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Wminiony poniedziałek, jeszcze w 
klimacie pielgrzymki Benedykta 

XVI, seminaryjna społeczność uczciła te-
goroczne rocznice święceń kapłańskich 
swych przełożonych. Z tej okazji zosta-
ła odprawiona Msza św. pod przewod-
nictwem kard. Henryka Gulbinowicza. 
Modlono się za Metropolitę Seniora, 
z okazji 21-lecia otrzymania purpu-
ry kardynalskiej, za kapłańskich 35-
latków – rektora ks. Mariana Biskupa 
i ks. Andrzeja Dziełaka, spowiedni-
ka kleryków; za ojca duchownego 
ks. Aleksandra Radeckiego (30-lecie 
święceń), a także za księży: Jana 
Adamarczuka, Juliana Rafałko, Pawła 

Cembrowicza (15-le-
cie), Krzysztofa Borec-
kiego i Krzysztofa 
Kantona (10-lecie).
KS. JANUSZ GORCZYCA

KAPŁAŃSKIE ROCZNICE WE WROCŁAWSKIM SEMINARIUM DUCHOWNYM 

Jubilaci od prawej: 
ks. A. Dziełak,
ks. M. Biskup,
ks. J. Adamarczuk

Byliśmy wszędzie, gdzie 
on. Za Papieżem podą-

żali nasi biskupi, alumni, dol-
nośląscy politycy i policjanci, 
ratownicy medyczni... Nie 
brakło młodzieży, dzieci, a 
także... więźniów, którzy po 
raz pierwszy mogli w zorga-
nizowanej pielgrzymce wyru-
szyć z zakładów karnych na 
spotkanie z Ojcem Świętym. 
Do Pasterza zmierzały 
wszystkie „owce”, nawet te 
odrobinę „czarne”, których 
drogi życia nie zawsze były 
proste. Towarzyszyliśmy mu 
w słońcu i w deszczu, w wi-
churze i w blaskach tęczy, 
która chwilami rozjaśniała 
pielgrzymi szlak. Dziś mijają 
powoli emocje i wzruszenia. 
Nadchodzi czas cichej me-
dytacji nad pozostawionym 
nam przesłaniem. Trwajmy w 
niej jak najdłużej. 

Pierwsze refleksje o pielgrzymce Benedykta XVI

Zastrzyk duchowej energii

KS. JANUSZ GORCZYCA: – Z czym 
pozostawił nas Ojciec Święty?

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI: – 
Zachęcił duchownych, aby nie 
ulegali zniechęceniu, bo ka-
płaństwo ma wielką moc. 
Świeccy kolejny raz usłyszeli 
wezwanie do dzielenia się wia-
rą. A młodzieży tłumaczył, co 
znaczy budować życie „na Ska-
le”. Widać było, że spontanicz-
ni, rozśpiewani młodzi szybko 
zdołali rozruszać Ojca Święte-
go. Z każdą chwilą coraz bar-
dziej poddawał się radosnej at-
mosferze. 

Czy Dolnoślązacy byli widocz-
ni podczas pielgrzymki?

– Było ich sporo, zarówno 
księży, jak i wiernych. Ogrom-
ny transparent z napisem 
„Wrocław” dostrzegł w Krako-
wie nawet kard. Joachim Mei-

sner z Kolonii, który 
pogratulował mi wspa-
niałej postawy naszych 
wiernych. 

Przejmująca była wi-
zyta w Auschwitz…

– Jestem pod wielkim wra-
żeniem sposobu, w jaki Pa-
pież ukazał istotę odniesienia 
do holokaustu, zagłady. Na-
zizm, niszcząc judaizm, nisz-
czył świadków Boga, a z dru-
giej strony niszczył też chrześ-

cijaństwo. Za rzad-
ko pamiętamy o tym, 
jak blisko siebie są te 
dwie religie.

Możemy liczyć na owo-
ce tych dni?

– Otrzymaliśmy potężny za-
strzyk duchowej energii. Oby-
śmy ją potrafili wykorzystać. 
Potrzebne będzie bez wątpie-
nia częste wracanie do papie-
skich przemówień, żeby nie 
utracić tych myśli. 

Abp
M. Gołębiewski 
podczas 
spotkania
z Benedyktem XVI

AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ
  O DWÓCH DOLNOŚLĄSKICH SZKO-

ŁACH przyjmujących imię 
Jana Pawła II
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Z abpem Marianem 
Gołębiewskim
rozmawia ks. Janusz Gorczyca
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Duszpasterze świata
WROCŁAW. „Niech również w 
waszym środowisku rozszerzają 
się wartości ewangeliczne: miłość, 
sprawiedliwość i pokój” – te sło-
wa Ojca Świętego Benedykta XVI 
znalazły się w liście skierowanym 
do uczestników VII Europejskiego 
Seminarium Katolickich Kapelanów 
Lotnictwa Cywilnego. W homilii, 
wygłoszonej po włosku, angielsku 
i polsku, abp Marian Gołębiewski, 
który przewodniczył Eucharystii 
inaugurującej seminarium 22 ma-
ja w katedrze wrocławskiej, zwró-
cił uwagę na specyficzną rolę ka-
pelanów posługujących na lotni-
skach. „Nie mają parafii i z wier-
nymi spotykają się tylko na chwi-
lę. Jednak ludzie przebywający na 
lotniskach często znajdują się w 
przełomowych momentach ży-
cia. Trzeba to dobrze wykorzy-
stać” – mówił. Z uczestnikami se-
minarium spotkali się również 
bp Edward Janiak, przewodniczą-
cy episkopalnej rady ds. migracji, 
oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent 
Wrocławia. Obrady trwały w Domu 
Jana Pawła II do 25 maja, a prowa-
dzone były w ramach Papieskiej 

Rady Duszpasterstwa Emigrantów 
i Podróżnych. Ich uczestnicy roz-
mawiali na temat wyzwań dusz-
pasterskich, wynikających ze wzra-
stającego ustawicznie natężenia 
ruchu lotniczego. Obradujący we 
Wrocławiu kapelani wybrali rów-
nież nowego sekretarza general-
nego. Został nim ks. David Lacy 
(na zdjęciu), posługujący na lot-
nisku w Birmingham. Zastąpił on 
ks. Sławomira Kaweckiego, koń-
czącego drugą, pięcioletnią ka-
dencję. Następne seminarium za-
planowano na maj 2008 r., w 
Birmingham.
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Muzyczny jubileusz
OLEŚNICA. Uroczyste ob-
chody 40-lecia Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Fryderyka Chopina odbyły się 23 
maja w Oleśnicy. Mszę św. w in-
tencji nauczycieli i uczniów szko-
ły odprawił bp Edward Janiak. W 
części artystycznej zgromadzeni 
w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu wy-
słuchali koncertu w wykonaniu 
uczniów. W Państwowej Szkole 

Muzycznej w Oleśnicy gry na in-
strumentach uczy się niemal 200 
osób. Od 1991 r. szkoła jest or-
ganizatorem Ogólnopolskich 
Warsztatów Skrzypcowych pod 
patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Organizuje cykliczne koncerty 
pod hasłem „Wiolinek dla przed-
szkolaków”, „Z muzyczną wizy-
tą” oraz liczne koncerty uznanych 
wirtuozów oraz swych uczniów.

Wratislavia sacra
ZAKONOM WROCŁAWIA 
była poświęcona VI edycja kon-
kursu „Wratislavia sacra”, orga-
nizowanego przez Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia i Koło 
Przewodników „Rzepiór”. W 

kategorii szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajęła Jadwiga 
Aniszczyk, a w gronie gimnazja-
listów zwyciężył Paweł Milejski. 
Konkursowi patronuje wrocław-
skie Muzeum Archidiecezjalne.

Tym razem o pieniądzach
PAWEŁ NOWAKOWSKI, pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego, był go-
ściem Obywatelskiej Szkoły 
Samorządowej. Kolejna tura zajęć 
tej ekskluzywnej szkoły lokalnych 
elit samorządowych odbyła się w 
Domu Jana Pawła II na Ostrowie 
Tumskim 20 maja. Spotkanie było 
poświęcone gospodarce finanso-
wej samorządów. W debacie wzię-
ła udział także Aleksandra Natalli-
-Świat, posłanka PiS, przewodni-
cząca Sejmowej Komisji Finansów 

Publicznych, oraz Zbigniew 
Dynak, podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Finansów. OSS po-
wstała z inicjatywy Stowarzyszenia 
Centrum Konserwatywne oraz 
Obywatelskiego Stowarzyszenia 
Uwłaszczeniowego we Wrocła-
wiu. Szkoła prowadzi cykl szko-
leń przygotowujących do rzetel-
nej pracy w samorządzie lokal-
nym, w duchu etyki chrześcijań-
skiej i patriotyzmu. Patronat me-
dialny nad OSS sprawuje „Gość 
Niedzielny” i Radio „Rodzina”.

GN w TVP3 i Radiu Rodzina
PROGRAM „W KRĘGU WIA-
RY” emitowany przez TVP3 
Wrocław, w sobotę o godz. 
17.00, zaprasza do śledzenia 
wydarzeń z życia Kościoła w 
trzech dolnośląskich diece-
zjach. W cotygodniowym ser-
wisie informacyjnym także za-
powiedź najnowszego wyda-
nia GN.

RADIO RODZINA na falach 
92 FM co tydzień prezentu-
je najnowsze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Audycje z za-
powiedziami można słuchać w 
soboty o godz. 20.30 i w nie-
dziele o 9.40. Fragmenty teks-
tów zamieszczane są w dziale 
„aktualności” na stronie www.
archidiecezja.wroc.pl

Święcenia u franciszkanów
GÓRA ŚW. ANNY. Prowincja 
św. Jadwigi Zakonu Braci 
Mniejszych wzbogaciła się o 
pięciu nowych kapłanów (na 
zdjęciu) i trzech diakonów. 
Uroczystość święceń odbyła się 
20 maja na Górze św. Anny. Z 
rąk abp. Alfonsa Nossola świę-
cenia diakonatu otrzymali bra-
cia Fidelis Skibiński, Ambroży 

Pampuch i Augustyn Feliszek, 
natomiast święcenia prezbi-
teratu – Kacper Nowakowski, 
Rufin Szamański, Wawrzyniec 
Wojtyra, Honorat Suchodolski 
i Florian Malcherczyk. 
Uroczystość święceń wpisała 
się w obchody 350-lecia przy-
bycia franciszkanów na Górę 
św. Anny.

BR
. S

Z
C

Z
EP

AN
 O

FM

Patron odzyskał twarz
ZREKONSTRUOWANE OB-
LICZE BŁ. CZESŁAWA, pa-
trona Wrocławia, pierwsze-
go przeora wrocławskich do-
minikanów, zostanie publicznie 
ukazane w sobotę 10 czerwca. 
W refektarzu ojców dominika-
nów, o godz.11.00, rozpocznie 
się sesja naukowa, którą otwo-
rzą: Rafał Dutkiewicz, prezydent 
Wrocławia, i przeor dominika-
nów o. Przemysław Ciesielski OP. 
Z wykładów dowiemy się m.in., 
jak Błogosławionego opisywali 
jego współbracia, w jaki spo-

sób przedstawiała go dotychcza-
sowa ikonografia oraz poznamy 
historię kaplicy, w której spo-
czywają jego doczesne szczątki. 
W programie sesji także projek-
cja filmu „Śladami bł. Czesława”, 
zrealizowanego przez Marcina 
Bradke. Uroczystości zakończy 
Msza św. w intencji kanoniza-
cji bł. Czesława. W niedzielę 11 
czerwca o godzinie 12.00 w ko-
ściele pw. św. Wojciecha od-
prawi ją nowy prowincjał pol-
skich dominikanów o. Krzysztof 
Popławski OP.
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Pod patronatem GN

Dla dzieci
Zapraszamy na koncert cha-

rytatywny na rzecz dzieci 
z domu dziecka w Krzydlinie 
Małej. Odbędzie się on w 
Filharmonii Wrocławskiej 5 
czerwca, o godz. 18.00.

Publiczności zaprezentują 
się: Sambor Dudziński – aktor 
wrocławskiego Teatru Muzycz-
nego CAPITOL, zespół muzyki 
chrześcijańskiej „30,40 na 70”, 
a także „Wolna Grupa Bukowi-
na”. Patronat honorowy nad 
imprezą objął wojewoda dol-
nośląski Krzysztof Grzelczyk, 
wiceprezydent Wrocławia Jaro-
sław Obremski, abp Marian Go-
łębiewski, dyrektor Filharmo-
nii Andrzej Kosendiak. Patro-
nat medialny: „Gość Niedziel-
ny” i Radio „Rodzina”. W pro-
gramie przewidziany jest tak-
że występ dzieci, aukcja prac 
dziecięcych oraz degustacja 
ciast klasztornych. 

W góry z JP2
Wspólnota charyzmatycz-

na Hallelu Jah zapra-
sza na obóz młodzieżowy JP2 
Powertime 2006 w Murzasichlu 
koło Zakopanego, pod hasłem 
„Musice od siebie wymagać”. 
Wyjazd będzie miał na celu za-
równo wypoczynek, jak i zbli-
żenie do osoby Jana Pawła II. 
W programie: wędrówki szla-
kami papieskimi, Eucharystia 
na szczytach gór, warsztaty 
muzyczne, filmowe, plastycz-
ne, wokalne i fire-show. Będą 
też ogniska, projekcje filmów, 
rozgrywki sportowe, a także 
wspólne kibicowanie przed te-
lewizorem polskiej drużynie na 
mistrzostwach świata w piłce 
nożnej. Rekolekcje poprowa-
dzi ks. Włodzimierz Wołyniec 
z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. 
Patronat honorowy – bp Andrzej 
Siemieniewski. Patronat medial-
ny – „Gość Niedzielny”.

Szczegółowe informa-
cje na stronie www.halle-
lujah.pl i u Tomka Piechni-
ka, tel.: 0502-291-391 (e-mail: 
atpiechnik@go2.pl). 

Siostry józefitki rozsławiają Wierzbice

Serce przy Bogu...
...ręce przy pracy – to myśl 
zasiana przez siostry józefitki 
w Wierzbicach przed 60 laty.

17 maja obchodzono jubi-
leusz działającego tam zakładu 
opiekuńczo-leczniczego dla dzie-
ci i specjalnego ośrodka wycho-
wawczego. Rozpoczęła je Msza 
św. pod przewodnictwem bpa 
Józefa Pazdura. W uroczystości, 
oprócz licznie zgromadzonych 
sióstr i przyjaciół zakładu, wzięli 
udział starosta powiatu ziemskie-
go wrocławskiego Andrzej Wój-
cik, wójt gminy Kobierzyce Ry-
szard Pacholik i dyrektor Dolno-
śląskiego Ośrodka Polityki Spo-
łecznej Tomasz Chmielowski.

Otrzymany kiedyś od pań-
stwa zrujnowany budynek na-
biera coraz piękniejszego bla-
sku. Prowadzony tam ZOL wraz 
z Ośrodkiem Wychowawczym 
jest domem i szkołą (gimna-
zjum) dla ponad 50 dzieci o 
zróżnicowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w większości po-

zbawionych rodzin. Te, 
które do tej pory chcia-
ły kontynuować naukę 
w liceum, musiały wy-
jeżdżać do Mikołowa na 
Śląsku. Dzięki wydanej 
ostatnio zgodzie zarzą-
du powiatu na utworze-
nie liceum przy Zespole 
Szkół w Wierzbicach – co ogło-
sił podczas uroczystości A. Wój-
cik – młodzież będzie mogła 

dłużej zostać w uko-
chanych Wierzbicach.

Kulminacją jubile-
uszowych uroczystości 
było nadanie Zespoło-
wi Szkół imienia św. ks. 
Zygmunta Gorazdow-
skiego, założyciela jó-
zefitek, kanonizowane-

go pół roku temu.
DOMINIK GOLEMA

KS. JANUSZ GORCZYCA

S. Świerada, 
dyrektorka 
ZOL, i starosta 
A. Wójcik 
odsłaniają 
tablicę 
pamiątkową
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16. zjazd Jaworzniaków zorganizowany we współpracy z IPN

Prawda wychodzi na jaw
Do 1989 r. oficjalnie nie mówiło 
się o nich wcale – zakazany 
temat minionego ustroju; po 
1990 r. dzieje Jaworzniaków 
wciąż są mało znane. 

20 maja w Auli Leopoldina 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
członkowie i sympatycy Związ-
ku Młodocianych Więźniów Poli-
tycznych wzięli udział w ceremo-
nii wręczenia honorowych dyplo-
mów i odznaczeń zasłużonym dla 
Związku oraz w konferencji. O 

„Młodzieży w oporze społecznym 
w latach 1944–1989” opowiadali 
zaproszeni przez IPN prelegenci, 
a także sami uczestnicy tamtych 
wydarzeń. Po raz pierwszy ob-
chody przyciągnęły tak dużą licz-
bę przedstawicieli mediów. Obec-
ni byli również przedstawiciele 
władz z Krzysztofem Grzelczy-
kiem, wojewodą dolnośląskim, na 
czele. 21 maja u wrocławskich 
redemptorystów w sanktuarium 
Golgoty Wschodu bp E. Janiak od-
prawił Eucharystię, po której do-

konano odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy upamiętniającej 16. zlot Ja-
worzniaków. Kustoszem sanktua-
rium jest o. Stanisław Golec CSSR 
– jeden z pięciu nowo przyjętych 
honorowych członków ZMWP.

Nazwa „Jaworzniacy” wy-
wodzi się od tzw. Progresyw-
nego Więzienia dla Młodocia-
nych, utworzonego w Jaworz-
nie w 1951 r., po byłej przej-
ściówce do Auschwitz-Birkenau 
i obozie dla internowanych w 
ramach Akcji „Wisła”. Mianem 
Jaworzniaków określa się by-
łych młodocianych więźniów 

politycznych z 
lat 1944–1956. 
W Polsce żyje 
około 600 Ja-
worzniaków, z 
czego 80 na te-
renie Dolnego 
Śląska. RM

Por. S. Siejka,  
przewodniczący 
wrocławskiego 
oddziału 
ZMWP, wręcza 
odznaczenie 
o. S. GolcowiRA
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Około 50 tysięcy 
Dolnoślązaków 

wzięło udział 
w pielgrzymce 

następcy Jana Pawła II 
do Polski.

tekst 
KS. JANUSZ GORCZYCA

Jedni pojechali specjalny-
mi pociągami, inni w zor-
ganizowanych przez pa-
rafie grupach autokaro-
wych, jeszcze inni indy-
widualnie, własnymi sa-

mochodami. Byli wszędzie – 
od Warszawy po krakowskie 
Błonia. Z Papieżem spotkali 
się studenci, przedstawiciele 
wspólnot i ruchów religijnych; 
księża, klerycy, siostry zakon-
ne, a także policjanci, dzienni-
karze i ratownicy medyczni. Ci, 
którzy nie wyjechali z Dolnego 
Śląska, łączyli się z pielgrzyma-
mi za pośrednictwem mediów.

Powołani

Choć w spotkaniu z Ojcem 
Świętym wzięli udział wszyscy 

nasi biskupi, z abp Marianem 
Gołębiewskim na czele, szcze-
gólną misję w pielgrzymce miał 
kard. senior Henryk Gulbino-
wicz, który przewodniczył Mszy 
św. w Częstochowie, podczas 
oczekiwania na przyjazd Bene-
dykta XVI z Warszawy. Z Kar-

dynałem byli tam rów-
nież przełożeni i alum-
ni z wrocławskich semi-
nariów duchownych oraz 
delegacje zakonów żeń-
skich i męskich. „Spotkanie z 
Papieżem w Częstochowie było 
niesamowitym doświadczeniem 
– mówi kleryk Kacper Radzki. 
– Usłyszeliśmy wezwanie Bene-
dykta XVI do wiernego, bezkom-
promisowego kroczenia za Jezu-
sem. Ogromnym umocnieniem 
było też doświadczenie jednoś-
ci osób, które wybrały drogę 
powołania kapłańskiego czy za-
konnego. Na co dzień, zwłasz-
cza w małych parafiach, nie bra-
kuje sytuacji, by czuć się od-
osobnionym na tej drodze. W 
Częstochowie mogliśmy stanąć 
wśród tysięcy przedstawicieli se-
minariów i wspólnot zakonnych. 
Jest nas w Polsce naprawdę du-
żo. To umacnia na duchu”.

Do polityków 

O umocnieniu pierwszą 
wizytą następcy Jana Pawła II 

mówi także 
Wiesław Ki-
lian. Poseł 
PiS uczestni-

czył w spotkaniu z 
Benedyktem XVI już 
pierwszego dnia, w 
Warszawie. Po zakoń-
czeniu obrad Sejmu 

pozostał w stolicy do piątku. 
Zarówno na trasie przejazdu 
orszaku papieskiego z lotniska, 
jak i przed nuncjaturą zachwy-
cał się tłumami, w których do-
minowała młodzież. Młodych 
nie brakowało także na piątko-
wej Mszy św., mimo ulewnego 
deszczu. „To najlepszy dowód, 
że młode pokolenie, dociekli-
we i krytyczne, opowiada się 
po stronie trwałych wartości, 
mocnych fundamentów” – mó-
wi W. Kilian. Czytelne jest dla 
niego także przesłanie dla po-
lityków: swą działalność mają 
opierać na prawdzie i uczciwo-
ści, a nie koniunkturalizmie.

Dary

„Pamiętajmy, że naszym ce-
lem jest przede wszystkim piel-
grzymowanie – mówił do mło-
dzieży udającej się na spotka-
nie z Papieżem na krakowskich 
Błoniach ks. Piotr Wawrzynek, 
diecezjalny duszpasterz mło-
dzieży. – Jedziemy tam, aby 

Benedykt XVI przyjechał, aby umocnić nas i siebie

Wystarczy uwierzyć

Wrocławscy 
klerycy 
w Częstochowie
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»umocnić się w wierze«”. Mło-
dzi Dolnoślązacy, wśród nich 
reprezentacje wszystkich dusz-
pasterstw akademickich, za-
wieźli Papieżowi deklaracje 
„Nie biorę narkotyków”. Pa-
pież, chwaląc tę ogólnopolską 
inicjatywę, zachęcił młodych, 
aby wytrwali w tym postano-
wieniu.

Z prezentami dla Benedyk-
ta XVI pojechały także dzie-
ci z kliniki hematologii we 
Wrocławiu. Na spotkanie w 
Krakowie Łagiewnikach za-
brały obrazki, które własno-
ręcznie namalowały. Szcze-
gólną niespodziankę dla Pa-
pieża mieli też osadzeni z Za-
kładu Karnego w Wołowie. 
Podczas spotkania na Jasnej 
Górze ofiarowali mu sto pi-
łek własnej produkcji. „Dla 
więźniów to ogromny krok 
na drodze do resocjalizacji, 
powrotu do normalnego ży-
cia na wolności” – podkreśla 
ks. Stanisław Małysa, kapelan 
wołowskiego ZK. Marek Ga-
jos, tamtejszy dyrektor, jest 
przekonany, że warto pod-
jąć trud przygotowania takiej 
pielgrzymki. Zorganizowano 
ją po raz pierwszy w dziejach 
polskiego więziennictwa.

W wielobarwnym tłumie 
osadzeni wyróżniali się trans-
parentem, na którym widnia-
ła czarna owca – symbol unij-
nego projektu, umożliwiające-
go więźniom udział w różnych 
formach aktywizacji zawodo-
wej. „Każdy z nas nosi w ser-
cu cichą nadzieję, że udział w 
pielgrzymce choć trochę nas 
przemieni, pomoże poukładać 
życie” – mówi Romek, który za 
kratami spędził już 16 lat. Edek 
cieszy się, że po raz pierw-
szy zobaczył Papieża osobiście. 
„Tyle refleksji, tyle przeżyć... – 
mówi. – Będę żył nimi przez 
wiele następnych dni”. I już 
planuje powrót na Jasną Górę 

tuż po zakończeniu kary. „Chcę 
podziękować” – wyznaje.

Na służbie

Mimo zatroskania o bezpie-
czeństwo Papieża i pielgrzy-
mów w Krakowie sporo piel-
grzymkowych refleksji mieli 
także nasi policjanci. Z Wroc-
ławia wyjechało ich około 800. 
Byli wśród nich przedstawi-
ciele pionu kryminalnego, ko-
mandosów policyjnych, nadzo-
ru ruchu drogowego oraz od-
działy prewencji. Szef dolno-
śląskiej policji generał Andrzej 
Matejuk przyznaje, że dzięki 
dotychczasowym wizytom Jana 
Pawła II w Polsce, a szczególnie 
dwukrotnym odwiedzinom we 
Wrocławiu, nasi stróże porząd-
ku mają bogate doświadczenie 
w zabezpieczaniu papieskich 
pielgrzymek. Nie kryje, że ta-
kie chwile to przede wszyst-
kim ciężka służba, ale – jak 
podkreśla – „jest też miejsce 
na wielkie, duchowe przeży-
cie, tym bardziej że mamy oka-
zję niemal z bezpośredniej bli-
skości towarzyszyć Pa-
pieżowi”. Potwierdza 
to kapelan dolnoślą-
skiej policji ks. Stani-
sław Stelmaszek, który 
żegnał policjantów wy-

jeżdżających w piątek do Kra-
kowa. „Ci ludzie zabezpiecza-
li wizyty wielu głów państw – 
mówi – ale najbardziej szczycą 
się posługą przy pielgrzymkach 
papieskich”.

Na szczególnej służbie by-
li też dziennikarze mediów 
lokalnych. Z Benedyktem 
XVI mieli kontakt za pośred-
nictwem transmisji i depesz 
agencyjnych. Elżbieta Soba-
la, dziennikarka TVP 3 Wroc-
ław, relacjonując odbiór piel-
grzymki papieskiej wśród 
Dolnoślązaków, była zasko-
czona, jak wiele wiedzą o Jo-
sephie Ratzingerze. „Dosko-
nale pamiętają go z wizyty w 
roku 2000 mieszkańcy Oleś-
nicy, Henrykowa, studenci 
wrocławskiego seminarium i 
Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego – opowiada dzienni-
karka. – Wszyscy zapamięta-
li ówczesnego kardynała jako 
człowieka niezmiernie ciepłe-
go i otwartego. Dzięki temu 
lepiej mogli wsłuchać się w 
to, co do nas mówił podczas 
minionego weekendu”. E. So-

bala zwróciła uwagę 
na narastającą każde-
go dnia pielgrzymki 
sympatię Polaków do 
Następcy Jana Pawła 
II. „A niektórzy oba-

wiali się, że nie zdoła porwać 
tłumów” – zauważa.

W gronie tych, którzy na 
później musieli odłożyć piel-
grzymkowe refleksje, znalazło 
się także 19 członków Gru-
py Ratownictwa Medycznego 
z wrocławskiego PCK. Wyru-
szyli kilkoma samochodami w 
czwartkowe popołudnie, by za-
bezpieczać Mszę św. w Warsza-
wie. Zostali włączeni do pie-
szych patroli i wraz z grupą 
kielecką dbali o bezpieczeń-
stwo wiernych. „Liczyłam się z 
tym, że nie usłyszę ani słowa 
– mówi Ania Jędrzychowska. – 
Przemówienia papieskie prze-
czytam na spokojnie po piel-
grzymce”.

Z odległości

Podniosła atmosfera spot-
kania z „Benedetto” udzie-
liła się także chorym, któ-
rzy w szpitalach, przy tele-
wizorach chłonęli słowa otu-
chy, nadziei i umocnienia. Ale 
były i takie miejsca, gdzie 
nawet tego przekazu brako-
wało. „Tu nie ma świetlicy 
z radiem czy telewizorem, a 
na sali nie mamy własnych – 
mówi Bernard Jaszczak, któ-
ry czas pielgrzymki spędził w 
szpitalu przy ul. Koszarowej. 
– Umówiłem się z zięciem, 
że nagra mi ważniejsze frag-
menty pielgrzymki. Obejrzę 
je, gdy wrócę do domu”. O. 
Michał Borecki OFM, kapelan 
szpitala, opowiada o ośmio-
latku z oddziału zakaźnego. 
Chłopiec leży na sali z babcią. 
Spotkania z Benedyktem XVI 
dumnie oglądał na laptopie, 
przyniesionym przez tatę.

Pielgrzymka Benedykta XVI 
do Polski dobiegła końca. Te-
raz zaczną się analizy, podsu-
mowania w mediach i publika-
cjach książkowych. Jednak naj-
cenniejsze przemyślenia do-
konają się w naszych sercach 
i umysłach. Oby sprawiły, że 
my, Dolnoślązacy, staniemy 
się lepsi. To będzie najpięk-
niejsze „dziękuję” za trud Pa-
pieża, który z takim urokiem 
przemawiał w naszym ojczy-
stym języku.

Współpraca:
AGATA COMBIK, 

KUBA ŁUKOWSKI, 
RADEK MICHALSKI

Benedykt XVI przyjechał, aby umocnić nas i siebie

Wystarczy uwierzyć

Elżbieta Sobala 
i Tadeusz 
Owsianko 
z TVP 3 Wrocław
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My Polacy – my Dolnoślązacy

Rodaków powody do dumy
W 1980 roku Krzysztof Kieślowski 
stworzył krótkometrażowy film 
dokumentalny „Gadające głowy”. 
Obraz ten miał formę sondy, 
w której przedstawiciele różnych 
grup społecznych i wiekowych 
odpowiadali na najbardziej 
podstawowe pytania: „kim 
jestem?”, „kim chciałbym być”? 
Jedna z wypowiedzi brzmiała: 
„Jestem Polką” i wyraźnie 
odczytywało się ją jako powód 
do dumy.

Od czasu powstania tego 
dokumentu minęło 25 trudnych 
lat, podczas których historia na-
szego kraju zmieniła bieg. Czy 
dzisiaj Polacy czują się dumni 
ze swojej narodowości? Liczne 
badania opinii publicznej wska-
zują na to, że nie. Największe 
niezadowolenie budzi sytuacja 
polityczna państwa. Niekończą-
ce się spory, afery i korupcja 
przekreślają zaufanie obywa-
teli do kolejnych rządów. Bo-
lączką naszego społeczeństwa 
jest również wysoki wskaźnik 
bezrobocia. Krytycy „załamują 
ręce” nad współczesnym pol-
skim filmem, muzyką i teatrem 
(obwiniając przede wszystkim 
brak dotacji na rodzimą kultu-
rę). Sceptycy dawno już uznali, 
że polska literatura i sztuka la-
ta świetności mają za sobą. Po-
dobne, negatywne sądy wyra-
żane są na temat naszego spor-
tu czy osiągnięć naukowych. 
(…) Socjologowie i psychologo-
wie wyrażają niepokój, pisząc o 
współczesnej polskiej młodzie-
ży, która bezkrytycznie przyję-
ła konsumpcyjny styl życia na-
stolatków z Zachodu (...). Cią-
głe niezadowolenie Polaków – 
to skutek złej sytuacji kraju czy 
jedynie nasza główna wada na-
rodowa? 

Wbrew znakom czasu

(…) Cynicy na pewien czas 
zamilkli, gdy cały świat obser-
wował cierpienie i śmierć Ja-

na Pawła II, towarzy-
sząc Mu w tej ostatniej 
wędrówce i podziwia-
jąc godność, z jaką od-
szedł. (…) Stało się to 
w dobie, gdy w rekla-
mach, teledyskach mu-
zycznych czy filmach 
opiewa się młodość i 
witalność, a o śmier-
ci nie wspomina się za czę-
sto. (…) Młodych zaczęto nag-
le nazywać pokoleniem JP2. Dla 
tych, którzy urodzili się w cza-
sach postkomunistycznych, by-
ło to pierwsze tak silne przeży-
cie. W raporcie Pokolenie JP2, 
przygotowanym przez „Elle” i 
„Tygodnik Powszechny”, zacy-
towano wypowiedź młodego 
chłopca, pochodzącego z rodzi-
ny o tradycjach solidarnościo-
wych: „Dorastałem w poczuciu, 
że ominęło mnie to, co waż-
ne. Rodzice mówili mi: »Masz 
szczęście, że żyjesz w takich 
czasach«, ale czułem, że jest od-
wrotnie. Nie mogłem być boha-
terem, miałem skończyć studia 
i dobrze zarabiać. (...)

Młodsze pokolenia powinny 
być dumne z rodaków, często na-
wet krewnych, którzy nie bali się 
walczyć za Polskę w czasie woj-
ny czy stanąć po słusznej stro-
nie w przełomowych momen-
tach, takich jak czerwiec 1956, 
marzec 1968, grudzień 1970 czy 
sierpień 1980 roku. Bohaterami 
byli najzwyklejsi ludzie, którzy 
w czasach totalitaryzmu nie wy-
rzekli się swej hierarchii wartości 
i nie zagłuszyli moralności. Po-

trafili żyć godnie mimo 
niebezpieczeństwa, ja-
kie im groziło za sprze-
ciw wobec panującego 
ustroju.

Większość z nas za-
pomina, że Polacy w 
ważnych momentach 
dziejowych potrafią się 
zintegrować, nie podda-

wać i walczyć do końca z ogrom-
ną determinacją. Powinniśmy być 
dumni z tego, że jako naród, któ-
ry doświadczył tylu okrucieństw 
historii (...), nigdy nie straciliśmy 
nadziei i wiary w zwycięstwo, że 
jesteśmy dziś wolnym, niezależ-
nym państwem.

Zjednoczeni?

Często powtarza się opi-
nię, że po 1989 roku przestali-
śmy się jednoczyć, rozproszy-
liśmy się, każdy skoncentrował 
się na sobie, karierze, dążeniu 
do sukcesu etc. Czy rzeczywi-
ście? Wystarczy przyjrzeć się ki-
bicom Adama Małysza – było ich 
najwięcej, chociaż nasz skoczek 
startował w różnych częściach 
Europy. (...) A liczne polskie piel-
grzymki, które wybierały się w 
podróż za Ojcem Świętym czy z 
wizytą do Rzymu? Jednak praw-
dziwa radość i duma z tego, 
że jesteśmy Polakami, przyszła 
wtedy, gdy wszyscy czuwaliśmy 
podczas choroby Papieża. Tak 
wielu poczuło się znów patriota-
mi i katolikami. W mediach mó-
wiło się, że Jan Paweł II jest na-
szym największym skarbem na-

rodowym. (...) Możemy czuć się 
wyróżnieni, że człowiek o nie-
wypowiedzianej dobroci, umiło-
waniu prawdy, największy auto-
rytet moralny kilku pokoleń był 
naszym rodakiem. (...)

Spośród państw jednoczą-
cej się Europy wyróżnia nas pol-
ski folklor (...). Pokrzepieniem dla 
naszych serc jest muzyka Chopi-
na, o którym pięknie napisał Cy-
prian Kamil Norwid: „Rodem war-
szawianin, sercem Polak, a talen-
tem świata obywatel”, twórczość 
wieszczów i polscy nobliści, m.in. 
Lech Wałęsa – twórca „Solidarno-
ści” i symbol zrzucania przez Eu-
ropę jarzma komunizmu. (...) A 
jednocześnie my niczego nie mu-
simy udowadniać! Wystarczy tylko 
dostrzec prawdę w starym przy-
słowiu: „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” i baczniej przyglądać 
się naszym przepięknym krajobra-
zom, bliżej poznać mniej znanych 
artystów, niesłusznie przemilcza-
nych, bogate dziedzictwo kultu-
rowe. Ignorancja, pesymizm, brak 
dumy narodowej to najczęściej 
wynik nieznajomości polskiej hi-
storii i kultury. Warto nauczyć się 
podziwiać drobnostki, by prawdzi-
wie docenić najdonioślejsze dzie-
ła. Można zacząć od „małych lo-
kalności”. My, wrocławianie, chlu-
bimy się dokonaniami Henryka 
Tomaszewskiego – twórcy Teatru 
Pantomimy, nowatorstwem Teatru 
Laboratorium, założonego przez 
Jerzego Grotowskiego. Wrocław-
ski rynek jest jednym z najpięk-
niejszych w Polsce, mówimy tu 
najbardziej poprawną polszczyzną 
(co jest wynikiem przemieszania 
wielu dialektów, kultur i migracji 
wewnętrznych). (...) Nawet wios-
na przychodzi do naszego miasta 
najwcześniej...

MONIKA BARAŃSKA
Zespół Szkół nr 5 LO nr XIII im. 

Aleksandra Fredry we Wrocławiu

Obszerne fragmenty tekstu „Współcześni 
Polacy. Dumni z Papieża, dumni 
z Małysza. Czy mamy więcej powodów 
do dumy?”, który zdobył I nagrodę 
w „Konkursie o Złote Pióro. My Polacy 
– my Dolnoślązacy”. Organizatorami 
literackich zmagań byli: salezjańskie LO 
we Wrocławiu i wrocławska redakcja GN.

Emerytowany 
kardynał Henryk 
Gulbinowicz 
nadal jest 
autorytetem 
także 
dla młodych 
Dolnoślązaków
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Forum w Henrykowie

Cystersi
II Forum Gmin Cysterskich i 
Właścicieli Obiektów Cyster-
skich i Pocysterskich odbędzie 
się od 9 do 11 czerwca.

Oprócz wykładów dla spe-
cjalistów, przygotowano spo-
ro imprez towarzyszących, dla 
szerokiej publiczności. Każde-
go dnia Forum, w godz. od 
10.00 do 18.00, będzie moż-
na zwiedzać kościół i klasz-
tor henrykowski. Udostępnio-
ne zostaną nawet te miejsca, 
których na co dzień nie można 
oglądać. Czynna będzie wysta-
wa dokumentów cystersów na 
Dolnym Śląsku, a także wysta-
wa o parku klasztornym.

A oto program szczegółowy 
imprez towarzyszących: 
 Piątek 9 czerwca, godz. 
18.30 – koncert zespołu z 
Jaromierza (Czechy); 
 Sobota 10 czerwca, 12.00 – 
występ uczniów Zespołu Szkół 
Samorządowych w Henrykowie; 
12.40 – zespół studencki 
„Laska Mojżesza”; 13.15 – ze-
spół „Perrus” z Brzegu; 14.00 
– zespół „New Day”; 15.30 – 
„Modlitwa Młodych” – dzięk-
czynienie za dziedzictwo kultu-
ry (prowadzą studenci z CODA 
„Maciejówka” we Wrocławiu); 
16.15 – „A pamięć wciąż trwa” 
– śpiewogra o klasztorze w 
Henrykowie, w wykonaniu ze-
społu „Malwy” i „Małe Malwy”. 
Godz. 20.00 (stadion) – zaba-
wa taneczna; 
 Niedziela 11 czerwca, godz. 
12.00 – Msza św. polowa; 
13.30 – występ dzieci z przed-
szkola w Henrykowie; 14.00 –  
zespół „Christoforos” z MWSD 
we Wrocławiu; 15.00 – muzy-
ka gospel w wykonaniu Agaty 
Misiek z Henrykowa; 15.30 
– zespół dziecięcy z Ziębic; 
16.15 – koncert „Adoramus” z 
Ziębic; 17.00 – zespół Viod” z 
Henrykowa. 

Patronat honorowy nad Fo-
rum objęli m.in. abp Marian Go-
łębiewski i Kazimierz M. Ujaz-
dowski, minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Patronat 
medialny: GN i Radio Rodzina.

KS. JANUSZ GORCZYCA

62. rocznica bitwy pod Monte Cassino

Świadectwo ojca generała
Rocznicowej Eucharystii 
we wrocławskim kościele 
ojców dominikanów 18 maja 
przewodniczył o. gen. Adam 
Studziński OP, kapelan żołnierzy 
walczących pod Monte Cassino.

„Tam, gdzie inni nie mogli, 
Polak odniósł zwycięstwo” – 
wspominał zakonnik. „Niem-
cy, wycofując się, zostawili w 
klasztorze najciężej rannych. 
Ci, widząc Polaków, byli przera-
żeni, obawiając się niechybnej 
śmierci – opowiadał w homilii 
o. Adam. – Tymczasem zosta-
li oni przewiezieni do Neapo-
lu”. Kapelan opowiedział rów-
nież o najcięższym momencie 
trwających 8 dni walk. „Po no-
cy bitewnej 12 maja szła do ty-
łu rzeka rannych. Lekarz wy-
bierał tylko tych, którym grozi-
ła śmierć, a ja oznaczałem na-
maszczonych, żeby następny 
kapelan wiedział, którzy z nich 
otrzymali już sakrament”.

W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele organi-

zacji kombatanckich, 
Wojska Polskiego oraz 
władz z Krzysztofem 
Grzelczykiem, woje-
wodą dolnośląskim na 
czele. Po modlitwie 
była okazja do roz-
mów z o. Adamem, 
podczas spotkania w klasztor-
nym refektarzu. „Słuchanie re-
lacji o tamtych wydarzeniach 
od człowieka, który je prze-
żył, jest czymś zupełnie innym 
niż czytanie książek lub oglą-

danie filmów o nich” 
– powiedział Tomasz 
Kmita, jeden z kilkuset 
wiernych obecnych na 
Mszy św.

O. Franciszek Adam 
Studziński ma 95 lat. 
Nominację na generała 

brygady otrzymał od prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego 3 maja 
w Warszawie, wraz z pięcior-
giem innych weteranów II woj-
ny światowej.

KUBA ŁUKOWSKI

Wrocławskie Słowiki 

U św. Elżbiety
Majowe spotkanie z cyklu 

„Verbum cum musica” od-
było się we wrocławskim koś-
ciele garnizonowym. Tym razem 
wystąpił chór chłopięcy „Pueri 
Cantores Wratislavienses” 
pod dyrekcją Aleksandra 
Piechaczka. Wykład na temat 
form opozycji wobec Jezusa w 
świetle Ewangelii wygłosił ks. 
Włodzimierz Wołyniec.

Chór mistrzowsko zapre-
zentował utwory sakralne róż-
nych kompozytorów, wśród 
których znaleźli się m.in. G.A. 
Palestrina, W.A. Mozart, S. Mo-
niuszko. Duże emocje wywo-
łało „Miserere” G. Allegriego, 
wykonane w składzie posze-
rzonym o najmłodszych, zale-
dwie kilkuletnich, chórzystów.

ANNA WŁODARCZYK

Ojciec generał 
A. Studziński OP, 
kapelan polskich 
żołnierzy 
walczących pod 
Monte Cassino
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Wieczory Tumskie

O Prymasie Tysiąclecia
Wykład ks. prof. Piotra 
Niteckiego o kard. Stefanie 
Wyszyńskim rozpoczął majowy 
Wieczór Tumski.

W niedzielę 21 maja w koście-
le pw. Najświętszej Maryi Panny 
na Piasku zebrało się kil-
kadziesiąt osób. Oprócz 
prelekcji wykładowcy Pa-
pieskiego Wydziału Te-
ologicznego wysłucha-
li koncertu chóru Uni-

wersytetu Wrocławskiego „Gau-
dium”, pod dyreksją Alana Urban-
ka. Zebrani mogli usłyszeć m.in. 
utwory: „Matko Boska Ludźmier-
ska” z „Nieszporów Ludźmier-
skich” J.K. Pawluśkiewicza oraz 
pieśń wieczorną „Już się zmierz-

cha”, autorstwa Wacła-
wa z Szamotuł. Patro-
nem medialnym Wieczo-
rów Tumskich jest wroc-
ławska redakcja GN.

RADEK MICHALSKI

Chór 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
„Gaudium”
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Pozostałości dawnego 
pałacu, malowidła
z odległych stuleci, pola 
przypominające
XVIII-wieczną bitwę 
pod Małujowicami... 
Należące do parafii tereny 
to prawdziwy skarbiec 
pamiątek historycznych.

Trwa właśnie Rok 
Małujowic. O kulturo-
wych bogactwach, jakie 
kryje miejscowość i jej 
okolice, mówi się coraz 
więcej. Turyści oglądają 
pole bitwy, która roze-
grała się w 1741 r. mię-
dzy Austriakami i Prusa-
kami, podziwiają śred-
niowieczne polichromie 
zdobiące ściany parafial-
nej świątyni. Prawdopo-
dobnie  wkrótce poja-
wią się tu pielgrzymi 
– małujowicki kościół 
znajdzie się bowiem na 
trasie Szlaku św. Jakuba, 
który powstaje na Dol-
nym Śląsku.

Obecnie do parafii na-
leży kilka miejscowo-
ści. Maszków posia-
da niewielką kapli-
cę mszalną, gdzie 
co roku – 
w świę-
to jej pa-
tronki, MB 
Różańco -
wej – świę-
cone są różańce dla 
dzieci pierwszoko-
munijnych. Kościo-
ły filialne znajdu-
ją się w miejscowo-
ści Gać oraz w Psa-
rach. Tym ostatnim 
opiekuje się od lat 
rodzina pani Zofii 
Pietrzyk. Jej córka 
Ewa opowiada chęt-

nie niezwykłą historię te-
go miejsca.

Psary od 1921 r. do 
czasów II wojny światowej 
należały do rodu Strach-
witzów. Wznosił się tu-
taj piękny pałac otoczony 
wspaniałym parkiem. Ar-
chiwalne zdjęcia przywo-
dzą na myśl baśniową kra-
inę, gdzie wśród rzadkich 
okazów roślin biegły uro-
cze alejki, szumiały poto-
ki, lśniły tafle jezior. Obok 
parku znajdowała się m.in. 
stadnina koni i hodowla 
muflonów.

Dziś z dawnej świet-
ności niewiele zosta-
ło. Pałac spalony został 
przez radzieckich żołnie-
rzy wkrótce po wojnie. 
Ostał się tylko budynek 
zarządcy oraz kościół, bę-
dący niegdyś częścią pa-
łacowego kompleksu. W 
krypcie kaplicy przyle-
gającej do świątyni spo-
czywają dawni dziedzice 
majątku. Stary park zni-
ka pomału w leśnej gę-
stwinie. Pani Ewa pokazu-
je widoczne między drze-

wami kwitnące jabło-
nie – resztki dawne-
go sadu. Eleganckie 
alejki zmieniają się 

w błotni-
ste drogi, a 
na parko-
wych pola-
nach zało-

żono leśne 
szkółki.

Powojenne 
zniszczenia to nie 
jedyny dramat, 
którego ślady 

można odczytać w starym 
parku. „Na jego skraju 
wznosi się pagórek, któ-
ry ponoć mieści zbioro-
wą mogiłę żołnierzy po-
ległych w bitwie pod Ma-
łujowicami” – mówi pani 
Ewa. Nieco na bok od jed-
nej z alei znajdziemy na-
tomiast wysoki, granito-
wy krzyż. Wyryto na nim 
kształt sztyletu – narzę-
dzia zbrodni, której do-
konano tu przed kilkuset 
laty. Ukryty w gąszczu po-
stument to krzyż pokut-
ny. Postawiony został w 
miejscu, gdzie ok. 1360 r. 
Gebhard von Kittlitz za-
bił w czasie sprzeczki nie-
jakiego Bavarusa ze Ści-
nawy.

Okolice Małujowic – 
pełne pamiątek wielkich 
wydarzeń i śladów ludz-
kich dramatów – to dobre 
miejsce na chwilę wakacyj-
nej zadumy.

AGATA COMBIK

KS. ANDRZEJ 
PASZYŃSKI

Święcenia kapłańskie przy-
jął 7.06.1986 r. Jest pro-
boszczem w Małujowicach 
od 2000 r. 24 lipca 2005 r.
otworzył uroczyście Rok 
Małujowic, związany m.in. 
z obchodami 755. roczni-
cy powstania kościoła pa-
rafialnego. 

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

Stare freski, krzyż i sztylet

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dzięki pomysłowości parafian wciąż coś się u nas 
dzieje. To dzięki nim mógł się odbyć wielki fe-
styn na rozpoczęcie Roku Małujowic. Na tę oka-
zję mieszkańcy upiekli kilkadziesiąt ciast i zorga-
nizowali mnóstwo rozmaitych atrakcji. Nie bra-
kło nawet wyborów Miss Parafii, w których brało 
udział kilkanaście dziewczynek. W małujowickim 
kościele odbywają się często rozmaite koncerty. 
Niedawno jeden z ministrantów utworzył para-
fialną stronę internetową, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W naszych kościołach śpie-
wają dwa dziecięce chórki. Jeden prowadzi pani 
katechetka, drugi – para studentów, Joasia i Piotr. 
Trzeba wspomnieć o radzie parafialnej, a także o 
Podwórkowym Kółku Różańcowym. Wśród osób 
szczególnie zasłużonych jest Tadeusz Mika – od 
kilkudziesięciu już lat pomagający kolejnym pro-
boszczom w pracach przy kościele i plebani, a 
także Józef Piotrowski, który od 55 lat (!) pełni 
funkcję organisty w Małujowicach.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: Małujowice – 7.30, 12.00; Psary – 

9.00; Gać – 10.30; 
  Dni powszednie: Małujowice – 18.00, Gać – w sob. 

17.00, Maszków (od połowy czerwca do 7 październi-
ka) – w sob. 18.00; Psary – I piątki 17.00.

Parafialne aktualności na stronie: www.malujowice.archi-
diecezja.wroc.pl
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leży kilka miejscowo-
ści. Maszków posia-
da niewielką kapli-
cę mszalną, gdzie 

Różańco -
wej – świę-
cone są różańce dla 
dzieci pierwszoko-
munijnych. Kościo-
ły filialne znajdu-
ją się w miejscowo-
ści Gać oraz w Psa-
rach. Tym ostatnim 
opiekuje się od lat 
rodzina pani Zofii 
Pietrzyk. Jej córka 
Ewa opowiada chęt-

wami kwitnące jabło-
nie – resztki dawne-
go sadu. Eleganckie 
alejki zmieniają się 

w błotni-
ste drogi, a 
na parko-
wych pola-
nach zało-

żono leśne 
szkółki.

Powojenne 
zniszczenia to nie 
jedyny dramat, 
którego ślady 

Krzyż pokutny
w Psarach należy 
do najstarszych
i największych
w Polsce
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