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Alicja Majewska, Anna Pietrzak, 
Włodzimierz Korcz i Zbigniew Wodecki 

wystąpili 22 stycznia dla mieszkańców wspól-
noty pw. Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła. Artyści wykonali współczesne oraz 
tradycyjne kolędy, m.in. „Wśród nocnej ciszy” 
i „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, zaśpie-
wane w żywych, rytmicznych aranżacjach. 
Muzycznie koncert opracował W. Korcz, któ-
ry także akompaniował solistom.

Wykonawcy wystąpi-
li na zaproszenie ks. An-
drzeja Kuźmickiego, pro-
boszcza polanowickiej 
wspólnoty, a kilkunasto-
stopniowy mróz nie znie-
chęcił kilkusetosobowej 
publiczności przed przy-
byciem w niedzielne po-
południe do parafialnej 
świątyni. 

ZNANI I LUBIANI KOLĘDOWALI NA WROCŁAWSKICH POLANOWICACH

Włodzimierz 
Korcz, Alicja 
Majewska, 
Zbigniew 
Wodecki
i Anna Pietrzak 
wystąpili
w kościele
na wrocławskich 
Polanowicach

Przedstawiciele różnych 
wyznań chrześcijaństwa 

spotykają się na wspólnej 
modlitwie. Mimo narosłych 
nieporozumień to jedno 
imię „Jezus” sprowadza ich 
do wspólnego Apostolskiego 
Wyznania Wiary. Razem 
modlą się też o rzeczy wspól-
ne i potrzebne – zgodnie. A 
że jest ich o wiele więcej niż 
dwóch lub trzech i proszą w 
imię Jezusa Chrystusa, ak-
tualną pozostaje obietnica: 
„będzie wam dane”.
Dialog i szukanie porozu-
mienia na podstawie tego, 
co najważniejsze, mogły-
by być piękną szkołą dla 
przedstawicieli władzy świe-
ckiej. Zamiast prezentować 
gorszące podziały, mogła-
by ona, w imię dobra kra-
ju, działać wspólnie. Władze 
kierujące w ostatnich latach 
Wrocławiem pokazały nie-
jednokrotnie, że współpra-
ca wychodzi na dobre oby-
watelom. 

Więcej nas łączy, niż dzieli

Ekumeniczna modlitwa
W Tygodniu Modlitw o Jedność 
Chrześcijan przedstawiciele 
wrocławskich Kościołów spotkali 
się na wspólnym nabożeństwie.

W ewangelicko-augsbur-
skiej świątyni pw. Opatrzności 
Bożej, w niedzielę 22 stycznia, 
rozbrzmiewały słowa wspól-
nej modlitwy hierarchów wie-
lu Kościołów, nie tylko o jed-
ność, lecz także za rządzą-
cych państwami, o pokój na 
świecie i o wytrwałość w wie-
rze dla wyznawców Chrystu-
sa. Witając zebranych, bp Ry-
szard Bogusz, gospodarz świą-
tyni, podkreślił, że chrześcija-
nie różnych wyznań powinni 
w codziennym życiu pamiętać, 
iż więcej nas łączy, niż dzieli. 
Podczas nabożeństwa homi-
lię na temat roli religii w życiu 
człowieka wygłosił ks. Bogdan 
Skowroński, duchowny Koś-
cioła Polskokatolickiego.

W modlitwie uczestniczyli 
także hierarchowie Kościoła 
rzymskokatolickiego: abp Ma-
rian Gołębiewski i bp Stefan 

Regmunt z Legnicy 
oraz dolnośląscy par-
lamentarzyści i przed-
stawiciele władz miej-
skich, m.in. prezydent 
Wrocławia Rafał Dut-
kiewicz i przewodniczący Ra-
dy Miejskiej Grzegorz Sto-
piński. 

Wrocław ma bogate tra-
dycje dialogu ekumenicznego 
i międzyreligijnego. W stoli-
cy naszej archidiecezji znaj-
duje się Dzielnica Wzajem-

nego Szacunku, zwa-
na też Dzielnicą Czte-
rech Świątyń. Wspól-
noty chrześcijańskie: 
r zymskokato l i cka , 
prawosławna i ewan-

gelicka oraz Gmina Wyzna-
niowa Żydowska od 1995 ro-
ku współpracują wspólnie na 
rzecz dialogu międzyreligij-
nego, wspierając także ini-
cjatywy dobroczynne i kultu-
ralne.

RADEK MICHALSKI

Świątynia 
ewangelicka 
gościła wiernych 
różnych wyznań 
chrześcijaństwa
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Ksiądz, który śpieszył się kochać

KOTOWICE. „Nasza szkoła 
poniosła niepowetowaną stra-
tę” – powiedziała Wioletta 
Odorczyk na wieść o śmierci ks. 
Jana Twardowskiego. Dyrektor 
szkoły podstawowej w pod-
wrocławskich Kotowicach, no-
szącej imię Kapłana-poety, nie 
kryje żalu. „Od roku 2004 cie-
szyliśmy się, że nasza placów-
ka ma patrona żywego, z krwi 
i kości, z którym mogliśmy 
się spotkać, opowiedzieć o na-
szych szkolnych smutkach i ra-
dościach. – mówi W. Odorczyk. 
– Teraz pozostaną nam już tyl-
ko wspomnienia z wizyty u 
Księdza z okazji 89. urodzin 
oraz kilka listów od niego”. 
Ostatni, wysłany ze szpitala 
tuż przed śmiercią, nosi da-

tę 10 stycznia 2006 r. Napisał 
w nim: „Najgoręcej pozdra-
wiam ze szpitala, gdzie prze-
bywam już ponad miesiąc, 
wszystkich uczniów i nauczy-
cieli. O wszystkich pamiętam w 
modlitwie i życzę łask Bożych 
na każdy dzień nowego ro-
ku 2006. Wasz Patron ks. Jan 
Twardowski”.
Szkoła w Kotowicach prowa-
dzona jest przez Caritas archi-
diecezji wrocławskiej od wrześ-
nia 2002 r. W październiku te-
goż roku wybrano dla niej pa-
trona. Abp Marian Gołębiewski 
uroczyście nadał szkole imię 
ks. Twardowskiego 22 czerw-
ca 2004 r. Dla jej społeczności 
był wzorem zarówno poety, jak 
i kapłana.

Wioletta Odorczyk z portretem ks. J. Twardowskiego
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Nim zakwitną kasztany…
KLO W HENRYKOWIE. 
„Poloneza czas zacząć”! – tej 
tradycyjnej formuły nie mo-
gło zabraknąć na balu stu-
dniówkowym Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Henrykowie. Druga w historii 
szkoły taka zabawa przygoto-

wana przez uczniów klas ma-
turalnych i ich rodziców od-
była się w sobotni wieczór 14 
stycznia w Czerwieńczycach. 
Wraz z uczniami do białego ra-
na, oczywiście wspólnie, bawi-
li się wychowawcy i nauczycie-
le KLO (na zdjęciu).
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Święto Jordanu

RADIO RODZINA 
(92 FM) prezentu-
je co tydzień najnow-
sze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”.
Wybrane tematy po-
dejmowane na na-
szych łamach przybli-
żą audycje nadawa-

ne w soboty o godz. 
20.30 i niedziele o 
9.40. Zapowiedzi ar-
tykułów można też 
znaleźć w dziale 
„Aktualności” na stro-
nie internetowej ar-
chidiecezji www.archi-
diecezja.wroc.pl

GREKOKATOLICY POŚWIĘ-
CILI ODRĘ w dniu Chrztu 
Pańskiego, nazywanym w litur-
gii wschodniej Świętem Jordanu. 
W czwartek 19 czerwca po uro-
czystej liturgii w katedrze pw. 
Świętych Wincentego i Jakuba 
wierni Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego przeszli w 
procesji na bulwar P. Włostowica. 
Tam, wraz z abpem Marianem 
Gołębiewskim, przewodniczący 
liturgii ordynariusz diecezji wroc-
ławsko-gdańskiej bp Włodzimierz 
Juszczak dokonał poświęcenia wo-

dy (na zdjęciu) najpierw w specjal-
nym mosiężnym naczyniu, a na-
stępnie w Odrze. Poświęconą wo-
dą pokropiono zebranych wier-
nych, którzy po liturgii mogli za-
brać wodę ze sobą w przyniesio-
nych naczyniach.
W uroczystości nad wodami 
uczestniczyło około 50 osób, 
głównie wiernych greckokato-
lickich, ale także przedstawicie-
le Kościoła rzymskokatolickie-
go i ewangelicko-augsburskiego 
– obecny był m.in. bp Ryszard 
Bogusz.
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„Gość” w RP i Internecie

O kard. B. Kominku
FILMOWE WSPOMNIENIE. 
Styczniowym gościem Klubu 
Ludzi Ciekawych Wszystkiego był 
ks. Jerzy Rasiak – szef Ośrodka 
Audiowizualnego przy Kurii 
Metropolitalnej Wrocławskiej, 
autor i producent niezliczonych 
filmowych dokumentów o wy-
darzeniach i postaciach polskie-
go Kościoła. Znakomity reżyser 
Jan Jakub Kolski o księdzu fil-
mowcu mawia, że lepiej włada 
kamerą niż kropidłem.
Klubowe spotkanie było poświę-
cone kardynałowi Bolesławowi 
Kominkowi oraz historycznym 
reperkusjom słynnego listu bi-

skupów polskich do biskupów 
niemieckich sprzed czterdzie-
stu lat. Projekcję dokumen-
tu pt. „Kardynał Kominek – bi-
skup pojednania” poprzedziły 
wspomnienia ks. Jerzego o au-
torze orędzia oraz o archidiece-
zji wrocławskiej lat 60. 
Zebrani z zainteresowaniem 
wysłuchali informacji o archi-
waliach zgromadzonych przez 
ks. J. Rasiaka przez minione 
dekady, także o jego twórczej 
pasji i najciekawszych filmach, 
zwłaszcza o licznych doku-
mentach poświęconych Janowi 
Pawłowi II.
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SZUKAĆ POJEDNANIA
KS. MICHAŁ CZAJKOWSKI

– Myślę, że 
ważną rzeczą 
na drodze dia-
logu chrześci-
jańsko-żydow-
skiego jest 

wnikanie w intencje zmar-
łego Papieża, tak nam bli-
skiego. Wnikanie w sens 
jego gestów i tekstów, i 
ich dogłębne poznawanie. 
Następnie tak zwana teo-
logia postoświęcimska – 
wiedza jest ważna, bo bar-
dzo wiele uprzedzeń anty-
żydowskich rodzi się z ig-
norancji, z czerpania tyl-
ko z jednych, zatrutych, 
źródeł. 
Czasem potrzebne jest 
też nawrócenie. Myślę, że 
tam, gdzie mamy okazję, 
powinniśmy informować, 
jak jest naprawdę, wskazy-
wać na pewne lektury, że-
by uprzedzeń antyżydow-
skich, przecież uderzają-
cych w samego Jezusa, by-
ło wśród nas jak najmniej. 
Przez to my sami stajemy 
się lepszymi chrześcijana-
mi, oczyszczamy siebie i 
wzbogacamy naszą wiarę.

Dni Judaizmu we Wrocławiu

Wspólne tradycje
Wspólna modlitwa, w której 
przeplatały się śpiewy chóru 
synagogi wrocławskiej i scholi 
Duszpasterstwa Akademickiego 
„Dominik”, zwieńczyła obchody 
Dnia Judaizmu we Wrocławiu.

Modlitwie przewodniczył abp 
Marian Gołębiewski, a prowa-
dzili ją wspólnie przedstawicie-
le Kościoła katolickiego i wroc-
ławskiej Żydowskiej Gminy Wy-
znaniowej. Na spotkaniu w auli 
Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego, we wtorek 17 stycznia, ze-
brało się ponad 250 osób. W ję-
zyku hebrajskim i polskim odczy-
tano tekst Dekalogu – wspólnych 
dla religii żydowskiej i chrześci-
jańskiej zasad moralnych.

Tegoroczny Dzień Judaizmu 
we Wrocławiu rozpoczął się już 
w poniedziałkowy wieczór ot-
warciem w Muzeum Archidie-
cezjalnym wystawy Miry Żele-
chower-Aleksiun. Prezentowany 
cykl jej obrazów, zatytułowa-
ny „Midrasze”, sięga do starote-
stamentowych źródeł i tradycji, 

nawiązując do scen bi-
blijnych. Po wernisażu, 
w auli PWT licznie ze-
brana publiczność wy-
słuchała również wy-
kładu ks. prof. Michała 
Czajkowskiego o „Żydowskich 
korzeniach liturgii chrześcijań-
skiej”. Ksiądz profesor, odwo-
łując się do dokumentów Koś-
cioła o relacjach chrześcijań-
sko-żydowskich oraz nauczania 
i postawy Jana Pawła II wzglę-
dem Żydów, wskazał na juda-

istyczne pochodzenie 
chrześcijańskich trady-
cji i wspólne elementy 
życia liturgicznego.

Obchody Dnia Ju-
daizmu we Wrocławiu 

przygotowało Duszpasterstwo 
Akademickie „Przystań” we 
współpracy z Muzeum Archidie-
cezjalnym i PWT. Patronem me-
dialnym spotkań była wrocław-
ska redakcja „Gościa Niedziel-
nego”
PAULINA K., RADEK MICHALSKI

Uroczystej 
modlitwie 
przewodniczył 
abp Marian 
Gołębiewski
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Uroczysta Msza św. w inten-
cji nauczycieli i wychowaw-
ców archidiecezji wrocław-
skiej odbyła się 15 stycznia w 
kościele pw. Świętych Piotra 
i Pawła na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu.

Na liturgii zebrali się przed-
stawiciele Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowawców, Po-
dyplomowego Studium Teologii 
przy Papieskim Wydziale Teo-
logicznym, grupa pokutna piel-
grzymki wrocławskiej, poczet 
sztandarowy 
„Solidarności” 
oraz parlamen-
tarzyści Ewa 
Wolak i Wie-
sław Kilian. Eu-
charystii kon-

celebrowanej, z udziałem księ-
ży Mirosława Kiwki i Roberta Za-
potocznego, byłego i obecnego 
asystenta kościelnego Diecezjal-
nego Duszpasterstwa Nauczycie-
li, przewodniczył i homilię wy-
głosił ks. Włodzimierz Wołyniec. 
Kaznodzieja podkreślił, że jedy-
nym Nauczycielem, prowadzą-
cym do życia wiecznego, jest Je-

zus. „Wszyscy zaś – mówił – je-
steśmy uczniami Jezusa, od któ-
rego powinniśmy uczyć się co-
raz pilniej”.

Po Mszy św. rozpoczął się tra-
dycyjny opłatek. Warto dodać, że 
spotkania tego środowiska odby-
wają się od 33 lat. Uroczystość 
rozpoczęło odczytanie fragmen-
tu Ewangelii wg św. Łukasza. Na 

część oficjalną złożyła się poezja 
Jana Pawła II w pięknej interpre-
tacji Patrycji Kurzawy, maturzyst-
ki z XVII LO we Wrocławiu, a tak-
że okolicznościowe życzenia od 
parlamentarzystów i organizato-
rów. Po przełamaniu się opłat-
kiem i złożeniu życzeń zapro-
szeni goście zasiedli do wspól-
nego stołu, gdzie czekał na nich 
słodki poczęstunek. Dalsza część 
spotkania upłynęła na kolędowa-
niu przy akompaniamencie gi-
tary i na towarzyskich rozmo-
wach. Na zakończenie organiza-
torzy ponowili zaproszenie na 
spotkania wspólnotowe duszpa-
sterstwa nauczycieli, które odby-
wają się w każdą trzecią niedzie-
lę miesiąca przy ul. Katedralnej 4 
na Ostrowie Tumskim.

BOŻENA ROJEK

Spotkanie wrocławskich pedagogów

Opłatek nauczycieli

Opłatki 
duszpasterstwa 

nauczycieli 
organizowane 

są we Wrocławiu 
od 33 lat M
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Dolnośląska palestra i duszpasterstwo prawników świętują jubileusze

Powołani, by bronić

 „Polsce – wierność
praw i wolności – obrona
potrzebującym – pomoc”.

Powyższe słowa, wid-
niejące na sztanda-
rze adwokatury pol-
skiej, streszczają idea-

ły niełatwego zawodu adwoka-
ta. Przedstawiciele tej profesji 
w naszym regionie obchodzą 
w tym roku ważne jubileusze. 
Dolnośląska palestra świętuje 
60. rocznicę swego istnienia. W 
2006 r. mija ponadto 25 lat od 
reaktywowania we Wrocławiu 
tradycji adwokackich Mszy św. 
Reaktywowania, ponieważ za-
częto je odprawiać już ponad 
600 lat temu (!) – od czasu, gdy 
pod koniec XIV w. przy nale-
żącym do augustianów koście-
le pw. NMP na Piasku powstała 
kaplica pw. św. Iwona, patrona 

prawników. Adwokackie spotka-
nia i Eucharystie poszły w niepa-
mięć w XIX w., po kasacie opa-
ctwa augustianów. Jak doszło 
do wskrzeszenia średniowiecz-
nych tradycji?

Powrót  
do korzeni  
i nowe wyzwania
Pod koniec 1980 r. zmarł za-

służony wrocławski mecenas Jan 
Gadomski. Adwokaci zwrócili się 
wtedy do ówczesnego probosz-
cza parafii pw. NMP na Piasku 
ks. prof. Juliana Michalca z proś-
bą o odprawienie za zmarłego 
Mszy św. właśnie w kaplicy pw. 
św. Iwona. Pamiętna Eucharystia 
zapoczątkowała regularne spo-
tkania. Począwszy od 2 lutego 
1981 r. ks. J. Michalec na proś-
bę adwokatów zaczął odprawiać 
w każdą pierwszą sobotę mie-
siąca Mszę św. dla prawników. 
Tradycję tę podjął i kontynuuje 
do dziś obecny proboszcz pa-
rafii pw. NMP na Piasku ks. prał. 
Stanisław Pawlaczek. W listopa-
dzie 1992 r. otrzymał oficjalną 

nominację na 
diecezjalnego 
duszpasterza 
prawników.

W comie-
s i ę c z n y c h 
Mszach św. 
udział bierze 
kilkanaście, 
czasem więcej 
osób. Repre-
zentują różne 
pokolenia i zawody prawnicze. 
Największą grupę stanowią wła-
śnie adwokaci. „Ich zawód czę-
sto niesie ze sobą trudne zagad-
nienia etyczne – mówi ks. S. Paw-
laczek. – By rzetelnie uprawiać 
tę profesję, konieczna jest głębo-
ka formacja duchowa, kształtowa-
nie sumienia. Zdarza się, że ktoś 
prosi o indywidualną rozmowę, 
chce przedyskutować nurtujące 
go problemy”.

Trzeba podkreślić, że w mi-
nionym okresie adwokaci związa-
ni z duszpasterstwem wykazywali 
się często wielkim hartem ducha. 
W czasach stanu wojennego wie-
lu z nich włączyło się w obronę in-
ternowanych i ich rodzin, prowa-

ŚW. IWON  
I WROCŁAW

Ur. w 1253 r. w Bretanii, posiadł 
gruntowne wykształcenie zarów-
no z zakresu prawa kanonicz-
nego, jak i świeckiego. Pracował 
m.in. jako oficjał sądu biskupie-
go, po otrzymaniu święceń kapłań-
skich był proboszczem w Trédrez 
i Louannec. Zasłynął jako obroń-
ca w procesach sądowych najuboż-
szych. Jako adwokat za darmo pro-
wadził sprawy wdowom, sierotom, 
inwalidom czy samotnym starcom. 
Założył szpital dla chorych i bez-
domnych. Po śmierci św. Iwona w 
1303 r. jego kult szerzył się bardzo 
szybko. Uważany był za orędowni-
ka w sprawie pomyślnego zakoń-
czenia procesu sądowego. W wie-
lu krajach, również w Polsce, po-
wstawały bractwa św. Iwona. Do 
Wrocławia relikwie Świętego przy-
wiózł jako pierwszy kanonik wro-
cławskiej kapituły kolegiackiej św. 
Idziego i umieścił je w kościele 
pod tym wezwaniem na Ostrowie 
Tumskim. Wkrótce potem relikwie 
św. Iwona sprowadził do stolicy 
Dolnego Śląska także opat kanoni-
ków Reguły św. Augustyna  Henryk 
Gallici. Był on fundatorem kaplicy 
pw. św. Iwona, powstałej pod ko-
niec XIV w. przy kościele pw. NMP 
na Piasku. Pojawiły się co prawda 
wątpliwości, czy kaplicę poświę-
cono Świętemu z Bretanii czy in-
nemu św. Iwonowi – biskupowi z 
Chartres (notabene również uczo-
nemu prawnikowi), ale wszystko 
przemawia za tym, że sprowa-
dzone relikwie należały do święte-
go Adwokata. On też na pewno zo-
stał przedstawiony w jednej z figur 
zdobiących kaplicę. Wspomnianych 
relikwii dziś już we Wrocławiu nie 
ma, kaplica natomiast istnieje i po-
zostaje ważnym ośrodkiem kultu 
św. Iwona – patrona adwokatów i 
wszystkich prawników



Uroczysta 
Eucharystia  

w kościele  
pw. Najświętszej 

Maryi Panny 
na Piasku 

inaugurująca  
VII Krajowy Zjazd 
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Dolnośląska palestra i duszpasterstwo prawników świętują jubileusze

Powołani, by bronić
dziło działalność w ramach Arcy-
biskupiego Komitetu Charytatyw-
nego. Wśród nich byli m.in. Sta-
nisław Afenda, Maria Ćwiklińska, 
Aranka Kiszyna, Alina Lubczyńska, 
Henryk Rossa. „Potrafili w trud-
nych czasach zachować niezależ-
ność – podkreśla duszpasterz. – 
Dziś także są w ich gronie wspa-
niali ludzie, którzy bezinteresow-
nie pomagają innym, choćby w 
poradni rodzinnej”.

Wśród osób, które odznaczyły 
się odwagą cywilną i bohaterską 
wręcz postawą w czasach komu-
nistycznych, na szczególną uwa-
gę zasługuje mecenas Andrzej Jo-
chelson (1911–1997) – główny 
inicjator reaktywowania „prawni-
czych Eucharystii”. Ten zasłużony 
adwokat, asystent na Uniwersyte-
cie Wrocławskim, był także mię-
dzy innymi historykiem sztuki i li-
teratem. Przeżył więzienie w obo-
zie koncentracyjnym w Płaszo-
wie, a na przełomie 1950/1951 
r. był aresztowany przez UB. Za 
pomocą tortur chciano zmusić 
go do zeznań, które miały po-
służyć w procesie przeciw ks. inf. 
Karolowi Milikowi, administrato-
rowi apostolskiemu archidiecezji 
wrocławskiej. Mecenas nie uległ 
oprawcom.

Trudne powołanie

Duszpasterstwo ma otwartą 
formułę. Nie tworzy stałej, za-
mkniętej grupy osób. Niektórzy 
regularnie uczestniczą w spotka-
niach, inni przychodzą co jakiś 
czas. Oprócz adwokatów bywa-
ją przedstawiciele różnych praw-
niczych zawodów, a także apli-
kanci. Prawniczą wspólnotę two-
rzą również ich współmałżonko-
wie i dzieci. Modlitwa, spotka-
nia, homilie, wspólne wyjazdy – 
to wszystko daje wsparcie i źró-
dło sił w uprawianiu niełatwego 
zawodu.

A praca adwokata bywa rze-
czywiście trudna. Powodem te-
go są nie tylko nieustanne zmia-

ny w prawie i wzrastająca wciąż 
liczba przepisów. „W nasz zawód 
wpisany jest element sporu, ście-
rania się argumentów, rywaliza-
cji – zauważa mecenas Leszek Ro-
jek. – Trudno o uniknięcie 
stresu, o zachowanie 
do końca emocjo-
nalnego dystan-
su wobec spraw, 
które się prowa-
dzi. Stykamy się 
przecież wciąż 
z ludzkimi tra-
gediami. Widzi-
my rozpadające się 
małżeństwa, cierpie-
nie dzieci, dramat mło-
dych ludzi uwikłanych w 
handel narkotykami czy in-
ne przestępstwa. Ociera-
my się o wszelkie ludzkie 
nędze, patologie...”.

Adwokat bywa nie tyl-
ko pomocnikiem w zakre-
sie prawa, ale i powiernikiem, 
przed którym ludzie wyjawia-
ją najskrytsze tajemnice. Pełni 
również rolę psychologa, wspie-
ra w szczególnie trudnych chwi-
lach.  „Myślę, że z prawniczych 
zawodów adwokat jest najbar-
dziej ukierunkowany na pomoc 
człowiekowi – mówi. – Szczegól-
nym doświadczeniem są dla nas 
dyżury w archidiecezjalnej po-
radni rodzinnej. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem. Przy-
chodzą tu zarówno osoby wie-
rzące, jak i dystansujące się wo-
bec spraw związanych z Bogiem, 
mieszkańcy Wrocławia i różnych 
stron diecezji. Spotykamy lu-
dzi przytłoczonych poważnymi 
problemami, osoby „po przej-
ściach”, czasem niezrównoważo-
ne emocjonalnie. Każdemu pró-
bujemy pomóc. Nawet jeśli wy-
maga to przedłużenia czasu dy-
żurowania”.

Ludzie często nie rozumie-
ją zawodu adwokata. Dziwią się, 
jak można bronić nawet „odraża-
jących” przestępców. A jednak: 
nie ma takiej osoby, która była-

by pozbawiona prawa do przed-
stawienia argumentów na swo-
ją obronę, do wsparcia ze stro-
ny specjalisty. „Misją adwokata – 
tłumaczy Leszek Rojek – jest za-

pewnienie osobie, któ-
rą reprezentuje bądź 

broni, realizacji 
wszystkich praw, 
jakie jej przysłu-
gują, udzielenie 
pomocy w ar-
tykułowaniu ar-
gumentów i ra-

cji. Adwokat mo-
że podejmować 

działania tylko na 
korzyść klienta. Poza 

szczególnymi wypadkami 
nie wolno mu odmówić 
pomocy prawnej. Każdy 
obywatel w naszym kraju 
ma konstytucyjne prawo 
do obrony, nawet najgor-
szy przestępca”. Mecenas 

podkreśla, że profesja adwoka-
ta wiąże się z wysokimi wyma-
ganiami moralnymi. Kodeks Ety-
ki Adwokackiej, funkcjonujący 
już w czasach przedwojennych, 
obowiązuje nie tylko na płasz-
czyźnie zawodowej, ale także 
w życiu prywatnym. Ludzie słu-
żący prawu muszą być w pełni 
wiarygodni.

Społeczność adwokatów 
przeżywa uroczyście swoje 
święta. Dziesięć lat temu dol-
nośląska palestra obchodziła 50-
-lecie istnienia. W 2001 r. z ko-
lei odbył się we Wrocławiu – 
po raz pierwszy tutaj – VII Kra-
jowy Zjazd Adwokatów. Z oka-
zji 50. jubileuszu podopieczni 
św. Iwona ufundowali do kapli-
cy swego patrona nowe witraże. 
Nad ołtarzem znalazło się pięk-
ne, wielobarwne przedstawie-
nie Świętego. Soczyste kolory 
witraża zdają się przypominać, 
że najpiękniejsze wzory i trady-
cje adwokackiej profesji nie mo-
gą wyblaknąć. Mimo upływają-
cych stuleci przesłanie św. Iwo-
na pozostaje czytelne. 

Z ŻYCIA 
DUSZPASTERSTWA 

Msze św. dla prawników, z homi-
liami dotyczącymi etyki zawo-
dowej, odprawiane są w koście-
le pw. NMP na Piasku w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca 
o godz. 9.00 rano. Wyjątkiem 
jest pierwsza sobota paździer-
nika, kiedy odbywa się za-
wsze ogólnopolska pielgrzym-
ka prawników na Jasną Górę. 
Zainicjował ją w 1957 r. prymas 
kardynał Stefan Wyszyński. 
Częstochowskie spotkanie ma 
charakter modlitewno-forma-
cyjny, przewodniczy mu kra-
jowy duszpasterz prawników. 
Od niedawna jest nim bp Artur 
Miziński z Lublina, prawnik 
noszący tytuł adwokata Roty 
Rzymskiej.
We Wrocławiu uroczyście ob-
chodzony jest zawsze dzień 
wspomnienia św. Iwona, 19 ma-
ja. Prawnicy spotykają się wte-
dy na wieczornej Eucharystii i 
agapie. W styczniu gromadzą 
się na spotkaniu opłatkowym. 
Ponadto uczestniczą zawsze we 
Mszach św. pogrzebowych swo-
ich kolegów. Niektórzy adwo-
kaci nieodpłatnie udzielają po-
rad prawniczych w Arcybisku-
pim Komitecie Charytatywnym, 
w Archidiecezjalnej Poradni 
Rodzinnej, przy ul. Katedralnej 
4, czy też indywidualnie. Przy 
ul. Katedralnej ich dyżury od-
bywają się w pierwszą i trze-
cią sobotę miesiąca w godz. 
10.00–14.00.
Obchody 60. rocznicy działal-
ności Adwokatury Dolnośląskiej 
odbyły się w sobotę 21 stycz-
nia. Rozpoczęła je uroczysta 
Eucharystia sprawowana pod 
przewodnictwem abp. Mariana 
Gołębiewskiego we wrocławskim 
kościele pw. NMP na Piasku.
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stresu, o zachowanie 
do końca emocjo-

małżeństwa, cierpie-
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30 stycznia minie 10. rocznica śmierci ks. Wawrzyńca Bochenka, duszpasterza z Trzebnicy

Był dobry jak chleb
O śp. ks. Wawrzyńcu Bochenku, 
wieloletnim dziekanie trzebnickim, 
w 10. rocznicę jego śmierci,  
z ks. prof. Antonim 
Kiełbasą rozmawia  
ks. Janusz Gorczyca.

KS. JANUSZ GORCZYCA: – Czy pa-
mięć o ks. W. Bochenku wśród 
mieszkańców Trzebnicy jest 
nadal żywa?

KS. PROF. ANTONI KIEŁBASA: – 
Oczywiście. Wielu parafian ma 
zwyczaj po niedzielnej Mszy 
św. modlić się w kaplicy św. Ja-
dwigi, gdzie pochowany jest ks. 
Wawrzyniec. Również w ciągu 
tygodnia często można spotkać 
tam rozmodlonych ludzi. Przy-
chodzą do niego, jak to czynili, 
gdy żył i pracował wśród nich. 
Na płycie grobowej stale stoją 
żywe kwiaty i palą się znicze. 
W listopadzie nazwisko ks. Bo-
chenka pojawia się we wszyst-
kich wypominkach modlitew-
nych parafian. Andrzej Skóra, 
zastępca burmistrza Trzebnicy, 
uważa, że ks. Bochenek przez 
swoją pracę i patriotyczną po-
stawę najbardziej przyczynił się 
do zintegrowania zróżnicowa-
nych grup repatriantów na tere-
nie powiatu. Od 1945 r. nie by-
ło tu człowieka, który cieszyłby 
się takim autorytetem jak on.

Zasługi wobec sanktua-
rium i miasta zostały poka-
zane na wystawie „Ks. dzie-
kan Bochenek w dokumentach 
i na fotografiach”. Organizowa-
ny w Trzebnicy Tydzień Kultu-
ry Chrześcijańskiej mobilizuje 
młodzież i dorosłych do udzia-
łu w konkursach plastycznych 
na temat historii miasta i zasłu-
żonych ludzi. W pracach kon-
kursowych często powraca po-
stać śp. ks. Dziekana. O żywej 
obecności Zmarłego świadczy 
projekt nadania jego imienia 
Gimnazjum i Szkole Podstawo-
wej w Czeszowie.

A co na temat ks. Bochenka 
znajdzie w Trzebnicy przygod-

ny turysta lub pobożny 
pielgrzym?

– Już przy wjeździe do 
miasta zauważy, że głów-
na ulica nosi jego imię, 
co u wielu budzi zainte-
resowanie i pytanie: kim 
był ten człowiek? Odpo-
wiedź może otrzymać, gdy w 
przykościelnym sklepiku sięgnie 
po publikację o ks. W. Bochen-
ku. Zwiedzający bazylikę do-
strzeże w kaplicy św. Jadwigi, 
płytę grobową, jak również epi-
tafium poświęcone ks. Bochen-
kowi. Zatrzymujących się w Do-
mu Pielgrzyma wita ufundowa-
na przez Urząd Miasta tablica 
dla uczczenia 60-lecia przybycia 
ks. Bochenka do Trzebnicy (25 
sierpnia 1945 r.) i duży portret 
zawieszony w holu. Ślady pra-
cy ks. Dziekana znajdzie się też 
m.in. w odbudowanym koście-
le pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła lub w pustelni w Le-
sie Bukowym, gdzie stoi piękny 
kościół pw. Czternastu Świętych 
Wspomożycieli.

Powróćmy do metod duszpa-
sterskich ks. Bochenka. Na ile 
są one aktualne dzisiaj?

– 51 lat pracy ks. 
Bochenka w Trzebni-
cy jest odbiciem po-
trzeb i zmian, jakim mu-
siał sprostać. Wiedział, 
że sam nie sprosta tym 
wymaganiom, zwłaszcza 
że uczestniczył w wielu 
przemianach polityczno-

-społecznych. Dlatego był za-
wsze blisko ludzi. Rozbudował 
duszpasterstwo stanowe, już w 
1953 r. wprowadził katechiza-
cję dla dzieci przedszkolnych. 
Zorganizował duszpasterską 
opiekę nad służbą zdrowia. Dr 
Jadwiga Jezioro-Swędzioł po-
wiedziała kiedyś: „Ks. Boche-
nek był zawsze w bliskich kon-
taktach z lekarzami i środowi-
skiem medycznym, dzięki cze-
mu mógł wpływać na ich po-
stawę, a zarazem pomóc wie-
lu chorym”.

Dbał też o kontakty z na-
uczycielami. Zorganizował im 
duszpasterstwo nauczycieli, 
które nadal dobrze i owocnie 
działa i rozwija się. W okresie 
wielkich przemian w kraju był 
zawsze blisko ludzi walczących 
o słuszne sprawy. Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy Czesław Czternastek sta-

le kontaktował się z ks. Bo-
chenkiem w czasach tworzenia 
NSZZ „Solidarność” w Trzeb-
nicy i we Wrocławiu. „W okre-
sie internowania – powiedział 
C. Czternastek – ks. Bochenek 
nie zawahał się odczytać w ba-
zylice, podczas Rezurekcji, ży-
czeń od internowanych. Był do 
końca  życia entuzjastą tego 
związku”.

Co pozostało z dziedzi-
ctwa i planów ks. Bochenka? 
Kilka miesięcy po jego śmier-
ci kard. Henryk Gulbinowicz, 
przemawiając w Trzebnicy pod-
czas odpustu św. Jadwigi, po-
wiedział: „Zastanawiałem się, 
jak salwatorianie poradzą so-
bie po śmierci ks. Dziekana? 
Muszę stwierdzić, że utrzyma-
li poziom, a nawet pułap pod-
wyższyli”. Ks. dziekanowi Jano-
wi Drogoszowi, następcy zmar-
łego proboszcza, udało się zre-
alizować plany swego poprzed-
nika – odrestaurował ponow-
nie wewnątrz i na zewnątrz ba-
zylikę, wybudował ołtarz i plac 
pielgrzymkowy.

Wiem, że Ksiądz Profesor pra-
cuje nad monumentalną mo-
nografią poświęconą ks. W. 
Bochenkowi. Kiedy dostanie-
my ją do rąk?

– Z powodu przyczyn 
obiektywnych jej wydanie jest 
opóźnione. Publikacja obej-
muje wspomnienia 67 osób – 
przyjaciół, współpracowników, 
uczniów i parafian. Jest w niej 
też obszerny biogram ks. W. 
Bochenka, mojego autorstwa, 
oraz bogaty zestaw zdjęć, tabel 
i dokumentów. Pragnę jeszcze 
dodać, że 30 stycznia, w ponie-
działek, o godz. 18.30, w bazy-
lice trzebnickiej będzie odpra-
wiona uroczysta Msza św. kon-
celebrowana za ks. W. Bochen-
ka. Jako dary ołtarza zostaną 
złożone chleby. Na zakończe-
nie liturgii wierni się podzie-
lą nimi na znak duchowej wię-
zi ze zmarłym Kapłanem, „któ-
ry był dobry jak chleb”.

Dziękuję za rozmowę. 
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By promować to, co najpiękniejsze

Stowarzyszeni dla Ostrowa Tumskiego
Niemal pół roku trwa-

ły formalne przygotowa-
nia do rejestracji Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ostrowa Tumskiego. 
Kilkudziesięciu parafian i duszpa-
sterze parafii katedralnej zorga-
nizowali się, by jeszcze skutecz-
niej promować ten najpiękniej-
szy zakątek starego Wrocławia. 
Prezesem działającego od mie-
siąca Stowarzyszenia jest ks. 
Zbigniew Orda, wikariusz para-
fii katedralnej,  a wiceprezesami 
ks. Cezary Chwilczyński, dyrektor 
Radia Rodzina, oraz zaangażowa-
ny w życie społeczności parafia-
nin   Zbigniew Chowaniec. 

„Naszym podstawowym ce-
lem będzie popularyzacja Ostro-

wa poprzez działalność wysta-
wienniczą, wydawniczą oraz 
koncertową – powiedział ks. Z. 
Orda. – Chcemy gromadzić pie-
niądze na kontynuację remontu 
katedry oraz kościoła pw. Świę-
tego Krzyża. Status stowarzysze-
nia pozwoli nam sięgać po środ-
ki na ten cel także do fundu-
szy unijnych. Wśród najistotniej-
szych  zadań remontowych ks. Z. 
Orda wymienił dokończenie re-
nowacji południowej wieży ka-
tedry, nową instalację grzewczą 
oraz wzmocnienie witraży do-
datkową szybą. Nad harmono-
gramem prac będzie czuwał ks. 
infułat Adam Drwięga, proboszcz 
katedry. EC

Bóg chciał, bym był(a) w tym 
miejscu i w tym czasie. To 

znaczy, że tzw. moje czasy są 
najlepsze dla mnie. Bóg się 
nie myli w przydziale najwłaś-
ciwszej epoki. Wybrzydzanie 
na trudne czasy jest z grun-
tu niechrześcijańskie. Chrze-
ścijaństwo odrzuca myśl o re-

inkarnacji. Nikt nie bę-
dzie miał drugiej szan-
sy. Albo teraz powiem 
swoim czasom „tak” i 
napiszę piękny życio-
rys, albo zmarnuję 
czas. (...) Moja histo-
ria jest miejscem, w 

którym spotykam się z Bogiem. 
Wiara otwiera oczy, pomaga 
odczytywać znaki Jego obecno-
ści. Ważna jest wierność chwili 
obecnej. Św. Augustyn mawiał: 
„age, quod agis”, czyli dosłow-
nie: czyń, co czynisz. Nic wię-
cej. Skup się na tym, co robisz 
w tej chwili. Przyjmuj z uwagą 
to, co jest teraz. Bóg czeka na 
człowieka w chwili obecnej.

ks. Tomasz J., „Głos Parafii”, 
Wołowskie pismo katolickie 
1(114)2006 Styczeń

Kardynała Bolesława Kominka 
wspominają m. in. jego przy-

jaciele ks. Edward Górecki, bp Jan 
Tyrawa i bp Jan Kopiec oraz nie-

żyjący już kard. 
Karol Wojtyła. 
Wspomnienia, 
pisane czasa-
mi przed laty, 
składają się na 
szkic postaci, 
obraz niezwy-
kłej osoby.

Odrębną część 
lektury stanowią rozdziały za-
wierające fragmenty nauczania 
kard. B. Kominka oraz tekst 
orędzia „Przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie”. Oba rzu-
cają światło na charakter swe-
go twórcy – byłego rządcy wro-
cławskiej archidiecezji.

Wprowadzenie do książki 
napisał metropolita wrocław-
ski abp Marian Gołębiewski, a 
słowem wstępnym opatrzył ją 
ks. Jan Krucina. KRUK

„Szkice do portretu. 
Kardynał Bolesław Kominek”, 
red. ks. J. Krucina, 
Wydawnictwo TUM, 2005 rok. 
Do nabycia m. in. we Wrocławskiej 
Księgarni Archidiecezjalnej 
na Ostrowie Tumskim. 

W barokowym wnętrzu kościoła 
uniwersyteckiego, w sobotę 
14 stycznia, odbył się kolejny 
koncert z cyklu VERBUM CUM 
MUSICA.

W programie znalazły się 
kolędy i pastorałki połączone 
z prelekcją o. dra Mariana Ber-
narda Arndta OFM pt.: „Bóg 
objawia się w historii zbawie-
nia”. W pierwszej części wystą-
pił Chór Kameralny Politechni-
ki Wrocławskiej Consonanza. 
Artyści zaśpiewali kolędy pol-
skie i zagraniczne. Publiczno-
ści szczególnie spodobała się, 
wykonana przy wtórze bębna, 
nigeryjska kolęda Betlehemu 
oraz żywa, hiszpańska Los Rey-
es Magos.

Ojciec M. Arndt, nawiązu-
jąc do obchodzonego niedawno 
święta Objawienia Pańskiego, po-
ruszył problematykę objawienia 
Boga na kartach Pisma Świętego. 
Podkreślił, że Bóg ukazuje się nie 
tylko poprzez słowo, ale także 
wydarzenia. Zachęcił zebranych 
do częstego sięgania po Pismo 
Święte, teksty modlitw i psalmów 
ale także kolęd, przez które obja-
wia nam się Pan.

Ukoronowaniem koncertu 
był występ Chóru i Orkiestry Ka-
meralnej Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia we Wrocławiu 
pod dyrekcją Artura Wróbla. Wraz 
z Chórem Consonanza zaprezen-
tował polskie kolędy w opraco-
waniu współczesnych kompozy-
torów.

 MAGDALENA DROGOSZ

Z prasy parafialnej

Idą dobre 
czasy

Książka na dziś

W szkicach
Słowo z muzyką w kościele uniwersyteckim 

Nigeryjska kolęda

inkarnacji. Nikt nie bę-
dzie miał drugiej szan-
sy. Albo teraz powiem 
swoim czasom „tak” i 
napiszę piękny życio-
rys, albo zmarnuję 

którym spotykam się z Bogiem. 

żyjący już kard. 
Karol Wojtyła. 
Wspomnienia, 
pisane czasa-
mi przed laty, 
składają się na 
szkic postaci, 
obraz niezwy-
kłej osoby.

Odrębną część 
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KS. PRAŁ. JÓZEF 
MIELCZAREK

Święcenia kapłańskie otrzy- 
mał w 1958 r. z rąk kard. 
Bolesława Kominka. Posłu-
gę proboszcza pełni od 40 
lat. W tym roku obchodzi 
jubileusz 25-lecia duszpa-
sterskiej pracy na wrocław-
skich Pilczycach.

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny – Wrocław Pilczyce

Pod Matczyną opieką

Zapraszamy do kościoła
  W niedziele – 7.00, 9.00, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30;
  W dni powszednie – 6.30, 9.00, 18.30. 

Pilczycki kościół parafialny 
posiada barwną historię. 
Swoje miejsce mają  
w niej nawet rosnące  
obok drzewa...

Pierwsza drewniana 
świątynia powstała na 
Pilczycach w 1938 r., kie-
dy erygowano tu parafię 
pw. św. Konrada. Budy-
nek spłonął doszczętnie 
w czasie wojny.

Pierwsza  
w mieście
„W 1949 r. zaczęto 

budować nowy kościół 
– mówi proboszcz, ks. 
prał. Józef Mielczarek. 
– Była to w rzeczywi-
stości pierwsza świąty-
nia, jaka powstała w po-
wojennym Wrocławiu”. 
Wzniesiono ją z ce-
gły rozbiórkowej, przy 
wielkim zaangażowaniu 
okolicznej ludności. Oj-
cowie oblaci, którzy by-
li duszpasterzami para-
fii w latach 1951–1981, 
doprowadzili do zmia-
ny jej wezwania na ma-
ryjne.

Niewielki kościółek 
nie wystarczał, a z ra-
cji ukształtowania dział-
ki trudno go było roz-
budować. Ks. J. Mielcza-
rek po objęciu parafii w 
1981 r. rozpoczął więc 
budowę nowej, więk-
szej świątyni. „Miałem 
w związku z tym mnó-
stwo perypetii z Wy-
działem ds. Wyznań – 
wspomina. – Ostatecz-
nie zgodzono się na in-
westycję, ale kazano za-
płacić wielomilionowe 
odszkodowania za ścię-

cie czterech drzew na 
placu budowy. By tego 
uniknąć, postanowiłem 
je przesadzić”. Akcja 
przenoszenia wielkich 
drzew, z których każde 
ważyło 25 ton, musiała 
być szczegółowo zapla-
nowana. Ks. proboszcz 
wspomina, jak zgłę-
biał fachową literaturę 
na ten temat, radził się 
leśników. Całą operację 
przeprowadzono w peł-
ni profesjonalnie i drze-
wa do dziś zdobią koś-
cielne otoczenie.

Wokół świątyni

Czasy komunizmu 
nie były łatwe, ale po-
konywanie różnych trud-
ności bardzo jednoczy-
ło ludzi. Ks. Józef wspo-
mina na przykład niepo-
wtarzalną atmosferę or-
ganizowanych wtedy 
pielgrzymek do Rzymu 
z noclegami na kempin-
gach. Kronika parafial-
na przypomina wydarze-
nia kolejnych lat, m.in. 
uroczystość poświęce-
nia trzech dzwonów o 
imionach Maria, Kon-
rad i Józef czy  wyjaz-
dy do Niemiec w ramach 
działalności Fundacji 
im. św. Jadwigi Partner-
stwa Międzyparafialnego 
Dortmund–Wrocław.

W parafii dzia-
ła wiele wspólnot. Są 
wśród nich: Grupa Bi-
blijna, Żywy Różaniec, 
Gabinet Wychowawczy 
„Pro Familia”, skupia-
jący przede wszystkim 
pedagogów, Wspólno-
ta Najdroższej Krwi 
Chrystusa, Świecka Ro-
dzina Świętego Fran-
ciszka, Młodzież Fran-

ciszkańska czy Grupa 
Charytatywna. O śpiew 
dba chór parafialny 
„Cante Mariae”, pro-
wadzony przez Annę 
Michalak, oraz scho-
la dziecięca. Specjalną 
grupę tworzą nadzwy-
czajni szafarze, którzy 
co niedzielę zanoszą 
Komunię św. do cho-
rych. Obecnie powsta-
je wspólnota wolonta-
riuszy opiekujących się 
niepełnosprawną mło-
dzieżą.

Wokół wzniesionej 
z trudem świątyni do 
dziś tętni życie. A sto-
jące wokół stare drze-
wa przypominają histo-
rię ubiegłego wieku.

AGATA COMBIK
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Dużą rolę w naszej parafii odgrywa praca z 
młodzieżą. Mamy tu kilka szkół, przedszko-
la, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących. W pracę katechetyczną zaanga-
żowani są księża wikarzy oraz trzy katechet-
ki. Kiedy katecheza wróciła do szkół w 1990 r., 
odbyła się piękna uroczystość poświęcenia 120 
krzyży przeznaczonych do zawieszenia w salach 
szkolnych. Na przestrzeni minionych lat pra-
cy duszpasterskiej dostrzegam, że coraz więcej 
dzieci i młodzieży zaniedbuje praktyki religijne. 
Mają mniej czasu z powodu wzrastającej ilości 
zajęć, ale także z powodu ucieczki w świat wir-
tualny, uzależnienia od komputera, internetu. 
Trzeba jednak dodać, że wiele jest także osób 
zaangażowanych w życie Kościoła. Wciąż bar-
dzo dużo dzieci uczestniczy w nabożeństwach 
różańcowych czy Roratach. Tętni życie poszcze-
gólnych wspólnot parafialnych. Ważnym wymia-
rem pracy duszpasterskiej jest posługa wobec 
starszych i chorych. Na terenie parafii znajdu-
ją się Dom Pomocy Społecznej, a także szpital 
chirurgiczny. Dwa razy w roku, 11 lutego oraz 
w Tygodniu Miłosierdzia, organizujemy obcho-
dy Dnia Chorego połączone z udzielaniem sa-
kramentu namaszczenia chorych.
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Piękna kompozycja wokół 
tabernakulum przypomina 

kielich mszalny i Hostię


