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W rocznicę zwycięstwa

Wyświęceni, by pomagać w dążeniu do Boga

61 lat temu...

Wybrani, by służyć

Dokładnie w
rocznicę historycznego zwycięstwa, 18 maja, we
wrocławskim kościele pw. św. Wojciecha odprawiono Mszę św. w intencji polskich
żołnierzy poległych podczas bitwy o włoskie wzgórze. Liturgii przewodniczył naoczny świadek tamtych wydarzeń, kapelan
Armii Andersa o. płk Adam Studziński OP (na zdjęciu). W homilii przypomniał: „Jest obowiązkiem człowieka pamiętać o tych,
którzy złożyli najwyższą ofiarę. Takie świadectwo dał Jan Paweł II w swojej ostatniej książce
»Pamięć i tożsamość«”.
Przed Mszą św., pod tablicą
poległych na wszystkich frontach II wojny światowej, znajdującą się w nawie bocznej
świątyni, uczniowie wrocławskich szkół podstawowych im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego i
im. Władysława Andersa przedstawili widowisko patriotyczno-religijne.
RAD

21 maja święcenia kapłańskie
przyjęło 21 diakonów
– 18 diecezjalnych i 3 zakonnych.
W sobotni ranek rzeka ludzi odświętnie ubranych, z wiązankami kwiatów, zmierzała
wszystkimi ulicami do katedry
pw. św. Jana Chrzciciela. „Nasz
Tomuś zostanie księdzem!” –
pełne wzruszenia słowa padły gdzieś w tłumie. Ktoś ukradkiem ocierał łzy. Już godzinę
przed Eucharystią trudno było
dostać się w pobliże ołtarza.
W odświętnej procesji szli
kandydaci na prezbiterów, kapłani z całej diecezji z proboszczami rodzinnych parafii diakonów, księża profesorowie, moderatorzy i wychowawcy z seminarium duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz biskupi z Metropolitą wrocławskim. W liturgii słowa usłyszeliśmy: „Niechaj nikt
nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź
dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w
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... zdobyliśmy Monte Cassino.

czystości!” (1Tm 4,12). Po raz pierwszy na kapłanów, wraz z biKs. Marian Biskup, rek- w ornatach
skupami odprawili oni
tor seminarium, przedEucharystię. Po niej
stawił kandydatów do
przedstawiciele neoprezbiteratu i zapewnił, że god- prezbiterów podziękowali roni są wyświęcenia. W homi- dzicom i rodzinom, nauczycielii abp Marian Gołębiewski po- lom i wychowawcom, abp. M.
wiedział do bohaterów uroczy- Gołębiewskiemu oraz obecnym
stości: „Niech wasza nauka bę- biskupom Józefowi Pazdurowi
dzie pokarmem dla ludu Boże- i Edwardowi Janiakowi, a takgo, niech świętość waszego ży- że kard. Henrykowi Gulbinowicia stanie się źródłem radości czowi, za którego kadencji rozdla wyznawców Chrystusa”. Po poczynali drogę swego powołaprzyrzeczeniu złożonym przez nia, oraz wszystkim, którzy się
kandydatów i wyświęceniu ich do niego przyczynili.

TRWAJ W PRZYJAŹNI Z CHRYSTUSEM
eoprezbiter Marcin Lofek odprawił 22
maja Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Brzegu Dolnym. Uroczystość rozpoczęła
się serdecznym powitaniem młodego kapłana przez przedstawicieli wspólnoty parafialnej. Proboszcz, ks. prałat Władysław
Łętowski, powierzył prymicjanta Patronce
parafii i życzył, by w jego sercu zawsze
płonął żywo ogień Ducha Świętego. W
homilii ks. Ryszard Kempiak SDB zachęcał księdza Marcina do pielęgnowania
bliskiej więzi z Chrystusem i do wielkiej gorWezwanie
liwości w kapłańskim
do pójścia
życiu. „Chrystus dał Ci
za Chrystusem
swoją Boską moc, abyś
aż po krzyż
stało się mottem miał dość ludzkiej siły,
by iść na cały świat i
kapłańskim
głosić Dobrą Nowinę”
ks. Marcina
Lofka
– mówił.
AC
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Warto wiedzieć, że...

 WE WROCŁAWSKIEJ ARCHIKATEDRZE 18 maja, w
85. rocznicę urodzin Papieża
Polaka, odprawiono w jego intencji uroczystą Mszę św. Przewodniczył jej abp Marian Gołębiewski; obecny był także kard.
Henryk Gulbinowicz. W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich. Proboszcz katedralnej par. ks. inf. Adam Drwięga
mówił w homilii o więzi, jaka na
przestrzeni wieków istniała między biskupstwem krakowskim
i wrocławskim, oraz o licznych
wizytach kard. Karola Wojtyły w
murach matki kościołów dolno-

śląskich. Po liturgii odbył się poświęcony Janowi Pawłowi II koncert, zatytułowany „Nie lękajcie
się”. Oprócz znanych utworów
muzyki religijnej zebrani usłyszeli m.in. fragmenty poezji Jana Pawła II. Koncert prowadził
Janusz Telejko, autor scenariusza. W gronie wykonawców (na
zdjęciu) znaleźli się Ewa Murawska, Joanna Pietrasiewicz, Jarosław Bodakowski, Andrzej Kalinin, Stanisław Śliwiński. Koncert
zorganizowało Katolickie Radio
Rodzina, Stowarzyszenie „Forum Polskie”, miesięcznik „Opcja na prawo” oraz parafia katedralna.

 PARAFIA PW. ŚW. ALBERTA na wrocławskich Sołtysowicach 18 maja włączyła się
w świętowanie urodzin Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz.
18.00, odprawionej przez pięciu neoprezbiterów franciszkańskich, odbył się koncert pieśni i
piosenki religijnej. W repertuarze nie zabrakło „Barki” i „Abba Ojcze”. Przy wielkim zaangażowaniu wiernych, chórów z
SP 83 i parafialnego „Emanue-

la” oraz młodzieżowego zespołu „Póki co” dwie i pół godziny
szybko minęły. Mateusz Pregiel
recytował fragmenty „Tryptyku
Rzymskiego”. Owacjom na stojąco nie było końca. Proboszcz
par. o. Stanisław Paszewski powiedział nam, że było to wielkie
osiedlowe wydarzenie religijne
i kulturalne. Wyraził przekonanie, że Jan Paweł w domu Ojca
Niebieskiego cieszył się i błogosławił wspólnocie.
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Spotkania na Osobowicach

II

IV EDYCJA SPOTKAŃ Z POEZJĄ I PIOSENKĄ RELIGIJNĄ,
organizowana pod patronatem
medialnym „Gościa Niedzielnego” przez świetlicę „Karmel” przy
par. pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus we Wrocławiu, odbędzie się
4 czerwca.
Spotkanie otworzy Msza św.
plenerowa o godz. 12.00 na Świę-

tym Wzgórzu (ul. Lipska 17). Około godz. 13.00 odbędzie się prezentacja programu artystycznego
poszczególnych zespołów. Na zakończenie goście wysłuchają koncertu ballad i piosenek religijnych
w wykonaniu Oli Kiełb z zespołem „Wyspa”. Więcej informacji
można uzyskać pod adresem karmel.osobowice@op.pl.

 W PAR. PW. TRÓJCY
ŚWIĘTEJ we Wrocławiu 5
czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny, tym razem dedykowany
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Tradycyjnie już dochód
z niego zostanie przeznaczony na letni wypoczynek dzieci
z najuboższych rodzin wspólnoty. Spotkanie, zorganizowane przy wsparciu Rady Osiedla Krzyki-Partynice, rozpocznie
się o godz. 14.30. rozgrywkami sportowymi. W części artystycznej, od godz. 16.30, wystąpi zespół „Promyki” z SP 61,
który wśród wielu utworów
wykona tak lubianą przez Jana

Pawła „Barkę”, a jako gwiazda
wieczoru zaśpiewa Chór Wrocławskiej Diakonii Muzycznej
z kościoła uniwersyteckiego.
Będą wspomnienia o Papieżu
Polaku, anegdoty i wypowiedzi w hołdzie wielkiemu Rodakowi. Będzie pokaz konnego patrolu Straży Miejskiej,
loteria fantowa, a także wiele atrakcji kulinarnych, z wojskową grochówką, pierogami księdza Marka, francuskimi naleśnikami i pysznym domowym ciastem na czele. Festyn zakończy Apel Jasnogórski. Patronem medialnym jest
wrocławski GN.

 100 LAT TEMU, 28 maja 1905 r. obraz Matki Bożej Pocieszenia (kopia rzymskiego obrazu z Bazyliki MB
Większej), namalowany około 1570 roku, został ukoronowany przez metropolitę lwowskiego abpa Józefa Bilczewskiego. Od końca XVI wieku
do 1945 r. odbierał cześć w
kościele jezuitów we Lwowie,
gdzie zasłynął łaskami. W latach 1946–1973 znajdował się
w jezuickiej kaplicy seminaryjnej w Krakowie, a w 1974 r.
został przewieziony do jezuickiego kościoła św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. Z
okazji 100-lecia koronacji cudownego obrazu 28 maja odbędzie się Festyn Radości zorganizowany we współpracy z
Radą Osiedla Grabiszyn-Grabi-

szynek oraz koncert Siewców
Lednicy. W niedzielę 5 czerwca podczas Mszy św. o godz.
13.00 pod przewodnictwem
prowincjała o. Krzysztofa Dyrka ojcowie jezuici staną przed
obliczem Matki Bożej Pocieszenia w hołdzie zawierzenia Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.
Dalsze obchody jubileuszu zaplanowano na wrzesień.

ARCHIWUM JEZUITÓW
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W urodziny Jana Pawła II

Akcja w Bardzie
VI ARCHIDIECEZJALNA
PIELGRZYMKA Akcji Katolickiej jak co roku zawitała do
tronu Matki Bożej Bardzkiej.
Tym razem, w sobotę 14 maja,
jej uczestnicy dziękowali Maryi za 27 lat pontyfikatu Jana
Pawła II oraz za wybór jego następcy Benedykta XVI. Pielgrzymi, wspólnie odprawili Drogę
Krzyżową z rozważaniami autorstwa kard. Josepha Ratzingera. Akcja Katolicka wysłała
z Barda dwa telegramy: gratulacyjny do niedawno wybranego Ojca Świętego i z zapewnieniem o modlitwie do abpa Mariana Gołębiewskiego.

W czasie pielgrzymki do zebranych o „Godności człowieka pracy w nauczaniu Jana Pawła II” mówił asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji
wrocławskiej ks. dr Jerzy Żytowiecki.
„Pielgrzymki takie jak ta
mają umacniać nas do coraz
lepszego apostołowania we
współczesnym świecie – mówi
Eugeniusz Kaźmierczak, prezes
AK w archidiecezji wrocławskiej. – Chcemy jeszcze mocniej głosić Ewangelię nadziei i
budować wokół siebie cywilizację miłości”.
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W sobotę 21 maja w archikatedrze wrocławskiej
abp Marian Gołębiewski wyświęcił 21 diakonów na
prezbiterów. Przedstawiamy ich, podając parafie, z których
pochodzą i cytaty obrane przez nich jako kapłańskie motto.

Nowi kapłani wyświęceni w archidiecezji wrocławskiej

„Ja was wybrałem”

KS. ADRIAN
KOSENDIAK

KS. GRZEGORZ
KOŻAK

KS. ARKADIUSZ
KRAL

KS. ADAM
OLCZYKOWSKI

KS. JAROSŁAW
POKORA

KS. JANUSZ
STĘPIŃSKI

z p a r. p w. M B
Bolesnej we Wrocławiu: „A światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła” (J 1,5).

z par. pw. Świętej Rodziny we
Wrocławiu: „Poznacie prawdę, a
prawda was wyzwoli” (J 8,32).

z par. pw. Miłosierdzia Bożego w
Oławie: „Bóg jest
miłością, miejcie
odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością nie lękajcie
się” (kanon Taizé).

z par. pw. NSPJ w
Czeszowie: „Ja zaś
pokładam ufność
w Tobie, Panie,
mówię: »Ty jesteś
moim Bogiem«”
(Ps 31,15).

z par. pw. św.
Jana Apostoła i
Ewangelisty w
Oleśnicy: „Panie,
Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię
kocham” (J 21,17).

klaretyn z par.
pw. Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach (archidiec.
lubelska): „Tobie,
Panie, zaufałem. Nie
zawstydzę się na
wieki” (Te Deum).

z par. pw. św.
Wa w r z y ń c a w e
Wrocławiu: „Twoje
słowo jest lampą dla
moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119,105).

KS. ALEKSANDER
BOBER

KS. TOMASZ
GŁODOWICZ

KS. DANIEL
KWIATKOWSKI

KS. KRZYSZTOF
NOWORYTTO

KS. PIOTR
OLEKSY

KS. ARTUR
SZELA

KS. MARIUSZ
TROJANOWSKI

klaretyn, z par.
pw. św. Marcina w
Białym Kościele:
„Słuchajcie nas i
natchnień Ducha
Świętego, które
nieustannie wzbudza w sercach waszych” (św. Aniela
Merici).

z par. pw. św.
Maksymiliana Marii
Kolbego w Jelczu
Laskowicach: „Daj
mi poznać Twoje
drogi, Panie, i naucz mnie chodzić
Twoimi ścieżkami!” (Ps 25,4).

z par. pw. św. Jadwigi we Wrocławiu:
„Z całego serca
Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim
na każdej drodze, a
On twe ścieżki wyrówna” (Prz 3,5–6).

z par. pw. Świętej
Rodziny we Wrocławiu: „»... będziesz
miłował bliźniego swego, jak siebie samego...« (Kpł
19,18). Panie, ucz
mnie wciąż kochać
człowieka”.

z par. pw. św. Karola
Boromeusza w Wołowie: „Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się”
(Jan Paweł II).

z par. pw. Trójcy
Przenajświętszej w
Czudcu (diecezja
rzeszowska): „Nie
wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli
i owoc przynosili”
(J 15,16).

z par. pw. św. Karola Boromeusza
w Wołowie: „Odpowiadajmy na potrzeby braci, jeśli chcemy, by Pan
Bóg błogosławił nas
i nasze rodziny”
(św. O. Pio).

KS. TOMASZ
GOSPODARYK

KS. RAFAŁ
KASPRZAK

KS. MARCIN
LOFEK

KS. TOMASZ
MISIEK

KS. PAWEŁ
PARAFINIUK

KS. PAWEŁ
POMARAŃSKI

KS. SŁAWOMIR
ŚWIDER

z par. pw. Narodzenia NMP w Miękini:
„Teraz zaś już nie ja
żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus. Choć
nadal prowadzę życie
w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna
Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za
mnie” (Ga 2,20).

z par. pw. św. Jacka
w e Wr o c ł a w i u :
„Myśmy poznali
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma
ku nam. Bóg jest
miłością: kto trwa
w miłości, trwa w
Bogu, a Bóg trwa
w nim” (1 J 4,16).

z p a r. p w. M B
Królowej Polski w
Brzegu Dolnym:
„Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech
Mnie naśladuje”
(Mt 16,24).

sercanin z par. pw.
św. Stanisława BM w
Malanowie (diecezja
włocławska): „Nie
daj, Boże, bym się
miał chlubić z czego innego, jak tylko
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu świat
stał się ukrzyżowany
dla mnie, a ja dla
świata” (Ga 6,14).

z par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze:
„Znalazłam swoje
miejsce w Kościele.
Zrozumiałam, że
Kościół posiada
serce płonące miłością. W sercu
Kościoła będę miłością” (św. Teresa od Dzieciątka
Jezus).

z par. pw. Najświętszego Zbawiciela w
Gorzowie Wielkopolskim (diecezja zielonogórsko-gorzowska): „Niech nic cię nie
niepokoi, niech nic
cię nie trwoży. Bóg
się nie zmienia, cierpliwość osiąga wszystko. Bóg sam wystarczy” (św. Teresa od
Jezusa).

z par. pw. Opatrzności Bożej we
Wrocławiu: „Kto
zaś Mnie miłuje,
ten będzie umiłowany przez Ojca
mego, a również Ja
będę go miłował i
objawię mu siebie”
(J 14,21).
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KS. WOJCIECH
JEDNORÓG

III
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Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski – Koło Dolnośląskie Archidie

Tabletki prosto

Spoglądamy na nich,

gdy cierpliwie odczytują
niewyraźnie „nabazgrane” recepty,
krzątają się w labiryncie
buteleczek, tubek i pudełek.
Ludzie od leków – aptekarze...
We wrocławskiej
archidiecezji od kilku
lat mają swoje własne,
szczególne miejsce.
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s z y s t ko z a c z ę ł o s i ę w
Częstochowie, u stóp
Królowej Polski. W 2001 r.
grupa aptekarzy ze stolicy Dolnego Śląska uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę, zorganizowanej
przez Poznańskie Koło Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski (SFKP).
W drodze powrotnej w autokarze zrodziła się myśl, by także we Wrocławiu
założyć koło SFKP. „Miałam świadomość
– wspomina Edwarda Kędzierska, główna inicjatorka udziału wrocławian w pielgrzymce i powołania koła – że nam,
farmaceutom, potrzebna jest wspólna modlitwa, spotkania, rozmowy…”.
Ze swoją propozycją przedstawiciele
wrocławskich aptekarzy zwrócili się do
kard. Henryka Gulbinowicza, ówczesnego metropolity wrocławskiego. Z radością udzielił zgody na utworzenie koła, mianując na jego asystenta ks. Piotra
Śmigielskiego z wrocławskiej par. pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbego. 16 listopada 2002 r. Dolnośląskie Koło SFKP
rozpoczęło oficjalnie swoją działalność.
Jego przewodniczącą została Stanisława
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Skowron-Szlósarczyk, a sekretarzem
Edwarda Kędzierska.

W aptekarskiej rodzinie
Spotkania odbywają się co dwa miesiące. Rozpoczyna je Msza św. (na której mają okazję ujawnić się m.in. muzyczne talenty aptekarzy), sprawowana przez ks.
Piotra Śmigielskiego. Potem członkowie
Koła gromadzą się wraz ze swym duszpasterzem w salce przy par. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Spotkania poświęcone są przede wszystkim pogłębianiu formacji chrześcijańskiej – w Roku Eucharystii prowadzony jest na przykład cykl rozważań na temat tego sakramentu.
W przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze
aptekarze wspólnie przeżywają najważniejsze święta. Raz do roku wyruszają na modlitewno-integracyjne spotkanie „w terenie”.
W czasie pierwszej takiej wyprawy nawie-

dzili grób św. Jadwigi w
Z Chrystusem
pośród leków
Trzebnicy – szczególnie
im bliskiej z racji swego
zaangażowania w służbę
chorym. Dyskutowali nad etyką zawodu aptekarza, odprawili Drogę Krzyżową w Bukowym Lesie. Z kolejnej wyprawy, tym razem do Wambierzyc, pozostała im w pamięci Msza św. przed cudowną figurą Matki Bożej, a także ruchoma szopka i kiełbaski smażone przy ognisku. Już planują wizytę w Bardzie Śląskim i Henrykowie.
Bardzo cenne są specjalne rekolekcje
dla farmaceutów, organizowane u księży
werbistów w archidiecezji poznańskiej,
gdzie zaczęło funkcjonować SFKP. Oficjalnie powstało dopiero w 1991 r., ale w rzeczywistości działało dużo wcześniej. W
czasach komunistycznych umożliwiało aptekarzom swobodną dyskusję na tematy
zawodowe i etyczne. Krajowym asystentem kościelnym Stowarzyszenia jest obec-
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ecezji Wrocławskiej

DO KOGO SIĘ MODLĄ

z serca
Pochyleni
nad człowiekiem
W wydawanym przez Stowarzyszenie
biuletynie przeczytać można nie tylko o
konferencjach, pielgrzymkach czy rekolekcjach, ale także o różnych akcjach. SFKP
prowadzi działalność charytatywną, wspierając m.in. hospicja czy stowarzyszenia na
rzecz osób niepełnosprawnych. Wypowiada się na tematy dotyczące etyki rozmaitych działań medycznych, nowych osiągnięć biotechnologii, itp. Broni życia ludzkiego, zajmując zdecydowane stanowisko
na przykład odnośnie do środków wczesnoporonnych czy eutanazji. Nawiązuje
współpracę ze środowiskiem lekarskim.
„Bardzo ważna jest dla nas możliwość
porozmawiania o naszych problemach zawodowych w świetle nauki Kościoła –
podkreśla pani Stanisława. – Zapraszamy
gości będących specjalistami w poszczególnych dziedzinach, dyskutujemy”. Aptekarze na co dzień ocierają się przecież o
niełatwe kwestie i pytania natury etycznej
(jak choćby kontrowersje wokół homeopatii). Samemu o wiele trudniej znaleźć na
nie wyczerpującą odpowiedź.

Nie tylko chemia...



Dr farm. Krzysztof Kmieć tworzy od lat znaki
książkowe – ekslibrisy, których część poświęcona
jest tematyce farmaceutycznej. Dwa z nich ukazują Chrystusa i Maryję jako wzory do naśladowania
dla wszystkich farmaceutów:

Osoby pragnące włączyć się w działalność Koła
Dolnośląskiego SFKP mogą skontaktować się z prezes
Stanisławą Skowron-Szlósarczyk
pod nr. tel. (071) 351-82-91.


Ekslibris przedstawia Chrystusa z symbolami
aptekarstwa – wagą i kielichem – na tle półek
z rozmaitymi lekarstwami. Jego twarz wyraża
ból, a całe przedstawienie umieszczone jest
w znaku krzyża. Ekslibris (poświęcony Irenie
Kałłaur, zajmującej się historią farmacji) jako
wzór dla farmaceuty ukazuje miłość
i miłosierdzie Jezusa; to On sam przez ręce
aptekarza leczy ludzi i niesie
im ulgę w cierpieniu.
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Pani Edwarda, od lat pracująca we
wrocławskiej aptece „Pod Lwami”, wspomina różne wydarzenia ze swojego „aptekarskiego życia” (wśród nich także niezapomniany moment, gdy – właśnie w aptece – usłyszała o wyborze Karola Wojtyły na papieża). Zawód farmaceuty nie należał nigdy do łatwych, nie tylko ze względu na dyżury nocą czy w dni dla innych
wolne od pracy. Aptekarze borykają się ze
zmienianymi wciąż przepisami; to wobec
nich w pierwszym rzędzie pacjenci wyrażają swoje oburzenie z powodu wysokich
cen leków. „Nasza praca wymaga wielkiej dokładności, staranności, nieustannej
koncentracji, a także ciągłego dokształcania się – mówi pani Edwarda. – Nie sposób wykonywać jej bez zamiłowania. Nie-

dawno umożliwiono otwieranie aptek ludziom bez wykształcenia farmaceutycznego. Dla nich to często zwykły »biznes«,
tymczasem tutaj potrzeba prawdziwego
powołania”.
Nie wystarczy jednak zawodowa wiedza, by być dobrym farmaceutą. Konieczna
jest przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem. Jeśli nabierze
on do aptekarza zaufania i więcej opowie
o swoich dolegliwościach czy reakcji organizmu na leki, można lepiej doradzić mu w
wyborze medykamentu. Każdy farmaceuta
doświadcza wielkiej satysfakcji, gdy okazuje się, że polecony przez niego lek przyniósł
komuś ulgę, pomógł wrócić do zdrowia.
Pani Stanisława opowiada o ludzkich
problemach i dramatach, o jakie ociera się
wciąż aptekarz. „Często spotykamy się z
osobami samotnymi, niedołężnymi – mówi. – Nie można traktować ich »taśmowo«,
mechanicznie wydając im leki. Każdy człowiek to indywidualność. Trzeba poświęcić
mu trochę czasu, cierpliwie wysłuchać, a
jeśli nie ma pieniędzy na zakup leku, doradzić w wyborze tańszego odpowiednika. Kiedy przychodzi osoba w bardzo złym
stanie zdrowia, warto upewnić się, czy ma
zapewnioną opiekę. Czasem należy wezwać pogotowie. Trzeba być nie tylko dobrym chemikiem, ale także – na swój sposób – psychologiem. Umieć patrzeć, słuchać i ofiarować ludziom nieco bezinteresownej życzliwości...”.
Przysłowiowa aptekarska dokładność, zasłuchaMatka Boża
nie w człowieka i serce,
Aptekarka
dzięki któremu każdy lek
wyda się słodszy – za to ich
podziwiamy.

AUTOR EKSLIBRISÓW KRZYSZTOF KMIEĆ

nie ks. dr Adam Sikora, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, prowadzący także zajęcia z etyki na tamtejszej Akademii Medycznej.

Aptekarska rodzina ma swoich patronów, do
których chętnie się zwraca. Wśród nich są:
 św. Rafał Archanioł – według starotestamentalnej Księgi Tobiasza towarzyszył w wędrówce
młodemu Tobiaszowi. Dzięki niemu chłopiec zdobył lekarstwo, które uleczyło jego ojca ze ślepoty.
 bł. Maria Sagrario od św. Alojzego Gonzagi
(1881–1936) – hiszpańska farmaceutka, późniejsza karmelitanka bosa i męczennica, rozstrzelana przez komunistów.
 święci Kosma i Damian – bracia pochodzący
z Arabii. Byli lekarzami, którzy sami przyrządzali leki i pomagali bez zapłaty chorym, zwłaszcza
ubogim. Ponieśli śmierć męczeńską w 303 r.
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Europejski dzień integracji z niepełnosprawnymi

II Przegląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej

O godność

„Damian dziś”

VI

JOLANTA SĄSIADEK

GOŚĆ NIEDZIELNY 29 maja 2005

Dr Władysław Sidorowicz z miejskiego wydziału zdrowia dodał,
że każdy z nas powinien nauczyć
się szanować swoją godność, a
wtedy zadba też o godność innych. Z koncertem wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna KomenWarsztaty Terapii Zajęciowej dy Wojewódzkiej Policji oraz
Caritas z Wrocławia, Dobroszyc, zespoły „40 synów i 30 wnuHenrykowa i Małkowic zorgani- ków jeżdżących na 70 oślętach”
zowały dolnośląskie obchody Eu- i „Mitlos”. Muzyka porwała do
ropejskiego Dnia Godności Osób tańca uczestników festynu. Mogli
z Niepełnosprawnością Intelektu- też obejrzeć spektakle i występy
alną. Rozpoczęła je Msza św. pod uczestników Warsztatów Teraprzewodnictwem kard. Henryka pii Zajęciowej oraz wziąć udział
Gulbinowicza, w kościele garni- w zajęciach plastycznych i cerazonowym pw. św. Elżbiety. W ho- micznych, sprawdzić swoje tamilii ks. Mirosław Kiwka, dyrek- lenty i wykonać prace, jakie robią
tor wrocławskiej Caritas, podkre- osoby niepełnosprawne. Publiczślił, że „nie sprawność ciała i lot- ności bardzo podobał się musical
ność umysłu decydują o naszej rockowy „Autsajder”, który zagodności. Wartości człowieka nie kończył program artystyczny.
mierzy się jego umiejętnościami,
Zbigniew Krzywański, kiewykształceniem, pozycją czy sta- rownik warsztatów przy ul.
nem posiadania – mówił Kazno- Lwowskiej, powiedział nam, że
dzieja. – Bóg zechciał być czło- w festynie wzięło udział 450
wiekiem! Czyż to nie jest po- podopiecznych, opiekunów i tetwierdzeniem człowieczej god- rapeutów Warsztatów Terapii
ności?”. We Mszy św. sprawo- Zajęciowej Caritas, Fundacji im.
wanej w intencji osób niepełno- Brata Alberta, Fundacji im. bł. Ojsprawnych, ich rodziców, opie- ca Damiana, stowarzyszeń „Sykunów, pracowników WTZ, pla- napsa”, „Ostoja” i innych z Wroccówek wychowawczych i domów ławia, Środy Śląskiej, Lewina
opieki uczestniczyli także zapro- Brzeskiego, Wałbrzycha i Krapszeni goście, a wśród nich prze- kowic. Przez cały dzień uczestwodniczący Rady Miasta Grze- niczyły w nim setki wrocławian
gorz Stopiński.
i turystów. Ich zainteresowanie
Otwierając festyn, kard. H. przyciągały także stoiska WTZ
Gulbinowicz podkreślił, że do- prezentujące piękne prace osób
bre serce ważniejsze jest od naj- niepełnosprawnych.
większego intelektu. „Ile razy obPatronami medialnymi byli
darzymy drugiego człomiędzy innymi wrocwieka życzliwym uśmie- Wyroby
ławski „Gość Niedzielchem, słowem, czynem, podopiecznych
ny” i Radio Rodzina.
świat staje się bogat- WTZ na jednym
szy” – mówił Kardynał. ze stoisk
JOLANTA SĄSIADEK

DOMINIK GOLEMA

Przełamanie barier,
poznanie i zrozumienie osób
niepełnosprawnych było celem
festynu, który odbył się 14 maja
na wrocławskim rynku.

Bezkonkurencyjne „Józefinki – Miriam”

Trzy dni przed liturgicznym
wspomnieniem bł. Damiana
de Veuster, sercanina, apostoła
trędowatych, wrocławianie w
sposób szczególny doświadczyli
wartości śpiewu i wspólnoty.
7 maja, w par. ojców sercanów pw. MB Wspomożenia
Wiernych we Wrocławiu, odbył
się IV Przegląd Piosenki Dziecięco-Młodzieżowej „Damian
dziś”. Rozpoczęła go uroczysta
Msza św. Oprawę muzyczną liturgii przygotował Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej
„Consonanza”.
W rywalizacji zmagało się
15 zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Ponad trzystu młodych ludzi z opiekunami, rodzicami przyjechało, by świadczyć
swoim talentem o Chrystusie.
Poziom wykonań był różny, ale
ogólnie dość wysoki. Występy
oceniało jury w składzie: Ewa
Murawska-Kalinin, Tomasz Bykowski i Marta Kierska-Witczak
(przewodnicząca).
Za pełne dziecięcego wdzięku wykonanie nowej, autorskiej
kompozycji „Wyruszyłeś” schola „Józefinki – Miriam” z par.
pw. św. Augustyna we Wrocławiu otrzymała nagrodę specjalną – dyktafon cyfrowy, ufundowany przez Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
gospodarza festiwalu. Dzieci prowadzone przez s. Alinę Panek wyśpiewały równocześnie I nagrodę,
którą wręczył ambasador Belgii –

Bruno Neve de Mevergnies, honorowy patron uroczystości. Drugie miejsce zdobyły „Boże Nutki”
z wrocławskiej par. pw. św. Jadwigi Śląskiej, przygotowane przez
s. Agnieszkę Bąk. Trzecią lokatę
jurorzy przyznali „Klakierkom” z
par. pw. św. Ignacego Loyoli we
Wrocławiu, prowadzonym przez
ks. Jerzego Kitę. Nagrodę dla najmłodszego wykonawcy otrzymała sześcioletnia Agnieszka Motak,
dla odznaczającego się solisty –
Marek Wróbel, za ciekawą wersję autorską piosenki – „Promyki Serca” z Polanicy Zdroju, a nagrodę publiczności ufundowaną
przez redakcję „Gościa Niedzielnego”, patrona medialnego festiwalu – „Boża Iskra” z Turowa. W
kategorii młodzieżowej najlepszy
okazał się „Akatyst” z Namysłowa, pod kierunkiem Iwony Cholaś. Jego występ zachwycił ciekawymi wielogłosowymi aranżacjami, dobrą intonacją i emisją. Druga nagrodę zdobył zespół „Asyż”
z par. pw. św. Karola Boromeusza
we Wrocławiu. Trzecie miejsce
zajęły „Nutki Pana” z par. pw. św.
Wawrzyńca w Wilkszynie.
W tym roku po raz pierwszy ponad setka młodych śpiewaków i ich opiekunów podnosiła umiejętności na dwudniowych warsztatach muzycznych.
Zajęcia prowadzili wykładowcy i
studenci wrocławskiej Akademii
Muzycznej.
MARTA KIERSKA-WITCZAK
z Akademii Muzycznej
we Wrocławiu
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Ruszyła budowa obwodnicy oleśnickiej

KS. RAFAŁ KOWALSKI

Są już efekty

Budowie obwodnicy wokół
Oleśnicy z zainteresowaniem
przyglądamy się od rozpoczęcia
inwestycji przed kilkoma
miesiącami.
Słynna „ósemka” to jedna
z najbardziej zakorkowanych
dróg w województwie dolnośląskim. W miejscu budowy dokonano odkryć archeologicznych,
w związku z czym prace zostały
przerwane. Czy zatem przewidywany termin ukończenia obwodnicy (październik 2006 roku) jest
nadal aktualny? Z tym pytaniem
zwróciliśmy się do burmistrza
Oleśnicy Jana Bronsia.
„Wiadomo było od początku, że w czasie budowy mogą wyniknąć nieprzewidziane sytuacje – mówi Burmistrz. – Do
tej pory jednak nie zdarzyło się
nic, co w sposób istotny spowodowałoby przesunięcie terminu.
Największe problemy nie wyni-

Wyłaniają się
kają z odkryć
„szkielety”
archeologiczprzyszłych
nych, ale z niewiaduktów
rozwiązanej
i rozjazdów
do końca kwestii odwodnienia w sąsiedztwie drogi boguszyckiej. Obecnie jest to najistotniejszy problem, jednak jest on już rozwiązywany i nie powinien mieć wpływu na przesunięcie terminu. Największy zakres prac koncentruje przy wiaduktach i rozjazdach. Kończą się prace fundamentowe, a ich efekty są już
widoczne. Spokojnie mogę zapewnić, że mimo przedłużającej się zimy, która spowodowała pewne opóźnienie, październik 2006 r. jest realnym
terminem zakończenia robót
drogowych. Poza tym, zgodnie z umową, prawie wszyscy
podwykonawcy są lokalni, co
usprawnia działanie”.
KS. RAFAŁ KOWALSKI

„Wratislavia Sacra” po raz piąty

Poznajmy nasz Kościół
Drugi etap V edycji Konkursu
„Wratislavia Sacra” odbył się 12
maja na Ostrowie Tumskim.

Wiara w kulturze
Od 8 maja do 26 czerwca
odbywają się spotkania będące
świadectwem dolnośląskich
twórców.
W każdą niedzielę o godz.
18.00 w kościele pw. św. Marcina na wrocławskim Ostrowie
Tumskim poeci, muzycy, aktorzy, malarze i rzeźbiarze przedstawiają swoje dzieła. Jak powiedział ks. Robert Zapotoczny, duszpasterz twórców, odbyły się już prezentacje poezji ks.
Mirosława Drzewieckiego, Beaty Nieszporek i ks. Wacława Buryły, malarstwa i ceramiki Danuty i Zdzisława Szyszków, a na flecie grała Agnieszka Kaćma. Na
26 maja zaplanowano aranżację

Stefana Placka „Zapach chleba” z
poezją Wandy Sieradzkiej i muzyką Pawła Rzyskiego.
29 maja w krypcie kościoła pw. św. Marcina grupa teatralna „Scena 37”, którą tworzą
uczniowie klasy teatralnej III LO
we Wrocławiu, przedstawi spektakl „Sanatorium pod klepsydrą”,
5 czerwca monodram według
autobiografii św. Edyty Stein wykona Jadwiga Skupnik, a słowo
wstępne wygłosi Grażyna Grześkowiak. Natomiast 12 czerwca
odbędzie się koncert muzyki klawesynowej w wykonaniu Urszuli
Danielewicz, Marty Niedźwiedzkiej i Agaty Kwapiszewskiej.
Obecny będzie abp Marian Gołębiewski.


Z prasy parafialnej

Realizm Papieża
N
ajnowszy numer
„Christifideles” poświęcony jest prawie w
całości Janowi Pawłowi
II. We wstępie ojciec
Stanisław Paszewski,
proboszcz par. pw. św.
Alberta Wielkiego, napisał: „Dziękujemy
Tobie za Twoją miłość
do nas, która niejednokrotnie
była nieodwzajemniona. Ojcze
Święty! Przepraszamy Cię za to”.
Wśród relacji i wspomnień o
Janie Pawle II opublikowano także
kazanie ks. Aleksandra Radeckiego z Mszy św. żałobnej. Oto jego

fragment: „Ojciec Święty był realistą, którego
nie były w stanie omamić
rzęsiste oklaski, triumfalne śpiewy, pomniki, honorowe obywatelstwa.
Wprawdzie umiał się tymi ludzkimi wyrazami
sympatii cieszyć, dziękował za nie – ale czekał niewątpliwie (...) na konkretną odpowiedź – może szczególnie ze
strony swych rodaków”.

„Christifideles”nr 2(26)2005 pisma par.
św. Alberta Wielkiego,
Wrocław Sołtysowice

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Caritas

Mityng Lekkoatletyczny
VI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych odbędzie się 2 czerwca.
Organizuje go Sekcja Olimpiad Specjalnych „Radośni” Dobroszyce oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Dobroszycach, na którego te-

renie zostaną przeprowadzone
te szczególne zawody. Patronat
honorowy nad tym największym
w naszym regionie sportowym
świętem osób z niepełnosprawnością intelektualną objął kard.
Henryk Gulbinowicz. W tym roku
w mityngu, który zacznie się o
godz. 10.00, weźmie udział 350
sportowców.
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Konkurs – propagujący wiedzę na temat wrocławskiego
Kościoła – organizowany jest
od pięciu lat przez Towarzystwo
Miłośników Wrocławia (TMW)
oraz Koło Przewodników Turystycznych „Rzepiór” we Wrocławiu. Patronat nad imprezą sprawuje wrocławskie Muzeum Archidiecezjalne.

W drugim etapie tegorocznych zmagań konkursowych
wzięło udział 80 uczniów z 32
dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zbigniew
Magdziarz (przedstawiciel Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i
TMW) oraz Emilia Wilczyńska
(reprezentująca TMW i „Rzepiór”) podkreślają, że poziom
konkursu jest co roku wyższy,
choć organizatorzy przygotowują coraz trudniejsze pytania.
AGATA COMBIK

Cykl spotkań Duszpasterstwa Środowisk Twórczych

VII

GOŚĆ WROCŁAWSKI

PANORAMA PAR.
Wspólnota pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pakosławsku (dekanat Milicz)

Piękno kościoła
Dobrą chwilę kluczymy
po Pakosławsku, szukając
kościoła. Nie widać wieży,
a żadne z zabudowań
na pierwszy rzut oka
nie przypomina świątyni.
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Udało się

VIII

Na powitanie wychodzi uśmiechnięty proboszcz. Od razu prowadzi do świątyni, po drodze opisując jej historię. „Gdy w latach 60. komuniści zezwolili na budowę świątyni – relacjonuje ks. Janusz Gajewski – równocześnie dali
pozwolenie na wzniesienie szkoły. Oba pozwolenia były terminowe, a całość prac miała spocząć
na mieszkańcach. Władze dostarczyły projekty i część materiałów”.
Zbliżamy się do głównego wejścia, bardzo małego, jeśli porównać je
z proporcjami gmachu.
„Komuniści liczyli – kontynuuje Proboszcz – że
ludzie nie zdążą ukończyć budowy w terminie,
a wtedy państwo przejmie postawione fundamenty i dokończy budowę. Z tym że, rzecz jasna,
nie byłby to już kościół, a
na przykład dom kultury
albo świetlica”.

KS. JANUSZ
GAJEWSKI

KUBA ŁUKOWSKI

Dopiero któryś z
mieszkańców wskazuje nam drogę. Skręcamy
w boczną dróżkę, kierując się w stronę budynku,
który wygląda bardziej
na bunkier niż na kościół. Od frontu zauważamy krzyż i małą dzwonnicę...

Mieszkańcom zależało zarówno na kościele, jak i na szkole, więc...
ukończyli obydwie budowy w terminie. Niestety,
nie można było zmienić
narzuconych przez władze projektów, skutkiem
czego gmach wygląda
niezbyt reprezentacyjnie.
Nadrabia pięknym
wnętrzem. Malowidła na
suficie i ścianach, wystrój
– skromny, ale niezwykle estetyczny, to wszystko pokazuje, jak wiele
serca wierni wkładają we
wspólny dom.

Praca w terenie
Do par. należy dziewięć miejscowości. Z tego względu wiele zależy od zorganizowania samych parafian, na których można liczyć. Choćby przy okazji nabożeństw majowych. Ludzie
odprawiają je sami przy
krzyżach czy kapliczkach,
znajdujących się zwykle
w centralnych punktach
wiosek. Na początku maja w każdej z miejsco-
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wroclaw@goscniedzielny.pl

wości ks. Janusz celebrował Eucharystię w intencji dobrych plonów, połączoną z poświęceniem
ziarna pod zasiew. Jest
to, podobnie jak wspólne
odmawianie litanii, parafialna tradycja.
Na Msze św. wierni
dochodzą do Pakosławska bądź do Dziadkowa
i poczuwają się do odpowiedzialności za te świątynie. W radzie parafialnej zasiadają po dwie
osoby z każdej miejscowości – w sumie blisko 20
osób. Niedawno, dzięki
składkom parafian, udało się wyposażyć kaplicę
pogrzebową. Świątynia
parafialna znajduje się
500 metrów od cmentarza, zamiast więc stawiać osobny budynek
koło nekropolii, po prostu zaadaptowano boczną kapliczkę kościoła. „Teraz powoli przymierzamy się do remontu dachu – mówi Proboszcz. – Czeka nas trochę oszczędzania, ale to
kwestia czasu”.
RADEK MICHALSKI
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Niepozorna świątynia
zachwyca pięknym
wnętrzem

Święcenia kapłańskie
przyjął w 1981 roku, pracował jako wikariusz w
par. pw. św. Maurycego
we Wrocławiu. Wspólnotą
w Pakosławsku opiekuje
się od 1993 roku.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Musimy pamiętać o przekazywaniu prawdziwej nauki – tej samej, którą głosił Jan Paweł II. Nie możemy sobie pozwolić na kompromis ze światem. Kościół zawsze stawiał wymagania zgodne z nauką Chrystusa, a skoro Chrystus sam mówił o sobie: „Jestem drogą”, to możemy powiedzieć, że ten, który odrzuca tę drogę
lub chce ją zmienić, próbuje zmienić Chrystusa,
a tego nie da się zrobić. Właśnie stałość Kościoła sprawia, że nawet gdy zdarzy nam się zboczyć
z drogi przez niego wytyczonej, zawsze wiemy,
gdzie wrócić.
Zdarza się, że takie miejscowości jak nasza
stopniowo się wyludniają – młodzi wyjeżdżają po
naukę, starsi za pracą. To zjawisko można zauważyć także u nas. Ale to tylko jedna strona medalu. Widzę, że pomału zaczynają się tutaj osiedlać
ludzie, którzy na co dzień pracują w większych
miejscowościach. Tu szukają spokoju i ciszy po
dniach zabiegania. Najpierw zwykle przysyłają
tutaj dziadków, aby czuwali w odkupionych albo
nowo wybudowanych domkach, a z czasem sami przyjeżdżają. Myślę, że ten pozytywny proces
uległby znacznemu przyspieszeniu, gdyby poprawiła się jakość dróg dojazdowych, ale na to przyjdzie nam chyba jeszcze poczekać.

Zapraszamy do kościoła
 W niedziele i święta: Pakosławsko: 8.00, 11.00;

Dziadkowo: 9.30
 W dni powszednie: Pakosławsko: 7.30 (wtorki, czwart-

ki i soboty), 18.00 (poniedziałki, środy i piątki)

