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Tak obchodzono 12 maja na wrocław-
skim rynku Europejski Dzień Godności 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektual- 
ną. Obchody – rozpoczęte w kościele gar-
nizonowym Eucharystią pod przewodni-
ctwem bp. Józefa Pazdura – zorganizowała 
wrocławska Caritas. Na doroczne spotka-
nie przybyli licznie uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej, m.in. z Małkowic, 
Dobroszyc, Henrykowa, Trzebnicy i 
Wałbrzycha. Na straganach można było za-
kupić kolorowe rękodzielnicze wyroby po-

wstające w warsztatach. 
Na estradzie podopieczni 
WTZ z entuzjazmem pre-
zentowali swój program 
artystyczny (występy 
otwarła grupa teatralna 
„Maska” z Dobroszyc). 
Zabawę zakłóciła, nieste-
ty, gwałtowna burza. 

KOLOROWE STRAGANY, PIOSENKI I... POKAZ „WARZYWNEJ” MODY

Pokaz mody 
„Warzywny 
Versace”  
w wykonaniu  
WTZ z Małkowic 
okazał się 
prawdziwym 
hitem

Niech będą coraz piękniejsze  
i niech promieniują  
na środowisko uniwersyteckie,  
a zwłaszcza na młodzież – mówił 
13 maja ks. Andrzej Dziełak  
o odnowionych właśnie murach 
wrocławskiego Duszpasterstwa 
Akademickiego „Maciejówka”.

Tego dnia, w wigilię świę-
ta św. Macieja Apostoła, człon-
kowie DA obchodzili odpust. 
Podczas uroczystej Eucharystii, 
odprawionej pod przewodni-
ctwem ks. Piotra Niteckiego, 
ks. A. Dziełak przypomniał stu-
dentom postać ich Patrona. Na-
zwał go patronem Chrystuso-
wego zwycięstwa nad trudną 
ludzką historią. Na koniec uro-
czystości abp Marian Gołębiew-
ski poświęcił wyremontowane 
wnętrze budynku duszpaster-
stwa. Jego członkom życzył, by 
umieli odnaleźć się w Koście-
le, który jest „wspólnotą mi-
sji i wspólnotą świadectwa”. 
Duszpasterz „Maciejówki”, ks. 
Mirosław Maliński, dziękował 

wszystkim darczyńcom 
– tym największym i 
tym, którzy wspomo-
gli ją choćby... poda-
rowanymi ręcznika-
mi. Wspomniano nie-
zwykłą historię „Maciejówki”. 
Za szczególną życzliwość wo-
bec duszpasterstwa przyzna-
no „Ikony Przyjaźni” ministro-
wi kultury i dziedzictwa naro-
dowego Kazimierzowi M. Ujaz-
dowskiemu oraz prezydento-
wi Wrocławia Rafałowi Dutkie-
wiczowi.

Świętowanie by-
ło kontynuowane na 
pobliskim dziedziń-
cu „Ossolineum”. W 
programie znalazł się 
koncert Juventus Sile-

siae, podczas którego studen-
ci wykonali utwory młodych 
kompozytorów związanych z 
„Maciejówką”, oraz występ 
zespołu Modern Jazz Strange 
Kwartet. Odpustowej radości 
dopełniły smażone kiełbaski i 
inne smakołyki.

AGATA COMBIK 
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Eucharystia i wolność... 
Ciekawe, ilu z nas pa-

mięta jeszcze to hasło? Od 
46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystyczne-
go i papieskiej wizyty we 
Wrocławiu mija już 10 lat. 
Czy coś nam zostało z tam-
tych wydarzeń? Propozycji 
przeżycia ich dziesiątej rocz-
nicy mamy mnóstwo (s. III 
i VI), warto coś dla siebie 
wybrać. A co do jubileuszy, 
to możemy poszczycić się 
nie tylko dziesięcioletnią, 
ale i... kilkusetletnią roczni-
cą. W tym roku mija 780 
lat obecności cystersów w 
Henrykowie. O tym, że jest 
to miejsce godne uwagi 
– nie tylko ze względu na 
słynną Henrykowską Księgę 
– przekonuje ks. Krzysztof 
Jacek Kanton na s. IV i V. W 
sam raz do lektury przed 
majową wyprawą za miasto. 
Warto się wybrać!

Maciejówkowe święto

Miejsce, które promieniuje
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Arcybiskup 
poświęcił 
odnowione 
wnętrza 
„Maciejówki”

AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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KRAKÓW. Nagro-
dę im. ks. Józefa 
Tischnera, przyzna-
waną przez krakow-
ski „Znak”, otrzy-
mał prezydent Wro- 
cławia Rafał Dutkie- 
wicz 10 maja na 
U n i w e r s y t e c i e 
Jagiellońskim pod- 
czas VII Dni Tischne-
rowskich. Jury – w 
skład którego we-
szli m.in. ks. Adam Boniecki, 
prof. Leszek Kołakowski i abp 
Józef Życiński – nagrodziło pre-
zydenta w kategorii publicysty-

ki i eseistyki na te-
maty społeczne za 
wydaną w 2006 r. 
książkę „Nowe ho-
ryzonty”. Oprócz R. 
Dutkiewicza (na zdję-
ciu z otrzymaną sta-
tuetką) nagrodze-
ni zostali w katego-
rii pisarstwa religijne-
go lub filozoficzne-
go prof. Władysław 
Stróżewski oraz w 

kategorii inicjatyw duszpaster-
skich i społecznych br. Moris 
Maurin ze wspólnoty Małych 
Braci Jezusa.

Horyzonty docenione

WAŻNE PYTANIA. Rada ds. 
Apostolstwa Świeckich Komisji 
Episkopatu Polski, której prze-
wodniczy abp M. Gołębiewski, 
zebrała się 11 maja w Domu 
Jana Pawła II we Wrocławiu. 
Podczas spotkania (na zdjęciu) 
ks. Adam Schulz SJ, mówiąc o 
roli świeckich w Kościele i spo-
łeczeństwie, postawił akcent 
na ruchy i stowarzyszenia re-
ligijne. Są one wielkim darem 
dla Kościoła, ale – zdaniem nie-
których proboszczów – prze-

szkadzają w normalnej pracy 
duszpasterskiej. Dlaczego? Bo 
niepokoją, zmuszają do aktyw-
ności. Niektórym parafianom 
niedzielna Msza św. nie wy-
starcza, potrzebują i pragną 
czegoś więcej. Zwrócono uwa-
gę na fakt, że również świec-
cy czują się odpowiedzialni za 
Kościół. Stwierdzono potrzebę 
wypracowania nowej koncepcji 
parafii, w której inaczej, lepiej 
będzie wyglądać współpraca 
świeckich z duchownymi. 

Świeccy i duchowni
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WROCŁAW. W Dużym Studiu 
Polskiego Radia odbył się kon-
cert charytatywny, w którym 
wystąpili kolejno żywiołowy 
zespół Coffee Break, refleksyj-
na grupa Pudełko Zapałek, ra-
dosna Wrocławska Diakonia 
Muzyczna pod dyrekcją Wieśka 
Świdra oraz gwiazda wieczo-
ru Piotr Baron. Występom to-
warzyszyła aukcja oryginalnych 
prac plastycznych podopiecz-
nych Domu Opieki Społecznej 
dla Dzieci w Ścinawce Dolnej, 
na rzecz którego jego wycho-
wanek Andrzej Borek zorgani-
zował te wyjątkowe występy. 
W prowadzonym przez siostry 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
ośrodku jednorazowo przeby-
wa i uczy się 50 chłopców upo-
śledzonych umysłowo w róż-
nym stopniu. Ich prace plastycz-

ne oraz charytatywne cegieł-
ki można było nabyć na kier-
maszu (na zdjęciu). Patronem 
honorowym koncertu był bp 
A. Siemieniewski, a medialnym 
m.in. GN.

Bawiąc się pomagali

Maryjne Ziębice
WOKÓŁ FATIMY. – Jesteśmy 
dumni, że jesteśmy narodem 
maryjnym – mówił 13 maja ks. 
Zbigniew Kutnik, proboszcz 
parafii pw. śś. Apostołów 
Piotra i Pawła, prowadzonej 
przez księży chrystusowców. 
W czasie uroczystego nabo-
żeństwa upamiętniono tu 
rocznice objawień w Fatimie, 
zamachu na Jana Pawła II oraz 
rozpoczęcia jego procesu be-

atyfikacyjnego. Fatimską pro-
cesję uświetniły dzieci prze-
brane za pastuszków, którym 
objawiła się przed laty Matka 
Boża. W ziębickiej wspólno-
cie przez cały maj odbywają 
się codziennie tzw. Spotkania 
Maryjne, a kulminacyjnym 
punktem każdego wieczoru 
jest majówka przy wybudo-
wanej przez parafian maryj-
nej grocie.
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Teologia wśród nauk
DZIEKANI WYDZIAŁÓW 
TEOLOGICZNYCH Europy 
Środkowo-Wschodniej spotka-
li się 11 i 12 maja we wrocław-
skim seminarium. Prof. Jerzy 
Błażejowski – przewodniczą-
cy Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego mówił m.in. o stan-
dardach kształcenia, bp prof. 
Andrzej Dziuba, przewodni-
czący Rady Naukowej KEP, o 
kierunkach pracy naukowej na 
wydziałach teologicznych, a 
ks. prof. Marian Rusecki, prze-
wodniczący Komitetu Nauk 
Teologicznych PAN, o struk-
turze tej jednostki. Teologia 

jest nauką, która uczestniczy 
w odkrywaniu, odczytywaniu 
i przekazywaniu prawdy oraz 
interpretacji współczesności. 
Rozumieją to intelektualne 
środowiska Europy, wyznacza-
jąc właściwe miejsce teologii 
na uniwersytetach. Wyjątkiem 
jest wrocławski uniwersytet. 
Nie po raz pierwszy rektor 
PWT, ks. prof. Józef Pater, mu-
siał się tłumaczyć z braku do-
brej woli i irracjonalnych, wy-
imaginowanych racji senatu 
UWr, które sprawiają, że PWT 
pozostaje odrębną jednostką 
naukową.

Pośród bloków o miłości
KUŹNIKI. Na wrocławskim 
osiedlu Kuźniki, pośrodku pa-
rafii pw. św. Andrzeja Boboli, 
od 10 lat stoi krzyż. Z okazji 10. 
rocznicy Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego i 
pielgrzymki Jana Pawła II do 
Wrocławia, a także z okazji 15-
lecia parafii i 90. rocznicy pierw-
szych objawień w Fatimie, krzyż 
został odnowiony i powiększo-
ny. 13 maja w czasie polowej 
Mszy św. poświęcił go (na zdję-
ciu) proboszcz, ks. Bolesław 
Szczęch. – Po co ten krzyż? 
– pytał w homilii ks. Marian 

Biskup. – Pytanie o krzyż jest 
pytaniem o miłość. Krzyż to ob-
jawienie Miłości – tłumaczył. 
Uroczystość zakończyła się uro-
czystą procesją fatimską
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PO 10 LATACH
KS. PRAŁ. CZESŁAW MAJDA, 
PROBOSZCZ PARAFII 
PW. ŚW. MAKSYMILIANA 
KOLBEGO WE WROCŁAWIU

– Jakie są w na-
szej parafii owo-
ce Kongresu Eu- 
charystyczne-
go? Material- 
nym owocem 

jest przede wszystkim sam 
kościół parafialny, któ-
ry na mocy specjalnego re-
skryptu kard. Henryka 
Gulbinowicza, ówczesnego 
metropolity wrocławskiego, 
został uznany za pomnik 
46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharysty-
cznego. Zaczęliśmy budo-
wę w 1990 r., zakładając, 
że ukończymy ją w 2000 r. 
Kiedy jednak w 1994 r. oka-
zało się, że Wrocław będzie 
gospodarzem Kongresu, po-
stanowiliśmy podjąć wysi-
łek wcześniejszego ukoń-
czenia świątyni. Tamtego 
roku, podczas nawiedzenia 
parafii przez kopię jasnogór-
skiego obrazu, prosiliśmy o 
„cud” ukończenia budowy 
na czas i... udało się – dzię-
ki pomocy i zaangażowa-
niu wielu życzliwych ludzi, 
m.in. z parafialnej Fundacji 
„Chleb Życia”. Kościół zo-
stał konsekrowany podczas 
Kongresu, w uroczystość 
Bożego Ciała, 29 maja. Dwa 
dni później pobłogosławił 
go sam Jan Paweł II, jadąc 
z lotniska do katedry (spe-
cjalnie zmienioną w tym ce-
lu trasą). Miejsce, gdzie się 
zatrzymał, od 10 lat upa-
miętnia posadzony tam pla-
tan. Jako wyraz wdzięczno-
ści za tamte wydarzenia po-
stanowiłem zaprowadzić w 
parafii wieczystą adorację 
Najświętszego Sakramentu. 
Trwa ona od 2000 r. w spe-
cjalnie przygotowanej do 
tego celu kaplicy. Budowa 
kościoła i przygotowania do 
MKE tak bardzo zaktywizo-
wały parafię, że od czasu 
Kongresu zaczęły się mno-
żyć rozmaite parafialne gru-
py. Obecnie jest ich 27. I to 
jest najwspanialszy kongre-
sowy owoc.

Na progu 10. rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Czas nowych świątyń
W czasie trwania 46. MKE 
(25.05–1.06. 1997) w naszej 
diecezji zostało poświęconych bądź 
konsekrowanych wiele nowych 
kościołów. W tym roku świętujemy 
w nich uroczyście 10. rocznicę 
tamtych wydarzeń.

Świątynia będąca pomnikiem 46. 
MKE. Uroczysta Msza św. jubile-
uszowa pod przewodnictwem 
ks. inf. Jana Kruciny zostanie w 
nim odprawiona 3 czerwca o 
godz. 12.30. Wtedy też obok 
świątyni zostanie odsłonięty i 
poświęcony obelisk (na zdjęciu) 
upamiętniający wizytę w tym 
miejscu Jana Pawła II.

Msza św. jubileuszowa zo-
stanie odprawiona 27 maja o 
godz. 10.00.

Jubileuszowe obchody ot-
worzy Triduum, które zacznie 
się 27 maja na Mszy św. o godz. 
18.30. Uroczystej Eucharystii 
28 maja będzie przewodniczył 
abp Marian Gołębiewski. 

Uroczystości 10-lecia rozpo-
czną się 27 maja o godz. 18.00, 
kiedy to znani aktorzy scen 
wrocławskich przedstawią mon-
taż słowno-muzyczny „Nasz Koś-
ciół”. 28 maja o godz. 17.30 pro-
cesja eucharystyczna wokół koś-
cioła zainauguruje główne ob-
chody rocznicy. Mszy św. dzięk-
czynnej będzie przewodniczył 
kard. Henryk Gulbinowicz. Pod-
czas liturgii nastąpi zawierze-
nie dzieci i całych rodzin Mat-
ce Bożej. Zostanie też poświęco-
na tablica upamiętniająca deka-
dę konsekracji kościoła. Jej ob-
chody potrwają do 10 czerwca. 
3 czerwca mieszkańcy wspólno-
ty będą świętowali odpust z oka-
zji uroczystości Trójcy Świętej, 
natomiast 10 czerwca odbędzie 
się charytatywny festyn parafial-
ny z przedstawieniem teatru la-
lek, koncertami, loterią fantową 
i wieloma innymi atrakcjami. Za-
cznie się on o godz. 15.00.

Kościół pw. Królowej Różańca 
Świętego w Dzierżoniowie
(obecnie diecezja świdnicka)

Kaplica sióstr Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy
(siostry franciszkanki przy 
ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu) 
 

Kościół garnizonowy 
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu 
(program obchodów 10-lecia 
na s. VII)

Kościół pw. św. Maksymiliana 
Kolbego we Wrocławiu

Kościół pw. św. Franciszka 
z Asyżu

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła 
we Wrocławiu Stabłowicach 
(program obchodów na s.VII)

Kościół pw. św. Wawrzyńca przy ul. 
Bujwida we Wrocławiu

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
w Oławie

Kościół pw. Trójcy Świętej 
we Wrocławiu
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Ale już nie wszyscy wie-
dzą, że pochodzi z nie-
wielkiego rozmiara-
mi zeszytu zapisane-

go przez cysterskiego mnicha, z 
tak zwanej Księgi Henrykowskiej. 
Mało osób wie, że Henryków leży 
w centrum Dolnego Śląska, mniej 
więcej 54 kilometry od Wrocławia, 
przy drodze prowadzącej ze 
Strzelina do Ziębic. A tylko zain-
teresowani znają fakt, że w tym 
roku 22 maja minie 780 lat od 
czasu, gdy konwent 12 mnichów 
przybył do Henrykowa z Lubiąża, 
zaczynając ośmiowiekową histo-
rię tego niezwykłego miejsca.

Cysterskie początki

Wszystko jednak zaczę-
ło się kilka lat wcześniej, 

gdy wrocławski kanonik kapitu-
ły katedralnej, ksiądz Mikołaj – 
pełniący funkcję sekretarza i no-
tariusza śląskiego księcia Henry-
ka I Brodatego – wydał w swo-
im dworze w Starym Henryko-
wie wspaniałą ucztę. Zaprosił na 
nią książęcą parę – Henryka i Ja-
dwigę – późniejszą świętą Matkę 
Śląska, biskupów wrocławskiego, 
lubuskiego i poznańskiego oraz 
opatów cysterskich z Lubiąża i Ję-
drzejowa. Po tym spotkaniu ogło-
szono nową fundację klasztorną 
cystersów. Do włości należących 
do Mikołaja donację dodał rów-
nież książę, dając szarym mni-
chom jeszcze 50 dużych łanów 
ziemi ornej i lasów jako podsta-
wę ich utrzymania.

Przybyli na miejsce 22 maja 
1227 roku, jak opisuje opat Piotr 
I w Księdze Henrykowskiej, i od 
razu zabrali się do wytężonej pra-
cy. Znamy z imienia dziewięciu z 
nich: Henryka, Bodo, Piotra, Ar-
nolda, Burcharda, Adelmana, Ber-
tolda, Judeusa, Witego. Możli-
we, że wraz z nimi przybyło tak-
że trzech konwersów, niewspo-
mnianych z imienia, wszak regu-
ły zakonne nakazywały tworzenie 
nowego opactwa poprzez udział 
dwunastu zakonników. 

Niestety, w tym samym ro-
ku kanonik Mikołaj zmarł, nie 
doczekawszy się sformalizowa-
nia fundacji i budowy klasztoru. 
Książę Śląska Henryk I zatwier-
dził wszystkie posiad-
łości i nadania klasztor-

ne. Rok później kon-
sekrowano w pierwot-

nym kościele dwa pierw-
sze ołtarze ku czci  Naj-
świętszej Maryi Panny i 
św. Jana Chrzciciela, pa-
tronów Zakonu Cyster-
sów. W roku 1238 umiera ksią-
żę Henryk Brodaty. Na tron wstę-
puje jego syn Henryk II zwany Po-
bożnym. Wielkim ciosem dla Ślą-
ska, jak i całej południowej Pol-
ski, jest najazd Tatarów w latach 
1240–1241. W bitwie z nimi pod 
Legnicą ginie książę Henryk II. 
Opactwo traci swojego dotych-
czasowego opiekuna i fundatora, 
a klasztor zostaje obrócony w po-
piół i zgliszcza.

Bezcenna księga

Mnisi do klasztoru powróci-
li dzięki staraniom i duchowej 

opiece św. Jadwigi Ślą-
skiej. Niestety, później-
si władcy rozbitego na 
dzielnice Śląska w nie-

wielkim stopniu intere-
sowali się losami i tru-
dami odbudowy klasz-
toru. Wręcz przeciwnie, 
dość często dochodziło 

do sporów między panującymi 
a opatami henrykowskimi o po-
siadłości ziemskie. Zanim rozpro-
szeni po wojnie cystersi powrócili 
do Henrykowa, okoliczni możno-
władcy podzielili pomiędzy siebie 
dobra klasztorne. Dla udokumen-
towania praw zakonu do tych po-
siadłości powstała kronika nazwa-
na Księgą Henrykowską. Po tym, 
jak spłonął klasztor wraz z doku-
mentami fundacyjnymi wydany-
mi przez księcia Henryka Broda-
tego i potwierdzonymi przez Ka-
pitułę Generalną zakonu i papie-
ża, jej powstanie stało się  nie-
zbędne. Spisywał ją w klasztorze 
od około roku 1269/70 opat Piotr 
I, a uzupełnił w 1310 r. bliżej nie-
znany zakonnik. Jest to specyficz-
ny dokument ukazujący począt-
ki opactwa, noszący łaciński tytuł: 
„Liber fundationis claustri sancte 
Marie Virginis in Heinrichow”, co 
po polsku znaczy: „Księga zało-
żenia klasztoru Najświętszej Pan-
ny Maryi w Henrykowie”. Opisu-
je ona powstanie i etapy rozwoju 
opactwa oraz proces powiększa-
nia jego dóbr, jakie klasztor otrzy-
mywał i nabywał od momentu za-
twierdzenia pomysłu w roku 1222 
aż do najazdu tatarskiego w 1241 

Przed jubileuszem 780 lat cysterskich obiektów i losów w dolnośląskim Henrykowie

Day ut ia pobrusa…

tekst i zdjęcia
KS. KRZYSZTOF 
JACEK KANTON

„Day ut ia pobrusa 
a ty poziwai” – to zdanie 

zna chyba każdy Polak, 
o nim uczymy się już 

w szkole podstawowej. 
Wszak jest 

to pierwsze zdanie, 
jakie zostało 

zapisane w języku 
polskim.

Cysterskie początki

Wszystko jednak zaczę-
ło się kilka lat wcześniej, 

ku kanonik Mikołaj zmarł, nie 
doczekawszy się sformalizowa-
nia fundacji i budowy klasztoru. 
Książę Śląska Henryk I zatwier-
nia fundacji i budowy klasztoru. 
Książę Śląska Henryk I zatwier-
nia fundacji i budowy klasztoru. 

dził wszystkie posiad-
łości i nadania klasztor-

ne. Rok później kon-
sekrowano w pierwot-

Bezcenna księga

Mnisi do klasztoru powróci-
li dzięki staraniom i duchowej 

opiece św. Jadwigi Ślą-
li dzięki staraniom i duchowej 

opiece św. Jadwigi Ślą-
li dzięki staraniom i duchowej 

skiej. Niestety, później-
si władcy rozbitego na 
dzielnice Śląska w nie-
si władcy rozbitego na 
dzielnice Śląska w nie-
si władcy rozbitego na 

Sala purpurowa 
w poklasztornym 
budynku

Nowa elewacja 
pocysterskiego 
obiektu 
zachwyca
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Przed jubileuszem 780 lat cysterskich obiektów i losów w dolnośląskim Henrykowie

Day ut ia pobrusa…

i później na przestrze-
ni około 100 lat. Już w 
XVII wieku jeden z ano-
nimowych mnichów na-
pisał na marginesie księ-
gi: „Księgę Henrykowską 
trzeba nam przechowy-
wać troskliwie jak złoto i topazy”. 
I rzeczywiście tak dzisiaj się o nią 
dba. Badacze odnaleźli ją dość 
późno, bo dopiero w II połowie 
XIX wieku, w magazynach Archi-
wum Diecezjalnego we Wrocła-
wiu. Już w chwili odkrycia stała się 
ona jednym z podstawowych źró-
deł do badania średniowiecznego 
Śląska. To również dzięki niej wie-
my o tej dzielnicy znacznie więcej 
niż o innych prowincjach Polski z 
przełomu XIII i XIV w.

Księga Henrykowska jest cen-
na z jeszcze jednego powodu. To 
w niej na 24 stronie w 9 werse-
cie od dołu znajduje się pierw-
sze polskie zdanie, jakie zosta-
ło zapisane. Jest to tym cenniej-
sze, że ukazuje swoistą Unię Eu-
ropejską, jaka istniała w XIII wie-
ku na Śląsku, gdzie we francuskim 
klasztorze opat Niemiec w łaciń-
skiej księdze zapisał zdanie, ja-
kie chłop czeskiego pochodzenia 
wypowiedział po polsku do swej 
żony Ślązaczki. A opisane jest to 
w pięknej opowieści mówiącej o 
powstaniu nazwy wsi Brukalice i 
o tym, jak trafiła ona w posiada-
nie klasztoru.

Wojny i dzieła 
sztuki

Przez 780 lat opa-
ctwo i henrykowski 
klasztor przechodziły 
najróżniejsze koleje lo-

su, tak zresztą jak cały Śląsk. Ol-
brzymie spustoszenia pozostawi-
ły wojny husyckie. Do dzisiaj pod 
piwnicami klasztornymi są reszt-
ki tajemniczego przejścia, które 
miało łączyć konwent z oddalo-
ną o mniej więcej 4 kilometry ka-
plicą cmentarną, zwaną „szubie-
nicą”. Znajdowała się ona na pa-
rafialnym cmentarzu leżącym w 
połowie drogi do Starego Henry-
kowa. Po wojnach husyckich na-
stąpił krótki okres prosperity, kie-
dy to odbudowano kościół i klasz-
tor. Nie trwał on jednak długo, 
gdyż szalejące na Śląsku reforma-
cja i wojna trzydziestoletnia zno-
wu zrujnowały opactwo. Zarów-
no kościół, jak i budynki konwen-
tu zostały rozgrabione i doszczęt-
nie zdewastowane.

Lata powojenne – rekatoliza-
cja pod berłem Habsburgów – 
przyniosły ponowny rozwój opa-
ctwa. Spłacono długi, wykupiono 
zastawy ziemskie, odbudowano 
kościół i zapewniono mu nowe 
barokowe wyposażenie. Postawio-
no również nowy budynek kon-
wiktu zakonnego w przepięknym 
barokowym stylu. Z tego okresu 

pochodzą najcenniejsze 
zabytki ruchome w koś-
ciele i opactwie: obrazy 
Michała Leopolda Willmanna, Ja-
na Christiana Liszki i Jana Kyna-
sta; rzeźby Macieja Steinla, Toma-
sza Weissfeldta i Jerzego Leonarda 
Webera; unikatowe meble zakry-
styjne; a nade wszystko najwspa-
nialsze w Polsce i jedne z unika-
towych w świecie rokokowe stal-
le zakonne, dzieło nieznanych cy-
sterskich snycerzy, powstające na 
przestrzeni prawie 150 lat.

Kolejny etap w dziejach opa-
ctwa to wojny śląskie pomię-
dzy Prusami a Austrią i przej-
ście Śląska pod panowanie Ho-
henzollernów po pokoju wroc-
ławskim w 1742 roku. Są to la-
ta powolnego upadku klaszto-
ru, aż do wojen napoleońskich, 
gdy po przegranej kampanii Fry-
deryk Wilhelm III, poszukujący 
rozpaczliwie środków pienięż-
nych, ogłosił 22 listopada edykt 
o zniesieniu opactwa w Henry-
kowie i przejęciu jego całego 
majątku przez państwo. Mnisi 
w popłochu uciekali przed żoł-
dakami pruskimi, mogąc zabrać 
tylko swój habit, brewiarz i żyw-
ność na dwa dni. Majątek wy-
przedano generałom i urzędni-
kom, a duża jego część wraz z 
konwentem przypadła siostrze 
króla Prus, Fryderyce Luizie Wil-
helminie Orańskiej, królowej ni-
derlandzkiej.

W 1863 został Henryków 
przejęty przez książęta dynastii 
sasko-weimarskiej. Weimarowie 
konwent przebudowali, tworząc 
z niego rezydencję magnacką, 
jednakże mimo że byli ewangeli-
kami, nie niszczyli w samym bu-
dynku klasztornym pozostałości 
cysterskich. W 1934 Georg III wy-
budował w pobliskim parku an-
gielskim swoje mauzoleum, przy-
pominające celtycki kromlech z 
kamiennym krzyżem świętego 
Huberta i sarkofagiem.

Rok 1945 nie był dla 
opactwa łaskawy. Nad-
chodzący front, uciecz-
ka i wywóz wszystkich 
dzieł sztuki przez Wei-

marów, jak również grabież przez 
okolicznych mieszkańców, a prze-
de wszystkim żołnierzy Armii 
Czerwonej, przyczyniły się do de-
wastacji obiektu. Ale dzięki temu, 
że w budynkach ulokowano część 
sztabu i lazaret wojskowy, klasz-
tor przetrwał niezniszczony i nie 
podzielił losu wielu innych obiek-
tów na Śląsku. Po wyjściu Ar-
mii Czerwonej zamieniony został 
na magazyny wojskowe, następ-
nie był ośrodkiem kolonijno-wy-
poczynkowym jednej z górnoślą-
skich kopalń, aż wreszcie w 1965 
utworzono w jego murach Przed-
siębiorstwo Hodowli Roślin i Na-
siennictwa oraz Technikum Na-
sienniczo-Rolne.

W 1946 roku osiedlili się w 
Henrykowie cystersi z małopol-
skich opactw w Szczyrzycu i Mo-
gile, i prowadzą parafię do dzi-
siaj. W 1990 roku, po przeję-
ciu klasztoru przez archidiece-
zję wrocławską, dzięki staraniom 
kard. Henryka Gulbinowicza, 
utworzono tutaj oddział Metro-
politalnego Wyższego Semina-
rium Duchownego we Wrocła-
wiu – Annus Propedeuticus. Na-
stępnie w 1997 roku powstał 
Dom Opieki Społecznej im. Świę-
tej Jadwigi Śląskiej, jako wotum 
za 46. Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny, a w 2002 – Kato-
lickie Liceum Ogólnokształcące 
im. bł. Edmunda Bojanowskiego.

Dzisiaj odnawiane nieustan-
nie opactwo cieszy oczy i ser-
ca wszystkich przyjeżdżających, 
którzy mogą podziwiać świet-
ność kultury Śląska i chwałę Za-
konu Cystersów. Obecni gospoda-
rze zapraszają do spędzenia choć 
chwili w tym pięknym obiekcie i 
pooddychania ośmioma wiekami 
wspaniałej tradycji. Jest to nieza-
pomniana lekcja kultury, sztuki i 
historii.  

Rok 1945 nie był dla 
opactwa łaskawy. Nad-

Wnętrze 
kościoła pw. 
Wniebowzięcia 
NMP 
w Henrykowie

Słynna Księga 
Henrykowska
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A R C H I D I E C E Z J A L N A 
OLIMPIADA SPORTOWA, 
organizowana przez Akcję 
Katolicką Archidiecezji Wroc- 
ławskiej, odbędzie się 26 maja-
na stadionie MOSIR-u przy ul. 
Lotniczej we Wro-cławiu. Początek 
o godz. 10.00. Planowane są roz-
grywki w piłce nożnej, siatko-
wej i koszykowej, a także bie-
gi na 400 i 800 m. W zawodach 
wezmą udział zespoły trenujące 
w ramach programu Parafialnych 
Animatorów Sportu, reprezenta-
cje parafii i szkół.
VERBUM CUM MUSICA. W 
czasie kolejnego spotkania z 
Biblią i muzyką 20 maja we wroc-
ławskim kościele pw. NMP na 
Piasku o godz. 19.00 usłyszymy 
wykład o. prof. H. Langkammera 
pt. „Wielka jest tajemnica na-
szej wiary”. W części muzycz-
nej, z repertuarem utworów ma-
ryjnych, wystąpią E. Mach, D. 
Baran–Błaszczyk (soprany), R. 
Pliś (organy) oraz W. Kosendiak 
z uczniami (saksofon).
DZIEŃ SKUPIENIA dla nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii 
świętej odbędzie się 25 ma-
ja (piątek). Początek o godz. 
17.00 w gmachu seminarium 
duchownego we Wrocławiu. 

Zapraszamy

PROGRAM „W KRĘGU WIA-
RY” emitowany przez TVP 
3 Wrocław, w każdą sobotę 
o godz. 16.45, zaprasza do 
śledzenia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolnoślą-
skich diecezjach. 
NA FALACH 92 FM RADIA 
RODZINA, w każdą niedzie-
lę o 9.40, prezentowane jest 
najnowsze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Fragmenty teks-
tów z aktualnych numerów 
wrocławskiego GN zamieszcza-
my także w dzia-
le „aktualności” 
na stronie inter-
netowej archidie-
cezji wrocław-
skiej: www.archi-
diecezja.wroc.pl.

W mediach

Neoprezbiterzy roku 2007

Pomódlmy się za nich!

MARCIN 
MAŚLAK 

z parafii  
pw. 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Środzie 
Śląskiej



JAKUB 
BARTCZAK

z parafii pw.  
św. Faustyny  
we Wrocławiu



JACEK 
HOŁOWACZ 

z parafii pw.  
św. Franciszka  
z Asyżu  
i św. Piotra  
z Alkantary  
w Namysłowie



ARKADIUSZ 
KRUK 

z parafii  
pw. św. 
Franciszka  
z Asyżu  
we Wrocławiu



W sobotę  
19 maja  

w archikatedrze 
wrocławskiej  

abp Marian 
Gołębiewski 

udzieli święceń 
kapłańskich. 

Przedstawiamy 
trzynastu 
diakonów,  

którzy je przyjmą.

MARIUSZ 
LEONIK

z parafii  
pw. śś. Piotra 
i Pawła w Kątach 
Wrocławskich



TOMASZ 
MAZUR

z parafii  
pw. św. Józefa 
Oblubieńca 
NMP  
w Żórawinie



z parafii  
pw. św. Anny  
we Wrocławiu



PIOTR 
NOWICKI 

z parafii pw.  
śś. Piotra i Pawła 
w Mąkoszycach



PATRYK 
OLEJNIK 

z parafii 
pw.  
Podwyższenia 
Krzyża Świętego 
w Strzelinie



GRZEGORZ 
PAZDRO 

z parfii 
pw. Trójcy 
Przenajświętszej 
w Mielcu,  
diec. tarnowska



ŁUKASZ 
PIŁAT 

z parafii  
pw. 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego  
w Domaszczynie



z parafii 
pw. Miłosierdzia 
Bożego 
w Oławie



MARCIN KOWALEWSKI  
(klaretyn) 

z parafii pw. Najświętszego 
Imienia Jezus we Wrocławiu 



MAREK 
MICHAŁOWSKI

ROBERT 
SZWABOWICZ
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10. rocznica 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu (1997–2007)

Program obchodów 
Pielgrzymka dziękczynna
19 MAJA – pielgrzymka dziękczynna do 
Rzymu do grobu papieża Jana Pawła II 
za 46. MKE i wizyty Ojca Świętego we 
Wrocławiu.

Papieski Wydział Teologiczny 
we Wrocławiu
24 MAJA – sesja naukowa z okazji 10. 
rocznicy 46. Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocławiu pt. 
„Wrocławskie Święto Eucharystii. Pamięć 
Kongresu w refleksji teologów”. 

PROGRAM: 
10.00 Eucharystia w katedrze pod prze- 
wodnictwem abpa Mariana Gołębiewskiego
11.15 Wprowadzenie – ks. prof. PWT dr 
hab. Józef Pater
11.30 Eucharystia jako nowa Pascha – o. 
prof. dr hab. Piotr Liszka
11.45 Teologia wolności w kontek-
ście Eucharystii – ks. prof. PWT dr hab. 
Włodzimierz Wołyniec
12.00 Podstawowe wymiary Eucharystii – 
ks. dr hab. Andrzej Małachowski
12.15 Chrystus – Lekarzem, Eucharystia 
– lekarstwem – ks. dr Mieczysław 
Kinaszczuk
12.30–13.00 Dyskusja
14.00 Maryja w tajemnicy Eucharystii – ks. 
dr Adam Lasek
14.15 Eucharystia a usprawiedliwienie 
grzesznika – ks. dr Jarosław A. Lipniak
14.30 Eucharystia w perspektywie ekume-
nicznej – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
14.45 Eucharystia jako sztuka życia – ks. 
prof. dr hab. Roman Rogowski
15.00–15.30 Dyskusja
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w katedrze, przewodniczy bp Andrzej 
Siemieniewski.

Parafia pw. Bożego Ciała 
we Wrocławiu, ul. Bożego Ciała 1
27 MAJA godz. 13.15 – Msza św. z okazji ju-
bileuszu 50-lecia reaktywacji parafii, prze-
wodniczy kard. H. Gulbinowicz, homilię 
głosi bp Jan Tyrawa. Transmisja w RR.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do 
7 CZERWCA 

Katedra pw. św. Jana Chrzciciela
28–30 MAJA godz. 18.30 – triduum przed 
obchodami 10. rocznicy koronacji obra-
zu Madonny Wrocławskiej przez Jana 
Pawła II – prowadzi ks. dr Marian Biskup. 
Transmisja w Radio Rodzina
31 MAJA godz. 18.30 – 10. rocznica korona-
cji obrazu Madonny Wrocławskiej. Mszy 

św. przewodniczy kard. H. Gulbinowicz. 
Po Mszy św. koncert religijny Eleni. Po 
koncercie Apel Jasnogórski – przewodni-
czy abp Marian Gołębiewski. Transmisja w 
Radiu Rodzina.

Bazylika garnizonowa  
pw. św. Elżbiety  
– kościół kongresowy
30 MAJA o godz. 21.00 – koncert „Tajemnica 
Światła – tajemnica Miłosierdzia. Pieśń 
o Janie Pawle II” w reżyserii Romana 
Kołakowskiego. 
31 MAJA o godz. 11.00 – Mszę św. celebruje 
abp Marian Gołębiewski, homilia – bp polo-
wy WP gen. bryg. Tadeusz Płoski. Po Mszy 
św. poświęcenie witraża „Jan Paweł II” au-
torstwa Eugeniusza Geta-Stankiewicza (fun-
dacja miasta) oraz otwarcie wystawy foto-
grafii Andrzeja Winiarza pt. „Totus Tuus – 
pamięci Papieża”.

Stadion MOSIR, ul. Lotnicza 72
2 CZERWCA o godz. 18.00 – mecz polity- 
cy–księża

Rynek wrocławski
Festyn rodzinny „Pokolenie JP2”
3 CZERWCA 
17.00 Schola par. św. Karola Boromeusza 
„Mały Asyż”, „Christoforos” – zespół mu-
zyczny kleryków MWSD
17.30 koncert zespołu Arka Noego
19.00 koncert zespołu Trzecia Godzina 
Dnia 

20.30 koncert zespołu Maleo Reggae 
Rocker  prowadzi: Katarzyna Obara i Jerzy 
Skoczylas
Podczas festynu trwa zbiórka Caritas na 
rzecz wakacyjnego wypoczynku dzieci z 
ubogich rodzin.
Imprezy wokół koncertu na rynku: 
– prezentacja warsztatów terapii zajęcio-
we Caritas 
– znakowanie rowerów, akcja „komisarz 
Lew” 
– pokazy straży pożarnej
– akcja oddawania krwi PCK 12.00–19.00 
(ambulans PCK staje pod pręgierzem) 
– zabawy sportowe 
– pokaz udzielania pierwszej pomocy 
(Bractwo św. Łazarza)

Kościół kongresowy 
pw. św. Andrzeja Apostoła 
– Wrocław Stabłowice
3–4 CZERWCA – o godz. 18.00 – Triduum – 
przygotowanie duchowe poprzedzające 
uroczystość 10. rocznicy konsekracji koś-
cioła parafialnego. 
5 CZERWCA od godz. 16.00 okazja do spo-
wiedzi św., o 18.00 Msza św. z kaza-
niem. Triduum poprowadzi ks. dr Marian 
Biskup.
6 CZERWCA o godz. 17.00 uroczystej liturgii 
przewodniczy kard. Françis Arinze (konse-
krator świątyni pw. św. Andrzeja Apostoła 
w 1997 r.). Homilię wygłosi bp Edward 
Janiak. 
9 CZERWCA o godz. 17.00 odbędzie się uro-
czysta procesja eucharystyczna z udzia-
łem dzieci i rodziców z poświęceniem ich 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, prze-
wodniczy kard. Henryk Gulbinowicz. Po 
procesji Msza św. w intencjach dzieci i ro-
dziców o błogosławieństwo Boże na wa-
kacje.
10 CZERWCA proboszcz parafii ks. Wincenty 
Tokarz wraz z organizatorami zaprasza na 
8 parafialny festyn dobroczynny pod ha-
słem „Niech się odmieni oblicze tej zie-
mi”, w godz. od 14.00 do 22.00. W progra-
mie konkursy, loterie, występy artystycz-
ne, mecz piłki nożnej. Pieniądze zebrane 
podczas festynu zostaną przekazane dla 
najuboższych dzieci.

Hala Stulecia 
Uroczystość Bożego Ciała, 7 CZERWCA 
9.00 koncert „Golec uOrkiestra”
10.00 Mszy św. w Hali Ludowej prze-
wodniczy kard. Françis Arinze, prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów. Po Mszy św. procesja z Hali 
Ludowej do Katedry. 



– Od kiedy zapisałam się do ERM, 
jestem radośniejsza, że robię 
coś dla siebie i ludzi – wyznaje 
Adriana Marek z V klasy Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Miliczu.  
– I mogę w ten sposób  
chwalić Pana Boga.

We wrześniu 2004 roku pro-
wadzenie milickiego ERM prze-
jęła s. Marianna Mościcka, fe-
licjanka, która w tym czasie 
przybyła na Dolny Śląsk z Ko-
łobrzegu. Postanowiła podtrzy-
mać tradycję ruchu założone-
go w parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli dwanaście lat wcześniej 
przez s. Letycję Żywiecką.

Eucharystyczni artyści

S. Marianna postawiła na roz-
wój działalności artystycznej mło-
dzieży nie tylko poprzez przygo-
towywanie spektakli teatralnych. 
Założyła też scholę, która wkrót-
ce swoim śpiewem, nie tylko li-
turgicznym, ujęła mieszkańców 
Milicza i innych miejscowości, w 
których występowała. Młodzież 
w zwiewnych błękit-
nych pelerynkach, wyko-
nująca bogaty repertuar 
pieśni religijnych, naro-
dowych, patriotycznych 
i rozrywkowych, pod-
biła serca wielu słucha-

czy. Członkowie Eucha-
rystycznego Ruchu Mło-
dych licznie gromadzą-
cy się na comiesięcznych 
spotkaniach formacyjnych i coty-
godniowych próbach scholi sta-
li się też wytrawnymi aktorami, 
prezentującymi każdego roku in-
ne, oryginalne spektakle bożo-
narodzeniowe, pasyjne i wielka-
nocne. W jasełkowych przedsta-
wieniach występowało ponad 60 
młodych artystów w wieku od 4 
do 14 lat. Wszystkie ich spektakle 
zachwycały nawet bardzo wyma-
gających widzów niebanalnymi 

scenariuszami, barwny-
mi, pomysłowymi stro-
jami i ciekawą aranżacją. 
Aktorski, reżyserski i in-
scenizacyjny kunszt mi-
lickiego zespołu już wie-
lokrotnie doceniło pro-

fesjonalne jury Herodia-
dy, która od 27 lat orga-
nizowana jest w Ciesz-
kowie. W tym roku mło-

dzież z milickiego ERM zajęła na 
niej I miejsce.

Do tańca i różańca

– Nasze dzieci są wspaniałe 
i niezwykle chętne do pracy, na-
wet gdy stawiam im bardzo wy-
sokie wymagania – mówi s. Ma-
rianna. – Garną się nie tylko do 
wspólnych zabaw, rekreacyjnych 
spotkań przy ognisku, festynów, 
wycieczek, pielgrzymek czy wa-
kacyjnych wyjazdów po Polsce 
i za granicę, ale także do udzia-
łu w mozolnych próbach oraz 
wszystkich ważnych uroczystoś-
ciach, łącznie z procesją rezurek-
cyjną o świcie. To dzisiaj wcale 
nie jest takie powszechne. Zapał 
młodzieży udziela się także do-
rosłym. Bardzo pomagają nam ro-
dzice, a wśród nich szczególnie 
Maria i Mirosław Menclowie oraz 
Irena Abrantowicz, Izabela Cyma-
nek i Dorota Marek. Od pewnego 
czasu naszej scholi akompaniują 
na gitarach Jacek Walniczek, Ro-
man Kamiński i Dawid Duda oraz 
na skrzypcach Agnieszka Folmer. 
Wszystkim dorosłym, którzy an-
gażują się w działalność ERM, je-
stem bardzo wdzięczna. To dzię-
ki pomocy rodziców i sponsorów 
możliwe były wyjazdy do Liche-

nia, Częstochowy, Lipnicy Muro-
wanej, Krzeszowa czy Zakopane-
go, wakacje w Czechach i Koło-
brzegu. Ważne jest także to, że 
dzieci same starają się zapraco-
wać na swoje przyjemności, ro-
biąc piękne palmy, ozdoby bożo-
narodzeniowe i wielkanocne. Nie-
które z nich wciąż zdobią witryny 
milickich sklepów.

Młodzież i wszystkie osoby 
związane z ERM chwali także du-
chowy opiekun milickiej euchary-
stycznej wspólnoty proboszcz ks. 
Kazimierz Kudryński. Jest dum-
ny z występów dzieci i ich zaan-
gażowania. Udział scholi w przy-
gotowaniu liturgii i oprawy mu-
zycznej niedzielnych Mszy św. dla 
dzieci o godz. 10.00 to tylko na-
miastka aktywności uczestników 
ERM. Śpiewają i występują dla ro-
dziców, dziadków, księży soleni-
zantów, neoprezbiterów i jubila-
tów. Uczestniczą w uroczystoś-
ciach religijnych, szkolnych, pań-
stwowych. Występują w placów-
kach kulturalnych i oświatowych, 
w domach opieki społecznej dla 
starszych, schorowanych i niepeł-
nosprawnych. Mają systematycz-
ny kontakt z dziećmi niepełno-
sprawnymi z ośrodka, w którym 
pracuje s. Marianna. Dzięki scho-
li i młodzieży z ERM Pierwsza Ko-
munia Święta podopiecznych tej 
placówki stała się dla nich i ich ro-
dzin radośniejszym przeżyciem, 
niż bywała dotychczas. Wspaniale 
udają się też integracyjne spotka-
nia i występy dla niepełnospraw-
nych dzieci.

– Wzbogacamy naszym śpie-
wem Msze św. i inne uroczysto-
ści kościelne. A odkąd grają z na-
mi panowie na gitarach i pani na 
skrzypcach, nasze śpiewanie stało 
się piękniejsze – mówi Ada. – Bie-
rzemy udział w procesjach Boże-
go Ciała i wielkanocnych, Drogach 
Krzyżowych i jasełkach. Na spot-
kaniach ćwiczymy pieśni, bawimy 
się, czytamy „Promyki”.

Do milickiego ERM co roku 
przybywają młodzi, a odchodzą 
starsi. Czas spędzony we wspól-
nocie dla każdego z nich jest 
wspaniałą przygodą, która zmie-
nia ich i pozostawia trwały ślad na 
całe życie. JOLANTA SĄSIADEK
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Eucharystyczny Ruch Młodych w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu

Ze śpiewem i teatrem ku gwiazdom

Nagradzane 
i podziwiane 
jasełka

Wędrówki 
górskie 
to jedna z form 
wspólnego 
wypoczynku
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