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Zespół trębaczy „Leśny róg” sygnałem na 
wejście rozpoczął 23 września Mszę św. 

na jasnogórskich wałach. Eucharystia, której 
przewodniczył ks. abp Leszek Sławoj-Głódź, 
zgromadziła prawie 20 tys. osób, przybyłych 
na X Ogólnopolską Pielgrzymkę Leśników. 
Ks. bp Edward Janiak, krajowy duszpasterz 
tego środowiska, w homilii przypomniał o 
„trzech pustych krzesłach” – więzionego ks. 
prymasa S. Wyszyńskiego podczas ślubów 

narodu w 1956 r., Pawła VI 
na obchodach 1000-lecia 
chrztu Polski i Jana Pawła II 
po zamachu na jego życie.
Po Mszy św. bp. E. Janiak 
i dyrektor lasów państwo-
wych Andrzej Matysiak 
spotkali się z przedstawi-
cielami leśników, a nieopo-
dal Domu Pielgrzyma po-
sadzono „dąb papieski”.

CIEMNOZIELONA JASNA GÓRA

Wśród 20 tys. 
pielgrzymów 
były również 
uczennice 
słynącego
z „leśnej” 
oświaty Zespołu 
Szkół
w Tułowicach
k. Opola

Procesja z relikwiami świętych męczenników

Święci na ulicach
– Jestem osobą wierzącą
i udział w procesji był dla mnie 
przyjemnym obowiązkiem 
– mówiła pani Teresa z zespołu 
charytatywnego, działającego
przy parafii Świętej Rodziny.

24 września setki osób wzię-
ły udział w procesji z relikwiami 
św. Stanisława i św. Doroty, któ-
ra po raz kolejny przeszła uli-
cami Wrocławia, tym razem z 
kościoła pw. Świętej Rodziny 
do świątyni pw. Matki Bożej Po-
cieszenia. Tradycja ta zrodziła 
się tuż po wielkiej powodzi w 
1997 r. i była wyrazem podzię-
kowania za ocalenie przed ży-
wiołem. Relikwie nieśli kolej-
no księża, siostry zakonne, gru-
py modlitewne, harcerze, kom-
batanci.

Na zakończenie, po ponad-
godzinnym marszu, wierni wzię-
li udział w Mszy św., której prze-
wodniczył abp Marian Gołębiew-
ski. Eucharystia sprawowana by-
ła przy ścianie Golgoty Wscho-
du, gdzie przed rokiem umiesz-

czono czaszki siedmiu 
osób zamordowanych 
w Katyniu. – Dzisiejsza 
obecność relikwii świę-
tych męczenników spra-
wi, że to miejsce zostanie 
jeszcze bardziej uświęco-
ne – wyraził przekona-
nie gospodarz miejsca, o. 
Stanisław Golec.

W homilii ks. bp. Ja-
niak przypomniał licznych świę-
tych i błogosławionych wywo-
dzących się z ziemi dolnoślą-

skiej oraz tragiczne 
dzieje św. Stanisława, 
obdarzonego niezwy-
kłym charyzmatem 
miłosierdzia.

Po uroczystościach 
obecne we Wrocławiu 
od XIV wieku relikwie 
św. Doroty, patronki 
Wrocławia, oraz św. 
Stanisława, biskupa i 

męczennika, powróciły do kate-
dry wrocławskiej. 

ANNA WŁODARCZYK
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ZA TYDZIEŃ
  Przed pielgrzymką 

diecezjalną DO TRZEBNICY, 
 do św. Jadwigi
  W sanktuarium GOLGOTY 

WSCHODU
 W panoramie parafii – 
 WIZYTA W SMOGORZOWIE
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KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

Czasami myślę, że nie-
długo przestanę mó-

wić, bo nie mam już do 
kogo – zwierzyła się kan-
dydatka na Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, która 
od śmierci męża pozosta-
je sama. Pani Krystyna ma 
nadzieję, że podobnie jak 
setki tysięcy studentów, 
od października rozpo-
cznie zajęcia na swojej 
uczelni. O doktoratach 
powstających na plecach 
słuchaczy wrocławskiego 
UTW i o tym, jak przebie-
gają ich zajęcia „wiecz-
nych” studentów, piszemy 
na str. IV i V. 
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Podczas 
procesji ulicami 
Wrocławia 
relikwie 
świętych 
Stanisława 
i Doroty 
nieśli m.in. 
przedstawiciele 
Akcji Katolickiej
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WROCŁAW. Wspólną siedzi-
bę Instytutu Informatyki oraz 
Katedry Dziennikarstwa i Polityki 
Społecznej uroczyście otwarto 
21 września. W obecności władz 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 
projektantów, wykonawców, wy-
kładowców i studentów odda-
no do użytku nowoczesny archi-
tektonicznie i doskonale wypo-
sażony budynek przy ulicy Joliot-
-Curie 15. Są tam 4 sale wykła-
dowe, nowoczesne studio radio-
wo-telewizyjne, 7 pracowni kom-
puterowych o łącznej powierzch-
ni 10 600 mkw. – Od pomysłu do 
zakończenia zmieniło się trzech 
ministrów i trzech rektorów – 
podsumował podczas otwarcia 
instytutu prof. Leszek Pacholski, 
rektor UWr. Prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz (na zdjęciu) za-

uważył, że w tym gmachu jest 
zawarta synteza polityki miej-
skiej: – Dbamy o młodych, na-
ukę i nowoczesność oraz kre-
ujemy piękny wizerunek mia-
sta – powiedział podczas uro-
czystości.

Instytut nowych mediówOdkryć Willmanna

LUBIĄŻ. Tydzień Willman-
nowski, zorganizowany w daw-
nym opactwie cystersów w 
Lubiążu z okazji 300-lecia śmierci 
dolnośląskiego malarza Michaela 
Willmanna (1630–1706), trwał od 
18 do 24.09. W lubiąskim klasz-
torze można było w tym czasie 
obejrzeć wystawę obrazów arty-
sty (na zdjęciu), znajdujących się 
obecnie w zbiorach wrocławskie-
go Muzeum Narodowego. Od 21 
do 23.09 w starych murach trwa-
ły naukowe obrady w ramach kon-
ferencji pt. „Opactwo Cystersów 
w Lubiążu i artyści”.  W sobotę 
23.09 o godz. 12.00 przed Jadalnią 

Opata odbyło się uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej z 
okazji 300-lecia śmierci malarza. 
Następnego dnia zgromadzeni w 
Sali Książęcej goście wysłucha-
li koncertu francuskiego zespołu 
Sacqueboutiers, który wystąpił w 
ramach 41. Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia Cantans. 
Organizatorzy – Urząd Miasta 
i Gminy w Wołowie, Instytut 
Historii Sztuki UWr oraz Fundacja 
„Lubiąż” – mają nadzieję, że 
Dolnoślązacy na nowo „odkryją” 
M. Willmanna, największego ba-
rokowego malarza naszego re-
gionu.
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Księga Sybiraka

WIĄZÓW. Drużyny mi-
nistrantów z parafii pw. śś. 
Piotra i Pawła w Trzebnicy i 
św. Mikołaja w Wiązowie ro-
zegrały w sobotę 23 wrześ-
nia towarzyski mecz piłki noż-
nej. Naprzeciw siebie stanęły 
drużyny piłkarskie (na zdjęciu) 
zagrzewane do walki przez 
opiekunów Liturgicznej Służby 
Ołtarza ks. Antoniego Ablama i 
ks. Krystiana Charchuta. Mecz 
ubogacały swoją obecnoś-
cią czirliderki z Wiązowskiej 
Służby Ołtarza.
Prócz wielu zaproszonych go-

ści, sponsorów, rodziców i 
przyjaciół na trybunach zasia-
dali proboszczowie: ks. Józef 
Lubczyński i ks. Zdzisław 
Paduch 
Mecz został rozegrany ku czci 
św. Jadwigi, która patronuje 
Trzebnicy i filialnemu kościo-
łowi w Wyszanowicach w pa-
rafii św. Mikołaja. Po meczu 
obie drużyny otrzymały pucha-
ry ufundowane przez ks. Piotra 
Semeniuka. Na zakończenie 
spotkania zawodnicy i publicz-
ność zasiedli przy wspólnym 
ognisku.
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GN w TVP3 i Radiu Rodzina
PROGRAM „W 
KRĘGU WIARY”, 
emitowany przez 
TVP3 Wrocław, w 
niedzielę o godz. 
17.00, zaprasza do 
śledzenia wydarzeń 
z życia Kościoła w 
trzech dolnośląskich 
diecezjach. W cotygo-
dniowym serwisie in-
formacyjnym także za-
powiedź najnowsze-
go wydania „Gościa 
Niedzielnego”.

Przypominamy, że na 
falach 92 FM Radia 
Rodzina, w każdą nie-
dzielę, o 9.40, prezen-
towane jest najnow-
sze wydanie „Gościa 
N i e d z i e l n e g o ” . 
Fragmenty tekstów 

z aktualnych numerów 
wrocławskiego GN za-
mieszczamy także w dzia-
le „aktualności” na stronie 
internetowej archidiecezji 
wrocławskiej: www.archi-
diecezja.wroc.pl.

W tekście „Leśne prace dla 
Papieża” (wrocławski 

„Gość Niedzielny” nr 38) napisali-
śmy, że Zbigniew Marzoch przez 
dwa miesiące pracował na nie-
mieckim cmentarzu w podwo-
łowskiej miejscowości Garwoł. 

W rzeczywistości pan Zbigniew 
poświęcił na porządkowanie 
tamtejszej nekropolii znacznie 
więcej czasu; od końca czerwca 
do końca października 2005 r. i 
miesiące wakacyjne w tym roku. 
Za pomyłkę przepraszamy.

Sprostowanie

Święta, która łączy

WROCŁAW. 24 września, pod-
czas comiesięcznej Mszy św. dla 
Sybiraków ich kapelan ks. dr 
Franciszek Głód otrzymał Księgę 
sybiraka, opisującą historię pra-
cy wszystkich kół w Polsce. 
Publikacja wydana przez Zarząd 
Główny Związku Sybiraków 
przybliża działalność całej orga-
nizacji od czasu jej reaktywowa-
nia w 1988 r.  Księgę ofiarowano 
też 17 września ks. Wojciechowi 

Tokarzowi, kustoszowi pomnika 
na pl. Strzeleckim, a 23 wrześ-
nia o. Stanisławowi Golcowi, ku-
stoszowi Sanktuarium Golgoty 
Wschodu.
Sybiracka Eucharystia odpra-
wiana jest w kościele pw. św. 
Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej 
w każdą ostatnią niedzielę mie-
siąca o godz. 16.00. Po niej od-
bywa się spotkanie w sali kate-
chetycznej.
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Perspektywy polskiej teologii

Piękna dama teologia

Wśród wielu wyższych uczelni 
Wrocławia istnieje Papieski 
Wydział Teologiczny.  
To specyficzna uczelnia, 
sięgająca swymi korzeniami  
przedwojennego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Osobliwa to uczelnia, 
wzbudzająca niekiedy wielkie 
emocje, bo kształcąca teolo-
gów. A kim oni są i czym w 
ogóle jest teologia: nauką czy 
sztuką życia? Ale podobne py-
tanie możemy postawić np. 
medycynie, czy to jest nauka 
czy technika, notabene, całko-
wicie niepewna: po spotkaniu 
z lekarzem pacjent wróci do 
zdrowia albo zakończy życie. 
Nawet ten, który nie studio-
wał matematyki, wie, że jest 
to nauka pewna, oparta na de-
dukcji, ale czyż czasami nie 
jest to malowanie pędzlem po 
niebie? Co to jest właściwie 
matematyka? Jakaś abstrak-
cja, wytwór myśli człowieka 
z przedziwnym odniesieniem 
do rzeczywistości? Ale czło-
wiek ma też inne myśli, np. o 
Bogu, miłości, śmierci, sławie. 

Łatwo w ich nadmia-
rze pogubić się i zejść 
na manowce.

W większości wyż-
szych polskich uczelni 
teologia odnalazła się 
jako nauka na odręb-
nym wydziale teolo-
gicznym, najczęściej na 
uniwersytecie. Jest to 
nauka niezwykle pięk-
na i bogata. Jest w niej 
miejsce na dogmatykę i 
teologię moralną, na bi-
blistykę i liturgikę, na ascetykę i 
historię, psychologię, i dziesiąt-
ki innych odmian. Teologia po-
siada bezpośrednie przeniesie-
nie na ludzkie życie. Może na-
wet największe spośród innych 
nauk, bo dotyka każdego czło-
wieka w rdzeniu jego człowie-
czeństwa, bo każdy człowiek 
jest teologiem i każdy ma swoją 
filozofię życia. 

Raz w roku na specjalnej 
konferencji naukowej zbierają 
się teologowie dogmatycy ze 
wszystkich polskich wyższych 
uczelni. Tworzą oni razem tzw. 
Towarzystwo Teologów Dog-
matyków. W tym roku spot-
kali się we Wrocławiu. Przez 
trzy dni, od 20 do 22 września, 

w Domu Jana Pawła II  
odbywały się wykłady 
nestorów polskiej teo-
logii dogmatycznej, któ-
rzy dzieląc się swoimi 
doświadczeniami, uka-
zywali specyfikę i owo-
ce swej pracy, wskazując 
jednocześnie młodszym 
teologom perspektywę 
na przyszłość. Wśród 
wykładowców znaleźli 
się: ks. prof. Stanisław 
Welenc, ks. prof. Roman 

Rogowski, ks. prof. Alfons Sko-
wronek, ks. inf. prof. Jerzy Bu-
xakowski, ks. prof. Czesław 
Bartnik, abp prof. Bolesław Py-
lak, bp prof. Julian Wojtkow-
ski, franciszkanin o. prof. Sta-
nisław C. Napiórkowski, je-
zuita ks. prof. Jacek Bolew-
ski, ks. prof. Lucjan Balter, ks. 
prof. Tadeusz Łukaszuk oraz 
ks. prof. Andrzej Santorski. Był 
czas na modlitwę i zadumę, 
na rozmowy mistrzów z ucz-
niami, a także na spotkanie z 
naszym metropolitą wrocław-
skim, abp. prof. Marianem Go-
łębiewskim, który należy do 
podobnego grona – ale teolo-
gów biblistów. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

Zapraszamy

Nestorzy 
polskiej teologii 
dogmatycznej. 
Od lewej:  
ks. T. Łukaszuk, 
ks. Cz.S. Bartnik,  
ks. R. Rogowski 
oraz prezes 
Towarzystwa 
Teologów 
Dogmatyków 
– ks. Krzysztof 
Góźdź

  OTWARCIE DROGI  
ŚW. JAKUBA

w archidiecezji wrocławskiej 
odbędzie się 6 października. 
O godz. 15.15 w archikatedrze 
zostanie umieszczony znak 
Drogi, poświęcony przez Be-
nedykta XVI. Zebrani przejdą 
następnie odcinkiem jakubo-
wego szlaku z Ostrowa Tum-
skiego do kościoła garnizono-
wego pw. św. Elżbiety, gdzie o 
godz. 18.00 odbędzie się Msza 
św. pod przewodnictwem bpa 
Edwarda Janiaka. Oprawę li-
turgiczną przygotuje Scho-
la Gregoriana Silesiensis, któ-
ra wykona kompozycję „Missa 
Sancti Jacobi” według Codexu 
Callixtinusa.
 TURNIEJ SŁOWA. 

Stowarzyszenie Twórców i 
Animatorów Kultury ogłasza X 
Dolnośląski Turniej Słowa Li-
teratury Patriotycznej i Religij-
nej. Uczestnicy zaproszeni są 
do występu w poszczególnych 
grupach wiekowych w kate-
goriach: recytatorskiej, poezji 
śpiewanej, monodramu, kra-
somówczej i wokalnej. Turniej 
– nad którym honorowy pa-
tronat objął m.in. abp M. Go-
łębiewski – ma na celu upo-
wszechnienie treści patriotycz-
nych i religijnych oraz dba-
łość o kulturę języka polskie-
go. Finał dolnośląski odbędzie 
się w grudniu we wrocław-
skim „Klubie pod Kolumnami”. 
Zgłoszenia laureatów do finału 
przyjmowane są do 3.12 – dla 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz do 10.12 – 
dla starszych wykonawców, 
pod adresem stowarzyszenia: 
ul. Czajkowskiego 25/5, 51-171 
Wrocław. Zgłoszeń dokonują 
powiaty, upoważnione gminy 
lub placówki. Szersze informa-
cje można uzyskać pod nr. tel. 
071 797 54 36 w pon. w godz. 
14.00–18.00.  
  PRACOWNICY HOSPI-

CJUM DOMOWEGO 
przy Dolnośląskim Centrum 
Onkologii zapraszają na Mszę 
św. w intencji zmarłych pacjen-
tów, 7 października 2006 r. (so-
bota) o godz. 15.00, w koście-
le pw. św. Ignacego Loyoli przy 
ul. W. Stysia we Wrocławiu. Eu-
charystii przewodniczył będzie 
bp Andrzej Siemieniewski.
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Pomysł stworzenia szko-
ły wyższej dla osób star-
szych zrodził się w 1973 
roku we Francji, kiedy to 

z powodu niżu demograficzne-
go zaczęto przyjmować na stu-
dia kandydatów bez względu na 
wiek. Zgłosiło się wówczas wie-
lu seniorów, a przeprowadzone 
badania wykazały ogromne moż-
liwości rozwoju intelektualnego 
tej grupy ludzi.

We Wrocławiu UTW działa od 
30 lat (od 10 pod kierownictwem 
dr Walentyny Wnuk) i obecnie li-
czy ponad 650 słuchaczy. Liczba 
kandydatów corocznie kilkakrot-
nie przewyższa liczbę wolnych 
miejsc, przez co konieczne sta-
ło się przeprowadzanie rozmów 
kwalifikacyjnych. Skąd bierze się 
tak wielkie zainteresowanie?

Dla siebie samych

Jak wskazuje sama nazwa 
„uniwersytet”, ludzie przychodzą 
tu po wiedzę. Chcą się rozwijać i 
zyskują taką możliwość. Nieomal-
że punktem honoru jest stawie-
nie się na poniedziałkowym wy-
kładzie, który od lat odbywa się 
o godz. 12.00. Jedną z uniwersy-
teckich bohaterek jest p. Benig-
na, która, będąc po operacji nóg, 
przyjeżdża tu co tydzień taksów-
ką, a potem o kulach wchodzi na 
drugie piętro na wykłady. Prowa-
dzą je naukowcy z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Akade-
mii Medycznej, Akade-
mii Wychowania Fizycz-
nego i inne zaproszone 
osoby.

Słuchacze spotykają się także 
na seminariach, modułach, war-
sztatach, lektoratach i w sekcjach. 
Zajęcia poświęcone są sprawom 
ważnym dla ludzi starszych; do-
tyczą jakości ich życia, układania 
relacji z innymi, kultury fizycznej, 
pomagają w kształtowaniu oso-
bowości, radzeniu sobie z proble-
mami, poszerzają horyzonty my-
ślowe. Są tu moduły i seminaria 
z zakresu filozofii, sztuki, przyro-
dy (tegoroczną nowością będzie 
moduł matematyczno-fizyczny). – 
Przychodzi tu taki młody długo-
włosy chłopak z Wydziału Nauk 
Przyrodniczych, który pasjonuje 
się nietoperzami. Zrobił kiedyś 
piękną prelekcję o nietoperzach i 
to, czego zawsze się bałam, stało 
się nagle swojskie. Przyniósł na-
wet żywego nietoperza! – wspo-
mina p. Stanisława. Prężnie dzia-

łają warsztaty andrago-
giczne, filozoficzne, ma-
larskie i taneczne. Na 
ścianach gmachu przy ul. 
Dawida zobaczyć można 

m. in. obrazy ludzi, którzy po pę-
dzel sięgnęli dopiero na emerytu-
rze i pod okiem fachowców uzy-
skali niezwykłe efekty.

Uniwersytet oferuje różne ro-
dzaje gimnastyki – od ogólno-
ruchowej, poprzez rehabilitacyj-
ną, pływanie, aż po „gimnasty-
kę mózgu”. Dużą popularnoś-
cią cieszy się tzw. Szkoła Pleców, 
gdzie słuchacze uczą się oszczę-
dzać i wzmacniać swoje kręgo-
słupy. „Na naszych plecach po-
wstała nawet praca doktorska!” 
– mówią z satysfakcją uczestni-
cy zajęć, wspominając badania 
prowadzone tu przez naukow-
ców z wrocławskiej AWF. W cza-
sie „gimnastyki mózgu” wyko-
rzystuje się metodę Dennisona, 
która służy pobudzaniu obu pół-
kul mózgowych przez wykony-
wanie pewnych ćwiczeń rucho-

Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Wieczni” studenci
„Nie ma lepszego leku 

niż Uniwersytet 
Trzeciego Wieku!” 
– mówią z entuzjazmem 

słuchacze 
wrocławskiej uczelni.

tekst 
ANNA WŁODARCZYK

Sonda

BYĆ AKTYWNYM
ADAM JAROSZYŃSKI,
PRZEWODNICZĄCY CHÓRU UTW

– Już jako chło- 
pak lubiłem śpie- 
wać. Zawsze by- 
łem człowiekiem 
aktywnym, pra-
cowałem, dużo  

działałem społecznie. Słysza-
łem o UTW i któregoś razu 
kolega zmobilizował mnie, 
żebyśmy poszli razem na po-
niedziałkowy wykład. Od te-
go się zaczęło. Już 5 lat śpie-
wam w chórze. Spotykamy 
się na próbach i 2 razy w mie-
siącu gdzieś poza uniwersyte-
tem, żeby się integrować.

KRYSTYNA ZAWISZA,
KANDYDATKA NA UTW

– Od śmierci mę-
ża jestem sama. 
Czasami myślę, 
że niedługo prze-
stanę mówić, bo 
nie mam już do 

kogo. Chciałabym się dostać 
na UTW, żeby się przekonać, 
że to nie koniec wszystkie-
go, że nie wszyscy odwra-
cają się od starszych ludzi. 
Mam nadzieję, że łatwiej mi 
będzie spojrzeć pozytywnie 
na świat. Izolacja jest czymś 
strasznym, nie chciałabym 
się zasklepić i zmarnować te-
go czasu, który mi pozostał.

STANISŁAWA WARMUZ,
PRZEWODN. ZARZĄDU UTW

– Uniwersytet za-
pewnia nam roz-
wój poznawczy, 
kontakty towa-
rzyskie, sprawia, 
że czas szybciej 

płynie, bo ma się cel w ży-
ciu. Wielu z nas rozwija tu 
swoje uśpione talenty i rea-
lizuje marzenia z młodości. 
Dzieci, wnuki zaczynają ich 
doceniać, podziwiać za naby-
waną tu wiedzę i umiejętno-
ści. Niektórzy przychodzą tu 
codziennie, wychodzą do in-
nych ludzi, udzielają się spo-
łecznie. To wszystko prze-
ciwdziała poczuciu osamot-
nienia, co niejednokrotnie 
ratuje z depresji.

Kabaret 
„Starszaki” 
podczas występu
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Wrocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Wieczni” studenci

wych. Słuchacze mają nie tylko 
„giętkie” plecy i umysły, ale rów-
nież języki. Służą temu lektoraty, 
gdzie można nabywać i doskona-
lić znajomość angielskiego, nie-
mieckiego, francuskiego i rosyj-
skiego.

 I nie koniec na tym. Od kilku-
nastu lat działa Chór UTW, który 
obecnie liczy 60 osób. Od 5 lat dy-
ryguje nim Marek Stroński. Chór 
występuje przy różnych okazjach, 
m.in. z okazji Święta Wiosny, Dnia 
Kobiet (wtedy śpiewają sami pa-
nowie), podczas świąt majowych. 
Koncertuje także poza uniwersy-
tetem. Tradycją stało się już ko-
lędowanie w zaprzyjaźnionej Fil-
harmonii Wrocławskiej. Poza chó-
rem działa Teatrzyk Poezji, które-
go członkowie deklamują, śpie-
wają, choć niektórzy z nich, tak 
jak p. Marian, nigdy nie przypusz-
czali, że będą występować pub-
licznie, recytować z pamięci czy 
pisać wiersze. Pani Danucie, eme-
rytowanej lekarce, UTW umożli-
wił realizację marzenia z młodo-

ści – założyła kabaret o sympa-
tycznej nazwie „Starszaki”.

Uniwersytet to również szan-
sa na rozwijanie zainteresowań. 
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Jest sekcja brydżowa, szachowa, 
fotograficzna, haftu, kultury fi-
zycznej, muzyczno-taneczna, pla-
styczno-dekoratorska (tzw. art-de-
co), przyrodnicza, kulturalna, tu-
rystyczna, współpracy z zagranicą 
(UTW przynależy do Europejskiej 
Federacji Starszych Studiujących), 
wzajemnej pomocy, wydawnicza 
(przygotowuje „nieregularnik” pt. 
„Kurier UTW”), organizacyjno-po-
rządkowa, integracji, opieki nad 
zwierzętami. Słuchacze mogą ko-
rzystać z biblioteki; do ich dyspo-
zycji jest doradca prawny.

Dla siebie nawzajem

Na wrześniowych rozmowach 
kwalifikacyjnych komisja pyta 
kandydatów między innymi o to, 
co oni mogą dać uniwersytetowi. 
Pytanie zaskakujące, ale po chwili 
zastanowienia okazuje się, że ma-
ją wiele do zaoferowania. Prze-
cież są wśród nich emerytowani 
lekarze, trenerzy, pielęgniarki, ar-
tyści, nauczyciele, ludzie o rozma-
itych talentach i umiejętnościach. 
To właśnie oni prowadzą niektó-
re zajęcia i sekcje. Jest wśród nich 
np. przewodnik, p. Stanisław, któ-
ry działa w Klubie Wę-
drowników Trzeciego 
Wieku, plastycy z sekcji 
dekoratorskiej, lektorzy, 
którzy uczą innych słu-
chaczy języków obcych. 

Pani Jadwiga, która w czasach ak-
tywności zawodowej redagowa-
ła pismo specjalistyczne, tu zaję-
ła się „Kurierem UTW”.

 Na rzecz słuchaczy działa tak-
że najliczniejsza i najprężniejsza 
grupa – Sekcja Wzajemnej Pomo-
cy pod przewodnictwem ener-
gicznej i pomysłowej p. Alicji. Jej 
członkowie pomagają chorym 
słuchaczom, odwiedzają ich w 
domach, szpitalach, pełnią dyżu-
ry podczas wykładów, pomaga-
ją niektórym w drodze na UTW. 
Uczestniczą też w pogrzebach 
zmarłych słuchaczy, odwiedzają 
ich groby.

Dla innych

UTW współpracuje z dwie-
ma szkołami – SP nr 90 i 93, 
gdzie działa Klub Przyjaźni Junio-
ra z Seniorem. Klubowicze zapra-
szają się przy różnych okazjach, 
urządzają konkursy (np. słuchacze 
UTW pisali list do wnuka, a dzie-
ci opowieść o spotkaniu z czło-
wiekiem starszym), uczestniczą 
w lekcjach wychowawczych („Kie-
dyś młodzież pytała nas o stan 
wojenny i komunizm” – opowia-
da p. Stanisława). Sekcja Wzajem-
nej Pomocy utrzymuje kontakty z 
Ośrodkiem Adaptacyjno-Wycho-
wawczym, gdzie urządza spotka-
nia z okazji Dnia Babci, Dnia Dzie-

cka, mikołajek, organizu-
je dla wychowanków rej-
sy po Odrze, itp.

W ramach UTW dzia-
łają dwie grupy wolonta-
riuszy, które odwiedzają 

chorych w zaprzyjaźnionych do-
mach pomocy społecznej. Cho-
dzą na ul. Kaletniczą i Mączną, by 
porozmawiać, wspólnie się poba-
wić, pośpiewać. „Jesteśmy w po-
dobnym wieku, rozumiemy się. 
Oni mówią, że przynosimy im in-
ny świat”.

Wrocławski UTW służy pomo-
cą i radą także innym uniwersyte-
tom, które dopiero rozpoczynają 
działalność. A trzeba zaznaczyć, 
że w Polsce funkcjonuje ich już 
ponad 90! 

Kilka lat temu zostałem za-
proszony do współpracy 

z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku. Staram się przeży-
wać ze słuchaczami bożo-
narodzeniowe i wielkanocne 
spotkania, wspólnie też roz-
poczynamy i kończymy rok 
akademicki. Na naszych zaję-
ciach omawiamy różnorodne 
problemy z zakresu etyki i 
teologii, m.in. zagadnienia 
eschatologiczne. Jako bazy 
wypadowe służą nam ośrod-
ki w Jugowicach i Jelczu-
-Laskowicach, gdzie możemy 
przeprowadzić prelekcje, or-
ganizować spotkania z wykła-
dowcami oraz wypoczywać. 
W parafii pw. św. Elżbiety 
przy ul. Grabiszyńskiej we 
Wrocławiu, gdzie jestem 
proboszczem, zbiera się chór 
UTW. Słuchacze korzystają 
też ze zbiorów naszej biblio-
teki parafialnej. U studentów 
UTW bardzo cenię to, że 
w przeciwieństwie do wielu 
osób w starszym wieku chcą 
nadal być aktywni.

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR FRANCISZEK GŁÓD

wykładowca na PWT we Wrocławiu, 
opiekun duchowy i wykładowca 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„Szkoła 
Pleców” pod 
kierownictwem 
dr Anny 
Duchnowskiej
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Europejski Dzień Języków – 21 września

Wrocław mostem Europy
„Językowe mosty w Europie” 
to jednodniowe wydarzenie  
w Ratuszu wrocławskim. 

Złożyły się na nie dwa wykła-
dy o mostach, prezentacje insty-
tutów i szkół językowych, degu-
stacja europejskich kulinariów z 
Café de France i La Luz, wystawa 
fotografii Zbigniewa Dadosa „Pej-
zaże i ludzie Europy” i koncert 
Nataszy Nikolskiej „Wyśpiewana 
podróż po słowiańszczyźnie”. 

Spotkanie rozpoczęło się od 
wykładu dyrektora Muzeum Hi-
storycznego we Wrocławiu Ma-
cieja Łagiewskiego „Mosty Wroc-
ławia”. Zgromadzona młodzież 
dowiedziała się, jak liczne roz-
gałęzienia na Odrze sprawiły, że 

ukształtowało się we Wrocławiu 
kilkanaście mniejszych i więk-
szych wysp. Nadrzeczne położe-
nie miasta domagało się wybu-
dowania wielkiej liczby mostów. 
Dlatego też Wrocław nazywany 
został „polską Wenecją”. Na mar-
ginesie niestety należałoby za-
uważyć, że niemal wszystkie mo-
sty Wrocławia zostały wybudo-
wane przed stu laty i obecnie są 
często remontowane (np. most 
Grunwaldzki). Łatwiej jest wy-
budować pionową wieżę kościo-
ła niż poziomą, bezpieczną kon-
strukcję mostu. Wielkim osiąg-
nięciem ostatnich lat jest most 
Milenijny i rozpoczęta budowa 
mostu równoległego do mostu 
Warszawskiego. Ks. Andrzej Ma-

łachowski swój wykład „Ekume-
nizm – mostem porozumienia 
narodów Europy” oparł na po-
równaniu – tak, jak most łączy 
dwa brzegi, tak ekumenizm łą-
czy różne wyznania jednej religii 
– chrześcijaństwa. Wrocław jest 
miastem wielu wyznań, mieszka-
ją tu katolicy, prawosławni, angli-
kanie i protestanci wielu odmian, 
a nawet można napotkać coraz 
częściej przedstawicieli innych 
religii, np. muzułmanów czy bud-
dystów. Duchowy most rozciąg-
nięty nad nimi to przede wszyst-
kim dialog i wzajemna współ-
praca, to stałe poszukiwanie te-
go, co łączy a nie tego, co dzie-
li i różnicuje. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

IX Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu

Uczyć się na wszelki możliwy sposób
Od 14 do 21 września 
wyższe uczelnie Wrocławia 
przygotowały ponad 650 
imprez popularnonaukowych, 
dotyczących aktualnych zagadnień 
współczesnej nauki.

Na festiwalu były prawie 
wszystkie nauki, od przedmio-
tów humanistycznych i ścisłych, 
poprzez przyrodnicze i medycz-
ne oraz teologię, ekonomię, woj-
skowość, sztuki piękne, muzykę, 
sport i rekreację. Przy tak wiel-
kiej liczbie wydarzeń potrzebna 
jest jakaś idea porządkująca. Sta-
ło się nią pojęcie pasażu nauko-
wego. To jednostka programo-
wa koncentrująca się na wybra-
nym zagadnieniu, ukazującym in-
terdyscyplinarnie różnorodne je-
go aspekty.

Zorganizowano aż 34 pa-
saże wyższych uczelni. Wśród 
nich dwa przygotował ks. Wie-
sław Wenz na Papieskim Wy-
dziale Teologicznym we Wroc-
ławiu: „Chrześcijańska fobia w 
Europie” oraz „Teologia Jana Pa-
wła II w kontekście wyzwań dla 
Pokolenia Drugiego Kwietnia”. 

Pierwszy pasaż

to 9 wykładów, wśród których 
m.in. bp Andrzej Siemieniew-
ski mówił o apelu Jana Pawła 
II dotyczącym współpracy rozu-
mu i wiary; ks. Sławomir Sta-
siak uzasadniał nieistnienie ko-
du Leonarda da Vinci; po zabyt-
kach Ostrowa Tumskiego i skar-
bach Muzeum Archidiecezjalne-
go oprowadzał ks. Józef Pater. 
Najnowsze odkrycia archeolo-
gii biblijnej słowem i obrazem 
ukazał najmłodszy i jeden z naj-
lepszych biblistów polskich – 
ks. Mariusz Rosik. Chrystiano-

fobia, czyli owoce tzw. 
wielokulturowości – to 
owoc dojrzałej teolo-
gicznej refleksji ks. Jaro-
sława Lipniaka. Na pyta-
nie, czy Jezusa czterech 
Ewangelii można rozpoznać w 
Jezusie współczesnych piątych 
Ewangelii, odpowiadał ks. Bog-
dan Ferdek. 

Drugi pasaż

to również 9 wykładów; wśród 
nich o koniu trojańskim w pro-
cesie wychowania mówił ks. 
Tadeusz Reroń; pereł wolności 

szukał ks. Bogusław Drożdż; 
paradoksy nieskończoności w 
Bogu i w matematyce wymie-
niał ks. Andrzej Małachowski; 
przed związkami niesakramen-
talnymi ostrzegał ks. Wiesław 
Wenz. 

Refleksja

Festiwal Nauki organizowa-
ny jest od 9 lat; przyciąga uwa-
gę młodzieży i dorosłych. Wie-
lu młodych inspiruje i zachęca 
do zajmowania się nauką, która 

jest najszlachetniejszą 
dziedziną aktywności 
człowieka prowadzącą 
do mądrości. To dzięki 
rozwojowi nauki może-
my uczestniczyć w do-
brodziejstwach techni-

ki, usprawniać nasze codzien-
ne życie i być dumni z potęgi 
ludzkiego umysłu. Każdy młody 
człowiek potencjalnie ma moż-
liwości zajmowania się nauką, 
niestety, jakże mało spośród nas 
wybiera naukę jako cel swego 
życia. Dlaczego? Bo dobra ma-
terialne zaczynają tę perspekty-
wę przesłaniać. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI
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Podczas pierwszego wykładu w sali 
wrocławskiego Ratusza 

KS
. A

N
D

RZ
EJ

 M
AŁ

AC
H

O
W

SK
I

Ks. prof.  
Mariusz Rosik  
podczas  
wykładu
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12 spojrzeń na Dzieciątko Jezus

Solo na fortepianie
Wyjątkowy utwór muzyczny 
skomponowany przez  
Oliviera Messaiena w 1944 r.,  
mogliśmy usłyszeć podczas  
41. Międzynarodowego Festiwalu 
Wratislavia Cantans, w wykonaniu 
pianistki Joanny MacGregor  
w kościele NMP na Piasku  
we Wrocławiu.

Piękna kompozy-
cja, bardzo rzadko 
wykonywana, trudna i 
wymagająca w słucha-
niu, o medytacyjnym 
charakterze, mocno 
działająca na wyob-
raźnię. Balansujące 
na granicy eksplozji dźwię-
kowych dzieło, jest  prze-
pełnione wspaniałymi współ-
brzmieniami, a przy tym do-
kładnie przemyślanymi po-
mysłami. Każda z 20 części 
jest medytacją teologicznych 
aspektów wyznawanej przez 

kompozytora religii 
rzymskokatolickiej. 
Fragmenty kontem-
placyjne autor dzie-
ła rozmieścił w spo-
sób dramatyczny: 
mogą być one łagod-

ne, gwałtowne, surowe i ry-
gorystyczne lub wręcz żar-
tobliwe. Oczyma wyobraźni 
widzimy następujące tematy: 
spojrzenie Ojca, spojrzenie 
gwiazdy, zamiana, spojrzenie 
Dziewicy, spojrzenie Syna na 
Syna, przez Niego wszystko 

się stało, spojrzenie z krzyża, 
spojrzenie z wysokości, spoj-
rzenie czasu, spojrzenie du-
cha radości, pierwsza komu-
nia Dziewicy, słowo wszech-
mogące, Boże Narodzenie, 
spojrzenie aniołów, pocału-
nek Dzieciątka Jezus, spoj-
rzenie proroków, pasterzy 
i magów, spojrzenia ciszy, 
spojrzenia straszliwego na-
maszczenia, śpię, lecz moje 
serce czuwa, oraz spojrzenie 
Kościoła miłości.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI
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Joanna 
MacGregor 
pomaga inaczej 
spojrzeć na 
misterium Boga

Napisali do nas

Wycieczka 
z biskupem
Uczniowie klas drugich Ka-

tolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego w Henrykowie 
mieli okazję przeżyć podróż 
z bp. Edwardem Janiakiem – 
niezwykłą, bo nie jest rzeczą 
zwyczajną, że biskup wybie-
ra się na szkolną wycieczkę. 
14 września bp  Edward ufun-
dował uczniom KLO wyjazd 
do Mosznej na Opolszczyźnie. 
Młodzież mogła tam podziwiać 
imponujący zamek, ale prze-
de wszystkim, dzięki uprzej-
mości właścicielki, zwiedzać 
tamtejszą stadninę, korzysta-
jąc z takich atrakcji, jak prze-
jażdżka bryczką czy pokaz tre-
ningu koni sportowych. Dzień 
zakończyło ognisko z piecze-
niem kiełbasek. Jak stwier-
dził biskup, była to dla nie-
go okazja nie tylko do kontak-
tu z młodzieżą, ale i wspania-
ły czas rekreacji i poczucia się 
młodszym z młodymi.

KS. JACEK FRONIEWSKI

„Wierny przyjaciel potężną obroną...”

Nie schodzić z gór
Gdy jechali do Białego Dunaj- 
ca, przez 9 godzin w jednym 
pociągu byli po prostu pasa-
żerami. Co zmieniło się w cią-
gu 14 dni pobytu w  Białym 
Dunajcu? 

– Gdy pierwszego dnia tra-
fiłam do swojej chatki, nie 
znałam w niej nikogo – mówi 
Gosia, studentka II roku pra-
wa na Uniwersytecie Wrocław-
skim. – Owszem, z widzenia 
może tak, ale nawet imion nie 
kojarzyłam – dodaje, zresztą 
jak większość z tych, którzy 
przyjechali tu po raz pierwszy. 
Wraz z upływem czasu nawią-
zywały się jednak kolejne zna-
jomości. Chaty liczyły od 30 
do 70 osób. To dużo, ale w 
góry wychodziły grupy maksy-
malnie 9-osobowe, co ułatwia-
ło wzajemne poznanie.

Gdy jedni wspinali się po raz 
pierwszy w życiu na Giewont czy 
na Rysy, w chatach zostawali dy-
żurni, przygotowując wieczorną 
obiadokolację. 

– No to teraz będę miał 
problem – śmiał się Kuba, stu-
dent pierwszego roku Politech-
niki Wrocławskiej, smażąc kolej-
ny z blisko 200 naleśników. – Za-
pomnę, jak dobrać składniki na 

obiad dla jednej osoby, za to mo-
gę gotować dla całego piętra w 
akademiku.

Niektórzy właśnie tutaj po raz 
pierwszy zobaczyli kościół pe-
łen młodych ludzi. Niesamowi-
te, ale po całodziennych wypra-
wach schodzili się w tym jednym 
miejscu na wieczorną Euchary-
stię. W 600 osób szczelnie wy-
pełniali wnętrze wiejskiej świą-
tyni i słuchali homilii duszpaste-
rzy, którzy w tym roku mówili 
o... „skandalach Jezusa”. A w nie-

dziele, zamiast 
wyjść w góry, 
młodzi brali 
udział w Biegu 
Otrzęsinowym 
oraz zwiedza-
li chaty innych 
duszpasterstw. 
Turnieje spor-
towe w tym ro-

ku zdominowały Wawrzyny, wy-
grywając najpierw przechodnie 
puchary w koszykówce i siatków-
ce, a następnie zajmując, zasłu-
żenie, pierwsze miejsce na obo-
zowym Festiwalu Piosenki Wsze-
lakiej. – Przy tak licznej chacie 
mieli z kogo kompletować skła-
dy – mówiła z uśmiechem Mo-
nika Hardygóra, prorektor PWr., 
która wraz z rektorem Politech-
niki Opolskiej Jerzym Skubisem 
odwiedziła uczestników obozu. – 
Wrócę tu na pewno – mówiła Go-
sia w dniu wyjazdu do przyjaciół-
ki, z którą trzymały się razem od 
czwartego dnia obozu. – Nie chcę 
zostawić gór na długo. 

Niejednemu studentowi za-
padł dobrze w pamięć refren 
zwycięskiej piosenki Wawrzy-
nów: „Wierny przyjaciel, potężną 
obroną. Kto go znalazł, skarb zna-
lazł...”. DAREK KLACHIMIS 

Górskie 
pejzaże znad 
Czarnego Stawu 
Gąsienicowego 
z pewnością 
pozostaną 
w pamięci 
studentów  
na długoD
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Gdy inicjator budowy 
kościoła na wrocławskim 
Biskupinie ks. prałat 
Stanisław Pikul 
zapytał kard. Henryka 
Gulbinowicza, czy 
patronką może być 
błogosławiona, usłyszał, 
że zanim kościół stanie, 
patronka będzie świętą.

Te słowa ówczesne-
go metropolity wrocław-
skiego okazały się proro-
cze. Nim ukończono bu-
dowę świątyni, Jan Pa-
weł II kanonizował sio-
strę Faustynę, a jej dzie-
ło szerzenia miłosierdzia 
Bożego zaczęło docierać 
do najodleglejszych zakąt-
ków świata. W parafii pw. 
Świętej Rodziny, na któ-
rej terenie powstawał koś-
ciół św. Faustyny, zaczę-
ła działać grupa Miłosier-
dzia. Jej opiekunem został 
ks. Janusz Prejzner, wów-
czas wikariusz, dzisiaj pro-
boszcz i dziekan. Z inicja-
tywy wiernych przeprowa-
dzono zbiórkę złomu zło-
ta i srebra na relikwiarz 
patronki, który dziś jest w 
parafii św. Faustyny.

Dziecko  
Świętej Rodziny
Od pierwszej Mszy 

św. – Pasterki w wigilijną 
noc 2002 r. – odprawio-
nej w długo oczekiwanej, 
cierpliwie wypraszanej, z 
trudem wynegocjowanej i 
z poświęceniem budowa-
nej świątyni wzrasta ży-
cie duchowe modlących 
się w niej wiernych. Mi-
mo mrozu i silnego wia-
tru zapłonęły wówczas 

ludzkie serca, rozgrzane 
łamanym opłatkiem i bo-
żonarodzeniowymi ży-
czeniami. 4 maja 2003 r. 
w kościele pw. św. Fau-
styny zawisł obraz Jezu-
sa Miłosiernego, którego 
przesłanie mocno zapad-
ło w umysły wiernych. 25 
czerwca tegoż roku po-
wstała parafia św. Fausty-
ny, wydzielona ze wspól-
noty Świętej Rodziny. Jej 
pierwszym proboszczem 
został ks. Grzegorz Traw-
ka, a wikariuszami  pracu-
jący do dziś księża Nor-
bert Jerzak i Grzegorz Ta-
baka. Uroczysta Euchary-
stia odprawiona w świę-
to Apostołów Piotra i Pa-
wła – 29.06.2003 – pod 
przewodnictwem kard. H. 
Gulbinowicza, zainaugu-
rowała życie religijne no-
wej parafii.

Bogate wnętrze

Kiedy stały już mu-
ry, a ich elewacja i wy-
strój nabierały ostatecz-
nych kształtów, trzeba by-
ło obudzić w nich życie. 
Zarówno pierwszy pro-
boszcz, jak i drugi – ks. 
Marek Dutkowski, który 
objął wspólnotę w listo-
padzie 2004 r. – nie mieli 
powodów do narzekań na 
brak zaangażowania pa-
rafian. Mogli liczyć na po-
moc w budowaniu zarów-
no kościoła kamiennego, 
jak i żywego. Powstawały 
kolejne grupy, gromadzą-
ce dorosłych i młodzież, 
nie tylko uczącą się w SP 
nr 91 i Gimnazjum nr 20, 
będących pod duszpa-
sterską opieką kapłanów 
z parafii i zatrudnionych 
w niej trzech katechetek. 
Tak więc w ciągu trzech 

lat powstały: wspólnota 
Żywego Różańca i Prze-
najświętszej Krwi Chry-
stusa oraz Akcja Katoli-
cka, którymi opiekuje się 
ks. M. Dutkowski; harcer-
ska drużyna SHK „Zawi-
sza”, schola młodzieżowa 
i ruch Domowego Kościo-
ła, będące pod opieką ks. 
G. Tabaki; grupa Bożego 
Miłosierdzia, której du-
chowym opiekunem jest 
ks. N. Jerzak. W parafii ist-
nieje też Liturgiczna Służ-
ba Ołtarza oraz chór pa-
rafialny „Faustinum”,  pro-
wadzony przez organistę 
Michała Dębowskiego.

JOLANTA SĄSIADEK

Z

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Faustyny (dekanat Wrocław Północ II – Sępolno)

Ambitni jak ich patronka
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Proboszcz i parafianie liczą 
na szybkie dokończenie 

budowy kościoła oraz domu 
duszpasterskiego
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Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00 (w 1. niedzielę 

miesiąca po łacinie), 11.00 (dla dzieci), 12.00, 18.00 
(dla młodzieży), 21.00 (dla studentów).

  Dni powszednie: 6.30 (w roku szkolnym), 7.00, 18.00
  Pierwszy piątek miesiąca dla dzieci: 17.00.

KS. MAREK 
DUTKOWSKI

W roku 1987 przyjął świę- 
cenia kapłańskie. Praco-
wał jako wikariusz w Wał-
brzychu i katedrze wrocła- 
wskiej, w 1998 r. został 
proboszczem w Osetnie, 
a od 2004 kieruje parafią 
św. Faustyny.

ZDANIEM PROBOSZCZA
5 października podczas Mszy św. o godz. 18.00 pod 
przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego 
będziemy obchodzili odpust parafialny. Od kie-
dy tu jestem, mocno odczuwam wsparcie na-
szej Patronki, której wielki kult szerzą parafianie. 
Codziennie po wieczornej Eucharystii modlą się 
Koronką do Miłosierdzia Bożego, w każdy 1. pią-
tek miesiąca odmawiają ją także o godz. 15.00, 
podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, która 
trwa do 18.00. Z okazji urodzin św. Faustyny, rocz-
nicy jej odejścia do Pana i Niedzieli Miłosierdzia 
przeżywamy nowennę, przygotowując się do tych 
świąt. Na pamiątkę objawień każdego 22. dnia mie-
siąca i w każdy piątek podczas Mszy św. wieczor-
nej modlimy się o miłosierdzie Boże, a po niej jest 
Adoracja NS i ucałowanie relikwii św. Faustyny. Co 
roku pielgrzymujemy do Łagiewnik, Częstochowy, 
Lichenia czy Kalwarii Zebrzydowskiej. Umacnianie 
ducha wiary, zaufania i modlitwy to najważniejsze 
zadanie duszpasterskie.


