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Mszą św. w bazylice mniejszej – koście-
le garnizonowym uczczono 67. rocz-

nicę napaści na Polskę, która rozpoczęła 
najokrutniejszą z wojen w historii ludzko-
ści. Z udziałem wojewody dolnośląskiego, 
marszałka województwa, pocztów sztan-
darowych, licznie zebranych kombatantów 
i wiernych, wieczorem 1 września uroczy-
stą Eucharystię odprawili ks. płk January 
Wątroba, proboszcz wojskowo-cywilnej 
parafii pw. św. Elżbiety, oraz ks. ppłk rez. 
Henryk Szareyko. Ten ostatni w homilii z 
naciskiem przypomniał, że w 1939 roku 
hitlerowski totalitaryzm i nazizm wystą-

pił nie tylko przeciwko 
Polsce, ale przeciwko 
wolności, suwerenności i 
poszanowaniu praw czło-
wieka oraz narodów całej 
Europy i świata.

JOLANTA SĄSIADEK

EUCHARYSTIA I APEL POLEGŁYCH Z KOMPANIĄ HONOROWĄ I ORKIESTRĄ WOJSKOWĄ

Kompania 
Honorowa WP 
towarzyszyła 
Mszy św. 
i Apelowi 
Poległych

Jubileusz metropolity wrocławskiego abpa Mariana Gołębiewskiego

Dawno temu w Koszalinie...
Abp Marian Gołębiewski
w trzecim roku swego 
posługiwania pasterskiego 
w archidiecezji dolnośląskiej 
przeżywa 10. rocznicę święceń 
biskupich, które przyjął
31 sierpnia 1996 roku
w katedrze koszalińskiej. 

Jubilat, w dniu upamiętniają-
cym jego namaszczenie Duchem 
Świętym, przewodniczył konce-
lebrowanej Mszy św. w katedrze 
wrocławskiej. Dziękował Bogu za 
dobro, jakie w ciągu 10 lat sta-
ło się udziałem Kościoła kosza-
lińsko-kołobrzeskiego i wrocław-
skiego. Prosił, aby Duch Święty 
swoimi inspiracjami ubogacał jego 
inicjatywy podejmowane w trosce 
o powierzonych mu wiernych. 

Okolicznościową homilię wy-
głosił kard. Henryk Gulbinowicz. 
Szkicując życie Jubilata, zauważył, 
że rok 2006 to nie tylko 10 lat sa-
kry biskupiej, ale również 30 lat 
od doktoratu i dokładnie 50 lat 
od matury. To lata wielkiej pra-
cowitości, rozmachu duszpaster-

skiego i pracy naukowej. 
Czasu Jubilat nie zmar-
nował, umiał współpra-
cować z Bogiem i spoty-
kał dobrych ludzi. 

Na zakończenie uro-
czystości Ksiądz Arcy-
biskup wręczył 12 ka-
płanom archidiecezji od-
znaczenia kościelne. Dla 
ośmiu z nich uzyskał u 
Ojca Świętego Benedykta XVI ty-
tuł Kapelana Hono rowego Jego 
Świątobliwości. Otrzymali go: ks. 
Jan Adamarczuk, ks. Zbigniew 
Dołhań, ks. Kazimierz Piątek, ks. 
Zdzisław Pyszka, ks. Mariusz Ro-

sik, ks. Tadeusz Rus-
nak, ks. Ryszard Staszak, 
ks. Bernard Wachholtz. 
Kolejni czterej kapła-
ni otrzymali odznacze-
nia diecezjalne: ks. Adam 
Łuźniak został ustano-
wiony Kanonikiem Gre-
mialnym Kapituły Me-
tropolitalnej Wrocław-
skiej, ks. Stefan Kruszak 

– Kanonikiem Honorowym tejże 
Kapi tuły, ks. Jan Banik i ks. Woj-
ciech Jaśkiewicz zostali odznacze-
ni przywilejem noszenia rokiety i 
mantoletu.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI
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ZA TYDZIEŃ
  LEŚNE PRACE dla Papieża
  Panorama parafii W SICINACH
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Spośród najpiękniejszych 
cytatów z „Dzienniczka” 

św. Faustyny najczęściej 
przywołuję refleksję o miło-
ści mierzonej termometrem 
cierpień. Od zawsze ludzie 
buntowali się przeciwko bó-
lowi i wszelkim dyskomfor-
tom. Być pięknym, młodym, 
zdrowym, silnym, bogatym i 
szczęśliwym – to powszech-
nie reklamowany cel i mo-
del. Nie ma w nim miejsca 
na słabości, trudy... Czy ktoś 
słyszał o lansowaniu ery 
nieudaczników i męczenni-
ków? A fe! Dlaczego więc 
największe umysły i autory-
tety goniącego za sukcesem 
świata przypominają, że bez 
cierpienia nie ma tego, co 
najcenniejsze? Mówiono też 
o tym na 36. Wrocławskich 
Dniach Duszpasterskich 
(tekst na str. IV–V). 
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Jubilat 
przyjmuje 
życzenia
od rektorów: 
ks. prof. Józefa 
Patera (PWT) 
i prof. Michała 
Mazurkiewicza 
(Akademia 
Rolnicza)

JOLANTA SĄSIADEK 
redaktor wydania
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KĄTY WROCŁAWSKIE. 
3 września mieszkańcy pa-
rafii pw. Narodzenia NMP w 
Smolcu wraz z burmistrzem 
Kątów Wrocławskich Antonim 
Kopciem podczas niedzielnej 
Eucharystii dziękowali Bogu za 
tegoroczne plony. W homilii ks. 
Alfons Jurkiewicz, proboszcz 
smoleckiej wspólnoty i dziekan 
dekanatu Kąty Wrocławskie, 
zwrócił uwagę wiernych na po-
trzebę kształtowania postawy 
wdzięczności za wszelkie otrzy-
mane od Boga dary, oraz na 
obowiązek należytej celebracji 
niedzieli przez wierzących. 
O godz. 13.00 ks. A. Jurkiewicz 
przewodniczył Mszy św. dzięk-
czynnej za plony w kościele 
pw. śś. Piotra i Pawła w Kątach 
Wrocławskich, podczas któ-

rej homilię wygłosił proboszcz 
tamtejszej parafii ks. Ryszard 
Reputała. W gminnych uroczy-
stościach dożynkowych wzięli 
udział przedstawicie parafii z te-
renu całej gminy. Po Eucharystii 
delegaci, niosąc swoje wień-
ce dożynkowe, przeszli w ko-
rowodzie pod gminny ośrodek 
kultury, gdzie odbył się festyn. 
Dziękując Bogu za plony, wier-
ni pamiętali w modlitwie o rol-
nikach poszkodowanych w wy-
niku tegorocznej suszy i po-
wodzi. – Dotychczas o osza-
cowanie strat wystąpiło około 
100 osób w związku z suszą i 
kilkadziesiąt, których uprawy 
ucierpiały w wyniku nadmier-
nych opadów – mówi Danuta 
Bieńkiewicz z urzędu gminy 
Kąty Wrocławskie.

W parafii i gminiePlon niesiemy plon...

ŚWINIARY WIELKIE. Gości 
odpustu filialnego połączone-
go z parafialnymi dożynkami, 
który odbył się w kościele pw. 
św. Bartłomieja w Świniarach 
Wielkich, w parafii Szymonków, 
już od Wierzbicy Dolnej witały 
barwne wstążki, proporczyki, cho-
rągiewki, balony, narodowe i pa-
pieskie flagi, dekoracje w oknach 
i wystrzały petard. Drewniany, za-
bytkowy kościół (na zdjęciu), w 
którym miejscowi katolicy modlą 
się nieprzerwanie od 1672 roku, 
także wypełniły świąteczne deko-

racje wykonane z kłosów zbóż i 
innych płodów ziemi. Ich ukoro-
nowaniem był piękny dożynko-
wy wieniec upleciony w kształcie 
mszalnego kielicha z hostią.
Uroczystej Eucharystii przewod-
niczył abp Marian Gołębiewski, 
który poświęcił dożynkowy wie-
niec, a w homilii przybliżył po-
stać Patrona kościoła i zachę-
cał wiernych do naśladowania 
go żywą wiarą potwierdzoną do-
brymi uczynkami. Metropolitę 
mieszkańcy wspólnoty, także 
najmłodsi, powitali płodami pól, 
kwiatami i ciepłymi słowami. 
– Będziemy dzisiaj wspomina-
li patrona kościoła w Świniarach 
Wielkich św. Bartłomieja – rozpo-
czął świąteczną Eucharystię pro-
boszcz ks. Wojciech Miśkowiec. 
– Chcemy też dziękować za te-
goroczne plony. Choć zbiory by-
ły mniejsze i trudniejsze z po-
wodu suszy, a potem ulewnych 
deszczy, ale nie mniejszej wyma-
gały pracy rolników, za to więk-
szej troski. Proboszcz przypo-
mniał także obchodzone trzy dni 
wcześniej 10-lecie sakry bisku-
piej metropolity wrocławskiego 
zapowiadając ogarnięcie modli-
twą dostojnego gościa i jego ar-
cypasterskiej posługi.
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Irena Romanowska i Wojciech Działo, smoleccy starostowie dożynkowi, 
przynieśli chleb, owoce i wieniec do poświęcenia 

Studenci w Białym Dunajcu
OD 31 SIERPNIA W BIA-
ŁYM DUNAJCU KOŁO ZA-
KOPANEGO przebywa blisko 
600 studentów z wrocławskich 
i opolskich uczelni. Większość 
z nich w październiku zajęcia 
rozpocznie po raz pierwszy. 
W ciągu 15-dniowego obozu 
adaptacyjnego duszpasterstw 
akademickich zapoznają się, za 
pośrednictwem starszych ko-
legów, z realiami studenckie-
go życia.
„Górale na was czekają, bo 
dajecie im nadzieję” – mó-
wił witając uczestników XXIII 
już obozu proboszcz Białego 
Dunajca Zdzisław Dobrzański. 
Tradycyjnie codzienne górskie 
szlaki kończy Eucharystia w 

miejscowym kościele. To jedy-
ne miejsce, które jest w stanie 
pomieścić tak dużą grupę mło-
dych ludzi. Na co dzień wraz 
z duszpasterzami mieszkają w 
12 wynajętych chatach.
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Odpust parafialny
SMOGORZÓW WIELKI. 
Mieszkańcy wspólnoty pw. św. 
Michała Archanioła w niedzielę 3 
września świętowali odpust para-
fialny. Uroczystej Eucharystii, w 
której uczestniczyli kapłani z oko-
licznych parafii na czele z dzieka-
nem Wołowskim ks. Eugeniuszem 
Kuźmikiem, przewodniczył ks. 
Arkadiusz Chwastyk. Na prze-
strzeni ostatnich miesięcy w smo-
gorzowskiej wspólnocie zawiąza-
ła się grupa modlitewna ku czci 
Miłosierdzia Bożego, która spo-

tyka się na cotygodniowych na-
bożeństwach. W kościele para-
fialnym w ciągu minionego roku 
zostało przebudowane i odno-
wione prezbiterium; Eucharystia 
odpustowa sprawowana była 
przy nowym, dębowym ołtarzu. 
– Przymierzamy się do remontu 
kościoła filialnego w Pełczynie – 
zapowiada ks. Jan Jabłecki, pro-
boszcz wspólnoty. – Dotychczas, 
m.in. dzięki pomocy władz gmi-
ny Wołów, zdołaliśmy odwodnić 
tę zabytkową świątynię.

GN w Radiu i Internecie
NA FALACH 92 FM 
RADIA RODZINA, 
w każdą niedzielę, o 
9.40, dziennikarze na-
szej redakcji prezentu-
ją najnowsze wydanie 
„Gościa Niedzielnego”. 
Fragmenty tekstów z 

aktualnych numerów 
wrocławskiego GN za-
mieszczamy także w 
dziale „Aktualności” 
na stronie interneto-
wej archidiecezji wroc-
ławskiej: www.archi-
diecezja.wroc.pl.
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Pierwszego dnia obozu pielgrzymkę 
na Wiktorówki poprowadzili 
studenci z „Dominika”
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Wrocław bez barier – marzenia i konieczność

Uwolnij rozum
Prawie 5,5 mln Polaków to osoby 
niepełnosprawne, we Wrocławiu 
mieszka ich 90 tysięcy.

Mimo zachodzących zmian  
wielu z nich pozbawionych jest 
równych szans w dostępie do 
szkół, kultury i pracy. Rok temu 
w stolicy Dolnego Śląska posta-
nowiono z tym walczyć, ogłasza-
jąc program „Wrocław bez ba-
rier”. Jego celem jest zmiana ne-
gatywnego, obciążonego stereo-
typami postrzegania osób niepeł-
nosprawnych oraz zachęcenie ich 
do pełniejszego udziału w życiu 
społecznym i zawodowym. – Mu-
simy najpierw zlikwidować barie-
ry istniejące w nas, uwolnić naszą 
wrażliwość i umysł – mówił po-
seł Sławomir Piechota, przewod-
niczący Rady Programowej Wroc-
ławskiego Sejmiku Osób Niepeł-
nosprawnych. 

Jednym z elementów progra-
mu realizowanego przez WSON 
we współpracy z samorządem 
miasta jest otwarta 1 września 
wystawa fotograficzna, zatytuło-
wana „Uwolnij rozum”. Powstała 
ona w efekcie konkursu „Wrocław 
bez barier”, który honorowym pa-
tronatem objęli metropolita wroc-
ławski i prezydent miasta. Zada-
niem jego uczestników było po-
kazanie życia niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta. 
Najlepsze prace wybrała 
trzynastoosobowa kapi-
tuła. Wśród autorów po-
jedynczych zdjęć pierw-
szą nagrodę otrzymała 
Martyna Gulbinowicz, 
drugą – Piotr Roczniak, 
a trzecią – Ewa Graf. Za 
fotoreportaż nagrodzo-
no Szymona Aleksandro-
wicza, którego cykl fo-
tografii zachwycił nawet 
profesjonalistów, a wy-
różniono Piotra Knychałę i Pio-
tra Kosiora. 

Wystawę plenerową na ul. 
Świdnickiej otworzyli abp Marian 
Gołębiewski i wiceprezydent Jaro-
sław Obremski, razem przecinając 
wstęgę. – Kościół zwraca szcze-
gólną uwagę na osoby niepełno-
sprawne, gdyż inaczej sprzenie-

wierzyłby się swojej misji 
– powiedział metropoli-
ta. – Ci ludzie sprawdza-
ją się w różnych dziedzi-
nach. Mogą pomóc i być 
potrzebni nam, w pełni 
sprawnym. Największym 
pięknem tej wystawy jest 
pokazanie na zdjęciach 
ich człowieczeństwa w 
sytuacjach, gdy pokonu-
ją samych siebie i mi-
mo ograniczeń osiągają 
wspaniałe cele.

Gości przybyłych na uroczy-
stość powitał prezes WSON Ta-
deusz Krasoń, wyrażając radość 
z obecności nowego diecezjalne-
go duszpasterza osób niepełno-
sprawnych o. Romana Wita, pau-
lina, oraz wielu dobroczyńców 
i przyjaciół programu „Wrocław 
bez barier”. JOLANTA SĄSIADEK

Laureaci 
konkursu 
(na zdjęciu w środku) 
w otoczeniu 
abpa Mariana 
Gołębiewskiego 
i o. R. Wita 
(z prawej) oraz 
Tomasza Sysły, 
autora wystawy, 
i S. Piechoty 
(od lewej, 
obaj na wózkach)

Teologia na IX Dolnośląskim Festiwalu Nauki

Rozum–wiara
W ramach Festiwalu Nauki 
18 spotkań i wykładów przy-
gotował PWT.

Wydarzenia te podzielono 
na dwie grupy: „Teologia Jana Pa- 
wła II w kontekście wyzwań dla 
Pokolenia Drugiego Kwietnia” 
oraz „Chrześcijańska fobia w Euro-
pie”. Zainteresowani będą mogli 
w auli PWT posłuchać wykładów 
księży profesorów i doktorów: Ta-
deusza Reronia i bpa Andrzeja 
Siemieniewskiego – 14.09, godz. 
16.00 i 17.30; Sławomira Stasia-
ka, Ryszarda Zawadzkiego i Bo-

gusława Drożdża – 15.09, godz. 
14.30, 16.00 i 17.50; Andrzeja Ma-
łachowskiego, Mariusza Rosika i 
Włodzimierza Wołyńca – 18.09, 
godz. 14.30, 16.00 i 17.30; Wiesła-
wa Wenza, Jarosława M. Lipniaka 
i Bogdana Ferdka – 19.09, godz. 
14.30, 16.00 i 17.30; Kazimierza F. 
Papciaka – 20.09, godz. 16.00; Ja-
nusza Czarnego i Kazimierza Lu-
bowickiego OMI – 21.09, godz. 
14.30 i 16.00. Tematykę religijną 
podejmie również Karol Fijałkow-
ski – „Chrześcijaństwo wobec so-
cjobiologii i psychologii ewolucyj-
nej”, 20.09, godz. 14.30.

PWT przygotuje również 
koncert chóralnej muzyki re-
ligijnej, który 16.09 o godz. 
17.00, w auli uczelni, poprowa-
dzi ks. Stanisław Nowak. Zaś w 
Muzeum Archidiecezjalnym pre-
zentację ciekawych zasobów tej 
placówki, przygotowaną przez 
ks. prof. dra hab. Józefa Pate-
ra, będzie można oglądać 19 i 
21.09 od 10.00 do 14.00. Muze-
um zorganizuje też w archikate-
drze wystawę i wycieczkę zaty-
tułowaną „Zabytki na Ostrowie 
Tumskim” – 18 i 19.09, godz. 
14.30. 

Wrześniowe uroczystości 

Dzień 
Sybiraka
We Wrocławiu tradycyjnie 

już będzie obchodzony 
16 i 17 września. 

Uroczystości upamiętniają-
ce 67. rocznicę wkroczenia Ar-
mii Czerwonej do Polski rozpo-
cznie akademia w Dużym Stu-
diu Rozgłośni Polskiego Radia 
przy ul. Karkonoskiej, w sobo-
tę o godz. 11.00. W niedzie-
lę 17 września przed pomni-
kiem „Zesłańcom Sybiru” przy 
pl. Strzeleckim, obok kościoła 
pw. św. Bonifacego we Wroc-
ławiu, także o godz. 11.00, od-
prawiona zostanie Msza św. 
polowa pod przewodnictwem 
bpa Edwarda Janiaka. JS

Zaproszenie do Wołowa

Na organową 
ucztę
W niedzielę 17 września o 
godz. 18.00 rozpocznie się 
VI Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej w Woło-
wie „Cantus Organi” 2006.

Podczas koncertu otwarcia 
publiczność będzie miała oka-
zję doświadczyć niecodzien-
nych wrażeń. Brzmienie uni-
katowych organów kościoła 
pw. św. Wawrzyńca, na których 
zagra Piotr Rojek, dyrektor 
artystyczny festiwalu, prze- 
platać się będzie z dźwię- 
kami gitary wrocławskie-
go wirtuoza Waldemara Gro-
molaka. W kolejnych koncer- 
tach, zaplanowanych co nie-
dzielę do 15 października, wy-
stąpią m.in. goście z Niemiec i 
Belgii oraz wrocławski Chór Sy-
nagogi Pod Białym Bocianem.

Na organizowany we współ- 
pracy z Wołowskim  Ośrodkiem 
Kultury festiwal zapraszają bur-
mistrz Wołowa Witold Krochmal 
i ks. Stanisław Małysa – dyrektor 
imprezy, proboszcz parafii pw. 
św. Wawrzyńca w Wołowie. 
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Od 28 do 30 sierp-
nia na Papieskim 
Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu 

odbyły się 36. Wrocławskie Dni 
Duszpasterskie, skupiając na-
szą uwagę na rodzinie i jej zna-
czeniu. Nigdy w ludzkich dzie-
jach małżeństwo i rodzina nie 
były tak bardzo atakowane i 
zagrożone jak dziś. Rośnie licz-
ba separacji i rozwodów oraz 
okazjonalnych nieformalnych 
związków mężczyzny i kobie-
ty. Rozrodczość dzisiaj nie jest 
owocem miłości, ale przypad-
ku. Człowiek stał się dla sie-
bie wielką zagadką i przeżywa 
najostrzejszy w swojej histo-
rii kryzys w odniesieniu do wy-
miaru rodziny. 

Dialog 1: Sakramentalny 
charakter rodziny

Św. Paweł w liście do Efe-
zjan wymienia relacje w ro-
dzinie i podkreśla fakt odda-
nia siebie wzajemnie, aż do ra-
dykalizmu – wydać się aż do 
Golgoty. Jak podczas Euchary-
stii jest cud przemiany chleba i 
wina w ciało i krew Chrystusa, 

tak w małżeństwie mi-
łość wzajemnego od-
dania doznaje szcze-
gólnego przemienie-
nia, konsekracji, sta-
je się uczestnictwem 
w Chrystusie. Rodze-
nie dziecka łączy się z 
wydarzeniem paschal-
nym: ofiara matki, która da-
je życie. Cierpienie, poród, ra-
dość. Realność narodzenia – to 
Wielkanoc.

Dialog 2: Rodzina  
w służbie życia
Małżeństwo nie jest owocem 

ewolucji ślepych sił przyrody. Bóg 
Stwórca ustanowił je, aby urze-
czywistniać w ludziach swój plan 
miłości. Określa sposób jego re-
alizacji – „będą dwoje w jednym 
ciele”. Akt jednoczący tych dwo-
je jest w Bożym planie. Dziecko 
nie ma powstać ani z probówki, 

ani ze sztucznego zapłodnienia, 
ale z pełnego zjednoczenia tych 
dwojga. Kobieta jest zawsze po-
tencjalnie matką i jej organizm, 
jakże precyzyjnie, bez jej woli i 
wiedzy, co miesiąc przygotowuje 
się na przyjęcie dziecka. Współ-
czesna kobieta stawia sobie róż-
ne cele, chce „spełnić siebie”, ale 
prawdziwa realizacja kobiecości 
to właśnie macierzyństwo. To jed-
nak wiąże się z akceptacją trudu, 
wysiłku, a często cierpienia. Męż-
czyzna, który jednocząc się z ko-
bietą, ma stać się ojcem, korzysta 

z możności tego zjedno-
czenia. Jest gotów do te-
go działania, które mu 
niesie sumę przyjem-
nych przeżyć, ale czę-
sto zdaje się nie dostrze-
gać skutków. Nieraz sta-
je zadziwiony, zaskoczo-
ny tym, że stał się ojcem, 

że pojawiło się na świecie jego 
dziecko. Jest zawsze potencjalnie 
ojcem – może nim się stać tyle ra-
zy, ile razy zjednoczy się z kobie-
tą. Tajemnicza hojność płodności 
męskiej. Powszechnie męskość 
jakby nie dostrzega ojcostwa, ak-
ceptuje kobietę w roli lalki do za-
bawy lub partnerki do łatwiejsze-
go życia, ale nie rozumie jej wiel-
kiej roli – rodzicielki. 

Dialog 3: Trynitarny 
model rodziny
Rodzina jest ikoną Trójcy 

Świętej. Biblijnie określenia Boga: 

Przyszłość ludzkości 
idzie poprzez rodzinę. 

Koniecznie trzeba  
ratować człowieka. 

Rodzina jest 
rzeczywistością 

Bożą,  
a nie tylko ludzką. 

Rodzina jest 
kolebką życia 

i kolebką wiary. 
Współczesna rodzina  

jest zagrożona.

Trzydniowa debata na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu: „Rodzina na nowo odkryta”

Małżeństwo mierzy się miłością

tekst i zdjęcia 
KS. ANDRZEJ 

MAŁACHOWSKI

Bp Stanisław Stefanek z Łomży  
i Ewelina Kondziela

Prof. Wanda Półtawska z Krakowa  
z ks. prof. Józefem Paterem

Od prawej:  
ks. Marian 
Biskup,  
bp Damian 
Zimoń, bp Stefan 
Cichy, ks. prof. 
Józef Pater
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Trzydniowa debata na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu: „Rodzina na nowo odkryta”

Małżeństwo mierzy się miłością

„Jestem, który jestem”, „jestem 
miłością” to trzy Osoby kochają-
ce się wzajemnie. Miłość to du-
chowa eksplozja, otwarcie, ukie-
runkowanie na drugiego. Ślad 
Boskiej miłości nosi człowiek. 
To miłość zobowiązuje, powołu-
je, jest przeznaczeniem człowie-
ka. Człowiek musi kochać. Życie, 
śmierć i miłość – trzy najważniej-
sze sprawy dla każdego człowie-
ka. Człowiek stworzony do miło-
ści w trójcy osób: ojciec-matka-
-dziecko. Istotą jest miłość. Ro-
dzina staje się wzorem trynitar-
nej wspólnoty osób. Oczywiście 
obowiązuje tu zasada podobień-
stwa – nie dosłowności. 

Dialog 4: Wychowanie 
w rodzinie

Istnieje konieczność wycho-
wania dzieci i trzy rodzaje tego 
procesu: tzw. „czarne”, polega-
jące na systemie nakazów i bez-
względnego posłuszeństwa; an-
ty-wychowanie, zakazujące uka-
zywania jakichkolwiek wartości, 
a młody adept ma wolność i pra-

wo własnego doboru, według 
własnego upodobania; oraz wy-
chowanie „złotego środka”, w 
którym pedagog z cierpliwością 
nawiązuje właściwe relacje z wy-
chowankiem, oddziałując na je-
go rozum i uczucia. 

Dialog 5: Misterium 
rodziny

W odnowionym rytuale sa-
kramentu małżeństwa kładzie 
się akcent na celebrację pa-
miątki chrztu św. U tych, któ-
rzy przyjmują sakrament mał-
żeństwa, chrzest się dzieje, bo 
decyduje, kim są i kim się sta-
ją. To uobecnienie źródła życia 
chrześcijańskiego. Przez potok 
dotykamy źródła. Chrzest to 
pójście za Chrystusem, a mał-
żeństwo jest jego kontynuacją. 
Przez małżeństwo doświadcza 
się Chrystusa. Przeszedłszy dro-
gę próby, decydują się z Bożą 
pomocą kochać i wspierać się 
wzajemnie oraz przyjąć dzieci. 
Czas narzeczeństwa to ducho-
wa droga. A potem prośba za-
ślubianych: módlcie się z nami 
i za nas. Deklaracja absolutna: 
kocham tak, że chcę się oddać 
tobie. Bezinteresowny dar z sie-
bie. Chcę oddać się tobie. Sło-
wo „biorę” nie wyraża tego mi-
sterium, „ty bierzesz mnie” – to 
coś więcej. Przyjmuję cię, odda-
ję się tobie, by wiernie kochać 
przez wszystkie dni mego ży-
cia. Dynamika słów. „Przyjmu-
ję ciebie jako moją żonę, ślubu-
ję ci...” – to nowe ujęcie w te-

ologii małżeństwa. Ewa przez 
chrzest oddała się Bogu. A te-
raz Adam przyjmuje ten dar od 
Boga. 

Dialog 6: Pragnienie 
dziecka

Mówi się o „sacrum ciała 
kobiety” – tajemniczym łonie 
matki, gdzie każdy człowiek 
rozpoczyna swoje ziemskie by-
towanie. Prawda tak oczywi-
sta: zawdzięczam życie mat-
ce, ona dziecko przyjęła i dała 
mu się urodzić, karmiła własną 
krwią. Dziecko powinno być 
darem miłości rodziców, za-
wsze jest owocem miłości Bo-
ga, a miłość rodzicielska jest 
zadaniem. Normalny rozwój 
każdego człowieka przechodzi 
przez fazę dziecięctwa, każ-
dy był dzieckiem i każdy swoje 
dzieciństwo pamięta. Jest rze-
czą zdumiewającą, że ktokol-
wiek chce pozbawić dziecko 
praw osoby ludzkiej, a prze-
cież sobie samemu tych praw 
nie odbiera. Zdumiewa nie-
sprawiedliwość dorosłych w 
traktowaniu dzieci. Ludzkość 
świadoma skutków wojenne-
go ludobójstwa nie dostrzega 
tej zbrodni w stosunku do ma-
łych dzieci. W normalnym roz-
woju ludzkiej psychiki bezrad-
ne dziecko powinno wzbudzać 
postawę czułości i opiekuńczo-
ści. Ale to maleństwo u progu 
życia nie ma mocy wzruszania 
dorosłych i jakże bezwzględnie 
bywa eliminowane. 

Sonda

RODZINA  
NA ZAKRĘCIE

WIESŁAW KILIAN,
POSEŁ PIS 
– Rodzina jest 
darem od Boga, 
a miłość jej ży-
ciodajnym zna-
kiem. Dziś ist-
nieje groźba no-
wych definicji małżeństwa 
i rodziny z pomocą zakła-
manego i perfidnego słow-
nictwa. Formułuje się isto-
tę wzajemnego daru mi-
łości w języku abstrakcyj-
nym. Pojawia się zafałszo-
wana etyka w horyzoncie 
miłości.
TERESA CISZEWSKA,  
BIURO TURYSTYCZNO- 
-PIELGRZYMKOWE ALFA-TUR
– W ogólnoświa-
towym trendzie, 
również polska 
rodzina jest bar-
dzo zagrożona, 
zwłaszcza z po-
wodu masowej migracji, kon-
sumizmu, tempa życia, prze-
mian cywilizacyjnych i braku 
pozytywnych wzorców oto-
czenia. Istnieje potrzeba po-
siadania, zdobywania, ciągłe-
go rozwoju i determinacji 
w osiąganiu kolejnych szczy-
tów. Rodzina pozostawio-
na w trudnościach material-
nych, zdrowotnych, ducho-
wych i wychowawczych nie 
radzi sobie, potrzebuje po-
mocy.
BOGDAN KOSOWSKI,  
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO- 
-TECHNICZNY PWT
– Małżeństwo 
przyjmowane ja-
ko sakrament 
zawiera w sobie 
nie tylko miłość 
ludzką, ale tak-
że miłość Boga. W swoim 
zarodku zawiera potencjalne 
możliwości dobrego ukształ-
towania człowieka. W tym 
względzie nic rodziny nie za-
stąpi. Zachodzi konieczność 
ciągłego odkrywania rodzi-
ny, jej znaczenia i wartości, 
by oddać jej to, co słusznie 
się jej należy.

Ks. prof. Roman Rogowski

O. prof. Kazimierz Lubowicki  
z katechetką

Prof. Maria Braun-Gałkowska  
i ks. dr Andrzej Tomko

Ks. dr Stanisław Paszkowski



Piętnaście najbardziej stromych i najwyżej 
położonych kilometrów z ponad 
100-kilometrowej trasy dolnośląskiego 
Szlaku Papieskiego przeszli pielgrzymi 
z diecezji wrocławskiej i świdnickiej 
w uroczystość MB Częstochowskiej.

Wędrówkę 26 sierpnia rozpoczęli udzia-
łem w Mszy św., odprawionej w kościele pw. 
Bożego Ciała w Międzylesiu pod przewodni-
ctwem ks. Dariusza Sakaluka z Referatu Piel-
grzymkowo-Turystycznego Świdnickiej Kurii 
Biskupiej. Modlili się o rychłą beatyfikację 
sługi Bożego Jana Pawła II i przypominali so-
bie jego nauczanie. W homilii ks. Romualda 
Brudnowskiego usłyszeli, że idąc, będą się 
uczyli od Papieża Polaka dostrzegania pięk-
na przyrody i szacunku dla niej, a od Maryi 
umiejętności stawania w obronie człowieka 
potrzebującego pomocy.

Szlak Papieski Ziemi Kłodzkiej został 
otwarty w 2005 roku, w 50. rocznicę wę-
drówki tą trasą ks. Karola Wojtyły i gru-
py studentów z prowadzonego przez nie-
go duszpasterstwa akademickiego. Ponad 
100 km dróg, ścieżek i górskich szlaków 
pokonali oni od 1 do 7 lipca 1955 roku. 
Wyruszyli z Kudowy Czermnej przez Gó-
ry Stołowe, Karłów, Radków, Wambierzy-
ce, Duszniki Zdrój, Góry Orlickie i Bystrzy-
ckie, Gniewoszów, Międzylesie, Śnieżnik i 
Międzygórze do Długopola.

W ubiegłym roku 30 kwietnia prawie 700 
pielgrzymów wyruszyło na pierwszy etap Pa-
pieskiego Szlaku z Kudowy do Wambierzyc. 
Poprzedniego dnia po odprawieniu wieczor-
nej Mszy św. bp Ignacy Dec poświęcił tablicę 
upamiętniającą wędrówkę dzisiejszego kandy-
data na ołtarze, Jana Pawła II. W lipcu pątnicy 
pokonali drugi etap Szlaku Papieskiego z Dusz-
nik Zdroju przez Zieleniec do Gniewoszowa, a 
w sierpniu wyruszyli na trzeci etap z Między-
lesia przez Marię Śnieżną do Międzygórza.W 
tym roku odbyła się pielgrzymka pierwszym i 
trzecim etapem Szlaku. Na trasę z Kudowy do 
Wambierzyc wyruszyło 400 osób, zaś w sierp-

niu najtrudniejszy etap po-
konało 77 piechurów.

W międzyleskim koś-
ciele pątnicy odnowili ślu-
by jasnogórskie, po czym 
zawierzając swoją wę-
drówkę Maryi, której bez-
granicznie zaufał i oddał 
się w Jej opiekę sługa Bo-
ży Jan Paweł II, wyruszy-
li „modlić się nogami”, 
jak powiedział miejscowy 
dziekan i proboszcz ks. Jan 

Tracz. Pielgrzymów z Wrocławia, Międzyle-
sia, Polanicy, Srebrnej Góry, Boboszowa, Idzi-
kowa, Różanki, Domaszkowa, Pławnicy, Ka-
towic, Łańcuta i Poznania autokar zawiózł do 
Jodłowa, skąd ruszyli w góry. Kamienne po-
toki, wielobarwne lasy, skaliste zbocza i pięk-
ne krajobrazy zasnute lekką mgłą – to niemi 
świadkowie ich wspólnej modlitwy, indywi-
dualnego zadumania, rozmów z towarzysza-
mi i z Panem Bogiem, śpiewu prowadzonego 
przez scholę z Idzikowa, radosnych dyskusji, 
odpoczynków na posiłek i trudów pokony-
wania gór oraz samych siebie.

Organizatorzy wyprawy – Referat Piel-
grzymkowo-Turystyczny i duszpasterstwo pa-
rafii w Międzylesiu –  podkreślili zaangażowa-
nie i pomoc przewodników górskich, władz 
Międzylesia i Kudowy oraz straży granicznej 
i dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych 
w przygotowaniu i szczęśliwym pokonywaniu 
Papieskiego Szlaku. JOLANTA SĄSIADEK
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Śladami ks. Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jego studentów

Modlili się nogami
Najstarsza 
pątniczka 
68-letnia 
pani Maria 
z Międzylesia 
dzielnie 
maszerowała 
pod górę, 
by razem 
ze wszystkimi 
w trzy godziny 
przejść 15,4 km

Z lewej: Na Śnieżniku pątników postraszył zimny 
wiatr i deszcz...
Z prawej: ... za to w Międzygórzu wspaniale 
smakowały gorące kiełbaski przypieczone 
na ognisku

Poniżej od lewej: Autokar udostępnił pielgrzymom 
życzliwy burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak.
Poniżej w środku: Na postojach modlitwę przeplatał 
śpiew, prowadzony przez scholę z Idzikowa
Po Mszy św. przewodnik sudecki Bogusław Stecki 
(na zdjęciu po prawej) przybliżył pielgrzymom historię 
Międzylesia i walory okolic
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Studia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym

Warto spróbować!

Zarządzanie w oświacie
Adresatami rocznych studiów są absol-

wenci szkół wyższych – kandydaci na sta-
nowiska dyrektorów placówek oświato-
wych.

PWT we Wrocławiu zaprasza również 
inne osoby, które chcą zdobyć umiejętno-
ści z zakresu zarządzania. Specyfiką stu-
diów jest przygotowanie do zarządzania 
placówkami służącymi dobru wspólnemu. 
Stąd zwrócenie uwagi np. na etykę bizne-
su. W programie m.in. współczesne teo-
rie zarządzania, psychologia zarządzania 
kadrami, zarządzanie jakością, metody do-
skonalenia menedżera, elementy statystyki 
i podstawy prawa. Studia przygotowują do 
startu w konkursach na stanowiska kierow-
nicze i spełniają wymogi Rozporządzenia 
MENiS z 6 maja 2003 r., dotyczącego kwa-
lifikacji osób ubiegających się o stanowiska 
kierownicze w oświacie. 

Poznaj Biblię
Jeśli interesuje cię Biblia, chcesz nauczyć 

się czytać Pismo Święte i modlić się nim – 
przyjdź i skosztuj!

Chcesz zostać animatorem biblijnym i pro-
wadzić kręgi biblijne – przyjdź! Jeśli posiadasz 
dyplom szkoły wyższej możesz poszerzyć 
swoją myśl i wiarę! Jeżeli nie masz dyplomu – 
przyjdź jako wolny słuchacz!

W roku akademickim 2006/2007 przy Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym we Wrocła-
wiu powstają czterosemestralne Podyplomo-
we Studia Biblijne. Ich podstawowym celem 
jest formacja biblijna osób świeckich, które 
ukończyły studia wyższe. Podyplomowe Stu-
dia Biblijne nie tylko prowadzą do pogłębienia 
wiedzy na temat Pisma Świętego, archeologii, 
geografii i historii biblijnej oraz języków biblij-
nych, ale także przygotowują do prowadzenia 
grup i kręgów biblijnych w różnych ośrodkach 
formacyjnych.

Nauki o rodzinie
Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie 

przygotowują nauczycieli, katechetów, do-
radców życia rodzinnego, personel psy-
chologiczny i medyczny do pracy w porad-
niach rodzinnych, powiatowych centrach 
pomocy rodzinie oraz do prowadzenia za-
jęć wychowania prorodzinnego w szko-
łach – z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. 
Program studiów uwzględnia aspekty: filo-
zoficzno-etyczny, psychologiczny, pedago-
giczny, socjologiczny, biomedyczny, praw-
ny i teologiczny. Studia trwają cztery se-
mestry. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą 
się 28, 29 lub 30 września w godz. 10.00–
13.00 i 16.00–18.00 w Duszpasterstwie Ro-
dzin, przy ul. Katedralnej 4.

Bliższe informacje w Dziekanacie PWT,  
ul. Katedralna 9, 50-329 Wrocław,  
tel. 071 3229970 lub 071 3271200, wew. 32.

Dożynki parafialne w Wigańcicach (dekanat Ziębice)

Dziękowało pięć narodów
Polacy, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy i Litwini 
spotkali się w parafii pw. św. Bartłomieja  
w Wigańcicach (dekanat Ziębice)  
na uroczystościach dożynkowych, 
zorganizowanych przez parafian  
i duszpasterza ks. Wiesława Wójcika.

Z Niemiec przyjechali dawni gospodarze 
Wigańcic, którzy po 1945 r. opuścili te tere-
ny. Przybyli także przyjaciele parafii z Ukra-
iny, Litwy i Białorusi – ci ostatni z bp. Stani-
sławem Blinem, ordynariuszem diecezji wi-
tebskiej. Obecni byli również klerycy z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pozna-
niu z ks. rektorem Ryszardem Szymanikiem, 
dziekan dekanatu ziębickiego ks. Bogusław 
Konopka, księża z sąsiednich parafii, przed-
stawiciele władz samorządowych 
gminy Ziębice, z burmistrzem Ta-
deuszem Wolskim na czele, oraz 
wierni parafii Wigańcice z rodzi-
nami. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. Adam Ostapowicz 
z Bonn, a słowo Boże wygłosił bi-
skup witebski. 

Po Mszy św. rozpoczęła się biesiada w 
ogrodzie przy plebanii. Wśród wielu potraw 

przygotowanych z owoców pracy rol-
nika największą furorę zrobiły „klu-
seczki księdza proboszcza”, przy-
gotowane według receptury mamy 
księdza Wójcika. Po biesiadowaniu 
klerycy z Poznania przedstawili pro-

gram artystyczny. Wspólne śpiewy, tańce i plą-
sy były podziękowaniem Stwórcy za wszel-
kie dary i łaski, a zwłaszcza za miłość i do-

bro. Wszyscy uroczyście zatańczyli poloneza. 
Później zaprezentowały się zespoły: „Tęcza” z 
Mińska i „Malwy” z Ziębic.

Chociaż tegoroczne zbiory są skromniej-
sze niż zwykle, a rolnicy gminy Ziębice nęka-
ni byli klęskami suszy, a później nadmiernych 
opadów, wigańcickie dożynki były podzięko-
waniem za plony i hołdem dla ciężkiej pracy 
rolnika. BARBARA RAK

Razem  
z młodzieżą 
wystąpił  
bp S. Blin

BA
RB

AR
A 

RA
K

Istnieje wiele możliwości pogłębiania wiedzy na wrocławskim PWT. Dokumenty można składać do końca września.



Pierwszym, 
co zobaczyłem na plebanii 
w Małkowicach, była 
stojąca przy drzwiach 
nowa, jeszcze zafoliowana, 
lodówka. – To główna 
nagroda loterii fantowej 
na niedzielny festyn 
– oświadczył proboszcz.

Na podłodze w jed-
nym z pokoi leżały pacz-
ki dla dzieci – także na 
festyn. W swoich domach 
gospodynie upiekły cia-
sta, które później można 
było kupić podczas zaba-
wy. Na niedzielną Mszę 
św. do kościoła parafial-
nego przybyli mieszkań-
cy wszystkich miejsco-
wości parafii: Bogdaszo-
wic, Kębłowic, Romno-
wa, Skałki, Stoszyc i Mał-
kowic.

Chciał poznać 
parafian
W 2004 r. probosz-

czem wspólnoty został 
ks. Marcin Czerepak. 
Chciał poznać parafian, 
więc któregoś razu po-
prosił, aby po nabożeń-
stwie majowym zostali 

dłużej i posiedzieli z nim 
przy ognisku. I tak spot-
kania kilkunastu osób to 
w jednej, to w drugiej 
miejscowości z czasem 
zamieniły się w pieczo-
łowicie przygotowywane 
festyny, z muzyką, lote-
riami i innymi atrakcjami. 
Są one przede wszyst-
kim okazją do wspólnego 
przebywania mieszkań-
ców całej parafii. Zdarza 
się, że podczas takiej im-
prezy spotykają się zna-
jomi z sąsiednich miej-
scowości, którzy nie wi-
dzieli się od paru lat.

Przy okazji festynów 
organizatorzy zbiera-
ją fundusze na potrzeby 
prac prowadzonych przy 
trzech kościołach parafii 
– w Małkowicach, Bogda-
szowicach i Skałce. Rów-
nież na ten cel mieszkań-
cy zgodzili się przekazy-
wać co miesiąc po 10 zło-
tych od każdej rodziny.

Dużo pracy

Dzięki temu uda-
ło się przede wszystkim 
odwodnić wszystkie trzy 
kościoły i zaizolować ich 
fundamenty. W oknach 
świątyni w Bogdaszowi-
cach zamontowane zo-
stały nowe witraże. Koś-
ciół parafialny w Małko-
wicach został ostatnio 
odświeżony wewnątrz. 
Wcześniej, dzięki pracy 
Józefa Wiejackiego, miej-
scowego rzeźbiarza, na-
leżące do wystroju pa-
rafialnej świątyni drew-
niane ornamenty odzy-

skały dawną świetność. 
Wokół wszystkich koś-
ciołów mieszkańcy wy-
konali nowe chodniki. 
W Skałce trwa obecnie 
wymiana instalacji elek-
trycznej. Wysiłek wspól-
noty, liczącej niespełna 
1400 mieszkańców, moż-
na ocenić choćby tylko 
przez poniesione kosz-
ty, które proboszcz oce-
nia na ponad 120 tysię-
cy złotych.

Część mieszkańców 
parafii ucierpiała w wyni-
ku sierpniowej powodzi. 

– Podobnie jak w 
1997 r., zalała nas woda 
zrzucana ze zbiorników 
retencyjnych – mówi soł-
tys ze Skałki Józef Pro-
skin, który straty w swo-
im gospodarstwie agro-
turystycznym szacuje na 
ok. 30 tysięcy złotych.

KUBA ŁUKOWSKI

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Trójcy Świętej w Małkowicach (dekanat Kąty Wrocławskie)

Kilkanaście festynów w roku
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Kościół parafialny  
pw. Trójcy Świętej  

w Małkowicach, jedna  
z trzech świątyń parafii
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W naszej wspólnocie działają prężnie trzy rady koś-
cielne – w Małkowicach, Bogdaszowicach i Skałce. 
Cieszy mnie bardzo otwartość tutejszych ludzi. 
Spędzamy ze sobą dużo czasu nie tylko na modli-
twie. Często spotykamy się w pracy. Dzięki zaanga-
żowaniu i ofiarności całej wspólnoty możemy być 
dumni z tego, co udało nam się zrobić przy naszych 
kościołach w ostatnim czasie. Jestem również bar-
dzo wdzięczny parafianom za pomoc przy remon-
cie plebanii. Wspólnie bawimy się również na festy-
nach organizowanych we wszystkich miejscowoś-
ciach parafii. Jeździmy też na pielgrzymki do róż-
nych sanktuariów, a w tym roku z grupą parafian 
wybieramy się do Rzymu. Chcemy spotkać się z 
Ojcem Świętym i odwiedzić grób Jana Pawła II. 
 Moim pragnieniem jest znaleźć więcej czasu na 
pracę duszpasterską z dziećmi i młodzieżą. Nie 
prowadzę katechezy w szkole, ale staram się 
utrzymywać kontakt z młodymi. Po niedzielnych 
Mszach św. zapraszam dzieci na krótkie spotka-
nia w kościele.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15
  Dni powszednie: 18.00

KS. MARCIN 
CZEREPAK

W małkowickiej wspólnocie 
posługuje od 2004 r. Święcenia 
kapłańskie przyjął 23 maja 
1987 r. we Wrocławiu. Jako 
wikary pracował w Oleśnicy, 
Ząbkowicach Śląskich i we 
Wrocławiu. Przed objęciem 
parafii w Małkowicach był 
proboszczem w Różance (ko-
ło Międzylesia). Wolny czas 
lubi spędzać na górskich wę-
drówkach.

Józef Wiejacki, miejscowy 
rzeźbiarz, przy pracy  
w swojej pracowni  
w Małkowicach


