
„Przybyliśmy tutaj, aby pochylić 
się nieco głębiej nad dziedzictwem 
naukowej myśli i jej religijnością”.

Tymi słowami rektor Papie-
skiego Wydziału Teologicznego 
ks. Józef Pater przywitał uczest-
ników sympozjum poświęconego 
wielkiej kobiecie, współpatronce 
Europy, Edycie Stein. Dzięki wy-
kładom i dyskusjom poznaliśmy 
nie tylko postać Świętej, ale rów-
nież jej dociekania fenomenolo-
giczne, antropologiczne, w któ-
rych poszukiwała prawdy istnie-
nia własnej osoby. Mogliśmy prze-
śledzić, jak rozumiała życie religij-
ne, począwszy od gruntu psycho-
logicznego oraz odkrycia miej-
sca, jakie w jej życiu zajęła Eucha-
rystia. Stopniowo Scientia Crucis, 
czyli Wiedza Krzyża, stawała się 
bramą, przez którą Edyta wstępo-
wała, pragnąc zjednoczenia z Bo-
giem. Miała jednak świadomość, 
że „im głębiej ktoś zanurzył się w 
Bogu, tym więcej w tym samym 
duchu musi »wyjść z siebie«, tj. 
wchodzić w świat, by nieść mu ży-
cie Boże”. 

Ta wielka wrocławianka po-
trafiła dzielić się wiarą, dając 
najlepszą cząstkę siebie. Ale, 
jak zauważył ks. Mariusz Rosik 
w homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. otwierającej sympo-
zjum, Edyta Stein „zanim sa-
ma zaczęła świadczyć o praw-
dzie odkrytej w Chrystusie, by-
ła pociągana ku Chrystusowi 
przez świadectwo innych lu-
dzi”. Misja dzielenia się wia-
rą stoi przed każdym chrześci-

janinem. Postać św. Teresy Be-
nedykty od Krzyża – Edyty Ste-
in jest inspiracją dla wielu, o 
czym świadczą chociażby ist-
niejące na całym świecie towa-
rzystwa jej imienia czy wzra-
stająca liczba prac naukowych 
opierających się na dziedzic-
twie, jakie po sobie pozostawi-
ła. Wciąż pozostaje tą, od któ-
rej się uczyć i z której czerpać 
możemy wiele...

MAŁGORZATA STOKŁOSA

Głęboko wpisał się w życie archidie-
cezji, kierując nią w niezmiernie 

trudnych czasach – wspominał kard. B. 
Kominka obecny metropolita wrocławski 
abp Marian Gołębiewski. W czwartek 10 
marca celebrował on w katedrze wro-
cławskiej Mszę św. za zmarłego 31 lat 
temu Kardynała. W homilii ks. prałat 
Stanisław Pawlaczek powiedział: „Żałobna 
modlitwa Kościoła jest także modlitwą 
dziękczynienia”. Kard. B. Kominek ob-
jął rządy w archidiecezji wrocławskiej 
16 grudnia 1956 roku. Był pierwszym 
polskim biskupem wrocławskim po
II wojnie światowej. Znany jest m.in. z 
listu do biskupów niemieckich, w którym 

napisał: „Wybaczamy i 
prosimy o wybaczenie”. 
Zmarł 10 marca 1974 r. 
Spoczął w katedrze 
wrocławskiej. RM

XXXI ROCZNICA ŚMIERCI KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA

 Płyta nagrobna 
kardynała 
B. Kominka 
w katedrze 
wrocławskiej
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ZAUFALI NAM
EWA ŚCISŁOWSKA, PRACOWNIK 
SOCJALNY WROCŁAWSKIEJ CARITAS

Zgłasza się do 
nas coraz więcej 
bardzo biednych 
osób. Możemy je 
wesprzeć dzięki 
ludziom dobrej 

woli, którzy nam zaufali 
i ofiarowują odzież, żyw-
ność, rzeczy codzienne-
go użytku. Przez 3,5 roku 
tylko z łaźni wrocławskiej 
Caritas skorzystało 35 499 
osób. W ubiegłym roku ką-
pało się u nas 6116 ubo-
gich. Coraz częściej przy-
chodzą nie tylko bezdom-
ni, ale także całe rodzi-
ny, bezrobotni, renciści i 
emeryci. 

Aby przekazać 1 % po-
datku dochodowego na 
wrocławską Caritas, 

wpłacamy tę kwotę na konto: 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 
ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, 
PKO BP SA III O/Wrocław, 22 1020 
5242 0000 2902 0137 9452 z da-
nymi adresata, swoimi i dopiskiem 
„1% podatku”.

Do wypełnionej auli PWT przybyli też (od lewej): ks. prof. J. Pater,
abp Marian Gołębiewski, ks. prof. Jan Krucina
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O św. Teresie Benedykcie od Krzyża w Papieskim Wydziale Teologicznym

Edyta poszukująca prawdy
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ROŚNIE LICZBA 
SŁUCHACZY progra-
mu katolickiej rozgłośni 
archidiecezji wrocław-
skiej. Zachęcając wszyst-
kich do słuchania intere-
sujących audycji Radia 
Rodzina na falach 92 FM, 
pragniemy też w imieniu jego 
dyrekcji i pracowników zapro-
sić na pielgrzymkę do sanktu-
ariów maryjnych i miejsc świę-
tych Europy. Trasa będzie wio-
dła przez Taizé, Ars, La Salette, 
Avignon, Carcassonne, Lourdes, 
Cannes, Turyn, Mediolan, Sotto 
il Monte, Mariazell, Kahlenberg. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w siedzibie RR, 
przy ul. Katedralnej 4 na wro-

cławskim Ostrowie 
Tumskim, tel. (0-71) 
322 57 56, lub w Biurze 
Podróży „Panorama”,
ul. Trzebnicka 66, tel.
(0-71) 329 22 37,
329 55 11, 329 13 75.
Przed uroczysto-

ścią Zmartwychwstania Pań-
skiego możemy wysłuchać w 
RR transmisji nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej, w piątki o 
godz. 18.00, a Gorzkich Żali 
w niedziele o godz. 17.30. 
Przypominamy też, że prze-
glądy najnowszego wydania 
„Gościa Niedzielnego” w Radiu 
Rodzina odbywają się w so-
boty o godz. 20.30 i w nie-
dziele o 9.40.

ARCYBISKUP ZAPRASZA MŁODZIEŻ!
Metropolita wrocławski zaprasza na diecezjalne obchody Światowego Dnia 
Młodzieży – Niedzieli Palmowej. Abp Marian Gołębiewski w liście do mło-
dych przytoczył słowa: „Przybyliśmy oddać mu pokłon” (Mt 2,2), które Papież 
Jan Paweł II wybrał jako myśl przewodnią XX Światowego Dnia Młodzieży. 
„Przeżywać go będziemy w tym roku najpierw w Niedzielę Palmową w die-
cezjach, a następnie, w sierpniu tego roku, w Kolonii, w Niemczech – napi-
sał Metropolita. – Od samego początku ŚDM są obchodzone w wymiarze lokal-
nym i powszechnym. Poprzez spotkania młodzieży ze swoim Biskupem, wspól-
ną modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i wyznanie wiary doświadczamy Kościoła 
diecezjalnego. (...) Drodzy Młodzi Przyjaciele! Zechciejcie przyjąć zaproszenie 
i wraz z waszymi Duszpasterzami włączcie się w obchód Niedzieli Palmowej – 
Światowego Dnia Młodzieży. Główne uroczystości w naszej archidiecezji odbę-
dą się we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. O godz. 10.00 celebrować będziemy 
uroczystą Eucharystię z procesją z palmami w katedrze wrocławskiej. W cza-
sie wieczornego spotkania młodzieży w kościele Świętego Krzyża, które rozpocz-
nie się o 18.30, będziemy modlić się o zdrowie dla Jana Pawła II, złożymy da-
ry duchowe i wyznamy wiarę. Zwieńczeniem spotkania będzie inscenizacja mi-
sterium Męki Pańskiej”.



 WIELKI CZWARTEK, 24 mar-
ca, Mszę św. Krzyżma o godz. 
9.00 razem z Arcypasterzem 
koncelebrują księża z archi-
diecezji, którzy odnowią przy-
rzeczenia kapłańskie. Triduum 
Paschalne rozpocznie Msza 
św. Wieczerzy Pańskiej o 
godz. 18.30 pod przewodnic-
twem bpa Edwarda Janiaka. Po 
niej adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 22.00. 
 WIELKI PIĄTEK, 25 mar-
ca – obowiązuje post ścisły. 
Godzina 8.00 –  Jutrznia i go-
dzina czytań pod przewod-
nictwem ks. infułata Adama 
Drwięgi, proboszcza archika-
tedry. O godz. 15.00 nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej i 
Gorzkie Żale, o godz. 18.30 
liturgia Męki Pańskiej – prze-
wodniczy bp Edward Janiak. 
Po zakończonej liturgii 
adoracja Najświęt-
szego Sakramen-
tu przy Grobie 
Pańskim do godz. 
22.00. 
 WIELKA SOBOTA, 
26 marca – wier-
ni są zachęcani do 
zachowywania po-
stu, uczestnicze-

nia w Liturgii Godzin i adora-
cji przy Grobie Chrystusa. O 
godz. 8.00 Jutrznia i godzina 
czytań pod przewodnictwem 
bpa Edwarda Janiaka. Od godz. 
11.00 do 17.00 co pół godziny 
w kościele pw. Świętego Krzyża 
odbywać się będzie poświęce-
nie pokarmów na stół wielka-
nocny. O godz. 21.30 Wigilia 
Paschalna celebrowana przez 
abpa Mariana Gołębiewskiego. 
Liturgię rozpocznie poświęce-
nie ognia przed archikatedrą 
pw. św. Jana Chrzciciela, a za-
kończy uroczysta procesja re-
zurekcyjna.
 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO, 27 marca, o godz. 
6.00, wyjątkowo jeszcze w 
tym roku procesja rezurek-
cyjna rano dla tych, którzy
nie mogli uczestniczyć w Wigilii 

Paschalnej. Poprowadzi 
ją ks. Adam Drwięga. 

O godz. 10.00
uroczysta Eucha-
rystia w dzień 
Zmartwychwstania 
Pańskiego, cele-
browana przez me-
tropolitę wrocław-
skiego abpa M. 
Gołębiewskiego.

Wielki Tydzień w katedrze

Po zakończonej liturgii 
adoracja Najświęt-

Paschalnej. Poprowadzi 
ją ks. Adam Drwięga. 

Dla przewodników turystycznych
JASNA GÓRA. Ogólnopolskie 
rekolekcje dla przewod-
ników turystycznych u tro-
nu Królowej Polski poprowa-
dził w tym roku ich dolno-
śląski duszpasterz, ks. prof. 
Józef Pater (na zdjęciu). W 
Częstochowie przez trzy dni, 
od 4 do 6 marca, mówił on o 
potrzebie codziennego apo-
stołowania oraz o cnotach 
Boskich – wierze, nadziei i 
miłości. Rektor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego od 
blisko 15 lat opiekuje się 
przewodnikami turystycznymi 
w archidiecezji wrocławskiej. 
Już po raz drugi w 21-letniej 
tradycji jasnogórskich piel-
grzymek przewodników tury-
stycznych organizatorami by-
li Dolnoślązacy – tym razem 
z koła „Rzepiór”. Trzydniowe 
spotkania rekolekcyjne zakoń-
czyła niedzielna Msza św. cele-
browana przez bpa Edmunda 
Piszcza, opiekuna przewod-
ników z ramienia Episkopatu 

Polski. Eucharystię wzbogacił 
śpiewem chór z Krzeszowa. 
W pielgrzymce na Jasną Górę 
uczestniczyło około 1400 
przewodników zrzeszonych w 
kołach PTTK. Na jej zakończe-
nie ks. prof. J. Pater poprowa-
dził wykład połączony z pro-
jekcją multimedialną na temat 
wizerunków kresowych Matki 
Bożej na Dolnym Śląsku.
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Pielgrzymka z Radiem Rodzina

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ, 
20 marca o godz. 19.30 w archi-
katedrze wrocławskiej odbędzie 
się kolejne spotkanie ze sło-
wem i muzyką. Podczas marco-
wego Wieczoru Tumskiego ks. 
dr Janusz Czarny z Papieskiego 
Wydziału Teologicznego wygło-

si wykład zatytułowany „»Mater 
Iuxta Crucem« – proroctwo 
Symeona w sztuce”. W części 
muzycznej dwukrotnie zostanie 
wykonane Stabat Mater. Pierwsze 
autorstwa G. B. Pergolesiego i 
drugie, skomponowane przez 
K. Szymanowskiego.

Wieczór Tumski



Wrocław – przystanek trasy 
wielkopostnej zespołu 2 Tm 2,3.

Kościół Odkupiciela Świa-
ta. 9 marca – środowy wieczór. 
Przybyli na koncert witają mu-
zyków gromkimi brawami. Pły-
ną pierwsze dźwięki: na począt-
ku Psalm 23. Wspaniały śpiew, 
genialna muzyka, piękna modli-
twa. Zaraz za nimi jakże ważne, 
skłaniające do refleksji słowa: 
„... bądź więc gorliwy i opamię-

taj się! Słuchaj mojego głosu!”. 
Oprzeć swoje życie na Chrystu-
sie? Nawrócić się? Głosić swymi 
ustami Jego chwałę? Dziękować 
Mu? Iluż z nas już wie, jak wiel-
ka jest Jego miłość? Któż z nas 
wyliczy cuda, które Pan uczynił? 
Wielki Post – czas trudnych py-
tań, jeszcze trudniejszych od-
powiedzi, czas nawrócenia. Wy-
starczyło wsłuchać się w płyną-
cą muzykę i teksty zachęcające, 
by otworzyć swe serce i starać 
się na nowo zaufać Bogu, pa-

miętając, że w 
Jego miłosier-
dziu nasza na-
dzieja!

Wspomnę 
jeszcze, że 
swoich wier-
nych fanów 
zespół 2 Tm 2,3 mile zasko-
czył kilkoma nowymi utwora-
mi, które na wrocławskim kon-
cercie muzycy wykonali jako 
premierowe.

MAŁGORZATA STOKŁOSA

2 Tm 2,3 we wrocławskim kościele Odkupiciela Świata

Z głębokości wołam do Ciebie!
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Kolejny raz 
zespół 2 Tm 2,3  

udowodnił, 
jak wiele osób 

chce słuchać 
muzyki i słów 
poświęconych 

Bogu
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Blisko 100 Dolnoślązaków pa- 
miętało, że 6 marca 2005 roku 
minęła 67. rocznica Kongresu 
Polaków w Berlinie, podczas 
którego proklamowano pięć 
„Prawd Polaków spod znaku 
Rodła”.

Uroczystość rozpoczęła 
Msza św. koncelebrowana w ko-
ściele pw. św. Marcina na Ostro-
wie Tumskim. Homilię o historii 

i znaczeniu Rodła wygłosił ks. 
Stanisław Pawlaczek. Następnie 
złożono kwiaty pod kamienną 
tablicą, gdzie są wyryte zawsze 
aktualne zdania. „Jesteśmy Pola-
kami. Wiara ojców naszych jest 
wiarą naszych dzieci. Polak Pola-
kowi bratem. Co dzień Polak na-
rodowi służy. Polska Matką na-
szą, nie wolno mówić o Matce 
źle”. Odśpiewano pełną wersję 
Mazurka Dąbrowskiego. 

Druga część uroczystości 
odbyła się w Domu Jana Pawła 
II, gdzie uczestnicy obchodów 
rocznicy wysłuchali referatów: 
o kościele św. Marcina, bę-
dącym świątynią Polonii wro-
cławskiej, o przypadającej w 
tym roku 60. rocznicy powrotu 
Ziem Zachodnich i Północnych 
do Macierzy oraz o prapolsko-
ści i polskości Śląska.

TOMASZ BIAŁASZCZYK

Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

Pamięć o Polakach spod znaku Rodła

W parafii pw. Świętej Rodziny 
we Wrocławiu kolejny raz 
rozpoczęto modlitwę znaną 
jako Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego.

Wzorem lat ubiegłych 
członkowie Żywego Różań-
ca ze wspólnoty na wrocław-
skim Sępolnie w pierwszą so-
botę marca rozpoczęli trwa-
jącą dziewięć miesięcy mo-
dlitwę poświęconą dzieciom 
poczętym, ale niechcianym. 
W tej intencji odprawio-
no Mszę św. koncelebrowa-
ną, połączoną ze złożeniem 
przyrzeczenia. 

„Pierwsza duchowa adop-
cja została zorganizowana w 
naszym kościele w 1996 ro-
ku” – przypomina mieszkan-
ka parafii pw. Świętej Ro-
dziny Halina Pierścionek. Jej 
zdaniem, podczas modlitwy 
różańcowej można wyczuć, 
że są dzieci i rodzice czeka-
jący na to wsparcie. Dlate-
go bardzo ważne jest, aby 

wytrwać w 
c o d z i e n -
nej modli-
twie, któ-
ra ubogaca-
na jest co-
miesięczną 
Mszą św. w 
intencjach 
dzieci nie-
n a r o d z o -

nych, dzieci zagrożonych 
aborcją, zagubionych kobiet, 
małżeństw i rodziców oraz 
ich najbliższych.

Duchowa adopcja jest od-
powiedzią na wezwanie Mat-
ki Bożej z Fatimy, aby modli-
twą różańcową, pokutą i za-
dośćuczynieniem za grzechy 
zmieniać współczesny świat. 
Pierwszy polski ośrodek du-
chowej adopcji powstał w 
1987 roku w Warszawie. W 
tej modlitwie mogą uczestni-
czyć osoby świeckie i konse-
krowane, mężczyźni i kobie-
ty, ludzie w różnym wieku, a 
także osoby żyjące w związ-
kach niesakramentalnych i 
rozwiedzione.

TOMASZ BIAŁASZCZYK

Duchowa Adopcja 

Niechciane



Ogromne płomienie 
rozjaśniają mrok, ukazując 

XIII-wieczną, gotycką 
świątynię i przykościelny 

plac wypełniony wiernymi. 
Wielkie ognisko oświetla 
i rozgrzewa otaczających 
je ludzi. Zaczyna się 

najcudowniejsza 
noc roku.

tekst 
JOLANTA SĄSIADEK

J est już całkiem ciemno, gdy 
z różnych stron, okoliczny-
mi drogami, polnymi ścieżka-
mi i wiejskimi ulicami, miesz-

kańcy Czereńczyc, Kamionnej, 
Mirosławic, Siedlakowic, 
Stradowa i Zachowic, a także 
Gniechowic, Rogowa Sobóckiego 
i innych miejscowości sąsiadują-
cych z parafią pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny zdąża-
ją do światła, które widać z dale-
ka. Do jasności, która pośród no-
cy zwiastuje radość...

Cud Wielkiejnocy

„Wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno, Maria Mag-
dalena udała się do grobu i zoba-
czyła kamień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus kochał, i 
rzekła do nich: »Zabrano Pana z 
grobu i nie wiemy, gdzie Go po-
łożono«” (J 20,1–2).

Najważniejsze i naj-
bardziej sensacyjne wy-
darzenie naszej ery od 
dwóch tysięcy lat po-
zostaje okryte mgiełką 
tajemnicy. Czy Chrystus zmar-
twychwstał pod osłoną nocy, 
bezszelestnie i niewidzialnie? 
Czy opuścił grób wśród błyska-
wic i grzmotów oznajmiających 
największy cud tego świata? Co 
zobaczyli strażnicy pilnujący cia-
ła Ukrzyżowanego i dlaczego nie 
wyjawili tajemnicy tamtej nocy? 
Dziś nikt już tego nie sprawdzi. 
Nie ma to przecież znaczenia. Li-
czy się fakt Zmartwychwstania i 
nasze świętowanie tego wyda-
rzenia.

Tradycyjnie rezurekcyjna pro-
cesja wyrusza o świcie. Ale są  
kościoły, w których po pierw-
szym wyśpiewanym „Alleluja” ra-
dość wypełnia wszystkie serca 
i wybucha z taką siłą, że nawet 

głęboka noc nie może 
jej powstrzymać...

Ksiądz Stanisław Ku-
lig jest przekonany, że 
przed każdą zmianą po-

trzeba katechezy, gruntownego 
przygotowania do nowości. Dla-
tego kiedy w 2002 roku został 
proboszczem w Zachowicach, 
dokładnie wyjaśnił swoim para-
fianom, dlaczego chce połączyć 
Wigilię Paschalną z Rezurekcją. 
Powoli przygotowywał ich do te-
go wydarzenia. Pierwszy raz, w 
2003 roku, uczestniczyli w nim w 
dużej mierze z ciekawości. Jesz-
cze nieufni, pełni obaw. „Czemu 
to służy? – pytali jedni drugich. 
Po co te zmiany? Komu to po-
trzebne? Przecież przyzwycza-
ili się do tradycyjnych obchodów 
Wielkanocy i było dobrze. Mimo 
tych wątpliwości w nocnym, ra-
dosnym powitaniu zmartwych-
wstałego Zbawiciela uczestniczy-

Młodzi ze scholi 
razem śpiewają, 
wypoczywają  
i pielgrzymują
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Sonda

RAZEM WIELE MOŻNA
KS. STANISŁAW KULIG, 
PROBOSZCZ PARAFII 
PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP 
W ZACHOWICACH

Decyzja o nocnej 
Rezurekcji doj-
rzewała i umac-
niała się we mnie 
przez wiele lat. 
W Zachowicach 

spotkałem wspaniałych lu-
dzi, którzy podchwytują każ-
dy pomysł i nie tylko po-
mysły te realizują, ale tak-
że przychodzą ze swoimi. 
Chcą ożywić naszą wspólno-
tę, z oddaniem służą Bogu 
i sobie nawzajem. Tutaj nie 
ma problemu ani ze sprzą-
taniem świątyni, ani z wy-
konaniem dekoracji, ani z 
przygotowaniem uroczysto-
ści religijnych, tak by każda 
z nich była wielkim wyda-
rzeniem. Nie tylko Triduum 
Paschalne, ale wszystkie 
święta są ogromnym prze-
życiem dla moich parafian, 
a szczególnie dla zespołu 
muzycznego. Wszystkim je-
go młodym członkom zale-
ży na jak najlepszym efekcie. 
Za to ich szanuję i jestem im 
wdzięczny.

MARCIN KORZENIOWSKI 
Z MIROSŁAWIC, ABSOLWENT 
STUDIUM ORGANISTOWSKIEGO

Takie mamy cza-
sy, że dla wielu 
to, co było, sta-
ło się oklepane, 
więc i w Kościele 
potrzeba nowo-

ści. A poza tym dobre zmia-
ny ożywiają tradycje. Ze 
swojej strony staramy się 
bardzo precyzyjnie przy-
gotować śpiew i muzyczną 
oprawę uroczystości, staran-
nie dobierając teksty zarów-
no starotestamentowe, jak 
i z Nowego Testamentu. Z 
pomocą ks. Stanisława przy-
gotowujemy dokładny sce-
nariusz, a jednocześnie wy-
konujemy wybrane utwory 
żywiołowo, naturalnie i ra-
dośnie, dopasowując się do 
klimatu liturgii.

W Zachowicach historię Zbawienia kończy radosna procesja w ciemnościach

Czy zmartwychwstał nocą?
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DOBRY POMYSŁ!

MAŁGORZATA KORZENIOWSKA, 
OD PÓŁ ROKU ŻONA MARCINA
Dla mnie każ-
da Msza św. w 
Zachowicach 
lub w filial-
nym kościele w 
Siedlakowicach 
jest wielkim przeżyciem. 
Kiedy śpiewa nasza para-
fialna schola, zwykły dzień 
staje się prawdziwym 
świętem.

BRONISŁAWA TERLECKA
Z RADY PARAFIALNEJ
Początkowo by-
łam zaskoczo-
na propozycją 
Rezurekcji w 
sobotnią noc. 
Przekonał mnie 
argument, że nie warto po 
odśpiewaniu „Alleluja”, 
podczas Wigilii Paschalnej, 
ponownie wkładać Pana 
Jezusa w Przenajświętszym 
Sakramencie do grobu. 
Jednak nie mogłam sobie 
wyobrazić nowego zwy-
czaju. Przez tyle lat tra-
dycyjnie przeżywaliśmy 
Wielkanoc. Po uroczysto-
ści Zmartwychwstania w 
2003 roku doszłam do 
wniosku, że był to bardzo 
dobry pomysł. Teraz z peł-
nym zaufaniem przyjmu-
ję inicjatywy Proboszcza i 
dziękuję mu za to, co dla 
nas robi.

KAROLINA KANDUT, 
MATURZYSTKA Z SIEDLAKOWIC, 
ŚPIEWAJĄCA W SCHOLI
Od dawna cze-
kaliśmy na po-
wstanie zespo-
łu muzycznego 
w parafii. Przed 
uroczystościa-
mi staramy się szczególnie, 
dobrze przygotować,  że-
by się „nie sypnąć” i nie po-
psuć przeżyć, które są na-
prawdę niesamowite. Kiedy 
cała moja rodzina wraca po 
Rezurekcji do domu, kolej-
ną godzinę, albo i dłużej, 
dzielimy się wrażeniami.

ła liczna grupa parafian. W 2004 
ogromne wielkosobotnie ogni-
sko zwabiło jeszcze większą rze-
szę wiernych.

W tym roku czekali niecier-
pliwie na rekolekcje, które za-
częły się 13 marca. W piątek 
przed Niedzielą Palmową spo-
ra część wspólnoty wybrała się 
na plenerową Drogę Krzyżową. 
Wzmocnieni duchowo, oczeki-
wali wjazdu Jezusa do Jerozoli-
my. Teraz liczą godziny dzielące 
ich od Triduum Paschalnego. W 
Wielki Czwartek, podczas Mszy 
Wieczerzy Pańskiej przyjmą Ko-
munię pod dwiema postaciami 
– chleba i wina. Wcześniej pro-
boszcz, wzorem Chrystusa, za-
proponuje kilku z nich umycie 
nóg. Jakże wszyscy potrzebu-
jemy takiej lekcji pokory i sza-
cunku. „Gdzie miłość wzajemna 
i dobroć, tam znajdziesz Boga 
żywego” – zaśpiewa młodzież 

ze scholi prowadzonej przez ks. 
Stanisława oraz Marcina Korze-
niowskiego. A podczas Komunii 
wszyscy będą wtórowali zespo-
łowi: „Chrystus Pan karmi nas 
swoim świętym ciałem, chwalmy 
Go na wieki”. Mieszkańcy zacho-
wickiej wspólnoty wiedzą już, że 
są ludem kapłańskim, ludem kró-
lewskim, zgromadzeniem świę-
tym, które chce śpiewać swe-
mu Panu.

Wisi na krzyżu

W Wielki Piątek będą przez 
kilka godzin adorowali Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie. Wy-
mieniając się przed monstrancją 
i czując, że są razem, zaśpiewają 
„Ludu, mój ludu, cóżem ci uczy-
nił?”. W ten szczególny dzień 
bez Eucharystii kościół w Zacho-
wicach wypełnią stonowane pie-
śni, wykonywane a cappella, sta-
rannie dobrane, skłaniające do 
przemyśleń, skupienia, przeży-
wania męki Pańskiej w sobie. Tak 
jak w czwartek nabożeństwo za-
cznie się o godz. 18.00 i potrwa 
do chwili, gdy ostatni parafianin 
opuści świątynię.

Wraz z początkiem Wiel-
kiego Postu parafialna scho-
la, skupiająca uczniów szkół 
podstawowych i średnich, gim-
nazjalistów i studentów, za-
częła intensywne przygotowa-
nia do Triduum. Głęboka wy-
mowa tych dni i triumf Zmar-
twychwstania potrzebują pięk-
nej oprawy muzycznej. Zacho-
wicka młodzież dba o nią, an-
gażując się całym sercem. Czu-
je się odpowiedzialna za prze-
bieg liturgii Wielkiego Tygo-
dnia i oczekuje jej z tremą. So-
botnie próby, które odbywają 
się w sąsiadującej z kościołem 
niepublicznej szkole podstawo-
wej, trwają tak długo, jak wy-
maga tego solidne przygotowa-
nie każdego utworu. Im bliżej 
Wielkiejnocy – tym dłużej.

„Godzien jesteś...

...przyjąć chwałę. Chwałę, 
cześć i moc”. Przyjaciele z Ochot-
niczej Straży Pożarnej przygotują 
ognisko ze strzelającymi pod nie-
bo jęzorami ognia. O godz. 22.00 
w Wielką Sobotę wszystko się za-
cznie. Przybyli wcześniej parafia-
nie wyjdą z kościoła, by uczestni-
czyć w poświęceniu ognia i wkro-
czyć z nim do ciemnej świątyni. 
Po odśpiewanym w mroku Exul-
tecie zacznie się liturgia słowa 
będąca skondensowaną historią 
Odkupienia. Czytania ks. Stani-
sław powierzy parafianom – mło-
dzieży i dorosłym, kobietom i 
mężczyznom. To dla nich ogrom-
ne przeżycie, ale wypełnią zobo-
wiązanie. A nawet jeśli sami zre-
zygnują, znajdą godnych zastęp-
ców. Podczas jednej z poprzed-
nich Wigilii Paschalnych odbył 
się chrzest. Zawsze jest odno-
wienie jego przyrzeczeń i wyzna-
nia wiary. „Com przyrzekł Bogu 
przy chrzcie raz, dotrzymać pra-
gnę szczerze. Kościoła słuchać w 
każdy czas i w świętej wytrwać 
wierze”. To niezwykła, wzrusza-
jąca Msza święta. 

Z radością, żywiołowo 
schola wykona piękną pieśń 
„Oto są baranki młode”. Jej en-
tuzjazm udzieli się pozostałym 
wiernym. Podczas Komunii ze-
spół zaintonuje, a reszta pod-
chwyci słowa „Pan jest mocą 
swojego ludu”. A po Euchary-
stii wszyscy wyjdą w mrok no-
cy, rozświetlając go pochodnia-
mi i świecami. Słowa nadziei z 
pieśni „Wesoły nam dziś dzień 
nastał” zmieszają się z wyciem 
syreny uruchomionej przez 
strażaków. Uczestnicy procesji 
pójdą ogłosić światu, że Jezus 
żyje. Swoją radością obudzą 
tych, którzy przegapili najważ-
niejsze liturgiczne wspomnie-
nie. „Nie ma Go tu, bo zmar-
twychwstał, jak powiedział” 
(Mt 28, 6). 
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W Zachowicach historię Zbawienia kończy radosna procesja w ciemnościach

Czy zmartwychwstał nocą?
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Na dziedzińcu Politechniki 
Wrocławskiej odsłonięto 25 
lutego pomnik prof. Dionizego 
Smoleńskiego

„Dyzio był wybitnym negocja-
torem. Za pół litra udostępniono 
mu wejście do jednego z budyn-
ków uczelni, zajmowanych tuż 
po wojnie przez Armię Radziec-
ką. Wszedł do trzech. Jako od-
powiedzialny za odbudowę gma-
chów, zdając raport ze stanu ro-
bót zabezpieczających, oświad-
czył, że z powierzonych mu 3 ty-
sięcy złotych pozostało mu... 3,5” 
– zabawnymi opowieściami i cie-
płymi słowami rektor Politechniki 
Wrocławskiej  prof. Tadeusz Lu-
ty przypominał postać pierwsze-
go rektora tej uczelni prof. Dioni-
zego Smoleńskiego. Uroczystość 
odsłonięcia pomnika tego wybit-
nego naukowca i pedagoga, au-
torstwa prof. Romana Pawelskie-
go, wpisana była w program ob-

rad Prezydium Konferencji Rekto-
rów Akademickich Szkół Polskich 
oraz Konferencji Rektorów Pol-
skich Szkół Technicznych. 

Wymieniając liczne zasłu-
gi naukowe prof. Smoleńskie-
go, rektor Tadeusz Luty przypo-
mniał również jego szczególną 
pasję do materiałów wybucho-
wych. „Kiedy na pobliskiej wy-
sepce na Odrze słychać było wy-
buchy, oznaczało to, że profesor 
przeprowadza egzaminy bądź 
odbiera prace magisterskie” – 
spuentował swe wystąpienie.

DOMINIK GOLEMA

Pomnik profesora Smoleńskiego

Rektor Dyzio

Diecezjalna Pielgrzymka Ma- 
turzystów przybyła na Jasną 
Górę 4 marca. 

Ponad 1000 osób z różnych 
miejscowości archidiecezji wzię-
ło udział m.in. w Drodze Krzy-
żowej na jasnogórskich wałach, 
w nabożeństwie eucharystycz-
nym i uroczystej Mszy św. Prze-
wodniczył jej bp Edward Janiak, 
który podkreślił, że zdany eg-

zamin maturalny nie wystar-
czy, by być dojrzałym człowie-
kiem. Przypomniał młodym lu-
dziom o konieczności odkrywa-
nia swego powołania i podej-
mowania odpowiedzialnych de-
cyzji. W czasie konferencji die-
cezjalny duszpasterz młodzieży 
ks. Piotr Wawrzynek zachęcał, by 
na wzór ewangelicznych Mędr-
ców nieustannie odczytywać Bo-
że znaki w swym życiu. 

Maturzyści u tronu Królowej Polski

Pielgrzymowali do Matki

W programie pielgrzymki był także czas na muzykę i śpiew
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Wiara się skończy, nadzieja 
spełni, a miłość pozostanie.

Tymi słowami ojciec Emilian 
Gołąbek OFM, duszpasterz aka-
demicki z parafii pw. św. Anto-
niego, dziękował za wygłoszenie 
rekolekcji księdzu Markowi Dzie-
wieckiemu. Podczas czterech 
wieczorów nauczał on, jak dora-
stać do miłości, jak w niej wzra-
stać, jak przebaczać... Z ambony 
franciszkańskiej świątyni pada-
ły wielokrotnie słowa odważne, 
trudne, ale przepełnione miło-
ścią. Ksiądz Marek podkreślał, że 
nie wolno mylić miłości z uczu-
ciem, podobnie jak zazdrości z 
tęsknotą. Będąc psychologiem i 
autorem wielu publikacji, odra-
dzał pomoc psychologiczną ja-
ko sposób na uzdrowie-
nie człowieka, na pozna-
nie prawdy o nim. Psy-
cholog czy psychoanali-
tyk – jak mówił – jest je-
dynie protezą przyjacie-

la, i to odpłatną. Nawoływał do 
wypracowania w sobie mental-
ności zwycięzcy, do której jeste-
śmy powołani i obowiązani ja-
ko chrześcijanie. On mówił, a 
uczniowie słuchali. Po Mszy św., 
w salce Duszpasterstwa Akade-
mickiego „Antoni”, była okazja 
do zadawania pytań oraz dys-
kusji. Rekolekcjonista do póź-
nych godzin nocnych rozma-
wiał ze studentami. Udzielił też 
wielu konkretnych wskazówek 
życiowych. Na przykład na py-
tanie: – Jak dochować czystości 
przedmałżeńskiej? – odpowie-
dział: – Musisz kochać, bez mi-
łości to się nie uda.

„Takich chwil się nie zapo-
mina, a dzięki ks. Markowi do-
świadczyliśmy wzruszenia i za-

chwytu ze spojrzenia Bo-
żej Miłości” – podsumo-
wał o. Emilian tuż przed 
wyjazdem rekolekcjonisty 
do Radomia.

DOMINIK GOLEMA

Akademickie rekolekcje wielkopostne

Miłość pozostaje...

Jesteśmy 
zobowiązani 
do mentalności 
zwycięzców 
– mówił  
ks. M. Dziewiecki
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ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ 
WYPRAWA DO ŚW. PIOTRA

Przypominamy, że w ramach świętowania 10. rocznicy 
wrocławskiego GN odbędzie się pielgrzymka do Rzymu. 

Pragniemy ją zorganizować w terminie od 9 do 17 września. 
Oprócz nawiedzenia Wiecznego Miasta pątniczy szlak będzie 
wiódł przez Wenecję i Padwę. Zajrzymy również do Asyżu oraz 
na Monte Cassino – najbardziej polską górę w Italii. Oczywiście 
punktem kulminacyjnym pielgrzymkowej wyprawy będzie na-
wiedzenie Watykanu – serca Kościoła katolickiego i spotkanie 
z Papieżem – następcą św. Piotra.
Rocznicowa pielgrzymka redakcji wrocławskiej GN, 
Czytelników i Sympatyków odbędzie się pod honorowym 
patronatem abpa Mariana Gołębiewskiego.

 Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać pod naszymi 
telefonami redakcyjnymi: 071/327-11-47: 322-30-72; 322-37-09.
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Nawet ludzie związani 
przez całe swoje życie z 

Kościołem nie zawsze i nie do 
końca rozumieją jego duchowe 
macierzyństwo. 
Nie dostrzega-
ją swojej eg-
zystencjalnej 
zależności od 
Kościoła ja-
ko Matki. A 
przecież „ta 
życiodajność 
Kościoła – to, co Kościół po-
siada z matki – to daje natchnie-
nie i wytycza kierunek rozwo-
ju tak jednostkom, jak i grupom 
społecznym – ku całej ludzkości” 
– czytamy we wprowadzeniu 
kard. Bolesława Kominka do wy-
danej niedawno przez TUM pu-
blikacji „Lumen gentium. Sobór 
Watykański II”. – Tylko drogą 
przyswajania sobie soborowej 
mentalności zawartej m.in. w 
Konstytucji „Lumen gentium”, 
zrozumiemy na świeżo tę wiel-
ką prawdę, ukrytą w słowach 
Tertuliana o Kościele jako Matce 
żyjących”. W dobie upadku au-
torytetów warto sięgnąć po tę 
wzbogacającą nas lekturę.

SOWA

„Lumen gentium. Sobór Watykański 
II”, Wydawnictwo Wrocławskiej 
Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 2004.

Słowa te wypowiedziała pa-
ni Anna Szymorek kilka ty-

godni przed 100. rocznicą uro-
dzin. Zawarła w nich sens swe-
go długiego życia, które nie by-
ło łatwe ani w dzieciństwie, 
ani w młodości, ani w doj-
rzałym wieku. Urodziła się na 
Wileńszczyźnie w roku 1905, 
w ubogiej wieśniaczej rodzi-
nie. Ojca zastrzelili Niemcy 
podczas pierwszej wojny świa-
towej, matka 
sama wycho-
wywała kilko-
ro dzieci. W 
wieku 6 lat pa-
ni Anna poszła 
na tzw. służ-
bę (...). Była w 
swoim życiu 
bezdomna, bezrobotna, oszu-
kiwana i wypędzona z rodzin-
nych stron. Pracowała cięż-
ko, nieraz tylko za miskę stra-
wy. (...) Zawierucha wojen-
na przeniosła ją i część rodzi-
ny na Ziemie Zachodnie. Po kil-
ku zmianach miejsc zamieszka-
ła we Wrocławiu. (...) Po śmier-
ci drugiego męża zaczęła tracić 
wzrok, później także słuch. (...)

Maria Zborowicka 
„Królowa Pokoju”,  

styczeń–luty 2005, 
pismo parafii ojców oblatów pw. MB 

Królowej Pokoju we Wrocławiu

Warto przeczytać

Lumen 
gentium

Z prasy parafialnej

Jestem w 
ręku Boga...

Pierwszą w Polsce wystawę 
poświęconą zmarłemu Jano-
wi Nowakowi-Jeziorańskiemu 
otwarto 4.03 we Wrocławiu.

Organizatorem ekspozycji 
jest Kolegium Europy Wschod-
niej; Jan Nowak-Jeziorański był 
pomysłodawcą, współtwórcą, a 
potem honorowym przewodni-
czącym Rady Kolegium. Na wy-
stawę złożyły się eksponaty do-
kumentujące wiz yty Kuriera z 
Warszawy w stolicy Dolnego Ślą-

ska. Wśród nich są zdjęcia i wy-
cinki prasowe. W dniu wernisażu 
w kinie Helios wyświetlono także 
film dokumentalny w reżyserii Ja-
na Englerta o życiu i działalności 
wieloletniego szefa polskiej sek-
cji Radia Wolna Europa.

Wystawę można oglądać do 
końca marca, każdego tygodnia 
od środy do niedzieli, w godzi-
nach od 14.00 do 18.00, w sie-
dzibie Kolegium przy ul. Kiełba-
śniczej 5. Wstęp wolny.

RADEK MICHALSKI

Kolegium Europy Wschodniej

Przybliżyć Jana Nowaka-Jeziorańskiego

LISTY
Szkolne rekolekcje

W Szkole Podstawowej nr 3 
na wrocławskich Popowicach, w 
parafii pw. Matki Bożej Królo-
wej Pokoju, 3 i 4 marca odby-
ły się rekolekcje. Wzięło w nich 
udział około 600 uczniów, po-
dzielonych na dwie grupy wie-
kowe. Precyzyjnie przygotowany 
program był realizowany symulta-
nicznie w szkole, kościele i znaj-
dującej się przy nim sali św. Eu-
geniusza. Pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem był ks. Ro-
bert Wawrzeniecki OMI, a wspo-
magali go katecheci, nauczyciele 
i klerycy z seminarium w Obrze. 
Program obejmował nauki reko-
lekcyjne (z prawdziwymi znaka-
mi drogowymi rozstawionymi w 
kościele), nabożeństwa pokutne, 
multimedialną Drogę Krzyżową, 
projekcję filmów oraz  dwueta-
powy konkurs wiedzy o archidie-
cezji wrocławskiej dla starszych 
dzieci i konkurs rysunkowy „Je-
zus moim przyjacielem” dla  ma-
luchów. Zadowoleni uczniowie 
chcieli, aby takie rekolekcje trwa-
ły... cały miesiąc. 

Wiele się mówi o kryzysie 
dni skupienia organizowanych 
w szkole. Okazuje się, że przy 
dobrej woli dyrekcji, nauczycie-
li, rodziców i księży oraz spraw-
nej organizacji mogą się one 
udać i być dobrym przygotowa-
niem dzieci do pełnego przeży-
wania Świąt Wielkanocnych. 

KRYSTYNA BUDREWICZ

Mój Wielki Post  
we Lwowie

Chcę się podzielić wspo-
mnieniami z zakończenia Wiel-
kiego Tygodnia, jaki przeżyłem 
we Lwowie w 1944 roku. Póź-
nym wieczorem w Wielki Piątek, 
po uroczystym zakończeniu mo-
dlitwy przy Grobie Pana Jezusa, 
dał się słyszeć warkot silników 
samolotu, który krążył nad Lwo-
wem. Wkrótce usłyszeliśmy po-
dobny odgłos ponownie. Tym ra-
zem pochodził nie z jednego, ale 
z kilku bombowców rosyjskich, 
którym drogę nad miasto oświe-
tliły tak zwane „lampki Stalina”. 
Byliśmy w tym czasie pod wie-
żą kościoła pw. Matki Boskiej 
Ostrobramskiej na Górnym Ły-
czakowie. Nasz ks. dr Józef Nęc-
ki ukrył Najświętszy Sakrament 
w pomieszczeniu wieży kościel-
nej, gdzie wielu z nas także zna-
lazło ratunek. Potężne wybuchy 
trzęsły murami wieży. Ile bomb 
spadło na kościół, trudno dziś, 
po tylu latach, stwierdzić. Po na-
locie wyszliśmy z kryjówki, któ-
ra podczas tego bombardowa-
nia pozostała nietknięta. Dzię-
ki temu i my uszliśmy cało. Ob-
raz Matki Bożej został jedynie 
uszkodzony odłamkiem bom-
by. Procesja rezurekcyjna prze-
szła po lejach bombowych, któ-
re ocaleni od śmierci zdążyli za-
sypać. To miejsce mogło być ich 
wspólną mogiłą.

WŁADYSŁAW ZAŁOGOWICZ

RA
D

EK
 M

IC
H

AL
SK

I



PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Mikołaja w Pęgowie

Rok jubileuszy

wroclaw@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław
tel./faks (71) 322 30 72, 322 37 09, 327 11 47
Redagują: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Radosław Michalski, Jolanta Sąsiadek

WROCŁAWSKI

G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
20

 m
ar

ca
 2

00
5

VIII

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od kiedy przyszedłem do tej parafii, bardzo uważ-
nie przyglądam się, jak mieszkańcy Pęgowa, 
Zajączkowa i Kotowic modlą się, rozważając sta-
cje Drogi Krzyżowej. Patrzą wtedy na cierpiącego 
Jezusa i analizują swoje życie. Jezus drogą cierpie-
nia nas wybawił i przez tę drogę prowadzi nas do 
domu Ojca. Rekolekcje wielkopostne są dla nich 
wydarzeniem wyjątkowym, o czym świadczy rów-
nież frekwencja w kościele. Pierwszym działaniem, 
jakiego podjąłem się w nowej parafii, było wybu-
dowanie, wspólnym trudem wraz z mieszkańca-
mi, kaplicy pogrzebowej na cmentarzu. Wielu za-
częło patrzeć wtedy na nasze przemijanie z więk-
szą nadzieją i ufnością do Jezusa ukrzyżowanego. 
Dziękuję Bogu, że wysłał mnie tutaj. Wielu rzeczy 
uczę się od tutejszych mieszkańców. To najwspa-
nialszy prezent od św. Mikołaja, jaki kiedykolwiek 
dostałem.

Zapraszamy na Msze św. 
  W niedziele i święta: Pęgów – 7.00, 11.00, 18.00  

– nabożeństwo; Kotowice – 9.00
  W dni powszednie: Pęgów – 18.00; Kotowice  

– piątek 16.00
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KS. WACŁAW 
STRONG

Pochodzi z Niemodlina, 
wyświęcony został na 
kapłana w 1980 r., ja-
ko pierwszy po stu la-
tach ksiądz z tej miej-
scowości. Od 1990 ro-
ku jest proboszczem w 
Pęgowie.

W otoczeniu świątyni 
parafialnej rosną iglaki

Bieżący rok jest wyjątkowy 
dla parafii św. Mikołaja   
w Pęgowie, bowiem 
w czerwcu będzie ona 
obchodzić 20-lecie istnienia. 

To niejedyny jubi-
leusz w tej wspólno-
cie. Pod koniec ma-
ja proboszcz ks. Wac-
ław Strong świętować 
będzie 25-lecie kapłań-
stwa oraz 15-lecie pra-
cy w Pęgowie. „To bar-
dzo dobry gospodarz i 
niesamowity człowiek. 
Cieszymy się, że jest z 
nami już tyle lat” – przy-
znaje przewodnicząca 
rady parafialnej Stani-
sława Szałowska, któ-
ra rozpoczęła dziesią-
ty rok pracy na rzecz 
wspólnoty parafialnej. 

Jednak nie samymi 
jubileuszami żyją lu-
dzie w wiosce. Boryka-
ją się z licznymi prob-
lemami, wśród których 
najpoważniejszym jest 
brak pracy. Mimo to 
nie opuszcza ich dobry 
humor i radość z naj-
drobniejszych rzeczy, 
które dostają od ży-
cia. Sił przysparza wia-
ra i obecność drugiego 
człowieka.

Kościół 
wśród drzew
Przed 1985 r. Pę-

gów należał do parafii 
Szewce. Jednak kiedy 
w 1977 r. abp Henryk 
Gulbinowicz poświę-
cił kamień węgielny 
pod budowę świątyni 
w Pęgowie, wszystko 
wskazywało na to, że 
w przyszłości powsta-

nie tam parafia. Budo-
wanie kościoła trwało 
ponad siedem lat. W 
roku 1985 oddano do 
użytku dom parafialny, 
w którym dziś odbywa-
ją się ważne dla miesz-
kańców uroczystości. 
W liczącej 150 osób sa-
li co roku mieszkańcy 
spotykają się na opłat-
ku. Jest to okazja do 
rozmów i do dziele-
nia się doświadczenia-
mi. Pomieszczenie wy-
korzystywane jest rów-
nież przy organizowa-
niu dożynek parafial-
nych, obchodzonych 
zawsze w pierwszą 
niedzielę września.

Przy domu parafial-
nym Proboszcz – mi-
łośnik przyrody – posa-
dził mnóstwo iglaków. 
Drzewami otoczona 
jest również świątynia. 
Tuż przy niej znajdu-
je się spory plac, gdzie 
po rozpoczęciu i przed 
końcem roku szkolne-
go odbywają się ogni-
ska dla dzieci i młodzie-
ży. Spotkania skupiają 
wielu mieszkańców. 

Wymodlają to,  
co najlepsze
Parafia jest jedną z 

najmniejszych w deka-
nacie prusickim, liczy 
ponad 1800 osób. Nie 
funkcjonowałaby tak 
prężnie, gdyby nie po-
moc wielu ludzi. Współ-
pracuje z nią stale soł-
tys Szczepan Antoszczy-
szyn, który przyczynił 
się do powstania drogi 
asfaltowej prowadzącej 
do kościoła oraz par-
kingów nieopodal nie-
go i cmentarza. Na nie-

dzielnej Mszy św. spot-
kać można lekarza Le-
sława Szpiecha, który 
w świątyni uratował ży-
cie ludzkie. Ważną ro-
lę w rozwoju religijno-
ści najmłodszych para-
fian spełnia przedszko-
lanka Irena Kopeć, któ-
ra często jako pierw-
sza pokazuje dzieciom 
drogę do Boga. Scho-
lę prowadzi katechetka 
Ewa Strojwons. Dosyć 
liczna jest ekipa mini-
strantów. Jednak naj-
bardziej charaktery-
styczna jest grupa róż 
Żywego Różańca – wy-
modla to, co parafia-
nom najbardziej w da-
nym momencie jest po-
trzebne. Ich modlitew-
na siła wielokrotnie już 
się sprawdziła.
PAULINA NOWAKOWSKA


