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W ramach obchodów VI Dnia 
Papieskiego wolontariusze prze-

prowadzili kwestę, z której dochód 
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
przeznaczy na stypendia dla zdolnej, 
lecz ubogiej młodzieży. Wśród młodych 
ludzi, którzy przyłączyli się do akcji, 
znaleźli się Maja z DA „Dominik” i jej 
brat Stanisław, należący do dominikań-
skiego duszpasterstwa szkół średnich 
„Piętrobus”. – W zbiórce z okazji Dnia 
Papieskiego uczestniczymy po raz dru-
gi. Spotykamy się z dużą ofiarnością 
ludzi – mówi Maja. – W puszce oprócz 

złotówek mam też spo-
ro euro i funtów – doda-
je Staś, który doskonale 
zna język angielski i po-
trafi wyjaśnić obcokra-
jowcom ideę zbiórki. 

  

DZIEŃ PAPIESKI NA NASZYCH ULICACH

Maja i Staś 
kwestowali 
przed 
wrocławskim 
kościołem pw. 
św. Wojciecha

Trzebnickie uroczystości ku czci Patronki dnia wyboru Papieża Polaka

Św. Jadwiga i Jan Paweł II
Gospodarze trzebnickiego 
sanktuarium św. Jadwigi szacują, 
że od piątku 13 do poniedziałku 
16 października Trzebnicę 
odwiedziła rekordowa liczba około 
18 tys. pielgrzymów.

Główne uroczystości odpusto-
we odbyły się w niedzielę przy oł-
tarzu polowym. Eucharystii prze-
wodniczył arcybiskup poznański 
Stanisław Gądecki, obecni byli 
także metropolita wrocławski abp 
Marian Gołębiewski oraz prowin-
cjał polskiej prowincji salwatoria-
nów ks. Jan Folkert. W homilii abp 
S. Gądecki podkreślał wartość ro-
dziny i jej wpływ na wychowa-
nie kolejnego pokolenia. Zachę-
cał, aby czerpać z przykładu życia 
św. Jadwigi, dobrej żony i matki. 
Uroczystości uświetniły trzebni-
cki chór imienia św. Jadwigi oraz 
miejscowa orkiestra dęta.

Po południu w bazylice od-
był się koncert „W hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II”, kończący XIII 
Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Kameralnej i Organowej. Pod-

czas niedzielnych Mszy 
św. ks. Grzegorz Flor-
kowski, magister nowi-
cjatu salwatorianów, mó-
wił o miłosierdziu w na-
uczaniu JPII. – Cieszę się, 
że w tym roku dopisa-
ła frekwencja i tak wielu pielgrzy-
mów odwiedziło grób Świętej. 
Wierzę, że patronka Dolnego Ślą-
ska wysłucha wszystkich próśb, 
które do niej zanosili – powie-
dział proboszcz parafii pw. św. Ja-
dwigi w Trzebnicy, salwatorianin 
ks. Jerzy Olszówka, który w tym 

roku zainicjował Mszę 
św., odprawioną w po-
niedziałek 16 paździer-
nika w intencji parafian. 
Stała się ona ważnym 
wydarzeniem odpustu, a 
jej celem było włączenie 

trzebniczan w przeżywanie uro-
czystości ku czci św. Jadwigi. – 
Będziemy kontynuowali tę nową 
tradycję, aby mieszkańcy Trzeb-
nicy nie zapominali, w jak waż-
nym i świętym miejscu żyją – do-
dał proboszcz.

PAULINA ZIEMBIŃSKA

AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ

  O przeżywaniu ODEJŚCIA 
NAJBLIŻSZYCH OSÓB

  Wizyta W PARAFII W LUBSZY
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Obchodziliśmy go już 
po raz szósty. Dzień 

Papieski „naznaczył” nasze 
ulice i kościoły, gromadził nas 
na koncertach, nadał kształt 
programom telewizyjnym i 
dorocznej pielgrzymce do 
grobu św. Jadwigi. Papieskie 
imię coraz częściej pojawia 
się nie tylko na pomnikach i 
rozbrzmiewa na uroczystych 
akademiach, ale towarzyszy 
rozmaitym szczytnym przed-
sięwzięciom – jak choćby 
inicjatywie podjętej przez 
Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Imię Jana Pa-
wła II przyjęło także Dzieło 
Biblijne w Polsce, które zain-
augurowało swą działalność 
we Wrocławiu. To kolejny, 
niezwykle ważny sposób 
podjęcia duchowej spuści-
zny Papieża. 
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Relikwie 
św. Jadwigi 
towarzyszyły 
uczestnikom 
uroczystości
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Na rowerze dla Papieża

WROCŁAW–TRZEBNICA. 
Z okazji VI Dnia Papieskiego 
Akcja Katolicka Archidiecezji 
Wrocławskiej oraz Dolnośląskie 
Towarzystwo Cyklistów zorga-
nizowały III Zlot Rowerzystów. 
Pierwszy etap zlotu, 7.10., ot-
worzyło spotkanie koło hotelu 
„Wrocław”, gdzie Jan Paweł II  
odprawiał Mszę św. w 1997 r. 
Stąd uczestnicy odbyli rowero-
wą pielgrzymkę szlakiem kil-
ku franciszkańskich kościołów 

Wrocławia. Drugi etap (14.10) 
stanowiła pielgrzymka rowero-
wa do Trzebnicy. Jej uczestni-
cy zebrali się pod wrocławskim 
kościołem pw. św. Antoniego 
(na zdjęciu), skąd, po krótkiej 
modlitwie, wyruszyli w trasę. 
Liczną grupę pielgrzymów sta-
nowili członkowie wrocławskiej 
parafii pw. NMP Matki Kościoła, 
którzy pojechali do Trzebnicy 
ze swym proboszczem, ks. 
Ryszardem Filozofem.

Festiwal zakończony

WOŁÓW. Na zakończenie VI 
Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej „Cantus 
Organi” 15 października na orga-
nach kościoła pw. św. Wawrzyńca 
zagrał światowej sławy wirtuoz 
Karol Gołębiowski (na zdjęciu). 
Każdą z pięciu  kompozycji wyko-

nanych podczas koncertu finało-
wego poprzedził wstępem prowa-
dzący koncert Marek Wolański. – 
Nie byłoby tak wspaniałych chwil i 
tak doniosłych przeżyć, gdyby nie 
ci, którzy stali się współtwórca-
mi tego przedsięwzięcia – mówił 
ks. Stanisław Małysa, pomysło-
dawca festiwalu, dziękując arty-
stom, którzy przyjęli zaproszenie 
do Wołowa, oraz licznym sponso-
rom. W sposób szczególny dzię-
kował burmistrzowi Witoldowi 
Krochmalowi, współorganizato-
rowi imprezy. Z rąk burmistrza 
pamiątkową statuetkę otrzymał 
Piotr Rojek, artysta od samego 
początku związany z festiwalem, 
jego dyrektor artystyczny. Wśród 
honorowych patronów znaleźli 
się m.in. minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego Kazimierz 
M. Ujazdowski, prof. Grzegorz 
Kurzyński, rektor wrocławskiej 
Akademii Muzycznej, i metro-
polita wrocławski abp Marian 
Gołębiewski.

NZS na murze
WROCŁAW. Na murze gma-
chu głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego 15.10. zosta-
ła odsłonięta tablica upamięt-
niająca 25-lecie Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów. W uro-
czystości udział wzięli przed-
stawiciele wszystkich uczelni 
Wrocławia, na których w 1980 r.  
powstał NZS, przedstawiciele 
władz, członkowie Zrzeszenia 
oraz studenci z Białorusi, któ-
rzy kształcą się we Wrocławiu. 
Tym ostatnim zostało prze-
kazane biało-czerwone odbi-
cie wyrytego na tablicy tekstu. 
Inskrypcja głosi, że tablicę ufun-

dowano „Pamięci udziału stu-
dentów walczących o niepod-
ległość Polski w latach 1980–
1989”. Dodatkowo zamieszczo-
no na niej fragment piosenki 
Jacka Kaczmarskiego „Źródło”, 
która to piosenka została wy-
konana przez specjalnie zapro-
szoną na uroczystość córkę bar-
da Patrycję Kaczmarską. Tablica 
zawisła obok dwu innych, któ-
re od lat upamiętniają udział 
studentów w walce o niepod-
ległość Ojczyzny. Obchodom 
25-lecia NZS towarzyszył kilku-
dniowy cykl imprez pod hasłem 
„NZS dla wolnej Białorusi”.

Usunąć wirusy
DA „MACIEJÓWKA” z po-
czątkiem roku akademickie-
go reaktywowało spotkania z 
cyklu „Baby, chłopy do robo-
ty”. W jego ramach 12.10. w 
kościele pw. św. Macieja we 
Wrocławiu odbyło się spotka-
nie z psychiatrą i psychotera-
peutą dr. Witoldem Simonem 
(na zdjęciu po lewej), poświę-
cone miłości nieprzyjaciół. 
Rozmawiano o tym, czy psy-
chologicznie możliwe jest wy-
baczenie wyrządzonej krzyw-

dy, co ono zmienia, jak prze-
biega pojednanie i jakie psy-
chiczne mechanizmy je utrud-
niają. Gość „Maciejówki” po-
równał pojednanie z procesem 
żałoby. Ma on etap zaprze-
czania faktom, gniewu, uspra-
wiedliwień, rezygnacji – aż do 
momentu, gdy człowiek chce 
wybaczyć i pracować nad za-
bliźnieniem ran. Takie pojed-
nanie jest konieczne niczym 
oczyszczenie komputera z wi-
rusów.

GN w Radiu Rodzina
NA FALACH 92 FM 
Radia Rodzina, w każ-
dą niedzielę, o 9.40, 
prezentowane jest 
najnowsze wydanie 
„Gościa Niedzielnego”. 
Fragmenty tekstów z ak-

tualnych numerów wroc-
ławskiego GN zamiesz-
czamy także w dziale 
„aktualności” na stronie 
internetowej archidiece-
zji wrocławskiej: www.
archidiecezja.wroc.pl.
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Inauguracja działalności w Polsce  
Dzieła Biblijnego im. Jana  
Pawła II odbyła się  
na wrocławskim Ostrowie 
Tumskim 14 października.

– Chrześcijaństwo jest re-
ligią Słowa Bożego (...) Sło-
wo Boże nie wciela się w na-
szą rzeczywistość dla zaspoko-
jenia naszej ciekawości, ale po 
to, by w każdym szczególe mó-
wić nam o Bogu. Bóg jest sen-
sem Pisma Świętego – mówił 
abp Stanisław Gądecki w so-
botę w archikatedrze wrocław-
skiej podczas nabożeństwa sło-
wa Bożego. Przewodniczył mu 
abp Marian Gołębiewski, opie-
kun Dzieła Biblijnego z ramie-
nia Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Wśród uczestników obec-
ny był ks. prof. Henryk Witczyk 
z KUL, przewodniczący Dzie-
ła Biblijnego, oraz moderato-
rzy diecezjalni. Abp S. Gądecki 
wyjaśniał rolę Pisma Świętego, 
które jest źródłem prawdy po-
trzebnej do zbawienia. Mówi 
ono Bogu, ale zarazem „mówi 
też wszystko, co konieczne, o 
człowieku. Nie ma innej książki 
na świecie, która by człowieko-
wi mówiła więcej, pełniej i głę-
biej o tym, kim jest (...). Dzięki 
czytaniu Pisma Świętego lepiej 
rozumiemy samych siebie. Na-

bieramy głęb-
szego sensu” 
– podkreślał 
mówca. 

Nabożeń-
stwo poprzedzone zostało 
przez sympozjum, które ot-
warł ks. prof. Henryk Witczyk 
w Domu Jana Pawła II na Os-
trowie Tumskim. W kolejnych 
referatach zgłębiano zagadnie-
nia związane m.in. z rolą Pis-
ma Świętego w Kościele i z za-
daniami Dzieła w Polsce, rów-
nież w katechezie.

Dzieło Biblijne to stowa-
rzyszenie osób duchownych 
i świeckich, które ma na ce-
lu pogłębianie znajomości sło-
wa Bożego oraz propagowa-
nie na różne sposoby ducho-
wości i kultury biblijnej. Ma 
realizować swoje cele m.in. 
przez opracowywanie komen-
tarzy do Pisma Świętego, orga-
nizowanie konferencji, kursów 
czy rekolekcji, wystaw, konkur-
sów i olimpiad biblijnych, dzia-
łalność szkoleniową i wydaw-
niczą, współpracę z katolicki-
mi ośrodkami apostolstwa bi-
blijnego, m.in. z mediami. Ma-
teriały przygotowywane przez 
Dzieło Biblijne oraz informa-
cje na temat jego działalno-
ści można odnaleźć na stronie 
www.biblista.pl.

AGATA COMBIK

Zaczęło się we Wrocławiu

Dzieło Biblijne 
rusza!
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Ks. prof. Henryk 
Witczyk w czasie 
sympozjum

Ani mżawka, ani zimna aura 
nie zniechęciły pielgrzymów 
do odwiedzenia grobu św. 
Jadwigi w Trzebnicy w sobotę 
14 października.

Tradycyjnie już spod kate-
dry wrocławskiej do patron-
ki Dolnego Śląska wyruszyły 
rzesze młodych i tych w sile 
wieku. – W tym roku ustano-
wiliśmy nowy pielgrzymkowy 
rekord, 10 tysięcy uczestni-
ków – powiedział przewodnik 
grupy VIII, a zarazem przeło-
żony domu zakonnego salwa-
torianów w Trzebnicy ks. Mie-
czysław Tylutki. Oprócz piel-
grzymki wrocławskiej, prowa-
dzonej przez ks. Stanisława 
Orzechowskiego, do Trzebni-
cy dotarli również pątnicy z 
Sułowa, Milicza i Obornik Ślą-
skich. Do grobu Świętej przy-
nieśli prośbę o beatyfikację 
Jana Pawła II, modli-
li się także w inten-
cji rodzin. Uwieńcze-
niem trudu pielgrzy-
mowania była uro-

czysta Msza św. przy ołta-
rzu polowym nieopodal ba-
zyliki św. Jadwigi, poprzedzo-
na przedstawieniem pt. „De-
kalog – pokolenie JP II”, przy-
gotowanym przez podopiecz-
ne sióstr pasterek z Ośrodka 
Wychowawczego z Poznania. 
Mszy św. przewodniczył bp 
Andrzej Siemieniewski, któ-
ry w słowach homilii nawią-
zał do właściwego pojmowa-
nia wolności człowieka.

Tego samego dnia, w so-
botę 14 października, o godz. 
11.00, bp Edward Janiak ce-
lebrował Mszę św., w której 
uczestniczyło ponad półtora 
tysiąca przedstawicieli Litur-
gicznej Służby Ołtarza, lekto-
rów, członków scholi parafial-
nych i świeckich szafarzy Ko-
munii św. z terenu archidiece-
zji wrocławskiej. Dzień wcześ-
niej, w piątek 13 października, 

u grobu św. Jadwigi 
modliło się około 800 
przedstawicieli mło-
dzieży duchownej.

PAULINA ZIEMBIŃSKA

Trzebnica od 13 do 16 października gościła pątników 
z całej archidiecezji wrocławskiej

Rekordowa pielgrzymka 
do grobu św. Jadwigi

W drodze  
do grobu  
św. Jadwigi
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Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu rozpoczął pracę 

Troska o prawdę

Podczas inaugura-
cji arcybiskup Marian 
Gołębiewski przypo-
mniał niektóre fakty 

wpisane w historię Wrocławia.

Ważne daty

21 października 1702 r. zo-
stała wydana tzw. „Złota bul-
la”, zredagowana przez księży 
jezuitów i podpisana przez ce-
sarza Leopolda. To data założe-
nia Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który w swych początkach 
miał tylko dwa wydziały: filo-
zofię i teologię.

3 sierpnia 1811 r. powstał 
nowy, państwowy uniwersytet 
z siedzibą we Wrocławiu, z 
pięcioma wydziałami: teologia 
katolicka, teologia ewangeli-
cka, prawo, medycyna i filozo-
fia, obejmująca także humani-
styczne kierunki studiów. 

26 sierpnia 1945 r. w pol-
skim już Wrocławiu powoła-
no do życia Uniwersytet i Poli-
technikę pod jednym kierowni-
ctwem rektorskim. 3 paździer-
nika tegoż roku rektorem Uni-
wersytetu zostaje prof. S. Kul-
czyński, rektor Uniwersytetu Ja-
na Kazimierza we Lwowie. W 
strukturach uniwersytetu nie-
stety nie znalazł się wydział te-
ologiczny. Zachowała się kore-
spondencja z tamtych czasów 
między przedstawicielami wła-
dzy kościelnej i rektorem uni-
wersytetu, dotycząca powrotu 

wydziału teologiczne-
go na swoje historycz-
ne miejsce. Władze 
uniwersytetu udzielają 
odpowiedzi wymijają-
cych i pokrętnych, któ-
re podyktowane były 
naciskami władz cen-
tralnych i ówczesnego 
Ministerstwa Oświa-
ty. Dla przykładu moż-
na zacytować frag-
ment listu skierowane-
go do prezydenta Bo-
lesława Bieruta, który był pa-
tronem Uniwersytetu Wrocław-
skiego od 1952 do 1989 r.: „Pa-
nie Prezydencie! My, podpisa-
ni, robotnicy wrocławskiej fa-
bryki wagonów, [...] obrabia-
rek, robotnicy acetylenu i rolni-
cy [...], znając życzliwe ustosun-
kowanie się Pana Prezydenta do 
Kościoła Katolickiego, prosimy 
o łaskawą interwencję w spra-
wie utworzenia na Uniwersy-
tecie Wydziału Teologicznego, 
który by nam Polakom [...] wy-
chował zastępy kapłanów tak 
bardzo dolnośląskiej ziemi po-

trzebnych. Bo my bez 
kapłanów obejść się 
nie możemy [...]. Więc 
prosimy o Wydział Te-
ologiczny we Wrocła-
wiu. Był tu od wieków 
i dalej być powinien i 
wierzymy, że będzie. 
Pana Prezydenta pro-
simy o łaskawe popar-
cie słusznej prośby na-
szej. Jesteśmy przeko-
nani, że kołatanie na-
sze o sprawę słuszną 

nie pozostanie bez pozytywne-
go załatwienia, skoro tak Wyso-
kiego Orędownika mieć będzie-
my. Muchobór Wielki, dnia 25 
III 1947 r.”.

Wysoki Orędownik nie ra-
czył nawet odpowiedzieć na 
ten list, a styl tego pisma – 
tak charakterystyczny dla tam-
tej epoki – mówi sam za sie-
bie. I tak sprawa powrotu teo-
logii na Uniwersytet Wrocław-
ski nie ruszyła z miejsca do na-
szych dni.

W 1968 r. Arcybiskupie Se-
minarium Duchowne we Wroc-

ławiu uznane zostało za Aka-
demickie Studium Teologicz-
ne, które Stolica Apostolska 
ogłosiła kontynuacją Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

W 1974 r. Stolica Apostol-
ska zatwierdziła Statut Fakul-
tetu i nadała mu nazwę „papie-
ski”. Od tego czasu w panora-
mie wyższych uczelni Wrocła-
wia funkcjonuje samodzielny 
Papieski Wydział Teologiczny. 

Nowy doktor  
honoris causa
Podczas uroczystości inau-

guracji nowego roku akademi-
ckiego 2006/07 Wielki Kanclerz 
PWT we Wrocławiu abp Ma-
rian Gołębiewski nadał dokto-
rat honoris causa ks. kard. Ma-
rianowi Jaworskiemu, arcybisku-
powi metropolicie lwowskiemu. 
To już jedenasty doktor hono-
ris causa naszej uczelni i tym ra-
zem wyraz uznania dla niekwe-
stionowanych zasług kardyna-
ła w dziedzinie nauki, a także 

Inauguracja kolejnego 
roku akademickiego  

na PWT we Wrocławiu 
odbyła się 10 października. 

W jej ramach nadano  
doktorat  

honoris causa  
kard. Marianowi 

Jaworskiemu. 

tekst 
KS. ANDRZEJ 

MAŁACHOWSKI

Rektor PWT 
we Wrocławiu, 
ks. prof. Józef 
Pater wygłasza 
laudację  
na cześć ks. 
kard. Mariana 
Jaworskiego 
wobec rektorów 
wyższych uczelni 
z całej Polski, 
licznych gości  
i studentów
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Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu rozpoczął pracę 

Troska o prawdę
– w jego osobie – dla wszyst-
kich kapłanów z archidiecezji 
lwowskiej, którzy po przymuso-
wym przesiedleniu w roku 1945, 
„zapuścili korzenie” na Dolnym 
Śląsku i pracowali ofiarnie dla 
dobra Ludu Bożego metropolii 
wrocławskiej. 

Ks. kard. Marian Jaworski 
uprawiał filozofię religii w tym 
czasie, kiedy religia była uwa-
żana za opium dla ludu, a 
ateizm został zaprogramowa-
ny i upartyjniony, jako jedy-
nie słuszna postawa człowie-
ka postępowego. Tym więk-
szej trzeba było odwagi my-
ślenia i intelektualnej uczci-
wości, aby tę dziedzinę nauki 
uprawiać i promować. Przy-
znany doktorat jest hołdem 
wdzięczności oddanym temu, 
kto odważył się być mądrym, 
i również zaszczytem dla Pa-
pieskiego Wydziału Teologicz-
nego we Wrocławiu, który do 
księgi swoich doktorów ho-
noris causa wpisuje wielkiego 
przyjaciela Jana Pawła II. Oj-
ciec Święty Benedykt XVI, bę-

dący doktorem honoris causa 
naszej uczelni (od 27 X 2000 
r.), przesłał telegram gratu-
lacyjny nowo promowanemu 
kard. Marianowi Jaworskiemu. 
Całe to wydarzenie jest pro-
mocją Wrocławia wobec Eu-
ropy – jak zaznaczył w kate-
drze wrocławskiej swojej ho-
milii ks. kard. Henryk Gulbi-
nowicz. 

Czym jest teologia?

Papieski Wydział Teologicz-
ny we Wrocławiu, stawiając py-
tania o rozumność wiary, wy-
konuje pracę, która nieodzow-
nie należy do całości Universi-
tas scientiarum. W pluralistycz-
nym społeczeństwie nie wszy-
scy podzielają wiarę, o której 
spójność z rozumem zabiegają 
teologowie. Stąd też niezrozu-
mienie, niechęć i trudności w 
staraniach o powrót teologii na 
Uniwersytet Wrocławski.

Benedykt XVI, przemawiając 
na Uniwersytecie w Ratyzbo-
nie wspomniał, że wewnętrzna 

spójność w świecie rozumu nie 
została zakłócona nawet wte-
dy, kiedy jeden z jego kole-
gów tamtego czasu miał po-
wiedzieć, że na prawie każdym 
uniwersytecie jest coś dziwne-
go: są dwa wydziały zajmujące 
się czymś, co nie istnieje – Bo-
giem. Można podobnie pytać o 
status ontologiczny innych na-
uk, np. matematyki. Wobec ta-
kich postaw radykalnych, które 
dobrze znamy z powojennej hi-
storii, jest konieczne i rozsąd-
ne, aby na drodze rozumu sta-
wiać pytania o Boga i człowie-
ka, i czynić to w kontekście tra-
dycji wiary chrześcijańskiej. Te-
ologia we Wrocławiu, wyklu-
czona ideologicznie w czasach 
komunistycznych ze struktur 
uniwersyteckich, pozostawiła 
tam swoistą dziurę, której nikt 
załatać nie potrafi. Teologii nie 
można mylić z magią czy prymi-
tywnym wierzeniem, bowiem 
jest ona nieodłącznym elemen-
tem w strukturze nauki i kultu-
ry każdego człowieka; wyrazem 
faktu, że ów człowiek jest ho-
mo religiosus. 

Poszukiwanie i odczytywa-
nie prawdy stawia sobie jako 
zadanie Papieski Wydział Teo-
logiczny we Wrocławiu, wpro-
wadzając i rozbudowując no-
we kierunki poszukiwań teo-
logicznych. Na początku XXI 
wieku teolog jest podobny do 
św. Pawła. Staje na areopagach 
współczesnego świata i swój 
dyskurs zaczyna na temat Te-
go, któremu Ateńczycy poświę-
cili pomnik z napisem: „Bogu 
nieznanemu”. Boga nieznane-
go czy może zapomnianego te-
olog wysiłkiem swojego rozu-
mu i wiary ma przybliżyć świa-
tu. Papieski Wydział Teologicz-
ny ma odkrywać prawdę i w 
ogromnej fragmentaryczności 
wiedzy oraz nadmiarze infor-
macji tworzyć nową syntezę 
rzeczywistości na skrzydłach 
wiary i rozumu. 

MARIAN JAWORSKI
Ur. 21 I 1926 r. we Lwowie. W 
1950 r. przyjął święcenia ka-
płańskie z rąk abp. Eugeniusza 
Baziaka. Stopień doktora teolo-
gii uzyskał w 1952 r. na Wydziale 
Teologicznym UJ. W 1953 r. podjął 
studia na Wydziale Filozoficznym 
KUL, które uwieńczył w 1955 r. 
doktoratem z filozofii. W 1966 
r. habilitował się na Wydziale 
Filozofii ATK w Warszawie. W la-
tach 1974–1982 pełnił obowiąz-
ki dziekana PWT w Krakowie. W 
tychże latach uzyskał nominację 
na profesora nadzwyczajnego, a 
potem zwyczajnego. W tym czasie 
w imieniu władz kościelnych pro-
wadził niezwykle trudne rozmo-
wy z władzami PRL, zmierzają-
ce do regulacji statusu cywilnego 
Akademii oraz innych kościelnych 
uczelni w Polsce, w tym PWT we 
Wrocławiu. Sakrę biskupią otrzy-
mał 23 czerwca 1984 r. w katedrze 
na Wawelu. Konsekratorami byli: 
ks. kard. Franciszek Macharski, 
ks. abp Henryk Gulbinowicz i ks. 
bp Jerzy Ablewicz. W 1991 r. zo-
stał mianowany arcybiskupem i 
metropolitą lwowskim obrząd-
ku łacińskiego. W latach 1996– 
1998 był także administratorem 
apostolskim diecezji łuckiej. Jan 
Paweł II ogłosił 28.01.2001 r.,  
że ks. abp Marian Jaworski zo-
stał wyniesiony do godności kar-
dynalskiej.



ZASŁUŻONY
Znany z twórczego zaangażowania w licznych posiedzeniach i konferen-
cjach Episkopatu Polski i Ukrainy oraz krajów Europu Środkowowschodniej 
kardynał przynależy do wielu towarzystw, komisji i sekcji. Jest także laure-
atem wielu nagród i wyróżnień oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Ruhry w Bochum (1985 r.), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie (2002 r.) i Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie (2006 r.), a także autorem 6 książek i ok. 150 
ważniejszych studiów, rozpraw i artykułów naukowych. W całokształcie je-
go działalności nie sposób pominąć cennej i owocnej pracy duszpasterskiej 
w formie niezliczonych rekolekcji, kazań, konferencji i wykładów. Kardynał 
miał znaczny wkład w zapoczątkowanie i rozwój polskiej fenomenologii re-
ligii oraz wskazanie na niezbywalną rolę sacrum w tworzeniu ludzkiej prze-
strzeni sensu. Jako rodowity lwowianin i pasterz ziem kresowych jest tak-
że przedstawicielem tych kapłanów archidiecezji lwowskiej, którzy po trud-
nych doświadczeniach wojennych budowali struktury kościelne na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, zwłaszcza w archidiecezji wrocławskiej.
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Rusza II edycja konkursu literackiego „My Polacy, my Dolnoślązacy”

„Złote Pióro” w zasięgu ręki
Ponad 400 młodych ludzi 
z całego Dolnego Śląska wzięło 
udział w zeszłorocznej edycji 
Konkursu Literackiego 
o laur „Złotego Pióra”. 

Cenne nagrody – oprócz zło-
tego pióra: pielgrzymka do Rzy-
mu, Asyżu i Turynu, nowoczes-
ny komputer, cyfrowy aparat fo-
tograficzny i odtwarzacze MP3 – 
zostały wręczone w sali Filharmo-
nii Wrocławskiej, gdzie 1 grudnia 
odbył się galowy koncert z udzia-
łem marszałka dolnośląskiego i 
wielu zacnych gości. Tegoroczny 
finał organizatorzy – Prywatne Sa-
lezjańskie Liceum Ogólnokształ-
cące im. św. Dominika Savio we 
Wrocławiu i wrocławski GN – za-
planowali na 15 grudnia.

Tymczasem młodzież szkół 
średnich i III klas gimnazjalnych 
województwa dolnośląskiego ma 
miesiąc na napisanie pracy w do-
wolnej formie (poza poezją) na je-
den z dwóch tematów:

„Bo czymże jest uczucie do 
kraju, jeżeli nie wyolbrzymionym 
uczuciem dla matki? I czymże 

trwoga o losy własnego kraju, 
jeżeli nie wyolbrzymioną troską 
o los matki, o jej zdrowie i życie. 
To też powiedział Demostenes lu-
dowi ateńskiemu. I nam”. (Maria 
Wielopolska „Mater”) Czy rzeczy-
wiście nam?

Współcześni Polacy – w po-
szukiwaniu patriotyzmu niero-
mantycznego?

Każda szkoła może przysłać 
prace maksymalnie 5 uczniów. 

Prace konkursowe o objętości do 
dwóch stron formatu A4 nale-
ży dostarczyć do 18 listopada, w 
formie wydruku, do sekretaria-
tu Liceum Salezjańskiego osobi-
ście bądź listownie: ul. Młodych 
Techników 17, 53-647 Wrocław, 
oraz w postaci elektronicznej na 
adres: liceum-wroc@salezjanie.
pl.

Ubiegłoroczne jury pod-
kreśliło niepowtarzalne bo-
gactwo myśli, wrażliwość i 
przenikliwość dolnośląskiej 
młodzieży, która w swoich 
esejach niezwykle odpo-
wiedzialnie starała się szu-
kać rozwiązań nie tylko pol-
skich, współczesnych pro-

blemów. Marszałek Paweł Wrób-
lewski pochwalił ideę kształtu-
jącą patriotyczne postawy mło-
dych ludzi. Tegoroczną edycję 
także objęli patronatem hono-
rowym metropolita wrocławski, 
marszałek dolnośląski, wojewo-
da wrocławski oraz dyrektor wy-
działu edukacji UM. Patronami 
medialnymi są Radio Rodzina i 
wrocławski GN

JOLANTA SĄSIADEK

Warto przeczytać

Nauka wiary
Ukazała się ostatnia część nie
zwykle interesującej serii „Nau-
ka wiary i życia chrześcijań-
skiego” autorstwa jezuity ks. 
Kazimierza Kucharskiego, 
pracującego we wrocławskiej 
parafii pw. św. Ignacego Loyoli.

Osoby poszukujące, pragną-
ce rozwinąć swoją duchową for-
mację, wzmocnić wiarę, znaj-
dą w publikacji odpowiedź na 
problemy nurtujące współczes-
nego człowieka. Cztery tomy 
cyklu będą na pewno dla każ-

dego cenną pomocą w kształ-
towaniu człowieczeństwa i roz-
woju życia duchowego przez 
poznawanie siebie i różnych 
sposobów pracy nad sobą. Pub-
likacja pomoże też czytelnikom 
pogłębić świadomość misyjną 
w Kościele. Seria zawiera cztery 
pozycje: „Źródła życia chrześ-
cijańskiego”, „Dar poznawania 
siebie”, „Troska o życie ducho-
we” i „Kościół światłem świa-
ta”. Przeznaczona jest dla świe-
ckich wiernych oraz katechetek 
i katechetów, a także osób za-
konnych.

Autor, ks. Kucharski, od lat 
jest rekolekcjonistą i kierowni-
kiem duchowym wielu pokoleń 
jezuitów oraz zakonnic i zakon-
ników z innych zgromadzeń. 
Studiował filozofię w Krakowie 
oraz teologię w Warszawie i 
Rzymie. Był wychowawcą klery-
ków i księży. Od 1987 r. w każ-
dy wtorek prowadzi w swojej 
wrocławskiej parafii „Studium 
prawd wiary i życia chrześcijań-
skiego dla dorosłych”.

SOWA

„Nauka wiary i życia chrześcijańskiego”, 
ks. K. Kucharski SJ, WAM Kraków 2006. 
Książki można nabyć u autora
w parafii pw. św. Ignacego
przy ul. Stysia 16.

W Muzeum Archidiecezjalnym

Okolice zamku
„Oybin wczoraj i dziś” – to tytuł 
wystawy fotograficznej, którą 
do 12 grudnia można oglądać 
na Ostrowie Tumskim.

W salach Muzeum Archidie-
cezjalnego obejrzymy widoki 
okolic zamku i klasztoru Oybin 
w Górach Żytawskich. W XIV 

w. niemiecki cesarz Karol XIV 
wzniósł tutaj swą rezydencję, a 
następnie ufundował klasztor. 
Z czasem stare budowle zmie-
niły się w malownicze ruiny, 
chętnie odwiedzane już w XIX 
w. przez malarzy epoki roman-
tyzmu (na zdjęciu).

AC

GN w TVP3

Z Kościoła

Program „W kręgu wiary”, 
emitowany przez TVP3 

Wro-cław, w sobotę o godz. 
17.00, zaprasza do śledze-
nia wydarzeń z życia Kościoła 
w trzech dolnośląskich diece-
zjach. W cotygodniowym ser-
wisie informacyjnym także za-
powiedź najnowszego wyda-
nia „Gościa Niedzielnego”.

 

„Złote Pióro” w zasięgu ręki

mu, Asyżu i Turynu, nowoczes-
ny komputer, cyfrowy aparat fo-
tograficzny i odtwarzacze MP3 – 
zostały wręczone w sali Filharmo-
nii Wrocławskiej, gdzie 1 grudnia 
odbył się galowy koncert z udzia-
łem marszałka dolnośląskiego i 
wielu zacnych gości. Tegoroczny 
finał organizatorzy – Prywatne Sa-
lezjańskie Liceum Ogólnokształ-

Prace konkursowe o objętości do 
dwóch stron formatu A4 nale-
ży dostarczyć do 18 listopada, w 
formie wydruku, do sekretaria-
tu Liceum Salezjańskiego osobi-
ście bądź listownie: ul. Młodych 
Techników 17, 53-647 Wrocław, 
oraz w postaci elektronicznej na 
adres: liceum-wroc@salezjanie.
pl.

kreśliło niepowtarzalne bo-
gactwo myśli, wrażliwość i 
przenikliwość dolnośląskiej 
młodzieży, która w swoich 



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
22 października 2006

VII

Następny odcinek jakubowej drogi (między Brzegiem a Zgorzelcem) stoi otworem

Muszle na ulicach
Otwarcie kolejnego fragmentu 
Drogi św. Jakuba „Via Regia” 
odbyło się we Wrocławiu 
6 października. Towarzyszyło 
mu uroczyste przejście ulicami 
miasta. Kilka dni później na 
szlak wyruszyła z przewodnikami 
następna grupa wędrowców.

Ceremonię otwarcia po-
przedziła konferencja praso-
wa z udziałem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego Kazimierza M. Ujaz-
dowskiego, dyrektora Na-
rodowego Centrum Kultury 
Marka Mutora oraz organi-
zatorów Drogi. Minister pod-
kreślił rolę szlaku w odkry-
waniu chrześcijańskich fun-
damentów Europy. Ks. inf. 
Adam Drwięga, w obecności 
m.in. rektora PWT ks. prof. 
Józefa Patera, poświęcił w ar-
chikatedrze tablicę z muszlą 
wyznaczającą przebieg dro-
gi. Następnie zebrani prze-
szli odcinkiem szlaku biegną-
cym z Ostrowa Tumskiego do 

kościoła garnizonowego pw. 
św. Elżbiety. 

Uroczystą procesję prowa-
dził proboszcz parafii pw. św. 
Jakuba w Jakubowie k. Gło-
gowa ks. Stanisław Czerwiń-
ski, niosący relikwie Apostoła. 
W procesji uczestniczyli m.in. 
członkowie Bractwa św. Jaku-
ba Apostoła, na czele ze swym 

prezesem Henrykiem Kara-
siem, oraz przewodnicy wroc-
ławscy. Zebrani wzięli udział 
w modlitwie ku czci Święte-
go, prowadzonej przez ks. mi-
trata Eugeniusza Cebulskiego 
w prawosławnej cerkwi pw. śś 
Cyryla i Metodego, a następ-
nie w Eucharystii, sprawowa-
nej pod przewodnictwem bpa 

Edwarda Ja-
niaka w koś-
ciele garni-
zonowym. W 
koncelebrze 
uczestniczy-
li probosz-
czowie para-
fii noszących 
w e z w a n i e 
św. Jakuba z 
Wro c ł a w i a , 

Jakubowa i Krakowa. Opra-
wę liturgiczną przygotowała 
„Schola Gregoriana Silesien-
sis”, która wykonała „Mszę o 
św. Jakubie”.

Kolejna grupa chętnych 
miała okazję przejść fragmen-
tem wrocławskiego odcinka 
szlaku w niedzielę, 15 paź-
dziernika, w ramach „Akademii 
Wrocławskiej” Koła Przewod-
nickiego „Via Wrocław”. Bieg-
nąca przez naszą archidiece-
zję Droga św. Jakuba włącza 
się w polską oraz europejską 
sieć szlaków prowadzących do 
sanktuarium Apostoła w San-
tiago de Compostela.

AGATA COMBIK

Halina Gorzkiewicz – skromna nauczycielka z Oleśnicy

Zapatrzona z miłością w Kościół
Historycy często powtarzają, 
że Pan Bóg posługuje się 
datami. Nie wiadomo, czy to 
przypadek, czy wola Boża, że 
Halina Gorzkiewicz zmarła 14 
października 2005 r., dokładnie 
w Dniu Nauczyciela. 

W Oleśnicy znana jest ja-
ko bardzo dobra nauczyciel-
ka i wychowawczyni kilku po-
koleń oleśniczan. Urodziła 
się w 1944 r. w Stanisławo-
wie, 120 km 
za Lwowem. 
Gdy miała za-
ledwie dwa 
lata, jej ro-
dzina zosta-
ła przymuso-
wo przesied-
lona do Oleś-

nicy. W 1962 r. zdała maturę 
i rozpoczęła studia na KUL-u. 
Naukę kontynuowała na Uni-
wersytecie Wrocławskim jed-
nocześnie pracując już jako 
polonistka – najpierw w Dłu-
gołęce, a potem, przez 32 la-
ta, aż do emerytury, w szko-

le podstawowej nr 2 w Oleś-
nicy. Całe życie była związa-
na z oleśnickim Kościołem, a 
szczególnie z ks. infułatem 
Franciszkiem Sudołem, jej wy-
chowawcą. Przez wiele lat kie-
rowała Klubem Inteligencji Ka-
tolickiej w Oleśnicy, integro-

wała środowisko nauczycieli 
i lekarzy, organizowała piel-
grzymki do sanktuariów w Eu-
ropie i Ziemi Świętej, swą pra-
cowitością wspomagała wie-
lu księży. Opublikowała w wy-
dawnictwie „Signum” w Oleś-
nicy wartościową historyczną 
monografię pt. „Wierny Bo-
gu, Kościołowi i Ojczyźnie. 
Ksiądz Infułat Franciszek Su-
doł (1903–1990)”. Za swoją 
działalność społeczną i koś-
cielną otrzymywała nagrody, z 
których najważniejsza – to pa-
pieskie odznaczenie Pro Eccle-
sia et Pontifice w 2004 r. 

Od 1998 r. dzielnie wal-
czyła z nowotworem, który w 
końcu pokonał ją w 2005 r., 
w jej święto – Dzień Nauczyciela. 

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

Ks. Stanisław 
Czerwiński 
niósł w procesji 
relikwie św. 
Jakuba Apostoła, 
ukryte 
w specjalnym 
relikwiarzu 
w kształcie 
miecza

Halina 
Gorzkiewicz 

podczas 
pielgrzymki 

do Wilna 
w 2001 r. 

(trzecia od prawej) 
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Mieszkańcy dwóch 
niewielkich miejscowości,  
z których każda ma własny 
kościół, tworzą jedną  
z podoławskich wspólnot 
parafialnych.

Jest ona stosunko-
wo niewielka, liczy bo-
wiem (po przejściu Ga-
ju Oławskiego do pa-
rafii w Nowym Otoku) 
niespełna tysiąc osób. 
Zaledwie dziewięć lat 
temu została wydzie-
lona z parafii pw. Mat-
ki Bożej Pocieszenia w 
Oławie, choć kościół 
w Godzikowicach jest 
dużo starszy – pocho-
dzi prawdopodobnie z 
XV w.

Nietypowo

Parafia nosi rzadkie 
wezwanie „Znalezienia 
Krzyża Świętego”. – Naj-
pierw Krzyż Chrystusa 
został znaleziony, a do-
piero potem wniesio-
ny i podwyższony – tłu-
maczy duszpasterz te-
go miejsca. Wezwanie 
nawiązuje do opowie-
ści o św. Helenie, stara-
niem której wśród zgro-
madzonych za murami 
Jerozolimy krzyży zna-
leziono ten właściwy. 
Upamiętnia to wydarze-
nie obraz umieszczony 
w kościele, na którym 
chory, dotykając Krzy-
ża Świętego, odzyskuje 
zdrowie.

Do szczególnych ry-
sów parafii w Godzi-
kowicach należy także 
fakt, że do liturgicznej 
służby ołtarza, która li-
czy ok. 20 osób, przyna-

leżą także dziewczęta. 
Proboszcz zauważa, że 
są one bardzo pobożne 
i sumienne.

„Te nasze”,  
czyli Kresowiacy
Większą część pa-

rafian stanowią ludzie 
pochodzący z Kresów 
Wschodnich, z charakte-
rystyczną dla nich goś-
cinnością i serdecznoś-
cią. – Przywitali mnie 
ciastem z truskawkami, 
chociaż był to listopad. 
Pomogli mi się urządzić, 
kupić pralkę – opowia-
da z uśmiechem ks. Le-
szek o swoim przyjściu 
na parafię. W czasie ko-
lędy prawie wszystkie 
drzwi są otwarte, a go-
rąca herbata czeka na 
duszpasterza.

Ludzie są bardzo 
związani z Kościołem. 
Jest tu grupa osób za-
troskanych o parafię, 
którzy dostrzegają jej 
potrzeby, sami kwestu-
ją na konkretne cele, tj. 
ubezpieczenie kościoła 
czy tynki strukturalne 
dla świątyni w Jaczko-
wicach. A dodać nale-
ży, że tamtejszy kościół 
filialny pw. św. Łukasza 
zbudowany został dzię-
ki inicjatywie i zaanga-
żowaniu mieszkańców 
Jaczkowic. W Godzi-
kowicach rodzina pań-
stwa Kucharskich, w 
Jaczkowicach zaś Zofia 
Szaruga, opiekują się 
kościołem, dbają o po-
rządek, o to, by wszyst-
ko było przygotowane 
do liturgii. Adam Bart-
kiewicz, który z zami-
łowania jest stolarzem, 
wykonał z drewna pięk-

ną chrzcielnicę, ołtarz, 
ambonkę i wizerunek 
Matki Bożej, przezna-
czony do peregrynacji. 
Także młodzi angażują 
się w życie parafii. Trzy 
lata temu zrodziła się 
tradycja czuwania przy 
Grobie Pańskim mło-
dzieży, która do tego 
celu wypożycza mun-
dury strażackie.

W parafii jest tak-
że grono osób, które 
chętnie pielgrzymują. 
– A może byśmy tak, 
proszę księdza, gdzieś 
pojechali? – proponują 
i… wyjeżdżają. W cią-
gu trzech lat byli już w 
Częstochowie, Warsza-
wie, Licheniu, Gidlach, 
Niepokalanowie, dwu-
krotnie w Rzymie. Pla-
nowane są kolejne wy-
jazdy…

ANNA WŁODARCZYK

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Godzikowicach
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XV-wieczny kościół 
parafialny wpisany jest  

do rejestru zabytków 
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ZDANIEM PROBOSZCZA 
W pracy duszpasterskiej najważniejsza jest sta-
ra zasada, żeby starać się ludzi zrozumieć. Niby 
są tu napisane godziny otwarcia kancelarii, ale 
porozmawiać można zawsze. Cieszę się, gdy 
ludzie przychodzą z pytaniami, problemami. 
Niekiedy toczą się tu naprawdę długie dysku-
sje. Niegdyś na terenie plebanii mieścił się in-
stytut agrotechniki i hodowano owce. Obecnie 
nadal trwa tu „pasterstwo”, choć już inne.
Druga, bardziej „prywatna” zasada, to: „Ponu-
raki żyją krócej”, bo w życiu najważniejsze są 
radość i spokój. A tutaj żyje się i pracuje spo-
kojnie. Już sama nazwa „Godzikowice” jest ład-
na, bo pochodzi od „godzenia”…

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziele: Godzikowice – 9.00, 12.00; 
      Jaczkowice – 11.00;
  Dni powszednie: Godzikowice – 17.00 zimą 
     (18.00 latem); Jaczkowice – czwartki i soboty 17.00

KS. LESZEK 
WŁODARCZYK

Pochodzi ze Strzegomia. 
Po ukończeniu Wyższego 
Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu w 1983 r. przyjął 
święcenia kapłańskie, a na-
stępnie jako wikariusz rozpo-
czął swoją posługę w parafii 
pw. św. Anny w Ząbkowicach 
Śląskich. Następnie praco-
wał we wrocławskiej parafii 
pw. Macierzyństwa NMP oraz 
Niepokalanego Serca NMP w 
Siechnicach. W 1993 r. ob-
jął probostwo w Jegłowej, a 
po 10 latach przeniósł się do 
Godzikowic, gdzie od trzech lat 
służy tutejszym parafianom.


