏odzie˝y,
na Ostrowie Tumskim, przy ul. Kate-
dralnej 4. W ka˝dy czwartek o godz.
19.00 spotykamy si´ na Mszy Êw.
w tamtejszym koÊciele pw. Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a.

�

Przez wiele
miesi´cy trwajà
przygotowania 
do wspólnego

pielgrzymowania
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Koncert bo˝onarodzeniowy
w wykonaniu dzieci z Katolickiej
Szko∏y Podstawowej Caritas
Archidiecezji Wroc∏awskiej
w Kotowicach odby∏ si´ 17 grudnia
w miejscowym koÊciele 
pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa.
W trakcie imprezy wr´czono medale
„Przyjaciel Szko∏y” osobom
wspierajàcym jej dzia∏alnoÊç. 

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´
Mszà Êw., której przewodniczy∏
ks. Miros∏aw Kiwka, dyrektor
wroc∏awskiej Caritas. Zespo∏y
„Biedronki od Jana” z kotowickiej
KSP im. ks. Jana Twardowskiego,
oraz „On i my” z Brzegu zapewni-
∏y opraw´ muzycznà liturgii, a po
jej zakoƒczeniu da∏y wspólny
koncert. Zaprezentowano na nim
fragmenty poezji ks. Jana Twar-
dowskiego, przeplatane utwora-
mi muzycznymi o tematyce reli-
gijnej. 

Po koncercie, w bu-
dynku szko∏y, odby∏o si´
wr´czenie medali. Przy-
znawane ju˝ po raz drugi
wyró˝nienia otrzymali:
ks. Adam Dereƒ, dyrektor Caritas
Polskiej – za ufundowanie oÊwie-
tlenia, Bogus∏aw Korczak – za wy-
konanie logo szko∏y, Jan Madej – za
organizowanie dzieciom transpor-
tu, El˝bieta i Roman Wichowscy –
za dostarczanie pieczywa, oraz Ma-

rek Tomalewicz, dyrektor
firmy „Exlair Polska” – za
podarowanie szkole arty-
ku∏ów papierniczych. 

Imprezie towarzy-
szy∏a ˝ywio∏owo przeprowadzona
aukcja charytatywna, na której licy-
towano m.in. wykonane przez
uczniów przedmioty, a uzyskany
dochód – 1033 z∏ – zasili∏ kas´
szko∏y. 

KUBA ¸UKOWSKI

Koncert bo˝onarodzeniowy w wykonaniu dzieci 

Âpiewa∏y na medal
Kol´dy w koÊciele 

pw. Odkupiciela Âwiata

Marek Ba∏ata
we Wroc∏awiu

Artysta wystàpi w koÊciele
przy ul. Macedoƒskiej 16 stycz-
nia, o godz. 16.00. Na koncert
kol´d zaprasza ks. Stanis∏aw
Stelmaszek, proboszcz parafii.
W programie znajdà si´ najpi´k-
niejsze kol´dy polskie w nowo-
czesnym, pop-jazzowym opraco-
waniu, sugestywnie oddajàcym
ich nastrój i treÊç. Us∏yszymy
utwory wywodzàce si´ z najstar-
szych zabytków muzyki XV, XVI
i XVII wieku, a tak˝e wspó∏cze-
sne pastora∏ki pochodzàce z XIX
wieku. W zapowiedzi koncertu
Katarzyna Ba∏ata napisa∏a, ˝e b´-
dà w nim „odg∏osy kantoralnego
Êpiewu, anielskie, sopranowe
partie w tle, brzmienia oddajàce
obraz podró˝y Maryi i Józefa,
iskrzàcego si´ gwiazdami nieba,
malowany smyczkami horyzont”.
To wszystko odda „historie i ta-
jemnice wiary, nastrój mi∏oÊci
i nadziei”. B´dzie wspania∏ym
spe∏nieniem dla wykonawców,
autorów i aran˝erów, a przede
wszystkim dla s∏uchaczy.

Patronem medialnym koncer-
tu jest wroc∏awski „GoÊç Nie-
dzielny”. JS
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„Biedronki 
od Jana” wystàpi∏y
dla goÊci 
podczas koncertu
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Pierwsza akcja Caritas w Miliczu

Prezenty dla najm∏odszych
Na spotkanie ze Êw. Miko∏ajem 
do koÊcio∏a pw. Êw. Andrzeja
Boboli w Miliczu 6 grudnia ub.r.
przyby∏o ponad 200 dzieci. 

Dla 70 z nich, pochodzàcych
z najubo˝szych rodzin, nowo
powsta∏y Parafialny Zespó∏ Cari-
tas przygotowa∏ pokaêne paczki
ze s∏odyczami i owocami.
Z obecnoÊci Êw. Miko∏aja skorzy-
stali równie˝ rodzice, którzy
przynieÊli do koÊcio∏a podarunki
dla swoich pociech. Dla pozosta-
∏ych dzieci i m∏odzie˝y pro-
boszcz ks. Kazimierz Kydryƒski,
przewodniczàcy Parafialnego Ze-
spo∏u Caritas, przygotowa∏ cze-
koladowe cukierki. „Tradycyjnie
w tym dniu nikogo z koÊcio∏a
bez s∏odkoÊci nie wypuÊcimy” –
Êmia∏ si´, wsypujàc je do dzieci´-
cych ràczek. 

Tradycyjnie, bo ju˝ w po-
przednich latach – zanim po-

wsta∏ Zespó∏ Caritas – rada para-
fialna przeprowadza∏a podobnà
akcj´. „Paczki dla najm∏odszych
w naszej parafii zorganizowali-
Êmy pierwszy raz trzy lata temu.
Wtedy otrzyma∏o je czworo
dzieci z najbardziej potrzebujà-
cych rodzin. Z ka˝dym nast´p-
nym rokiem obdarowywanych
by∏o coraz wi´cej osób. Tym ra-
zem przygotowaliÊmy ju˝ 70
prezentów, a w przysz∏oÊci b´-
dziemy starali si´, aby by∏o ich
jeszcze wi´cej” – planuje prezes
Parafialnego Zespo∏u Caritas
w Miliczu i cz∏onek rady parafial-
nej, Leon Szczepaƒski.

Koszt jednej paczki wyniós∏
ok. 40 z∏. Pieniàdze na ich zakup
milicka Caritas pozyska∏a od
miejscowych sponsorów oraz
podczas zbiórki na niedzielnych
Mszach Êw. Wkrótce Caritas roz-
da paczki ˝ywnoÊciowe tak˝e
najbiedniejszym rodzinom w pa-

rafii. Dary przygotowane zosta-
nà z ˝ywnoÊci przekazanej na
ten cel z Unii Europejskiej. 

Parafialny Zespó∏ Caritas
w Miliczu powsta∏ w paêdzierni-
ku ub.r. Zaprzysi´˝enie jego
cz∏onków i uroczyste Êlubowanie
odby∏o si´ 17 paêdziernika w ko-
Êciele pw. Êw. Andrzeja Boboli.
Zespó∏ liczy 17 osób, wszyscy
pracujà spo∏ecznie. Milicka Cari-
tas, dzi´ki ˝yczliwoÊci burmi-
strza Ryszarda Mielocha, posiada
ju˝ swoje lokum. Biuro mieÊci
si´ przy placu ks. Waresiaka
w Miliczu i wkrótce zostanie
uroczyÊcie otwarte. 

„Na nowy rok mamy bardzo
ambitne plany. Przede wszystkim
zale˝y nam na utworzeniu dar-
mowej jad∏odajni, z której mo-
gliby korzystaç wszyscy potrze-
bujàcy” – mówi prezes Leon
Szczepaƒski.

ALICJA SZCZEPA¡SKA
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Pod koniec rzàdów biskupa 
Jana V Turzona (1506–1520) 
pojawi∏ si´ na ziemi Êlàskiej 
pierwszy powiew idei reformacyjnych
Marcina Lutra, mnicha 
augustiaƒskiego z Wittenbergi. 

Rozpoczà∏ si´ najwi´kszy roz-
∏am wyznaniowy, b´dàcy katastro-
fà w dziejach chrzeÊcijaƒstwa. Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e KoÊció∏ koƒ-
czàcego si´ Êredniowiecza wyma-
ga∏ reformy, ale reakcja reforma-
torów na niedomagania przynio-
s∏a fatalne skutki. I tak, pot´piajàc
ludzkie nadu˝ycia, odrzucono
wspólnot´ hierarchicznà, pa∏ajàc
doƒ nawet nienawiÊcià.

Reformacja stopniowo ogar-
nia∏a ca∏e biskupstwo wroc∏aw-
skie. Poczàwszy od lat 20. XVI
stulecia na drog´ reformacyjnà
wst´powa∏y rady miejskie, ksià-
˝´ta Êlàscy, prawie ca∏a szlachta
dolnoÊlàska i znaczna cz´Êç gór-
noÊlàskiej. Wielu mnichów,
zw∏aszcza augustiaƒskich i mino-
ryckich, opuÊci∏o mury klaszto-
rów. Âwiàtynie przechodzi∏y w r´-
ce luteran. Dosz∏o do tego, ˝e
w drugiej po∏owie XVI w. wp∏ywy
KoÊcio∏a katolickiego ogranicza∏y
si´ do Wyspy Tumskiej we Wro-
c∏awiu, niektórych dóbr klasztor-
nych oraz kapitulnych, a tak˝e
cz´Êci Górnego Âlàska. Nawet
w biskupim ksi´stwie nysko-
-otmuchowskim przewa˝ali zwo-
lennicy protestantyzmu. Mo˝na
zaryzykowaç hipotez´, ˝e gdyby
w XVI w. któryÊ z biskupów wro-
c∏awskich przeszed∏ na stron´ re-
formacji, biskupstwo Êlàskie
przesta∏oby istnieç, podobnie jak
sta∏o si´ to w pó∏nocnych rejo-
nach Rzeszy Niemieckiej.

Pierwsze nowinki religijne
z Zachodu dotar∏y na Âlàsk ju˝ za

˝ycia bp. Jana Turzona. By∏ to
cz∏owiek gruntownie wykszta∏co-
ny, wielki mi∏oÊnik nauki, literatu-
ry i sztuki, humanista w pe∏nym
tego s∏owa znaczeniu. We Wroc∏a-
wiu stworzy∏ ˝ywy oÊrodek rene-
sansu, niemal˝e na miar´ ksià˝àt
w∏oskich. Jako krakowianin z po-
chodzenia, sta∏ si´ poÊrednikiem
kulturalnym mi´dzy Wroc∏awiem
a Krakowem. Jako biskup by∏ ty-
powym „dzieckiem swojego wie-
ku”. Nie by∏ mu obcy styl ˝ycia
z naczelnym has∏em „nic co ludz-
kie nie jest mi obce”. Kapitu∏a
wroc∏awska wielekroç upomina∏a
go, by zmieni∏ swoje post´powa-
nie. Uda∏a si´ nawet w tej sprawie
do metropolity gnieênieƒskiego
Jana ¸askiego.

Turzo do koƒca ˝ycia pozo-
sta∏ wierny KoÊcio∏owi katolickie-
mu, a z drugiej strony nie wyda∏
ani jednego zarzàdzenia przeciw-
ko rodzàcej si´ „nowej wierze”.
Wiadomo te˝, ˝e utrzymywa∏
kontakty z Lutrem i Melanchto-
nem, choç trudno powiedzieç,
w jakim stopniu akceptowa∏ ich
nauk´. 

Sprawy koÊcielne hierarcha
wroc∏awski pozostawia∏ w gestii
kapitu∏y, majàcej w swoim gronie
zwolenników nowinkarstwa, któ-
rych on sam protegowa∏. Najwi´k-
szym z nich by∏ Jan Hess, który po
studiach w Italii bawi∏ w Witten-
berdze. Dzi´ki niemu Luter i Me-
lanchton zainteresowali si´ osobà
bp. Jana V i z racji jego choroby
skierowali doƒ list ze s∏owami po-
ciechy i wspó∏czucia. Sam mnich
Marcin po Êmierci Turzona nazwa∏
go „najlepszym z wszystkich bi-
skupów stulecia”. Z tego te˝
wzgl´du wielu pisarzy protestanc-
kich mylnie widzia∏o w bp. Janie
goràcego zwolennika reformacji
luteraƒskiej.

KS. JÓZEF MANDZIUK

Postacie KoÊcio∏a Êlàskiego w czasach nowo˝ytnych (1)
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Tradycyjnie ju˝ studenci Papie-
skiego Wydzia∏u Teologicznego
we Wroc∏awiu zakoƒczyli przed-
Êwiàteczny cykl zaj´ç spotka-
niem z Rektorem i wyk∏adowca-
mi uczelni. Msz´ Êw.
odprawi∏ dla studen-
tów rektor PWT ks.
prof. Józef Pater (na
zdj´ciu) w koÊciele
pw. Âwi´tych Piotra
i Paw∏a 17 grudnia
ub. r. Po niej odby∏o
si´ spotkanie op∏atko-
we. Ks. prof. J. Pater

˝yczy∏ przysz∏ym teologom i ab-
solwentom Êwiàt prawdziwych,
nieska˝onych obecnà w Êwiecie
biznesu i marketingu komercjà.
„Niech Ten, który urodzi∏ si´

w ubóstwie, stanie si´
waszym najwi´kszym
bogactwem i skarbem”
– doda∏ Rektor.
Dzieƒ póêniej podob-
na uroczystoÊç odby∏a
si´ z udzia∏em studen-
tów zaocznych teolo-
gicznej uczelni.

RAD

W zwiàzku ze sporami unie-
mo˝liwiajàcymi oficjalne

otwarcie Cmentarza Orlàt we Lwo-
wie pragn´ podzieliç si´ spostrze-
˝eniami z wycieczki do tego miasta.
Od Kresowiaków du˝o s∏ysza∏em
o jego bogatej historii oraz zabyt-
kach wpisanych na list´ Êwiatowe-
go dziedzictwa kultury UNESCO.
Nasza wroc∏awska grupa mia∏a oka-
zj´ uczestniczyç w uroczystoÊciach
z okazji 13. rocznicy proklamowa-
nia niezale˝noÊci Ukrainy. W pro-
gramie zwiedzania by∏o Êródmie-
Êcie, ratusz, katedra ∏aciƒska i or-
miaƒska, cerkiew uspieƒska, ko-
Êció∏ ojców dominikanów (kiedyÊ
muzeum ateizmu), katedra Êw. Jury
(Jerzego), pomniki s∏awnych miesz-
kaƒców Lwowa, cmentarz ¸ycza-
kowski i Orlàt Lwowskich. 

Na nekropolii ¸yczakowskiej
spoczywa wielu wybitnych przed-
stawicieli polityki, nauki i kultury,
m.in Maria Konopnicka, na której
grobie zawsze sà Êwie˝e
kwiaty i p∏onàce znicze,
Gabriela Zapolska, W∏ady-
s∏aw Be∏za czy Artur Grott-
ger. Przypomnienie ich lo-
sów jest lekcjà patrioty-
zmu i historii Polski.

Obok g∏ównej cywilnej nekro-
polii znajduje si´ wojskowa, na-
zwana Cmentarzem Orlàt Lwow-
skich. To pomnik chwa∏y i triumfu
m∏odych Polaków, ochotników
broniàcych miasta przed naciera-
jàcymi wojskami ukraiƒskimi, po-
leg∏ych w latach 1918–20. Spo-
czywa tam 2859 bohaterów,
w tym 17 Francuzów i 3 amery-
kaƒskich lotników. W 1925 roku
prochy jednego z Orlàt Lwow-
skich przeniesiono do Grobu Nie-
znanego ˚o∏nierza w Warszawie.
Podczas i po II wojnie Êwiatowej
na Cmentarzu Orlàt dokonano
wielu zniszczeƒ. Zrujnowano na-
grobki, kaplic´ zamieniono
w warsztat kamieniarski. W 1989
roku, dzi´ki Towarzystwu Opieki
nad Grobami, rozpocz´to reno-
wacj´ nekropolii. Oficjalnie nie
dosz∏o do jej otwarcia, bo strona
ukraiƒska kwestionuje s∏owo
„bohater” w napisie na bramie

g∏ównej, poÊwi´conym
obroƒcom Lwowa, oraz
upami´tnienie udzia∏u
lotników amerykaƒ-
skich i francuskich
w walkach w 1918 r.

REMIGIUSZ WIRA

Napisali do nas

Lwowskie reminiscencje

Tak b´dzie 
wyglàda∏ 
Cmentarz 
Orlàt Lwowskich
po zakoƒczeniu
renowacji
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Biskup Jan V Turzo
i poczàtek roz∏amu 

wyznaniowego
na Âlàsku

OP∏ATEK NA PWT
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OleÊnicka Êwiàtynia to
pierwszy koÊció∏ na Dolnym
Âlàsku poÊwi´cony 
Matce Bo˝ej Mi∏osierdzia.

W czerwcu br. up∏ynie
pi´ç lat od jego konsekracji
i 15 lat od daty erygowania
parafii. Mieszkaƒcy wspól-
noty ju˝ dziÊ szykujà si´ do
jubileuszowych uroczysto-
Êci – tym wi´kszych, ˝e
zbiegnà si´ z obchodami
750-lecia OleÊnicy.

Pr´˝ne niegdyÊ zak∏ady
przemys∏owe przyciàga∏y
tu swego czasu wiele m∏o-
dych rodzin. Kiedy nowe
osiedla rozrasta∏y si´, Êp.
ks. infu∏at Franciszek Sudo∏
– d∏ugoletni proboszcz
oleÊnickiej parafii pw. Êw.
Jana Aposto∏a i Ewangelisty
– zdoby∏ pozwolenie na
budow´ koÊcio∏a. Nadzoro-
wa∏ jà z polecenia ówcze-
snego metropolity wroc∏aw-
skiego obecny proboszcz
ks. J. Suchecki, jeszcze jako
wikariusz sàsiedniej ole-
Ênickiej parafii.

Pamiàtki i symbole

Otwierajàc koÊcielne
drzwi, przechodzimy pod
pi´knà figurà Jezusa Chry-
stusa Króla WszechÊwiata.
Zosta∏a poÊwi´cona w roku
Wielkiego Jubileuszu przez
kard. Józefa Ratzingera.
Wtedy te˝, w 2000 r., ko-
Êció∏ zosta∏ konsekrowany
przez legata papieskiego
kard. Edmunda Szok´ (10
lat wczeÊniej poÊwi´ci∏ go
abp Józef Kowalczyk). We-
wnàtrz jedna z tablic upa-
mi´tnia ks. inf. Franciszka
Sudo∏a, zwanego przez
wiernych Kap∏anem OÊmiu
B∏ogos∏awieƒstw. W o∏tarzu
g∏ównym znajduje si´, po-

darowany parafii przez
kard. Henryka Gulbinowi-
cza, obraz Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej. Ponad nim
widnieje inna pamiàtka –
wielka figura Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego – ta sa-
ma, która zdobi∏a o∏tarz na
wroc∏awskich Partynicach w
czasie Mszy Êw. odprawia-
nej przez Jana Paw∏a II  21
czerwca 1983 r. Sà jeszcze
postacie Êwi´tych, figura
Maryi przywieziona z Fati-
my, „zakàtek mi∏osierdzia”
z konfesjona∏em i obrazem
Jezusa Mi∏osiernego...
Wszystko tu ma swojà hi-
stori´ i przywo∏uje ró˝ne
wydarzenia z dziejów
wspólnoty.

Byç razem

„Scholka-fasolka” – mó-
wili z uÊmiechem mini-
stranci o dzieci´cym ze-
spole muzycznym, i osta-
tecznie nazwa „Fasolki”
przyj´∏a si´. Oprócz scholi
dzia∏a równie˝ m∏odzie˝o-
wy zespó∏ „Miriam”. W pa-
rafii jest zresztà blisko 20

ró˝nych wspólnot(!). Eu-
charystyczny Ruch M∏o-
dych liczy prawie 200
cz∏onków, a ministrantów
jest ponad 100. Przed kan-
celarià parafialnà wiszà na
Êcianie d∏ugie rz´dy zdoby-
tych przez nich dyplomów
– za zaj´cie pierwszych
miejsc w pi∏ce koszykowej,
konkursie graffiti, turnieju
przeciàgania liny i wielu in-
nych konkurencjach. To
w∏aÊnie ministranci zacz´li
redagowaç parafialnà ga-
zetk´, która obecnie nosi
tytu∏ „Bo˝y Siewca”. Nie-
dawno powsta∏ parafialny
zespó∏ Caritas, bardzo
pr´˝nie dzia∏a Akcja Kato-
licka, z prezesem Roma-
nem Farysiem na czele.
Swoje spotkania majà
przedstawiciele s∏u˝by
zdrowia, osoby potrzebujà-
ce pomocy w walce z alko-
holizmem, oazowicze, ˚y-
wy Ró˝aniec czy Francisz-
kaƒski Zakon Âwieckich.

Parafia – choç liczna –
stanowi prawdziwà rodzin´
rodzin.

AGATA COMBIK

OKIEM PROBOSZCZA
Parafia liczy prawie 17 tys. osób. Pracuje w niej
czterech wikariuszy, siedmiu Êwieckich katechetów
oraz siostry felicjanki. Naszà wspólnot´ wyró˝nia dy-
namizm, m∏odoÊç (rodzi si´ wi´cej parafian ni˝ umie-
ra), zaanga˝owanie w modlitw´.
Owocem obecnego Roku Eucharystii b´dzie dodatko-
wa niedzielna Msza Êw. o godz. 19.30, s∏u˝àca tym,
którzy tak˝e w dni wolne muszà pracowaç. Codzien-
nie odprawiane sà Godzinki ku czci Matki Bo˝ej
(w czasie Adwentu o godz. 5.30), w trzeci piàtek mie-
siàca nabo˝eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˝ego, a 13. dnia
miesiàca nabo˝eƒstwo fatimskie. Od ostatniej wizyta-
cji w 1999 r. rozdano prawie 2 mln Komunii Êw. Ludzie
garnà si´ do konfesjona∏u – co zapewne jest owocem
pracy duszpasterskiej ks. inf. F. Sudo∏a, który k∏ad∏ du-
˝y nacisk na sakrament pokuty. Od lat z wielkim roz-
machem organizowany jest festyn parafialny, z które-
go dochód przeznaczamy na letni wypoczynek dzieci. 
Parafia poszczyciç si´ mo˝e wieloma powo∏aniami ka-
p∏aƒskimi i szacownymi „wychowankami”. W sàsied-
niej oleÊnickiej wspólnocie pe∏ni∏ przed laty kap∏aƒskà
pos∏ug´ ks. Edward Janiak, dziÊ wroc∏awski biskup,
i razem z ks. inf. F. Sudo∏em zaanga˝owany by∏ w pra-
ce na rzecz koÊcio∏a pw. Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia.
W 1996 r. sprawowa∏ w nim Msz´ Êw. prymicyjnà po
otrzymaniu sakry biskupiej.

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia w OleÊnicy Âlàskiej

T́ tniàca ˝yciem

Âwiàtynia jest pomnikiem
1000-lecia biskupstwa

wroc∏awskiego

KS. PRA¸AT 
JAN

SUCHECKI 
W 1990 roku objà∏ funkcj´
proboszcza nowo powsta∏ej
wspólnoty. Od 1991 roku jest
kapelanem wojskowym; od
roku 1997 dziekanem dekana-
tu OleÊnica Wschód.

Zapraszamy na Msze Êw.:
■ W niedziele o godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30,

w lipcu i sierpniu 20.30, w kaplicy szpitalnej 7.15.
■ W dni powszednie o godz.: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00, w kapli-

cy szpitalnej 7.30.

AG
AT

A 
 C

O
M

BI
K

wroclaw@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50–245 Wroc∏aw
tel./faks (71) 322-30-72, 322-37-09, 327-11-47
Redagujà: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddzia∏u, 
Agata Combik, Rados∏aw Michalski, Jolanta Sàsiadek
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