
Arcybiskup Marian Gołębiewski prze-
wodniczył Mszy św. w intencji 

Ojczyzny, sprawowanej w święto Matki 
Bożej Królowej Polski, 3 maja, w archikate-
drze wrocławskiej. W homilii Metropolita 
przypomniał m.in. osiągnięcia Konstytucji 
3 Maja, uchwalonej przez polski Sejm w 
1791 r. Krytycznie odniósł się do pol-
skiej współczesności: „Uderza nas prze-
de wszystkim prywata, która przedkłada 
interes partyjny czy osobisty nad dobro 
wspólne” – stwierdził. Na Eucharystii obecni 
byli przedstawiciele władz państwowych i 

samorządowych, a także 
policjanci, kompania re-
prezentacyjna Śląskiego 
Okręgu Wojskowego 
wraz z orkiestrą, komba-
tanci, harcerze oraz liczni 
wierni. 

KUBA ŁUKOWSKI

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI WE WROCŁAWSKIEJ KATEDRZE

 

We Mszy św. 
w intencji 
Ojczyzny 
uczestniczyła 
kompania 
honorowa 
Śląskiego Okręgu 
Wojskowego
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„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie...”

60 lat po wojnie
Ogólnopolskie obchody 
60. rocznicy zakończenia 
II wojny światowej 
odbyły się we Wrocławiu.

Rozpoczęła je, w sobotę 7 
maja, poranna Msza św. odpra-
wiona pod przewodnictwem 
kard. Henryka Gulbinowicza 
w kościele garnizonowym pw. 
św. Elżbiety. Wśród koncele-
brujących ją kapłanów znaleź-
li się rektor Papieskiego Wy-
działu Teologicznego ks. prof. 
Józef Pater i hierarcha kościoła 
greckokatolickiego bp Włodzi-
mierz Juszczak (obydwaj z Kar-
dynałem na zdjęciu). W liturgii 
uczestniczyli m.in. przedstawi-
ciele władz miejskich z pre-
zydentem Wrocławia Rafałem 
Dutkiewiczem na czele, władz 
wojewódzkich, parlamentarzy-
ści oraz ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski.

Około godz. 10.00 do Wroc-
ławia przyleciał prezydent RP 
Aleksander Kwaśniewski, wraz 
z korpusem dyplomatycznym 

akredytowanym w naszym kra-
ju. Delegacje dyplomatów zło-
żyły wieńce na wrocławskich 
cmentarzach żołnierzy pol-
skich i rosyjskich.

W przemówieniu wygło-
szonym na wrocławskim Ryn-
ku prezydent Wrocławia pod-
kreślił zasługi miasta dla po-
jednania polsko-niemieckiego. 
„To tutaj – przypomniał – dwa-
dzieścia lat po wojnie powstał 
list, który dzisiaj kojarzy nam 
się ze słowami: »przebaczamy i 
prosimy o przebaczenie«”. Zda-

niem R. Dutkiewicza, dzisiaj o 
II wojnie światowej można mó-
wić tylko pamiętając o tych sło-
wach. 

Z kolei prezydent RP wy-
raził wdzięczność żołnierzom 
Armii Czerwonej za wyzwo-
lenie, podkreślił jednak, że 
wiek XX to czas „nie jedne-
go, ale dwóch wielkich tota-
litaryzmów”. Uroczystości za-
kończył w sobotni wieczór po-
kaz sztucznych ogni na Ostro-
wie Tumskim.

RADEK MICHALSKI
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MIASTO POKOJU
Fragment homilii ks. dra 
Janusza Czarnego, wygło-
szonej 7 V w bazylice pw. 
św. Elżbiety we Wrocławiu.

II wojna świato-
wa miała bezpre-
cedensowy cha-
rakter, bowiem 
starły się ze so-

bą dwa wielkie totalitary-
zmy – hitlerowski i stali-
nowski. Ludzie narysowa-
li bardzo krzywe linie, ale 
Bóg napisał na nich prosto. 
„O Jeruzalem, miasto poko-
ju...”. Dzisiaj i tutaj, Bracia 
i Siostry, wołać trzeba: „O 
Wrocławiu! Miasto pokoju! 
– jeśli prawo Boże w to-
bie mieszka, to jesteś mia-
stem pokoju”, bo ten pokój 
jest zarezerwowany tylko 
dla miłujących prawo Boże. 
A chyba to jest takie mia-
sto, skoro dawniej spotyka-
li się tu i Polacy, i Niemcy, i 
Czesi, i Żydzi. A dzisiaj w 
tym mieście pocałowały się 
i Lwów, i Wilno, i Kraków, 
i Warszawa, i Poznań... I 
szeroką rzeką płynie pokój. 
Kiedy to się stało? „Bóg to 
sprawił i cudem jest w na-
szych oczach”.                
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Wspierani przez św. Floriana

MODLITWA za strażaków by-
ła główną intencją Mszy św. w 
katedrze wrocławskiej, odpra-
wionej 4 maja, w liturgiczne 
wspomnienie św. Floriana, pa-
trona tego środowiska. Konce-
lebrowanej liturgii przewodni-
czył infułat ks. Adam Drwięga, 
proboszcz katedry, kapelan dol-
nośląskich strażaków. Przy ołta-
rzu stanął też między innymi ks.  
Stanisław Stelmaszek, duszpa-
sterz dolnośląskiej policji, oraz 
kapłani parafii katedralnej. Na 
florianowe uroczystości przybyli 

między innymi Stanisław Łopa-
towski, wojewoda dolnośląski, 
Stanisław Szczygieł, komen-
dant wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, i Andrzej Ma-
tejuk, komendant wojewódz-
ki policji. Po Mszy św., z udzia-
łem kompanii honorowej i or-
kiestry PSP z Lubawki (na zdję-
ciu), delegacja oficjalnych go-
ści złożyła wiązankę kwiatów 
w kaplicy strażackiej znajdują-
cej się w katedrze, na tak zwa-
nym chórku cesarskim, na wie-
ży północnej.

Za wolność naszą

Robotnicy winnicy
TEGOROCZNA uroczystość 
święceń kapłańskich w archi-
diecezji wrocławskiej odbędzie 
się w katedrze pw. św. Jana 
Chrzciciela, 21 maja o godz. 
10.00. Święcenia z rąk  abp. 
Mariana Gołębiewskiego otrzy-
ma 18 diakonów z Metropoli-
talnego Wyższego Seminarium 
Duchownego, w tym 2 klarety-
nów i 1 sercanin.

„Wedle sumienia” 
AKTORZY TEATRU RO-
TUNDA (na zdjęciu), dzia-
łającego w Ośrodku Kultury 
Katolickiej przy wrocławskiej 
parafii pw. św. Franciszka z 
Asyżu, zaprezentowali 1 ma-
ja spektakl pt. „Wedle sumie-
nia”. Jego reżyser, Jan Ble-
cki, zaczerpnął pomysł z dra-

matu M. Gogola pt. „Rewi-
zor”. Przedstawienie ukazu-
je w sposób humorystyczny 
rzeczywistość lat 50., nazna-
czoną fałszem i korupcją. Pe-
rypetie pracowników gminne-
go sklepu odsyłają widza do 
problemów, z którymi bory-
kamy się także i dzisiaj.

Majówka na Ślęży
AKADEMIA BEZPIECZNY 
SENIOR to inicjatywa współ-
tworzona przez wrocławską po-
licję, mająca na celu zwiększenie 
świadomości środowiska senio-
rów w dziedzinie bezpieczeń-
stwa. Od października 2004 r., 
na zajęciach prowadzonych 
przez policjantów, strażników 
miejskich i strażaków, studen-
ci-seniorzy zdobywali wiedzę 
m.in. o: prewencji kryminalnej, 
szkodliwości narkomanii, oraz 
działalności sekt.

29 kwietnia absolwenci nie-
konwencjonalnego kursu otrzy-
mali dyplomy potwierdzają-
ce ukończenie I semestru na-
uki. Funkcję rektora ABS peł-
ni Komendant Wojewódzki Po-

licji Andrzej Matejuk, a prorek-
torem jest Andrzej Maria Turkie-
wicz, współorganizator przed-
sięwzięcia.

MSZA ŚWIĘTA w intencji po-
ległych pod Monte Cassino zo-
stanie odprawiona we Wrocła-
wiu, w kościele oo. dominika-
nów, przy pl. Dominikańskim, w 
środę 18 maja, o godz. 17.00. W 

uroczystości, organizowanej już 
po raz 40. weźmie udział kom-
pania honorowa oraz orkiestra 
Wojska Polskiego. Inicjatorem 
obchodów jest wrocławski od-
dział Związku Piłsudczyków.

KS. STANISŁAW ORZE-
CHOWSKI, przewodnik Wroc-
ławskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę, jak co roku 1 maja 
poprowadził pątników na górę 
Ślężę. W majówce udział wzięło 
około 400 osób z diecezji wroc-
ławskiej i świdnickiej. Wyruszy-
li z sanktuarium św. Anny w So-
bótce, na trasie odprawili Dro-
gę Krzyżową, którą poprowa-
dził ks. Henryk Wachowiak, a na 
szczycie uczestniczyli we Mszy 
św. Ze Ślęży pielgrzymi zeszli do 
Sulistrowiczek, gdzie w sanktua-
rium MB Dobrej Rady odmówili 
litanię do Maryi.

Pod lupą księży
KOMISJĘ NAUKOWĄ, któ-
ra zbada najnowszą historię ar-
chidiecezji wrocławskiej powo-
łał abp Marian Gołębiewski. Pię-
ciu kapłanów, w tym prawnicy 
i historycy, zbadają zasoby ar-
chiwów IPN dotyczące nasze-
go duchowieństwa. Prace ko-
misji potrwają do siedmiu lat. 
Komentując informacje IPN o 
księżach, którzy współpracowa-
li z SB, Metropolita powiedział: 
„Trzeba dążyć do pełnej praw-
dy i mówić nie tylko o duchow-
nych, ale także o ludziach, któ-
rzy ich do tej współpracy nakła-
niali, nieraz zmuszali”.
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Studiować 
teologię
PAPIESKI Wydział Teologicz-
ny we Wrocławiu zaprasza 
osoby chcące studiować na tej 
uczelni. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać w dzieka-
nacie, przy ul. Katedralnej 9;  
pod numerem telefonu: (0 pre-
fix 71) 322-99-70, albo na stro-
nie www:pft.wroc.pl.
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Policja i ABS

A. Turkiewicz otrzymał pamiątkową 
statuetkę z rąk Mirosława Rybaka  
– I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego Policji we Wrocławiu
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Miesiąc po...

W Sułowie
Ponad 1500 osób modliło się 
na Mszy św. w intencji Jana 
Pawła II.

W poniedziałek 2 maja 
mieszkańcy Sułowa i okolicz-
nych miejscowości zebrali się, 
aby dokładnie w miesiąc po 
śmierci Jana Pawła II trwać na 
modlitwie. Od godziny 19.00 
czuwanie na sułowskim ryn-
ku wzbogaciły śpiewem para-
fialna schola „Don Bosco” i ze-
spół „Szkolne nutki”, a z rzut-
nika na duży ekran puszczono 
slajdy prezentacji multimedial-
nej, dokumentującej niezwykły 
pontyfikat.

Po odprawionej przez pro-
boszcza ks. Zbigniewa Poręb-
skiego SDB Mszy św. wierni 
trwali na modlitewnym czuwa-
niu, o 21.37 – czyli w godzinie 
śmierci Papieża – w kościołach 
zaczęły bić dzwony. „To był nie-
samowity wieczór – wspomina 
ks. Z. Porębski. – Nie spodzie-
wałem się takiej frekwencji; 
gdy o 22.00 kończyliśmy czu-
wanie, ludzie nie chcieli opusz-
czać rynku”. RAD

850-lecie Przeworna

Majowe świętowanie
Obchody 850-lecia powstania 
Przeworna trwały od 1 do 3 maja. 
Zbiegły się z uroczystościami 
odpustowymi w miejscowej parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Polski. 

C e n t r a l n y m  p u n k t e m 
świątecznych dni była uro-
czysta Msza św. odprawiona 
1 maja przez abp. Mariana 
Gołębiewskiego. Metropoli-
ta został powitany serdecz-
nie przez proboszcza tutej-
szej parafii ks. Marka Kru-
szewskiego oraz jedną z ro-
dzin. W wygłoszonej homi-
lii Arcybiskup odwołał się do 
historii gminy, jej tradycji i 
rozwoju. Wskazał, że wypeł-
nianie misji życiowych, spo-
łecznych i zawodowych po-
winno wiązać się z pełną od-
powiedzialnością chrześci-
jańską za pełnione zadania.

We Mszy św. uczestniczyły 
lokalne władze samorządowe 
z wójtem Kazimierzem Sęgą 
na czele. Wśród gości obec-
ny był także przedstawiciel 

Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu 
Henryk Gołębiewski. 
Obchodom Dni Prze-
worna towarzyszyło 
wiele interesujących 
atrakcji. Wśród nich znala-
zły się koncerty „Arki Noe-
go” i innych zespołów, zaba-
wa taneczna, pokaz walk ry-
cerskich, zawody sportowe. 

W organizację zaba-
wy włączyli się ucz-
niowie szkół podsta-
wowych z Przeworna, 
Sarb i Jegłowej.

Dzięki dobrej or-
ganizacji i słonecznej, majo-
wej pogodzie te pełne radości 
dni na długo pozostaną w pa-
mięci uczestników spotkania.

BARBARA ZIÓŁKOWSKA

Ponad 600 osób przeszło trasą, którą 50 lat temu wędrował ks. Karol Wojtyła

„Święta zadyma” na papieskim szlaku
Pół wieku temu z Kaplicy Czaszek 
w Kudowie Zdroju Czermnej 
wyruszył na ośmiodniową 
wędrówkę ze studentami 
duszpasterz akademicki ks. Karol 
Wojtyła.

Na ślad tej wyprawy trafił 
diecezjalny duszpasterz piel-
grzymkowo-turystyczny diece-
zji świdnickiej ks. Dariusz Sa-
kaluk. 29 i 30 kwietnia, razem 
z przewodnikiem pieszych piel-
grzymek diecezji świdnickiej ks. 
Romualdem Brudnowskim, zor-
ganizował jubileusz tego wyda-
rzenia. W przygotowanie „świę-
tej zadymy”, jak nazwał papie-
ską pielgrzymkę jej przewod-

nik i proboszcz Czermnej, za-
angażowali się parafianie. Mimo 
długiego majowego weekendu, 
podczas którego nie brakowa-
ło gości, bezinteresownie odda-
li do dyspozycji pątników swoje 
mieszkania, domy, pensjonaty i 
gospodarstwa agroturystyczne, 
a nawet miejscową szkołę. Je-
den z mieszkańców przygoto-
wał dla wszystkich posiłek.

29 kwietnia wieczorem bi-
skup świdnicki Ignacy Dec w koś-
ciele pw. św. Bartłomieja odpra-
wił uroczystą Mszę św., poświę-
cił pamiątkową tablicę i oficjal-
nie otworzył I etap Dolnośląskich 
Szlaków Papieskich. Następne-
go dnia o godz. 5.30 z Kudo-
wy Czermnej na trasę do Wam-
bierzyc wyruszyło ponad 600 
osób, z których większość sta-

nowiła młodzież. W wyprawie 
udział wzięła Liturgiczna Służ-
ba Ołtarza. Pielgrzymów prowa-
dzili ks. R. Brudnowski, ks. Jó-
zef Siemasz i kilkunastu kapła-
nów-przewodników. Prelekcje o 
papieskich szlakach głosił ks. D. 
Sakaluk. W sanktuarium MB Kró-
lowej Rodzin powitał ich kustosz 
ks. Ryszard Szkoła. Mszy św. koń-
czącej pielgrzymkę i rozpoczyna-
jącej obchody 25-lecia koronacji 
figurki MB Wambierzyckiej prze-
wodniczył wikariusz generalny 
diecezji świdnickiej ks. Adam Ba-
łabuch. W homilii przypomniał, 
że jesteśmy szczęśliwym pokole-
niem, któremu Jan Paweł II wska-
zywał, jak należy żyć.

Patronem medialnym uroczy-
stości był między innymi wroc-
ławski GN.

JOLANTA SĄSIADEK

Parafianie 
z Przeworna 
witają 
Arcypasterza 
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Pielgrzymi odpoczywają  
na schodach wambierzyckiego 
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„Wyobraź sobie, 
że nawet Niemcy 
mówią o tej ulicy 
»Mehmed Alee«” 

– zauważa ks. Adam, 
kiedy przejeżdżamy 

Bochumer Str., główną 
arterią południowej części 

Recklinghausen.

tekst 
KS. JANUSZ GORCZYCA

J akby na potwierdzenie 
ogromnej liczby mieszka-
jących tam Turków mija-
my dwie kobiety w charak-

terystycznych długich, ciem-
nych strojach, z chustami na 
głowach, otoczone gromadką 
dzieci. Obrazek to niespotyka-
ny wśród rodzin niemieckich, 
w których maluchów – jak na 
lekarstwo. Co chwilę mijamy 
jakiś sklep, zakład usługowy, 
restaurację, a nawet biura tury-
styczne prowadzone przez lu-
dzi z charakterystyczną ciemną 
karnacją. Turcy powoli, ale sy-
stematycznie wykupują tu ko-
lejne mieszkania, a także ca-
łe kamienice. Są bardzo zwar-
tą społecznością i nie w głowie 
im asymilacja z otoczeniem.

Klimaty

Z przyjemnością stwierdzam, 
że w okolicy są też dolnoślą-
skie akcenty. Herne, przylegają-
ce do Recklinghausen, to mia-
sto partnerskie Strzelina, a za-
razem rodzinne ks. Adama. Jest 

tam nawet ul. Strzeliń-
ska i Towarzystwo Przy-
jaźni obu miast. W wielu 
miejscach można spot-
kać Dolnoślązaków. Pani 
Helena Schmidt z Polani-
cy i pan Franciszek Orze-
chowski z Oławy przed-
stawili mi się z imienia i 
nazwiska, ale co chwilę ktoś pod-
chodził, by zaznaczyć, że jest ro-
dem ze Świdnicy, Dzierżoniowa 
czy Sobótki. Z przyjemnością pa-
trzyłem na ludzi, którzy niezależ-
nie od stron, z jakich pochodzą, 
trzymają się razem, pielęgnując 
polskość u boku Kościoła.

W życiu religijnym wspiera 
ich dwóch wrocławskich duszpa-
sterzy: ks. Zbigniew Mielcarek i 
ks. Adam Prorok. Pierwszy przy-
jechał tu 17 lat temu, drugi – 
przed sześciu laty. Ich placówka 
jest częścią Polskiej Misji Kato-
lickiej w Münster, prowadzonej 

przez ks. Mariana Wag-
nera, również kapłana ar-
chidiecezji wrocławskiej. 
Pomaga mu jeszcze je-
den nasz ksiądz – Janusz 
Misiewicz.

Duszpasterstwo pol-
skojęzyczne w Reckling-
hausen działa przy nie-

mieckiej parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny. Polskie Msze św. 
mogą się tu odbywać w niedzie-
lę (jedna, w okresie wakacyjnym 
dwie), wtorek i piątek. Brak włas-
nej świątyni jest szczególnie do-
tkliwy w Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc, kiedy w polskich kościo-
łach tradycyjnie przygotowywa-
ne są okazałe dekoracje. W Niem-
czech zwykle są one zredukowa-
ne do minimum, więc trudniej tu 
o miły sercu klimat owych szcze-
gólnych dni. „A mimo to nawet 
niektórzy Niemcy przyznają, że 
nasze nabożeństwa mają w sobie 

Polska Misja Katolicka w Recklinghausen

W towarzystwie Mehmed Alee
Sonda

W POLSKIM STYLU

FRANCISZEK ORZECHOWSKI
Początkowo w 
Niemczech by-
ło nam z żo-
ną bardzo cięż-
ko. Wszystko 
było wokół nas 
obce i dzięki 

Polskiej Misji Katolickiej 
przetrwaliśmy najtrud-
niejsze czasy. Codziennie 
chodzimy na Mszę św. od-
prawianą. po niemiecku, 
nawet jeśli nie wszyst-
ko rozumiemy. Rozmowa 
z Bogiem nie ma prze-
cież jezykowych barier. 
Ale kiedy tylko jest to 
możliwe, uczestniczymy 
w Mszy polskiej. Podczas 
niej panuje lepsza atmo-
sfera.

KATARZYNA BURKART
Służę do Mszy 
od  14  l a t  i 
przyznam, że 
daje mi to wie-
le radości. W 
Niemczech nie  

jest łatwo wierzyć w 
Boga. Kiedy chodziłam 
do szkoły, często spoty-
kałam się z kpiną, że cho-
dzę jeszcze do kościoła. 
Natomiast jako osoba do-
rosła częściej widuję lu-
dzi obojętnych religijnie. 
Szkoda, że tak wielu lu-
dzi nie zdaje sobie spra-
wy z tego, jak wiara ubo-
gaca, umacnia.

TERESA ADAMCZYK
To prawda, że 
wyjechal iśmy 
z Polski na tak 
zwane pocho-
dzenie, ale czu-
jemy i myśli-

my po polsku. Odpowiada 
nam polska mentalność 
i pobożność i nie zamie-
rzamy z niej rezygnować. 
Cieszę się, że nasze córki 
są dumne z tego, że pły-
nie w nich polska krew i 
podkreślają to nawet pol-
ską flagą na ścianie poko-
ju w akademiku.

Zakończenie 
procesji 
rezurekcyjnej.  
W środku  
ks. Zbigniew 
Mielcarek,  
z boku ks. Adam 
Prorok.
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więcej ducha – mówi ks. Adam 
Prorok. – Jest grupa Niemców, 
którzy przychodzą na nasze Msze 
św., choć nie znają języka polskie-
go, albo korzystają u nas z indywi-
dualnej spowiedzi”.

Aktywni

Przy Misji w Recklinghausen 
działa, w typowo polskim sty-
lu, wspólnota Żywego Różań-
ca (Recklinghausen i Marl), gru-
pa modlitewna Ruchu Światło–
Życie (Marl) i Wspólnota Miło-
sierdzia Bożego. Jest też czter-
dziestoosobowy chór św. Cecylii, 
schola rodzinna „Emaus”, zespół 
muzyczny „Verbum Domini” oraz 
Koło Przyjaciół Radia Maryja. Na 
szczególne podkreślenie zasłu-
guje rozbudowana Liturgiczna 
Służba Ołtarza zrzeszająca za-
równo dzieci, jak i młodzież. 
„Niektórzy z nich, aby przyjechać 

do kościoła, muszą się kilka razy 
przesiadać, a mimo to zawsze są 
na Mszy św.” – podkreśla z uzna-
niem ks. Adam.

Przy PMK odbywają się za-
jęcia z języka polskiego, orga-
nizowane przez Polską Macierz 
Szkolną, prowadzona jest nauka 
religii, odbywają się katechezy 
przygotowujące do sakramen-
tów. Wspomnieć też należy o 
ożywionym ruchu pielgrzymko-
wym. W tym roku jedną z więk-
szych atrakcji będzie wyjazd do 
sanktuariów Małopolski, z Kal-
warią Zebrzydowską na czele.

Wspólnota

Do samodzielnego wikaria-
tu w Recklinghausen należą też: 
Castrop-Rauxel Henrichenburg, 
Beckum, Dorsten-Wulfen, Coest-
feld, Bocholt, Bork, Marl i Duul-
men. Do Beckum, najodleglejszej 
z nich, księża mają aż 80 km. We 
dwóch nie są w stanie być wszę-
dzie w każdą niedzielę, dlatego 
stworzyli grafik, według którego 
wierni mają szansę uczestniczyć 
w polskiej Mszy św. przynajmniej 
raz w miesiącu. A w inne niedzie-
le? No cóż, nie ma co koloryzo-
wać, bywa różnie. Oczywiście w 
okolicy nie brakuje Mszy w ję-
zyku niemieckim, ale nie wszyst-
kim ona odpowiada. Są jednak i 
tacy, którzy uczęszczają regular-
nie do parafii niemieckich, a je-
śli tylko mogą, przyjeżdżają do 
PMK. I choć Episkopat niemie-
cki nalega, by nasi katolicy inte-
growali się z lokalnymi społecz-
nościami, to i tak większość nie 
chce zrezygnować z modlitwy w 
języku polskim. Nawet jeśli przy-
jechali do Niemiec na tak zwane 
pochodzenie, wielu z nich czuje 
się Polakami, albo – jak mówią – 
Ślązakami-Polakami. Choć dosko-
nale władają oboma językami, 
modlitwa po niemiecku im nie 
służy. Potwierdza to między inny-
mi Antoni Adamczyk, który wyje-
chał z Polski ze swą rodziną z Ty-

chów szesnaście lat temu i osiadł 
w Wulfen. Antoni i jego żona Te-
resa z dumą podkreślają, że u 
nich w domu mówi się wyłącz-
nie po polsku. Nawet dwie doro-
słe córki Aneta i Magdalena, któ-
re dzieciństwo przeżyły już na 
Zachodzie, swobodnie władają 
dwoma językami i są za to bar-
dzo wdzięczne rodzicom.

Ale nie brakuje tu również 
przykładów, kiedy Polacy czy 
Ślązacy po przyjechaniu do 
Niemiec za wszelką cenę sta-
rają się ukryć swe pochodze-
nie. Adamczykowie opowiada-
ją o znajomych, których dzie-
ci w tajemnicy przed rodzica-
mi przychodziły do nich, by po-
rozmawiać po polsku. Są i tacy, 
którzy owszem, chodzą na „na-
sze” Msze św., ale poza kościo-
łem rozmawiają z Polakami wy-
łącznie po niemiecku.

Wiele złego zrobiły cza-
sy minione, kiedy słowo „Po-
lak” oznaczało kogoś gorsze-
go, zacofanego, nieznające-
go języka. Wielu nie zdradza-
ło więc swego pochodzenia. 
Tym bardziej że społeczność, 
wśród której zdecydowali się 
osiedlić, wielokrotnie dawa-
ła im odczuć swoją wyższość 
nad nimi. „Na szczęście sporo 
się pod tym względem zmieni-
ło – mówi Franciszek Forreiter 
z Bocholt. – Faktycznie, kiedyś 
wiele było w nas wstydu i za-
straszenia; dziś zachowujemy 
się coraz swobodniej. Kiedyś 
na ulicy nie słyszało się pol-
skiej mowy, a dzisiaj jest to na 
porządku dziennym”. Mężczy-
zna twierdzi nawet, że osoby 
z polskim rodowodem coraz 
chętniej powracają do korze-
ni, kultywując tradycje wynie-
sione z domu rodzinnego.

Tradycja

O tym, że Polacy w Niem-
czech podnoszą głowy, do-
brze świadczy choćby po-

stawa mieszkańców okolic 
Bocholt w staraniach o Mszę 
św. w ojczystym języku. Na 
czele grupy stanął F. Forreiter. 
„Otrzymanie zgody Kościoła 
niemieckiego nie było łatwe – 
wspomina Franciszek. – Księ-
ża obawiają się odchodzenia 
obcokrajowców z miejsco-
wych parafii. Ale my byliśmy 
nieugięci i dopięliśmy swe-
go – od roku mamy »naszą« 
Mszę”. Ks. Z. Mielcarek, który 
raz w miesiącu przyjeżdża do 
Bocholt, chwali postawę miej-
scowych Polonusów, a przy 
okazji wyjaśnia, że w takich 
sprawach polscy księża nie-
wiele by zdziałali. „Tu najważ-
niejsze jest zdanie wiernych – 
mówi. – Jeśli autentycznie im 
na czymś zależy, inicjatywa 
musi wyjść od nich. Ich głos 
jest najważniejszym argumen-
tem dla niemieckich władz 
kościelnych”. Oby więcej ta-
kich postaw.  

Polska Misja Katolicka w Recklinghausen

W towarzystwie Mehmed Alee

Zawsze z podziwem pa-
trzę na pobożność 

Polaków, którzy tłumnie 
przychodzą na niedziel-
ną Mszę św. Przypominają 
mi się czasy dzieciństwa. 
Kiedyś w naszych kościołach 
też tak było. Nie rozumiem 
tych, którzy usiłują ogra-
niczać działalność Polskiej 
Misji Katolickiej. Ona wnosi 
wiele dobrego do naszego 
społeczeństwa, któremu po-
trzeba ożywienia wiary.

MOIM 
ZDANIEM

GERD LORENZ

kościelny niemieckiej parafii 
NMP w Recklinghausen
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KONKURS 
NA 10-LECIE 

WROCŁAWSKIEGO GN

W kwietniu w naszym konkursie 
pytaliśmy o nazwiska stałych pracowni-
ków redakcji wrocławskiej GN. Spośród 
nadesłanych prawidłowych odpowie-
dzi nagrodę wylosował GRZEGORZ 
SOKOŁOWSKI z Wir (diecezja świd-
nicka). Gratulujemy. Nagrodę – telefon 
– prześlemy pocztą.

  Zadanie na maj: Wymień nazwy przy-
najmniej dwóch stałych cykli artykułów 
ukazujących się we wrocławskim „Gościu 
Niedzielnym”.

Na odpowiedzi czekamy do 30 maja. 
Prosimy nadsyłać je pod adresem re-
dakcji wrocławskiej z naklejonym kupo-
nem nr 5. Tym razem nagrodą jest su-
szarka do włosów. Wynik losowania po-
damy w czerwcu.
Przypominamy, że z grona wszystkich 
osób, które wezmą udział w konkur-
sie i nadeślą prawidłowe odpowiedzi, 
w sierpniu wylosujemy nagrodę głów-
ną – miejsce dla dwóch osób w naszej 
wrześniowej pielgrzymce do Rzymu.



ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ
do Rzymu w terminie od 9 do 17 wrześ-
nia. Nawiedzimy też Wenecję, Padwę, 
Orvieto, Asyż i Monte Cassino. Punktem 
kulminacyjnym wyprawy będzie modli-
twa przy grobie Jana Pawła II i spotkanie 
z Benedyktem XVI.
Rocznicowa pielgrzymka redak-
cji wrocławskiej GN, Czytelników i 
Sympatyków odbędzie się pod ho-
norowym patronatem abpa Mariana 
Gołębiewskiego. Szczegółowe infor-
macje na temat wyjazdu można uzy-
skać w Biurze Podróży „Panorama” 
przy ul. Trzebnickiej 66 we Wrocławiu, 
tel. (071) 329 22 36, 329 13 75, tel./fax 
329 22 37 i 329 55 11 oraz pod naszy-
mi telefonami redakcyjnymi.            

KUPON KONKURSOWY 5

Ministranci z archidiecezji wrocławskiej w Grecji

Trudny powrót do domu
Wrocław budził się ze snu, gdy przed katedrą 
pw. św. Jana Chrzciciela zebrali się uczestnicy 
diecezjalnej pielgrzymki Liturgicznej Służby 
Ołtarza do Grecji.

Opiekunami byli księża Rafał Kowal-
czyk i Wojciech Styś, a trasa podróży obej-
mowała sześć państw. Wielkie było na-
sze zdziwienie, gdy okazało się, że pasz-
port nie wystarcza, by wjechać do Bułga-
rii i Serbii. Pogranicznicy i celnicy musieli 
otrzymać „prezenty”, by zechcieli podejść 
do naszego autokaru i rozpocząć kontro-
lę. Warto jednak było podjąć trudy ponad 
36-godzinnej jazdy autokarem, by stanąć 
na greckiej ziemi. Zostaliśmy zakwatero-
wani w skromnym hoteliku w nadmorskiej 
Paralii, u stóp masywu Olimpu, siedziby 
bogów antycznej Grecji. Na każdym kroku 
stykaliśmy się z dziedzictwem starożytno-
ści – Akropol, wanny Afrodyty, źródełko 
piękności bogini Dafne, pomnik w miejscu 
bitwy pod Termopilami.

Niesamowite wrażenie zrobiły na nas 
Meteory – zawieszone między ziemią a 

niebem średniowieczne klasztory prawo-
sławnych mnichów. Poznaliśmy także no-
woczesne oblicze Grecji: przeszklone bu-
dynki Aten, ogromny port w Pireusie i 
kompleks obiektów olimpijskich w Ate-
nach.

Kiedy zbliżał się powrót do domu, z 
Polski nadeszła wiadomość o złym stanie 
zdrowia Papieża. Jadący po górskich dro-
gach Półwyspu Bałkańskiego autokar stał 
się małą polską kaplicą, w której trwała 
modlitwa o zdrowie Ojca Świętego, tak 
bliskiego młodzieży. O godz. 21.37, kie-
dy przekroczyliśmy granicę czesko-pol-
ską i wróciliśmy do naszego domu, w 
Watykanie Jan Paweł II powrócił do do-
mu Ojca. 

My, Liturgiczna Służba Ołtarza, szcze-
gólnie powinniśmy pamiętać ewangelicz-
ne wezwanie przypomniane młodzieży 
przez Ojca Świętego: „Wy jesteście solą 
ziemi! Wy jesteście światłem świata!”. Pa-
miętajmy o tym, nie tylko służąc przy ołta-
rzu, ale i w codziennym życiu.

MARCIN WALKÓW
lektor z parafii pw. Ducha Świętego we Wrocławiu

II Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych 
Seminariów Duchownych Diecezjalnych 
i Zakonnych dotarła na Jasna Górę 
21 kwietnia.

Z Wrocławia wzięli w niej udział prze-
łożeni i klerycy seminarium metropolital-
nego (razem ze świdnickim), franciszka-
nów, klaretynów oraz sercanów. Uroczy-
stości rozpoczęły się przed katedrą czę-
stochowską. Zebranych powitali przedsta-
wiciele Konferencji Episkopatu Polski, die-
cezji częstochowskiej oraz władz miasta. 
Następnie pątnicy przeszli w procesji eu-
charystycznej pod klasztor jasnogórski (na 
zdjęciu), gdzie została odprawiona Msza 
św. pod przewodnictwem abp. Józefa Mi-
chalika, przewodniczącego KEP. W homilii 
zaznaczył, że Chrystus potrzebuje kapła-
nów: ich ust do głoszenia, rąk do błogo-
sławienia, ciała do umierania, ich w cało-
ści do zbawiania. Przestrzegł przed poku-
są „łatwego” kapłaństwa: „lękajcie się ka-
płaństwa, które nic was nie będzie kosz-
towało”. Przypomniał, że kapłan jest czło-
wiekiem modlitwy i to ona go kształtuje.

Spotkania w grupach, prowadzone 
przez sześciu biskupów, poświęcone by-
ły duchowości eucharystycznej kapłana. 
Pielgrzymkę zakończyły nieszpory w Ka-
plicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej. 
„Eucharystia i kapłaństwo to ofiara, umie-
ranie dla siebie i świata, a życie dla Chry-
stusa. Życie takie powinno być permanen-
tną adoracją, oddawaniem czci Chrystu-
sowi i tylko Jemu” – mówił w rozważaniu 
bp Stanisław Nowak, ordynariusz często-
chowski. Zaapelował, abyśmy z tego spot-
kania zabrali odnowioną świadomość jed-
ności chrześcijańskiej oraz nowy powiew 
„wiosny Kościoła”. Zakończenie nieszpo-
rów stanowił Apel Jasnogórski i akt zawie-
rzenia seminariów duchownych Matce Bo-
skiej Częstochowskiej.

KS. JANUSZ GORCZYCA
KL. KACPER RADZKI

Pielgrzymka wrocławskich kleryków

Byli u Czarnej Madonny
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Czym jest sakrament bierzmowania, do 
czego zobowiązuje, co daje? Pytań o tak 

zwany sakrament dojrzałości chrześcijańskiej 
jest bez liku. I trzeba uczciwie stwierdzić, że 
często mamy spore kłopoty z udzieleniem na 
nie odpowiedzi. Tym cenniejsza jest książka o. 
Kazimierza Lubowickiego OMI „Codzienne ży-
cie dojrzałych chrześcijan. Jak żyć sakramen-
tem bierzmowania”. Znajdziemy w niej za-
równo sugestywne komentarze dotyczące sa-
kramentu, wyjaśnienie znaków liturgicznych, 
jak i cytaty z Biblii oraz dokumentów kościel-
nych. Sporo jest też fragmentów przemówień 
Jana Pawła II o świadectwie chrześcijańskiego 
życia, kształtowaniu moralności współczes-
nych uczniów Chrystusa.

Ta barwna książka, wydana przez Wydaw-
nictwo Królowej Polski, działające przy parafii 
ojców oblatów na Popowicach, naprawdę wie-
le wyjaśnia i porządkuje. KSIĘGARZ

W trosce o nasze kościoły

Konserwator radzi
Dolny Śląsk posiada wiele zabytków sztuki 
sakralnej. Do perełek we wrocławskiej 
archidiecezji należą choćby obiekty znajdujące 
się w Trzebnicy, Henrykowie czy Żurawinie.
O właściwe formy opieki nad nimi zapytaliśmy 
Ewę Kicę z Wojewódzkiego Oddziału Służby 
Ochrony Zabytków.

Jeśli chodzi o zabytki ruchome (jak ołtarze, 
ambony, stalle, obrazy), na Dolnym Śląsku ma-
my obecnie zewidencjonowanych ok. 70 tys. 
obiektów, z czego ok. 24 tys. wpisanych jest  
do rejestru zabytków. W myśl obowiązujące-
go prawa do rejestru można wpisać dane dzie-
ło tylko na wniosek właściciela lub użytkowni-
ka – czyli na przykład proboszcza – wyrażo-
ny na piśmie skierowanym do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Zachęcamy parafie, by takie 
wnioski składały. Daje to możli-
wość otrzymania dotacji na reno-
wację z budżetu państwa, ułatwia 
także uzyskanie pomocy w przy-
padku kradzieży czy zniszczenia.

Wiele zabytkowych przedmio-
tów „na oko” wygląda dobrze, a w 
rzeczywistości ich struktura jest 
poważnie zniszczona. Dotyczy to 
zwłaszcza drewnianych ołtarzy, 
rzeźb czy obrazów narażonych 
na działanie szkodników. Jeśli go-
spodarz zamierza odnowić dany 
obiekt, musi zwrócić się do kon-
serwatora po wytyczne dla plano-
wanych prac. W przypadku przed-
miotu wpisanego do rejestru 
zabytków, zgodnie z prawem 
może podjąć się jego od-
nowy jedynie profesjonalny 
konserwator. Ten obowiązek 
bywa postrzegany jako nie-
potrzebna uciążliwość, gdyż na rynku funk-
cjonuje dużo niewielkich firm, których ofer-
ta wydaje się korzystna finansowo. W isto-
cie jednak takim ekipom najczęściej dale-
ko do profesjonalizmu. Skupiają się głównie 
na poprawieniu estetyki obiektu, nie prze-
prowadzając ważnych zabiegów konserwa-
torskich – jak skuteczne wytrucie szkodni-
ków niszczących drewno, odpowiednia im-
pregnacja. Brak tych działań, choć nie od ra-
zu widoczny, szybko mści się i prowadzi do 
dalszej dezintegracji zabytku. Skorzystanie 
z profesjonalnej usługi jest więc korzystne, 
a często także tańsze niż mogłoby się wyda-
wać. Istnieje dość duża konkurencja wśród 
konserwatorów, w związku z czym nie mo-
gą zawyżać cen swoich usług.

Zdziwienie budzi czasem obowiązek wzy-
wania konserwatora nawet przy przeprowa-
dzaniu tak prostych zabiegów jak malowanie 
ścian. Tymczasem w wielu gotyckich świąty-
niach pod warstwą tynku może kryć się cenne 
malarstwo ścienne. Aby go nie zniszczyć, do 
malowania trzeba użyć specjalnych farb wa-
piennych. Nieprofesjonalny pracownik łatwo 
doprowadzi do nieodwracalnych zniszczeń 
bezcennych fresków.

Oprócz dbałości o profesjonalizm wyko-
nawców robót, warto pamiętać o kilku podsta-
wowych zasadach obchodzenia się z zabytko-
wymi przedmiotami. Nie można na przykład 
starych drewnianych ołtarzy otaczać dużą licz-
bą wazonów z kwiatami (bo wilgoć jest dla nich 

szkodliwa) lub stawiać świec za blisko 
rzeźb. Ważną kwestią jest oczywiście 
zabezpieczanie kościołów przed kra-

dzieżami (porządne drzwi, kraty, zamki, 
alarmy). Parafianie powinni poczuwać 
się do obowiązku zwracania uwagi na 
obcych ludzi kręcących się wokół świąty-

ni. W samym 2004 r. było 18 kradzie-
ży w kościołach na Dolnym Śląsku; 
niewiele skradzionych przedmiotów 

udało się odzyskać.
Niedużym parafiom z wielki-

mi, bogato wyposażonymi świąty-
niami trudno jest często podołać kosz-

tom renowacji. Pomoc finansową na 
ten cel – oprócz wsparcia rozmai-
tych sponsorów – uzyskać można 
od Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków,  Urzędu Marszałkow-
skiego, a także od Ministra Kultu-
ry i władz gminnych. Zwracając się 

do tych ostatnich, wystarczy 
złożyć odpowiedni wniosek, 
przedstawić umowę z wyko-
nawcą i konserwatorem oraz 
kosztorys. Od paru lat wyma-
gane jest szczegółowe rozli-

czanie się z dotacji na podstawie rachunków.
W ostatnim czasie udało się przeprowa-

dzić wiele konserwacji, o których warto wspo-
mnieć – jak choćby przy kościele pw. św. Anny 
w Sobótce, gdzie renowacji poddano cenne 
rzeźby, czy w Oleśnicy Małej, gdzie uratowano 
wielki ołtarz grożący zawaleniem. Dolny Śląsk 
zawdzięcza swą atrakcyjność turystyczną mię-
dzy innymi zabytkom. Inwestując w nie, dzia-
łamy na korzyść całego regionu.


Zapraszamy wszystkich chętnych do dys-

kusji na naszych łamach na tematy dotyczą-
ce konserwacji zabytków sztuki sakralnej – 
związanych z nią problemów i szans, trudno-
ści i sukcesów.

spisała AGATA COMBIK

szkodliwa) lub stawiać świec za blisko 
rzeźb. Ważną kwestią jest oczywiście 
zabezpieczanie kościołów przed kra-

dzieżami (porządne drzwi, kraty, zamki, 
alarmy). Parafianie powinni poczuwać 
się do obowiązku zwracania uwagi na 
obcych ludzi kręcących się wokół świąty-

ni. W samym 2004 r. było 18 kradzie-
ży w kościołach na Dolnym Śląsku; 

ni. W samym 2004 r. było 18 kradzie-
ży w kościołach na Dolnym Śląsku; 

ni. W samym 2004 r. było 18 kradzie-

niewiele skradzionych przedmiotów 
udało się odzyskać.

mi, bogato wyposażonymi świąty-
niami trudno jest często podołać kosz-
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ło tylko na wniosek właściciela lub użytkowni-
ka – czyli na przykład proboszcza – wyrażo-
ny na piśmie skierowanym do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. Zachęcamy parafie, by takie 
wnioski składały. Daje to możli-
wość otrzymania dotacji na reno-
wację z budżetu państwa, ułatwia 
także uzyskanie pomocy w przy-
padku kradzieży czy zniszczenia.

Wiele zabytkowych przedmio-
tów „na oko” wygląda dobrze, a w 
rzeczywistości ich struktura jest 
poważnie zniszczona. Dotyczy to 
zwłaszcza drewnianych ołtarzy, 
rzeźb czy obrazów narażonych 
na działanie szkodników. Jeśli go-
spodarz zamierza odnowić dany 
obiekt, musi zwrócić się do kon-
serwatora po wytyczne dla plano-
wanych prac. W przypadku przed-
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Niedawno odnowiona
figura św. Dominika

we wrocławskim
kościele pw. św. WojciechaJeden z koncertów tegorocznej edy-

cji Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną” bę-
dzie poświęcony Henrietcie Aymer de la 

Chevalerie,  współzałożycielce Zgromadzenia 
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz 
Wieczystej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 20 maja w bibliotece kościoła 
garnizonowego we Wrocławiu Olga Ksenicz 
(sopran) i Marta Niedźwiecka (klawesyn) 
zaprezentują repertuar muzyczny typowy 
dla domów arystokracji francuskiej XVIII w. 
Utwory, które usłyszymy, Henrietta wyko-
nywała samodzielnie, śpiewając sopranem 
i akompaniując sobie na klawesynie. Matka 
Henrietta również w zakonie wykorzysty-
wała talent muzyczny. Rękopisy skompono-
wanych przez nią utworów znajdują się w 
archiwum sióstr w Poitiers. Koncert rozpo-
cznie się o godz. 19.00. 

Z księgarskiej półki

Namaszczeni

Koncertowe homagium

Boży talent
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Nie ma piękniej położonej 
świątyni – wzdycha 
ksiądz proboszcz parafii 
obejmującej obrzeża  
i okolice Milicza.

Początki kultu św. 
Anny w tym miejscu, 
według legendy, przy-
padają na rok  1000. 
O 500 lat młodsza jest 
figura św. Anny Samo-
trzeciej umieszczona 
w głównym ołtarzu.
Obecna świątynia się-
ga 200 lat wstecz, na-
tomiast młoda parafia 
osiąga zaledwie wiek 
przedszkolny. Erygo-
wana w pierwszym ro-
ku nowego tysiącle-
cia parafia, licząca nie-
spełna 2,5 tys. miesz-
kańców, została wy-
dzielona z istniejącej 
już dużej parafii mili-
ckiej. Oprócz świąty-
ni parafialnej wierni 
modlą się w pięknym 
kościele filialnym pw. 
Chrystusa Króla w Po-
stolinie.

Pasterz  
i gospodarz
„Miłość i dobroć 

względem ludzi, czyli 
świadectwo modlitwy 
oraz czynu” – to warto-
ści, na których ksiądz 
proboszcz opiera swą 
posługę w Miliczu Kar-
łowie. Jeszcze kilka lat 
temu nie było tu domu 
parafialnego, a kościół 
był w bardzo kiepskim 
stanie. Dzisiaj to praw-
dziwie malowniczy za-
kątek, co z pewnością 
kieruje myślami wielu 
par narzeczonych, aby 

właśnie tutaj, wobec 
św. Anny udzielać so-
bie sakramentu mał-
żeństwa. Szpaler latar-
ni tworzących alejkę, 
prowadzącą do kościo-
ła, obok wciśniętego 
między wysokie świer-
ki niczym leśniczówka  
domu parafialnego, a 
wszystko na skraju mi-
lickich lasów, zachęca 
do rodzinnych space-
rów po Mszy św. czy 
nabożeństwie. Wie-
lu rodzinom jednak te 
uroki przysłania trud-
na sytuacja materialna. 
Tym problemom wy-
chodzą na przeciw gru-
py parafialne, z radą 
parafialną i księdzem 
proboszczem na cze-
le poprzez wsparcie 
głównie żywnościowe. 
Wielką wdzięczność i 
uznanie kieruje obecny 
duszpasterz w stronę 
kard. Henryka Gulbino-
wicza, który niejedno-
krotnie wspierał nowo 
powstającą parafię du-
chowo i materialnie. 

Rozśpiewana 
wspólnota
Obok kilku grup 

działających w parafii 
największym asem jest 
prężnie działająca scho-
la. Pracą coraz pięk-
niej śpiewającego ze-
społu kierują państwo 
Wiesława i Zbigniew 
Nahajowscy. Wspania-
łym owocem tej ofiar-
ności i zaangażowania 
jest właśnie opracowa-
ny śpiewnik, oparty na 
strukturze roku litur-
gicznego. Z pewnoś-
cią mógłby się on stać 
znakomitą pomocą dla 

wielu innych grup śpie-
wających w parafiach. 
Pozostajemy zatem w 
nadziei, że zostanie 
on opublikowany. Za-
angażowanie wspól-
noty,  oprócz aniel -
skiego śpiewu, przeja-
wia się wielkim odda-
niem sprawom Kościo-
ła i parafii. Rada pa-
rafialna systematycznie 
przeprowadza zbiór-
ki na pokrycie kosztów 
związanych z inwesty-
cjami parafialnymi. O 
utrzymanie porządku i 
czystości w kościołach 
dbają wierni. To praw-
da, że atrakcje współ-
czesności odciągają lu-
dzi od Pana Boga, ale 
wielu jest takich, dzię-
ki którym Kościół tęt-
ni życiem, a posługują-
cy w pojedynkę ksiądz 
proboszcz tej milickiej 
parafii nie czuje się 
osamotniony w swej 
pracy. 

DOMINIK  GOLEMA

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Anny w Miliczu

Lasy, grzyby i ryby...

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wielką wdzięczność kieruję w stronę miesz-
kańców mojej parafii i miasta za ich zapał 
i życzliwość oraz zaangażowanie w życie 
parafii i potrzeby Kościoła w wymiarze du-
chowym, materialnym i wspólnotowym.
Plany na przyszłość są oczywiście dość pre-
cyzyjne i rozbudowane i, z Bożą pomocą, 
będziemy je powoli realizować. Już teraz 
odpusty ku czci św. Anny są tu wyjątkowo 
uroczyste – marzenie to utworzenie z te-
go miejsca sanktuarium ku jej czci. Kolejne 
zamierzenia to zbudowanie groty z figurą 
Matki Bożej, w miejsce stalowej konstruk-
cji ołtarza polowego, oraz utworzenie ale-
jek ze stacjami Drogi Krzyżowej lub tajem-
nic Różańca. Bardzo nam brakuje sali pa-
rafialnej z prawdziwego zdarzenia, żeby 
grupy tu działające miały się gdzie spoty-
kać – i to jest jedna z naszych najpilniej-
szych potrzeb.

Zapraszamy do kościoła
  Kościół pw. św. Anny w Miliczu: niedziela 8.00, 11.30, 

17.00 zima (18.00 lato), dni powszednie 17.00 zima 
(18.00 lato)

  Kościół pw. Chrystusa Króla w Postolinie: niedzie-
la 10.00

KS. BOGDAN 
BURYŁA

Jeden z trzech braci ka-
płanów, urodzony przed 
czterdziestu laty, wy-
święcony przed 15, przy-
był do Milicza 4 lata te-
mu z parafii pod wezwa-
niem św. Maurycego we 
Wrocławiu.Wielu narzeczonych

właśnie w tej świątyni 
pragnie udzielać sobie 

sakramentu małżeństwa
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