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KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI,
WICEMARSZAŁEK SEJMU RP,
WICEPREZES PIS
Prawo daje nam po
raz kolejny możliwość odpisania
jednego procenta
naszych podatków
na cele społeczne i charytatywne. Oddajmy
ten procent na organizację,
która bez rozgłosu prowadzi
najbardziej systematyczną,
chrześcijańską pracę na rzecz
potrzebujących – na Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej.

Aby przekazać jeden procent podatku dochodowego na działalność wrocławskiej
Caritas, przystępując do wypełnienia zeznania podatkowego PIT-36
lub 37 musimy obliczyć tę kwotę z naszego podatku. Przed złożeniem zeznania wpłacamy ją na konto: CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ,
UL. KATEDRALNA 7, 50-328 WROCŁAW,
PKO BP S.A. III O/WROCŁAW, 22 1020
5242 0000 2902 0137 9452 z danymi adresata i swoimi oraz dopiskiem „1% podatku”.

WROCŁAWSKI
Święty Tomasz z Akwinu

Orędownik teologów
Wrocławscy teolodzy jak co roku
uroczyście obchodzili liturgiczne
wspomnienie Doktora Anielskiego.
Tego dnia, 28 stycznia,
Mszy św. w archikatedrze wrocławskiej przewodniczył biskup świdnicki Ignacy Dec –
były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W wygłoszonej homilii ks. dr Radosław Kisiel podkreślił rolę świętego Tomasza
jako łącznika między religiami chrześcijańskimi a muzułmanami. Prowadzony przez
Świętego dyskurs filozoficzny
opierał się bowiem na dziełach Arystotelesa, przechowanych właśnie w bibliotekach
wyznawców Allacha.
W drugiej części uroczystości, już w auli PWT, okolicznościowy wykład o aktualności
filozofii św. Tomasza wygłosił
ks. dr Janusz Czarny. Po prelekcji nominacje na profesorów
zwyczajnych z rąk Wielkiego
Kanclerza PWT abp. Mariana
Gołębiewskiego odebrali wy-

RADEK MICHALSKI
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Z prawej dr hab. ks. Mariusz Rosik i dwaj nowo mianowani doktorzy teologii

kładowcy teologicznej uczelni: s. Ewa Jezierska i ks. Andrzej Siemieniewski. Metropolita wrocławski wręczył także
dyplom doktora habilitowanego ks. Mariuszowi Rosikowi.
Podczas spotkania mianowano dwóch doktorów teologii oraz
rozdano kilkanaście dyplomów
magisterskich i licencjackich. Najlepsi studenci roku akademickie-

go 2003/2004 otrzymali po raz
pierwszy w historii wydziału stypendia naukowe Ministra Edukacji Narodowej – 500 zł miesięcznie – i ufundowane przez PWT
nagrody książkowe.
Uroczystość grona teologicznego ubogacił śpiewem
chór PWT pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka.
RADEK MICHALSKI

STYCZNIOWE SPOTKANIE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY
rzedstawiciele oddziałów KSM-u z
Wrocławia i okolicy zgromadzili się
w sali konferencyjnej przy wrocławskim
kościele pw. św. Elżbiety 30 stycznia.
Gospodarz parafii, ks. Franciszek Głód,
przywitał zebranych i życzył im w Nowym
Roku realizacji najpiękniejszych młodzieńczych ideałów. Do młodych ludzi słowa
zachęty skierowali asystent KSM-u w archidiecezji wrocławskiej ks. Jerzy Życiński,
diecezjalny duszpasterz młodzieży ks.
Piotr Wawrzynek, ks. prałat Franciszek
Skorusa oraz przedstawiciel Rady Miejskiej
Wrocławia Sławomir Piechota. Prezes Diecezjalnego Zarządu KSM
Spotkanie
Andrzej Markowski zabyło okazją
chęcał do budowania
do poznania
ducha braterskiej wspólsię młodzieży
noty. Zebrani rozmawiali
z różnych
o podjętych inicjatywach
zakątków
archidiecezji
i planach na przyszłość.
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Verba Sacra cum Musica

Kardynał uhonorowany

WROCŁAW. O Księdze Rodzaju i zawartych w niej treściach
mówił abp Marian Gołębiewski w
niedzielę, 23 stycznia, do słuchaczy zgromadzonych licznie w auli PWT. Metropolita wrocławski,
z którego inicjatywy Diecezjalne
Duszpasterstwo Biblijne przygotowało cykl spotkań „Verba Sacra
cum Musica”, rozpoczął prelekcję
pierwszymi wersetami księgi mówiącej o stworzeniu świata – odczytanymi po... hebrajsku. Po tym
wprowadzeniu Arcybiskup, już
w języku polskim, w przystępny
sposób objaśnił zgromadzonym
sens opisów zawartych w pierwszej księdze biblijnej.
Oprócz wykładu, obecni na spotkaniu mieli okazję posłuchać ko-

SZKLANE JABŁKO
– nagrodę przyznaną
„za miłość do regionu
i jego mieszkańców” –
otrzymał 24 stycznia z
rąk wojewody Stanisława Łopatowskiego kard.
Henryk Gulbinowicz. Był
jednym z pięciu Dolnoślązaków wyróżnionych za zaangażowanie na rzecz gospodarczego, społecznego i kulturalnego
rozwoju regionu. Nagrodę wojewody otrzymali również: dyrektor
Opery Wrocławskiej Ewa Michnik, wójt Radwanic Sabina Za-

Pismo Święte zajęło centralne miejsce w auli PWT

wis, prof. Wojciech Witkiewicz z Akademii Medycznej oraz dziennikarz
„Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej” Bartłomiej Knapik.
Kardynał nie po raz
pierwszy w ostatnim
czasie jest wyróżniany
przez lokalne władze. W marcu ub.r. w czasie uroczystej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otrzymał statuetkę
Civi Honorario, związaną z tytułem Honorowego Obywatela
Dolnego Śląska.

Msza za Kuriera z Warszawy
WROCŁAW. W archikatedrze wrocławskiej odprawiono
Mszę św. żałobną za zmarłego 21 stycznia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wieczornej liturgii 24 stycznia przewodniczył
bp Edward Janiak, a homilię wygłosił proboszcz parafii katedralnej, ks. infułat Adam Drwięga. Podkreślił w niej zasługi Jana
Nowaka-Jeziorańskiego dla bu-

dowania Polski wolnej i demokratycznej.
Przed błogosławieństwem prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
odczytał refleksję związaną z osobą Kuriera z Warszawy. Komentując małą liczbę osób zgromadzonych na Eucharystii, zakończył:
„Obudź się Wrocławiu, obudźcie się media lokalne, bo odszedł
wielki człowiek”.

Razem 50 lat

WTT zaprasza

GOŚĆ NIEDZIELNY 6 lutego 2005

PIOTROWICE. We wspólnocie pw. św. Katarzyny od lat
podtrzymywana jest tradycja
wspólnego parafialnego kolędowania. Tym razem świąteczno-muzyczne spotkanie odbyło się w sobotę 29 stycznia w
wiejskiej świetlicy.
WROCŁAW KARŁOWICE.
Chór „Capella Ecumenica” pod
dyr. Adama Rajczyby wystąpił
30 stycznia z koncertem ko-

II

lęd oraz bożonarodzeniowych
utworów organowych w kościele pw. św. Antoniego.
WROCŁAW KSIĘŻE MAŁE. W parafii pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych, prowadzonej przez oo. sercanów
w niedzielę 30 stycznia odbył
się koncert kolęd oraz jasełka. Wystąpiły obie parafialne
schole, dziecięca i młodzieżowa, oraz dzieci przedszkolne.

Styczniowe Wieczory
W KLUBIE KOLEJARZA WE
WROCŁAWIU, w ramach comiesięcznych Wieczorów Polskich, 25 stycznia odbyło się
spotkanie opłatkowe. Towarzyszyła mu prelekcja dr. Janusza Radłowskiego pt. „Myśli o powstaniu styczniowym”.
W części artystycznej z koncer-

tem kolęd i pastorałek wystąpił
Chór Kameralny „CONSONANZA” pod dyrekcją Marty Kierskiej-Witczak. Kolejne spotkanie z cyklu Wieczory Polskie –
który zainicjował przed dwoma
laty ks. Marek Zołoteńki, ówczesny duszpasterz kolejarzy –
odbędzie się 22 lutego.

KUBA ŁUKOWSKI

Ostatnie świąteczne nutki

ZŁOTY JUBILEUSZ małżeństwa obchodzili państwo Danuta
i Józef Łukaszewiczowie (na zdjęciu). Z tej okazji bp Adam Dyczkowski odprawił w ich intencji
22 stycznia Mszę św. w kościele
pw. św. Faustyny we Wrocławiu.
Po Eucharystii w auli PWT odbyło
się przyjęcie. Wśród gości był abp
Marian Gołębiewski.
Prof. Józef Łukaszewicz w 1981
roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
jednak władze stanu wojennego
przerwały jego kadencję.

WROCŁAW. Otwarte posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, poświęcone
ewangelicznej relacji o dzieciństwie Jezusa, odbyło się 22 stycznia w auli Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego.
Wykład na ten temat wygłosiła
s. prof. Ewa J. Jezierska z Papieskiego Wydziału Teologicznego
we Wrocławiu.
Następny, piąty w tym roku akademickim, wykład otwarty WTT
pt. „Dekalog w Biblii Hebrajskiej”
odbędzie się 16 lutego.

KUBA ŁUKOWSKI
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lęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Puellae Cantantes” z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia z Wrocławia.
Egzegetyczne spotkania „Verba Sacra” mają za cel przybliżenie wiernym tekstów Pisma
Świętego. Był to jeden z postulatów abp. M. Gołębiewskiego,
gdy obejmował rządy w diecezji wrocławskiej. Jak widać, biblijne spotkania są potrzebne.
Świadczą o tym, oprócz wysokiej frekwencji, pozytywne komentarze słuchaczy po zakończeniu prelekcji. O kolejnych
spotkaniach z cyklu będziemy
informowali na łamach wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”.

Wykład s. prof. E. J. Jezierskiej
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NAJWAŻNIEJSZE
ZADANIE
KS.

MIROSŁAW KIWKA, DYREKTOR
WROCŁAWSKIEJ CARITAS:
Służba chorym i potrzebującym jest
jednym z najważniejszych
zadań Caritas.
Wiele w tej dziedzinie robi nasza archidiecezja.
3 lutego w Małkowicach
został otwarty i poświęcony Warsztat Terapii
Zajęciowej przy ulicy
Klasztornej 1. Z tej okazji
abp Marian Gołębiewski
odprawił Mszę św. w miejscowym kościele. Podczas
Liturgii odbyło się okolicznościowe „błogosławieństwo św. Błażeja”, a później przedstawienie pantomimy w wykonaniu uczestników Warsztatu.
Teraz czeka nas kolejne ważne wydarzenie – XIII
Światowy Dzień Chorego.
Wrocławska Caritas zaprasza z tej okazji na Mszę św.
do katedry, 11 lutego, na
godz. 16.00. Liturgii będzie
przewodniczył Metropolita
wrocławski. Później, w auli PWT, rozpocznie się okolicznościowa agapa z prezentacją przedstawienia
„Dar” w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej.

Hospicjum Bonifratrów od 5 lat pomaga pacjentom godnie żyć do końca

Światowy Dzień Chorego
Mszą św. i koncertem
charytatywnym 11 lutego
zakończy się akcja „Hospicjum
to też życie”.
Tegoroczny Światowy Dzień
Chorego będzie okazją do uczczenia piątej rocznicy istnienia wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów. Także 11 lutego zakończy
się na Dolnym Śląsku, trwająca od listopada ub.r., kampania
przybliżająca opiekę hospicyjną
i paliatywną. Tego dnia o godz.
11.30 w bonifraterskim kościele
pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu,
przy ul. Traugutta, zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia
w intencji chorych i ich rodzin.
Obecni będą się modlili szczególnie za pacjentów, którzy przez
minione pięć lat przebywali pod
opieką lekarzy, pielęgniarek, dietetyka, psychologa, rehabilitanta,
a także braci bonifratrów i wolontariuszy posługujących w Hospicjum przy ul. Poświęckiej. Od
lutego 2000 r. przebywało tam
około 750 osób, spośród których
ponad 600 zmarło. Początkowo
większość pacjentów była w wieku od 60 do 70 lat. W ostatnich
latach przyjęto wielu chorych 40-,
50-letnich, a nawet młodszych.
Minione 5 lat pokazało, jak
bardzo potrzebna jest stacjonarna placówka, w której nieuleczalnie chorzy na nowotwory, godnie, pod troskliwą opieką

Aby pamiętać

Sybirakom
10 lutego przypada kolejna, 65.
rocznica pierwszych masowych
deportacji na Syberię.

fachowców, mogą spę- Trwa rozbudowa
„Tutaj rozgrywadzić najtrudniejsze dni Hospicjum
ją się przeróżne ludzżycia. „Dlatego posta- Bonifratrów
kie dramaty, ale bywanowiliśmy rozbudować
ją także chwile radonasze hospicjum – mówi o. Ka- sne i uroczyste – mówi Jolanrol Siembab OH, dyrektor pla- ta Trzcińska, przełożona dziecówki i jednocześnie od ub.r. sięciu zatrudnionych w Hospiprowincjał śląskich bonifratrów. cjum pielęgniarek. – Odbył się u
– Powstająca część budynku po- nas chrzest i trzy śluby. Były to
zwoli zwiększyć ilość łóżek z 11 bardzo wzruszające uroczystodo 18. Jednocześnie powstanie ści”. Odbywają się też spotkania
przychodnia oraz pomieszcze- pracowników, wolontariuszy i
nia pobytu dziennego pacjen- darczyńców. 11 lutego o godz.
tów, dowożonych przez rodzi- 19.00 we wrocławskiej bazyliny na rehabilitację, zajęcia i za- ce garnizonowej pw. św. Elżbiebiegi pielęgnacyjne. Planujemy ty odbędzie się koncert charyzakończyć inwestycję w 2007 tatywny Anny Szałapak, zorgaroku. Dotychczas przeznaczali- nizowany także przez Fundację
śmy na nią środki wypracowa- Budowy Hospicjum oraz Hospine przez bonifratrów. Obecnie cjum Domowe i Poradnię Opiezwróciliśmy się o dofinansowa- ki Paliatywnej.
nie z funduszy unijnych”.
JOLANTA SĄSIADEK

Dzień świętego Wincentego

Kapitulne święto
Kanonicy Wrocławskiej Kapituły Katedralnej w dniu swego
patrona św. Wincentego,
22 stycznia, odprawili Mszę
św. w katedrze wrocławskiej.
Przewodniczył jej bp
Edward Janiak, a razem z
nimi modlili się abp Marian
Gołębiewski, kard. Henryk
Gulbinowicz oraz bp Józef
Pazdur. Eucharystia sprawowana była w intencji Kapitu-

ły oraz za zmarłych księży
kanoników.
W homilii ks. prof. Zdzisław
Lec przybliżył postać św. Wincentego, którego relikwie spoczywają w katedrze, oraz przedstawił historię wrocławskiej kapituły. Jej początek datuje się na
czasy, gdy Kościołem wrocławskim rządził bp Walter. Pełnił on
ten urząd w latach 1149–1169.
Kapituła katedralna jest to
kolegium kapłanów, którzy

mają za zadanie, jak mówi prawo kanoniczne, „sprawowanie
bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym”. Kapitułę powołuje
Ojciec Święty na wniosek biskupa diecezjalnego. Jej członkowie – księża kanonicy – mają służyć swemu biskupowi pomocą i radą. Ich powinnością
jest także modlitwa we wspólnocie.
KUBA ŁUKOWSKI
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Z tej okazji w kościele pw.
św. Elżbiety na ul. Grabiszyńskiej
we Wrocławiu, 6 lutego o godz.
11.15, odprawiona zostanie Msza
św. w intencji żyjących oraz zmarłych Sybiraków. 10 lutego o godz.
11.00 w Klubie Oficerskim OKO
przy ul. Pretficza odbędzie się
uroczysta akademia poświęcona
pamięci zesłanych.

JOLANTA SĄSIADEK

Caritas chorym

III
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V Archidiecezjalny Przegląd Kolęd i

Pod niebiosy

Sonda
DLACZEGO KOLĘDY?
KS. TADEUSZ POLAN –
DYREKTOR PRZEGLĄDU

Wiadomo, że jak
święta, to kolędy. Naród polski jest autorem największej
na świecie liczby kolęd i pastorałek. Tutaj
powstawały pieśni sławiące Boże Narodzenie i tutaj, mimo wielkich burz historii, te dzieła przetrwały,
przekazywane z pokolenia
na pokolenie... Kiedy uczy
się młodych ludzi kolęd, zaszczepia się w nich patriotyzm, towar tak dziś deficytowy.
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TADEUSZ WOLSKI
– BURMISTRZ ZIĘBIC
Chyba wszyscy
znają historyczny
cytat: „Takie będą
Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”. Patrząc dzisiaj na tych
młodych ludzi, słuchając i
podziwiając, z jakim zaangażowaniem wykonują kolędy, można być spokojnym
– na nich można liczyć. Na
szczęście tutaj nie potwierdzają się cierpkie słowa, jakie często kierowane są pod
adresem młodzieży. Ona jest
wspaniała...

IV

KS. KANONIK BOGUSŁAW
KONOPKA – PROBOSZCZ PARAFII
PW. ŚW. JERZEGO W ZIĘBICACH
Kto śpiewa, dwa
razy się modli.
Dzisiaj czuje
się tę modlitwę przez cały czas trwania przeglądu. Imprezę
rozpoczęła uroczysta
Msza św. w kościele, w
którym dekoracje podkreślają nastrój świąt
Bożego Narodzenia. Ta
Eucharystia przygotowała młodych artystów
do modlitwy poprzez
śpiew. Kolędy sprawiły,
że modliliśmy się cały
dzień.

W sobotę 22 stycznia
już po raz piąty parafia
pw. św. Jerzego w Ziębicach
była gospodarzem
archidiecezjalnego
przeglądu
muzycznego.
Jak co roku, Ziębice
dźwięczały w tym dniu
melodią kolęd.
tekst i zdjęcia
BARBARA RAK

P

atronat honorowy nad
tegorocznym przeglądem objęli abp Marian
Gołębiewski, metropolita wrocławski, Tadeusz Wolski
burmistrz Ziębic, oraz starosta
powiatu ząbkowickiego Zygmunt
Kazimierczak. Patronami medialnymi były „Gość Niedzielny”
oraz „Wiadomości Powiatowe”.
Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników przegląd podzielono na dwie
części (dziecięcą i młodzieżową), a każdy zespół mógł
wykonać tylko dwa utwory.
Pomysłodawcą imprezy
jest ks. Krystian Puszka –
dawny wikariusz parafii pw.
św. Jerzego. Po jego odejściu
funkcję dyrektora imprezy
przejął ks. Tadeusz Polan.

Atmosfera występów
Na przeglądzie zaprezentowały się dwadzieścia cztery zespoły, mniej lub bardziej
liczne. Niektóre przyjechały do

Ziębic po raz kolejny, niektóre debiutowały na miejscowej
scenie. Większość z uczestników miała już na swym koncie
dokonania na imprezach muzycznych Dolnego Śląska. Atmosfera i nastrój, jakie panowały podczas przeglądu, zadowoliłyby każdego. Publiczność
żywo reagowała na zapowiedź
kolejnego nowego wykonawcy, podczas występu ochoczo
klaskała w rytmie wykonywanej kolędy, a po zakończeniu
nagradzała artystów gromkimi
brawami.
Tegoroczny przegląd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
miasta. Wielu z nich bezpośrednio zaangażowało się
w przygotowania i przebieg
imprezy. Gospodynie wsparły organizatorów domowymi
wypiekami, a w jednej z restauracji przygotowano pierogi dla 360 osób!!!
Prezentacjom konkursowym przysłuchiwała się du- nym dotąd brzmieniu, naża liczba widzów, a podczas dając koncertowi niesamokoncertu głównego – zespo- wity nastrój i włączając wiłu „Viola i New Dey” – sa- downię do wspólnego kolęla widowiskowa Ziębickiego dowania. Artystka ujęła słuCentrum Kultury dosłownie chaczy ciepłem i serd eczpękała w szwach. Goście wy- nością. Przesłaniem tego rekonali wiele starocitalu było zaniesiepolskich kolęd w no- „Maryjne Nutki” nie kolędy do każdewoczesnym, niezna- z Nowej Rudy
go domu, tak jak to
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Pastorałek „Betlejem” w Ziębicach

y wyśpiewują

cych zespołów był wyrównany i trudno było dokonać
selekcji.

Nagrodzeni
W kategorii zespołów
dziecięcych I miejsce zdobył
zespół dziecięcy z Kuropatnika, prowadzony przez Martę Humelt. Warto podkreślić,
że zespół ten zdobył kiedyś
I miejsce również na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w
Przewornie. II miejsce przyznano ziębickiej grupie „Mała
dwójeczka”, którą prowadzi
Monika Stawarz. Grupa reprezentuje Szkołę Podstawową
nr 2. III miejsce zajęła schola
dziecięca „Kucyki” z Bielawy,
która już po raz czwarty gościła w Ziębicach. Grupa istnieje dziewięć lat, a opiekuje
się nią ks. Krzysztof Pełech.
W kategorii zespołów młodzieżowych na I miejscu uplasowała się schola młodzie-

DLACZEGO KOLĘDY?
KATARZYNA KOLEGA – OPIEKUNKA ZESPOŁU „ADORAMUS” –
ZDOBYWCY GRAND PRIX

Myślę, że przegląd pokazuje ważną kwestię – wielbić
Boga można na
różne sposoby. Śpiewać kolędy także
można różnie. Pojawiają
się dźwięki tradycyjne, tony organów i skrzypiec,
które tworzą podniosły
nastrój; ale kolędy można śpiewać również inaczej, wykorzystując muzykę nowoczesną, skoczną,
tańcząc i klaszcząc.
JOANNA DOLORES I PAULA SURY
– UCZESTNICZKI PRZEGLĄDU
Z ZESPOŁU „BARTŁOMIEJKI”
Z WIGAŃCIC
Nie
wyobrażamy
sobie świąt
Bożego
Narodzenia
bez kolęd.
Byłoby wtedy bardzo smutno
na świecie. Bardzo lubimy śpiewać kolędy i cieszymy się, że
dzisiaj mogło nas słuchać tyle
osób. Podobało nam się, że niektóre zespoły śpiewały kolędy
całkiem nieznane.
ANETA FULARA, WROCŁAWIANKA
Kolędowanie to
wspaniała forma wspólnej
modlitwy; to
specjalny sposób powitania
przychodzącego Jezusa i
Jego narodzin w naszych
sercach. Śpiewanie kolęd
wnosi do rodzin ogrom
ciepła i miłości. Bardzo
jednoczy domowników.
W mojej rodzinie co roku przywiązujemy wielką
uwagę do wspólnego śpiewu. Tym razem mieliśmy
„małą orkiestrę” – mąż
grał na gitarze, syn na flecie, a najmłodsze maleństwo muzykowało po swojemu, ślicznie gaworząc.
Niepowtarzalne przeżycie!
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bywało niegdyś, gdy
do każdego obejścia
przychodzili kolędnicy. „Chcemy
być dla was również jak trzej
królowie – powiedział jeden
z muzyków. – Niesiemy wam
w darze wiarę, nadzieję i miłość. Nadzieję, że świat może być dobry i od nas wiele zależy; miłość do każdego
człowieka i wiarę, bez której
nic by nie było. Przyjmijcie
te dary i zanieście je swoim
bliskim i przyjaciołom”.
Ideą każdej tego typu imprezy jest wyłonienie najlepszych i uhonorowanie ich
nagrodami. Po całodniowych
przesłuchaniach jury w składzie: Ewa Masłowska, Marzena Jabłońska, Robert Perłowski i Jacek Chwedeczko
ogłosili wyniki, podkreślając, że poziom prezentująZiębicki zespół
„Bretix-song”
prowadzony
przez
Małgorzatę Liguz

żowa „Ave” z Bielawy, która działa od 1998 r. i ma
na swoim koncie wiele osiągnięć. Scholę prowadzi Anna
Lutz. II miejsce jury przyznało chórowi „Dla Pana” z Kamieńca Ząbkowickiego, który
w latach dziewięćdziesiątych
podczas corocznych przeglądów w Polkowicach trzykrotnie zajmował I miejsce. Opiekunem zespołu jest ks. Paweł
Pleśnierowicz. III miejsce zajął chór młodzieżowy, który
reprezentuje Gimnazjum nr 2
w Strzelinie. Chór prowadzi
Marta Humelt.
Tradycyjną nagrodę ks.
dziekana Bogusława Konopki otrzymał zespół Liceum
Sióstr Urszulanek UR z Wrocławia, prowadzony przez Joannę Ochs, natomiast nagrodę
dyrektora przeglądu – ks. Tadeusza Polana zdobył zespół z
Ziębic „Wesołe nutki”, działający przy Szkole Podstawowej nr
4, którego opiekunem jest Halina Kolega.
Szczególne wyróżnienie
jury przyznało zespołowi
„Bartłomiejki” z Wigańcic,
prowadzonemu przez Krystynę Sosnowską. Podczas
występu urządzenia techniczne odmówiły posłuszeństwa; nastąpiła awaria sprzętu, ale mali artyści nie poddali się i dokończyli swą kolędę a cappella.
Zwycięzcą tegorocznego
Przeglądu „Betlejem”, zdobywcą
grand prix oraz nagrody głównej
– gitary, został zespół „Adoramus” z Ziębic, którego opiekunem jest Katarzyna Kolega. Zespół istnieje od marca 2003 r.,
w czerwcu zdobył wyróżnienie
na X Jubileuszowym Przeglądzie
Piosenki Pielgrzymkowej w Lądku Zdroju, na IV Przeglądzie Kolęd „Betlejem” zdobył I miejsce.
Wyróżnieni artyści nie kryli łez
wzruszenia.
Następny przegląd kolęd
w Ziębicach już za rok.
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Poświęcili Odrę

BYĆ Z UKRAINĄ
Spotkanie inauguracyjne
dolnośląskiego
oddziału „Komitetu Polska –
Ukraina – Solidarność” odbyło się 24
stycznia w Domu Jana Pawła
II na wrocławskim Ostrowie
Tumskim. Komitet powstał
w gronie osób, które – podejmując inicjatywę dolnośląskiego PiS-u – pełniły na
Ukrainie rolę obserwatorów
w czasie powtórzonej II tury wyborów prezydenckich.
Komitet stawia sobie za cel
pogłębianie przyjaznych więzi między Polską a Ukrainą
oraz pomoc naszym sąsiadom w zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Wśród uczestników spotkania byli greckokatolicki biskup Włodzimierz Juszczak,
prezes Dolnośląskiego PiS-u
Dawid Jackiewicz oraz poseł
Adam Lipiński.
PAWEŁ HRENIAK
koordynator Komitetu

Nad brzegiem rzeki
Z okazji Święta Jordanu,
czyli Święta Chrztu Pańskiego,
w sobotę 22 stycznia wrocławscy
grekokatolicy wzięli udział
w ceremonii święcenia wody
i w spotkaniu opłatkowym.
Obrzędowi święcenia przewodniczył bp Włodzimierz
Juszczak – zwierzchnik diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. Biskup i wierni przeszli w procesji ze swojej katedry przy pl.
bpa Nankiera na bulwar P. Włostowica, nad rzekę Odrę, gdzie
ustawiono duże mosiężne naczynie z wodą. Tam odmówili modlitwy, w których prosili o przyjście Ducha Świętego
i oczyszczenie wody, aby stała się lekarstwem na wszelkie choroby duszy i ciała. Poświęceniu wody towarzyszyło
trzykrotne zanurzenie w niej
trzyramiennego świecznika, a
potem krzyża. Na zakończenie Biskup pobłogosławił wiernych poświęconą wodą, a oni

Lewin kolęduje

Rywalizujące grupy występowały w salach miejscowego Domu
Kultury, natomiast w rynku programy kolędnicze prezentowały
zespoły zaproszone poza konkursem. Atrakcją spotkania były regionalne potrawy przygotowane
przez Koła Gospodyń Wiejskich.
W kategorii dziecięcych zespołów
kolędniczych I miejsce zdobyły
„Diabelskie Aniołki” z Mąkoszyc,
a w gronie dorosłych zwyciężył
zespół „Złoty Liść” z Domu Dziennego Pobytu z Opola. Wśród cennych nagród znalazły się tradycyjne „Berła Heroda”.
AC

Uroczysta Msza św. dla
społeczności Ormian polskich w obrządku ormiańskokatolickim została odprawiona 23 stycznia w kościele
pw. Matki Bożej Pocieszenia
w Oławie.
Obchodom Epifanii, czyli
Astwacahajtnutjun, przewodniczył przybyły z Krakowa ks.
kanonik Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W czasie Epifanii – święta wywodzącego się z pierwszych wieków chrześcijaństwa
– wspomina się Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie i
chrzest Chrystusa w Jordanie.
Ormianie oławscy w tym
roku obchodzą 60. rocznicę
przymusowego przesiedlenia
na Dolny Śląsk. Świętują tak-

że 1600-lecie ułożenia przez
św. Mesropa Masztoca alfabetu ormiańskiego. Kolejną
wielką datą jest 90. rocznica
ludobójstwa, które rząd turecki dokonał na tym chrześcijańskim narodzie. Według
kalendarza ormiańskiego mamy obecnie 1454 rok.
Pod koniec Mszy św. –
która u Ormian nosi nazwę „Surb Patarak” – ks.
Isakowicz dokonał obrzędu „chrztu wody”. W czasie tej ceremonii zanurzył
krzyż w wodzie i dodał do
niej święconego raz na siedem lat oleju. Zgodnie z tradycją, do naczynia przywiązane są barwne wstążki, które przytrzymują ormiańscy
mężczyźni.
TB

TOMASZ BIAŁASZCZYK

Astwacahajtnutjun w Oławie

XX Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”
2005” odbył się 22 i 23 stycznia
w Lewinie Brzeskim.
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– zgodnie z tradycją Bp Włodzimierz rzymskokatoliccy i
– jej część zabrali do Juszczak
protestanccy.
prowadzi obrzęd
swych domów.
Po
procesyjnym
W
uroczysto - poświęcenia
powrocie do świątyni
ści
uczestniczyli: wody
wysłuchano koncertu
kard. Henryk Gulbiukraińskich kolęd. Wynowicz, bp Ryszard Bogusz stąpił również zespół z Czech.
– zwierzchnik diecezji wro- Dla wszystkich obecnych przycławsko-szczecińskiej Kościo- gotowano ciepły poczęstunek
ła ewangelicko-augsburskie- w postaci wojskowej grochówgo, przedstawiciele władz ki i żurku.
oraz wierni greckokatoliccy,
KUBA ŁUKOWSKI

Ormianie świętują

O berło
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Nowa inicjatywa

Obrzędy Epifanii
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Z prasy parafialnej

Spotkanie pszczelarzy

Akcja Katolicka w parafii pw.
św. Elżbiety Węgierskiej od wielu
lat prowadzi rozległą działalność
na wielu płaszczyznach. Utrzymuje stały kontakt z grupą seniorów, którzy modlą się za wstawiennictwem św. o. Pio, a także prowadzą krucjatę w obronie dzieci nienarodzonych. Wielu członków Akcji działa aktywnie
w samorządach różnych szczebli (wojewódzkim, miejskim, osiedlowym), organizując imprezy
dla mieszkańców – jak familiady,
olimpiady, festyny i turnieje – czy
prowadząc grupy charytatywne.
Ci z nas, którzy są katechetami,
przygotowują młodzież do sakramentu bierzmowania, kierują zespołami dzieci śpiewających czy
też stawiających pierwsze kroki w sztuce aktorskiej. Członkowie oddziału prowadzą spotkania
z dorosłymi, przygotowującymi
się do sakramentu małżeństwa,
a także pełnią dyżury w bibliotece parafialnej, opiekują się starszymi niepełnosprawnymi ludźmi oraz działają aktywnie, prowadząc parafialną kawiarenkę. Uzyskane fundusze są przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku dla potrzebujących dzieci lub

na nagrody dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych konkursów biblijnych, przygotowywanych przez katechetów w szkołach na terenie parafii.
W czerwcu 2004 r. z inicjatywy Akcji Katolickiej zorganizowano Katolicki Uczniowski
Klub Sportowy. Dziś może się
on poszczycić trzema sekcjami:
turystyczno-krajoznawczą, tenisa stołowego i zapasów (styl
klasyczny). Jego członkowie mogą w określonym czasie korzystać nieodpłatnie z basenu. Prezes Klubu oraz trenerzy są osobami kompetentnymi i członkami Akcji Katolickiej. Ideą Klubu
jest eliminowanie zachowań zagrażających zdrowiu i tworzenie
sprzyjającego mu środowiska.
Nie tylko zwraca się uwagę na
etyczne zachowanie, ale i w różnoraki sposób promuje wysokie
morale członków. Także z myślą
o formacji członkowie Akcji zainspirowali założenie przy parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, do którego należą ministranci.
Halina Misiuna
prezes parafialnego oddziału
Akcji Katolickiej

Zabawa w Ciepłowodach

„Abyśmy byli jedno”
Pod takim hasłem w sobotę
22 stycznia odbyła się w
Ciepłowodach pierwsza parafialna zabawa opłatkowa.

Ks. Wojciech Tokarz – proboszcz
wrocławskiej parafii
pw. św. Bonifacego
– jest kapelanem pszczelarzy
od ubiegłego roku, kiedy funkcję
tę powierzył mu kard. Henryk
Gulbinowicz.
15 stycznia u św. Bonifacego
odbyło się noworoczne spotkanie (na zdjęciu), w którym udział
wzięli pszczelarze oraz zaproszeni goście. Łamiąc się opłatkiem,
życzyli sobie „słodkich obfitości”
w 2005 roku, zdrowia dla siebie
i dla znajdujących się w ulach rojów. Podczas Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich hodowców pszczół ks. Wojciech To-

karz przypomniał, że wielokrotnie mógł próbować miodu wytwarzanego w miejscach opisywanych w Księdze Wyjścia jako „kraj
miodem i mlekiem płynący”. Zna
i pamięta trud, jaki trzeba włożyć w prowadzenie pasieki, wytwarzanie woskowych świec i innych produktów pochodzących
z ula. Przypomniał też postać patrona pszczelarzy – św. Ambrożego. Biskup ten, znany erudyta i
świetny retoryk, często posługiwał się symbolami zapożyczonymi ze świata pszczół. Jemu przypisywane jest powiedzenie, że
władcy winni być wstrzemięźliwi
w stosowaniu kar i represji, „bo i
królowa roju, choć posiada żądło,
odznacza się wielką łagodnością
i nie używa go do pomsty”. TB

Obchody rocznic
 Z okazji 142. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 23 stycznia br., w bazylice
mniejszej pw. św. Elżbiety we
Wrocławiu na uroczystej Mszy
św. zgromadzili się żołnierze,
kombatanci i liczni mieszkańcy miasta. Po Eucharystii złożono kwiaty pod poświęconymi powstańcom tablicami
na Uniwersytecie Wrocławskim i w kościele pw. św.
Michała Archanioła, a także pod pomnikiem Bojowników o Niepodległość na pl.
Kościuszki.
 Rocznicę śmierci Romana
Dmowskiego, zgodnie z kilkuletnią tradycją, uczczono uroczystą Mszą św. w kościele NMP
na Piasku w sobotę 22 stycznia. W Eucharystii, której prze-

wodniczył ks. Stanisław Pawlaczek, wzięli udział przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin i
Młodzieży Wszechpolskiej. Roman Dmowski – uczestnik konferencji wersalskiej, mąż stanu, który walczył o granice Ojczyzny odrodzonej po I wojnie
światowej – zmarł 2 stycznia
1939 r. w Drozdowie.
 8 lutego o godzinie 17.00
we wrocławskiej siedzibie
„Civitas Christiana” przy ul.
Kuźniczej 11/13, dr Norbert
Wójtowicz przedstawi wykład: „Kościół a Wolnomularstwo – bp Albin Dunajewski
wobec masonerii”. Okazją do
zorganizowania wykładu stała
się 120. rocznica listu pasterskiego tego biskupa w sprawie masonerii.
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Zorganizowała ją nowo powstała rada parafialna przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. „Mamy być dobrzy jak
chleb, a tej dobroci uczy nas
Chrystus w Eucharystii” – tymi
słowami proboszcz, ks. Ryszard
Słowiak, rozpoczął w sali GOK-u
spotkanie opłatkowe, w którym
udział wzięło ponad 100 osób.

Członkowie rady parafialnej
przygotowali zabawę bardzo
starannie. Były polonez i konkurs kolęd, niespodzianki w cukierkach i czekoladowy walczyk,
aukcja karnawałowych kapeluszy i dużo świetnej zabawy przy
wspaniałej muzyce zespołu ze
Strzelina. „A wszystko po to –
jak mówi przewodniczący rady
parafialnej Tadeusz Zając – by
mieszkańcy naszej miejscowości
i parafii jeszcze bardziej zżyli się
ze sobą i abyśmy naprawdę »byli jedno«”.
RS
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Słodkie życzenia
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PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Miękini

Siła wzajemnego zaufania
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Podwrocławska wieś,
licząca około dwóch
tysięcy mieszkańców.
Kiedyś typowo rolnicza,
dziś przeobraża się,
jak wiele innych.

VIII

KS. LUDWIK
SOSNOWSKI
Urodzony 24 lutego 1939 r. w
Podzameczku koło Buczacza.
Święcenia kapłańskie przyjął w
1963 r., proboszczem w Miękini
został w roku 1995. Jest kanonikiem gremialnym kapituły świętokrzyskiej.

MARCIN BRACKI

Atutem Miękini jest jej
położenie – na zachód od
metropolii, nieco z boku
głównych szlaków drogowych. Powietrze jest tu
wyjątkowo czyste (wiatry
wieją zwykle w kierunku
Wrocławia). Dzięki linii kolejowej dojazd do centrum
stolicy Dolnego Śląska zajmuje około 30 minut. Zapewne z powodu bliskości dużego miasta w ostatnich latach wzrosła liczba
osiedlających się tu osób.
Dawna enklawa repatriantów ze Wschodu i z innych stron Polski zaczyna
się mieszać z „nowymi”.
Ale wszyscy tworzą zgraną społeczność. Widać to
choćby po dwóch, schludnych i estetycznych obiektach: kościele i budynku
Urzędu Gminy.
„Iluminacja kościoła
to nasza najnowsza inwestycja – mówi z dumą
Antoni Biszczak, członek rady parafialnej, a
zarazem prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych. – Jej uroczyste uruchomienie
odbyło się podczas zeszłorocznej Pasterki. To
dzieło bardzo nas zintegrowało”. Były burmistrz Środy Śląskiej,
przewodniczący Rady
Gminy Miękinia w latach 1990–1994, potrafił docenić społeczną
mobilizację. A. Biszczak
nie ukrywa, że spore w

tym zasługi pro- Iluminowany
patrzyły na Koboszcza ks. Lu- kościół pw.
ściół, mamy już
dwika Sosnow- Narodzenia NMP za sobą. Przeskiego, który prezentuje się
cież to oczywipołączył talen- imponująco
ste, że gdy proty i możliwości
boszcz i wójt
różnych instytucji i osób zgodnie gospodarzą,
prywatnych.
może być z tego jedyNa uwagę zasługuje nie dobro”. Prezes przyteż cmentarz. Nie stra- znaje, że w Miękini ta
szą już na nim chore współpraca nie tylko, że
topole, grożące powtó- nie jest obciążona porzeniem tragedii z Gali- litycznymi animozjami,
kowa, a na wiosnę roz- ale jest nawet mile wipoczną się prace przy dziana. „Nareszcie wróukładaniu chodnika wo- ciliśmy do normalności”
kół niego. Prezes z bły- – mówi pan Antoni.
skiem w oczach zdraKsiądz L. Sosnowdza marzenia o reno- ski, zapytany o przyczywacji witraży, a ks. L. nę dobrej społecznej atSosnowski z zatroska- mosfery, wspomina sweniem wspomina o po- go poprzednika, ks. Mitrzebie osuszenia ko- chała Kawulkę. „To on
ścioła, zawilgocone- zapoczątkował wiele
go przez wody grunto- inicjatyw, które dziś są
we podczas powodzi w kontynuowane. Wszy1997 r. „Zrobimy i to scy darzymy się tu wza– mówi z optymizmem jemnym zaufaniem, a to
A. Biszczak. – Na szczę- bardzo pomaga w praście czasy, kiedy wła- cy” – mówi.
dze niechętnym okiem
KS. JANUSZ GORCZYCA
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ZDANIEM PROBOSZCZA

Martwi mnie polityka państwa wobec rodziny.
System zasiłków dla matek samotnie wychowujących dzieci, w wielu przypadkach bardzo cenny, często jest nadużywany i rodzi patologie.
Problemem duszpasterskim coraz częściej stają
się związki osób, które nie przystępują do sakramentu małżeństwa tylko dlatego, żeby w przyszłości pobierać wspomniany zasiłek (170 zł – przyp.
autora). Do kościoła chodzą, ale świadomie rezygnują z prawa do sakramentów. To straszne, że
nie przeraża ich życie w grzechu. I co robić z nimi,
kiedy jako na swój sposób wierzący, a już na pewno kochający się rodzice proszą o chrzest dla swojego dziecka. Umowa konkordatowa zobowiązuje
stronę kościelną do powiadamiania Urzędu Stanu
Cywilnego o zawieranych małżeństwach. Wadliwa
ustawa o zasiłkach niczego tu nie zmienia, a jednak sprawa nie jest taka prosta i koniecznie trzeba
ją jakoś rozwiązać.
Problemem są również coraz liczniejsze pozorne rozwody. Przeprowadzane niedługo po ślubie,
również mają umożliwić kobietom, nadal mieszkającym z mężami, korzystanie z zasiłku. Tacy
wprawdzie ślub kościelny mają i kochają się, ale
przecież uciekają się do oszustwa, które obciąża
ich sumienie. Czy zła polityka państwa wobec rodzin najuboższych jest dla nich wystarczającym
usprawiedliwieniem?

Zapraszamy na Msze św.
 W niedziele: 8.00, 9.45, 11.30
 W dni powszednie: 17.00 (zimą), 18.00 (latem)

