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WROCŁAWSKI
Święto całej wspólnoty

KARD. SENIOR
HENRYK GULBINOWICZ
Pozwolił mi
Bóg doczekać
pięknych jubileuszy. Cieszę
się, że dziękczynienie za
nie przeżywam z hierarchami Kościoła katolickiego,
innych religii chrześcijańskich i gminy żydowskiej.
Ekumenizmu uczyłem się
w swojej pierwszej parafii
Szudziałowo, gdzie ludzie
różnych wyznań wspaniale współżyli ze sobą, szanując się i kochając. Moja wędrówka zbliża się do końca, ale przyznam się Wam,
że jeszcze bym trochę pobył z Wami. Jeśli udało mi
się zrobić to, o czym tak
wiele dzisiaj powiedziano,
to tylko dlatego, że stanęliśmy razem do tej roboty!
Niech Bogu będzie chwała,
że Kościół i społeczeństwo
wzrastają i nabierają mocy w
świętości, trwając we wspólnocie wiary i miłości. Mocni
razem, zbudujemy lepsze jutro, lepszy dom.


Potrójny jubileusz Kardynała
Kard. Henryk Gulbinowicz
11 czerwca przewodniczył
uroczystej Eucharystii
jubileuszowej z udziałem
nuncjusza apostolskiego Niemiec
abpa Erwina Josefa Endera.
We Mszy św., odprawionej
z okazji 55-lecia kapłaństwa, 35.
rocznicy sakry biskupiej i 20-lecia
podniesienia do godności kardynała, udział wzięli biskupi diecezji
białostockiej, legnickiej, gorzowsko-zielonogórskiej, świdnickiej i
wrocławskiej. Przybył także ks.
infułat Zygmunt Lewicki – kolega, z którym kard. H. Gulbinowicz był na jednym roku w białostockim seminarium, oraz najbliższa rodzina Jubilata, liczne grono kapłanów diecezji wrocławskiej, zgromadzeń żeńskich i męskich, reprezentanci władz i korpusu dyplomatycznego oraz wierni. Przybyłych powitał w imieniu
Kardynała bp Edward Janiak, podkreślając, jak wielką radością jest
obchodzenie jubileuszy, szczególnie tych, które, jak rocznice kard.

PRZEMYSŁAW FISIOR

Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ

Henryka Gulbinowicza, Prezent
tą symbolikę. Dzisiaj rasą świętem całej wspól- od Kapituły
zem z Tobą dziękujeKolegiackiej
noty.
my Bogu za łaskę Twe„Najdostojniejszy Świętego Krzyża go kapłaństwa, które
Jubilacie! – kończył abp wręczają
osiągnęło pełnię przez
Marian Gołębiewski ho- ks. A. Drwięga
przyjęcie święceń bii ks. C. Mazur
milię, w której przybliskupich. Niech Cię Bóg
żył losy kard. H. Gulbistrzeże i zachowuje,
nowicza i jego dokonaniech Ci błogosławi i
nia. – Po ludzku sądząc, z punk- darzy dobrym zdrowiem”.
tu widzenia (o ile tak można móPo Mszy św. gratulacjom
wić) kariery kościelnej, osiągną- i życzeniom nie było końca.
łeś wszystko. Dojrzewałeś co- Wciąż powtarzało się: Ad mulraz bardziej jak wyborne wino, tos annos! Amen.
które w Biblii ma bardzo bogaJOLANTA SĄSIADEK

STULECIE KOŚCIOŁA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W MALCZYCACH
okazji setnej rocznicy konsekracji malczyckiej świątyni bp Edward Janiak
sprawował w niej 12 czerwca uroczystą
Mszę św. Dziękował w niej Bogu także za
dwa lata działalności Domu Opieki Caritas
w Malczycach. Pochodzący z tej miejscowości bp E. Janiak poświęcił ufundowaną
przez siebie figurę Matki Bożej. Podkreślił,
że do powstania pomnika, będącego wotum dziękczynnym w 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
NMP, przyczynili się także, były i obecny,
rządcy naszej archidieceUrodzony
zji. W uroczystości wzięw Malczycach
li udział m.in. ks. Adam
bp Edward
Dereń – dyrektor Caritas
Janiak
Polskiej, przedstawicieuczestniczył
le władz powiatu Środa
w obchodach
Śląska oraz mieszkańcy
stulecia
Malczyc.
tamtejszej
świątyni
KUBA ŁUKOWSKI
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Kapłański jubileusz Szkoła
KSIĄDZ PRAŁAT Jan Kwasik, w Henrykowie

RADEK MICHALSKI

proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym, należy do grona duszpasterzy,
którzy w tym roku świętują 50.
rocznicę kapłaństwa. Główne
obchody tego jubileuszu odbędą się w tamtejszej parafii 26
czerwca, o godz. 13.00. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Marian Gołębiewski.

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI spotkał się z przedstawicielami Ruchu Światło–Życie z archidiecezji wrocławskiej. Ostatnie
przed wakacjami spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu
odbyło się 9 czerwca, tym razem
w parafii pw. św. Maurycego, przy
której na co dzień od ponad 10 lat
działa wspólnota Agape.
Zebranym Metropolita przypomniał ważną rolę każdej ze
wspólnot w budowaniu parafii.
Do przedstawicieli Domowego
Kościoła zaapelował, aby nie poddali się modzie i dbali o rozwój

rodziny, poprzez wychowywanie
młodzieży do odpowiedzialności.
„Szczególnie we Wrocławiu widać kryzys rodziny – mówił. –
Zdarzają się parafie, w których
1/3 rodzin to związki niesakramentalne”.
Po wieńczącej spotkanie Mszy
św. Metropolita dokonał rozesłania zespołów animatorskich na
letnie rekolekcje, każdemu z nich
podał pobłogosławioną świecę
– symbol jedności oaz różnych
stopni. W tym roku z naszej diecezji na wakacyjne rekolekcje wyjedzie w sumie 11 grup.
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Peregrynacja relikwii św. Teresy

II

 23.06 – KOŚCIÓŁ PW. OPIEKI ŚW.
JÓZEFA (ul. Ołbińska)
10.30 – modlitewne oczekiwanie
na przyjazd relikwii
11.30 – powitanie relikwii i Eucharystia pod przewodnictwem
prowincjała Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, o. Mariana Stankiewicza
12.30–16.00 – czuwanie prowadzone przez siostry józefitki, dzieci przedszkolne, Świecki
Zakon Karmelitów Bosych i Ruch
Światło–Życie
16.00 – Eucharystia z udziałem
dzieci
17.20 – Różaniec ze św. Teresą
18.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Józefa Pazdura
 23.06 – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY
(ul. Zduńska)
19.00 – Msza św. z kazaniem i
Różaniec ze św. Teresą
20.30–23.00 – wprowadzenie relikwii do kościoła i czuwanie
 23 I 24.06 – KAPLICA KARMELITANEK BOSYCH (ul. Karłowicza)
23.06, godz. 24.00 – powitanie
relikwii, Msza św. i czuwanie

przy relikwiach do godz. 5.00
(z udziałem studentów z DA
„Maciejówka”)
24.06, godz. 6.30 – Msza św.
 24.06 – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (ul. Osobowicka)
8.30 – powitanie relikwii i Msza
św. z udziałem dzieci szkolnych
10.00 – czuwanie przy relikwiach osób konsekrowanych,
11.00 – Msza św. z ich udziałem
12.00 – czuwanie przy relikwiach ludzi chorych, 12.30 –
Msza św. z ich udziałem (możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych)
14.00 – nabożeństwo misyjne
„Teresa – patronka misji”
15.00 – Koronka do Bożego
Miłosierdzia (wspólnoty modlitewne parafii)
16.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp.
Edwarda Janiaka
17.30 – Różaniec ze św. Teresą
i pożegnanie relikwii.

ZAKOŃCZENIE ROKU szkolnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Edmunda
Bojanowskiego odbędzie się 23
czerwca. Msza św. z tej okazji zostanie odprawiona w tamtejszym
kościele cystersów o godz. 16.00.
Eucharystii będzie przewodniczył
abp M. Gołębiewski. On też poświęci sztandar liceum.

Przedsionek kapłaństwa
23 CZERWCA, o godz. 16.30,
w katedrze 16 alumnów z roku
IV przyjmie posługę akolitatu.
Uroczystości będzie przewodniczył bp Edward Janiak.
Tegoroczne święcenia diakonatu odbędą się w katedrze
24 czerwca, o godz. 10.00.
Uroczystości, podczas której
15 akolitów z wrocławskiego seminarium przyjmie święcenia diakonatu, będzie przewodniczył Arcybiskup Metropolita. Tym akcentem alumni
rozpoczną wakacje, które potrwają do października. W tym
czasie V i VI rocznik odbędzie miesięczne praktyki duszpasterskie w parafiach. Klery-

cy z roku IV wyjadą, po raz
pierwszy w historii MWSD, na
praktyki do domu formacyjnego „Concordia”, należącego
do Polskiej Misji Katolickiej w
Niemczech. Jest to efekt nawiązanej współpracy z PMK w
Dortmundzie. Kieruje nią ks.
prałat Ryszard Mroziuk, kapłan
naszej archidiecezji. Klerycy od
IV roku uczestniczą też w rekolekcjach oazowych i pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, a
diakoni wyjeżdżają jako opiekunowie na kolonie dla dzieci organizowane przez Caritas.
Młodsi alumni odbywają podczas wakacji dyżury gospodarcze w seminarium.

Wrocław świętuje
W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA CHRZCICIELA, 24 czerwca, we wrocławskiej katedrze
odprawiona zostanie o godz.
18.30 Msza św. pod przewodnictwem abp. Mariana Gołębiewskiego. W Eucharystii
wezmą udział Rajcy i Pionierzy Wrocławia. Dzień głównego patrona naszej archidiecezji obchodzony jest od kilku lat jako święto Wrocławia.
Wśród licznych imprez znajdą się: uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia, której towarzyszyć będzie nadanie tytułu Civitate Wratisla-

viensi Donatus oraz wręczenie Nagród Miasta i Prezydenta Wrocławia; wystawa prac studentów wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych, zgłoszonych do
konkursu na plakat artystyczny
Święta Wrocławia (Rynek – Plac
Gołębi); imprezy sportowe połączone z festynem „Noc Świętojańska Pilczyce 2005” (stadion
MOSiR przy ul. Lotniczej). Święto Wrocławia znajdzie swe przedłużenie w „festiwalu sztuki”
Wrocław Non Stop 2005, który odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska od 24 czerwca do
3 lipca.

RADEK MICHALSKI

Ruch Światło–Życie
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Na Jasnej Górze

„Civitas
Christiana”
po raz 25.

Jubileuszowy krzyż, organy i ołtarze, Eucharystia i festyn

Czterdziestolatka

Wśród uczestników znalazła
się grupa działaczy i sympatyków tej organizacji z terenu
Dolnego Śląska. Z okazji nadzwyczajnego, bo jubileuszowego charakteru pielgrzymki gościem honorowym tegorocznego spotkania był ks. kard. Henryk Gulbinowicz, który otrzymał Złotą Honorową Odznakę Stowarzyszenia, wręczoną
przez przewodniczącego Ziemowita Gawskiego.
„Civitas Christiana” pielgrzymuje do Pani Jasnogórskiej
corocznie, w okresie obchodów kolejnej rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia. W tegorocznej pielgrzymce uczestniczył także bp Edward Janiak
oraz licznie przybyli kapłani
związani ze Stowarzyszeniem.
Spotkanie zakończyła Droga
Krzyżowa na Wałach.
TJ

Nazwa Pawłowice pojawiła się
w 1260 r. Wieś zamieszkiwali na
przemian Polacy i Niemcy, katolicy i protestanci. Pierwsi związani
byli z kościołem pw. św. Jakuba i
św. Krzysztofa na Psim Polu, drudzy w 1920 r. wybudowali własną świątynię. Pawłowice odzyskały swą historyczną nazwę w 1945
r. 4 czerwca 1947 katolicy przejęli poewangelicki kościół, a w roku
1961 wyremontowali go i dobudowali dzwonnicę z sygnaturką.
W sierpniu 1963 r. w Pawłowicach
powstał samodzielny wikariat, a
15 maja 1965 r. erygowano parafię. W tym też roku wieś została
włączona do Wrocławia.
Historię wspólnoty, podczas
uroczystej, odpustowo-jubileuszowej Mszy św. przypomniał kierujący nią od siedmiu lat proboszcz ks. Jerzy Żytowiecki. Przybliżył duszpasterską posługę swoich poprzedników, ich starania o
powstanie plebanii i rozbudowę
kościoła. Podkreślił zaangażowa-

JOLANTA SĄSIADEK

Mieszkańcy parafii
pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa na wrocławskich
XXV ogólnopolska pielgrzymka Pawłowicach 3 czerwca
Katolickiego Stowarzyszenia razem z odpustem obchodzili
„Civitas Christiana” na Jasną
jubileusz swojej wspólnoty.
Górę odbyła się 27 i 28 maja.

nie mieszkańców w roz- Mszy św.
ciołów ewangelickiego i
wój wspólnoty, ich żywe w Pawłowicach
prawosławnego oraz
świadectwo poświęcenia przewodniczył
gminy żydowskiej, kadla Boga. To dzięki nim arcybiskup
płani dekanatu Wrocław
z okazji jubileuszu para- Marian
Psie Pole i sąsiednich, refia zyskała krzyż w Remi- Gołębiewski
prezentanci władz osiedszowie-Przylesiu, a kośla, miasta i wojewódzciół nowe organy i dwa ołtarze twa. „Jest jedno serce, na którym
boczne. W parafii działają Kato- zawsze możemy polegać, które
lickie Stowarzyszenie Młodzieży, nigdy nas nie zawiedzie – przypoAkcja Katolicka, wspólnota neo- mniał w homilii Metropolita wrockatechumenalna, Odnowa w Du- ławski, nawiązując do uroczystochu Świętym, Żywy Różaniec, ze- ści NSPJ. – Na miłość powinno
spół charytatywny, klub seniora się odpowiedzieć miłością”. Oprai świetlica dla dzieci. „Każde po- wę muzyczną Mszy św. zapewkolenie parafian wycisnęło tutaj nił chór Pueri Cantores Wratislaswój znak” – mówił przedstawi- viensis pod dyrekcją ks. Stanisłaciel rady parafialnej.
wa Nowaka.
Eucharystii przewodniczył
Następnego dnia w parafii
abp Marian Gołębiewski, a uczest- odbył się festyn.
niczyli w niej przedstawiciele KośJOLANTA SĄSIADEK

Artyści u św. Marcina

Mają nowe tabernakulum
byli 5 czerwca głównie artyści i przedstawiciele władz
samorządowych. Tym ostat-

Artyści metaloplastycy ze
Śląskiego Okręgu Wojskowego
wykonali tabernakulum, które
wraz z wieczną lampką poświęcił Metropolita wrocławski.
Duszpasterstwo Środowisk
Twórczych zaprosiło abpa Mariana Gołębiewskiego z okazji 8. rocznicy zorganizowania we Wrocławiu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Na uroczystość
w kościele św. Marcina przy-

Abp M. Gołębiewski święci nowe tabernakulum.
Po prawej duszpasterz wrocławskich artystów ks. Robert Zapotoczny.

TOMASZ BIAŁASZCZYK

nim dziękował ks. Robert Zapotoczny, duszpasterz twórców, za wsparcie, na które to

środowisko może liczyć z ich
strony.
W części artystycznej aktorka Jadwiga Skupnik zaprezentowała monodram o ostatnich
dniach życia św. Teresy Benedykty od Krzyża.
Abp M. Gołębiewski zaznaczył, iż Wrocław powinien być
dumny, że jego ulicami przechadzała się przyszła święta –
współpatronka Europy. Metropolita przypomniał, że Papieski Wydział Teologiczny przygotowuje się do powołania instytutu naukowego badającego
dzieła Edyty Stein.
TB
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Jeden z najstarszych kościołów
Wrocławia wzbogacił się o
nowe wnętrze.

III
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Ks. Henryk Gulbinowicz – brylantowy człowiek, szmara
Sonda
KS. PRAŁAT STANISŁAW
KRZEMIEŃ, DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO KURII
Archidiecezja wrocławska
rozkwitała w latach, gdy metropolitą był kard. Henryk
Gulbinowicz. Oprócz budowy nowych obiektów sakralnych znajdował on kościoły zniszczone, zaniedbane, budowle odebrane
Kościołowi w latach pięćdziesiątych, przeznaczone
na cele niezwiązane z religią. Odzyskiwał je, przekazywał na cele kultu albo
na działalność zakonną bądź
charytatywną. Dzięki temu
nasza diecezja zyskiwała
nie tylko świątynie, ale także prowadzone przez zgromadzenia lub Caritas domy
opieki społecznej, szkoły katolickie, ośrodki kolonijne i
inne placówki. Doprowadzał
też do ratowania kościołów
poprotestanckich i przystosowywania ich do potrzeb
kultu Kościoła katolickiego.
KS. INFUŁAT ADAM DRWIĘGA,
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PROBOSZCZ PARAFII KATEDRALNEJ

IV

Ostatni etap odbudowy i renowacji katedry wrocławskiej
podjęto za kard. Henryka
Gulbinowicza. Największą
troską Metropolity wrocławskiego była odbudowa hełmów katedry, według projektu prof. Edmunda
Małachowicza. Hełmy, o wadze 19 ton każdy, zostały pokryte miedzianą blachą. 13 i
14 sierpnia 1991 r. za pomocą dużego dźwigu wyciągnięto je i osadzono na wieżach. Cztery lata później uruchomiono dźwig osobowy,
który wywozi turystów na taras północnej wieży. Na jednej z wież założono kuranty
i uruchomiono nad boczną
nawą salę z wystawą misyjną. Decyzją Kardynała podjęto dalsze prace, które przywracały dawne piękno katedry. Odnowiono wszystkie
kaplice i ołtarze. Wnętrze katedry ubogaciły epitafia.

Kard. dr Henryk
Gulbinowicz obchodzi
55-lecie kapłaństwa,
35. rocznicę
sakry biskupiej
i 20-lecie kardynalstwa.

S

zmaragdowy jubileusz
święceń kapłańskich, koralowe gody sakry biskupiej i porcelanowa rocznica włączenia do kolegium kardynałów stały się okazją do zebrania wspomnień i opinii o 57. ordynariuszu diecezji wrocławskiej
i trzecim arcybiskupie metropolicie. Wśród wszystkich rządców
naszego biskupstwa jest jednym
z siedmiu kardynałów, czwartym
pod względem długości posługi
arcypasterza, liderem, obok bpa
Tomasza I, w staraniach o beatyfikacje sług Bożych. Uznany za
jednego z dziesięciu najbardziej
zasłużonych biskupów wrocławskich. Zrobił bardzo wiele w dziedzinie służby samarytańskiej ludziom biednym, chorym, starym,
bezdomnym, matkom i dzieciom. Szczególnie doceniono jego owocną współpracę z laikatem i przedstawicielami innych
wyznań. Ma ogromne zasługi w
propagowaniu kultu św. Jadwigi
Śląskiej.
Jubilat, obok księcia kard.
Adolfa Bertrama, wydał największą liczbę listów pasterskich.
W 1995 roku, pod redakcją ks.
Edwarda Janiaka, ukazały się „Listy pasterskie metropolity wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza 1976–1995”, zawierające 188 pozycji. Jubilat, podobnie jak kard. Bertram i kard. dr
Melchior von Diepenbrock, ma
ogromny wkład w troskę o formację duchową i naukową kleryków.
Udzielił święceń kapłańskich 830

diakonom, a siedmiu kapłanów
przyjęło z jego rąk sakrę biskupią: Tadeusz Rybak, Adam Dyczkowski, Józef Pazdur, Jan Tyrawa,
Sławoj Leszek Głódź, Edward Janiak i Ignacy Dec. Pod względem
liczby święceń kapłańskich przewyższył go jedynie kard. A. Bertram. Tylko on także ma większy
od kard. H. Gulbinowicza dorobek naukowy. Jubilat ma na swoim koncie ponad 300 pozycji drukowanych, poświęconych zagadnieniom związanym z teologią
patrystyczną, szkolnictwem katolickim, losem Polaków w Związku
Sowieckim, kultem Matki Boskiej
i świętych Pańskich.
Bardzo długa jest lista dzieł i
osiągnięć kard. Henryka Gulbinowicza. Cenniejsze jednak są opinie ludzi. Nie sposób na łamach
wrocławskiego „Gościa” zaprezentować je wszystkie, publikujemy więc tylko wybrane fragmenty tekstów, w których wrocławscy
kapłani przybliżają sylwetkę i dokonania Jubilata, przez 28 lat pełniącego posługę arcypasterza naszej diecezji.

Otwartość
KS. PROF. PIOTR NITECKI: Aktywna, osobista obecność wśród ludzi, otwartość na każdego człowieka, łatwość w nawiązywaniu
z nim kontaktów, komunikatywny język przekazu w duchu
przepowiadania, a nie potępiania, życzliwość wobec świata
i wierność nauce Kościoła. Takie oblicze swego Pasterza poznawali wierni podczas wizytacji kanonicznych w różnych parafiach bardzo rozległej wszak
niegdyś archidiecezji wrocławskiej.
Obserwując posługę duszpasterską kard. Henryka Gulbinowicza, można było zawsze dostrzec w niej ową postawę otwarcia na człowieka, która jest czymś
więcej niż tylko cechą charakteru i wewnętrzną potrzebą poda-

MARCIN BRACKI

Pasterz dob

ODNOWICIEL

nia ręki komuś drugiemu. Było to
bowiem i nadal jest ukazywaniem
światu oblicza Kościoła głoszącego konieczność respektowania
wyrazistych zasad religijno-moralnych, świadczących o jego tożsamości, a jednocześnie otwartego
na problemy człowieka uwikłanego w wyzwania swoich czasów.

Losy
KS. PROF. JÓZEF SWASTEK: Kard.
Henryk Gulbinowicz urodził się
na Wileńszczyźnie w Szukiszkach, jako syn Antoniego i Walerii z domu Gajewskiej, w patriotycznej polskiej rodzinie. W Wilnie ukończył szkołę podstawową,
a następnie kształcił się w gimnazjum jezuickim. W 1944 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Wskutek
zmian politycznych, związanych
z II wojną światową, przeniósł
się do Białegostoku, gdzie kontynuował studia filozoficzno-teologiczne. Ukończył je w 1950 roku i 18 czerwca przyjął święce-
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agdowy kapłan, koralowy biskup, porcelanowy kardynał

bry i gorliwy
Ojciec powołań

NAUCZYCIEL
KS. DR ROMAN DROZD,
DYREKTOR WYDZIAŁU
KATECHETYCZNEGO KURII
Katechizacja i duszpasterstwo dzieci i młodzieży stanowiły istotny dział wizytacji
kanonicznych kard. Henryka
Gulbinowicza. Zawsze interesował go stan nauczania
prawd wiary przez miejscowych katechetów, odnotowywał w protokołach powizytacyjnych pracę niektórych
z nich, zwłaszcza tych o wieloletnim stażu. Miał zawsze
czas na spotkanie z różnymi grupami parafialnymi, a
wśród nich z rodzicami, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą. Spotkania te charakteryzowały się ciepłą i przyjemną atmosferą, każdy z
uczestników czuł się zauważony i ośmielony. Wizytacje
kanoniczne były bogatym
źródłem wiedzy, która zamieniała się następnie w dyrektywy i rozporządzenia w
zakresie katechizacji w archidiecezji.
KS. DR HAB. WIESŁAW WENZ,
PROREKTOR PWT
W okresie „Solidarności” poprawnie została odczytana nadzieja na rozszerzenie
zredukowanej do minimum
przez komunistów działalności zakonów męskich i żeńskich w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej i medyczno-charytatywnej. Działające
w tym kierunku wspólnoty
spotkały się z bardzo pozytywną postawą metropolity
wrocławskiego kard. Henryka
Gulbinowicza, który głęboko w sercu nosił prawdę, iż
jest ojcem i pasterzem całego Kościoła partykularnego.
Za ważne jego zadanie uważał rozpoznawanie szczególnych charyzmatów, ochronę
ich specyfiki, dbałość o ich
rozwój i współdziałanie, tak
by rozwijały się właściwe relacje pomiędzy osobami życia konsekrowanego a duchowieństwem i wiernymi
Kościoła lokalnego.
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nia kapłańskie z rąk me- Kardynał udziela jął w prokatedrze biatropolity abpa dra Romu- sakry biskupiej
łostockiej z rąk Prymaalda Jałbrzykowskiego. ks. I. Decowi
sa Tysiąclecia kard. SteW latach 1951–1955 odfana Wyszyńskiego. Jabył studia specjalistyczne
ko rządca archidiecezji
na Wydziale Teologicznym KUL, utworzył w bardzo trudnych dla
gdzie zyskał stopień doktora teo- Kościoła czasach 11 nowych palogii moralnej.
rafii i trzy dekanaty. Przyczynił się
W latach 1956–1959 pełnił do modernizacji wielu świątyń.
w Białymstoku funkcję wikariu- Dążył do zgodnego współżycia
sza, duszpasterza młodzieży aka- katolików i prawosławnych.
demickiej i pracowników nauki.
Po śmierci kard. Bolesława KoZainicjował nabożeństwa ekume- minka, arcybiskupa metropolity
niczne. W 1959 r. objął wykłady wrocławskiego (10 marca 1974),
w WSD w Olsztynie, rok później ordynariat wakował prawie dwa
został prefektem, w 1962 wice- lata. Po licznych dyskusjach Pryrektorem, a w 1968 r. rektorem masa z władzami PRL i przedtej uczelni.
stawicielami Stolicy Apostolskiej
4 lutego 1970 r. papież Pa- z dziesięciu zaproponowanych
weł VI wyniósł go do godności księży pozostała tylko kandydabiskupiej i zamianował admini- tura bpa Henryka Gulbinowicza.
stratorem apostolskim archidie- 16 grudnia 1975 r. Paweł VI miacezji w Białymstoku. W diecezji nował go arcybiskupem metropowarmińskiej pozostawił po sobie litą wrocławskim. Przybył on do
pamięć kapłana oddanego Stoli- Wrocławia 12 stycznia 1976 rocy Apostolskiej, zatroskanego o ku, zaś jego uroczysty ingres do
radosną atmosferę wśród klery- katedry pod wezwaniem św. Jaków i kulturalnego głosiciela Sło- na Chrzciciela odbył się 2 lutewa Bożego. Sakrę biskupią przy- go 1976 r.

KS. MARIAN BISKUP: „Seminarium
to źrenica oka biskupa” – to ulubione określenie kard. H. Gulbinowicza. Z takiego rozumienia seminarium duchownego rodziły się
jego inicjatywy i decyzje, podejmowane z wielką odpowiedzialnością, aby MWSD we Wrocławiu
formowało osobowości dojrzałe i
zrównoważone, zdolne do nawiązywania solidnych relacji międzyludzkich i duszpasterskich, teologicznie przygotowane, silne w
życiu duchowym i miłujące Kościół. Na ten wymiar posługi Kardynała zwrócił uwagę Jan Paweł II w liście z racji 25-lecia sakry
biskupiej: „Jako pasterz owiec zatroskany byłeś o właściwe przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. Traktując po ojcowsku kapłanów, zatroszczyłeś się o ich
formację i duchową odnowę”.
W czasie ponad 28 lat Kardynał wrażliwie inspirował duszpasterstwo powołaniowe. Uczestniczył w corocznych, organizowanych w seminarium, rekolekcjach dla młodzieży męskiej
klas przedmaturalnych i maturalnych. Brał udział w zainicjowanych przez siebie dniach skupienia dla młodzieży gimnazjalnej i
licealnej w Henrykowie. Przewodniczył w pierwsze czwartki miesiąca Mszom św. odprawianym
w katedrze wrocławskiej w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Na bieżąco śledził liczbę kandydatów do seminarium oraz z jakich parafii i środowisk oni pochodzą.
Owa arcypasterska troska
Księdza Kardynała wyrażona w
konkretnych działaniach była nagradzana błogosławieństwem
Dobrego Pasterza. Liczba kandydatów do naszego seminarium
nie malała, wręcz przeciwnie, w
ostatnich latach wzrosła do największych w Polsce.
Zebrała
JOLANTA SĄSIADEK

Sonda

V
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NA 10-LECIE
WROCŁAWSKIEGO GN
W majowym odcinku naszego konkursu pytaliśmy o przynajmniej dwa stałe cykle artykułów ukazujących się we
wrocławskim „Gościu Niedzielnym”.
Spośród nadesłanych prawidłowych
odpowiedzi nagrodę wylosowała
BERNARDA KRASICKA z Oleśnicy
Małej. Gratulujemy. Suszarkę do włosów (ufundowaną przez sklep sieci
„Avans” w Oławie, ul. Chrobrego 20)
prześlemy pocztą.
 Zadanie na czerwiec: proszę podać nazwi-

sko autora cyklu historycznego „Postacie
Kościoła śląskiego”.
Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca. Prosimy nadsyłać je pod adresem
redakcji wrocławskiej z naklejonym
kuponem nr 6. Tym razem nagrodą
jest wentylator biurkowy. Wynik losowania podamy w lipcu.
Przypominamy, że z grona wszystkich
osób, które wezmą udział w konkursie i nadeślą prawidłowe odpowiedzi,
w sierpniu wylosujemy nagrodę główną – miejsce dla dwóch osób w naszej
wrześniowej pielgrzymce do Rzymu.


ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ
Przypominamy, że z okazji 10. rocznicy istnienia wrocławskiego GN organizujemy pielgrzymkę naszej redakcji,
Czytelników i Sympatyków do Rzymu,
do grobu Jana Pawła II.
Odbędzie się ona od 9 do 17 września pod honorowym patronatem abpa Mariana Gołębiewskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod naszymi telefonami redakcyjnymi lub w Biurze Podróży
„Panorama” przy ul. Trzebnickiej 66
we Wrocławiu, tel. (071) 329 22 36.
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Złoto dla każdego
Z udziałem kard. Henryka Gulbinowicza odbyła
się inauguracja wielkiego sportowego święta.
Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wrocławskiej Caritas
2 czerwca odbył się mityng lekkoatletyczny osób niepełnosprawnych. W zawodach
wzięło udział 342 sportowców specjalnych z Dolnego Śląska. Startującym w biegu, jeździe na wózkach inwalidzkich, sztafecie, skokach, rzutach piłeczką palantową, pchnięciu kulą przyznano 113 złotych
medali, jeszcze więcej osób otrzymało
srebrne i brązowe medale oraz okazjonalne plakietki. Dla wszystkich grały fanfary.
Kard. Henryk Gulbinowicz, honorowy patron tego największego na Dolnym Śląsku
święta sportowego osób z niepełnosprawnością intelektualną, obdarował uczestników workiem cukierków i ciepłymi słowami zachęty do
sportowych zmagań dających radość sukcesu. Z zawodnikami do
Dobroszyc przyjechało ponad 100 trenerów, opiekunów i rodziców, którzy żywo
ich dopingowali. W uroczystej ceremonii
otwarcia zawodów udział wzięli między
innymi ks. Mirosław Kiwka, dyrektor wrocławskiej Caritas, starosta powiatu oleśni-

JOLANTA SĄSIADEK

KONKURS

VI Dolnośląski Mityng Lekkoatletyczny
Olimpiad Specjalnych w Dobroszycach

Uczestnikom zawodów nie brakowało słońca
i sportowych emocji

ckiego Zbigniew Potyrała, wójt gminy Jan
Głowa oraz darczyńcy i wolontariusze, bez
których przygotowanie i przeprowadzenie
mityngu nie byłoby możliwe.
Tegoroczna impreza, zorganizowana przez Sekcję Olimpiad
Specjalnych „Radośni” Dobroszyce i SOS-W, nazwana została im.
Jerzego Gołębia. Zmarły w ubiegłym roku prekursor sportu specjalnego i zawodów lekkoatletycznych był wieloletnim pracownikiem dobroszyckiego
ośrodka, w którym pełnił funkcje dyrektora, wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego.
JS

Na koniec roku szkolnego

Rzecz o modlitwie
Będąc nauczycielką i wychowawczynią
klasy VI h w jednej z wrocławskich szkół
podstawowych, przeżywałam powrót
modlitwy do szkoły.
Najgłębszy, wręcz tajemniczy sens stosownego rozporządzenia jest w słowach:
„Można odmawiać modlitwę w szkole”...
Nie trzeba się więc bać, że dyrektor będzie jej wymagał bądź nie. Wszystko jest
do ustalenia z uczniami. Sprawą wychowawcy klasy jest świadomość ogromnej
wagi tych kilku świętych słów przed i po
lekcjach. Zawiera się w nich cały wychowawczy program tradycji chrześcijańskiej
polskich szkół na przestrzeni wieków.
Wprowadzenie modlitwy do szkoły w
1992 roku spowodowało w tym środowisku wiele zamieszania. Na religii tak, ale
jak modlić się na początku lekcji biologii,
geografii czy fizyki? Rozmawiałam z dziećmi „taktownie” i „delikatnie”. Będziemy

się modlić? – spytałam. – Tak. Przecież
cała klasa uczy się religii – mówiły dzieci. Rozmawiałam też z rodzicami. Żadnego sprzeciwu. Na drugi dzień zawrzało.
W domach rodzice przekazali dzieciom
prawdziwe opinie. Blisko połowa klasy już
nie chciała się modlić. Podobnie było w innych klasach. W takiej sytuacji dyrekcja
szkoły zarządziła klasowe głosowania nad
świętością. W mojej klasie modlitwa wygrała jednym głosem... Przez trzy kolejne
lata, codziennie, stojąc, wypowiadaliśmy
święte słowa. Stali wszyscy, a ja nie sprawdzałam, kto się modli.
Byłam chora, gdy było zakończenie roku
szkolnego, a moja klasa odchodziła do szkół
średnich. Poprosiłam syna, aby pojechał do
szkoły i pożegnał uczniów w moim imieniu.
Syn wrócił ze szkoły i powiedział: –
Mamo, przekazałem im twoje „do widzenia”, a oni wstali i odmówili modlitwę...
WANDA, Nauczycielka
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W Kotowicach

Charytatywne spotkanie pełne śpiewu, radości, fantów i smakołyków

Nie lękaj się!

Rodzinnie w Trójcy Świętej

Na spotkaniu zatytułowanym „Polsko, nie lękaj się”, 24
maja, rodzice, nauczyciele i
uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie poezję i prozę
związaną z Janem Pawłem II.
Przedtem przez wiele tygodni
uczniowie klas 3, 5 i 6 uczyli się
deklamować fragmenty utworów Karola Wojtyły – zarówno z czasów krakowskich, jak
i rzymskich. Uczniowie przedstawili również wiersze ks. Jana
Twardowskiego (patrona szkoły), K.I. Gałczyńskiego, J. Słowackiego oraz fragmenty prozy A.
Frossarda.
Zapalone świece i duże slajdy ze zdjęciami Karola Wojtyły
wprowadziły element zadumy
i tęsknoty. Szkolny chór „Biedronki od Jana” zaśpiewał „Barkę”. Można było także zapoznać się z listami do Papieża,
które uczniowie pisali w kwietniu i maju.
Co ciekawe, słońce, które cały dzień chowało się za chmurami, na czas spektaklu wyszło
uśmiechnięte. Czyżby nawet Papieżowi się spodobało?
PAULINA WESOŁOWSKA

Deszcz i ołowiane chmury
nie zniechęciły uczestników
rodzinnego festynu w parafii
pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu.
Od godz. 15.00 do 21.00 w
niedzielę 5 czerwca parafianie
krzyckiej wspólnoty i wierni z
okolicznych osiedli brali udział
w pełnym atrakcji spotkaniu, dedykowanym Janowi Pawłowi II.
W przygotowanie festynu zaangażowali się przedstawiciele
oazy, parafialnego zespołu Caritas, rady parafialnej, Rodziny
Różańcowej oraz młodzieżowego wolontariatu. „Dzięki życzliwości wielu ludzi zebraliśmy na
loterię ponad 2000 fantów i nagród. Główną był rower, a zwycięski los o numerze 2005 trafił do najmłodszego członka rodziny, w której jest jedenaścioro dzieci – mówił uszczęśliwiony tym zrządzeniem Opatrzności Bożej proboszcz, ks. Andrzej
Szyc. – Nasz festyn wsparły osoby prywatne, właściciele osiedlowych sklepów i okolicznych
hipermarketów. Z wrocławskiej
piekarni M. Kubiaka otrzymaliśmy pieczywo i ciasta, a wyroby
wędliniarskie z zakładu J. Maliny
ze Świdnicy. Państwo Żerkowscy
uraczyli naszych gości naleśnikami, po które ustawiała się długa
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W Katolickiej Szkole Podstawowej w Kotowicach wznowiony został cykl spotkań z
literaturą, nazywany „Kawiarenką Literacką”.

kolejka chętnych”. Nie Uczestnicy
Podczas festynu
brakowało też amato- festynu
pozyskano pieniądze
rów „pierogów ks. Mar- w rodzinnej
na wypoczynek 40
ka”, kiełbasek i krup- atmosferze
dzieci: 30 z nich ponioków z grilla, woj- oglądali występy jedzie nad jezioro do
skowej grochówki oraz
Nowego Dębca, a 10
domowych ciast upieczonych nad morze do Łeby. „Przygoprzez ofiarne parafianki.
towaliśmy to rodzinne spotWygrane na loterii i smacz- kanie, idąc śladem poprzednine biesiadowanie to tylko mi- ków, którzy pod wodzą ks. Jałe uzupełnienie pokazów i wy- cka Olszewskiego rozpoczęli
stępów dzieci z MDK i zespołu organizację tego festynu – po„Promyki” z SP nr 61. Gwiazdą wiedział Proboszcz. – Przez
wieczoru była Wrocławska Dia- minione lata zdobywaliśmy dokonia Muzyczna, współpracu- świadczenie i sprzęt. Dzięki
jąca z WTZ „Muminki”, które- temu w parafialnym ogrodzie
go członkowie także wystąpili. możemy ustawić swoje stoły,
„Kościół to nie jest nuda i kle- ławy, parasole i namioty. Mamy
panie modlitw, to bycie razem, własną scenę i oryginalną, potakże na takich spotkaniach. lową kuchnię. Ale najważniejBóg żyje i zachęca nas do tego” sze, że zawsze możemy liczyć
– zapewniał ze sceny Łukasz ze na oddanych parafian”.
wspólnoty „Halleluja”.
JOLANTA SĄSIADEK

Jak zawsze kulturalnie

Artyści na Osobowicach

KUBA ŁUKOWSKI

4 czerwca zaproszeni wykonawcy oraz publiczność zgromadzili się na, leżącym w granicach parafii, „Świętym Wzgórzu” przy ul. Lipskiej.
Jak co roku spotkanie rozpoczęła Msza św. Jej oprawą
muzyczną zajął się wokalnoinstrumentalny zespół „Viato-

ri” ze Świdnicy, on też otworzył część artystyczną imprezy. Następnie publiczności zaprezentowała się grupa „Pier-

ścienie” ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach. W gronie wykonawców,
którzy przybyli na spotkanie,

znalazła się również Ola Kiełb
(znana m.in. z nagrań zespołu
Stare Dobre Małżeństwo) z zespołem Wyspa.
Organizatorami osobowickich Spotkań z Poezją i Piosenką Religijną są wolontariusze z
parafialnej świetlicy „Karmel”
– państwo Aneta i Piotr Fularowie. „Gość Niedzielny” jest
Zespoły
patronem me„Viatori”
dialnym imi „Pierścienie”
prezy.
podczas
KUBA
wspólnego
ŁUKOWSKI
występu
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Spotkanie z Poezją i Piosenką
Religijną – taki tytuł nosiła,
zorganizowana już po raz
czwarty, impreza w parafii św.
Teresy od Dzieciątka Jezus na
wrocławskich Osobowicach.

VII
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PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Jana Chrzciciela w Ludowie Śląskim

Z nadzieją w przyszłość

– Pewnie cieszycie
się, że ks. Jacek odchodzi – prowokuję. „Ależ
gdzie tam! To wspaniały
człowiek” – odzywa się
drugi z kolegów, ubrany
w kombinezon roboczy.
„Drugiego takiego ze
świecą szukać” – wtóruje mu kolejny kamrat.
Chwalicie go, bo pewnie
nie krzyczał na was? –
„Krzyczał, krzyczał; wytykał pijaństwo... Ale tak
jakoś, że trudno się było
na niego obrazić” – słyszę w odpowiedzi.
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Historia

VIII

Pierwsza wzmianka
o Ludowie pochodzi z
1270 r. i jest związana
ze sporem między proboszczem a zakonnikami
z Tyńca nad Ślężą, o „kilka części ziemi”. Tryptyk ołtarzowy z tamtych
czasów można oglądać
w Muzeum Archidiecezjalnym. Obecny kościół
pochodzi z roku 1500.
Pięć lat temu, 3 grudnia, miejscowa wspólnota świętowała 500-lecie swej świątyni. Z tej
okazji kard. Henryk Gulbinowicz poświęcił jej
nowy dach. Kościół doczekał się też gruntownego remontu zakrystii.
Na zauważenie zasługuje również nowo wybudowany i świetnie wy-

posażony kościół filialny w Kurczowie.

Aktywni
Tutejsi mieszkańcy
tworzą zgraną społeczność. Proboszcz ks. Jacek Włostowski wspomina, jak pewnego wieczoru któremuś z gospodarzy zachciało się
pobielić krawężniki przy
domu. Rano wybielone
były już niemal w całej wsi. „Nasi parafianie
chętnie naśladują się w
dobrym” – mówi z dumą ks. Jacek. Możliwe,
że to właśnie dzięki tej
solidarności wieś, jako jedyna w gminie Borów, jest uzbrojona we
wszystkie media. Każda
rodzina ma nie tylko telefon, ale nawet możliwość korzystania z taniego radiowego łącza
internetowego(!). Dobrą wizytówką jest młodzież, która nadzwyczaj
pilnie się uczy. W ubiegłym roku aż cztery osoby dostały się na studia.
Właśnie dla młodych, przy plebanii, został otwarty klub im.
Jana Pawła II. Można
tam pograć w bilard,
obejrzeć film w telewizji czy na wideo, pograć na gitarze przy kominku. Każdego roku
mali artyści przygotowują jasełka i misteria
Męki Pańskiej. Działają tu dwie schole; sporo osób uczestniczy w
pielgrzymkach oraz wycieczkach rowerowych.
Każdego roku mieszkańcy, z własnej inicjatywy(!), stawiają ołtarze na Boże Ciało.

WROCŁAWSKI

wroclaw@goscniedzielny.pl

KS. JACEK
WŁOSTOWSKI

MARCIN BRACKI

„A ksiądz to pewnie
nasz nowy proboszcz”
– zagaduje mnie
mężczyzna w średnim
wieku, kiedy wysiadam
z samochodu,
by sfotografować kościół.

Zmiana
„Wszyscy wiemy, że
nasza parafia jest »przejściowa« i księża szybko
stąd odchodzą – mówi
Andrzej Kuc, miejscowy
biznesmen – ale zżyliśmy się z ks. Jackiem,
bo dobrze wkomponował się w nasze środowisko”. W niedzielę 19
czerwca w Ludowie odbędzie się kolejny festyn
odpustowy, szczególny,
bo pożegnalny z dotychczasowym Proboszczem. Po sześciu latach
pracy w tej wspólnocie
ma on objąć parafię pw.
MB Królowej Polski w
Brzegu Dolnym.
Na szczęście następca ks. J. Włostowskiego,
ks. Jacek Olszewski, to
jego pokrewna dusza,
dlatego można się spodziewać, że w Ludowie
Śl. nadal sporo dobrego
będzie się działo.
KS. JANUSZ GORCZYCA
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Urodził się 6 czerwca 1962 r.
w Bielawie. Z powołania – kapłan, z zamiłowania – muzyk
i pielgrzym. Wyświęcony 23
maja 1987 r. w katedrze wrocławskiej. Jako wikariusz pracował w Bolesławcu (parafia pw.
O kościół Chrystusa Króla), w Świdnicy
troszczy się (parafia pw. św. Józefa), a nacała wspólnota stępnie we wrocławskich parafiach: pw. Stanisława Kostki
i pw. św. Elżbiety.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Dziwnym zrządzeniem losu moje duszpasterskie
spotkania z ludźmi nie ograniczają się wyłącznie do
parafii. Sporo ich jest podczas dorocznych pielgrzymek, pieszych, i nie tylko, wycieczek, rekolekcji, a
nawet w pracy ze scholami i zespołami. Kilka lat temu, sprowokowany przez redaktora Leszka Kopcia
z Polskiego Radia Wrocław, kilka razy uczestniczyłem w audycjach nocnych w Wielki Piątek i święta
Bożego Narodzenia. Ileż tam się wtedy ciekawych
rozmów ze słuchaczami prowadziło... Kiedyś, pracując jeszcze we Wrocławiu, powiedziałem na antenie, że można przyjść do mnie do spowiedzi o
każdej porze. No i doczekałem się... Piękne są te
nocne Polaków rozmowy. Otwartość na ludzi zawsze owocuje. Nawet jeśli – jak w Ludowie – słucha się uwag na temat kazania czy posunięć duszpasterskich, o co prosiłem ludzi na samym początku proboszczowania. Po co mają „za plecami” mówić, co im się nie podoba.

Zapraszamy do kościoła
 W niedzie i święta: Ludów Śl. – 8.00, 11.30,
Kurczów – 9.45
 W dni powszednie: 16.00 (zimą); 17.00 (wiosną
i jesienią); 18.00 (latem). W czwartki – Msza
w Kurczowie

