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Do swojego święta, a także do ob-
chodów Wielkanocy, wspólno-

ta przygotowywała się, uczestnicząc 
w rekolekcjach, które głosił ks. ka-
nonik Andrzej Pajdak, proboszcz z 
Piskorzyny. Odpustowej Mszy św., spra-
wowanej 19 marca, przewodniczył bp 
Edward Janiak. Biskup udzielił również 
sakramentu bierzmowania 151-osobo-
wej grupie młodzieży z parafii. W wy-
głoszonej do gimnazjalistów kateche-
zie wezwał ich do zachowania postawy 
szacunku wobec starszych. – Nie znaj-
dziecie lepszych przyjaciół niż rodzi-

ce – mówił. Zachęcał 
też bierzmowanych, 
aby w ważnych mo-
mentach życia prosili 
Ducha Świętego o dar 
mądrości.

KUBA ŁUKOWSKI

ODPUST W PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP W WĄSOSZU

Bp E. Janiak 
poświęcił 
otrzymane
przez 
bierzmowanych 
krzyże

Wkrótce minie rok 
od śmierci Jana

Pawła II. Wiele osób podąża 
do Rzymu z pielgrzymką 
do jego grobu. Inni, by na 
nowo przeżyć spotkanie z 
nim, podejmują rozmaite 
inicjatywy – modlitewne, ar-
tystyczne, naukowe. Wszak 
rocznica papieskiego „od-
chodzenia do nieba” to do-
bry czas, by przywołać po 
raz kolejny jego osobę, jego 
słowa i przesłanie. Okazji 
do wspólnego przeżywa-
nia kwietniowej rocznicy 
w różnych częściach naszej 
archidiecezji znajdziemy 
wiele. We Wrocławiu od-
będzie się m.in. cykl spot-
kań w ramach Papieskiego 
Tygodnia. Jego niezwykle 
bogaty program przedsta-
wiamy na s. VII. 

Dolnośląska delegacja w Wiecznym Mieście 

Do Rzymu na skrzydłach 
Przed pierwszą rocznicą śmierci 
Jana Pawła II 140 przedstawicieli 
Dolnego Śląska złożyło wizytę
przy papieskim grobie.

Jednodniowa pielgrzym-
ka – zorganizowana przez 
Katolickie Radio Rodzina we 
współpracy z Portem Lotni-
czym im. Mikołaja Koperni-
ka we Wrocławiu – wyruszy-
ła do Rzymu 18 marca, spe-
cjalnie wynajętym samolo-
tem. Wśród uczestników wy-
prawy znaleźli się przedstawi-
ciele duchowieństwa, posłów
i senatorów, władz miejskich 
i wojewódzkich, a także ludzi 
nauki i przedsiębiorców. Po na-
wiedzeniu grobu Jana Pawła II
pielgrzymi wzięli udział w 
koncelebrowanej Mszy św. w 
Bazylice św. Piotra. Przewod-
niczył jej dyrektor Radia Ro-
dzina ks. Cezary Chwilczyń-
ski. „Wszystkie drogi prowa-
dzą do Rzymu” – mówił w ho-
milii ks. Zbigniew Orda, oj-
ciec duchowny archidiecezjal-
nej rozgłośni. Dziś te drogi 

zdążają do grobu św. 
Piotra. Zmierzają też 
do miejsca spoczyn-
ku jego następcy, Jana 
Pawła II. „Tam, gdzie 
Piotr, tam Kościół” – przypo-
mniał kaznodzieja, mówiąc o 
trwaniu w łączności z następ-
cami Apostoła.

Po południu dolnośląscy 
pielgrzymi wyruszyli na ulice 
Wiecznego Miasta. Pod opieką 

polskich księży studiu-
jących w Rzymie mieli 
okazję odwiedzić mię-
dzy innymi Koloseum, 
Forum Romanum, Pan-

teon czy najsłynniejsze rzym-
skie place. 

Patronat medialny nad piel-
grzymką objęły redakcje wroc-
ławskiego „Gościa Niedzielne-
go” i „Niedzieli”.

AGATA COMBIK

W kolejce
do grobu
Jana Pawła II
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AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ
  Jak wyrażamy naszą PAMIĘĆ O 

JANIE PAWLE II? – prezentacja 
pomysłów i inicjatyw
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Opowieść o miłości

„VERBUM CUM MUSI-
CA”. Kolejne spotkanie bi-
blijno-muzyczne odbyło się 
19 marca w auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego. Tym 
razem jego gośćmi byli bp 
Andrzej Siemieniewski i chór 
„Marianum” z kościoła uniwer-
syteckiego we Wrocławiu (na 
zdjęciu). W programie wieczo-
ru znalazły się dwa bloki mu-
zyczne, przedzielone wykła-
dem pt. „Historia miłości, któ-
rą opowiada nam Bóg”. Aktor 
Teatru Polskiego wprowadził 
słuchaczy w tematykę frag-
mentem encykliki Benedykta 
XVI „Deus caritas est”, a chór 
„Marianum”, kierowany przez 
Marka Zborowskiego, wyko-
nał utwory sakralne, wśród 

których znalazły się fragmen-
ty bachowskiej „Pasji we-
dług św. Mateusza”, psalmy 
Mikołaja Gomółki, „Agnus Dei” 
Wojciecha Kilara. Słuchaczy 
urzekło wieńczące koncert wy-
konanie „Ave Maria”.
Wykład bpa A. Siemieniewskiego 
był refleksją wokół Biblii i próbą 
odpowiedzi na pytanie, czym 
jest Pismo Święte dla chrześci-
janina. Pytań zresztą padło te-
go wieczoru wiele: Czy jesteśmy 
ludem Księgi? Czy Biblia jest li-
stem Boga do człowieka? Czym 
różni się od innych świętych 
ksiąg? Refleksja końcowa prele-
genta była zaskakująca: na kar-
tach Pisma Świętego zapisana 
jest opowieść o miłości – „love 
story” Boga do człowieka!

Ks. Przemysław Gondek nie żyje
BYŁY PROBOSZCZ W RA-
DWANICACH I URAZIE 
zmarł 11 marca w Domu Księży 
Emerytów we Wrocławiu, w 48. 
roku kapłaństwa, w wieku 74 lat. 
Urodził się w Jarosławiu 2 mar-
ca 1932 r., święcenia kapłańskie 
przyjął we Wrocławiu 15 czerw-
ca 1958 r. Był wikariuszem w 
Raciborowicach koło Bolesławca, 
Jutrzynie, w parafii pw. Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu oraz we 
Wrocławiu, na Księżu Małym, 

w parafii pw. MB Wspomożenia 
Wiernych. Od 1965 r. praco-
wał jako proboszcz parafii w 
Radwanicach. Po 21 latach ob-
jął parafię w Urazie, gdzie pra-
cował do 2004 r., kiedy to prze-
szedł na emeryturę i zamieszkał 
w DKE. Msza św. pogrzebowa 
pod przewodnictwem abp. M. 
Gołębiewskiego została odpra-
wiona w katedrze 15 marca. Ks. 
P. Gondek został pochowany na 
cmentarzu przy ul. Bardzkiej.

Gość w RR i internecie
RADIO RODZINA 
(92 FM) prezentu-
je co tydzień najnow-
sze wydanie „Gościa 
Niedzielnego” w soboty 
o godz. 20.30 i w nie-
dziele o 9.40. Polecamy 
również dział „aktualno-
ści” na stronie internetowej 

archidiecezji www.archi-
diecezja.wroc.pl.
Radiowe transmisje wiel-
kopostnych nabożeństw 
z archikatedry wrocław-
skiej nadawane są w piąt-
ki o godz. 18.00 (Droga 
Krzyżowa) i w niedziele o 

godz. 18.00 (Gorzkie Żale).

Dostali pracę
MIKOSZÓW. Trzydziestu nie-
pełnosprawnych Dolnoślązaków 
dostało pracę w prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Świętego 
Celestyna Zakładzie Aktywności 
Zawodowej w Mikoszowie ko-
ło Strzelina. Zatrudnione w nim 
osoby zajmują się m.in. cerami-
ką, rękodzielnictwem i poligra-
fią. Będą otrzymywać wynagro-

dzenie uzależnione od zysków 
ze sprzedaży produktów swojej 
pracy. 13 marca, podczas oficjal-
nego otwarcia, zakład poświę-
cił bp Andrzej Siemieniewski. 
Aktywizacja zawodowa niepeł-
nosprawnych w Mikoszowie sta-
ła się możliwa dzięki m.in. po-
mocy finansowej dolnośląskiego 
urzędu marszałkowskiego.

U benedyktynek
NA DNI SKUPIENIA za-
praszają młodzież żeńską 
Benedyktynki od Nieustającej 
Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Spotkanie bę-

dzie trwać od 7.04 (począ-
tek o 15.00) do 9.04 przy ul. 
Przedwiośnie 76 we Wrocławiu. 
Zgłoszenia do 2.04 pod tel. 
071 330 41 04.

Koszykarze dla Papieża
MIĘDZYNARODOWY TUR- 
NIEJ KOSZYKARSKI JU-
NIORÓW, upamiętniający pon-
tyfikat Jana Pawła II, zostanie ro-
zegrany od 31.03 do 2.04 w Hali 
Sportowej „Kosynierka” przy ul. 
Mieszczańskiej we Wrocławiu. 
Ceremonia otwarcia odbędzie 
się 31.03 o godz. 17.00. W ko-
lejne dni rozgrywki będą się 
rozpoczynać o godz. 10.00. 
W turnieju – organizowanym 

przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży i Dolnośląski Związek 
Koszykówki – wezmą udział dru-
żyny chłopięce z miast związa-
nych z Janem Pawłem II, a tak-
że z Benedyktem XVI. Patronat 
honorowy nad imprezą objęli 
abp M. Gołębiewski oraz prezy-
dent Wrocławia R. Dutkiewicz. 
Patronat medialny sprawu-
je wrocławska redakcja „Gościa 
Niedzielnego”.

Prof. H. Schambeck na PWT
WROCŁAW. Prof. Herbert 
Schambeck (na zdjęciu) był goś-
ciem otwartego posiedzenia 
Wrocławskiego Towarzystwa 
Teologicznego, które odbyło się 
17 marca na Papieskim Wydziale 
Teologicznym. Współzałożyciel 
powołanej przez Jana Pawła II 
w r. 1994 Papieskiej Akademii 
Nauk Społecznych, były prze-
wodniczący parlamentu Austrii, 
doktor honoris causa PWT i 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
wygłosił wykład pt. „Możliwości 
demokracji wobec imperialne-
go relatywizmu według papie-
ża Benedykta XVI”. Prelegent 
podkreślił konieczność starań 
na rzecz poszanowania Bożych 
praw i godności człowieka we 
współczesnym świecie. Wyraził 
przy tym uznanie dla polskiej 
konstytucji, w której znalazło 
się odniesienie do Boga.
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 OŁAWA. W kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego, 31.03 po Mszy św. o godz. 18.00, 
odbędzie się „papieska” Droga Krzyżowa. 
W sobotę wierni pomodlą się w intencji 
sługi Bożego Jana Pawła II modlitwą różań-
cową. 2.04 mieszkańcy miasta zbiorą się na 
oławskim rynku, by modlić się wspólnie na 
Mszy św. o godz. 21.00.
 SOBÓTKA. Spotkania modlitewno-poe-
tyckie poświęcone osobie Jana Pawła II bę-
dą się odbywać od 31 marca do 2 kwietnia w 
kościele pw. św. Jakuba Apostoła. Początek 
codziennie o godzinie 20.30. 
 WROCŁAW. Parafia pw. św. Michała 
Archanioła. 1.04 odbędzie się międzyszkol-
ne spotkanie zatytułowane „Wyobraźnia mi-
łosierdzia w nauce Jana Pawła II”, zorganizo-
wane przez salezjańskie gimnazjum im. św. 
Edyty Stein. O godzinie 11.00 rozpocznie je 
Msza św. w kościele parafialnym.
 TRZEBNICA. 1.04, po Mszy św. o 
godz. 18.30 odbędzie się „papieska” 
Droga Krzyżowa przy ołtarzu polowym ko-
ło trzebnickiej bazyliki pw. św. Jadwigi.
 WROCŁAW. Parafia pw. św. Andrzeja 
Boboli. 1.04. po Mszy św. o godz. 18.00, od-
będzie się przygotowany przez młodzież wie-
czór wspomnień poświęcony Janowi Pawłowi 
II; 2.04. po Mszy św. o godz. 11.00 „papieski” 
program artystyczny przedstawią dzieci.
 OLEŚNICA ŚLĄSKA. W bazylice pw. 
św. Jana Apostoła i Ewangelisty 1.04 zosta-
nie odsłonięty obraz przedstawiający Jana 
Pawła II. 2.04 w kościele pw. Matki Bożej 
Miłosierdzia po Mszy św. wieczornej (godz. 
19.30) wierni będą mogli zobaczyć prezenta-
cję multimedialną poświęconą Papieżowi. O 
20.30 w obu oleśnickich parafiach rozpocznie 
się modlitwa, zakończona wyruszeniem pro-
cesji na pl. Zwycięstwa, gdzie o 21.37 zosta-
nie odśpiewany Apel Jasnogórski. 
 SUŁÓW. 2 kwietnia o godz. 18.00, 
pod przewodnictwem ks. Zbigniewa 
Porębskiego SDB, na sułowskim rynku 
sprawowana będzie Msza św. w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła II.
 BRZEG. Parafie organizują wspólne spot-
kanie modlitewne, które rozpocznie się 2.04. 
o godz. 19.30 na pl. Zamkowym, przy koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Zebrani 
– z zapalonymi białymi świecami – przej-
dą w modlitewnym pochodzie przez miasto 
do kościoła pw. św. Mikołaja. O 20.30 rozpo-
cznie się tam Eucharystia, zakończona o godz. 
21.37 Apelem Jasnogórskim. 

Tydzień Papieski we Wrocławiu – s. VII

W rocznicę śmierci Jana Pawła II

Wybrane 
wydarzenia 
w diecezji

Biskup Andrzej Siemieniewski podkre-
śla natomiast, że jedynym sensem zada-
wania pytań przez kapłana w konfesjonale 
powinna być pomoc osobie spowiadającej 
się w zdemaskowaniu całej prawdy o grze-
chu. Dzięki temu spowiednik lepiej rozu-
mie też penitenta.

Blisko dwieście osób, głównie mło-
dych, wzięło udział w panelu dyskusyj-
nym na temat spowiedzi w auli Papie-
skiego Wydziału Teologicznego, w nie-
dzielę 19 marca. Łukasz Ludwina, pro-
wadzący spotkanie, pytał między innymi 
o granice dociekania szczegółów zwią-
zanych z grzechem i o to, czy spowiedź 
u znajomego księdza nie spowoduje, 
że zacznie patrzyć na nas przez pry-
zmat wyznanych grzechów. „ Jakoś nigdy 
nie przyszło mi to do głowy – odpowia-
dał na to ostatnie pytanie bp A. Siemie-
niewski – i pewnie innym księżom też 
nie. Warto również pamiętać, że chrześ-
cijaństwo ma charakter wybitnie wspól-
notowy, więc mamy prawo do tego, by 
we wspólnocie dzielić nie tylko nasze 
sukcesy, radości, ale też smutki i prob-
lemy”. W tym kontekście biskup prze-
strzegł przed pokusą zamykania grzechu 
wyłącznie do sfery indywidualnej. Po-
twierdził to również Jacek Wiszniowski, 
lider wspólnoty Hallelu Jah, który mó-
wił o potrzebie wzajemnej troski o życie 
sakramentalne. „Stawianie pytań przez 
najbliższych o nasze przystępowanie do 

sakramentów działa mo-
bilizująco” – zauważył.

O tym, że przeżywa-
nie spowiedzi w wymia-
rze społecznym ma duże 
znaczenie, przekonana 
jest także Małgorzata Juźwin. „ Jeśli ota-
cza nas atmosfera przyjaźni i zrozumie-
nia, lepiej możemy poznać samych sie-
bie” – mówi. Jej zdaniem, wsłuchiwanie 
się w opinie innych na nasz temat może 
być bardzo pomocne przy rachunku su-
mienia. A że bywa z nim różnie, potwier-
dził to katecheta Tomasz Piechnik. Wspo-
minając dyskusje z uczniami, zauważył, 
że w ich spowiedziach często pojawia się 
nieszczerość i niechęć przyznania się do 
grzechów. „Dorośli też mają z tym kłopot 
– dodał Jacek Jureczko. – Wstyd przed 
spowiedzią paraliżuje, ale jeśli go poko-
nujemy, zyskujemy prawdziwą radość ży-
cia”. Wspominając własne doświadcze-
nia, podkreślił, że odważne i szczere sta-
nięcie wobec grzechów pomaga doznać 
uzdrawiającego działania Boga, który nas 
kocha”. A że nie jest to łatwe, dlatego 
trzeba robić wszystko, by uchronić w so-
bie ów stan ducha – sugerował ks. Paweł 
Cembrowicz. – Warto trudzić się, by zna-
leźć najlepsze warunki do spowiedzi.

Spotkanie zorganizowała wrocławska 
redakcja „Gościa Niedzielnego” wraz ze 
wspólnotą Hallelu Jah i serwisem interne-
towym „Apologetyka”. Punktem wyjścia 
do dyskusji był wielkopostny dodatek do 
wrocławskiej edycji „GN” „Porozmawiajmy 
o naszej wierze. Spowiedź – szansa na po-
kój z Bogiem”.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Wielkopostny panel dyskusyjny o spowiedzi

Kłopotliwy sakrament
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Dyskusja 
panelowa 

o spowiedzi

„Jeśli masz kłopoty z rachunkiem sumienia, 
to zacznij traktować go jak rozmowę 
z Bogiem” – radzi ks. Włodzimierz Wołyniec.
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PRZYKŁAD
ROMAN PTAK, NAUCZYCIEL MA-
TEMATYKI W SP NR 78 WE 
WROCŁAWIU

– Nie pracowa-
łem wcześniej z 
dziećmi z pora-
żeniem mózgo-
wym, trochę się 
zatem obawia-

łem, gdy zostałem przydzie-
lony do prowadzenia zajęć 
z Damianem. Doszliśmy jed-
nak bardzo szybko do poro-
zumienia. Pracujemy już ra-
zem przeszło 6 lat. Nie wy-
obrażam sobie, że nasz kon-
takt się skończy, zależy mi na 
relacji z nim. Często stawiam 
go jako przykład innym dzie-
ciom, bo jest niezwykle obo-
wiązkowy i odpowiedzialny.

AGATA ANIOŁ, WOLONTARIUSZ-
KA, STUDENTKA IV ROKU ARCHI-
TEKTURY

– W duszpaster-
stwie przeczy-
tałam ulotkę; 
ostatnie jej zda-
nie: „Picie i cia-
sto gratis”. Tak 

mnie to rozśmieszyło, że po-
stanowiłam przyjść. Damian 
„przyciąga” ludzi przez swo-
je pogodne usposobienie. 
Zaraziła mnie emanująca z 
niego radość. Oboje czerpie-
my korzyści z tych spotkań. 
Przebywanie z Damianem 
uświadomiło mi, że moje 
problemy nic nie znaczą.

MONIKA KARPIEL, MAMA 12- 
-LETNIEGO MARIUSZA Z PORAŻE-
NIEM MÓZGOWYM

– Mój syn jest w 
dużo gorszym 
stanie niż Da-
mian, nie rusza 
się, jest uzależ-
niony od drugiej 

osoby. Opiekuję się Mariu-
szem 24 godziny na dobę. 
Uważam, że każda matka na 
moim miejscu zrobiłaby po-
dobnie. Często myślę, jak-
by to było, gdyby był zdro-
wy, chciałabym usłyszeć, jak 
mówi do mnie: „Mamo”. Pla-
nuję napisanie w przyszło-
ści książki o tym, co przeży-
wam. Na pewno komuś te 
doświadczenia pomogą.

Temat na wielkopostną refleksję – jeśli jest ci ciężko, przyjrzyj się, jak żyją inni

Cierpienie to nie przekleństwo 

Damian lubi z nią dys-
kutować w przerwie 
między poszczegól-
nymi blokami ćwicze-

niowymi. Czasami brakuje mu 
sił, aby dotrwać do końca pro-
wadzonych zajęć, wtedy absor-
buje Agatę różnymi opowieś-
ciami.

Chłopiec urodził się z dzie-
cięcym porażeniem mózgo-
wym; nie chodzi, porusza się 
na wózku inwalidzkim. Od kil-
ku miesięcy wolontariusze po-
magają mu w przeprowadza-
niu ćwiczeń usprawniających 
ręce, wzmacniających koordy-
nację wzrokowo-ruchową oraz 
pomagających zachować rów-
nowagę. Wcześniej wykonywał 
cały szereg innych ćwiczeń, wy-
korzystując metodę Domana. 
Rehabilitacja według tej meto-
dy trwa już ponad 15 lat. Ro-
dzice zdecydowali się na nią, 

gdy chłopiec miał 3 lata. Wie-
rzą, że ich dziecko będzie całko-
wicie sprawne.

W metodzie Domana wyko-
rzystuje się odpowiednie sygna-
ły, bodźce, dzięki  którym nastę-
puje u dziecka rozwój poszcze-
gólnych zmysłów. „Przez te la-
ta ćwiczeń widzę poprawę u sy-
na; wytrwałość przynosi efekty” 
– przyznaje Ewa, mama chłop-
ca. W związku z tym, że metoda 
ta wymaga zaangażowania wie-
lu osób, przez mieszkanie pań-
stwa Lagoritis przewinęły się 
setki młodych ludzi, studentów. 
„Zaczęło się od pomocy dziew-
cząt z wrocławskiego liceum 
sióstr urszulanek, później ogło-
szenia umieszczaliśmy w dusz-
pasterstwie akademickim przy 
klasztorze dominikanów, wte-
dy zgłosiło się sporo studen-
tów pedagogiki” – dodaje Geor-
gios, tato Damiana. Współpra-
ca ze studentami resocjalizacji 
zaowocowała później wizytami 
Damiana na zajęciach na uczel-
ni. Dzielił się swoimi doświad-
czeniami i efektami stosowa-
nej metody.

Wśród ludzi  
dobrej woli
Pani Ewa energicznie odsu-

wa fotel syna od biurka. Chętnie 
i bez oporów opowiada o swo-
ich doświadczeniach: „Był czas, 
że żyło nam się bardzo ciężko, 
w ciągłej niepewności, co spot-
ka nas jutro. Ale Pan Bóg nad na-
mi czuwał, zawsze posyłał nam 
dobrych ludzi. Na naszej dro-
dze spotykaliśmy i spotykamy 
nadal wiele osób, które poma-
gają przetrwać trudne chwile”. 
Damian porusza się na wózku 
inwalidzkim, który pozwala mu 
normalnie funkcjonować wśród 
innych ludzi. Jest bardzo towa-
rzyski, ceni sobie każdą rela-
cję z drugim człowiekiem. Kie-
dy jego rodziców nie stać było 

na wózek, z pomocą przyszła 
siostra Elżbieta, salezjanka, któ-
ra wśród dzieci zorganizowa-
ła zbiórkę pieniędzy. W ciągu 
trzech dni uzbierano nawet wię-
cej niż tylko na wózek. „Oni ot-
worzyli swoje serca, aby pomóc 
Damianowi, tak bardzo jest im 
bliski. Myślę, że w głównej mie-
rze wynika to z faktu, że jest on 

Już od przedpokoju słychać  
przekomarzanie się 

 przeplatane 
szczerym 

śmiechem. Właśnie 
kończą się codzienne 

zajęcia ruchowe w domu 
państwa Lagoritis.  

Tym razem  
pomagała Agata.

tekst 
PAULINA ZIEMBIŃSKA

zdjęcia 
PAWEŁ ZIEMBIŃSKI
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Temat na wielkopostną refleksję – jeśli jest ci ciężko, przyjrzyj się, jak żyją inni

Cierpienie to nie przekleństwo 

bardzo komunikatywny i otwar-
ty na innych ludzi. Jest żywym 
przykładem na to, że cierpienie 
to nie przekleństwo” – wspomi-
na siostra Elżbieta.

Ewa i Georgios nigdy nie li-
czyli, że ktoś ich pokieruje, sa-
mi szukali różnych źródeł po-
mocy dla swojego syna. Od kil-
kunastu lat należą do Funda-

cji „Dom Rodzinnej Rehabilita-
cji Dzieci z Porażeniem Mózgo-
wym” w Opolu oraz do „Dolno-
śląskiego Stowarzyszenia Dzie-
ci z Porażeniem Mózgowym” 
we Wrocławiu. Dzięki temu 
Damian ma kontakt z innymi 
dziećmi, które, podobnie jak 
on, funkcjonują nieco inaczej 
w społeczeństwie. Wsparciem 
dla niego i rodziny jest tak-
że Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Dzięki tym or-
ganizacjom otrzymał dofinan-
sowanie do rehabilitacyjnego 
fotela, tulei do ćwiczeń oraz 
komputera, który pomaga w 
nauce i często służy do kontak-
tów z rówieśnikami.

Marzenia i bariery 
architektoniczne
Nazywa siebie melomanem. 

Uwielbia muzykę klasyczną. Ta 
pasja skłoniła go do stworzenia 
wraz z nauczycielem matema-
tyki strony internetowej, dedy-
kowanej w głównej mierze ulu-
bionym kompozytorom. Wraz 
z tatą często chodzi na kon-
certy, gdy tylko sprzyjają temu 
warunki atmosferyczne. „Zimą 
nie wychodzimy z Damianem 

na spacer, bo 
marznie w no-
gi, więc nie 
narażamy go 
na przeziębie-
nia” – tłuma-
czy Ewa. Ale 
z nastaniem 

wiosny żadne miejsce nie jest 
im obce.

Jak każdy uczeń II klasy li-
ceum, Damian zastanawia się 
nad swoją przyszłością. Chciał-
by studiować informatykę, ale 
obawia się barier... architekto-
nicznych. Niestety, większość 
budynków szkół wyższych nie 
jest dostosowana w pełni dla 

osób niesprawnych. Jednak nie 
traci nadziei, wierzy, że marze-
nia uda mu się zrealizować.

Obok zamiłowań informatycz-
nych Damian ma również niesa-
mowite zdolności humanistycz-
ne, recytatorskie. Przez ostatnie 
lata otrzymywał nagrody w szkol-
nych konkursach recytatorskich, 
a na etapie międzyszkolnym zo-
stał wyróżniony. Najcenniejsze 
jest dla niego jednak III miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Li-
terackim „Kochany Ojcze Świę-
ty”. Napisał wtedy list do Papieża, 
w którym wyraził swoje najskryt-
sze marzenia: „Bardzo chciałbym 
móc chodzić, pograć w piłkę, 
zdobywać szczyty gór, częściej 
spotykać się z rówieśnikami. Wie-
rzę, że ćwicząc systematycznie, 
może uda mi się chodzić na włas-
nych nogach. Każdy z nas niesie 
swój krzyż”.

Bóg w rodzinie

Każdy, kto przyjdzie do La-
goritisów, czuje się jak w ro-
dzinie. Często oprócz ćwiczeń 
z Damianem jest czas na roz-
mowy, na wymianę poglądów. 
A uśmiech chłopca i jego niesa-
mowita dobroć są jak lekarstwo 
na każdy zły dzień. Trudno jed-
nak byłoby nieść radość, gdy-
by nie napełnianie się u źród-
ła. „Wierzę, że Pan Jezus poma-
ga nam, czuję Jego obecność w 
naszej rodzinie” – wyznaje pa-
ni Ewa. Damian ceni sobie to-
warzystwo każdego człowieka. 
„Jestem w otoczeniu ludzi, któ-
rzy zbliżają mnie do Boga. Kil-
ka razy byłem już na spotkaniu 
młodzieżowym u dominikanów. 
Jeśli tylko dam radę, będę syste-
matycznie tam przychodził” – 
mówi z przekonaniem.

Kasia, jego młodsza siostra, 
w gimnazjum przewodniczy-
ła grupie wolontariuszy, poma-
gała w świetlicy socjoterapeu-
tycznej, chodziła do przedszko-

la, gdzie czytała dzieciom baj-
ki. Ogromnie ceni swego bra-
ta i podziwia go: „Na jego miej-
scu nie wierzyłabym, że mogę 
jeszcze kiedyś być w pełni zdro-
wa. Nie jeździłabym już chyba 
na żadne obozy rehabilitacyjne. 
Brakowałoby mi na pewno jego 
niesamowitego optymizmu”.

Należałoby każdemu życzyć 
takiej radości i takiej siły do nie-
sienia krzyża, do zmagania się 
każdego dnia z cierpieniem. 

Cierpienie w życiu każ-
dego jest potrzebne, 

ale nie jest łatwo je przyjąć. 
Pogodzenie się Damiana z 
cierpieniem jest bardzo doj-
rzałe, to jest jego krzyż, któ-
ry dzielnie niesie przez życie. 
Patrząc na niego, widzę, że 
to przynosi owoce. Jest dla 
mnie przykładem człowieka 
przeżywającego godnie to, 
co zostało mu dane od Boga. 
Pan Bóg czyni przez niego 
cuda. Chłopiec nie jest osobą 
anonimową, często przeby-
wa wśród swoich rówieśni-
ków. Dzieci bardzo pozytyw-
nie go przyjmują, przyjaźnią 
się z nim. Nikt nie boi się je-
go „sztywnej” ręki, nie kryty-
kuje go ze względu na jego 
„inność”. Jest bardzo otwar-
ty na drugiego człowieka, 
jeździ ze scholą na wszyst-
kie festiwale, zimowiska, ko-
lonie. Również w swojej ro-
dzinie jest orędownikiem ra-
dości i dobra. Wierzę, że te 
pokłady miłości czerpie od 
Jezusa, gdyż Damian bardzo 
dba o życie duchowe.

MOIM 
ZDANIEM

S. ELŻBIETA NIEPLA

salezjanka, katechetka

W rodzinie 
państwa 
Lagoritis panuje 
radość 
i optymizm
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Młodzi charyzmatycy zapraszają do wspólnej modlitwy za miasto

Zakochani we Wrocławiu
Z Jackiem Geremeszem  
i Robertem Ruszczakiem, 
inicjatorami  
„Modlitwy za miasto”,  
rozmawia Jacek Jureczko.

O nasze małe ojczyzny moż-
na się troszczyć na wiele spo-
sobów. Mieszkaniec każdego 
miasta, wioski, może „na swo-
im podwórku” dbać o dobro 
wszystkich. Inicjatywa człon-
ków wrocławskiej wspólnoty 
Hallelu Jah ukierunkowana jest 
na modlitwę. Raz w miesią-
cu proszą Boga o łaskę nawró-
cenia dla wrocławian, o odna-
wiające spotkanie z Jezusem, 
moralność zgodną z duchem 
Ewangelii.

JACEK JURECZKO: Skąd wziął się 
pomysł takich spotkań?

JACEK GEREMESZ: – Ich inicja-
torem jest Robert Ruszczak, 
ale i w moim sercu zawsze było 
pragnienie wyjścia z Ewangelią 
na zewnątrz. Jest to też forma 
współpracy z innymi wspólno-
tami katolickimi. Chcemy się 
jednoczyć w działaniu, do któ-
rego powołał nas Jezus Chry-
stus. Modląc się za Wrocław, 
wyrażamy miłość do ludzi i 
troskę o duchowy i fizyczny 
rozwój tego miejsca. Wypra-
szamy sprawiedliwość dla sła-
bych i mądrość dla sprawu-
jących władzę. Pragniemy, by 
wszyscy, którzy przychodzą na 
te spotkania, doświadczali Bo-
żej obecności, zmiany swojego 
życia, poznania wartości czło-
wieka i więzi Boga z nimi.

Gdzie można dowiedzieć się o 
waszych spotkaniach?

– Zwykle informacje 
umieszczamy na plakatach z 
logo (jego autorem jest Mar-
cin Oleksy), wysyłamy je w po-
staci elektronicznej do znajo-
mych, a ci do następnych osób. 
W czasach poczty elektronicz-
nej taka informacja rozchodzi 
się w zawrotnym tempie. Pla-

katy rozwieszamy też 
w miejscach publicz-
nych (kościoły, szkoły 
itp.). Jest też projekt 
powstania strony in-
ternetowej, która bę-
dzie dotyczyła „Modli-
twy za miasto”.

Robercie, opowiedz, jak do-
szło do pierwszego spotka-
nia?

ROBERT RUSZCZAK: – Zaczę-
ło się od pragnienia organi-
zowania koncertów ewangeli-
zacyjnych i podpatrzenia po-
mysłu grupy muzyków z Po-
znania, którzy organizują „Nie-
dzielne Wielbienie”. Kiedy po-
znałem wspólnotę Hallelu Jah, 
zacząłem uczestniczyć w spo-
tkaniach modlitewnych, szukać 
jeszcze intensywniej Boga w 
moim życiu. Na co dzień mia-
łem kontakt z różnymi „trud-
nymi” miejscami. Pracowałem 
między innymi w domu dziec-
ka, z zespołem „40, 30 na 70” 
koncertowaliśmy w więzie-
niach, „monarach”, ośrodkach 
wychowawczych. Zapragnąłem 
zrobić coś dla tych ludzi. Póź-
niej pomysł rozszerzył się na 

spotkania modlitew-
ne otwarte dla wszyst-
kich, w dobrej opra-
wie muzycznej, by po-
lecać Bogu wszystkich 
wrocławian: sprawu-
jących władzę w mie-

ście, pasterzy Kościoła, bied-
nych, samotnych, zagubionych. 
Podzieliłem się tym pragnie-
niem z Tomkiem Piechnikiem, 
liderem naszej wspólnoty. Po-
mysł się spodobał, informacja 
poszła dalej, do diecezjalnego 
koordynatora Odnowy w Du-
chu Świętym Sławka Czajkow-
skiego. Pierwsza modlitwa od-
była się 9 października 2005 
roku. Lutowa modlitwa była 
już piątą z kolei, nie licząc tej 
w czasie Dnia Papieskiego. Zo-
stała włączona do programu 
owej imprezy na życzenie Ra-
fała Dutkiewicza, prezydenta 
Wrocławia, który wie o naszej 
inicjatywie i jest nam bardzo 
przychylny.

A jakie macie plany na przy-
szłość?

– Wierzę, że to, co robimy, 
jest miłe Bogu. Bardzo chcemy, 
żeby jak najwięcej osób włą-

czało się w te modlitwy, cho-
ciaż wiem, że nie w ilości jest 
moc. Będziemy nadal organizo-
wać nasze spotkania, w zimo-
wych miesiącach w różnych pa-
rafiach Wrocławia, a w miesią-
cach letnich na powietrzu. Mam 
nadzieję, że modlitwę przed 
przerwą wakacyjną uda nam się 
zorganizować na wrocławskim 
Rynku. Byłoby pięknie. Chce-
my ogłaszać Boże królestwo i 
Dobrą Nowinę także osobom 
niewierzącym. Nie wstydzimy 
się wiary i nie chcemy zamykać 
się w gettach, oddając główne 
miejsca w mieście imprezom 
świeckim i komercyjnym. To Bo-
gu należą się największe sceny i 
najlepsze miejsca.

Czy zamierzacie swoją inicja-
tywą zainteresować inne ru-
chy?

– Nasze modlitwy rzeczywi-
ście mają specyfikę Odnowy w 
Duchu Świętym. Nie będziemy 
jednak zgłaszać naszego po-
mysłu do urzędu patentowe-
go. My też korzystamy z do-
świadczenia innych wspólnot. 
Wierzę, że z czasem przyłączą 
się do nas także inne ruchy, na 
przykład sympatycy wspólnoty 
Taizé, Ruch Światło–Życie, Ka-
tolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, duszpasterstwa akade-
mickie. Zapraszamy do modli-
twy wszystkich. Kochamy Wro-
cław i chcemy, żeby wszystkim 
żyło się tu dobrze, żeby mia-
stem nie rządził strach, samot-
ność, walka o przetrwanie i 
przemoc, ale miłość, wzajem-
na życzliwość, nadzieja i po-
kój. Bóg chce nam to dać! 

Modlitwa  
za Wrocław  
ma bardzo 
rodzinny 
charakter

JEŚLI…
jesteś zainteresowany organizo-
waniem podobnych spotkań z 
modlitwą w intencji mieszkańców 
Wrocławia, skontaktuj się e-ma-
ilowo z Robertem Ruszczakiem: 
robert@czterdziestu.pll
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1. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

Tydzień papieski we Wrocławiu
Obchody 1. rocznicy śmierci  
Jana Pawła II w stolicy Dolnego 
Śląska rozpoczną się Mszą św.  
w katedrze, 1 kwietnia.  
Zakończy je spotkanie w ramach 
cyklu „Verbum cum musica”,  
9 kwietnia. 

W programie papieskiego 
tygodnia znalazło się miejsce 
na modlitwę, koncerty, wykła-
dy, a także wystawy. Centralna 
Msza św. zostanie odprawiona 2 
kwietnia, na wrocławskim Ryn-
ku, pod przewodnictwem abp 
Mariana Gołębiewskiego. Oto 
program szczegółowy dni pa-
pieskich we Wrocławiu:
 1.04 (sobota), godz. 18.30, 
katedra pw. św. Jana Chrzciciela 
– Msza św. pod przewodni-
ctwem i z homilią bpa Edwarda 
Janiaka; po Mszy – miste-
rium Romana Kołakowskiego 
„Tajemnica światła, czyli Pieśń 
o Janie Pawle II”; Włodzimierz 
Szomański – „Largo żałobne”; 
W. Szomański – „Agnus Dei”; W. 
Szomański/, sł. R. Kołakowski – 
„Korona cierniowa”.
 2.04 (niedziela), godz. 18.00, 
Rynek wrocławski – Msza św. pod 
przewodnictwem i z homilią abpa 
Mariana Gołębiewskiego; godz. 
19.30 – modlitwa o pokój wyznaw-
ców różnych religii; godz. 20.15 – 
koncert „TOTUS TUUS” Gheorghe 
Zamfira (fletnia Pana); godz. 21.00 
– Apel Jasnogórski i wieczor-
ne czuwanie do 21.37 (prowa-
dzą Duszpasterstwa Akademickie: 
„Frassati”, „Przystań”).
 3.04 (poniedziałek), godz. 
18.00, bazylika mniejsza pw. św. 
Elżbiety (garnizonowa) – Msza św. 
pod przewodnictwem ks. pułk. 
Januarego Wątroby, proboszcza 
parafii wojskowo-cywilnej; homi-
lia – ks. prof. dr hab. Jan Krucina; 
wykład: „Papież Jan Paweł II i 
świat jego młodzieży”– ks. prof. 
Jan Krucina; koncert: J.S. Bach – 
Kantata BWV 21 „Ich hatte viel 
Bekümmernis” G.B. Pergolesi – 
„Miserere” (fragmenty).
 4.04 (wtorek), godz. 18.00, 
kościół pw. św. Karola Boromeusza 
(ul. Krucza) – Msza św. pod prze-

wodnictwem i z ho-
milią bpa Andrzeja 
Siemieniewskiego; wy-
kład: „Proboszcz świa-
ta – Jan Paweł II papież 
pielgrzym” – bp Andrzej 
Siemieniewski; koncert: J. Haydn 
– „Stabat Mater”.
 5.04 (środa), godz. 18.00, 
kościół pw. MB Królowej Pokoju 
(Popowice) – Msza św. pod prze-
wodnictwem o. Włodzimierza 
Jamrochy (OMI); homilia – ks. 
dr Janusz Czarny; wykład: „Jana 
Pawła II wizja cywilizacji miło-
ści” – ks. dr Janusz Czarny; kon-
cert: W. A. Mozart – Missa brevis 
F-dur KV 192.
  6.04 (czwartek), godz. 
18.00, kościół pw. Świętej 
Rodziny (Sępolno) – Msza św. 
z homilią – biskup świdnicki 
Ignacy Dec; wykład: „Fides et 
ratio w nauczaniu Jana Pawła II 
– Jan Paweł II i świat nauki” – 
prof.  dr hab. Tadeusz Luty, rek-
tor Politechniki Wrocławskiej; 
koncert: G. Faure – Requiem 
d–moll op. 48.
 7.04 (piątek), godz. 18.30, 
katedra pw. św. Jana Chrzciciela 
– Msza św. pod przewodnic-
twem ks. inf. Adama Drwięgi, 
proboszcza katedry; homilia – 
ks. prof. dr hab. Józef Pater, 
rektor PWT we Wrocławiu; wy-
kład: „Jan Paweł II i świat kultu-
ry” – dr Kazimierz Ujazdowski, 
minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego; koncert: W. A. 
Mozart – Requiem d-moll KV 626; 
godz. 19.30 – Droga Krzyżowa 
ulicami Wrocławia z udziałem 
abpa Mariana Gołębiewskiego. 
Wyjście sprzed gmachu główne-
go Uniwersytetu Wrocławskiego 

do bazyliki św. Elżbiety. 
Rozważania przy-
gotowują duszpa-
sterstwa akademic-
kie Wrocławia. Na 
zakończenie Drogi 

Krzyżowej Msza św. w bazylice 
św. Elżbiety.
 8.04 (sobota), godz. 18.00, 
kościół pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego (Gądów) – Msza 
św. pod przewodnictwem bpa 
Józefa Pazdura, homilia – ks. 
prof. dr hab. Roman Rogowski; 
wykład: „Bóg jest miłością: te-
stament Jana Pawła II i pro-
gram Benedykta XVI” – ks. prof. 
Roman Rogowski; koncert: K. 
Szymanowski – „Stabat Mater”.

Ponadto we Wrocławiu: 
 Od 27.03 do 9.04 – wysta-
wa fotografii na wrocławskim 
Rynku: „Jan Paweł II Święty: Aż 
po krańce ziemi”.
 29.03, godz. 19.30, kościół 
pw. św. Karola Boromeusza – 
koncert: „Pokolenie JP II”; wyko-
nawcy: 2TM 2,3, Maleo Reggae 
Rockers, Tomasz Budzyński.
 01.04–02.04, kościół pw. św. 
Wojciecha (pl. Dominikański), 
refektarz klasztoru – wystawa 
zdjęć „Wrocław pełen wdzięcz-
ności – pamięta”.
 30.03, godz. 19.00, kościół 
pw. św. Wojciecha – Msza św. z 
homilią; pieśni wielkopostne w 
wykonaniu Antoniny Krzysztoń.
 31.03, godz. 19.00, kościół 
pw. św. Wojciecha – Msza św. z 
homilią; Droga Krzyżowa ze sło-
wami Jana Pawła II.
 01.04, godz. 19.00, kościół 
pw. św. Wojciecha – Msza św. z 
homilią; modlitwa pamięci o Janie 
Pawle II.

 03.04, godz.19.00, CODA – 
kościół pw. św. Macieja – Msza 
św. z homilią; godz. 20.30 – 
„Pożyteczne jest dla was moje 
odejście, czyli dobrze, że umarł” – 
rozmowa studentów z zaproszo-
nymi gośćmi, będą to m.in.: prof. 
Alicja Szastyńska-Siemion – filolog 
klasyczny, prof. Jan Miodek – języ-
koznawca, prof. Czesław S. Nosal 
– psycholog, ks. prof. Roman E. 
Rogowski – teolog; godz. 21.30 – 
„Pieśń o Bogu ukrytym” – spektakl 
na podstawie poezji Jana Pawła II, 
reżyseria i adaptacja Jacek Bała; 
godz. 22.00 – koncert zespołu 
„Laska Mojżesza”.
 4.04,  godz. 19.00, cerkiew 
pw. św. Cyryla i Metodego – 
muzyka pasyjna Wschodu 
i Zachodu – Kameralny Chór 
Męski „Cantilena”.
 5.04,  godz. 20.00, Muzeum 
Architektury (ul. Bernardyńska) 
– projekt multimedialny PASJA 
2006.
 7.04, godz. 19.00, Opera 
Wrocławska – koncert: G. Verdi 
– „Requiem”.
 7.04, godz. 18.00, kościół pw. 
Matki Bożej Różańcowej (Złotniki) 
– Msza św. z homilią; koncert: J. 
Haydn – „Stabat Mater”.
 8.04, godz. 18.00, kościół 
pw. NSJ (pl. Grunwaldzki) – Msza 
św. z homilią; koncert:  J. Haydn 
– „Stabat Mater”.
 9.04, godz. 16.00, ko-
ściół pw. św. Augustyna (ul. 
Sudecka) – „Verbum cum musi-
ca”: wykład „Biblijne inspiracje 
encykliki Jana Pawła II »Dives 
in misericordia« o Bożym 
Miłosierdziu”– ks. dr Ryszard 
Zawadzki; koncert: Antonio 
Vivaldi – „Stabat Mater”.

Organizatorzy tygodnia pa-
pieskiego: Urząd Miejski Wrocła-
wia, Radio Rodzina, Filharmonia 
Wrocławska. Współorganizato-
rzy: Kuria Metropolitalna, dusz-
pasterstwa akademickie, Opera 
Wrocławska, Akademia Muzycz-
na, Polskie Stowarzyszenie Estra-
dowe „Polest”, Diecezjalne Dusz-
pasterstwo Młodzieży. Patronat 
medialny, między innymi: „Gość 
Niedzielny”, „Niedziela”, „Nowe 
Życie”, TVP 3.

Oprac. KS. JANUSZ  GORCZYCA

Msza święta  
za Jana Pawła II, 
Wrocław, Rynek, 
4 kwietnia 
2005 r.
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KS. JERZY 
BARAŃSKI

Pochodzi  z Bielawy. Świę-
cenia kapłańskie przy-
jął w 1977 r. we Wrocławiu. 
Pracował w Oławie, 
Wrocławiu i Lądku Zdroju. 
Od 18 lat jest proboszczem w 
Lutyni. Jego pasją są podró-
że. Zwiedził już całą Europę, 
część Ameryki Środkowej, 
Azji i Afryki.

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Lutyni – dekanat Wrocław Zachód (Leśnica)

Pod opieką św. Józefa

Zapraszamy do kościoła
  Niedziele i święta: kościół pomocniczy pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Lutyni – 8.00; 9.15; 10.30; 12.30; 
Gałów – 9.15, Radakowice – 10.30

  Dni powszednie: kościół parafialny – 18.00 (zimą), 19.00 
(latem); Gałów – 17.00 (czwartki), Radakowice – 17.00 
(piątki)

Kościół parafialny  
w Lutyni jest otoczony 
XVII-wiecznym murem 
obronnym, który nieraz 
stanowił schronienie  
dla mieszkańców. Dziś to 
lutynianie stoją murem  
za swoją parafią. 

Mieszkańcy Lutyni i 
okolicznych wsi należą do 
wspólnoty pw. św. Józe-
fa. Większość z nich ma 
swoje korzenie na Wscho-
dzie i w centralnej Pol-
sce, ale tutaj znaleźli swój 
drugi dom i założyli ro-
dziny. Proboszcz ks. Jerzy 
Barański mówi, że ludzie 
są tu życzliwi i chętnie 
sobie pomagają. Tak by-
ło choćby przed świętami 
Bożego Narodzenia, kiedy 
przynosili do parafii dary 
dla swoich najuboższych 
sąsiadów. W służbę cha-
rytatywną zaangażowana 
jest również wspólnota ru-
chu „Komunia i Wyzwole-
nie”, która nieprzerwanie 
od ponad 20 lat spotyka 
się na plebanii. Jej człon-
kowie włączają się też w 
prowadzenie nabożeństw, 
proponują mieszkańcom 
spotkania, np. przy wspól-
nym słuchaniu muzyki po-
ważnej. Najmłodsze para-
fianki spotykają się pod 
kierunkiem pani katechet-
ki, przygotowując śpiew 
i liturgię, a ministranta-
mi opiekuje się wikary ks. 
Wojciech Maszkiewski. 

Kochają  
Jana Pawła II
Największą radością 

proboszcza jest dosko-
nała współpraca między 

parafią a szkołą. Z niej 
narodziły się inicjatywy 
związane z upamiętnie-
niem Jana Pawła II. Już 
w maju szkole zosta-
nie nadane imię Papie-
ża Polaka. Do tej uro-
czystości nauczyciele, 
uczniowie i ich rodzi-
ce przygotowują się od 
początku roku szkolne-
go. Organizowane są 
wystawy, konkursy pla-
styczne i literackie; po-
wstają specjalne tabli-
ce prezentujące życie 
i nauczanie Ojca Świę-
tego, wspólnymi siła-
mi parafian ufundowa-
no popiersie Jana Paw-
ła II. W rocznicę śmier-
ci Papieża zostanie od-
prawiona specjalna 
Msza św. dla wszyst-
kich uczniów.

Dwie wieże

W równinnym krajo-
brazie okolic Lutyni gó-
rują sylwetki dwóch wież 
kościelnych. Jest to nie-
wątpliwy symbol dawne-
go zróżnicowania religij-
nego Śląska i bogatej hi-
storii tego miejsca – zna-
nego chociażby z bitwy, 
która rozegrała się pod 
Lutynią w 1757 r. Kościo-
ła parafialnego nie omi-
nęły zresztą zniszcze-
nia związane z tymi wal-
kami. Stojąca kilkadzie-
siąt metrów od niego 
XIX-wieczna świątynia 
w stylu neoromańskim 
dawniej służyła ewange-
likom, a dziś pełni funk-
cję kościoła pomocni-
czego. Kościół filialny w 
Gałowie jest prawdziwą 
dumą proboszcza. „Zbu-
dowaliśmy go dzięki lu-
dziom. To prawdziwa 

perełka” – mówi. Ks. J. 
Barański liczy też na po-
moc parafian przy plano-
wanej budowie kaplicz-
ki we Wróblowicach. 
Mieszkańcy tej wsi od 
lat spotykają się na mo-
dlitwie pod krzyżem na 
rozstaju dróg. 

Lutynia jest pełną 
uroku, historyczną miej-
scowością. Nie sposób 
nie zwrócić uwagi na 
piękną, wyremontowa-
ną bramę czy tajemni-
czy krzyż pokutny przy 
wjeździe do wsi. Ale naj-
ważniejszy jest duch po-
koju i modlitwy, który 
unosi się nad tym miej-
scem.

IZABELA MAŁYGA
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia jest podmiejska i coraz bardziej sta-
je się „sypialnią” dla ludzi, którzy codziennie dojeż-
dżają do Wrocławia do pracy i szkół, a wracają póź-
no. Swoje domy buduje tutaj dużo osób pochodzą-
cych z miasta. Są to często ludzie głęboko związa-
ni z Kościołem i z Panem Bogiem. Myślę, że z cza-
sem bardziej się zwiążą z naszą parafią. Moją naj-
większą troską jest człowiek – często bardzo zagu-
biony w dzisiejszym świecie. Nie może sobie zna-
leźć miejsca w pogoni za pieniądzem, a w korzy-
staniu z wolności brakuje mu odpowiedzialności. 
Uważam, że jest to spowodowane kryzysem w ro-
dzinie. Ja sam jestem bardzo związany z moimi bli-
skimi. Spotykam się z rodziną co tydzień, na nie-
dzielnym obiedzie u mamy. Ale – mimo że media 
pokazują nam tylko zło – na świecie jest więcej do-
bra i do niego trzeba dążyć. Przypomina mi się tutaj 
cytat z poezji Jerzego Lieberta, który umieściłem na 
moim obrazku prymicyjnym: „Uczyniwszy na wieki 
wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. Naszym 
zadaniem jest codziennie wybierać dobro.
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VIII

W północnej ścianie 
kościoła parafialnego 

zachowano kulę armatnią  
z czasów bitwy pod Lutynią


