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Setki książek i maskotek dla dzieci zebrali 
studenci podczas Bożonarodzeniowej 

Akcji Charytatywnej (BACh), przeprowa-
dzonej na uczelniach stolicy Dolnego 
Śląska. Dary trafią do wrocławskich domów 
dziecka oraz na Syberię, m.in. do świetlic 
sióstr boromeuszek. Zorganizowana po 
raz trzeci, wymyślona przez studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego akcja tym 
razem miała wymiar międzyuczelniany. 
Patronat nad tegoroczną edycją sprawo-
wali rektorzy: UWr – prof. Leszek Pacholski 

oraz Papieskiego 
Wydziału Teologicznego 
– ks. prof. Józef Pater. 
Zakończył ją 11 grudnia 
koncert w Oratorium 
Marianum, gdzie wy-
stąpili m.in. studenci 
Wrocławskiej Akademii 
Muzycznej. 

„BACh” MIĘDZY UCZELNIAMI

Asia 
Kulpaczyńska 
prowadziła 
zbiórkę 
maskotek
na Papieskim 
Wydziale 
Teologicznym

Kolejne dni Adwentu ma-
ją swój niepowtarzal-

ny „smak” i barwną opra-
wę, nie tylko liturgiczną. 
Tradycyjne skoki przez skó-
rę z okazji Barbórki, od-
wiedziny św. Mikołaja, uro-
czystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP i towarzy-
szące jej co roku obłóczy-
ny alumnów, podejmowane 
chętniej niż zwykle chary-
tatywne akcje... To wszyst-
ko przypomina, że święta 
tuż, tuż. Choć w witrynach 
sklepów już dawno zapło-
nęły lampki na choinkach i 
wszędzie słychać słowa ko-
lęd, warto pozostać jesz-
cze trochę w kręgu rorat-
nich lampionów i adwento-
wej ciszy. Przeżyć „powo-
li i ze smakiem” dni oczeki-
wania na Boże Narodzenie. 
Na chwile przedświątecznej 
zadumy proponujemy mię-
dzy innymi spotkanie z nie-
zwykłym wrocławianinem, 
zwanym Świadkiem Bożej 
dobroci.  

30 alumnów przyjęło strój duchowny

Należą do Chrystusa
„Panie Jezu, pragnę coraz bardziej 
upodabniać się do Ciebie (...). 
Spraw, proszę, aby sutanna, którą 
otrzymałem, była zewnętrznym 
znakiem przynależności do Ciebie 
i wyrazem usilnego starania
o wewnętrzną przemianę...”.

Tymi słowami modlą się 
alumni przed przyjęciem stroju 
duchownego – zewnętrznego 
znaku kroczenia drogą powo-
łania kapłańskiego. 8 grudnia 
30 kleryków III roku przyjęło 
sutannę podczas Eucharystii w 
katedrze wrocławskiej. Dzień 
ten to także imieniny metropo-
lity wrocławskiego abpa Maria-
na Gołębiewskiego. Z tej okazji 
na zakończenie uroczystości w 
katedrze najlepsze życzenia 
złożyli Arcybiskupowi alumni 
i przełożeni seminarium z rek-
torem ks. Marianem Biskupem 
na czele oraz proboszcz kate-
dry ks. Adam Drwięga.

„Symbolika szaty od wie-
ków była bardzo wymowna” 
– przypomniał abp Marian Go-

łębiewski w homilii 
wygłoszonej 8 grud-
nia. Przywołał biblijne 
sceny i słowa mówią-
ce o znaczeniu stro-
ju – m.in. zostawienie przez 
Eliasza płaszcza Elizeuszowi, 
co symbolizowało przekazanie 
misji, opis szat kapłańskich w 
Księdze Kapłańskiej czy szatę 
godową, która w Nowym Te-
stamencie jest symbolem ła-
ski uświęcającej. Metropoli-
ta zaznaczył, że sutanna jest 
znakiem przynależności do 

Chrystusa i zerwania 
z przywiązaniem do 
świata. Oznacza całko-
wite powierzenie swo-
jego losu Panu Bogu.

Po uroczystej Eucharystii 
alumni, którzy przyjęli strój 
duchowny, wystawili w auli Pa-
pieskiego Wydziału Teologicz-
nego inscenizację dla rodziców 
i zaproszonych gości. W autor-
skiej sztuce ukazali sens wybo-
ru drogi powołania, który trze-
ba codziennie ponawiać.

KL. KACPER RADZKI

Alumni tuż 
przed przyjęciem 
sutanny
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AŻ DWÓCH BISKUPÓW 
odwiedziło parafię wroc-
ławską, której patronuje św. 
Mikołaj, w dzień odpustu 6 
grudnia. Ojcowie paulini, któ-
rzy prowadzą wspólnotę, za-
dbali, by tegoroczna uroczy-
stość miała wyjątkową opra-
wę. Koncelebrowanej Mszy 
św. przewodniczył abp Marian 
Gołębiewski. Na koniec liturgii, 
ku uciesze dzieci, w drzwiach 

kościoła przy ul. św. Antoniego 
stanął przybysz z Miry – św. bi-
skup Mikołaj. I choć czuł się tro-
chę niepewnie przy Metropolicie 
wrocławskim, szybko podbił ser-
ca maluchów – i nie tylko – 
rozdawanymi prezentami. Św. 
Mikołaj był hojny także dla du-
chownych (patrz: zdjęcie). Ale 
przecież przez cały rok byli 
grzeczni, więc zasłużyli na po-
darunek.

Święty Mikołaj we Wrocławiu

DUSZPASTERSTWO ŚRO-
DOWISK TWÓRCZYCH 
WE WROCŁAWIU na spot-
kanie ze św. Mikołajem za-
prosiło dzieci, a także... me-
lomanów. W kościele pw. św. 
Marcina zgromadziło się 6 
grudnia ok. 120 wychowanków 
trzech wrocławskich świet-
lic środowiskowych prowa-
dzonych przez: Siostry Notre- 
-Dame, Caritas (świetlica przy 
ul. Słowiańskiej) oraz parafię 
św. Jakuba i św. Krzysztofa. 
W ramach krótkiej inscenizacji 
św. Mikołaj otoczony gromad-
ką aniołków (na zdjęciu) odczy-
tywał dziecięce listy i zmagał 
się z diabelskimi podstępami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
duszpasterstwa, którym opieku-
je się ks. Robert Zapotoczny. 
Dzieci mogły otrzymać podarun-
ki dzięki artystom, grupie wo-
lontariuszy z I roku Papieskiego 
Wydziału Teologicznego oraz 
z Podyplomowego Studium 
Teologii i wielu ofiarodaw-
com, wśród których znalazł 
się cukiernik Wincenty Wolak. 
Impreza odbyła się pod pa-
tronatem biura poselskiego 
Wiesława Kiliana.
Wieczorem w kościele pw. św. 
Marcina wystąpił także chór 
Schola Gregoriana Silesiensis, 
który odśpiewał Nieszpory ku 
czci św. Mikołaja.

WIERNI Z PARAFII PW. 
ŚW. JADWIGI na wrocław-
skim Kozanowie po raz ko-
lejny wsparli hojnymi datkami 
Polaków ze Lwowa. 4 grudnia, 
z okazji „Dnia modlitw i po-
mocy materialnej Kościołowi 
na Wschodzie”, gościem parafii 
był ks. Wiesław Dorosz, wikary 
z lwowskiej katedry pod we-
zwaniem Wniebowzięcia NMP.

Na wszystkich niedzielnych 
Mszach św. głosił kazania, w 
których nawiązywał do sytu-
acji Kościoła rzymskokatoli-
ckiego i wiernych w dzisiej-
szym Lwowie. Datki złożone 
na jego ręce będą przezna-
czone, zgodnie z hasłem akcji 
„Przywracajmy nadzieję ubo-
gim”, na pomoc dla najuboż-
szych, w tym na zakup węgla.

Dla Polaków we Lwowie
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W WIGILIĘ UROCZYSTO-
ŚCI NIEPOKALANEGO PO-
CZĘCIA NMP w kaplicy pod 
takim wezwaniem w domu ma-
cierzystym sióstr jadwiżanek 
we Wrocławiu odbyła się uro-
czysta Msza św. Przewodniczył 
jej franciszkanin o. prof. 
Andrzej Walko, wykładow-
ca franciszkańskiego semina-
rium we Wrocławiu. Przy ołta-
rzu stanęli także księża: Robert 
Zapotoczny, Alojzy Ślósarczyk, 
Krystian Hyla, Wiesław Wenz i 
Roman Maryński (na zdjęciu od 
lewej). W odpustowo-rocznico-
wej Eucharystii dziękczynnej za 
dar powołań zakonnych i w in-

tencji wszelkich łask Bożych za 
wstawiennictwem Niepokalanie 
Poczętej Maryi oprócz sióstr 
uczestniczyli wierni związani 
od lat z zakonną wspólnotą. 
W homilii o. A. Walko przypo-
mniał dogmat o Niepokalanym 
Poczęciu NMP oraz jesień 1905 
roku, kiedy po wielkim remon-
cie domu macierzystego jadwi-
żanek poświęcono ich kaplicę.
Mszę św. poprzedził koncert 
zespołu „Spirituals Singers 
Band”, od 28 lat wykonującego 
muzykę gospel. Sześcioro wo-
kalistów w znakomitym stylu, 
a cappella zaśpiewało utwory 
poświęcone nie tylko Maryi.

Odpust i 100-lecie
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RADIO RODZINA (92 
FM) prezentuje co ty-
dzień najnowsze wydanie 
„Gościa Niedzielnego”. 
Audycji przybliżających 
wybrane tematy podej-
mowane na naszych ła-
mach można słuchać w 

soboty o godz. 20.30 
i w niedziele o 9.40. 
Zapowiedzi artykułów 
można też znaleźć w 
dziale „aktualności” na 
stronie internetowej 
archidiecezji www.ar-
chidiecezja.wroc.pl

„Gość” w RR i Internecie



50-lecie kapłaństwa o. prof. Hugolina Langkammera OFM

Owocne życie
Teologiczna uczelnia uczciła 
jubileusz zasłużonego Profesora, 
dwa dni później pięciu biskupów 
udzieliło mu pasterskiego 
błogosławieństwa na jubileuszowej 
Mszy św.

We wtorek 6 grudnia w auli 
Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego spotkało się jego grono pe-
dagogiczne oraz przedstawicie-
le studentów duchownych i świe-
ckich. W ten sposób wyrazili oni 
wdzięczność wybitnemu bibliście, 
wykładowcy wrocławskiej uczel-
ni. Wymieniając w laudacji doro-
bek naukowy Jubilata, s. Ewa Je-
zierska wspomniała, że wśród 40 
doktoratów obronionych pod kie-
runkiem o. prof. Hugolina Lang-
kammera znalazły się trzy napisa-
ne przez wrocławskich biblistów: 
ks. Henryka Lempę, ks. Ryszarda 
Zawadzkiego i przez nią samą.

Jubilatowi złożyli życzenia 
m.in. abp Marian Gołębiewski, 
bp Ignacy Dec, rektor MWSD 
ks. Marian Biskup oraz rektor 
PWT ks. Józef Pater. Ten ostatni 
w imieniu senatu wydziału teo-

logicznego wręczył Ojcu Profe-
sorowi obraz przedstawiający Ja-
na Pawła II podczas celebracji Eu-
charystii.

Na zakończenie uroczysto-
ści Jubilat z uśmiechem opowie-
dział, jak trafił na spotkanie w au-
li PWT, które miało być niespo-
dzianką. Zwykle we wtorki przy-
jeżdża na cotygodniowe wykła-
dy. O tym, że tego dnia będzie 
inaczej, „ostrzegł” go prowincjał, 
który o planowanej uroczystości 
wcześniej przeczytał... we wroc-
ławskim „Gościu Niedzielnym”. 

W uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP o. prof. H. 
Langkammer dziękował Bogu 
za 50 lat kapłaństwa podczas 
Mszy św. koncelebrowanej, któ-
rej przewodniczył. Prezbiterium 
franciszkańskiego kościoła przy 
ul. Kasprowicza we Wrocławiu 
wypełnili współbracia zakonni 
Ojca Profesora oraz księża re-
prezentujący wyższe uczelnie 
katolickie i seminaria duchow-
ne. Zasiedli w nim również bi-
skupi: Tadeusz Rybak i Stefan 
Regmunt z Legnicy, Adam Odzi-
mek z Radomia i Gerard Kusz z 
Gliwic. 

Homilię wygło-
sił kard. Henryk Gulbi-
nowicz. „Dziękuję, że 
umiesz cieszyć się z 
osiągnięć drugiego czło-
wieka” – mówił do wzru-
szonego Jubilata, wrę-
czając mu Krzyż Tysiąclecia Bi-
skupstwa Wrocławskiego oraz 
pierścień 300-lecia PWT.

Ojciec prof. Hugolin Langkam-
mer urodził się w 1931 roku na 
Śląsku, wstąpił do seminarium 
ojców franciszkanów, studiował 
we Wrocławiu i Kłodzku, świę-

cenia kapłańskie przyjął 
w Częstochowie w 1955 
roku. Kontynuował stu-
dia najpierw na Katoli-
ckim Uniwersytecie Lu-
belskim, a dalej w Rzy-
mie na Biblicum – uczel-

ni specjalizującej się w kształce-
niu biblistów. Po studiach wykła-
dał nauki biblijne w Lublinie, a 
następnie we Wrocławiu. Był na-
uczycielem m.in. abp. Mariana 
Gołębiewskiego.

RADEK MICHALSKI,  
KUBA ŁUKOWSKI

Społeczny problem: nietrzeźwi kierowcy

Jak boli cierpienie innych
Policja dolnośląska zatrzymała 
w tym roku ponad 15 tys. 
pijanych kierowców. Ci, którzy 
nie dali się złapać, zabili już 
ponad 40 osób.

Policjanci i władze Wrocławia 
6 grudnia zaprosili do „Domu Ja-
na Pawła II” na Ostrowie Tumskim 
specjalistów z 
dziedzin pra-
wa, moralno-
ści i psycholo-
gii oraz dzien-
nikarzy, by 
wspólnie za-
stanawiać się 
nad sposoba-
mi walki z nie-
trzeźwością na 
drogach. Ho-

norowy patronat nad debatą, któ-
rej mottem były słowa Papieża Po-
laka: „Jak boli cierpienie innych”, 
objął abp M. Gołębiewski. „Każ-
dego dnia na polskie drogi wy-
ruszają pijani kierowcy wiozący 
śmierć. To krwawi żniwiarze” – 
mówił Metropolita w wystąpieniu 
otwierającym obrady. „Obojętnie, 

jak wysokie będą kary za te wy-
kroczenia, nie wolno zaniechać 
kształtowania właściwych postaw 
moralnych” – podkreślił.

Psychologiczne uwarunkowa-
nia zjawiska „jazdy na podwój-
nym gazie” przedstawiła dr Ewa 
Tokarczyk z Instytutu Transpor-
tu Drogowego w Warszawie, zaj-

mująca się resocjalizacją osób 
skazanych za kierowanie pojaz-
dami po pijanemu. „Sedno spra-
wy leży w niewiedzy na temat 
wpływu alkoholu na sprawność 
psychofizyczną – mówiła prele-
gentka i podkreślała, że każda, 
nawet najmniejsza ilość wypite-
go alkoholu obniża zdolność pro-
wadzenia samochodu.

„Ogromnym problemem jest 
społeczne przyzwolenie na jaz-
dę po spożyciu alkoholu” – mó-
wił szef dolnośląskiej policji gen. 
Andrzej Matejuk i zaznaczył, że 
walka z tym zjawiskiem nie leży 
tylko w gestii organów ścigania. 
Uczestnicy debaty mocno pod-
kreślali, że to od nas samych zale-
ży, czy wsiądziemy „po piwku” za 
kierownicę. KUBA ŁUKOWSKI

Od lewej  
bp I. Dec, o prof.  
H. Langkammer, 
ks. M. Biskup, 
ks. prof. J. Pater
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Debacie 
towarzyszyła 

wystawa 
wstrząsających 

zdjęć zrobionych 
przez policję 

na miejscu 
wypadków 

spowodowanych 
przez pijanych 

kierowców



Dziesięć lat po wszczęciu, 
pierwszego w powojennej historii 

archidiecezji wrocławskiej, procesu 
beatyfikacyjnego 

jego najważniejszy 
etap dobiegł końca.

tekst i zdjęcia 
JOLANTA SĄSIADEK

Idąc z wrocławskiej katedry w kierun-
ku wschodnim, przecinamy ul. kard. 
Stefana Wyszyńskiego i wchodzimy na 
Szczytnicką. Po lewej stronie wyłania 

się okazały budynek. Wybudowany przez 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi w la-
tach 1901–1902, mieścił Dom Dziecka i 
prywatną szkołę. W maju 1947 r., na mocy 
decyzji władz miejskich, sierociniec został 
przeznaczony na szpital miejski. Obiekt, 
odzyskany w 1998 r. przez jadwiżanki, po 
50 latach eksploatacji powrócił do prawo-
witych właścicielek w opłakanym stanie. 
Remont uwzględniający współczesne stan-
dardy wymagał ogromnego wysiłku. Dziś 
budynek, stanowiący część domu macie-
rzystego sióstr św. Jadwigi, usytuowane-
go przy ul. Sępa-Szarzyńskiego 29, wy-
gląda imponująco. Za bramą prowadzącą 
do klasztoru rozpościera się ogród. Choć 
przygaszony zimową scenerią, przycią-
ga atmosferą spokoju i bezpieczeństwa. 
Urządzenia do dziecięcych zabaw wska-
zują jego przeznaczenie. „Dla podopiecz-
nych naszego przedszkola to znakomite 
miejsce spacerów i tak ważnego dla nich 
ruchu na świeżym powietrzu” – mówi s. 
Franciszka Kozłowska, przełożona prowin-
cjalna. Przechodzimy obok groty z figu-
rą Maryi Niepokalanej, mijamy inne zaka-
marki sprzyjające zadumie, modlitwie, od-
poczynkowi. Jedna z sióstr emerytek nie-
sie ostatnie, listopadowe chryzantemy. „Z 
ogrodu chętnie korzystają też nasze sio-
stry – dodaje s. Franciszka. – Hodują tu 
kwiaty, by nie brakowało ich w naszych 
dwóch zakonnych kaplicach, w których co-
dziennie trwamy na modlitwie, medytacji, 
Eucharystii w różnych intencjach”.

Z miłością do ludzi

Oprowadzając po domu, przełożona po-
kazuje sale przedszkolne, gdzie w sześciu 
grupach codziennie przebywa około 150 
dzieci. Każda urządzona jest inaczej, ale 
wszystkie są bajecznie kolorowe, z ciekawy-
mi, radosnymi dekoracjami, przyciągający-
mi wzrok kącikami gier i zabaw. Nie braku-

je tu także miejsca dla domowych 
zwierzątek – ulubieńców nie tylko 
przedszkolaków. Często przynoszą 
je właśnie dzieci, by podzielić się 
z rówieśnikami radością kontaktu 
z futerkowymi, pływającymi lub skrzydlaty-
mi pupilami. To jedna z lekcji dzielenia się 
tym, co najbardziej ukochane, z innymi. Ja-
dwiżanki bowiem mają w swoim charyzma-
cie wychowanie, naukę i chrześcijańską for-
mację podopiecznych. Służą temu codzien-
ne zajęcia w grupach, katecheza i lekcje ję-
zyków, zabawy w „suchym basenie” wypeł-
nionym kolorowymi piłeczkami, okazjonal-
ne spotkania i występy w auli, do której 
przybywają dzieci i ich rodzice, a także od-
mawiane razem modlitwy, uczestnictwo w 
nabożeństwach i Mszach św.

Z wychowawczo-formacyjnej działal-
ności sióstr korzystają także licealistki  
i studentki, dla których wygospodarowa-
no salę spotkań. Mogą tam porozmawiać, 
podzielić się radościami, wymienić do-
świadczenia, uzyskać poradę w kłopotach 
i wsparcie w trudach, obejrzeć dobry film 
czy posłuchać muzyki. Dziewczęta chęt-
nie też wstępują do klasztornej kaplicy na 
chwilę wyciszenia, refleksji, rozmowy z 
Bogiem. Mają  możliwość uczestniczenia 

w organizowanych przez siostry 
comiesięcznych dniach skupienia 
i rekolekcjach w okresie ferii zi-
mowych czy wakacji letnich. 

Kontynuując dzieło miłosier-
dzia ks. Roberta Spiskego, zajmującego 
się opuszczonymi dziećmi, młodzieżą i 
ubogimi, wrocławskie jadwiżanki otwo-
rzyły w styczniu 2002 r. jadłodajnię dla sa-
motnych, zagubionych, głodnych i pozba-
wionych środków do życia. Każdego dnia 
korzysta z niej około 270 osób, które mię-
dzy godz. 12.00 a 14.00 otrzymują ciepły 
posiłek. Wśród stałych bywalców nie bra-
kuje ludzi starszych, schorowanych, ale 
także młodych matek z dziećmi. Wszyscy 
oni przyzwyczaili się, że jedzenie poprze-
dza modlitwa. Nauczyli się też szanować 
zwyczaje sióstr i potrzeby współtowarzy-
szy niedoli.

Założyciel

Apostoł Wrocławia i miłosierdzia, 
wrocławski Świadek Bożej dobroci – tak 
mówiono o nim już za życia. Urodził się 
29 stycznia 1821 r. w parafii pw. św. Ja-
dwigi w Leśnicy pod Wrocławiem (kiedyś 
wioski, dziś wielkomiejskiego osiedla) ja-

W kolorowych 
salach maluchom 
miło upływa czas
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Ks. dr Michał Machał, postulator diecezjalny sprawy beatyfikacyjnej ks. Roberta Spiskego, zakończył pracę w Rzymie 

Świadek Bożej dobroci
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ko trzecie dziecko w ubogiej rodzinie An-
toniego Spiskego i Tekli z domu Hermann. 
Po chrzcie, 2 lutego 1821 r., na którym na-
dano mu imiona Józef, Antoni, Robert „… 
przyniosła go do domu rozpromieniona 
babcia ze słowami: »Przynoszę wam księ-
dza«. Nie ulega wątpliwości, że rodzice w 
swej wzruszającej pobożności takie ży-
czenie wyrazili, aby móc to dziecko kie-
dyś poświęcić Bogu w świętości stanu ka-
płańskiego. Lecz ich wielka bieda zdawała 
się stać na przeszkodzie temu pragnieniu” 
– czytamy w „Historii Zgromadzenia Sióstr 
Świętej Jadwigi” autorstwa redemptorysty 
o. dra Józefa Schwetera.

Dla Pana Boga jednak nie ma prze-
szkód. Ubogim, ale rozmodlonym chłop-
cem zajął się katecheta szkoły katedral-
nej, zabierając go do internatu św. Jana 
i instytutu śpiewu chłopięcego dla chó-
ru przy katedrze wrocławskiej. Dążenie 
do kapłaństwa wbrew wszelkim proble-
mom zostało nagrodzone i kolejni pro-
tektorzy umożliwiali młodemu Roberto-
wi Spiskemu naukę. Po gimnazjum studio-
wał on teologię na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, mieszkając nadal w gimnazjal-
nym konwikcie, gdzie pomagał w wy-
chowaniu i kształceniu młodszych kole-
gów. W końcu trafił do seminarium. Mło-
dzieńcze zapiski kleryka Roberta Spiske-
go z 1846 r. pokazują jego kapłańską gor-
liwość, litościwą miłość, głębokie przemy-
ślenia, szerokie horyzonty, żar serca, siłę 
woli oraz niezachwiane zaufanie i odda-
nie Bogu. Wyświęcony przez bpa Melchio-
ra von Diepenbrocka w kościele Świętego 
Krzyża 18 czerwca 1847 r., podjął duszpa-
sterskie wyzwania. Założył Stowarzysze-
nie św. Jadwigi, a w końcu zgromadzenie 
zakonne. W miarę wzrostu liczby powo-
łań zakładał domy dziecka i placówki wy-
chowawczo-opiekuńcze. Jego kapłaństwo 
znaczone było miłosierdziem i działalnoś-
cią kaznodziejską. Wierność, miłość, nie-
zmordowana praca i gotowość do wszel-
kiej ofiary charakteryzowały ks. R. Spiske-
go aż do końca. Zmarł 5 marca 1888 r., a 
pochowany został w podziemiach katedry 
wrocławskiej.

Droga na ołtarze

Na początku lat sześćdziesiątych s. Ce-
lina Stróżyńska i s. Miriam Marcinczak 

znalazły w piwnicach domu macierzyste-
go zgromadzenia prawdziwy skarb. W nie-
dzielne popołudnie udały się do tak zwa-
nych katakumb, gdzie w jednym z ciem-
nych kątów natrafiły na pismo z lakową 
pieczęcią rzymską oraz otwartą skrzyn-
kę z dokumentami i kazaniami ks. Rober-
ta Spiskego. Bezcenne znalezisko przele-
żało w klasztorze czas komunistycznej na-
gonki na Kościół i zakony. Dopiero w la-
tach siedemdziesiątych, gdy przełożoną 
prowincjalną została s. Gaudencja Niedzie-
la, akta zostały oczyszczone i uporządko-
wane. Kazania pisane niezwykle drobnym 
gotykiem niemieckim przysporzyły wielu 
kłopotów przy przepisywaniu i tłumacze-
niu. Tego mozolnego i arcytrudnego zada-
nia podjęły się autochtonka i germanistka 
mgr Wanda Jarosz oraz jej córka dr Ewa Ja-
rosz-Sienkiewicz. 

W 1983 r. w podziemiach katedry 
wrocławskiej dokonano ekshumacji do-
czesnych szczątków ks. R. Spiskego, a 5 
marca 1984 przeniesiono je do kaplicy do-
mu macierzystego sióstr jadwiżanek. Od 
tego roku siostry trwają na modlitwie przy 
grobie Ojca Założyciela w intencji jego be-
atyfikacji, łask potrzebnych całemu zgro-
madzeniu oraz wszystkich, którzy proszą 
o wstawiennictwo za jego przyczyną. Ka-
plicę nawiedzają też wierni z różnych za-
kątków kraju i zagranicy. 

W pierwotnej kaplicy zgromadzenia 
pw. św. Jadwigi urządzono muzeum pa-
mięci Ojca Założyciela. 5 marca 1993 r. 
kard. Henryk Gulbinowicz uroczyście za-
inaugurował proces beatyfikacyjny ks. 
Roberta Spiskego na szczeblu diecezjal-
nym. Pierwszym postulatorem został ks. 
dr Józef Lisowski, a wicepostulatorem 
ks. dr Michał Machał, który 14 czerwca 
1994 r. przejął zadania postulatora. W 
styczniu 1995 r. Metropolita wrocławski 
zawiózł do Rzymu wstępne dokumenty 
oraz prośbę o nadanie tytułu sprawy, a 
14 czerwca tegoż roku, podczas pierw-
szej sesji procesowej, w skład Trybunału 
do sprawy beatyfikacyjnej weszli: ks. dr 
Alojzy Ślósarczyk, ks. inf. Stanisław Pie-
traszko, s. Marietta Sobota, ks. Roman 
Maryński i s. Miriam Marcinczak. 

31 grudnia 2000 r. zakończył się diece-
zjalny etap procesu beatyfikacyjnego i je-
go akta przewieziono do Kongregacji do 
spraw Kanonizacyjnych. Od 2001 r. ks. dr 

Michał Machał przebywał 
w Rzymie, koordynując 
prace nad gromadzeniem 
i opracowaniem materia-
łów historycznych. Efek-
tem zakończenia waty-
kańskiego etapu proce-
su jest wydane w listo-
padzie „Positio”, a więc 
zbiór dokumentów, wyni-
ków badań naukowych, opinii i świadectw 
dowodzących heroiczności cnót Kandyda-
ta na ołtarze. Komisja historyczna, która 
jednomyślnie zatwierdziła ten dokument, 
obradowała 19 kwietnia od godz. 17.00 
do 18.30 – dokładnie w tym czasie świat 
dowiedział się, że kolejnym następcą św. 
Piotra został Benedykt XVI. U Pana Boga 
nie ma przypadków… 

Ks. dr Michał Machał, postulator diecezjalny sprawy beatyfikacyjnej ks. Roberta Spiskego, zakończył pracę w Rzymie 

Świadek Bożej dobroci

To był wyjątkowo trudny proces. 
Przede wszystkim dlatego, że ty-

powo historyczny, oparty wyłącznie 
na dokumentach pochodzących z XIX 
w., zwykle rękopisach. Kandydat na 
ołtarze żył i działał w niemieckim 
Wrocławiu, więc wszystkie materiały 
wymagały tłumaczenia. Dodatkowo 
utrudniał je nie tylko oczywisty brak 
naocznych świadków, ale także brak 
emocjonalnego odniesienia Polaków 
do ks. Roberta Spiskiego, zupełnie 
inaczej niż na przykład w odniesieniu 
do ks. Blachnickiego czy Jana Pawła 
II. Tym bardziej cieszę się, że komi-
sja historyczna jednogłośnie przyjęła 
procesową dokumentację.

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR MICHAŁ MACHAŁ

Kaplica 
pw. św. Jadwigi 

stała się muzeum
ks. R. Spiskego. 

Na zdjęciu od lewej: 
s. F. Kozłowska, 

ks. M. Machał
i s. Marietta 

Sobota
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Wrocław we władaniu górników

Barbórka na Rynku
Prezydent Rafał Dutkiewicz oddał 
Wrocław we władanie górników.

Symboliczne przekazanie 
kluczy do bram miasta odby-
ło się na Rynku, podczas Bar-
bórki, 6 grudnia. W uroczy-
stościach wziął udział kard. se-
nior Henryk Gulbinowicz, któ-
ry przewodniczył koncelebro-
wanej Eucharystii w bazylice 
garnizonowej pw. św. Elżbie-
ty. „Bóg ma do was zaufanie – 
mówił Kardynał – bo to właś-
nie w wasze ręce złożył natu-
ralne bogactwa ziemi”. Doce-
niając górniczy talent i wysiłek 
podejmowany dla dobra kraju 
życzył zebranym bezpiecznej 
pracy i opieki św. Barbary.

Przy ołtarzu stanęli duszpa-
sterze górników z okręgu wał-
brzyskiego i lubińskiego Za-
głębia Miedziowego, na czele 
z ks. Marianem Kopką. Homi-

lię wygłosił ks. Jan Klinkowski 
z diecezji legnickiej. Odnosząc 
się do wielowiekowych tradycji 
górnictwa zauważył, że stare 
cywilizacje w znacznej mierze 

właśnie na górnictwie opiera-
ły swą siłę. Upadały natomiast, 
gdy zaczynała się rabunkowa 
gospodarka zasobami i ginął 
etos górniczy.

Na drugą część uroczysto-
ści, na wrocławskim Rynku, 
złożył się program artystyczny 
z tradycyjnym „skokiem przez 
skórę” (na zdjęciu) – obrzędem 
przyjęcia kolejnych osób do 
górniczej braci.

Tegoroczne obchody bar-
bórkowe pierwszy raz połączy-
ły wszystkie środowiska zwią-
zane z górnictwem, od Poli-
techniki Wrocławskiej, przez 
centra badawczo-rozwojowe, 
projektowe, po kopalnie węgla 
i górnictwo nafty i gazu.

KS. JANUSZ GORCZYCA

18 tysięcy książek przy ul. Grabiszyńskiej...

Na herbatę do biblioteki
Według zamysłu ks. Franciszka 
Głoda, proboszcza parafii 
pw. św. Elżbiety, biblioteka 
ma być przede wszystkim 
miejscem spotkań.

Można tu nie tylko znaleźć 
potrzebną książkę, ale również 
posiedzieć, porozmawiać i na-
pić się herbaty. Jedną z czytelni-
czek biblioteki jest Teresa – stu- 
dentka fizyki, która ostat-
nio wypożyczyła „Żółty ze-
szyt” św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus. „Po prostu chodzę i 
się rozglądam – mówi, zapyta- 
na, jakiej pozycji obecnie szu-
ka. Dodaje, że nie czeka, aż 
podejdzie do niej bibliote- 
karka, lecz sama wypełnia kartę.

Tym, co odróżnia to miej-
sce od innych bibliotek, jest 
ciepła atmosfera. Budują ją 
pracujący tu społecznie wo-
lontariusze. „ Jesteśmy tu z 
własnej woli, a nie z obowiąz-
ku” – mówią państwo Mirosła-
wa i Józef, którzy służą czytel-
nikom już 12 lat.

Biblioteka czynna jest od 
poniedziałku do soboty, w go-
dzinach od 16.00 do 18.00. Co-

dziennie dyżur mają 2 osoby. 
Oprócz nich jest jeszcze pa-
ni Asia, która kataloguje sta-
le powiększany, liczący obec-
nie 18 tysięcy woluminów księ-
gozbiór. Na setkach metrów 
półek można znaleźć pozycje 
głównie z dziedziny filozofii 
i teologii. Jest również spo-
ro książek o tematyce histo- 
rycznej i psychologicznej. W 
czytelni można tak-
że skorzystać z en-
cyklopedii i słow-
ników. „Młodzież 
najchętniej się-
ga po lektury szkol-

ne – mówi pani Mirosława. – 
Ja ostatnio znalazłam »Opo-
wieść Wigilijną« Charlesa 
Dickensa dla mojego wnuka” 
– dodaje. 

Bibliotekę otwarto 2 mar-
ca 1977 r. Od początku pro-
wadzi się w niej kronikę. Zapi-
ski i zdjęcia z kolejnych lat mó-
wią m.in. o dorocznych spotka-
niach opłatkowych i organiza-

cyjnych. Jest w niej rów-
nież wpis abpa Mariana 
Gołębiewskiego, doko-
nany podczas tegorocz-
nej wizyty w parafii.

KUBA ŁUKOWSKI

Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży zaprasza na 

„Szopkę bożonarodzeniową” 
– teatralno-wokalne przed-
sięwzięcie organizowane na 
wrocławskim Rynku przy bet-
lejemskiej stajence, która sta-
nie tam już 22.12. Świąteczny 
program artystyczny będzie 
trwał 23.12 od godz. 15.00 i 
26.12. od godz. 14.00. W jego 
ramach wystąpią rozmaite ze-
społy muzyczne, schole, ama-
torskie teatry, indywidualni 
wykonawcy, a także wojsko-
wa orkiestra dęta. Na wroc-
ławskim rynku posłuchamy 
kolęd, obejrzymy jasełka i po-
kaz dawnych tańców. 23.12. 
ok. godz. 16.45, po wspólnym 
odśpiewaniu kolęd, przedsta-
wiciele władz miejskich i koś-
cielnych złożą wszystkim ży-
czenia. W trakcie występów 
23 i 26.12 członkowie KSM, 
przebrani za rzymskich legio-
nistów, przeprowadzą kwe-
stę, z której fundusze prze-
znaczone zostaną na doży-
wianie dzieci dwóch wrocław-
skich szkół podstawowych.

  

PR
Z

EM
YS

ŁA
W

 P
ER

U
C

KI
 

KU
BA

 Ł
U

KO
W

SK
I

Pani Mirosława 
od 12 lat 
pracuje 
społecznie 
w bibliotece 

KSM zaprasza

Szopka



„W noc śmierci Papieża dzwony 
w kościele biły ponad dwie 
godziny.

Dwa kwadranse po półno-
cy powiedziałem ministrantom, 
żeby przestali” – opowiada ks. 
Kazimierz Rącki (na zdjęciu), 
proboszcz wspólnoty pw. św. 
Marcina w Krzelowie. W dzień 
pogrzebu Ojca Świętego kapłan 
zaproponował swym parafia-
nom, by co miesiąc gromadzi-
li się na Eucharystii w godzinie 
śmierci Papieża. 

Po raz siódmy taka Msza św. 
była sprawowana 2 grudnia. O 
godz. 21.00 w krzelowskim koś-
ciele Apelem Jasnogórskim mod-
litwę rozpoczęło kilkadziesiąt 
osób. Dzieci i dorośli przynieśli 
znicze, które zapalili dokładnie 
o 21.37. Wtedy też rozległo się 
bicie rozbujanych przez mini-
strantów dzwonów na świątyn-
nej wieży. Następnie wszyscy w 
modlitewnym skupieniu przeszli 
na plac przed kościołem. Przy 
krzyżu ustawili świecące znicze 
i zaśpiewali „Barkę”. 

Według zamysłu Probosz-
cza, comiesięczne modlitwy 
w intencji beatyfikacji Papieża 
Polaka planowane są do dnia 
rocznicy jego śmierci. Kapłan 
nie wyklucza jednak, że będą 
one odprawiane dłużej. „Wie-
czorna Eucharystia jest drugą 
sprawowaną w tym dniu, a mi-
mo to jest na niej zawsze dużo 
wiernych” – mówi pani Elżbie-
ta z rady parafialnej.

KUBA ŁUKOWSKI

Co miesiąc Msza św.

Krzelów, godz. 21.37
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W parafii pw. Macierzyństwa NMP we Wrocławiu

Rocznica chóru
Uroczystym koncertem po- 

przedzającym dzień św. Ce- 
cylii, patronki muzyki kościelnej, 
uczcił swój pierwszy rok śpie-
wania chór „Cantate Mariae”. 
Działa on pod kierunkiem 

Anny Michalak, poznanianki na 
co dzień pracującej w Operze 
Wrocławskiej. 26-osobowy 
chór ćwiczy w poniedziałki o 
19.00. w parafialnym ośrodku 
katechetycznym. TB

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

W świecie bez dwóch zmysłów
Nie widzieć i nie słyszeć 
to nie znaczy nie odczuwać...

Wiedzą o tym wolontariu-
sze pomagający osobom głucho-
niewidomym. Od 10 lat działa-
ją oni również we Wrocławiu. 
Wśród ich podopiecznych znaj-
dują się także osoby z częścio-
wym upośledzeniem obu zmy-
słów. W sobotę 26 listopada 
uczestniczyli oni w Mszy św. w 
kościele pw. św. Wojciecha, ce-
lebrowanej przez o. Bartłomie-
ja Wolfszlegera OP i tłumaczące-
go homilię na język migowy ks. 
Sławomira Fernholza, jednego z 
dwóch w diecezji duszpasterzy 
osób niesłyszących i niewido-
mych (to duszpasterstwo istnie-
je we Wrocławiu od 30 lat). 

Na spotkanie po liturgii przy-
szło 70 osób z około 90, nad 

którymi wrocławskie Towarzy-
stwo Pomocy Głuchoniewido-
mym sprawuje opiekę, oraz go-
ście z centralnego zarządu to-
warzystwa, w tym  przewodni-
czący Grzegorz Kozłowski. Jak 
zaznaczył w rozmowie z GN ks. 

S. Fernholz: „Bardzo ważne w 
pomocy osobie głuchoniewido-
mej jest zdiagnozowanie, któ-
ry ze zmysłów utraciła ona naj-
pierw i która niepełnosprawność 
(brak wzroku czy słuchu) ukształ-
towała jej psychikę. Dzięki temu 

skuteczniej można dobrać odpo-
wiednią dla niej metodę kontak-
tu”. Wolontariusze TPG spoty-
kający się przy Duszpasterstwie 
Akademickim „Dominik” od ro-
ku uczą się alfabetu dotykowego. 

Słowa-zdania 
„piszą” pal-
cami na dłoni 
osoby głucho-
niewidomej.  

Po czę-
ści oficjalnej 
spotkania roz-
poczęło się 
popo łudn ie 

kulturalne. Goście, ich rodziny i 
wolontariusze mogli posłuchać 
zespołu muzycznego oraz po-
oglądać dotykiem rzeźby wyko-
nane przez osobę niewidomą – 
członka towarzystwa.

RADEK MICHALSKI

Zabytkowy 
dominikański 
refektarz, 
w którym 
odbyło się 
spotkanie, 
wypełnił się 
niemal po brzegiRA

D
EK

 M
IC

H
AL

SK
I

Dwie parafie wrocławskie zna-
lazły się wśród pięciu lau-

reatów plebiscytu „Dobre prak-
tyki”. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się 3 grudnia, z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych. Kapituła 
plebiscytu wyróżniła parafię 
pw. św. Antoniego, prowadzącą 
„Wspólnotę Muminki”, za pracę 
integracyjną z dziećmi, młodzieżą 
i osobami ze sprzężonymi niepeł-
nosprawnościami. Parafia pw. św. 
Andrzeja Boboli (na Kuźnikach) 
została wyróżniona za wybudo-
wanie kościoła całkowicie dostęp-
nego dla niepełnosprawnych.

Uroczystość sobotnia rozpo-
częła się Mszą św. w katedrze 
wrocławskiej, pod przewodni-
ctwem infułata ks. Adama Drwię-
gi. Później, w auli PWT, nastąpiło 
ogłoszenie wyników plebiscytu, 
zorganizowanego przez Wroc-
ławski Sejmik Osób Niepełno-
sprawnych. Uczestniczyło w nim 
19 podmiotów, między innymi 
wrocławski Hotel Holiday Inn, 
Biuro ds. Osób Niepełnospraw-
nych Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskie-
go i centrala Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Finał programu „Wrocław bez barier”

Przyjazne parafie



KS. KANONIK 
KRZYSZTOF 

BIGOŃ
W Świętem posługuje od 
2003 r. Wcześniej praco-
wał w Legnicy, Wrocławiu i 
Bielawie, a jako proboszcz 
w Wilkowie i Piskorzowie. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1985 r.

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Marcina w Świętem (dekanat Środa Śląska)

Parafia pielgrzymek i... futbolu

Zapraszamy do kościoła:
  Niedziele i święta: Święte – 7.30 i 12.00, Juszczyn 

– 9.00, Źródła 10.30
  Dni powszednie: Święte – 18.00 (lato), 17.00 (zima) 

Widoczna z daleka 
kościelna wieża ułatwia 
odnalezienie Świętego, 
leżącego na uboczu, 
kilka kilometrów 
od głównej drogi.

Murowana, wybudo-
wana w 1739 r. świąty-
nia urzeka swoim bo-
gatym – jak na barok 
przystało – i jednocześ-
nie przytulnym wnę-
trzem. Począwszy od 
końca XIX w. była kilka-
krotnie remontowana, 
dlatego prezentuje się 
dzisiaj bardzo dobrze. 
Umieszczona przy wej-
ściu do kościoła gablo-
ta informuje, że pierw-
sza wzmianka o Świę-
tem pochodzi z 1305 r. 
Ostatnio obchodzono w 
nim 700-lecie miejsco-
wości.

Pielgrzymki

Tym, co wyróżnia tu-
tejszą wspólnotę, jest 
częste i liczne pielgrzy-
mowanie. Autokar re-
gularnie wozi 40-oso-
bową grupę pątników 
do sanktuariów w całej 
Polsce. Dzieje się tak za 
sprawą Janiny Kuriaty – 
parafianki, która ostat-
nio zorganizowała 60. 
pielgrzymkę parafialną, 
tym razem do Wadowic. 
„Pani Jasia ma mi trochę 
za złe, że nie jeżdżę na 
trzydniowe pielgrzymki 
– opowiada proboszcz 
ks. Krzysztof Bigoń – a 
ja wciąż odpowiadam: 
»a kto za mnie w nie-
dzielę odprawi Msze 
św., i to w trzech koś-
ciołach?!«. Ale na jed-

nodniowe jeżdżę chęt-
nie” – dodaje. Wyjaz-
dy są okazją do nawią-
zywania kontaktów z 
innymi parafiami, na 
przykład ze wspólnotą 
z Kamieńca Ząbkowi-
ckiego (diecezja świd-
nicka), której probosz-
czem jest poprzedni 
duszpasterz Świętego 
ks. dziekan Rafał Ko-
złowski.

Piłka nożna

Sport to sposób ks. 
K. Bigonia na nawiąza-
nie kontaktu z młodzie-
żą. Za kościołem para-
fialnym znajduje się boi-
sko, na którym odbywa-
ją się regularne trenin-
gi 30-osobowej druży-
ny piłkarskiej ministran-
tów ze Świętego. „Czas 
spędzony z chłopakami 
spełnia również funkcję 
wychowawczą – podkre-
śla Proboszcz. – Pod-
czas naszych spotkań 
starają się być uprzej-
mi dla siebie”. Drużyna 
co roku bierze udział w 
turnieju „Boisko – Liga”, 
organizowanym w Śro-
dzie Śląskiej – ostatnio 
zajęła II miejsce. Obec-
nie chłopcy szykują się, 
pod kierunkiem swe- 
go duszpasterza-trene-
ra, do udziału w turnie-
ju halowym. 

Ministranci poma-
gają również Probosz-
czowi w porządkowa-
niu ogrodu i terenu 
wokół kościoła, a w let-
nie wieczory robią „og-
niska pod świerkami”, 
które swą nazwę za-
wdzięczają kilku rosną-
cym przy plebanii drze-
wom.

Wspólnota

Liczy 1680 wier-
nych. Tworzą ją miesz-
kańcy sześciu miejsco-
wości: Świętego, Bło-
ni, Juszczyna, Kadłuba, 
Przedmościa i Źródeł. 
Kapłan podkreśla, że 
„zapleczem duchowym” 
parafii jest sześć róż ró-
żańcowych.

„Mamy taki zwyczaj 
– mówi Proboszcz – że 
młodsze dzieci, które 
nie mogą jeszcze przyj-
mować Pana Jezusa w 
Komunii św., zamiast do 
niej podchodzą do bło-
gosławieństwa. Kreślę 
im wtedy znak krzyża 
na czole, a czasem też 
dostają coś słodkiego”.

KUBA ŁUKOWSKI

wroclaw@goscniedzielny.pl
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W samym 
środku miejscowości 
stoi kościół parafialny 
pw. św. Marcina

ZDANIEM PROBOSZCZA
W pracy duszpasterskiej ogromnie zależy mi na 
tym, aby mieć ciągły kontakt z dziećmi i mło-
dzieżą. W parafiach wiejskich, składających się 
z kilku wiosek, nie ma dla nich oddzielnych 
Mszy św. i trudno jest spowodować ich więk-
sze skupienie się na liturgii. Kiedy na Eucharystii 
jest mało młodych, odczuwam duży niepokój. 
Dlatego, aby mieć większy kontakt z nimi za-
cząłem prowadzić katechezę w gimnazjum w 
Środzie Śl., gdzie uczą się także moi parafianie. 
To właśnie kontakt z uczniami pozwala mi le-
piej przygotować niedzielną Eucharystię i więk-
sze uroczystości w parafii. Chciałbym, aby dzie-
ci i młodzież czuły się potrzebne we wspólno-
cie nie tylko wtedy, gdy szykują się do I Komunii 
św. czy bierzmowania. W Adwencie mają duży 
udział w przygotowywaniu Rorat. Wiem, że mo-
gę liczyć na parafian przy inwestycjach prowa-
dzonych w naszej świątyni. Udowodnili to już 
nieraz, a ostatnio przy remoncie muru okalają-
cego kościół parafialny.
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