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Jak w dzisiejszych trudnych czasach być 
dobrym chrześcijaninem, jak żyć, by nie za-

gubić tego, co istotne w tożsamości chrześci-
jańskiej ? – pytał bp Edward Janiak w Oławie, 
w niedzielę 4 września. Przewodnicząc uro-
czystościom odpustowym w parafii pw. MB 
Pocieszenia, Biskup zauważył, że najlepszy 
program duchowy dla nas, to naśladowanie 
postawy Maryi, która była wierna Jezusowi 
zarówno w Betlejem, Kanie Galilejskiej, jak i 
na Golgocie. Wierność Chrystusowi zawsze 
kosztuje, dlatego potrzeba odwagi, by iść 

pod prąd, zdecydowanie 
sprzeciwiać się złu. W tym 
kontekście bp E. Janiak 
przestrzegał przed zgubną 
koncepcją religijności wy-
biórczej, akceptującej wy-
łącznie to, co miłe i łatwe, 
a odrzucającej krzyż, du-
chowy wysiłek...            

WIĘCEJ ODWAGI W KROCZENIU ZA CHRYSTUSEM
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Od lewej idą 
księża prałaci: 
Stanisław Bijak, 
Waldemar Irek 
oraz ks. Andrzej 
Szafulski, 
gospodarz 
odpustu

„Wolność trzeba stale zdobywać” 
Te słowa Jana Pawła II widnieją 
na tablicy, którą w 25. rocznicę 
powstania NSZZ „Solidarność” 
odsłonięto w świątyni parafialnej 
w Wysokim Kościele 4 września.

Koncelebrowanej Mszy św. 
przewodniczył ks. Mirosław 
Drzewiecki. Obecnych powitał 
proboszcz, ks. Tadeusz Skwar-
czek SDS. Wśród nich byli du-
chowni z Wrocławia i Trzebni-
cy, wiceprezydent Wrocławia 
Dawid Jackiewicz, przedstawi-
ciele lokalnych władz, z wój-
tem gminy Wisznia Mała Sta-
nisławem Moikiem na czele, 
i środowisk związanych z so-
lidarnościową działalnością w 
sierpniu 1980 r. W homilii ks. 
M. Drzewiecki przypomniał 
papieską interpretację sło-
wa „Solidarność”: „ Jeśli jedni 
i drudzy, to zawsze razem, ni-
gdy przeciw sobie. Podkreślił, 
że jeśli nie ma wolności bez so-
lidarności, to także nie ma wol-
ności bez miłości”.

Po Mszy św. zebra-
ni wysłuchali prelekcji 
prof. Andrzeja Wisz-
niewskiego. „Powin-
niśmy dziś skleić po-
pękane naczynie, ja-
kim jest »Solidarność« 
– mówił. – Zarówno ta z dużej, 
jak i z małej litery”.

Uroczystość – zorganizo-
wana z inicjatywy parafialne-

go oddziału Akcji Ka-
tolickiej, z jej preze-
sem Andrzejem Brew-
ką na czele, zakoń-
czyła się plenerowym 
spotkaniem w pobli-
skim Pierwoszowie. 

Zebrani przywoływali wydarze-
nia z 1980 r. i śpiewali wspól-
nie pieśni patriotyczne. 

AGATA COMBIK

Jubileusz „Solidarności” w gminie Wisznia Mała

Zawsze razem

Symboliczny 
rozbity mur  
u stóp ołtarza 
przypominał 
o zwycięstwie 
„Solidarności”
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ŻYWIOŁY
WIESŁAW KILIAN, 
WROCŁAW, URZĄD MIASTA

W y d a r z e n i a 
w Nowym 
Orleanie poka-
zują, jak nie-
bezpieczna po-
trafi być natu-

ra. Zalane ulice, zniszczone 
domy przywołują w naszej 
pamięci przeżycia z 1997 
roku, kiedy to wiele miej-
scowości Dolnego Śląska, z 
Wrocławiem na czele, do-
świadczyło tragedii powodzi. 
Nietrudno oprzeć się reflek-
sji, że w odróżnieniu od spo-
łeczności w Nowym Orleanie 
Dolnoślązacy zdali egzamin 
z człowieczeństwa. Z peł-
nym podziwu zaangażowa-
niem i determinacją pokaza-
li, że w nieszczęściu potrafią 
połączyć siły, by walczyć o ży-
cie i mienie. Jakże odmiennie 
wygląda sytuacja w Ameryce! 
Zamieszki, kradzieże, a na-
wet użycie broni i w konse-
kwencji wprowadzenie woj-
ska, które ma zaprowadzić 
porządek... Okazuje się, że 
Nowy Orlean zniszczyły tak 
naprawdę dwa żywioły: hu-
ragan i człowiek.
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„Po śladach dzieciństwa”
KARDYNAŁ JOACHIM 
MEISNER, metropolita Kolonii 
(Niemcy), wziął udział w kon-
sekracji nowo wybudowanego 
kościoła parafialnego pw. Matki 
Bożej Różańcowej (na zdjęciu) 
na wrocławskich Złotnikach 
(dekanat Wrocław Leśnica). 
Uroczystość odbyła się 29 sierp-
nia. „W Leśnicy ksiądz Kardynał 
pokazał mi resztkę domu ro-
dzinnego, w którym się uro-
dził” – opowiadał abp Marian 
Gołębiewski, podkreślając, że 
porusza się „po śladach dzieciń-
stwa” Metropolity z Kolonii. Od 
erygowania parafii w 2003 r. pro-
boszczem w Złotnikach jest ks. 

Andrzej Pańczak. Kard. Meisner, 
korzystając z okazji, poinformo-
wał, że 10 stycznia włączył do 
grona kanoników honorowych 
kapituły katedralnej w Kolonii ks. 
Krzysztofa Szuwarta, gospodarza 
parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej 
w Leśnicy, z której wydzielono 
wspólnotę pw. MB Różańcowej. 
Oprócz dwóch Metropolitów na 
Eucharystii konsekracyjnej obec-
ni byli: ordynariusz świdnicki bp 
Ignacy Dec, bp Edward Janiak, 
bp senior Józef Pazdur oraz licz-
ni kapłani, siostry zakonne, para-
fianie i przedstawiciele władz re-
gionu z wojewodą Stanisławem 
Łopatowskim na czele.

„Gość” w Radiu „R”
C O T Y G O D N I O - 
WYCH prezentacji 
najnowszego wydania 
„Gościa Niedzielnego” 
można słuchać na falach 
Radia Rodzina (92 FM). 
Przeglądy, przygotowy-
wane i prezentowane 
przez dziennikarzy pi-
szących do wrocławskiego do-

datku GN, nadawane 
są w soboty o godz. 
20.30 i w niedziele o 
9.40. Zapowiedzi na-
szych artykułów moż-
na też znaleźć na stro-
nie internetowej archi-
diecezji www.archidie-
cezja.wroc.pl, w dziale 

„aktualności”.

„Cantus Organi”
18 WRZEŚNIA W WOŁO-
WIE rozpocznie się piąta edy-
cja festiwalu Cantus Organi. 
Jako patron medialny tego kul-
turalnego wydarzenia na bie-
żąco prezentujemy jego pro-
gram. W pierwszym dniu festi-
walu, o godz. 15.30 w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Wołowie 
wystąpi sopranistka maestra 

Teresa Żylis-Gara, z akompaniu-
jącym jej na organach Piotrem 
Rojkiem. W repertuarze arty-
stów znajdą się utwory m.in. 
Stanisława Moniuszki, Mariana 
Sawy, Gioacchino Rossiniego i 
Ludwiga Krebsa.

W trosce o państwo
DEBATA O POSTAWACH 
obywatelskich odbędzie się 14 
bm. o godz. 13.00 w Papieskim 
Wydziale Teologicznym przy pl. 
Katedralnym 1. Jej organizatorzy 
to Komisja Edukacji i Młodzieży 
RM Wrocławia, Diecezjalne 
Duszpasterstwo Nauczycieli 
oraz Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. 
Patronat nad konferencją ob-

jął Metropolita Wrocławski. W 
części wykładowej prezydent 
Wrocławia Rafał Dutkiewicz bę-
dzie mówił o roli państwa w 
kształtowaniu postaw obywatel-
skich, a ks. dr hab. Jan Krucina – 
o źródle tych postaw. W konfe-
rencji zapowiedziało udział po-
nad 400 osób – nauczyciele, ro-
dzice, młodzież oraz przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.

Spotkajmy się u Maryi 
– zachęca Metropolita
NA PIĄTĄ PIEL-
GRZYMKĘ die-
cezjalną na Jasną 
Górę zaprosił abp 
Marian Gołębiewski. 
„Odczuwam głęboką 
potrzebę ponowienia 
zawierzenia macie-
rzyńskiej i królewskiej opiece 
Maryi przyszłość naszej archi-
diecezji i naszej małej Ojczyzny” 
– napisał Metropolita w komu-
nikacie odczytanym w kościo-
łach 28 sierpnia. – (...) Zwracam 
się do wszystkich diecezjan: do 
księży i rodziców, do nauczycie-
li i uczniów, do wszystkich grup 
i wspólnot modlitewno-forma-
cyjnych i do sprawujących wła-
dzę państwową i samorządo-
wą w naszym mieście i woje-
wództwie, do licznego udzia-

łu w Diecezjalnej 
Pielgrzymce na Jasną 
Górę w dniach 16 i 17 
września”.
Główne punkty pro-
gramu pielgrzymki: 
16.09 – godz. 17.45 
– Msza św. pod prze-

wodnictwem abp Mariana 
Gołębiewskiego (bazylika jas-
nogórska); godz. 20.00 – 
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu (bazylika); 17.09, godz. 
00.00 – Pasterka maryjna (ba-
zylika); godz. 5.30 – Godzinki 
o NMP; godz. 6.00 – Msza św. 
w kaplicy Cudownego Obrazu, 
przewodniczy Metropolita 
wrocławski. Przez całą noc bę-
dzie trwało czuwanie modli-
tewne dla poszczególnych de-
kanatów.
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Sybiracy wołają o pojednanie
MSZA ŚW. PRZY POMNI-
KU ZESŁAŃCOM SYBIRU 
(pl. Strzelecki), koncelebrowa-
na pod przewodnictwem abpa 
Mariana Gołębiewskiego, bę-
dzie punktem kulminacyj-
nym wrocławskich obchodów 
Dnia Sybiraka. Zostanie od-
prawiona 17 września o godz. 
11.00. Dzień wcześniej, o tej 
samej porze, w Dużym Studiu 
Polskiego Radia Wrocław od-
będzie się akademia sybira-
cka. W ramach tych samych 
uroczystości 12 sierpnia w 
Urzędzie Wojewódzkim 197 
wrocławian, którzy szczęś-
liwie powrócili z katorgi, 
otrzymało Krzyże Zesłańców 
Sybiru. 24 września o godz. 
11.00 zostanie odprawio-

na Msza św. w sanktuarium 
Golgoty Wschodu u ojców 
redemptorystów przy ul. 
Wittiga we Wrocławiu.
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Abp Marian Gołębiewski dziękował 
Bogu za 9 lat sakry biskupiej, 
podczas Mszy św. sprawowanej  
w katedrze 31 sierpnia. 

Metropolita wrocławski świę-
cenia kapłańskie przyjął 24 czerw-
ca 1962 r. we Włocławku. W 1996 r.  
został przez papieża Jana Pawła II  
wyniesiony do godności bisku-
pa ordynariusza koszalińsko-ko-
łobrzeskiego, a sakrę biskupią 
otrzymał w katedrze Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Koszalinie. 
3 kwietnia 2004 r. został ogło-
szony arcybiskupem metropolitą 
wrocławskim. 

Podczas uroczystości zostały 
ogłoszone nominacje na honoro-
wego prałata dla ks. prof. Józe-
fa Patera i ks. dr. Alojzego Ślósar-
czyka oraz nominacje na hono-
rowego kapelana Ojca Świętego 
dla następujących księży: ks. prof. 
Wiesław Wenz, ks. dr hab. Wło-
dzimierz Wołyniec, ks. prof. An-
drzej Siemieniewski, ks. dr Hen-
ryk Lempa, ks. dr Mirosław Kiw-
ka, ks. kan. Jan Folkert RM, ks. 

kan. Krzysztof Jakubus 
RM oraz ks. kan. Tade-
usz Woszczyna. 

W rocznicowej Eu-
charystii uczestniczy-
li: kard. senior Henryk 
Gulbinowicz, ordyna-
riusz świdnicki bp Igna-
cy Dec, który wygłosił kazanie, 
bp Edward Janiak, bp senior Jó-
zef Pazdur, liczni kapłani, siostry 

zakonne, przedstawicie-
le władz regionu, przed-
stawiciele świata nauki, 
z rektorem Papieskiego 
Wydziału Teologiczne-
go ks. prof. J. Paterem 
i rektorem Politechniki 
Wrocławskiej prof. Tade-

uszem Lutym, oraz wierni archi-
diecezji. 

KUBA ŁUKOWSKI

IX rocznica sakry biskupiej abpa Mariana Gołębiewskiego

Przybył z Pomorza

Kardynał Joachim Meisner, 
metropolita Kolonii, już 
w tydzień po zakończeniu 
Światowych Dni Młodzieży  
przyjechał na Dolny Śląsk, 
między innymi do grobu św. 
Jadwigi.

Gość z Kolonii odwiedził 
trzebnickie sanktuarium w po-
niedziałek 29 sierpnia. Metro-

polita, rodem z podwrocław-
skiej Leśnicy, zauważył, że w 
dzieciństwie wielokrotnie piel-
grzymował tu wraz z matką. 
Doroczna wizyta tym razem 
była szczególna, bo przypadła 
w 60. roczni-
cę obecno-
ści salwatoria-
nów na tych 
ziemiach. Ich 

przybycie symbolizuje ks. Waw-
rzyniec Bochenek, który przy-
jechał do Trzebnicy wraz z re-
patriantami 25 sierpnia 1945 
r. To jemu miejscowa społecz-
ność ufundowała pamiątkową 
tablicę, poświęconą przez kard. 
J. Meisnera w sierpniowy po-
niedziałek. Zawieszono ją przy 
wejściu do Domu Pielgrzyma – 
jednego z licznych dzieł legen-
darnego zakonnika, honorowe-
go obywatela miasta.

Mieszkańcy Trzebnicy, dzię-
kując Kardynałowi z Kolonii za 
wizytę, podarowali mu między 
innymi zegar, wykonany przez 
miejscowego artystę. Wyjąt-
kowości temu dziełu dodaje 
utrwalona na tarczy dokładna 
data i godzina śmierci Jana Pa-
wła II.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Abp Marian 
Gołębiewski 
podczas 
Eucharystii 
dziękczynnej 
za 9 lat sakry 
biskupiej
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Wizyta kard. Joachima Meisnera w Trzebnicy

Zegar dla Kardynała
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Dar 
wręczyła 
delegacja 

z Trzebnicy

W sobotę 27 sierpnia w 
archikatedrze wrocławskiej  
trzy siostry złożyły śluby 
wieczyste w zgromadzeniu św. 
Elżbiety.

Uroczystej liturgii prze-
wodniczył bp Józef Pazdur, 
senior archidiecezji wrocław-
skiej. Do sióstr profesek mó-
wił w homilii, nawiązując do 
czytań liturgicznych, o Abra-
hamie, który słuchając woli 
Bożej, wyruszył z ziemi ojczy-
stej. „Aby gdzieś dojść, trzeba 
wyruszyć w drogę” – dodał Bi-
skup, zwracając się do sióstr. 
Przypomniał o konieczności 
całkowitego wypełnienia się 
miłością Bożą, także przez jak 
najlepsze wykonywanie swo-
ich obowiązków.

Zgromadzenie elżbietanek 
powstało w Nysie w 1842 ro-
ku. Za swoją patronkę obrało 
św. Elżbietę Węgierską. Sio-
stry starają się na wzór Świę-
tej nieść pomoc chorym i cier-
piącym, dodatkowo pracują 
też w parafiach jako katechet-
ki, zakrystianki i organistki. 
Pozostają, zgodnie ze swo-
im charyzmatem, zgromadze-
niem kontemplacyjno-czyn-
nym.

RADEK MICHALSKI

Śluby wieczyste 
sióstr elżbietanek

Wypełnione 
miłością
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„Tak” na całe życie



„Na poprzednim programie 
była świetna muzyka” – 

wtrąca milcząca dotychczas 
autostopowiczka, gdy spiker 
zapowiada modlitwę „Anioł 

Pański”. „Cały czas 
słuchamy Radia 

Rodzina” – wyjaśniam.

tekst i zdjęcia 
JOLANTA SĄSIADEK

Aja zastanawiałam się, ja-
ka rozgłośnia nadaje tak 
znakomite i dobrze do-
brane utwory” – dziew-

czyna, która zatrzymała mnie w 
Kobierzycach, by zabrać się sto-
pem do Kłodzka, jest wyraźnie 
zaskoczona. Podczas gdy prowa-
dzący program przyjmuje od słu-
chaczy intencje modlitewne, mo-
ja pasażerka pyta o fale i zasięg ra-
dia, które tak ją zadziwiło. Jej za-
interesowanie rośnie, gdy mówię, 
że nie ma w nim reklam. „W do-
mu pewnie nie uda mi się go »zła-
pać«, ale w akademiku na pew-
no – mamrocze do siebie, a głoś-
no dodaje: – Od dwóch lat studiu-
ję na Politechnice Wrocławskiej, 
ale nie znam tej rozgłośni”. Kiedy 
między Szklarami a Ząbkowicami 
fale zaczynają zanikać, jest wyraź-
nie rozczarowana.

W samym sercu

Ostrów Tumski – katedra, re-
zydencja biskupów, seminarium, 
świątynie, klasztory. W centrum 
wrocławskiego Kościoła znajduje 
się słynna „czwórka” – kiedyś sie-
dziba duszpasterstwa akademi-
ckiego prowadzonego przez śp. 
ks. Aleksandra Zienkiewicza, le-

gendarnego „Wujka”. To 
właśnie tu, na parterze, 
mieści się rozgłośnia ka-
tolickiego Radia Rodzi-
na archidiecezji wroc-
ławskiej, powołanego 
do życia dekretem kard. 
Henryka Gulbinowicza 15 paź-
dziernika 1992 r. Idąc po kamien-
nej posadzce, mijam sekretariat i 
gabinet dyrektora. Na końcu ob-
szernego korytarza drzwi z pla-
stiku i matowego szkła prowa-
dzą do studia emisyjnego. No-
woczesnym wyglądem wyróż-
niają się wśród stylowej, drew-
nianej stolarki zabytkowego bu-
dynku orphanotropheum. W po-
czekalni, na wyłożonej panelami 
ścianie, wisi kilkadziesiąt dyplo-
mów oraz podziękowań za po-
moc pracowników radia w orga-
nizacji i promocji dzieł charyta-
tywnych, spotkań, festiwali, kon-
kursów. Jest to efekt wysiłku za-
równo pracowników etatowych, 
jak i licznego grona współpra-
cowników, którzy od początku 
istnienia rozgłośni starają się być 

wszędzie, gdzie dzieje 
się coś ważnego. 

Zbliża się godzina 
9.15. Prof. dr hab. Jerzy 
Przystawa, fizyk z Uni-
wersytetu Wrocławskie-
go, kończy swój felieton 

z cyklu „Posłuchaj, bo warto”. Jest 
inicjatorem Ruchu Obywatelskie-
go na rzecz Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych i eksper-
tem w tej dziedzinie. Tym razem 
tłumaczy zasady wyborcze na 
przykładzie Wielkiej Brytanii. Za-
interesowanej tematem słuchacz-
ce mówi, że polityka, która doty-
czy każdego z nas, jest rozumną 
troską o dobro wspólne. Żeby je 
uzyskać, trzeba rozumieć polity-
kę, i tego należy wymagać od lu-
dzi, którzy się nią zajmują.

Poranne felietony mają swo-
ich stałych słuchaczy, a ich auto-
rzy – grono wielbicieli. Z niecierp-
liwością oczekują oni błyskotli-
wych wystąpień prof. dr. hab. 
Andrzeja Wiszniewskiego, byłe-
go rektora Politechniki Wrocław-
skiej, ministra szefa Komitetu Ba-
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Pierwszy raz usłyszeliśmy je 16 października 1993 r. w 15. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Wierni tradycji i rodzinie

Od lewej: 
K. Białkowski, 
A. Rec (w głębi), 
i A. Cichosz 
w studiu 
emisyjnym

DLA MAMY, TATY, 
DZIECI

MICHAŁ SIERLECKI, MUZYK,  
PREZENTER, REALIZATOR

Radio to przeby-
wanie pośród lu-
dzi przychodzą-
cych tutaj – pro-
fesorów, kate-
chetów, polity-

ków, duchowieństwa. Ale tak-
że wśród słuchaczy, którzy 
codziennie dzwonią do stu-
dia. Wielu z nich chwali nas 
za muzykę, którą nadajemy. 
Mówią, że jest urozmaicona 
i spełnia oczekiwania wszyst-
kich pokoleń. W sobotę moż-
na zamawiać wybrane utwo-
ry, które puszczamy, jeśli tyl-
ko są w naszym archiwum.

ARKADIUSZ CICHOSZ, DZIENNIKARZ
Każdego dnia 
przygotowuje-
my relacje, spra-
wozdania i ko-
mentarze z ży-
cia Kościoła wro-

cławskiego oraz wydarzeń 
społecznych, politycznych, 
kulturalnych miasta i woje-
wództwa. Nie wszędzie uda-
je nam się być, gdyż teren jest 
rozległy, a ważnych tematów 
nie brakuje. Niektóre z nich 
szczególnie pozostają w re-
porterskiej pamięci. Na przy-
kład centralne obchody 60-le-
cia zakończenia II wojny świa-
towej czy śmierć Jana Pawła II. 
to była dla mnie prawdziwa 
szkoła dziennikarstwa.

JOANNA PIETRASIEWICZ, 
PREZENTERKA, REPORTERKA

Przytłacza mnie 
odpowiedzial-
ność za to, co po-
daję w serwisach 
informacyjnych. 
Mam świado-

mość, że nie ma wiadomości 
obiektywnych. Nawet jeśli od-
barwimy je z sensacji i emo-
cji, pozostawimy na nich swój 
ślad. Dlatego podczas przy-
gotowywania serwisów zwra-
cam uwagę na każde wypo-
wiadane słowo. Na przykład 
przy tragicznej wieści łzy na 
antenie to za dużo, ale obo-
jętność też jest zła…



dań Naukowych w rządzie J. Buz-
ka. Swoich zwolenników ma wiel-
ki humanista prof. dr hab. Józef 
Wysocki, były wykładowca Poli-
techniki Częstochowskiej i Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Histo-
ryczne felietony prof. dr. hab. Bo-
lesława Winiarskiego, żołnierza 
AK, prorektora do spraw nauki 
Akademii Ekonomicznej, przycią-
gają słuchaczy w różnym wieku. 
Zainteresowanie budzą wystąpie-
nia Stanisława Gephardta, preze-
sa Fundacji Odnowy Demokra-
cji imienia Ignacego Paderewskie-
go, który całe życie spędził w An-
glii. Natomiast ks. prof. dr hab. Jan 
Krucina, były rektor PWT i dyrek-
tor Wydawnictwa Wrocławskiej 
Księgarni Archidiecezjalnej TUM, 
wciąż zaskakuje ciekawym uję-
ciem aktualnych tematów i orygi-
nalną puentą.

Dzień jak co dzień

Godz. 6.00. Pracę zaczyna dy-
żurny prezenter-realizator i repor-
terka przygotowująca serwisy in-

formacyjne. Po nocnej przerwie, 
gdy emitowane są wcześniej na-
grane i zaprogramowane audy-
cje, rusza poranna krzątanina z 
Radiem Rodzina. Anna Jankow-
ska, Joanna Pietrasiewicz i Monika 
Zaremba pozyskują z wiarygod-
nych źródeł wiadomości podawa-
ne na antenie co godzinę od 5.30 
do 19.30. Ich wybór i opracowa-
nie wymagają odpowiedzialności 
oraz wyczucia w sposobie prze-
kazywania. Przy cyfrowym sto-
le emisyjnym wymieniają się Mi-
chał Sierlecki, Mateusz Szymków, 
Bogumił Dudczenko, Jarosław Mi-
kuczewski, Adrian Rec, Karol Biał-
kowski i Piotr Barczyński. Michał 
Sierlecki pełni także funkcję szefa 
muzycznego. 

Większość audycji emitowa-
nych jest na żywo, co wymaga 
nieustannej koncentracji i czuwa-
nia nad czasem wypowiedzi. Wy-
starczy, że jeden z gości nie przyj-
dzie, spóźni się lub rozgada i ca-
ły plan audycji może runąć. Tym 
razem jednak rozmowa z poran-
nym gościem Radia Rodzina Ry-
szardem Kaczorowskim, Prezy-
dentem RP na uchodźstwie, zo-
stała nagrana poprzedniego dnia. 
Natomiast katechezę poświęconą 
zagadnieniom prawa kanoniczne-
go ks. Bolesław Lasocki wygłosił 
na żywo. Skończył sekundę przed 
serwisem informacyjnym...

Dziennikarska obsługa wyda-
rzeń w Kościele wrocławskim spa-
da na Arkadiusza Cichosza i Wie-
sława Tomaszewskiego. Nie bra-
kuje im zajęć mimo zmniejsze-
nia archidiecezji po utworzeniu 
diecezji świdnickiej. Sekretariat 
prowadzą Agnieszka Sobolewska 
i Łukasz Andrzejczak, studio na-
grań – Konrad Pikula, a techniką 
zajmuje się Bartłomiej Krajewski. 
„Zatrudniamy bardzo młodych lu-
dzi – mówi dyrektor RR ks. Ceza-
ry Chwilczyński. – Absolwentów 
tuż po studiach, a nawet studen-
tów. Szybko stają się profesjonali-
stami”. Jest to wspaniała grupa lu-
dzi oddanych dziełu ewangeliza-

cji. Dzięki nim radio tętni życiem”. 
Coraz więcej audycji przygotowu-
ją osoby z duszpasterstw akade-
mickich i młodzieżowych. Jedno-
cześnie archidiecezjalna rozgłoś-
nia udostępnia fale eteru autory-
tetom w dziedzinie nauki, kultury 
i polityki. Z inicjatywy Janusza Te-
lejki, zastępcy dyrektora RR, zro-
dził się „Radiowy Podwieczorek 
Katedralny”, nawiązujący do tra-
dycji podwieczorków przy mikro-
fonie. Jak dawniej ich współtwór-
cami i uczestnikami są słuchacze, 
a rangę i urok tych audycji podno-
si miejsce, z którego są transmito-
wane – dom Jana Pawła II.

Technika

Od 16 października 1993 
roku, kiedy to wyemitowano 
pierwszą audycję Radia Rodzi-
na, warunki pracy rozgłośni dia-
metralnie się zmieniły. W 1999 
uruchomiono nowy nadajnik na 

wieży kościoła garnizonowego 
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. 
Zaczęto wówczas transmitować 
codzienne Msze św. z katedry i 
regularnie odwiedzać parafie ar-
chidiecezji, relacjonując ważne 
uroczystości. W 2001 RR otrzy-
mało od Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji koncesję nadawcy 
społecznego, w 2002 kard. Hen-
ryk Gulbinowicz otworzył i po-
święcił nowe studio emisyjne, a 
w 2003 uruchomił radiową stro-
nę internetową. W bieżącym ro-
ku Radio Rodzina zyskało nadaj-
nik o mocy 10 kW umieszczo-
ny na maszcie nadawczym w Żó-
rawinie, co znacznie zwiększy-
ło zasięg nadawania programu. 
Odbierają go mieszkańcy Namy-
słowa, Bierutowa, Oleśnicy, Mi-
licza, Wołowa, Środy Śląskiej, a 
nawet Bojanowa koło Leszna, 
Niemodlina, Niemczy. W wyniku 
starań podjętych jeszcze w 2003 
r. 1 marca RR otrzymało od KRRT 
koncesję na nadawanie progra-
mu radiowego dla diecezji świd-
nickiej. Planowane jest umiesz-
czenie nadajnika na Górze Iglicz-
nej i na Górze św. Anny koło No-
wej Rudy. W pierwszym etapie 
jednak zamontowane zostaną 
anteny nadawcze do retransmi-
sji programu z Wrocławia, a na-
stępnie powstanie studio emitu-
jące lokalny program. 
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Pierwszy raz usłyszeliśmy je 16 października 1993 r. w 15. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

Wierni tradycji i rodzinie

KATOLICKIE RADIO
Katolickie Radio Rodzina oprócz codziennej działalności informacyjnej i formacyj-
nej podejmuje wiele działań społecznych, charytatywnych i kulturalnych. W czasie 
ważnych przemian i wobec konieczności dokonania wyboru prezentuje polityków, 
kandydatów na różne urzędy, ludzi, którzy chcą nas reprezentować. Organizuje lo-
terie, festyny, konkursy, by pozyskać fundusze na pomoc ubogim, szczególnie dzie-
ciom. Uczestniczy w przygotowaniu koncertów, występów, spektakli. Najbliższym 
takim przedsięwzięciem będzie koncert „Exultate Jubilate” organizowany z okazji 
75-lecia metropolii wrocławskiej, 60 lat polskiej organizacji kościelnej na Dolnym 
Śląsku i 40. rocznicy listu o przebaczeniu biskupów polskich do biskupów i narodu 
niemieckiego. Odbędzie się on 23 września 2005 r. o godz. 20.00 w kościele NMP na 
Piasku. Wystąpią między innymi: skrzypek i dyrygent Jan Stanienda  z Wrocławską 
Orkiestrą Kameralną „Wratislavia”, Chór Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” 
pod dyrekcją Alana Urbanka oraz soliści Bogdan Makal i Katarzyna Mackiewicz. 
W programie koncertu według scenariusza i w reżyserii Janusza Telejki, znajdą się 
utwory Wincentego z Kielc, S. Moniuszki, J. Brahmsa, W. A. Mozarta, R. Wagnera, 
G. Donizettiego, G. P. Telemanna i ks. A. Vivaldiego.
Honorowy patronat nad koncertem objęli abp Marian Gołębiewski, Rafał Dutkiewicz, 
Paweł Wróblewski. Wśród patronów medialnych znalazły się Radio Rodzina i „Gość 
Niedzielny”.
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W ciągu tych kilku dni 
spędzonych w Niemczech 
wydarzyło się bardzo dużo...

Najpierw gościliśmy w 
Dortmundzie, który przyjął 
nas naprawdę po królewsku. 
Wielkim świadectwem dla 
Niemców było nasze codzien-
ne uczestnictwo we Mszy św. 
Interesujących wrażeń dostar-
czył nam tzw. dzień zaanga-
żowania społecznego, kiedy 
mogliśmy pomóc w realiza-
cji różnych inicjatyw podję-
tych przez mieszkańców Dort-
mundu. Nasza grupa pracowa-
ła m.in. przy wymianie piasku 
w przedszkolnej piaskownicy. 
Tutaj też zawiązały się pierw-
sze międzynarodowe znajo-
mości, bo trzeba dodać, że w 
goszczącej nas parafii oprócz 
Polaków mieszkały też osoby 
z Brazylii i z Paragwaju. 

Po czterech dniach spę-
dzonych u niemieckich ro-
dzin ruszyliśmy dalej. Głów-
nymi ośrodkami obchodów 
ŚDM były oprócz Kolonii Bonn 

i Düsseldorf. To tam 
młodzież przeżywała 
swoje święto. Koncer-
ty, wykłady, konferen-
cje, warsztaty... – każ-
dy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Jedynym 
problemem, z którym musie-
liśmy się zmierzyć, była dość 
słaba organizacja (m.in. spa-
raliżowana komunikacja zbio-
rowa). Nie to jednak pozo-
stanie w pamięci. Głównym 
punktem ŚDM było spotka-
nie z papieżem Benedyktem 

XVI. Wieczorne czu-
wanie modlitewne 
połączone z adoracją 
Najświętszego Sakra-
mentu oraz niedzielna 
Msza św. sprawowana 
przez Ojca Świętego 

– to rzeczywiście było ogrom-
ne święto.

ŚDM dobiegły końca. Miej-
my nadzieję, że wrażenia, jakie 
przywieźliśmy stamtąd, przy-
niosą obfite owoce w naszym 
życiu.

KAROL BIAŁKOWSKI

Dolnoślązacy na XX Światowych Dniach Młodzieży

Byliśmy w Kolonii

Grupa 
pielgrzymów 
z wrocławskiego 
Duszpasterstwa 
Akademickiego 
„Porcjunkula”

10 lat 
wrocławskiego 

„Gościa”

Będziemy 
świętowali
Przypominamy, że główne 
obchody 10. rocznicy istnienia 
wrocławskiej redakcji „Gościa 
Niedzielnego” odbędą się 
1 października w kościele pw. 
Krzyża Świętego na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu. 
Tego dnia, o godz. 18.00, 
zostanie odprawiona Msza 
św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem abpa Ma- 
riana Gołębiewskiego. Homi- 
lię wygłosi ks. prof. Piotr 
Nitecki.

Po Eucharystii rozpocznie 
się część artystyczna, poprze-
dzona wystąpieniami ks. Mar-
ka Gancarczyka – redaktora 
naczelnego „Gościa”, Pawła 
Wróblewskiego – marszałka 
województwa dolnośląskiego 
oraz abpa Mariana Gołębiew-
skiego – metropolity wrocław-
skiego.

W ramach „urodzinowego” 
dziękczynienia wszystkim, 
którzy zechcą z nami święto-
wać, proponujemy wysłucha-
nie poporatorium „Miłosier-
dzie Boże” autorstwa Zbignie-
wa Małkowicza. Utwór wyko-
nają połączone chóry wroc-
ławskie: „Gaudium” Uniwersy-
tetu i „Szumiący Jesion” Aka-
demii Rolniczej, a także Po-
znański Zespół Muzyki Sakral-
nej „Lumen”, Chór Państwo-
wej Szkoły Muzycznej II stop-
nia we Wrocławiu i Chór Dzie-
cięcy Szkół Nazaretańskich w 
Kaliszu. Wśród solistów znaj-
dzie się Dariusz Tokarzewski z 
zespołu VOX, Aleksandra Mał-
kowicz z „Lumen” i wrocławia-
nin Maciej Wojciechowski. Już 
dziś serdecznie zapraszamy  
na nasze rocznicowe uroczy-
stości. 

W święto Matki Bożej Częstochowskiej

Pielgrzymka do Matki
Już po raz trzeci parafianie z 
wrocławskiej „Wielkiej Wyspy” 
wyruszyli na pątniczy szlak 
w uroczystość MB Często-
chowskiej.

Pielgrzymi (z parafii pw. św. 
Faustyny, Świętej Rodziny i Mat-
ki Bożej Pocieszenia oraz z pa-
rafii św. Jacka na Swojczycach 
i MB Bolesnej na Strachocinie) 

przeszli od kościoła pw. Świętej 
Rodziny przez park Szczytnicki 
(na zdjęciu) do kościoła pw. MB 
Częstochowskiej przy ul. Ko-
chanowskiego. „Pielgrzymowa-
nie przypomina, że stale jeste-
śmy w drodze, a ziemskie życie 
jest tylko etapem – powiedział 
podczas kazania o. Michał Han-
dzel, paulin z wrocławskiej pa-
rafii pw. św. Mikołaja.

„To jest nasze małe sanktua-
rium maryjne, gdzie chętnie przy-
chodzą mieszkańcy całego miasta 
– mówił ks. Mirosław Drzewiecki, 
proboszcz parafii pw. MB Często-
chowskiej, witając gości. „Każde 
sanktuarium maryjne jest wielkie” 
– poprawił redemptorysta o. Sta-
nisław Golec, proboszcz wspólno-
ty przy ul. Wittiga. Koncelebrze 
przewodniczył ks. J. Prejzner, ini-
cjator pielgrzymki.

Po Eucharystii na pielgrzy-
mów czekał poczęstunek przy-
gotowany przez panie z Żywe-
go Różańca. Ciast, kanapek i na-
pojów wystarczyło dla wszyst-
kich, a największym uznaniem 
cieszył się specjalnie na tę oka-
zję upieczony tort.

MAŁGORZATA
WANKE-JAKUBOWSKAM
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Sporo atmosfery gór i miłości 
do nich, a także solidnej teologii 
oraz cytatów z Pisma Świętego 
odkryje czytelnik w „Być w 
sercu świata” – najnowszej 
książce popularnego alpinisty w 
sutannie ks. prof. Romana E. 
Rogowskiego. 

„ Jesteśmy w 
Dolinie Młyń-
skiej – pisze au-
tor. – Przecho-
dzimy Pośrednią 
Polanę i jeste-
śmy przed wo-

dospadem Skiok. Jest pięk-
ny, spada kilkoma strumienia-
mi z progu skalnego o wyso-
kości ponad 25 metrów. Je-
go szum to wspaniała muzyka 
gór! Dlaczego w słynnym kan-
tyku Trzech Chłopców w Księ-
dze Daniela w trzecim rozdzia-
le nie ma wodospadów? »Wo-
dospady, błogosławcie Pana!« – 
powinno być, a nie ma! Od dzi-
siaj będzie! My to wprowadzi-
my, bo rzeczywiście wodospad 
jest cudem przyrody”.

Roman E. Rogowski, Być w sercu 
świata, TUM Wydawnictwo 
Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 2005.

Polska Unia Studentów 
Żydowskich zorganizowała 
od 5 do 11 sierpnia w Ziębicach 
międzynarodowy obóz letni pod 
hasłem „Odbudować i powrócić”.

Wzięło w nim udział ponad 
20 studentów z Polski, Izraela 
i USA. Głównym celem pobytu 
młodych było uprzątnięcie cmen-
tarza żydowskiego w Ziębicach, 
który od wielu lat pozostawał w 
opłakanym stanie. Uczestniczyli w 
wycieczce do byłego obozu kon-
centracyjnego Auschwitz oraz w 
przedszabasowym nabożeństwie. 
Na modły zaproszono przedsta-
wicieli władz lokalnych i człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół Zię-
bic Ducatus. W ratuszu przedsta-
wiciele PUSZ spotkali się z wła-
dzami lokalnymi i ziębiczanami, 
a następnie zwiedzali miasto. Co-
dziennie po pracy młodzież po-
głębiała wiedzę historyczną pod-
czas okolicznościowych wykła-
dów.

Prace na cmentarzu trwały od 
7 do 10 sierpnia.  W tym czasie 
studenci wraz z członkami To-

warzystwa Ducatus oraz 
harcerzami z drużyny 
„Młode Wilki” wykarczo-
wali i odchwaścili nekro-
polię, umyli, poprawili i zewiden-
cjonowali nagrobki. Członkowie 
PUSZ mają nadzieję, że dotrą do 
potomków pochowanych tu ludzi 
i zainteresują ich grobami.

W 1844 r. miejscowa gmi-
na żydowska liczyła ponad 40 
rodzin. W tymże roku położo-
no kamień węgielny pod bu-
dowę synagogi, utworzono 

szkołę religijną, a tak-
że cmentarz. W 1945 r. 
do miasta przyjecha-
ło około 90 rodzin ży-

dowskich z ZSRR. W 1946 r. w 
Ziębicach mieszkało1409 Ży-
dów. Rok później założyli tu 
dom kultury z biblioteką; dzia-
łała też organizacja robotnicza 
„Bund”. W latach pięćdziesią-
tych większość wyemigrowa-
ła do Izraela. Do dziś pozosta-
ło tu z ich grona zaledwie kilka 
osób. BARBARA RAK

Czwarty już Festyn Rodzinny 
w Namysłowie był okazją do 
spotkania, wspólnej zabawy, a 
także refleksji.

W tym szczególnym roku, na-
znaczonym wielkimi wydarze-
niami w życiu Kościoła i Polski, 
uczestnicy IV edycji festynu mogli 
obejrzeć m.in. program artystycz-
ny ku czci Jana Pawła II oraz słow-
no-muzyczny montaż patriotycz-
ny „Ojczyzna – Rodzina Rodzin” 

(na zdjęciu), nawiązujący do ob-
chodów XXV-lecia powstania „So-
lidarności”.

Nie brakło licznych imprez 
rozrywkowych. Na deskach estra-
dy wystąpiły zespoły „Namysło-
wianie” oraz „Akatyst”, Klub Tań-
ca Towarzyskiego i wokalistki z 
Namysłowskiego Ośrodka Kultu-
ry oraz klub BUSHI z pokazem 
japońskich sztuk walki. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół Dancing 
Queen. Na gości czekała m.in. lo-

teria fantowa oraz... zioła, które 
sprzedawali ojcowie franciszkanie 
z Opola. Wieczorem można było 
podziwiać pokaz ogni sztucznych 
i wziąć udział w zabawie tanecz-
nej przy muzyce zespołu „Horn”.

Festyn zorganizowany został 
przez Świetlicę Opiekuńczo-Wy-
chowawczą działającą pod patro-
natem Akcji Katolickiej przy para-
fii pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła oraz Namysłowski Ośro-
dek Kultury, kierowany przez dra 
Adama Zająca. Organizatorzy cie-
szyć się mogli życzliwym wspar-
ciem burmistrza Namysłowa 
Krzysztofa Kuchczyńskiego. Nad 
całością czuwała przewodnicząca 
Rady Miejskiej i zarazem prezes 
parafialnej Akcji Katolickiej Teresa 
Ceglecka-Zielonka.

AGATA COMBIK

Namysłów na koniec wakacji

Piosenka, taniec i zaduma

Z księgarskiej półki

W sercu
Wreszcie zadbali o mogiły przodków

Pamięć powróciła

Nagrobne napisy 
znowu stały się 
czytelne
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Verbum cum Musica

Z Biskupem
Po wakacyjnej przerwie ruszają 
biblijno-muzyczne spotkania.

W niedzielę 18 września o 
godz. 16.00  w  kościele  pw. 
Krzyża Świętego na Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu abp Ma-
rian Gołębiewski będzie mówił 
o problemach z prehistorią Biblii. 
Do udziału w części muzycznej 
organizatorzy – diecezjalny mo-
derator duszpasterstwa biblijnego 
o. dr Marian Arndt i grupa inicja-
tywna Stowarzyszenia Absolwen-
tów PWT – zaprosili chór „Ange-
lus” pod dyrekcją Barbary Szarej-
ko. Śpiewający w nim uczniowie 
wrocławskich szkół ogólnokształ-
cących wykonają trzy msze. JOS



Wielotomowa kronika 
parafialna pęka 
w szwach od ogromnej 
liczby zdjęć i zapisków. 
Nic dziwnego – wokół 
niedużej świątyni 
na wrocławskim osiedlu 
Psie Pole tętni życie. 

Wielkie uroczystości 
i spotkania w rodzinnym 
gronie, rekolekcje i świą-
teczne biesiady, bale, fe-
styny, ministranckie me-
cze, jasełka, pielgrzymki... 
Kilkanaście grup – które 
regularnie spotykają się 
oraz podejmują wciąż no-
we inicjatywy – tworzy 
niepowtarzalne oblicze 
parafii.

Nikt tu 
nie jest sam
Wśród wspólnot dzia-

łających pod skrzydłami śś. 
Jakuba i Krzysztofa, szcze-
gólnie długim stażem wy-
różnia się Zespół Charyta-
tywny. Wspiera sąsiadów 
w codziennych potrze-
bach, a także w sytuacjach 
szczególnych – jak pamięt-
na powódź w 1997 r. Kie-
rowany przez panią Ur-
szulę zespół odznacza się 
świetną organizacją. Każ-
dy jego członek jest odpo-
wiedzialny za jakiś region 
(np. część ulicy), na które-
go terenie dba o potrze-
bujących. Wolontariusze 
świadczą pomoc material-
ną, ale także duchową – 
przygotowując na przy-
kład chorych do pierwszo-
piątkowej spowiedzi i Ko-
munii św. Organizują m.in. 
obchody Dnia Chorego. 
Podejmują wciąż nowe 

inicjatywy – jak dziecięca 
świetlica pw. św. Jadwigi, 
Klub Seniora „Złoty Jesien-
ny Liść”, parafialna kawia-
renka. Ze świetlicy korzy-
sta codziennie przez kilka 
godzin nawet do 30 dzie-
ci. Mają zapewniony posi-
łek, pomoc w odrabianiu 
lekcji i wiele, wiele atrakcji 
– włącznie z wyjazdami w 
czasie letnich i zimowych 
ferii. Zadziwić może bo-
gaty program realizowa-
ny w Klubie Seniora, gdzie 
odbywają się spotkania w 
ramach poszczególnych 
kół zainteresowań, prelek-
cje specjalistów z różnych 
dziedzin, pokazy kulinar-
ne czy kosmetyczne, wy-
jazdy, zabawy...

Oazowicze 
i nie tylko
Długoletnią tradycję, 

sięgającą lat 70., ma w pa-
rafii także Ruch Światło–  
Życie. Działają tu 2 kręgi 
rodzin i 4 kręgi młodzie-
żowe, bardzo dużo osób 
korzysta z rekolekcji oazo-
wych. Wielu członków Ru-
chu współtworzy wspól-
notę ministrantów i lekto-
rów, a także scholę litur-
giczną. Oprócz niej dzia-
ła również – kierowany 
obecnie przez panią Lu-
cynę – chór uświetniają-
cy religijne uroczystości. 
„Ich spotkania to nie tylko 
próby śpiewu – podkre-
śla proboszcz, ks. Edward 
Leśniowski. – To ludzie, 
którzy po prostu lubią być 
ze sobą”.

Trzeba by jeszcze 
wspomnieć koniecznie 
o Radzie Parafialnej, Eu-
charystycznym Ruchu 
Młodych, Klubie Stu-
denckim, Kole Pielgrzy-

ma, Kole Przyjaciół Ra-
dia Maryja i TV Trwam, 
Żywym Różańcu... Szcze-
gólną wspólnotą jest na 
pewno grupa Anonimo-
wych Alkoholików „Bole-
sław”, gromadząca osoby 
wspierające się nawza-
jem w podjętej abstynen-
cji od alkoholu (niektó-
rzy, wcześniej uwikłani 
w nałóg, wytrwali w niej 
już ponad 10 lat!). Waż-
ną rolę pełni liczne grono 
katechetów, którzy mu-
szą ogarnąć swoją posłu-
gą ponad 1,5 tys. dzieci i 
młodzieży. Nie do prze-
cenienia jest także posłu-
ga Sióstr Maryi Niepoka-
lanej, które – oprócz roz-
maitych prac na rzecz pa-
rafii – prowadzą Dom Po-
mocy Społecznej dla po-
nad 40 osób.

Wspólnota pw. śś. Ja-
kuba i Krzysztofa gościn-
nie otwiera swe podwo-
je. Każdy może znaleźć tu 
swoje miejsce.
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PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. śś. Jakuba i Krzysztofa we Wrocławiu

Lubią być razem

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszy mnie bardzo zaangażowanie mieszkań-
ców w życie parafii – aktywność w poszcze-
gólnych grupach, a także zrozumienie dla 
spraw gospodarczych. Wiązały się one w ostat-
nim czasie m.in. z budową nowych kościo-
łów (w latach 80. wydzielono z naszej wspól-
noty dwie nowe parafie), licznymi remontami. 
Optymizmem napawa fakt, że od 1945 r. w pa-
rafii zrodziło się aż 15 powołań kapłańskich i 5 
zakonnych; obecnie do święceń przygotowuje 
się dwóch kleryków. 
Szukamy wciąż nowych sposobów pogłębiania 
formacji chrześcijańskiej. Jednym z nich jest 
kwartalnik „Żyć wiarą”. To nie tylko kronika ży-
cia parafialnego, ale także rodzaj katechezy dla 
dorosłych. Podejmujemy tu tematy związane z 
prawdami wiary, zasadami życia chrześcijań-
skiego. Kwartalnik jest czymś w rodzaju moje-
go listu do parafian, rozdajemy około 1000 je-
go egzemplarzy. Nową formą kontaktu z wier-
nymi jest internetowa strona parafii: www.psie-
pole.archidiecezja.wroc.pl. Zapraszamy do jej 
odwiedzania! 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziele i święta: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 18.30
 Dni powszednie: godz. 7.00, 18.30wroclaw@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
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Kościół parafialny
zawiera fragmenty 

średniowiecznych murów 
dawnej świątyni

KS. KAN. 
EDWARD 

LEŚNIOWSKI
Święcenia kapłańskie przy-
jął 25. 05. 1974 r. Jest pro-
boszczem w parafii pw. 
św. Jakuba i Krzysztofa od 
1987 r. Przedtem pracował 
w Wałbrzychu.


