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To tytuł wystawy otwartej 22 lipca na 
wrocławskim Rynku, a także książki, 

której promocja odbyła się tego same-
go dnia w Sali Wielkiej wrocławskiego 
Ratusza. Wystawa przygotowana zosta-
ła przez wrocławski oddział IPN, przy 
udziale Urzędu Miasta oraz Muzeum 
Solidarności i Walki z Totalitaryzmem. 
Na czterdziestu planszach znalazły się 
wizerunki oraz informacje o przebiegu 
służby osiemdziesięciu osób piastują-
cych kierownicze stanowiska w UB i 
SB we Wrocławiu w latach 1945–1990. 
W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. 
wiceprezydent Wrocławia Sławomir 
Najnigier, dyrektor wrocławskiego IPN 

prof. Włodzimierz Suleja 
oraz dyrektor Biura 
Edukacji Publicznej dr 
hab. Jan Żaryn.

AGATA COMBIK

TWARZE WROCŁAWSKIEJ BEZPIEKI

Esbecy stanęli 
twarzą w twarz 
z mieszkańcami 
Wrocławia

Wspomnienie bł. Czesława, patrona archidiecezji

Zadanie nie dla elit
Setki wrocławian zgromadziły się 
na Eucharystii w dominikańskim 
kościele pw. św. Wojciecha, 
20 lipca, by za wstawiennictwem 
bł. Czesława upraszać łaski 
dla miasta i archidiecezji.

Mszy św. przewodniczył 
ks. prałat Stanisław Pawlaczek, 
proboszcz parafii pw. NMP na 
Piasku, na terenie której znaj-
duje się wrocławski klasztor i 
kościół Ojców Dominikanów. 
W homilii, nawiązując na na-
uk Soboru Watykańskiego II, 
zwrócił uwagę na szczególną 
rolę laikatu w Kościele. – We-
zwanie „Idźcie i nauczajcie”, 
zostawione przez Jezusa ucz-
niom, nie jest ani archaiczne, 
ani elitarne, lecz jest nieustan-
nie aktualne dla nas wszystkich 
– podkreślił ks. S. Pawlaczek. 
Wskazał na powołanie świe-
ckich do świadczenia o Bogu w 
życiu społecznym i rodzinnym 
oraz na ich misję uobecniania 
Kościoła „tam, gdzie nikt inny 
dotrzeć nie zdoła”.

W Eucharystii uczest-
niczyli również ojcowie 
dominikanie z Krakowa 
i schola braci nowicjuszy 
z Poznania. Na początku 
Mszy św. o. Adam Suli-
kowski, przeor z Krako-
wa, i o. Andrzej Konop-
ka, wybrany w tym roku przeor 
wrocławskich dominikanów, usta-
wili na ołtarzu relikwie bł. Czesła-
wa i przywiezione na czwartko-
wą uroczystość z Krakowa relik-
wie św. Jacka. Wszystkim obec-
nym na Eucharystii wiernym za-
konnicy wręczyli obrazki z wize-
runkiem bł. Czesława, z zamiesz-

czoną na odwrocie mod-
litwą o jego rychłą kano-
nizację.

Na zakończenie uro-
czystości o. A. Konop-
ka z uznaniem mówił o 
swojej niedawnej wizy-
cie u prezydenta Wroc-

ławia Rafała Dutkiewicza: – Za-
pytałem Prezydenta, czego mia-
sto oczekuje od dominikanów. 
Ku mojemu zaskoczeniu poprosił 
nas o dwie rzeczy: abyśmy mod-
lili się o kanonizację bł. Czesła-
wa oraz abyśmy starali się o świę-
tość życia.

KUBA ŁUKOWSKI

Po Mszy św. 
wierni mogli 
ucałować 
relikwie 
św. Jacka 
i bł. Czesława
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ZA TYDZIEŃ
  „WESELE WESEL” 

– o ogólnopolskim 
spotkaniu małżeństw, 
które organizowały wesela 
bezalkoholowe
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Uniwersytet Wrocław-
ski, z piękną Aulą 

Leopoldina i wspaniałym 
kościołem należącym do 
uczelnianego kompleksu, 
to chyba najbardziej oka-
zały ślad ich wielowieko-
wej obecności w naszym 
regionie. Ale nie jedyny. 
W różnych zakątkach 
Dolnego Śląska rozsiane 
są dzieła sztuki, będące 
materialnym wyrazem bo-
gatej działalności jezuitów. 
Także dziś ich duszpaster-
ska praca stanowi ważny 
wkład w życie archidiece-
zji. O wrocławskich jezu-
itach świętujących w tym 
roku zakonne jubileusze 
przeczytamy na s. IV–V. 
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Precjoza odzyskane
DOLNY ŚLĄSK. Wspólne 
działania dolnośląskich i lubu-
skich policjantów doprowadzi-
ły do odzyskania przeszło stu 
przedmiotów skradzionych z 
kościołów w województwach 
dolnośląskim, lubuskim i wiel-
kopolskim. Pomocne w usta-
leniu, z których świątyń po-
chodzą figurki, obrazy, kieli-
chy, świeczniki i inne precjo-
za, mogą okazać się płyty kom-

puterowe ze zdjęciami i opisa-
mi odnalezionych przedmio-
tów, przygotowane przez lu-
buskich policjantów i rozesła-
ne do wszystkich trzech woje-
wództw. Jedną z zatrzymanych 
przez funkcjonariuszy osób 
jest Piotr N. – sprawca głośnej 
w latach 80. kradzieży srebr-
nego zdobienia relikwiarza św. 
Wojciecha w katedrze gnieź-
nieńskiej.

Patronka Europy
O ŚW. BRYGIDZIE. 
W niedzielę 23 lip-
ca obchodziliśmy 
wspomnienie litur-
giczne św. Brygidy 
Szwedzkiej (1303–
1373). Z tej okazji jej 
sylwetkę przedstawił 
ks. prof. Józef Swastek 
(na zdjęciu), autor 
publikacji jej poświę-
conych. – Reprezentuje ona typ 
matek i żon – mówił – które ży-
ły zatopione w sprawach tego 
świata, a jednocześnie wzniosły 
się duchowo aż do mistycyzmu. 
Najbardziej jest znana przez 
objawienia prywatne, którymi 
wpływała na władców Europy. 

W drugiej księdze ob-
jawień przepowie-
działa na przykład 
klęskę krzyżaków 
pod Grunwaldem. 
Po śmierci małżonka 
wpłynęła na papieży, 
by wrócili do Rzymu 
z Awinionu. Założyła 
Zakon Najświętszego 
Zbawiciela. Uczy nas 

dzisiaj jedności Europy – której 
wielkość widziała w rodzinie i 
miłości – i pokazuje rolę kobie-
ty w tworzeniu ośrodków kultu-
ry chrześcijańskiej. Po kanoni-
zacji jej relikwie przewożono z 
Rzymu do Szwecji m.in. przez 
Wrocław.

Brama Trzeciego Tysiąclecia
W MUZEUM ARCHITEK-
TURY we Wrocławiu oglądać 
można prace, które zakwalifiko-
wały się do finałowego etapu kon-
kursu na opracowanie koncep-
cji architektonicznej i plastycz-
nej Bramy Trzeciego Tysiąclecia. 
Znajdzie się ona na rondzie przy 
pl. Powstańców Śląskich. W kon-
kursie zwyciężył projekt wrocław-
skiego architekta Michała Tellera. 
Został wysoko oceniony za „wyra-
zistą koncepcję i spójną kompo-

zycję architektoniczną”, a także 
za trafne wkomponowanie bra-
my w istniejącą zieleń i ciągi ko-
munikacyjne. Projekt przewidu-
je m.in. dwie „stronice tysiącle-
ci” – bryły, na których jak na wiel-
kich ekranach prezentowane bę-
dą multimedialne obrazy o tema-
tyce papieskiej, religijnej czy kul-
turalnej. W projekcie znalazło się 
miejsce m.in. na podziemną re-
staurację, galerię papieską, taras 
widokowy.

Madonna wśród kwiatów
WYSTAWĘ IKON pochodzą-
cych z Artystycznej Pracowni 
Brązowniczej Jana Andrzeja 
Dębowskiego i Ryszarda 
Szczepaniaka z Łodzi oglą-
dać można do 10 sierpnia w 
Klubie Muzyki i Literatury we 
Wrocławiu, przy pl. Kościuszki 
9. Ikony przedstawiają przede 
wszystkim Madonnę znaną z 
najważniejszych w polskiej tra-

dycji wizerunków maryjnych. 
Ekspozycja (fragment na zdję-
ciu) zawiera także m.in. krzy-
że, plakiety czy ryngrafy. Prace 
zostały umieszczone w pięknej, 
pełnej kwiatów scenerii, a ich 
oglądaniu towarzyszą dźwięki 
„Bogurodzicy”. Wystawę zwie-
dzać można od poniedziałku do 
soboty w godz. 10.00–18.00; w 
niedziele 8.00–15.00.

GN w radiu i Internecie
NA FALACH 92 FM 
RADIO RODZINA, 
w każdą niedzie-
lę o 9.40, prezentu-
je najnowsze wydanie 
„Gościa Niedzielnego”. 
Fragmenty tekstów 
z najnowszych nu-

merów wrocławskie-
go „Gościa” zamiesz-
czamy także w dziale 
„aktualności” na stro-
nie internetowej archi-
diecezji wrocławskiej: 
www.archidiecezja.
wroc.pl.

Tak ma wyglądać Brama Trzeciego Tysiąclecia nocą
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Slot Art Festiwal ’06

LUBIĄŻ. Około 4 tysięcy, głów-
nie młodych, ludzi z całej Europy 
zjechało do XVIII-wiecznego po-

cysterskiego zespołu klasztor-
nego w Lubiążu na zorganizo-
wany już po raz 11. „Slot Art 
Festiwal”. Ich czas od 19 do 23 
lipca wypełniały koncerty zespo-
łów z Polski i z zagranicy oraz 
dziesiątki warsztatów i wykła-
dów. – Slot jest platformą jedno-
czącą ludzi, dla których chrześ-
cijaństwo jest inspiracją do za-
angażowania się w działalność 
kulturalną, edukacyjną i społecz-
ną – mówią o imprezie jej or-
ganizatorzy ze Stowarzyszenia 
Lokalnych Ośrodków Twórczych. 
Inspiracji szukali tutaj m.in. Piotr 
ze Zgorzelca, obecnie bezrobot-
ny, który wolne od koncertów 
chwile spędzał na rozważaniu 
Słowa Bożego, a także Jacques 
z Francji, który panującą tu at-
mosferę porównał do tej, z ja-
ką spotkał się na spotkaniach or-
ganizowanych przez wspólnotę 
z Taizé.

Robert, maturzysta z Zabrza, uczył 
się wyrażać emocje mimiką  
pod kierunkiem znakomitego  
mima Tomasza Żytki
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18. rocznica śmierci ks. prof. Juliana Michalca

Głosić i żyć tym, co się głosi
Mszy św. za duszę ks. prof. Juliana 
Michalca przewodniczył ks. prałat 
Stanisław Pawlaczek, 18 lipca, 
w kościele pw. NMP na Piasku 
we Wrocławiu.

Niektórzy z wiernych uczest-
niczących w Eucharystii pamię-
tali ks. J. Michalca jeszcze z cza-
sów, gdy był ich proboszczem 
w tutejszej parafii. Z kolei ks. Ju-
lian Rafałko, prefekt Metropolital-
nego Wyższego Seminarium Du-
chownego we Wrocławiu, wspo-
mina ks. J. Michalca z lat swojej 
drogi do kapłaństwa. W homilii 
opowiadał, że jemu i innym klery-
kom trudno było uwierzyć w do-
cierające do nich informacje o po-
ważnej chorobie serca ks. prof. J. 
Michalca – ich wychowawcy i na-
uczyciela, zawsze pełnego ener-

gii i ekspresji. Dzień jego śmierci 
ks. J. Rafałko zapamiętał w sposób 
szczególny. Wraz z kolegą pełni-

li wtedy dyżur na furcie semina-
ryjnej i przyszło im przekazać tę 
wiadomość ówczesnemu rekto-
rowi seminarium śp. ks. Józefo-
wi Majce. – Ks. prof. J. Michalec 
nie tylko przepowiadał żywe Sło-
wo, ale starał się również jak naj-
mocniej tym Słowem żyć. Wyróż-
niała go także niespotykana sta-
ranność o formę, w jaką ubierał 
to słowo – mówił dalej w homilii 
ks. J. Rafałko.

Ks. Julian Michalec urodził 
się 3 czerwca 1922 r. w Bina-
rowej. Formację kapłańską prze-
szedł w seminarium duchownym 
w Przemyślu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 16 czerwca 1949 
r. Po odbyciu dalszych studiów w 
Lublinie, uzyskał doktorat na pod-
stawie pracy: „Nauki św. Bazylego 
o lichwie”. W latach 1952–1956 
był wikariuszem i katechetą kolej-

no w Łańcucie i Przemyślu. W ko-
lejnych latach dał się poznać jako 
znakomity kaznodzieja. Od 1962 
r. pracował we Wrocławiu, m.in. 
jako duszpasterz akademicki i wy-
kładowca homiletyki w semina-
rium duchownym. Od 1966 r. był 
również diecezjalnym referentem 
duszpasterstwa twórców kultury 
masowej. Od 1969 r. oddał się w 
pełni posłudze duszpasterskiej w 
parafii pw. NMP na Piasku, z któ-
rej musiał zrezygnować z powo-
du słabego zdrowia w 1983 r. Po-
cząwszy od 2 lutego 1981 r. ks. J. 
Michalec, na prośbę dolnośląskich 
adwokatów, odprawiał Mszę św. 
dla prawników w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca. Zmarł nagle 18 
sierpnia 1988 r. Został pochowa-
ny na cmentarzu św. Wawrzyńca 
we Wrocławiu.

KUBA ŁUKOWSKI

XXVI Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Ostatnie przygotowania przed trasą

Z katedry wrocławskiej, o 
godz. 6.00, w środę 2 sier-
pnia, pielgrzymi wyruszą do 
Częstochowy, do której przybę-
dą w czwartek 10 sierpnia.

Zaniosą przed tron Maryi 
hasło „Bóg jest miłością” oraz 
wszystkie intencje pielgrzymki 
–  swoje i powierzone przez oso-
by, które iść nie mogą. Pątnicy 
muszą się nastawić na zmęcze-
nie, niepogodę, upał, niewygo-
dy, skromniejsze jedzenie, brak 
odpowiednich warunków sani-
tarnych, różne dolegliwości fi-
zyczne..., a także zakaz palenia, 
używek, spożywania napojów al-
koholowych i rezygnację z koe-
dukacyjnych noclegów. Strój ma 
być znakiem skromności, a jed-

nocześnie wysokiej kultury oso-
bistej. W pielgrzymkowej rodzi-
nie ważna jest umiejętność dzie-
lenia się chlebem i wodą, do-
brym słowem i uśmiechem, za-
radnością na polu namiotowym i 
ramieniem podanym słabszemu. 
Aby pielgrzymka przyniosła owo-
ce, niezbędne są porządek i po-
słuszeństwo.

Po zakończeniu pielgrzym-
ki pod szczytem o godz. 11.00 
przyjdzie czas na powrót. Auto-
bus specjalny odjedzie 10 sierp-
nia w godzinach popołudnio-
wych z parkingu samochodowe-
go oo. paulinów na Jasnej Gó-
rze do Wrocławia (PKS ul. Dawi-
da). Koszt przejazdu 32 zł. Rano, 
przed wyjściem grupy, zostanie 
podstawiony autobus, do które-

go będzie można zapakować ba-
gaż (przy ulicy Kościelnej w Czę-
stochowie  Stradomiu). Pociąg 
specjalny relacji Częstochowa–
Wrocław, przez Brzeg i Oławę, 
odjedzie 10 sierpnia z dworca 
PKP o godz. 15.00, przyjazd do 
Wrocławia – 18.00. Pociąg przez 
Namysłów, Bierutów i Oleśnicę 
odjedzie z Częstochowy o 15.30, 
przyjazd do Wrocławia –19.17. 
Bilety do nabycia w pociągu lub 
na trasie pielgrzymki. Zapisy w 
Centralnym Punkcie Informacyj-
nym Pielgrzymki w DA „Wawrzy-
ny” – Wrocław, ul. Bujwida 51, 
tel. 071-328 47 68. JS

Więcej informacji 
na stronie internetowej: 
www.wroclawska.pielgrzymka.pl 

Urszulański jubileusz

Zaproszenie
W uroczystość świętej 

Urszuli, 21 październi-
ka br., Liceum Ogólnokształ-
cące Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej we Wrocławiu ob-
chodzić będzie 60-lecie za-
twierdzenia tej placówki jako 
szkoły polskiej. Uroczyste ob-
chody – na które w szczególny 
sposób zaproszeni są jej dawni i 
obecni pracownicy, członkowie 
komitetów rodzicielskich i wy-
chowanki – rozpocznie Msza św. 
w katedrze wrocławskiej o godz. 
10.00. Informacje na temat zgło-
szeń udziału w jubileuszowym 
spotkaniu dla byłych wychowa-
nek można znaleźć na stronie 
www.lo-urszulanki.wroc.pl 

Ks. Julian Michalec
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WSPIERAJĄ MODLITWĄ
BOGUSŁAWA KACZMARCZYK-KULA, 
ANIMATORKA OGNISK POKUTNYCH

– Jesteśmy wspólnotą ducho-
wą żyjącą w swoich rodzi-
nach, ale przez śluby wier-
ności, miłości i posłuszeń-
stwa oddaną Bogu i realizu-
jącą orędzie MB Fatimskiej 

(czyńcie pokutę, odmawiajcie Różaniec). 
Naszym głównym celem jest troska o 
drugiego człowieka i jego życie wiecz-
ne. 13. dzień każdego miesiąca jest 
dniem skupienia i wynagrodzenia Bogu 
za grzechy.

ZOFIA KUC, PRZEWODNICZĄCA KOŁA 
PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

– Nasze koło istnieje od 
kwietnia 1997 r. i skupia 
około 60 najwierniejszych 
słuchaczy Katolickiego 
Radia Maryja. Ma też wie-
lu sympatyków. W trzeci 

poniedziałek każdego miesiąca mod-
limy się na Mszy św. o godz. 18.00, a 
przed Eucharystią odmawiamy wspól-
ny Różaniec w intencji Ojca Świętego 
i Ojczyzny. Wyjeżdżamy też razem na 
pielgrzymki, spotkania regionalne i 
ogólnopolskie.
 
BRONISŁAWA JEZIERZAŃSKA 
Z APOSTOLSTWA MODLITWY

– AM we Wrocławiu zało-
żył w 1917 r. o. Paweł Klein 
SJ, rektor duszpasterstwa 
działającego na terenie na-
szej parafii. Należący do nie-
go wierni swoje modlitwy, 

uczynki i cierpienia ofiarowywali w in-
tencji pogan, niewierzących, błądzących 
i grzeszników. Starali się wspierać jezu-
itów pracujących wśród protestantów i 
Żydów. Spotkania formacyjno-modlitew-
ne naszego Apostolstwa odbywają się w 
ostatnie niedziele miesiąca o 15.50, a 
Msze św. w pierwsze piątki o 18.00.
 
ZOFIA WARZYWODA ANIMATORKA AM

– Obecnie nasze AM skupia 
około 340 osób w 17 wspól-
notach modlitewnych zwa-
nych różami. Każda z nich 
liczy 20 członków. Grupa, 
którą prowadzę od 13 lat, w 

każdą środę modli się w mieszkaniach 
należących do niej osób, pozostałe gru-
py spotykają się co miesiąc w kościele. 
W każdy czwartek i w pierwsze niedzie-
le miesiąca wszyscy bierzemy udział w 
adoracji Najświętszego Sakramentu.
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„Módlcie się tak, jak gdyby wszystko zależało od Boga, ale pracujcie tak, jak gdyby wszystko zależało tylko od was”

Prezenty św. Ignacego
Św. Faustyna napisała  

w „Dzienniczku”, że prawdziwą 
miłość mierzy się 

termometrem cierpień. 
Jakże często zmieniają one nasze 

życie. Od nich rozpoczął swoją 
drogę do świętości Ignacy Loyola, 

obchodzący właśnie 450-lecie 
narodzin dla nieba.

Mówiono o nim: „wielki badacz 
człowieka”, „Mały Hiszpan 
(1,58 m), który nieco kuleje i 
ma wesołe oczy”. Podziwiano 

jego dobroć dla innych i wymagania wo-
bec siebie. Choroby oraz cierpienia ducho-
we nauczyły go rozumieć słabości innych i 
zmieniły jego życie. Był obdarzony umie-
jętnością przenikania ludzkiej duszy i łago-
dzenia sporów.

Reformator i założyciel

Podczas prawie rocznego pobytu w Man-
rezie pod Barceloną przeżył wielomiesięczne 
rekolekcje. To tam zrozumiał wartość umiaru 
w pokucie i postach, zaczął cenić wewnętrzne 
umartwienie bardziej od zewnętrznego.

Za cel powołanego przez siebie Towa-
rzystwa Jezusowego uznał Ignacy dzia-
łanie na większą chwałę Boga i na poży-
tek Kościoła, co wyraża maksyma Ad ma-
iorem Dei gloriam, a także głoszenie sło-
wa Bożego, ćwiczenia duchowe, wszelkie 
dzieła miłości oraz służbę Kościołowi pod 
kierownictwem Ojca Świętego. Wprowa-
dził ślub posłuszeństwa papieżowi w spra-
wach misji, czyniąc go fundamentem zako-
nu. Przykładem swego życia natomiast, od 
dnia nawrócenia, zachęcał do szczególnej 
troski o człowieka.

Jezuici we Wrocławiu

Do Polski przedstawiciele Towarzystwa 
Jezusowego przybyli w 1564. We Wrocławiu 
osiedlili się na stałe w 1638 r. Zasługą księ-
ży jezuitów jest powołanie pierwszej wyższej 
uczelni, która przekształciła się w Uniwersy-
tet Wrocławski. Dziś prowadzą oni w stolicy 
Dolnego Śląska dwie parafie: pw. św. Klemen-
sa Dworzaka przy Alei Pracy i pw. św. Ignace-
go Loyoli przy ul. Wincentego Stysia. Ta ostat-
nia 31 lipca będzie przeżywała swoje święto 
patronalne. Tego dnia o godz. 18.00 uroczy-
stej Eucharystii odpustowej będzie przewod-
niczył bp Edward Janiak. 30 lipca w niedzielę 
podczas każdej Mszy św. kazania przygotowu-
jące parafian do odpustu będzie głosił o. Woj-
ciech Koszyk SJ, proboszcz parafii pw. św. An-
drzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. 
– Tegoroczny odpust będziemy przeżywa-
li w sposób szczególny – mówi o. Kazimierz 
Ptaszkowski SJ, proboszcz wrocławskiej pa-
rafii pw. św. Ignacego Loyoli i superior jezui-
ckiej wspólnoty – ze względu na obchodzony 
przez nasz zakon rok jubileuszowy, ogłoszo-
ny z okazji 450. rocznicy śmierci św. Ignacego 
Loyoli (1491–1556) oraz 500-lecia urodzin św. 
Franciszka Ksawerego (1506–1552) i bł. Piotra 
Fabera (1506–1546), najbliższych towarzyszy 

tekst 
JOLANTA SĄSIADEK



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
30 lipca 2006

V

założyciela jezuitów. W na-
szej wrocławskiej wspólno-
cie przy ul. Stysia 3 grudnia 
odbędzie się zakończenie 
tych obchodów. O godz. 

11.30 abp Marian Gołębiewski odprawi uro-
czystą Mszę św. koncelebrowaną.

Ośmiu ojców jezuitów pod patronatem i 
opieką św. Ignacego organizuje życie parafii 
i czuwa nad duszpasterstwami skupiającymi 
dzieci, młodzież i dorosłych. O. Jerzy Kita jest 
wikariuszem, katechetą, opiekunem scholi 
„Iskierki”, „Klakierki” i „Stokrotki” oraz  Litur-
gicznej Służby Ołtarza. O. Kazimierz Kuchar-
ski jest rekolekcjonistą i opiekunem Akcji Cha-
rytatywnej. O. Antoni Masier pełni funkcję oj-
ca duchownego wspólnoty i opiekuje się Apo-
stolstwem Modlitwy. O. Stanisław Kiełb ma 
pod opieką Koło Przyjaciół Radia Maryja. O. 
Wacław Rusiniak posługuje jako rekolekcjoni-
sta oraz opiekun Kręgów Rodzin Domowego 
Kościoła, grupy AA „Manreza”, grupy rodzin-
nej AL-Anon „Westalki” i DDA AL-Anon. Ano-
nimowi Alkoholicy są wspólnotą osób, któ-
re dzielą się doświadczeniem, siłą i nadzie-
ją, aby rozwiązywać swój wspólny problem, 
trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholi-
kom w wyzdrowieniu. Spotykają się w czwart-
ki o 17.00. O. Norbert Frejek pełni funkcję dy-

rektora Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, 
opiekuna Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 
oraz duszpasterza Par Niesakramentalnych. 
O. Adam Skolik jest katechetą, opiekunem 
oazy młodzieżowej i duszpasterzem akade-
mickim. O. Michael Guzik studiuje język pol-
ski i pomaga w Jezuickim Wolontariacie Euro-
pejskim (JEV). O. Jerzy Konieczny jest katechi-
stą neokatechumenalnym. Od 2004 roku jako 
proboszcz i superior kieruje wspólnotą o. Ka-
zimierz Ptaszkowski. 

Sonda

BLIŻEJ LUDZI

ALINA TARNAWSKA 
Z KOMITETU CHARYTATYWNEGO
– Działamy od 1987 r. i sku-
piamy około 30 osób. 
Przekazujemy paczki 50 
rodzinom, opłacamy obia-
dy dzieciom w trzech 
szkołach. Urządzamy wi-
gilie i święcone dla samotnych i ubo-
gich. Na święta przesyłamy ciasto dla 
Schroniska św. Brata Alberta, w ciągu 
roku odzież i żywność. Przekazujmy 
książki dla więźniów. Pomagamy 
Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu sióstr 
albertynek w Mrozowie, parafiom na 
Ukrainie oraz ofiarom kataklizmów. 
Komitet prowadzi: poradnię prawną, 
kiermasz książki religijnej i bibliote-
kę parafialną.
  
O. NORBERT FREJEK SJ, DYREKTOR DAS
– Dom Spotkań im. 
Angelusa Silesiusa istnie-
je od 1993 r. Podejmujemy 
wszechstronną edukację 
młodego pokolenia, ko-
rzystając z katolickiej na-
uki społecznej i pedagogii ignacjań-
skiej. Ważne miejsce zajmują mło-
dzi, którym pochodzenie, braki w 
edukacji czy środowisko utrudniają 
wejście w życie. Rozmawiamy o de-
mokracji, prawach człowieka, wza-
jemnym szacunku wyznawców róż-
nych religii, wspólnej historii, ste-
reotypach, a także o bezrobociu czy 
korupcji. Szczegóły naszych działań 
można znaleźć na stronie: www.sile-
sius.org.pl.
 
KRZYSZTOF BENC, RADOSŁAW SKRZYPCZAK 
Z OAZY
– Młodzież z gim-
nazjum, szkół śred-
nich i starsza na-
leży do wspólno-
ty Ruchu Światło–
Życie. Podstawą na-
szej formacji są spotkania w 5,6-osobo-
wych grupach żeńskich i męskich. Pod-
czas roku szkolnego uczestniczymy 
wspólnie we Mszach św. odprawia-
nych dla nas w dolnym kościele, w 
piątki i niedziele o godz. 19.30. Po 
piątkowej Eucharystii spotykamy się 
przy herbacie, by porozmawiać na róż-
ne tematy. W czasie wakacji bierzemy 
udział w rekolekcjach. Wyjeżdżamy 
też razem rekreacyjnie. Informacje o 
nas na stronie: www.loyola.pl/oaza.

„Módlcie się tak, jak gdyby wszystko zależało od Boga, ale pracujcie tak, jak gdyby wszystko zależało tylko od was”

Prezenty św. Ignacego

 

Najważniejsze w życiu parafii jest zaan-
gażowanie świeckich, dzięki którym 

wszystkie nasze działania nabierają rozpę-
du i rozmachu. Wśród wiernych skupionych 
w naszej wspólnocie nie brakuje osób od-
danych ludziom i Bogu. Na przykład Ilona 
Marczewska zachęciła sporą grupę dzieci, 
należących do scholi wokalno-muzycznych 
„Stokrotki”, Klakierki” i „Iskierki”. Śpiewają 
one regularnie na Mszach św. dziecięcych 
w niedziele o godz. 11.30, podczas uro-
czystości i ślubów. Ich duchowy opiekun 
o. Jerzy Kita „Klakier” prowadzi z nimi w 
soboty spotkania formacyjno-edukacyjne i 
przygotowanie do liturgii. Ofiarnie pomaga 
mu w tym zespół rodziców. Organmistrz 
Ksawery Pisarski prowadzi chór parafialny, 
który spotyka się na próbach dwa razy w 
tygodniu. Swoimi występami uświetnia on 
uroczystości nie tylko w naszym kościele, 
co jest szczególną formą formacji prowa-
dzoną przez parafię św. Ignacego. Grupa 
studentek pedagogiki prowadzi zajęcia z 
dziećmi, wypełniając czas wolny najmłod-
szym mieszkańcom parafii spędzającym 
wakacje w mieście, a także organizując 
festyny, Dzień Dziecka i inne spotkania. 
Ponad 60 osób korzysta z letnich wyjaz-
dów na obozy dofinansowywane przez 
naszych sponsorów, wiernych i władze 
miasta. Staramy się szczególnie dbać o 
rodziny naszej parafii, gdyż w dzisiejszym 
świecie czyha na nie wiele zagrożeń i 
patologii. Więcej o naszej parafii można 
znaleźć na stronie www.loyola.pl.

O. KAZIMIERZ PTASZKOWSKI
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Kościół 
pw. św. Ignacego 
we Wrocławiu
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Diecezjalne sanktuarium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce

Z Matką i Babcią w szkole Syna
Sobótka kojarzy się ze św. Anną. Jej 
sanktuarium, z prastarą figurką Świętej, 
od lat przyciąga pielgrzymów z różnych stron. 
Od niedawna jednak przybywają oni pod Ślężę 
nie tylko ze względu ma Babcię Pana Jezusa...

Na mocy dekretu abp. Mariana Gołę-
biewskiego z maja 2005 r. świątynia pw. św. 
Anny w Sobótce (należąca do parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła) podniesiona została do 
rangi diecezjalnego sanktuarium NMP Matki 
Nowej Ewangelizacji. Jest to obecnie jedyny 
tej rangi ośrodek kultu maryjnego we wroc-
ławskiej diecezji – po ostatnich zmianach 
struktur kościelnych inne sanktuaria maryj-
ne znalazły się bowiem poza jej granicami.

W rodzinnym gronie

Gdzie najłatwiej poznać Chrystusa i Je-
go naukę, jak nie w gronie Jego najbliż-
szych? Przypomina o tym wyraźnie wy-
strój sobóckiej świątyni, która po ogłosze-
niu arcybiskupiego dekretu została grun-
townie wyremontowana i upiększona.

W ołtarzu głównym wita pielgrzymów 
uśmiechnięta Madonna z Dzieciątkiem, 
Matka Nowej Ewangelizacji. Ponad nią do-
strzegamy średniowieczną figurkę św. An-
ny. Święta serdecznym gestem przygarnia 
siedzącego na jej kolanach Wnuczka – ma-
łego Jezusa, oraz stojącą obok Maryję. Św. 
Anna, patronka wychowawców, 
zdaje się przypominać, że ewan-
gelizacja bierze początek właśnie 
w kręgu rodziny; że dobrze jest, 
gdy zaczyna się już „na kolanach” 
najbliższych osób.

Serdeczny klimat rodzinnego 
spotkania przenika całe wnętrze 
kościoła. Odnajdziemy go pośród 
gotyckich figur świętych o 
łagodnych uśmiechach 
i rumianych twarzach, 
czy też w wielkim wi-
trażu zdobiącym chór. 
Przedstawiono na 
nim Chrystusa, do 
którego garną się 
dzieci. Pomiędzy 
nimi jest także 
Jan Paweł II.

Obok Matki i 
Babci Chrystusa 
nie mogło brak-
nąć również Jego 
dziadka – św. Joa-
chima oraz przy-
branego ojca – św. 

Józefa. Zobaczymy ich na 
obrazach ukazujących 
„Edukację Matki Bo-
żej” oraz „Pokłon 
Trzech Króli”.

– Temat 
tych przedsta-
wień odnosi 
się także do 
ewangeliza-
cji – tłumaczy 
proboszcz, ks. 
prał. Edward 
Jurek. – Obja-
wienie się Chry-
stusa Mędrcom 
ze Wschodu stoi 
przecież u początku 
głoszenia Dobrej Nowi-
ny mieszkańcom całej zie-
mi. W planach jest także obraz 
ukazujący Zesłanie Ducha Święte-
go lub Nawiedzenie św. Elżbiety 
– wydarzenia, w których Maryja 
również jawi się jako Matka Nowej 
Ewangelizacji. 

Kościół zdobią witraże przed-
stawiające starotestamentalne po-
stacie. Św. Anna stoi wszak na pograniczu 
Starego i Nowego Testamentu. Już wkrót-
ce jej figura znajdzie miejsce obok sta-
rej, średniowiecznej chrzcielnicy – nowi 
członkowie Kościoła będą więc przyjmo-

wać chrzest święty pod jej troskli-
wym spojrzeniem.

W zielonych płucach 
Wrocławia

Sanktuarium NMP Matki No-
wej Ewangelizacji uro-

czyście zainaugurowa-
ło swą działalność w 
drugi dzień Zielonych 
Świąt, w święto Matki 

Kościoła. Będzie to 
odtąd dzień dorocz-
nego odpustu w tu-
tejszej świątyni.

Już teraz miej-
sce to zyskało swój 
niepowtarzalny 
charakter i tętni 

życiem. Nic dziw-
nego. Okolice 
masywu Ślęży 
– zielone płu-
ca pobliskie-
go Wrocła-
wia – sprzy-

jają połączeniu pielgrzymki z 
rekreacją, z odpoczynkiem 

na łonie natury. Sobót-
ka szczyci się od daw-

na tradycjami spor-
towymi. Odbywa 
się tu Festyn Pa-
raf ia lno - Spor-
towy, kilka razy 
w roku przyjeż-
dżają rowerowe 
pielgrzymki. W 
pobliżu kościoła 
znajduje się du-

ża sala sportowa. 
Przybywający go-

ście już wkrótce bę-
dą mogli zatrzymać 

się w pobliskim Domu 
Pielgrzyma.

Wśród modlitewnych trady-
cji tego miejsca trzeba wspomnieć 
całoroczne sobotnie Msze św. o 
godz. 9.00, z nabożeństwami ku 
czci św. Anny. W każdą wakacyjną 
niedzielę można tu uczestniczyć w 
Eucharystii o godz. 10.30 i 20.00.

– Planujemy zaprowadzenie zwy-
czaju odprawiania niedzielnej Mszy św. o 
godz. 20.00 przez cały rok – mówi ks. Edward 
Jurek. – Będzie ona poprzedzana konferen-
cją dotyczącą najbardziej palących tematów 
etycznych (początek o godz. 19.30), wygła-
szaną przez zapraszanych gości. Będzie to 
również okazja do spowiedzi, przy czym raz 
w miesiącu w konfesjonale będą dyżurować 
księża spoza naszej parafii. W planach jest tak-
że odprawianie w sanktuarium nabożeństwa 
ku czci Matki Bożej Nowej Ewangelizacji. Wy-
korzystamy w nim teksty Jana Pawła II – wszak 
to on jest autorem tego maryjnego tytułu.

Nie sposób wyliczyć wszystkich inicjatyw, 
jakie rodzą się wokół sanktuarium. Są wśród 
nich koncerty, rekolekcje, Msze św., których 
oprawę liturgiczną przygotowują dzieci, wy-
chowanki miejscowego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego czy członkinie Żywego Ró-
żańca. Te ostatnie zaprowadziły w Sobótce 
„słodki” zwyczaj: w czasie Eucharystii w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca niosą w procesji 
z darami kosze pełne wszelakich łakoci.

Sanktuarium u stóp Ślęży to wspania-
łe miejsce formacji i wypoczynku dla spor-
towców, rodzin, katechetów, członków 
rozmaitych ruchów religijnych i wszyst-
kich osób zaangażowanych w ewangeli-
zację. Dla każdego, kto chce zaczerpnąć 
z ewangelicznych źródeł w serdecznej at-
mosferze rodziny Chrystusa.

AGATA COMBIK
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Obraz Patronki 
nowego 
sanktuarium 
w ołtarzu 
głównym

Św. Anna 
Samotrzecia 
– jedna 
z czterech 
gotyckich figur 
zdobiących 
wnętrze kościoła
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Wspólnota „Hallelu Jah” – obóz młodzieżowy w Murzasichle k. Zakopanego

Z Papieżem wśród gór
„JP2 POWERTIME 2006” 
– „Musicie od siebie wymagać” 
– pod tym hasłem odbył się 
od 30.06 do 9.07 młodzieżowy 
obóz zorganizowany 
przez wspólnotę „Hallelu Jah”.

Droga, Prawda, Modlitwa, Mi-
łość, Zagrożenia duchowe, Wal-
ka duchowa, Wolność, Powoła-
nie do świętości, Kościół... To te-
maty, nad którymi w kolejne dni 
obozu pochylali się jego uczest-
nicy – 47 osób w wieku gimna-
zjalnym i licealnym. Każdy dzień 
wyjazdu miał bowiem swoje ha-
sło oraz cytat przewodni, zgod-
ny z nauczaniem Jana Pawła II. Na 
każdy dzień przewidziane były 
też specjalne gadżety – symbole 
pomagające odnieść się do hasła 
przewodniego, a zarazem będące 
swoistymi pamiątkami. Młodzież 
mogła wziąć udział w różnorod-
nych warsztatach: muzycznych, 
plastycznych, fotograficznych, fil-
mowych i wokalnych, a także w 
warsztatach tańca i ognia.

Pierwszy dzień upłynął pod 
znakiem zabaw integracyjnych, 
kolejny – mokry od deszczu – 
rozbrzmiewał od rana dźwię-
kami gitar i bębnów. Pośród 
muzyki, tańca, zajęć malar-
skich organizatorzy chcieli „za-
razić” młodzież optymizmem 
i chęcią działania pochodzą-
cą prosto od Jezusa. Zachęcali 
do wkroczenia na Drogę, któ-
rą jest On sam. Kolejne dni wy-
pełnione były na przemian war-
sztatami i wędrówkami po gó-
rach. Wycieczka do Doliny Su-
chej Wody, wyprawa do schro-
niska Murowaniec na Hali Gą-
sienicowej i do Czarnego Sta-
wu Gąsienicowego, wędrów-
ka przez Dolinę Chochołowską 
na górę Grześ... Kolejne trasy 
dostarczały niezapomnianych 
wrażeń. Szczególnym przeży-
ciem  były Msze św. odprawia-
ne na szlaku, pośród wspania-
łych tatrzańskich widoków, czy 
też na przykład w pustelni bra-
ta Alberta Chmielowskiego. 

Nie brakło wspólnego oglą-
dania na dużym ekranie mi-

strzostw świata w piłce 
nożnej, ogniska, meczu 
w siatkówkę. Obozowi-
cze brali udział w grze 
terenowej w Zakopa-
nem i bawili się dysko-
tece. Wieczorami spo-
tykali się na wspólnej 
modlitwie i konferencji, 
w południe na Eucharystii.

Wspólnota „Hallelu Jah” po-
dejmuje w ciągu całego ro-
ku różne formy ewangeliza-
cji wśród młodzieży. Obóz był 
szczególnym przedsięwzię-
ciem. Stał się czasem wspól-
nego odpoczynku, spotka-

nia z Bogiem i na-
uczaniem Jana Pa- 
wła II. Patronat nad 
dziełem objął bp An-
drzej Siemieniewski, 
patronat medialny – 
wrocławski „Gość Nie-
dzielny”. Opiekę du-
chową nad całym wy-

jazdem sprawował ks. Włodzi-
mierz Wołyniec.

– Chcieliśmy pokazać mło-
dym ludziom, że życie z Bo-
giem może być naprawdę pięk-
ne i bardzo ciekawe – podkre-
ślają organizatorzy. – Wierzy-
my w naszą młodzież. Góry i 
ich piękno pokazują, jak Pan 
jest wspaniały i potężny. Jak Je-
go miłość jest ogromna… War-
to iść za tym, co ma prawdzi-
wy sens. Żeby źródło odnaleźć, 
trzeba iść ciągle w górę… Mu-
simy od siebie wymagać! „Bo 
góry mogą ustąpić i pagórki 
się zachwiać, ale miłość moja 
nie odstąpi od ciebie (…) mó-
wi Pan...” (Iz 54,10). EN

Msza św. 
na górze Grześ, 
odprawiona 
przez 
ks. Włodzi-
mierza 
Wołyńca

Złoty Jubileusz

Święto 
Hrabiego

Obchody 50. rocznicy posta-
wienia u stóp wrocławskiego 
ratusza pomnika Aleksandra 
hr. Fredry odbyły się na Rynku 
15 lipca.

Pochodzący ze Lwowa po-
mnik (na zdjęciu) został na po-
czątku spotkania uroczyście po-
święcony przez bp. seniora Józe-
fa Pazdura. Następnie przyszedł 
czas na przywołanie jego burz-
liwej historii oraz na plenero-
we widowisko. Wystąpiły w nim 
m.in. kabarety „Ferajna” i „Elita”, 
odbyły się pokazy walk i szer-
mierki oraz tańca dawnego.

Organizatorem obchodów 
była Fundacja Polskie Gniazdo. 
Jej prezes, Tadeusz Szczyrbak, 
doprowadził do publicznego 
przypomnienia prawdziwego 
rodowodu rzeźby. W 1956 r. – 
chcąc zatrzeć pamięć o lwow-
skim pochodzeniu zabytku – 
umieszczono na postumen-
cie pomnika napis mówiący o 
wzniesieniu go we Wrocławiu. 
Dzięki działaniom T. Szczyrba-
ka, od 2002 r. u stóp A. hr. 
Fredry znajduje się inskrypcja 
prostująca fałszywe informa-
cje. Głosi ona: „Wzniesiony we 
Lwowie w 1897 r., autorstwa 
Leonarda Marconiego i prze-
niesiony do Wrocławia w 1956 
roku”. AC

Najmłodsi uczestnicy obozu –  
Kuba, Antoś i Marysia
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Krzyż misyjny stojący 
obok nowego kościoła 
przypomina, że już ponad 
10 lat temu mieszkańcy 
tzw. Zatorza dostrzegali 
potrzebę budowy świątyni 
w tym rejonie.

Udało się to dzię-
ki inicjatywie i zaangażo-
waniu proboszcza para-
fii pw. Matki Bożej Pocie-
szenia ks. dra Andrzeja 
Szafulskiego. To on pozy-
skał pieniądze i pokonał 
wszelkie budowlane for-
malności, by wiosną 2002 
roku rozpocząć budowę 
i w 18 miesięcy ją za-
kończyć. Kościół pw. Mat-
ki Bożej Różańcowej po-
święcono 7 październi-
ka 2003 roku. 30 listopa-
da tegoż roku erygowano 
nową parafię i powołano 
jej proboszcza.

Rodzinnie

Nowy kościół otacza 
osiedle jednorodzinnych 
domów wybudowanych 
przed wojną oraz w latach 
60. i 70., zamieszkanych 
głównie przez emerytów 
i rencistów, którzy są siłą 
parafii. Niewiele mieszka 
w niej młodych małżeństw. 
Mimo to proboszczowi 
ks. Ryszardowi Zdonkowi 
bardzo zależy na uaktyw-
nieniu właśnie tej grupy 
wiernych. Powstała więc 
i aktywnie działa dziecię-
ca schola „Niebo jest w 
nas”, skupiająca około 20 
dziewcząt. Śpiewają one 
na niedzielnej Mszy św. 
dla dzieci o godz. 12.00. 
Na cotygodniowych piąt-
kowych spotkaniach pro-
wadzący zespół pan Jacek, 

z pomocą żony, nie tylko 
uczy śpiewu, ale zachęca 
do analizowania słowa Bo-
żego i ilustrowania rysun-
kami ważnych tematów. 
Prace dzieci wystawiane są 
w kościele na specjalnych 
tablicach. Na jednej z nich 
czytamy: „Prosimy, nie wy-
chodź z kościoła, zanim 
nie przestaniemy śpiewać. 
Uczysz nas wtedy szacun-
ku do Boga i siebie, a my 
chcemy umieć szanować 
– Dzieci z zespołu »Niebo 
jest w nas«”.

Takie inicjatywy two-
rzą rodzinną atmosferę 
wspólnoty. Zintegrował 
ją także pierwszy para-
fialny festyn, który odbył 
się w trzecią niedzielę 
maja br. Patronował mu 
św. Dominik Savio, gdyż 
spotkanie zorganizowa-
no z myślą o młodzieży i 
rodzinach. Były rozgryw-
ki sportowe, strzelanie z 
broni pneumatycznej i lo-
teria fantowa, a dla naj-
młodszych dmuchany za-
mek, konie i dziecięcy 
fryzjer. W zabawie wzię-
li udział przedstawicie-
le wszystkich środowisk, 
a dochód postanowiono 
przeznaczyć na plac za-
baw i pomoc ubogim.

Cały rok

Swój odpust najmłod-
sza oławska parafia ob-
chodzi w pierwszą nie-
dzielę października, ale 
dziesiątek Różańca wierni 
odmawiają w ciągu całe-
go roku. Szczególną wagę 
przywiązują do tej mod-
litwy w każdą środę pod-
czas Nowenny do Matki 
Bożej Nieustającej Pomo-
cy. To nabożeństwo przy-
ciąga do kościoła nie tyl-
ko członków róż różańco-
wych. Regularnie bierze w 
nim udział około 70–100 
wiernych spośród 1720 
mieszkańców parafii. Dla 
wielu centrum życia reli-
gijnego jest Eucharystia, 
a 400–500 osób uczest-
niczy w niedzielnej Mszy 
św. Działa też Krąg Biblij-
ny, który przyciąga także 
mieszkańców innych pa-
rafii. Nową inicjatywą jest 
Pogotowie Modlitewne 
– grupa 26 osób, które 
w każdej chwili są goto-
we modlić się w powie-
rzonych sobie intencjach 
(opracowany jest łańcu-
chowy kontakt telefonicz-
ny). Sprawy są różne, cza-
sem bardzo dramatyczne.

JOLANTA SĄSIADEK

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Matki Bożej Różańcowej w Oławie (dekanat Oława)

„A my chcemy umieć szanować”
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Dziękuję Bogu za tę parafię i wielu wspaniałych lu-
dzi. Dużo się za nich modlę (to właściwie mój obo-
wiązek), szczególnie za tych, którzy gdzieś się za-
gubili... Na pomoc kilkunastu osób mogę liczyć za-
wsze. Niewątpliwie moją prawą ręką jest nasz koś-
cielny pan Kazimierz. Jestem bardzo wdzięczny za 
bezinteresowną pracę pani Asi i jej mamie. Dzięki 
nim ołtarz jest zawsze pięknie przyozdobiony, a w 
okresie świąt pojawiają się w kościele stosowne 
dekoracje. Cenię też bardzo pracę pana Jacka pro-
wadzącego scholę. Zresztą... twarz każdego para-
fianina przychodzącego z pomocą zostaje w mo-
jej pamięci. Ogromnym wsparciem są moi rodzice, 
którzy chcąc mi pomagać, przenieśli się z rodzin-
nej miejscowości do Brzegu. Zamierzam powołać 
do istnienia radę parafialną, która będzie otwar-
ta dla każdego, kto zechce ubogacić życie wspól-
noty. Obejmując parafię w Oławie, przejąłem pięk-
ny, wykończony kościół ze starym obrazem MB 
Różańcowej, który długie lata wisiał w świątyni pw. 
MB Pocieszenia. Po zakończeniu budowy pleba-
nii czeka nas ogrodzenie i zagospodarowanie tere-
nu kościelnego, wykonanie nagłośnienia świątyni. 
Mam też nadzieję, że kiedyś na wieży kościelnej za-
wiśnie dzwon, który będzie przywoływał do Matki 
Bożej Różańcowej nie tylko w październiku.

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00 (dziecięca), 

19.00;
  Dni powszednie: 18.00 (od wtorku do piątku), 7.00 

(poniedziałki i soboty).

KS. RYSZARD 
ZDONEK

Urodzony 27 marca 1958 r., 
pochodzi z Tych, święcenia 
kapłańskie przyjął 1 czer- 
wca 1985 r.  Pracował w Bie- 
lawie, Strzelinie i Wrocła-
wiu. 6 lat był proboszczem  
w Godzikowicach.
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