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Wnajstarszej na Dolnym Śląsku para-
fii greckokatolickiej, obchodzącej 

swoje 50-lecie wrocławskiej wspólnocie 
pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego, odby-
ły się obchody 10-lecia diecezji wrocław-
sko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. 
Zakończonym 1 października trzydniowym 
uroczystościom towarzyszyła konferencja 
naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim, 
poświęcona dziejom Cerkwi greckokatoli-
ckiej. Zwierzchnikiem ustanowionej przez 
Jana Pawła II w 1996 r. diecezji wrocław-

sko-gdańskiej obrządku bi-
zantyjsko-ukraińskiego jest 
bp Włodzimierz Juszczak. 
Ukraiński Kościół grecko-
katolicki jest jednym z 21 
wschodnich Kościołów 
katolickich, należących do 
powszechnego Kościoła 
katolickiego. 

JUBILEUSZE GREKOKATOLIKÓW

Zapalone świece 
tradycyjnie 
towarzyszą 
modlitwie 
wiernych 
obrządku 
bizantyjsko-
-ukraińskiego

Archidiecezja u stóp Czarnej Madonny

Maryjo, przyrzekamy!
Tłumy wiernych z Dolnego Śląska 
28 i 29 września wzięły udział 
w dorocznej pielgrzymce 
archidiecezji wrocławskiej 
na Jasną Górę.

 Szczególny wymiar nadał 
pielgrzymce jubileusz 350-lecia 
ślubów Jana Kazimierza oraz 50-
-lecia Jasnogórskich Ślubów Naro-
du, złożonych 26 sierpnia 1956 r. 
Tegoroczne uroczystości przebie-
gały więc pod hasłem: „Królo-
wo Polski, przyrzekamy”. W pią-
tek wieczorem (28.09.) otwarła 
je Msza św. koncelebrowana pod 
przewodnictwem bp. Edwarda Ja-
niaka. O 21.00 wierni uczestni-
czyli w Apelu Jasnogórskim, po 
którym aż do godziny piątej ra-
no trwało nocne czuwanie przed 
obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej, prowadzone przez po-
szczególne dekanaty. Czas czu-
wania wypełniły pieśni maryjne, 
Różaniec, modlitewne rozważa-
nia. Jasnogórskiej Pani powierza-
no wszystkie sprawy naszej ar-
chidiecezji. O północy rozpoczęła 
się Pasterka maryjna, której prze-

wodniczył bp Andrzej 
Siemieniewski. Archidie-
cezjalną pielgrzymkę za-
kończyła Msza św. kon-
celebrowana pod prze-
wodnictwem abp. Maria-
na Gołębiewskiego. W 
homilii metropolita podkreślił po-
trzebę wypełniania złożonych ślu-
bów w życiu codziennym. Wspo-
mniał postać Jana Pawła II, któ-
ry często nawiedzał Jasną Górę. – 
Czy dobrze słuchaliśmy tego, co 
do nas tutaj mówił i czy konse-

kwentnie wypełniamy je-
go słowa? – pytał.

Arcybiskup po-
dziękował kapłanom i 
wszystko pątnikom za 
podjęty trud pielgrzymi. 
Duża rzesza wiernych, 

która uczestniczyła we Mszach 
św. i czuwaniu, świadczy o tym, 
że dostrzegamy potrzebę zmia-
ny codzienności. Oby odnowio-
ne śluby jasnogórskie nie pozo-
stały pustą obietnicą...

 BARBARA RAK

AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ
  O JUBILEUSZACH wrocławskich 

szkół
  Z wizytą w parafii 

ŚW. JADWIGI WE WROCŁAWIU 
ŚWINIARACH
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To już ostateczny ko-
niec lata... Niektórzy 

chowają głęboko plecaki i 
wakacyjne torby, zapomi-
nając definitywnie o se-
zonie letnich wędrówek. 
Inni – przeciwnie: właśnie 
otwierają jesienny etap 
pielgrzymowania. Za nami 
archidiecezjalne spotkanie 
na Jasnej Górze, przed nami 
piesza pielgrzymka do gro-
bu św. Jadwigi. Nie czas na 
jesienna drzemkę! Również 
jesień warto witać „z pod-
niesionym czołem”, na szla-
ku, w pielgrzymiej grupie 
lub w gronie najbliższych 
przyjaciół. O jednej z takich 
wesołych gromad przeczy-
tamy dziś na s. VI. 
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Przed 
jasnogórskim 
obrazem czuwali 
przedstawiciele 
poszczególnych 
dekanatów
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Łączy nas św. JadwigaNie tolerować zła

DOLNOŚLĄSCY POLICJAN-
CI zgromadzili się 1.10. we wroc-
ławskim kościele pw. Odkupiciela 
Świata z okazji święta swojego 
patrona, św. Michała Archanioła. 
Uroczystej Eucharystii przewod-
niczył abp Marian Gołębiewski, 
który w homilii przedstawił po-
stać potężnego wodza niebie-
skich zastępów, broniącego 
chwały Bożej i walczącego ze 
złem. Mówiąc o służbie policjan-
tów, Metropolita zwrócił uwagę 
na problem pijanych kierowców. 
– Musimy przełamać toleran-
cję społeczną na stan nietrzeź-
wości – mówił, podkreślając, 
że siadanie za kierownicą pod 

wpływem alkoholu jest grze-
chem ciężkim. W czasie uroczy-
stości głos zabrali także pierw-
szy zastępca Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji insp. Zbigniew 
Maciejewski oraz kapelan po-
licji dolnośląskiej i proboszcz 
tutejszej parafii ks. Stanisław 
Stelmaszek. Eucharystię uświet-
niła obecność policyjnych po-
cztów sztandarowych oraz 
Orkiestry Reprezentacyjnej KWP. 
Policjanci uczestniczyli we Mszy 
św. „wmieszani” pomiędzy wier-
nych – na znak, że chcą na co 
dzień pełnić służbę pośród lu-
dzi i dla nich.

JUBILEUSZOWE OBCHO- 
DY 15-lecia Dortmundzko- 
-Wrocławskiej Fundacji Part-
nerstwa Międzyparafialnego 
im. św. Jadwigi  oraz 25-lecia  
Partnerstwa Międzyparafial-
nego Dortmundu i Wrocławia 
odbyły się 30.09. na Ostrowie 
Tumskim. W programie zna-
lazły się prelekcje, spektakl 
poświęcony św. Jadwidze 
oraz Msza św. w archikate-
drze. Przewodniczył jej bp J. 
Pazdur, który przywołał w ho-

milii główne myśli tegorocz-
nych pielgrzymek Benedykta 
XVI do Polski i Niemiec. 
Członkom Fundacji za ich 
działalność podziękował abp 
M. Gołębiewski. Organizacja 
zrodziła się w ramach działań 
na rzecz polsko-niemieckie-
go pojednania, zaowocowa-
ła wieloma inicjatywami cha-
rytatywnymi oraz budowa-
niem rozlicznych więzi mię-
dzy wspólnotami parafialny-
mi obu narodów.

Przywracajmy nadzieję ubogim
ŻMIGRÓD. Ogólnopolskie 
Spotkanie Młodzieży Wincen-
tyńskiej odbyło się już po raz 
jedenasty, tym razem w para-
fii pw. Trójcy Świętej, prowa-
dzonej przez Księży Misjonarzy 
św. Wincentego à Paulo. Do 
Żmigrodu zjechało około 200 
osób z kilkunastu parafii z róż-
nych diecezji, aby przez trzy dni, 
od 29.09 do 1.10, wspólnie mod-
lić się, uczestniczyć w kateche-
zach i bawić się przy muzyce 
chrześcijańskiej. „Przywracajmy 
nadzieję ubogim” – tak brzmiał 
temat tegorocznego spotka-
nia i cyklu katechez przygoto-
wanych przez ks. Jacka Kuziela 
CM. Pod kierunkiem animato-
rów uczestnicy spotkania zasta-
nawiali się nad problemem ubó-
stwa, pojmowanego jako  in-
spiracja do czynów miłosierdzia 
zarówno względem ciała, jak i 
duszy. W sobotę z młodzieżą 

spotkał się bp Paweł Socha CM, 
który przewodniczył Mszy św. i 
wygłosił homilię. Jak mówi ks. 
Eugeniusz Walentowicz CM, pro-
boszcz żmigrodzkiej wspólnoty, 
przyszłoroczne spotkanie mło-
dzieży wincentyńskiej planowa-
ne jest w Skwierzynie. 

Słowo z muzyką
WROCŁAW. Kolejne spotka-
nie z cyklu „Verbum cum mu-
sica” odbyło się w niedzielę 1 
października w kościele pw. 
św. Stanislawa, św. Doroty i 
św. Wacława we Wrocławiu. W 
gotyckim wnętrzu zabrzmiały 
utwory muzyki sakralnej kom-
pozytorów polskich i obcych 
– m.in. Lottiego, Schnabela, 
Gorczyckiego czy Moniuszki 
– w wykonaniu drezdeńskie-
go kameralnego chóru mę-
skiego „Voxaccord” oraz 

wrocławskiego „Cantilena” 
pod batutą Barbary Szarejko. 
Koncert zwieńczyło wspól-
ne wykonanie przez oba 
chóry utworu „Adoramus te 
Christe” Aloysego Kothe.O. 
dr Tadeusz Słotwiński w pre-
lekcji zatytułowanej „Święty 
Jan Ewangelista w pismach 
św. Franciszka” podkreślił, jak 
ważna jest dla chrześcijani-
na znajomość Pisma Świętego 
– czego wzorem jest św. 
Franciszek. 

Święto celników
WROCŁAW. Służby celne w 
całym kraju świętowały w dniu 
św. Mateusza, pierwszego bi-
blijnego celnika. Wrocławska 
Izba Celna swoje obchody 
przeniosła z 21 na 29 wrześ-
nia. W sali kolumnowej Urzędu 
Wojewódzkiego dyplomami i 
awansami uhonorowano zasłu-
żonych funkcjonariuszy i pra-
cowników SC. Na pl. św. Elżbiety 
przy bazylice – kościele garnizo-
nowym zorganizowano wysta-
wę pojazdów i specjalistyczne-

go sprzętu do kontroli celnej. 
Nie zabrakło na niej psów słu-
żących celnikom. O godz. 15.00 
w bazylice pw. św. Elżbiety księ-
ża dyr. Cezary Chwilczyński, dr 
Andrzej Tomko i płk January 
Wątroba, pod przewodnictwem 
ks. dra hab. Waldemara Irka od-
prawili uroczystą Mszę św. kon-
celebrowaną w intencji dolno-
śląskich służb celnych. Przybyli 
na nią marszałek województwa, 
wojewoda, wiceprezydent, po-
słowie i liczne grono celników.

Oprawę muzyczną niedzielnej 
Eucharystii zapewnił zespół 
„Adonai” ze Żmigrodu
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Wrześniowa patriotyczno-religijna uroczystość na Cmentarzu Żołnierzy Polskich

Wrocławski Łyczaków i Rossa
– Poświęcenie krzyża jest 
zakończeniem wieloletniego 
procesu kształtowania się 
Cmentarza Żołnierzy Polskich 
– powiedział abp Marian 
Gołębiewski podczas Mszy św. 
odprawionej 27 września.

W 67. rocznicę powołania Pol-
skiego Państwa Podziemnego na 
sztucznym kurhanie we Wrocła-
wiu przy ul. Grabiszyńskiej odbyła 
się wielka patriotyczna manifesta-
cja przywiązania do tradycji orę-
ża polskiego. Przybyli na nią kom-
batanci wojenni, przedstawiciele 
władz państwowych, samorządo-
wych, żołnierze, harcerze, dzia-
łacze społeczni oraz uczniowie 
wrocławskich szkół z nauczyciela-
mi. W kazaniu Arcybiskup wspo-
mniał, że wrocławski cmentarz 
pełni równie doniosłą rolę jak wi-
leńska Rossa, lwowski Łyczaków, 
groby królewskie na Wawelu czy 

groby wielkich Polaków na kra-
kowskiej Skałce. 

Na najokazalszej nekropo-
lii wojskowej miasta spoczywają 
żołnierze kampanii wrześniowej 
z dowódcą Morskiej Obrony Wy-
brzeża komandorem Stefanem 
Frankowskim, jeńcy wojenni, ro-
botnicy przymusowi, więźniowie 

obozów kon-
centracyjnych i 
żołnierze II Ar-
mii Wojska Pol-
skiego, którzy 
zginęli w 1945 
roku. Jego bu-
dowa była kil-

kakrotnie przerywana, zmienia-
no plany architektoniczne a na-
wet lokalizację. Dopiero w latach 
1968–70 uporządkowano powo-
jenne gruzowisko i przystąpio-
no do przenoszenia żołnierskich 
szczątków. Od 1979 roku nad mo-
giłami żołnierskimi góruje 23-me-
trowy pomnik w kształcie husar-
skich skrzydeł. Niestety, z powo-
du zakazu ówczesnych władz, po-
stawiony wówczas bez krzyża.

Uroczystości przy ul. Grabi-
szyńskiej były ukoronowaniem 
wieloletnich starań Społecznego 
Komitetu Budowy Krzyża, dzia-
łającego przy oddziale dolnoślą-
skim Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej. Jego człon-

kowie z niezwykłą delikatnością i 
żelazną konsekwencją zabiegali o 
ten chrześcijański symbol na woj-
skowej nekropolii. Gdy uzyska-
li zgodę, dotarli do projektantów: 
artystki rzeźbiarki prof. Łucji Sko-
morowskiej-Wilimowskiej oraz ar-
chitektów Józefa Sztayera i Ta-
deusza Tellera, którzy już w cza-
sach PRL-u rozważali możliwość 
uzupełnienia monumentu krzy-
żem. Gdy tylko, po transformacji 
ustrojowej, uzyskano zgodę, za-
częto szukać sponsorów i wyko-
nawców krzyża. Lista zaangażo-
wanych osób, firm i urzędów jest 
bardzo długa, a mimo to prace zo-
stały wykonane społecznie lub za 
symboliczne wynagrodzenie i bez 
nachalnej reklamy.

Uczniowie wrocławskich szkół, 
którzy uczestniczyli w uroczysto-
ściach, zapamiętali także Apel Po-
ległych, który jak salwy honorowe 
zmuszał do refleksji nad skompli-
kowanymi dziejami naszej Ojczy-
zny. TOMASZ BIAŁASZCZYK

Cantus Organi

Festiwal
Kompozycje m.in. J. S. Bacha 

i A. Schlicka, niewidome-
go, żyjącego na przełomie XV i 
XVI wieku organisty, zabrzmiały 
podczas festiwalowego koncer-
tu. 1.10, na unikatowych, baroko-
wych organach kościoła pw. św. 
Wawrzyńca zagrała znana z wy-
stępów we wszystkich niemal kra-
jach Europy, niemiecka organistka 
Birgit Wildeman (na zdjęciu). 8.10 
o godz. 18.00, podczas kolejnego 
koncertu VI Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej w 
Wołowie wystąpi wrocławski Chór 
Synagogi Pod Białym Bocianem, 
którym od 1996 r. kieruje je-
go założyciel Stanisław Michał 
Rybarczyk. 

Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu

Husycka historia
„Husyci – walka o prawa 
narodu czy wojna z Kościołem” 
to tytuł popularnonaukowej 
sesji historycznej, która odbyła 
się we Wrocławiu 28 września 
w ramach Polsko Czeskich Dni 
Kultury Chrześcijańskiej

Spotkanie rozpoczęła Msza 
św. odprawiona w intencji naro-
dów czeskiego i polskiego, pod 
przewodnictwem bpa Edwar-
da Janiaka, w kościele pw. św. 
Idziego na Ostrowie Tumskim. 
Przy ołtarzu stanęli także ks. Ro-
muald Brudnowski – proboszcz 
z Kudowy Czermnej i ks. dr 
Krzysztof Moszumański z PWT. 
Wziął w niej udział również ks. 
mitrat Eugeniusz Cebulski – pro-
boszcz prawosławnej parafii pw. 
świętych Cyryla i Metodego na 
Piasku. W homilii bp. E. Janiak 
przypominając poglądy reforma-
torów Kościoła podkreślił, że 
nie wolno wybiórczo przyjmo-

wać Słowa Objawionego i Sa-
kramentów świętych, gdyż od-
rzucając część z nich, odrzuca-
my wszystkie.

Druga część sesji odbyła się 
w salach Muzeum Archidiece-
zjalnego z udziałem jego dyrek-
tora i zarazem rektora Papieskie-
go Wydziału Teologicz-
nego ks. prof. Józefa Pa-
tera, przewodniczące-
go komitetu organiza-
cyjnego PCzDKCh Julia-
na Golaka, przewodni-
czącego Zarządu Dol-

nośląskiego „Civitas Christiana” i 
współorganizatora sesji Henryka 
Kocha oraz gości z Czech i Pol-
ski. Po wykładach ks. K. Moszu-
mańskiego, dra Jana Stejskala z 
Uniwersytetu w Pardubicach, dr 
Anny Sutowicz z „Civitas Chri-
stiana” oraz ks. J. Patera uczest-

nicy wysłuchali koncer-
tu w wykonaniu zespo-
łu muzycznego „Cante-
mus” z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Xave-
rianum” z Opola.

JOLANTA SĄSIADEK

Msza pod 
przewodnictwem 
Metropolity 
wrocławskiego 
zgromadziła 
sporo młodzieży 
oraz żołnierzy

Wykład ks. 
Moszumańskiego 
„Jan Hus – rys 
biograficzny”  
w sali 
kapitularza MA
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Bazylika św. Jadwigi w Trzebnicy na-
leży do najstarszych sanktuariów 
na Dolnym Śląsku. Po kanonizacji 
Świętej w 1267 r. Trzebnicę nie-

przerwanie odwiedzają codziennie liczni 
pielgrzymi. Ani reformacja, ani żadna woj-
na nie zniszczyły ruchu pielgrzymkowego. 
Po 1945 r. kult św. Jadwigi sprzyjał najmoc-
niej integrowaniu ludzi na ziemiach od-
zyskanych, a październikowy odpust był 
świętem całej diecezji. – W każdym tygo-
dniu jest kilka grup, które zgłaszają się do 
nas z prośbą o oprowadzenie po 
bazylice, a ile osób pielgrzymuje 
do naszego sanktuarium bez zapo-
wiedzenia – ciężko zliczyć. Kościół 
jest otwarty codziennie od 6.00 
do 20.00 – mówi ks. prof. Antoni 
Kiełbasa, salwatorianin, kustosz 
bazyliki. Słowa, które ks. Antoni 
przekazuje pielgrzymom polskim 
i zagranicznym, to często żywa 
katecheza. – Wierni przyjeżdżają do gro-
bu Świętej ze swoimi sprawami, które chcą 
ofiarować Bogu przez wstawiennictwo pa-
tronki Dolnego Śląska. Tutaj upatrują źród-
ła swojej siły – dodaje proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi 
w Trzebnicy, ks. Jerzy Olszówka.

Tydzień przed uroczystym odpustem do 
Trzebnicy pielgrzymuje co roku grupa or-
ganizowana przez Caritas Diecezji Opol-
skiej, natomiast w kwietniu przyjeżdża piel-
grzymka diecezji gliwickiej wraz z bisku-
pem. Wrocławska pielgrzymka na Jasną Gó-
rę nadrabia drogi, aby powierzyć św. Jadwi-
dze swoje troski. – W sierpniu, idąc do Mat-
ki Przenajświętszej, odwiedzamy najważ-
niejsze sanktuarium diecezji wrocławskiej 
i modlimy się we wszystkich pielgrzymko-
wych intencjach – podkreśla przełożony 
domu zakonnego salwatorianów w Trzeb-

nicy, a zarazem przewodnik piel-
grzymkowej grupy VIII ks. Mieczy-
sław Tylutki.

Trzebniczanie i Święta

Mieszkańcy Trzebnicy przy-
zwyczaili się już do widoku au-
tokarów nieopodal bazyliki. 

Często nie zdają sobie sprawy, że żyją 
w miejscu, do którego niektórzy piel-
grzymują setki kilometrów. – Dwa la-
ta temu do bazyliki na rowerach dotar-
li trzej księża z Andechs, miejscowo-
ści położonej w Bawarii, w której uro-
dziła się św. Jadwiga. Przebyli 900 km, 
aby pokłonić się patronce Dolnego Ślą-
ska – wspomina proboszcz. Trzebnicza-
nie szczycą się, że mieszkają w miej-
scu, w którym kilkaset lat temu żyła tak 
niezwykła kobieta. – Św. Jadwiga urze-
kła mnie swoją prostotą i wytrwałością, 
z którą szła przez życie. Jest dla mnie 
niedoścignionym wzorem. Wielokrotnie 
wzywam ją na pomoc w różnych życio-
wych sprawach – wyznaje siostra zakry-
stianka z trzebnickiej bazyliki.

Trudno nie przypomnieć sobie także 
słów kard. Bolesława Kominka z 1967 

r., który podkreślił, że św. Jadwiga, sto-
jąca na moście we Wrocławiu, łączy lu-
dzi mieszkających po obu stronach Od-
ry. Nie bez powodu nazwana też zosta-
ła Patronką pojednania polsko-niemie-
ckiego. 

Wspomnienie św. Jadwigi i dzień wyboru Papieża Polaka pielgrzymką do Trzebnicy uczczą wszystkie dekanaty archidiecezji

Patronka dobrych ludzi
Epilogiem sierpniowego 

pielgrzymowania na Jasną Górę jest 
październikowa wędrówka do grobu 

św. Jadwigi w Trzebnicy. Pątnicy 
zaniosą w tym roku 

do Patronki Dolnego Śląska 
prośbę o beatyfikację Jana 

Pawła II. Modlić się będą także 
w intencji rodzin.

tekst
PAULINA ZIEMBIŃSKA

Młodzież 
duchowna 
u stóp 
św. Jadwigi 
w bazylice 
trzebnickiej, 
w 2004 r.
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Wspomnienie św. Jadwigi i dzień wyboru Papieża Polaka pielgrzymką do Trzebnicy uczczą wszystkie dekanaty archidiecezji

Patronka dobrych ludzi
Zapraszamy na odpust

Uroczystości ku czci św. Jadwigi 
trwają kilka dni. Rozpoczynają się w 
piątek 13 października pielgrzymką 
młodzieży duchownej z terenu całej 
archidiecezji. Msza św. koncelebrowa-
na pod przewodnictwem biskupa Jó-
zefa Pazura rozpocznie się tego dnia 
w bazylice o godz. 15.00. W sobotę 
14 października przed południem do 

grobu Świętej przybędzie pielgrzymka 
Liturgicznej Służby Ołtarza, lektorów, 
przedstawicieli scholi parafialnych i 
świeckich szafarzy Komunii św. z tere-
nu archidiecezji wrocławskiej. Wezmą 
udział we Mszy św. odprawionej w ba-
zylice o godz. 11.00, której przewod-
niczyć będzie biskup Edward Janiak. 
Tego samego dnia około godz. 17.00 
do Trzebnicy zawita piesza pielgrzym-
ka z Wrocławia, która wyruszy z archi-
katedry o 6.00. Organizatorzy przewi-
dują, że wzorem lat ubiegłych przy-
będzie około 8 tysięcy pątników. Po-
prowadzi ich, jak zwykle, ks. Stani-
sław Orzechowski, duszpasterz aka-
demicki, nestor wrocławskich i dolno-
śląskich przewodników pielgrzymko-
wych. Uwieńczeniem pątniczego trudu 
będzie, odprawiona przy ołtarzu polo-
wym Msza św. pod przewodnictwem 
biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

Niedziela, 15 października, jest 
centralnym dniem uroczystości odpu-
stowych. O godz. 11.00 wyruszy z ba-
zyliki procesja z relikwiami św. Jadwi-
gi do ołtarza polowego, gdzie pod 
przewodnictwem arcybiskupa poznań-
skiego Stanisława Gądeckiego zosta-
nie odprawiona Suma, po której ulica-
mi miasta przejdzie procesja. O godz. 
16.00 w bazylice odbędzie się koncert 
finałowy XIII Międzynarodowego Fe-
stiwalu Muzyki Kameralnej i Organo-
wej „W hołdzie Janowi Pawłowi II”. W 
poniedziałek 16 października, w dzień 
poświęcony w liturgii św. Jadwigi Ślą-
skiej, do grobu przyjdą niewiasty, mat-
ki i wdowy. O godz. 11.00 w bazylice 
zostanie odprawiona Msza św. konce-
lebrowana pod przewodnictwem bi-
skupa Andrzeja Siemieniewskiego.

Uroczystości poprzedzi nowenna. 
W dniach odpustu od godz. 6.30 piel-
grzymi będą mogli przystąpić do sa-
kramentu pokuty. W sobotę, niedzielę 
i poniedziałek o godz. 14.00 zaplano-
wana jest Droga Krzyżowa na kalwarii 
w Lesie Bukowym.

Organizatorzy zapraszają serdecz-
nie do Trzebnicy i zachęcają do mod-
litwy w intencjach pielgrzymkowych. 
Św. Jadwiga zawsze przyjmuje w swo-
je progi wiernych i wysłuchuje wszyst-
kich intencji. 

Sonda

RODZINA  
I POJEDNANIE

EWA DUDEK,  
KATECHETKA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W TRZEBNICY
– Dla mnie, jako żony, 
matki trójki dzieci i ka-
techetki, św. Jadwiga 
jest wspaniałym wzorem 
do naśladowania. W co-
dziennym życiu czuję jej 
bliską obecność i pomoc. Wspierała 
dzieła miłosierdzia, dlatego staram 
się włączać dzieci w różne akcje 
charytatywne, np. pomoc potrze-
bującym z Domu Dziecka. Od na-
szej Świętej, wspaniałej i mądrej 
wychowawczyni, można czerpać 
wiele sił i zapału do pracy.

WIESŁAW WOWK,  
KOORDYNATOR SŁUŻB PIELGRZYMKOWYCH
– Gdy zbliża się paździer-
nik, cieszę się na myśl 
o wędrowaniu do gro-
bu św. Jadwigi. Zawsze, 
gdy idę w pielgrzymce 
lub służę na niej, po-
lecam moją rodzinę Patronce ro-
dzin i Dolnego Śląska. Pielgrzymka 
jest dla mnie czasem łaski, blisko-
ści z Bogiem. Choć czasem trud-
no wstać tak wcześnie, to oczeki-
wanie radosnego spotkania z ludź-
mi dodaje sił. Rekolekcje w dro-
dze odmieniają mnie i umacniają, 
dlatego zawsze mówię, że za rok 
znów spotkamy się na pielgrzym-
kowym szlaku.

KS. MAKSYMILIAN SEGENER,  
WYCHOWAWCA W GIMNAZJUM SALWATO-
RIANÓW W STEINFELD K. KOLONII
– Historię Śląska, zwłasz-
cza Trzebnicy, zacząłem 
studiować po wstąpie-
niu do salwatorianów. 
Od 1987 r. wakacje spę-
dzam w Trzebnicy. Dzięki 
niemieckim i polskim pielgrzymom 
zrozumiałem, jak wielką rolę w ich 
życiu spełnia św. Jadwiga. Ludzie po 
jednej i drugiej stronie Odry darzą 
Patronkę ziemi śląskiej wielkim za-
ufaniem. Jestem wdzięczny współ-
braciom, że mogę mówić o pojed-
naniu między sąsiadującymi naroda-
mi w Trzebnicy i w Niemczech.

AUTORYTET WCZORAJ I DZIŚ
Świętych trzeba nie-

ustannie na nowo odkry-
wać, bez względu na to, w 
jakim żyli okresie. Istotną 
rzeczą jest, byśmy ich ro-
zumieli w kontekście ich 

epoki, a równocześnie umieli do-
strzec, które problemy są dziś aktu-
alne. Jadwiga była osobą wykształ-
coną. Kiedy przybyła na dwór księcia 
wrocławskiego, wzbudziła zachwyt 
dworzan, a przede wszystkim swoje-
go męża. Umiała zachęcić go do do-
brych działań. Bolało ją, że chociaż 
chrześcijaństwo na Śląsku istniało 
od dwóch wieków, nie było tam żad-
nego żeńskiego klasztoru. Miesiąc 
po objęciu władzy wraz z mężem za-
łożyła dom zakonny w Trzebnicy.

Równocześnie dostrzegała palące 
problemy społeczne. Jej program re-
socjalizacyjny można realizować na-
wet dziś. Dzięki swojej postawie Świę-
ta cieszy się szczególnym autoryte-
tem, jakiego nie można kupić. Opro-
wadzając gości po trzebnickiej bazy-
lice, pytam ich, czy przyszli zobaczyć 
wyrytą w marmurze martwą postać Ja-
dwigi, jak to czynimy w każdym muze-
um, czy chcą spotkać żywego Święte-
go. Bo Święty pozostaje zawsze młody 
dzięki idei, którą nam przekazał. Świę-
ty nie potrzebuje paszportu ani wizy, 
jest wszędzie obecny. Święty buduje 
mosty między ludźmi.

KS. PROF. ANTONI KIEŁBASA
wykładowca Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu oraz 

Wyższego Seminarium Duchownego 
Salwatorianów w Bagnie
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Pożegnanie lata w Chrząstawie

Spotkanie przyjaciół
W ostatni dzień mijającego lata grupa 
wrocławian z parafii pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej przybyła do Chrząstawy, aby 
dziękować Panu Bogu za czas wakacji.

Jak to możliwe, że w dzisiejszym, nieco 
zwariowanym świecie, kiedy tak wiele sły-
chać o zamykaniu się ludzi w kręgu własnych 
problemów, można skrzyknąć całkiem sporą 
grupę ludzi i zorganizować coś dla drugiego 
człowieka? Odpowiedzi na to pytanie należy 
poszukać, cofając się 4 lata wstecz, kiedy to 
rodzina Krzysztofa Aleksandrowicza, lekto-
ra z parafii przy ul. Grabiszyńskiej we Wroc-
ławiu zmieniła dotychczasowe ciasne miesz-
kanko na nieco większe lokum w Chrząsta-
wie. Pan Krzysztof szybko wrósł w miejsco-
wą społeczność odpłacając jej za serdecz-
ne przyjęcie aktywną pracą na rzecz Kościo-
ła. Z jego inicjatywy od 3 lat na terenie miej-
scowych lasów odbywają się spotkania na po-
żegnanie lata. Szczególne zaproszenie kiero-
wane jest do ludzi młodych. Zawsze można 
liczyć na obecność przedstawicieli Liturgicz-
nej Służby Ołtarza z Wrocławia, miejscową 
młodzież, wspólnotę harcerek i harcerzy z 
Chrząstawy, Nadolic i Wrocławia. 

W Jelczu-Laskowicach, w ośrodku chary-
tatywnym parafii św. Elżbiety położonym na 
terenie urokliwego parku, kilka lat temu na-
wiązały się pierwsze przyjaźnie między mini-
strantami z Wrocławia, Chrząstawy  
i Nadolic. Kontynuowane są do dziś.

23 września właśnie od Jelcza 
wrocławska grupa rozpoczęła so-
botni wyjazd. Jego uczestnicy spę-

dzili miło czas na terenie ośrodka, a po spo-
życiu sytego talerza pysznej zupy przygoto-
wanej przez niezawodną panią Celinkę, po-
jechali do Chrząstawy. Tutejszy proboszcz 
ks. Wiesław Ciesielski, witając gości, tra-
dycyjnie już apelował o ochronę darowa-
nej nam przez Pana Boga przyrody. O godz. 
15.00 przewodniczył polowej Mszy św. Po 
Eucharystii wszyscy udali się na wspól-
ne biesiadowanie przy kiełbasce z rożna i 
wspaniałych wypiekach. Do późnych go-
dzin popołudniowych trwały serdeczne roz-
mowy, śpiewy i zabawy. Młodzi ludzie mo-
gli odkryć receptę na to, jak można miło i 
sympatycznie spędzić wolny czas. Przygo-
towanie polowej Mszy św. i pikniku byłoby 
niemożliwe, gdyby nie udział i pomoc licz-
nej grupy parafian. Mieszkańcy Chrząstawy 
i Nadolic to wspaniali ludzie, którzy potrafią 
oddać kawałek swojego serca innym. 

Piszący te słowa pragnie serdecznie po-
dziękować za gościnę. Pan Bóg w sposób 
szczególny musi błogosławić takim inicjaty-
wom, bo obdarzył uczestników tego pikni-
ku wspaniałą, iście letnią pogodą. – Lubimy 
tu przyjeżdżać, czujemy się świetnie. W at-
mosferze serdeczności i życzliwości ładujemy 
nasze akumulatory, aby pokonywać codzien-
ne trudności – takie głosy można było usły-
szeć od uczestników spotkania. Następne za-
planowane jest na 21 września przyszłego ro-
ku. Już dziś cieszymy się na nie, a w między-

czasie zapraszamy naszych przyja-
ciół do Jugowic na „Zimowe ferie z 
Panem Bogiem”.

TADEUSZ WOŹNY
lektor z parafii pw. św. Elżbiety

Zapraszamy
  DZIEŁO BIBLIJNE. 

Nabożeństwo Słowa Bożego inaugurują-
ce działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pa-
wła II w Polsce odbędzie się we wrocław-
skiej archikatedrze 14.10. o godz. 16.00. Na-
bożeństwu przewodniczyć będzie abp Ma-
rian Gołębiewski; homilię wygłosi abp Stani-
sław Gądecki z Poznania. Uroczystość uświet-
ni chór „Canta Nobiscum” pod dyr. Marka Pi-
sarskiego. Dzieło Biblijne jest stowarzysze-
niem powstałym w Polsce we wrześniu 2005 
r., erygowanym przez Konferencję Episkopa-
tu Polski. Ma na celu propagowanie na różne 
sposoby kultury biblijnej (wydawnictwa, sym-
pozja, szkoły i kursy biblijne, formacja anima-
torów biblijnych, organizowanie biblijnych 
konkursów, obecność w mediach, prowadze-
nie strony internetowej – www.biblista.pl). 
  W „MACIEJÓWCE”. 

„Baby Chłopy do roboty” – to hasło czwart-
kowych spotkań w CODA „Maciejówka”. Po-
przedza je Msza św. o godz. 19.00 i adoracja 
Najświętszego Sakramentu we wrocławskim 
kościele pw. św. Macieja (róg ul. Szewskiej i pl. 
Nankiera). Spotkania rozpoczynają się o godz. 
20.30. Dotyczą przyjaźni, miłości, rodziny, bu-
dowania pięknego życia opartego na dojrza-
łych więziach. Październikowy cykl nosi tytuł 
„Przy-jaźń i nie-przy-jaźń”. Najbliższe spotka-
nie odbędzie się 12.10. Prof. Witold Simon 
(psychiatra i psychoterapeuta) przedstawi te-
mat: „O miłości nieprzyjaciół”. 

GN w TVP3 i Radiu Rodzina

Wokół wiary
Pr o g r a m  

„W kręgu 
wiary”, emi-
towany przez 
TVP 3 Wro-
cław, w so-
botę o godz. 
17.00, zapra-
sza do śledze-
nia wydarzeń z życia Kościoła w trzech dolno-
śląskich diecezjach. W cotygodniowym serwi-
sie informacyjnym także zapowiedź najnow-
szego wydania „Gościa Niedzielnego”.

Przypominamy, że na falach 92 FM Radia 
Rodzina, w każdą niedzielę, o 9.40, prezento-

wane jest najnowsze wy-
danie „Gościa Niedzielne-
go”. Fragmenty tekstów 
z aktualnych numerów 
wrocławskiego GN za-
mieszczamy także w dzia-
le „aktualności” na stronie 
internetowej archidiecezji 
wrocławskiej: www.archi-
diecezja.wroc.pl. 

Piknik na 
pożegnanie lata 
w Chrząstawie
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Kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla 
w Sanktuarium Golgoty  Wschodu

Za Ojczyznę
Eucharystia w intencji Ojczyzny 
od dwunastu lat odprawiana 
jest we wrześniu, w sanktuarium 
wrocławskiej parafii 
pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Początki tej tradycji sięgają 
1994 r. kiedy to do groty, wznie-
sionej wówczas w sanktuarium 
ojców redemptorystów, zawitał 
obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej, peregrynujący po Dolnym 
Śląsku. Tegoroczną Mszę św. 23 
września odprawili kapłani z de-
kanatu na Wielkiej Wyspie z 
proboszczem i kustoszem Sank-
tuarium Golgoty Wschodu o. 
Stanisławem Golcem pod prze-
wodnictwem ks. prałata Zdzi-
sława Peszkowskiego, kapelana 
Rodzin Katyńskich, jeńca obozu 
oficerskiego w Kozielsku, obroń-
cy Ojczyzny w 1939 r.

Wzięli w niej udział przed-
stawiciele władz centralnych 
z ministrem kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Kazimierzem 
Michałem Ujazdowskim, wo-
jewódzkich z marszałkiem Pa-
włem Wróblewskim i miejskich 
z prezydentem Rafałem Dutkie-
wiczem i przewodniczącym RM 
Grzegorzem Stopińskim oraz 
reprezentanci Śląskie-
go Okręgu Wojskowe-
go i Wojewódzkiej Ko-
mendy Policji, parafia-
nie i młodzież. Na pa-
triotyczną uroczystość 
przybyli jej współor-
ganizatorzy – przed-
stawiciele: Oddziału 
Wrocławskiego Związ-
ku Sybiraków, Dolno-

śląskiej Rodziny Katyńskiej, Sy-
biraków-Afrykańczyków z „Klu-
bu pod Baobabem”, Światowe-
go Związku Żołnierzy AK z okrę-
gu dolnośląskiego, Ogólnopol-
skiego Związku Żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich, Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych, Związku Młodocianych 
Więźniów Politycznych „Jaworz-
niacy”, Stowarzyszenia Polaków 
„spod Znaku Rodła” i Funda-
cji „Polskie Gniazdo”. Wszyscy 
oni współdziałają w poszerza-
niu Izby Pamięci, gdzie odbywa-
ją się lekcje żywej historii. Na 
zajęcia objęte programem Urzę-
du Marszałkowskiego, prowa-
dzone przez kustosza Izby Pa-
mięci Wiesławę Wadowską, co-
raz liczniej przybywa młodzież 
szkół podstawowych i średnich, 
nie tylko z Wrocławia. Izbę chęt-
nie odwiedzają kombatanci i pa-
rafianie.

Tegoroczną patriotyczną 
uroczystość uświetniła orkie-
stra WKP, kompania honorowa 
WP i warta honorowa ustawio-
na przy Ścianie Nieznanego Żoł-
nierza, gdzie spoczywają pocho-
wane w 2005 r. czaszki oficerów 
polskich, wydobyte w 1942 z ka-
tyńskich dołów śmierci. Obecni 

mogli obejrzeć ekspo-
naty zgromadzone w 
Izbie Pamięci, mówią-
ce o martyrologii Pola-
ków, doznanej zarów-
no od wschodnich, jak 
i zachodnich sąsiadów.

Podczas uroczy-
stości uhonorowano 
ks. Zdzisława Pesz-
kowskiego, kandydata 
Sejmu RP (uchwała z 

26.01.2006) do Pokojowej Na-
grody Nobla. Od ministra kul-
tury otrzymał on złoty medal 
„Gloria Artis” – zasłużony kultu-
rze, a od prezydenta i przewod-
niczącego Rady Miasta dyplom 
za „niestrudzone w Polsce i na 
forum międzynarodowym sze-
rzenie pamięci o Golgocie Pola-
ków na Wschodzie i zbrodni ka-
tyńskiej w imię prawdy i pojed-
nania narodów”.

ZOFIA HELWING

Osiedle na szlaku

O Drodze
Kolejne spotkanie 
promujące Drogę 
św. Jakuba odbyło 
się na wrocławskich 
Popowicach.

Przewodnicy tu-
rystyczni, a zarazem 
organizatorzy jakubowego 
szlaku, Andrzej Kofluk i Emil 
Mendyk, przedstawili miesz-
kańcom osiedla ideę Drogi. 
Wykład odbył się 21.09, w cza-
sie pierwszego spotkania w 

ramach Wszechnicy 
Popowickiej – szko-
ły kultury obywa- 
telskiej, zorganizo- 
wanej przez Spół-
dzielnię Mieszka-
niową „Popowice”. 
A. Kofluk wskazał 

na rolę, jaką Droga św. Jaku-
ba odgrywa w lokalnych, tak-
że osiedlowych, społecznoś-
ciach. We Wrocławiu biegnie 
ona m.in. właśnie przez Po-
powice.

Wieczory Tumskie i konferencja IPN

O uwięzionej Madonnie

Kapłan, który zasłynął z 
nieugię-tej postawy w 
obronie krzyża, obrazu 
Czarnej Madonny i 
spraw Ojczyzny...

Tak ks. prof. Józef Pater 
przedstawił ks. inf. dr. Józefa 
Wójcika z  diecezji sandomier-
skiej, który przyjął zaproszenie 
na wrześniowe Wieczory Tum-
skie we wrocławskim kościele 
pw. NMP na Piasku. Ks. J. Wój-
cik już 1958 r., krótko po świę-
ceniach, wezwał do pozosta-
wienia krzyży w salach szkol-
nych w Ożarowie i za ten czyn 
został skazany na miesiąc aresz-
tu. Przez kolejne lata nieugiętą 
postawą zyskiwał sobie szacu-
nek wiernych, lecz przez wła-
dze był traktowany jak wróg. 
W swojej prelekcji ks. J. Wój-
cik zawarł wiele wspomnień 

z czasów, kiedy wła-
dze PRL-u toczyły wal-
kę z Kościołem. Kapłan 
opowiedział m.in. hi-
storię aresztowania i 
uwolnienia kopii obra-

zu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
której był pomysłodawcą.

Wykład i następujący po 
nim koncert sopranistki Doro-
ty Baran-Błaszczyk, której towa-
rzyszył na organach Roman Pliś, 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem słuchaczy. Wokalistka za-
prezentowała pieśni z różnych 
wieków, poświęcone głównie 
Matce Bożej – między innymi 
„Ave Maria” Ch. Gounoda, F. 
Schuberta, G. Cacciniego.

Ks. Józef Wójcik był także 
specjalnym gościem konferen-
cji zorganizowanej przez IPN w 
Auli PWT we Wrocławiu.

TB

Ks. Józef Wójcik
w czasie 
Wieczorów 
Tumskich

Ks. Zdzisław 
Peszkowski 
uhonorowany 
złotym medalem 
„Gloria Artis” 
oraz dyplomem 
prezydenta  
i przewodniczące-
go Rady Miasta
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Kto słyszał o pątniczej 
trasie z Idzikowic  
do Smogorzowa? Taką 
właśnie wyjątkową 
pielgrzymkę odbywają raz 
po raz tutejsi mieszkańcy.

Kilkukilometrową dro-
gę z kościoła filialnego do 
parafialnego pokonuje na 
przykład młodzież z oka-
zji święta swojego patro-
na, św. Stanisława Kost-
ki. Wędrują polami i la-
sem, z modlitwą i śpie-
wem na ustach. Tym szla-
kiem kroczyła także pro-
cesja zorganizowana w 
rocznicę śmierci Jana Pa-
wła II. To niejedyny inte-
resujący zwyczaj smogo-
rzowskich parafian.

Kolorowe 
karteczki
Co miesiąc mają inny 

kolor. Dzieci otrzymują 
je w każdą niedzielę po 
Mszy św. Są tam krzy-
żówki, labirynty, obrazki 
do kolorowania. Wszyst-
kie zadania dotyczą czy-
tań mszalnych z danej 
niedzieli. Ci, którzy wy-
trwale je rozwiązują, w 
nagrodę jadą na koniec 
roku na darmową wy-
cieczkę. – Co tydzień 
te karteczki powielam, 
przycinam, potem zbie-
ram, przyznaję punkty... 
Niezłą mam z nimi zaba-
wę... – mówi proboszcz 
z uśmiechem. – Ale war-
to. Niektóre dzieci bar-
dzo się angażują w coty-
godniowe zajęcia.

Najmłodszym para-
fianom wiele uwagi po-
święca katechetka, Bo-
żena Oleksy. Młodzież 

integruje się w czasie 
rozmaitych wyjazdów. 
Razem z proboszczem 
przemierzyli już Kotlinę 
Kłodzką, masyw Śnieżni-
ka, okolice Barda. Może 
wkrótce stworzą włas-
ną scholę. Szykują się 
do tego dzieła Asia i Ag-
nieszka, które zaczynają 
naukę gry na gitarze.

Otworzyć 
plebanię
To marzenie pro-

boszcza – by plebania 
stała się dla parafian  
domem otwartym, słu-
żącym na różne sposoby 
lokalnej społeczności. Z 
myślą o tym prowadzo-
ne są w niej ostatnio 
rozmaite prace. Duże 
pomieszczenie na pię-
trze przeznaczone jest 
na salę konferencyjną. 
Na parterze z kolei ma 
funkcjonować świetlica 
dla dzieci i młodzieży. 
Tutaj też odbywa swoje 
spotkania rada parafial-
na, która w nowym skła-
dzie zaczęła działać kil-
ka lat temu. Pierwszym 
jej przedsięwzięciem 
było zebranie środków 
na remont dachu  pleba-
nii. Teraz angażuje się 
w gromadzenie fundu-
szy na kolejne potrze-
by wspólnoty. Na ple-
banii bywają też człon-
kinie parafialnego ze-
społu Caritas. – Powstał 
wiosną 2005 r. Zagospo-
darowałyśmy pomiesz-
czenie na zapleczu koś-
cioła i rozpoczęłyśmy 
działalność – wspomi-
na Teresa Krawiec, na-
leżąca zarówno do rady, 
jak i do zespołu. – Przy 
pierwszym rozdzielaniu 

środków spożywczych 
ludzie byli jeszcze nie-
co skrępowani. Z po-
mocy skorzystało 65 ro-
dzin. Teraz po wsparcie 
zgłasza się ich ok. 120. 
Widać, że jest ono po-
trzebne.

Być może powstanie 
tu także duszpasterstwo 
rodzin i inne wspólno-
ty. W cieniu strzelistych 
wież smogorzowskiej 
świątyni rodzą się coraz 
to nowe pomysły. 

AGATA COMBIK

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie (dekanat Włochy)

Na szlaku i nad krzyżówką
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Okazały wygląd 
parafialnego kościoła ma 
prawdopodobnie związek 
ze starą (niepotwierdzoną) 
tradycją, zgodnie z którą 
Smogorzów miał być 
przez pewien czas stolicą 
biskupów wrocławskich
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Zapraszamy na Msze św.
  W niedziele: Smogorzów – 7.30 i 11.30,  

Idzikowice – 9.00 i 10.15;
  W dni powszednie: 18.00 i 17.00 zimą (w Smogorzowie 

lub Idzikowicach)

ZDANIEM PROBOSZCZA
Mam za sobą wiele pielgrzymek, pieszych i auto-
karowych. 11 razy uczestniczyłem w pieszej piel-
grzymce do Częstochowy, w tym kilka razy jako 
przewodnik grupy. Prowadziłem także pielgrzym-
ki z Góry do Trzebnicy. Uważam, że wspólne wę-
drowanie, a także wszelkie parafialne wyjazdy 
są bardzo ważne, wiele wnoszą w życie wspól-
noty. Stąd nasze wyprawy do Częstochowy czy 
Lichenia, wyjazdy z dziećmi i młodzieżą.
Chciałbym, by w przyszłości powstało u nas pa-
rafialne centrum promocji Smogorzowa. Jest to 
przecież bardzo interesująca miejscowość, z któ-
rą wiąże się stara tradycja o usytuowaniu tutaj bi-
skupiej stolicy. Nie znajduje ona potwierdzenia w 
źródłach historycznych, ale musiała być wyjątko-
wo żywotna. Do dziś w pobliżu kościoła można 
znaleźć stary krzyż z wypisanymi rzekomymi da-
tami urzędowania w Smogorzowie kolejnych bi-
skupów, a sufit  jednej z sal XIX-wiecznej plebanii 
zdobi malowidło przedstawiające legendarnego 
bpa Gotfryda nauczającego tutejszy lud. 

KS. JANUSZ 
JASTRZĘBSKI

Pełni funkcję proboszcza w 
Smogorzowie od 2003 r. Od 
2005 r. jest zastępcą dy-
rektora Caritas Archidiece-
zji Wrocławskiej. Zajmu-
je się powoływaniem pa-
rafialnych zespołów Caritas 
i współpracą z nimi. Jest 
dekanalnym duszpasterzem 
rodzin.


