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Parafialne zespoły Caritas – jest ich 70 
w diecezji wrocławskiej – spotkały 

się 13 stycznia w kościele pw. Świętego 
Krzyża we Wrocławiu i w auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego. Prowadzą w 
parafiach dyskretną działalność chary-
tatywną we współpracy z centralą we 
Wrocławiu. Ks. Tomasz Burghardt, dyrek-
tor wrocławskiej Caritas, przypomniał, 
że w życiu należy kierować się wyobraź-
nią miłosierdzia i mieć wrażliwość ser-
ca. Abp Marian Gołębiewski odróżnił fi-
lantropię od działalności charytatywnej. 
Nawet ateista może hojnie pomagać bied-
nym. Chrześcijanie czynią to ze wzglę-

du na Boga. Pomoc mo-
że być też skromniejsza, 
ale dobra intencja nada-
je nadprzyrodzoną war-
tość czynom. 
 

PARAFIALNE MIŁOSIERDZIE

Parafialne 
zespoły Caritas 
spotkały się
13 stycznia
we Wrocławiu

Reakcje po liście Episkopatu

I co dalej w Kościele 
wrocławskim?

List Episkopatu dotyczący abpa 
Stanisława Wielgusa zasadniczo 
został dobrze odebrany przez 
wiernych, którzy uczestniczyli
w niedzielnej Eucharystii
14 stycznia. 

Z uwagą wysłuchany, przy-
niósł uspokojenie i stono-
wał niepokoje, chociaż wywo-
łał nieco zamieszania u tych, 
którzy byli mocno przekona-
ni, że abp S. Wielgus jest nie-
winny. Nie tylko dawniej, ale i 
dziś trudne wydarzenia w Pol-
sce i Kościele chrześci-
janie potrafią dojrzale 
oceniać. Pamiętają cza-
sy komunizmu i upior-
nych „smutnych pa-
nów”, nawiedzających 
ich proboszczów każ-
dego dnia. Jakże wiel-
ką pracę ci panowie z 
SB wykonali, ile roz-
mów, notatek, podej-

rzeń i bujnej wyobraź-
ni, aby spisać i udoku-
mentować swą „cięż-
ką pracę” i wykazać się 
przed zwierzchnika-
mi. Dziś ta ich perfidna 
praca jest powszechnie 
akceptowana. Potępia 
się tych, co współpra-
cowali, a gdzie są ci, 

co w tych strukturach pracowa-
li? Gdzie są autorzy tamtych do-
kumentów?

Historia nauczyła Polaków z 
dystansem podchodzić do „wy-
darzeń medialnych”. Dziś już 
nikt nie przyjmuje bezkrytycznie 
aktualności podawanych tenden-
cyjnie. Archidiecezjalna komisja 
historyczna do zbadania prze-
szłości kapłanów diecezji wroc-
ławskiej złożona z ks. Alojzego 
Ślósarczyka, ks. Józefa Patera, ks. 
Mieczysława Koguta, ks. Wiesła-
wa Wenza i ks. Mariana Biskupa 
musi być poszerzona o nowych 
członków z diecezji legnickiej i 
świdnickiej. Należy się spodzie-
wać, że teraz komisja ta będzie 
miała ogromną pracę do wyko-
nania. Najważniejsze, aby niko-
go nie skrzywdziła, ale pomaga-
ła właściwie odczytywać fakty z 
przeszłości i zawsze prowadziła 
do ukazania prawdy.

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI
wypowiedź dla „Gościa 

Niedzielnego” z 15 stycznia
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ZA TYDZIEŃ
  Bóg przychodzi w ciszy, 

czyli O POTRZEBIE ĆWICZEŃ 
DUCHOWYCH

  Wspomnienia KS. TADEUSZA 
TAUDULA 

  O CHÓRZE ŚW. ANDRZEJA 
w Środzie Śląskiej
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Rok 1997 wielu z nas 
kojarzy się z powo-

dzią, która dotknęła w lip-
cu nasz region. Tymczasem 
dwa miesiące wcześniej 
w stolicy Dolnego Śląska 
miało miejsce inne waż-
ne wydarzenie – 46. 
Międzynarodowy Kongres 
Eucharystyczny i wizyta 
Jana Pawła II. O obchodzą-
cym 10-lecie działalności w 
archidiecezji wrocławskiej 
Eucharystycznym Ruchu 
Młodych, którego począt-
ki były związane z przygo-
towaniami do Kongresu, 
pisze Jolanta Sąsiadek na 
str. VI. 
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KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

Nie należy 
bezkrytycznie 
przyjmować 
wszystkiego, 
o czym 
donoszą
media 
– mówi abp 
M. Gołębiewski
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Słowa natchnione a nauka
WROCŁAW. – Prawda Biblii  
jest prawdą zbawienia. Wszys-
tko, co znajduje się w Piśmie 
Świętym, wolne jest od błędu 
– powiedział abp prof. dr hab. 
Marian Gołębiewski. Wykład 
metropolity wrocławskiego, wy-
głoszony w niedzielę 14 stycz-
nia w Auli Papieskiego Wydziału 
Teologicznego podczas kolej-
nej edycji biblijnego cyklu spot-
kań „Słowo z Muzyką”, przy-
ciągnął tłumy zainteresowa-
nych porównaniem treści Pisma 
Świętego z odkryciami na-
uk szczegółowych. Rozwój na-
uk szczegółowych, szczególnie 
historycznych, archeologicz-
nych, astronomicznych, fizycz-
nych i przyrodniczych począt-
kowo spowodował bezradność 
biblistów. Kolejne odkrycia na-
ukowe pozornie przeczyły treś-
ciom Pisma Świętego. Jednak 
w świetle teologii katolickiej 
nie może być sprzeczności mię-

dzy naukami szczegółowymi a 
Biblią. Chodziło jedynie o zbli-
żenie dwóch źródeł poznania, 
jakimi są rozum i Objawienie. 
Spotkania ze słowem i muzy-
ką od dwóch lat wpisują się w 
Dzieło Biblijne, którego inicja-
torem jest metropolita wroc-
ławski.
W części muzycznej niedziel-
nego koncertu wystąpił mę-
ski chór kameralny „Cantilena” 
(na zdjęciu), który w minio-
nym roku obchodził 40-le-
cie. Jak podkreśliła Barbara 
Szarejko, prowadząca go od 
dwóch lat, zespół rozpoczął i 
zakończył swój jubileusz kon-
certami Verbum cum Musica. 
Wrocławianie usłyszeli w wy-
konaniu chóru najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. Kolejne 
spotkanie ze słowem i muzy-
ką – 4 lutego o godz. 12.30 we 
wrocławskim kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbego.

Na wieczną wartę

HENRYKÓW. Noworoczne spot-
kanie generałów Śląskiego Okręgu 
Wojskowego odbyło się 12 stycz-
nia w budynku Metropolitalnego 

Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Henrykowie. Generałowie 
wraz z metropolitą wrocławskim 
abp. Marianem Gołębiewskim, 
kard. Henrykiem Gulbinowiczem 
i bp. Edwardem Janiakiem uczest-
niczyli we Mszy św., w której 
modlili się m.in. za „tych, co ode-
szli na wieczną wartę”, a wśród 
nich za byłego dowódcę ŚOW, śp. 
gen. Ryszarda Lacknera, który po 
długiej walce z chorobą zmarł we 
wrześniu ub.r. Panu Bogu pole-
cano również polskich żołnierzy 
przebywających na misjach za-
granicznych. Spotkanie stało się 
również okazją do składania no-
worocznych życzeń. Metropolita 
wrocławski otrzymał od przyby-
łych do Henrykowa wojskowych 
pamiątkowy świecznik z wizerun-
kiem orła.

Prezydencki bal
WROCŁAW. 500 osób ba-
wiło się na piątym już Balu 
Charytatywnym Anny i Rafała 
Dutkiewiczów w sobotę 13 
stycznia. Był to zarazem pierw-
szy bal w nowej kadencji pre-
zydenta Wrocławia. Jak co ro-
ku, całkowity dochód z impre-
zy przeznaczony zostanie na po-
moc chorym dzieciom. Tym ra-
zem prezydencka para planu-
je zakup karetki „N” – ratującej 
życie noworodkom – dla szpi-
tala im. Janusza Korczaka we 
Wrocławiu. Koszt takiego samo-
chodu wynosi około 600 tys. zł. 

Wszystko wskazuje na to, że 
udało się zebrać taką kwotę. Z 
samych trzech serii licytacji, na 
których można było kupić m.in. 
kask Adama Małysza czy książki 
Marka Krajewskiego z dedyka-
cją, udało się zebrać 481 tys. zł. 
Przy okazji tego „półokrągłego” 
jubileuszu Anna Dutkiewicz przy-
gotowała specjalne podzięko-
wania dla Platynowych, Złotych, 
Srebrnych i Wielkich darczyńców, 
czyli tych, którzy w ostatnich 
czterech latach wspomogli fun-
dusz imprezy największymi daro-
wiznami.

Wyśpiewali na chwałę
WIŃSKO. Tradycyjnie już sty-
czeń jest miesiącem, w którym 
wińszczanie śpiewają i  słuchają 
kolęd i pastorałek oraz podziwiają 
piękno bożonarodzeniowych szo-
pek. Wszystko odbywa się w ra-
mach powiatowego przeglądu ko-
lęd. Tegoroczna VI już edycja sku-
piła w Gminnym Ośrodku Kultury 
15 zespołów i chórów w trzech 
kategoriach wiekowych – szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz gru-
py seniorów (na zdjęciu). Jak pod-

kreślali jurorzy, wyłonienie finali-
stów nie było zadaniem prostym. 
– Cieszy mnie to, że w naszym 
przeglądzie bierze udział blisko 
200 młodych ludzi. Ich śpiew i za-
angażowanie pozwala mieć na-
dzieję, że tradycje śpiewania ko-
lęd przekażą następnemu poko-
leniu – mówił jeden z jurorów. 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają na koncert finałowy, który 
odbędzie się 28 stycznia w koście-
le pw. Świętej Trójcy w Wińsku.

GN w TVP3 i RR
PROGRAM „W KRĘ-
GU WIARY” emitowa-
ny przez TVP3 Wrocław, 
w piątek o godz. 18.45, 
zaprasza do śledze-
nia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolno-
śląskich diecezjach. W co-
tygodniowym serwisie in-
formacyjnym, także zapo-
wiedź najnowszego wyda-
nia „Gościa Niedzielnego”.
Na falach 92 FM Radia 

Rodzina, w każdą nie-
dzielę o 9.40, prezen-
towane jest najnow-
sze wydanie „Gościa  
Niedzielnego”. Frag-
menty tekstów z aktual-

nych numerów wrocław-
skiego GN zamieszczamy 
także w dziale „aktualno-
ści” na stronie interneto-
wej archidiecezji wroc-
ławskiej: www.archidiece-
zja.wroc.pl.

Generałowie modlili się w kaplicy 
seminaryjnej
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Plany, życzenia i refleksje

Patriotyzm 2007

Rok 2007 w Katolickim Stowarzyszeniu 
„Civitas Christiana” upłynie 
pod hasłem patriotyzmu.

O jego znaczeniu i ścisłej więzi
z chrześcijaństwem mówił prezes 
dolnośląskiego oddziału „Civitas Chri-
stiana”, Henryk Koch, w czasie no-
worocznego spotkania z udziałem 
abp. Mariana Gołębiewskiego. Przy-
pomniał o aktywnym udziale Stowa-
rzyszenia w przygotowaniach do 46. 
Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. Wśród 
tegorocznych planów wymienił m.in. właśnie 
zaangażowanie w obchody 10. rocznicy kon-
gresu. Podsumowując miniony rok, specjal-
ne odznaczenie za działalność na rzecz Sto-

warzyszenia przyznał Emilii Wilczyń-
skiej, wrocławskiej przewodniczce tu-
rystycznej.

Spotkanie było okazją do no-
worocznych życzeń oraz refleksji 
nad sytuacją w Kościele i społe-
czeństwie. Metropolita wrocławski 
przypomniał rolę Kościoła w budze-
niu postaw patriotycznych i wezwał 
wszystkich do  większej odpowie-
dzialności za kościelną wspólnotę. 
Spotkanie uświetnił występ Mirosła-
wa Owczarka z Teatru Muzycznego 

„Capitol” oraz zespołu „Jeden z Dwunastu”. 
Poprzedziła je Msza św. koncelebrowana we 
wrocławskiej bazylice garnizonowej, spra-
wowana pod przewodnictwem ks. Jerzego 
Rasiaka. AGATA COMBIK

„Betlejem” w Ziębicach

Pod Niebiosy
W sobotę 13 stycznia w Ziębicach odbył 
się siódmy Archidiecezjalny Przegląd Kolęd 
i Pastorałek „Betlejem”. 

W tegorocznym konkursie wystąpiło 
24 wykonawców (solistów i zespołów) z 
Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Przesłu-
chania konkursowe trwały cały dzień, a 
wieczorem wystąpiła gwiazda wieczoru – 

wrocławski zespół 
„Hand of God”, 
który włączył do 
wspólnego śpie-
wania publiczność 
tłumnie zgroma-
dzoną w sali wi-
dowiskowej Zię-
bickiego Centrum 
Kultury. 

Jeżeli konkurs, to nagrody. W katego-
rii zespołów dziecięcych I miejsce zdoby-
ły „Rekinki” z Ziębic. W kategorii solistów 
I miejsce zajęła Katarzyna Łęcka z Wro-
cławia. W kategorii zespołów młodzieżo-
wych zwyciężył „Adoramus” z Ziębic. Pu-
char dziekana Ziębic ks. Bogusława Ko-
nopki zdobyły „Promyczki” z Ziębic. Pu-
char dla najmłodszego zespołu ufundo-
wany przez Polski Tygodnik Regionalny 
otrzymały „Misie” z Henrykowa, a puchar 
burmistrza Antoniego Herbowskiego Ane-
ta Rudkowska z Ziębic. Puchar starosty po-
wiatu Ryszarda Nowaka przyznano zespo-
łowi AVE z Bielawy, puchar dyrektora Prze-
glądu ks. Tadeusza Polana zdobyły „Triole” 
z Kuropatnika.

Grand Prix Przeglądu zdobył zespół 
„Deesis” z Bierutowa. Schola ubogaca 
swoim śpiewem Msze św. oraz uczestni-
czy w festiwalach i przeglądach.
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Wrocław ekumenicznie

O jedności
M yśl przewodnia Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan: 
„Nawet głuchym przywraca słuch i nie-
mym mowę” (Mk 7,37) zawiera dwa za-
proszenia: do modlitwy i do działania na 
rzecz ludzi cierpiących. Przygo towanie 
człowieka do słuchania pozwala słyszeć Dobrą 
Nowinę, zaś umożliwienie mówienia pozwa-
la ją głosić innym. Tegoroczny Tydzień uka-
zuje relację między modlitwą i dążeniem do 
jedności a inicjatywami odpowiadającymi na 
ludzkie potrzeby i cier pienia. Każde złagodze-
nie człowieczego cierpienia prowadzi do uka-
zania jedności, a każdy krok w kierunku jed-
ności wzmacnia ciało Chrystusa.

Dzień pierwszy Tygodnia zaprasza do re-
fleksji nad stwórczym Słowem Boga, które na-
dal jest wypowiadane. Drugiego dnia rozwa-

żamy istotę naśladownictwa Chrystusa, 
który jest Wcielonym Słowem sprawia-
jącym, że głusi słyszą, a niemi mówią. 
Trzeciego dnia koncentrujemy się na 
działaniu Ducha Świętego, który uzdal-
nia nas do głoszenia Dobrej Nowiny. 

Dzień czwarty skłania do refleksji nad tym, jak 
być wspólnotą jedności w Chrystusie. Kolej-
ne dwa dni zwracają uwagę na potrzebę prze-
rwania milczenia, które zniewala. W historii 
chrześcijaństwa były takie okresy, w których 
Kościoły milczały, nie stając w obro nie uci-
skanych i cierpiących. Siódmego dnia rozpa-
miętujemy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Pośród cierpienia zasiane są ziar-
na nadziei, a każde przemilczane zło któregoś 
dnia zostanie wypowiedziane.

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

Rok 2007 w Katolickim Stowarzyszeniu 
„Civitas Christiana” upłynie 
pod hasłem patriotyzmu.

z chrześcijaństwem mówił prezes 
dolnośląskiego oddziału „Civitas Chri-
stiana”, Henryk Koch, w czasie no-
worocznego spotkania z udziałem 
abp. Mariana Gołębiewskiego. Przy-
pomniał o aktywnym udziale Stowa-
rzyszenia w przygotowaniach do 46. 
Kongresu Eucharystycznego w 1997 r. Wśród 
tegorocznych planów wymienił m.in. właśnie 
zaangażowanie w obchody 10. rocznicy kon-
gresu. Podsumowując miniony rok, specjal-
ne odznaczenie za działalność na rzecz Sto-

M
„Nawet głuchym przywraca słuch i nie-
mym mowę” (Mk 7,37) zawiera dwa za-
proszenia: do modlitwy i do działania na 
rzecz ludzi cierpiących. Przygo towanie 
człowieka do słuchania pozwala słyszeć Dobrą 
Nowinę, zaś umożliwienie mówienia pozwa-
la ją głosić innym. Tegoroczny Tydzień uka-
zuje relację między modlitwą i dążeniem do 
jedności a inicjatywami odpowiadającymi na 
ludzkie potrzeby i cier pienia. Każde złagodze-
nie człowieczego cierpienia prowadzi do uka-
zania jedności, a każdy krok w kierunku jed-
ności wzmacnia ciało Chrystusa.

fleksji nad stwórczym Słowem Boga, które na-
dal jest wypowiadane. Drugiego dnia rozwa-

Podczas 
wspólnego 
kolędowania. 
Po lewej: Emilia 
Wilczyńska 
z medalem 
„Civitas 
Christiana”, 
po prawej 
członkowie 
zespołu „Jeden 
z Dwunastu”
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Zdobywcy Grand Prix – „Deesis” z Bierutowa
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Imponująca działalność wrocławskiej Caritas

Chrześcijaństwo to miłość
W minionym roku 

wielokrotnie pisaliśmy 
o inicjatywach Caritas 

Archidiecezji Wrocławskiej. 
Dziś prezentujemy 

krótki przegląd 
działalności  
tej dobroczynnej 

organizacji   
 w minionym roku.

DLA CARITAS
Aby wesprzeć działalność wroc-
ławskiej Caritas, można prze-
kazać na jej cel 1 procent po-
datku dochodowego: Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej, ul. 
Katedralna 7, 50-328 Wrocław, 
konto PKO BP SA III o/Wrocław, 
nr 22 1020 5242 0000 2902 
0137 9452, z dopiskiem „1% 
podatku na organizację pożyt-
ku publicznego”.



Powyżej: Nowa przychodnia  
w Małkowicach. W tutejszym 
Centrum Pielęgniarstwa 
Rodzinnego, Rehabilitacji  
i Opieki Paliatywnej powstały 
gabinety masażu, hydroterapii, 
magnetoterapii, elektrolecznictwa, 
światłolecznictwa, krioterapii 
miejscowej, laseroterapii 
i kinezyterapii oraz solux. 
Caritas prowadziła też stacje 
opieki we Wrocławiu, Oławie, 
Henrykowie, Ziębicach, Malczycach, 
Dobroszycach i Strzelinie.  
W minionym roku miała  
pod opieką 25 tysięcy pacjentów

Powyżej: Katolicka Szkoła Podstawowa  
im. ks. Jana Twardowskiego  

w Kotowicach kształciła 96 dzieci.
Obok po lewej: Spektakl „Zima” 
w wykonaniu podopiecznych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Dobroszycach. 

Ośrodek  prowadził szkołę 
podstawową, gimnazjum i szkołę 
zawodową dla dzieci i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym. 
Warsztaty terapii zajęciowej 

we Wrocławiu, Dobroszycach, 
Henrykowie i Małkowicach 

prowadziły zajęcia terapeutyczne 
dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie

Dzięki mammobusowi udało się przeprowadzić badania profilaktyczne 
przeszło 9 tysięcy kobiet
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Imponująca działalność wrocławskiej Caritas

Chrześcijaństwo to miłość
I CO JESZCZE?

Caritas wspierała osoby chore, pomagając w zorganizowaniu badań, kon-
sultacji lekarskich, pozyskiwaniu leków, dofinansowaniu skomplikowa-
nych zabiegów medycznych, turnusów rehabilitacyjnych. Dla najuboż-
szych mieszkańców Wrocławia i osób bezdomnych prowadziła łaźnię. W 
ramach pracy doradców zapewniała konsultacje psychologiczne, pedago-
giczne i prawnicze dla osób najbardziej zagrożonych patologiami społecz-
nymi. Caritas prowadziła domy opieki dla: osób starszych (Malczyce – 30 
osób), osób przewlekle somatycznie chorych (Henryków – 70 osób), osób 
psychicznie chorych (Dobroszyce – 30 osób). Mieszkańcy uczestniczyli w 
turnusach rehabilitacyjnych, wycieczkach krajoznawczych, spotkaniach in-
tegracyjnych z innymi placówkami. Dzieci uczęszczały do świetlic środowi-
skowych, funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Terapeuci i wolontariu-
sze pomagali im w zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, bu-
dowy poczucia własnej wartości oraz udzielali pomocy psychologicznej.



Poniżej: Lato w Sulistrowiczkach.  
Z wypoczynku organizowanego 
przez Wrocławską Caritas  
w górach i nad morzem  
skorzystało ponad 4,5 tys. dzieci

Po lewej:  
W ramach akcji Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom prowadzona  
byłą sprzedaż świec, z których 
dochód przeznaczony będzie  
na dofinansowanie posiłków  
w szkołach dla najuboższych dzieci. 
Akcja przebiegała pod hasłem 
„Dzieciństwo bez przemocy”  
a jej celem było zwrócenie uwagi 
na problem dzieci, które z powodu 
ubóstwa doświadczają przemocy 
i napiętnowania ze strony 
rówieśników

Powyżej: Dzięki współpracy  
i zaangażowaniu lokalnych władz 
samorządowych wrocławska  
Caritas prowadziła w 2006 r.  
dwie jadłodajnie dla najuboższych, 
we Wrocławiu i Oławie. Dzięki 
darczyńcom i ludziom dobrej woli 
każdego dnia wydawano ok. 900 
posiłków
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I Plakat akcji „Wyprawka dla żaczka”. Z myślą o dzieciach wypoczywających 
na organizowanych przez Caritas koloniach letnich zorganizowano akcję, 
której było zebranie artykułów papierniczych niezbędnych każdemu 
uczniowi w czasie roku szkolnego. Dzieci przebywające na letnim 
wypoczynku otrzymały również plecaki szkolne
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10. rocznica Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu i ERM

Jak być trzynastym apostołem?
Żyj Mszą świętą, czytaj 
Ewangelię, kochaj bliźnich i 
bądź trzynastym apostołem – to 
cztery zasady streszczające cele 
Eucharystycznego Ruchu Młodych.

W tym roku będzie on w ar-
chidiecezji wrocławskiej obcho-
dził swoje 10-lecie. Rozwinął się 
tutaj bowiem podczas przygo-
towań do 46. Międzynarodowe-
go Kongresu Eucharystycznego, 
który odbył się w stolicy Dolne-
go Śląska na przełomie maja i 
czerwca 1997 roku. 

– Ruch Eucharystyczny dzie-
ci i młodzieży ma na celu pro-
wadzenie do większej przyjaź-
ni z Panem Jezusem obecnym w 
Eucharystii – mówi urszulanka, 
s. Jolanta Ziółkowska z Referatu 
Katechetycznego Kurii Metropo-
litalnej Wrocławskiej. – Na spot-
kaniach jego uczestnicy uczą się 
kochać i oddawać cześć Jezuso-
wi, pełniej żyć Mszą świętą, mi-
łować bliźnich i pociągać innych 
do wspólnoty życia z Bogiem i 
bliźnim. Starają się o żywy i bli-
ski kontakt z Jezusem, by w łącz-
ności z Nim pracować nad sobą, 
zwyciężać zło dobrem, przemie-
niać swoje życie tak, aby było 
ono budowaniem królestwa Bo-
żego na ziemi.

Korzenie

Na Międzynarodowym Kon-
gresie Eucharystycznym w Lour-
des w 1914 r. zauważono po-
trzebę utworzenia dla dzieci or-
ganizacji o profilu eucharystycz-
nym. Po orędziu papieża Bene-
dykta XV, wzywającym najmłod-
szych mieszkańców całego świa-

ta do modlitwy o pokój, jezuita, 
o. Bessiers, zakłada we Francji w 
1916 r. Krucjatę Eucharystycz-
ną, działającą w ramach prowa-
dzonego przez jego zakon Apo-
stolstwa Modlitwy. Szybko roz-
szerza się ona także na inne kra-
je. W 1921 r. Benedykt XV ofi-
cjalnie zatwierdza krucjatę, a rok 
później Pius XI udziela błogo-
sławieństwa „rycerzom euchary-
stycznym”, których liczba sięga 
już wtedy 900 tysięcy. W Polsce 
KE tworzy bł. Urszula Ledóchow-
ska, założycielka Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek SJK. 1 stycznia 
1925 r.  zakłada ona pierwsze ko-
ło w Pniewach pod Poznaniem. 
W 1939 r. krucjata liczy już około 
200 tysięcy członków, lecz II woj-
na światowa przerywa jej wspa-
niały rozwój.

Po 1960 r. we Francji zaczy-
na ona działać w nowym stylu i 
za radą Jana XXIII przybiera na-
zwę Eucharystyczny Ruch Mło-
dych. Z Europy ruch przenika do 
Ameryki Łacińskiej i rozwija się 
w Meksyku, Brazylii, Kolumbii, 
Wenezueli, Paragwaju. Obecnie 
obejmuje 3 miliony młodych na 
całym świecie. W Polsce pierw-
sze wspólnoty ERM rozpoczęły 
działalność w roku szkolnym 
1985/86. Obecnie istnie-
ją w 28 diecezjach i 
skupiają około 13 
tys. osób. Towa-
rzyszy im  licz-
na grupa ani-
matorów.

W parafiach

ERM jest ruchem eklezjal-
nym, gromadzącym w parafiach 
młodych, którzy razem przeży-
wają Ewangelię i z Jezusem chcą 
budować nowy świat. Przyjmo-
wani są uczniowie po I Komu-
nii św., a wyjątkowo tuż przed 
nią. Celem ruchu jest formowa-
nie młodego człowieka na przy-
jaciela Jezusa, ułatwienie mu ży-
cia Eucharystią i kształtowanie w 
nim postawy apostolskiej. Przy-
gotowanie kandydatów trwa 2–3 
miesiące, podczas których dzieci 
poznają genezę ERM, jego 4 za-
sady oraz miejsce i rolę w Koście-

le. Przyjmowani na kan-
dydatów otrzymują żół-
tą chustę. Odbywa się 
to zwykle w uroczystość 
Chrystusa Króla. Wtedy 
też wszyscy członkowie 
ERM odnawiają swoje 
przyrzeczenia.

W minionym roku tego dnia 
uroczyste przyjęcie rycerzy i ry-
cerek do Wspólnoty Euchary-
stycznego Ruchu Młodych od-
było się między innymi w para-
fii pw. św. Jerzego we Wrocła-
wiu Brochowie. Proboszcz ks. 

prałat Kazimierz Malinoś 
przyjął słowa przy-

rzeczeń od kan-
dydatów. Roz-
mawiając z ni-

mi podczas gło-
szenia homi-
lii, przybliżył 

wszystkim obec-
nym zasady i obowiązki ruchu. 
Na zakończenie uroczystej Mszy 
św. dzieci podziękowały księ-
dzu prałatowi za przyjęcie do 
wspólnoty przyjaciół Jezusa Eu-
charystycznego. Wyraziły także 
wdzięczność swoim rodzicom i 
najbliższym za codzienną troskę 
oraz świadectwo życia w blisko-
ści Boga. 

W tej wrocławskiej wspólno-
cie spotkania ERM, prowadzone 
przez urszulankę, s. Irenę – kate-
chetkę ze Szkoły Podstawowej nr 
80 – odbywają się w środy i piątki. 
Zwykle w każdym miesiącu prze-
widziane są dwa spotkania forma-
cyjne, a pozostałe można prze-

znaczyć na przygotowa-
nie imprez, uroczysto-
ści parafialnych, na ak-
cję charytatywną, wspól-
ną Mszę św. czy adora-
cję, a także na rozmowy 
indywidualne z dziećmi. 

Ważne jest, aby podczas spotka-
nia stworzyć atmosferę otwarto-
ści, życzliwości, radości, wzajem-
nego zaufania. Niezbędnym ele-
mentem jest kącik radości oraz 
rozmowa animatora z dziećmi.

Przygotowanie członków 
trwa 6 miesięcy, podczas któ-
rych młodzież dalej poznaje du-
chowość ERM i swoje przyszłe 
obowiązki. Podczas uroczyste-
go przyjęcia na członków ru-
chu, które najczęściej odbywa 
się w okresie poprzedzającym 
Boże Ciało, składają oni przy-
rzeczenie i otrzymują odzna-
kę ERM. Od tej pory każdy z 
nich powinien: modlić się gor-
liwie rano i wieczorem, często 
brać pełny udział we Mszy św. 
i adorować Pana Jezusa, słuchać 
uważnie rodziców i wychowaw-
ców, pilnie wypełniać swoje 
obowiązki, być czystym w my-
ślach, słowach i uczynkach, być 
dobrym, nie kłócić się i chętnie 
pomagać innym, zawsze mó-
wić prawdę, żyć sprawami Koś-
cioła, Ojczyzny, parafii i wspie-
rać w modlitwie Ojca Świętego, 
wnosić radość, pokój i zgodę w 
swoje otoczenie, nie pić alko-
holu, nie palić papierosów i nie 
używać narkotyków.

JOLANTA SĄSIADEK

Nowi kandydaci 
do ERM z parafii 
pw. św. Jerzego 
z s. Ireną 
i proboszczem

1985/86. Obecnie istnie-
ją w 28 diecezjach i 
skupiają około 13 

przyjął słowa przy-
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Tanie kserokopiarki!!!

tanie tonery
serwis

F.H.U. „Sabat-Kop”
tel. (032) 370 21 63,
0 601 538 884, 0 661 317 773
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X Dzień Judaizmu we Wrocławiu zorganizowany z inicjatywy Kościoła katolickiego

Szklanka trochę pełna i trochę pusta
Najstarszy zachowany  
we Wrocławiu grobowiec  
żydowski liczy 800 lat.

Bogata historia Gminy Ży-
dowskiej w tym mieście sięga 
XIII wieku. Przez setki lat wy-
znawcy judaizmu odgrywali tu-
taj istotną rolę. Ze stolicą Dol-
nego Śląska związali swoje życie 
i pracę: wybitny historyk Hein-
rich Graetz, jeden z twórców 
niemieckiej socjaldemokracji 
Ferdinand Lassalle, laureaci Na-
grody Nobla Fritz Haber i Max 
Born, współzałożyciel Semina-
rium Rabinackiego, otwartego 
w 1854 roku, Zaharih Frankel. 
Rabinami we wrocławskiej Gmi-
nie Żydowskiej byli znamienici 
Isaiah Berlin i Abraham Geiger.

Od czerwca minionego ro-
ku rabinem Wrocławia i Śląska 
jest Icchak Rapoport, który pod-
jął współpracę z marianką s. Sy-
billą Edytą Kołtan w przygoto-
waniu tegorocznego Dnia Judai-
zmu, odbywającego się 17 stycz-
nia. O losach rabina Icchaka Ra-
poporta, rozwoju życia żydow-
skiego w Polsce i Wrocławiu, 
dialogu, wzajemnym szacunku 
i leczeniu ran przeszłości rozma-
wia z nim Jolanta Sąsiadek.

JOLANTA SĄSIADEK: Jaka była Pa-
na życiowa droga prowadzą-
ca do Wrocławia?

RABIN ICCHAK RAPOPORT: – Uro-
dziłem się w Szwecji, studiowa-
łem i jesziwę rabinacką ukończy-
łem w Izraelu, ale moje korze-
nie, sięgające czasów sprzed 400 
lat, związane są z Polską. Tutaj 
mieszkali moi rodzice, do 1968 r., 
kiedy to byli zmuszeni opuścić 
rodzinne strony. Mama pochodzi 
z Górnego Śląska, ojciec z Wileń-
szczyzny. Gdy byłem dzieckiem, 
w rodzinnym domu mówiliśmy 
po polsku. Po ukończeniu stu-
diów w Izraelu zostałem rabi-
nem w Oslo, w protestanckiej 
Norwegii. Kiedy podczas spot-
kania z naczelnym rabinem Pol-
ski Michaelem Schudrichem wy-
szło na jaw, że znam język pol-
ski, otrzymałem propozycję ob-

jęcia gminy żydowskiej 
we Wrocławiu.

Co od przybycia do 
Polski jest dla Rabina 
najtrudniejsze?

– Spotykam tutaj lu-
dzi, którym hitlerowski 
nazizm odebrał narodową i reli-
gijną tożsamość, a polskie wła-
dze komunistyczne, z Władysła-
wem Gomółką na czele, dokoń-
czyły tego haniebnego dzieła. 
Dziś trafiają do nas polscy Żydzi, 
którzy po latach niewiedzy, jako 
osoby dorosłe, odkrywają swo-
je pochodzenie, ukrywane przez 
ich rodziców, dziadków. Z tym 
trudnym balastem minionych 
dziesięcioleci niełatwo jest od-
budowywać to, co zostało znisz-
czone. Jednak naszym moralnym 
obowiązkiem jest próbować to 
robić i naprawiać błędy.

Jaka jest perspektywa rozwoju 
życia żydowskiego w Polsce?

– Kiedyś na terenach Rzeczy-
pospolitej mieszkało 3,5 mln Ży-
dów. Dziś szacunkowe dane po-
dają, że jest ich około 1200. We 
Wrocławiu, który był liczącym 
się skupiskiem wyznawców ju-
daizmu, a ich obecność w tym 
mieście dokumentują zachowa-
ne do dziś zabytki sprzed 800 
lat, mieszka obecnie 300–400 
przedstawicieli tej religii. Mieli-
śmy swoje szkoły, teatry, syna-
gogi, a dziś nie należy do nas na-
wet kompleks budynków wokół 

jedynej niezburzonej 
świątyni. Trudno więc 
w takiej sytuacji liczyć 
na przywrócenie przed-
wojennych proporcji de-
mograficznych i podob-
ną dynamikę rozwoju 
życia żydowskiego. Ale 
nie wolno zapomnieć 

o tych, którzy przetrwali nagon-
kę i pozostali w kraju ojców.

Gmina Wyznaniowa Żydow-
ska sąsiaduje z parafiami 
chrześcijańskimi, tworząc z 
nimi Dzielnicę Wzajemnego 
Szacunku.

– Mamy przyjazne relacje 
ze wspólnotami: rzymskokatoli-
cką przy ul. Świętego Antoniego, 
ewangelicko-augsburską przy ul. 
Kazimierza Wielkiego i prawo-
sławną przy ul. Świętego Mikoła-
ja. Spotykamy się na uroczystoś-
ciach, okazując sobie wzajem-
ny szacunek. Wiem, jak bardzo 
kard. Henryk Gulbinowicz po-
mógł nam w odzyskaniu i rozpo-
częciu odbudowy synagogi Pod 
Białym Bocianem, największej te-
go typu budowli w Polsce. Jesz-
cze bardziej doceniam to, co dla 
zbliżenia między chrześcijanami 
i Żydami zrobił Jan Paweł II. War-
to te działania kontynuować.

Jak Dzień Judaizmu może w 
tym pomóc i czy wpisuje się 
on w ideę dialogu?

– Kiedy s. Sybilla przyszła 
z propozycją współpracy, by-

łem mile zaskoczony, gdyż ni-
gdy przedtem nie słyszałem o 
Dniu Judaizmu. Jest on potrzeb-
ny, gdyż może pomóc przezwy-
ciężyć stereotypy i pokonać na-
brzmiałą przez lata niechęć, wy-
nikającą z niezrozumienia te-
go, co nas łączy i co nas róż-
ni. Wiedza chrześcijan o judai-
zmie i naszych wspólnych korze-
niach może wpłynąć na zmianę 
mentalności i wzajemnego na-
stawienia. Zaplanowaliśmy part-
nerskie spotkania w auli Papie-
skiego Wydziału Teologicznego 
i synagodze Pod Białym Bocia-
nem. Ich uczestnikom stworzyli-
śmy okazję wysłuchania w języ-
ku polskim i hebrajskim tych sa-
mych tekstów biblijnych, a także 
poznania ich katolickiej i żydow-
skiej interpretacji. Słowa „ko-
chaj bliźniego jak siebie same-
go” są kwintesencją naszej du-
chowości, więc każde zbliżenie 
z przedstawicielami innych wy-
znań to nie tylko wyraz dobrej 
woli, ale wewnętrznego nakazu 
wypływającego z naszej wiary.

Przez minione pół roku nowy 
zarząd wspólnie z Rabinem 
przeprowadził remont małej 
synagogi (sali modlitwy), oży-
wił działalność świetlicy i uru-
chomił koszerną jadłodajnię. 
Czego życzyć Gminie Żydow-
skiej w nowym roku?

– To, co wspólnie robimy, 
ma służyć nowemu życiu re-
ligijnemu oraz kulturalnemu 
członków tej społeczności. To 
początek drogi, przed nami 
jeszcze wiele, wiele do zro-
bienia. Moim marzeniem jest 
przyspieszenie tempa prac re-
montowych, którego uwień-
czeniem będzie nowa synago-
ga Pod Białym Bocianem, któ-
ra podczas nabożeństw bę-
dzie zapełniona jak za czasów 
jej świetności, do 2000 osób. 
Wszystkim natomiast życzę 
zdrowia i prawdziwego szczęś-
cia, które powinniśmy umieć 
odnaleźć nie tylko w szklance 
wypełnionej po brzegi, ale tak-
że w takiej, która zawiera bar-
dzo niewiele. 

S. Sybilla, która 
organizuje  
Dzień Judaizmu 
już trzeci raz,  
w rozmowie  
z rabinem  
I. Rapoportem
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Rafał Mikołajczyk ma szesnaście lat. Dwa 
lata temu doznał urazu rdzenia kręgowego 
na wysokości szyi. Od tego czasu jest 
tetraplegikiem, czyli ma niedowłady wszystkich 
czterech kończyn i porusza się na wózku. 
Postanowił zorganizować we Wrocławiu 
drużynę rugby na wózkach.

– Rugby to jedyna gra zespołowa dla te-
traplegików – mówi Rafał. Podobnie jak 
w tradycyjnym rugby, celem gry jest prze-
bicie się przez linię obrony drużyny prze-
ciwnej i dotarcie z piłką do bramki. Dlate-
go wózki są wyposażone w zderzaki i osło-
ny szprych, umożliwiające zderzanie się, blo-
kowanie i przytrzymywanie innych zawod-
ników. W grze biorą udział dwie drużyny, li-
czące po czterech graczy. Zawodnicy, którzy 
nie mają możliwości chwytu, używają cza-
sem specjalnego kleju, aby piłka lepiej trzy-
mała się dłoni.

Zagraj z nami!

– Jeśli inni zobaczą, że dwóch 
tetraplegików gra w rugby, to też 
będą chcieli się przyłączyć – za-
uważa Paweł, kolega Rafała, który 
od czterech lat porusza się na wóz-
ku. Dotychczas znaleźli trzy kolejne oso-
by. – Cały czas szukamy zawodników. W lu-
tym chcemy wejść do Polskiej Ligi Rugby na 

Wózkach – dodaje Rafał. W organi-
zację drużyny włączyła się również 
Ania Halik związana z Fundacją Ak-
tywnej Rehabilitacji, która pomaga 
osobom po urazach rdzenia kręgo-
wego w powrocie do aktywnego 

życia. – Rugby na wózkach było znane we 
Wrocławiu już wcześniej. Stąd wywodzą 
się tacy zawodnicy jak Jacek Wierdak, Ta-
deusz Pasternak i Radosław Rudzki, uczest-
nicy międzynarodowych turniejów. Chcemy 
reaktywować ten sport w naszym mieście – 
mówi Ania, która również chciałaby uczest-
niczyć w rozgrywkach. Pomimo uszkodze-
nia kręgosłupa i niesprawnej ręki prowadzi 
dom i wychowuje syna. – Mam też kota – 
dodaje z uśmiechem.

Trudne początki

– Wózki do gry, którymi obecnie dys-
ponujemy, dostaliśmy od drużyn Piecobio-
gaz Ajaks Poznań i Jeźdźcy Borowa Wieś. 
Wymagają one jednak remontu. Aktualnie 
załatwiamy sprawy związanie z wynajmem 
sali – wyjaśnia Rafał. Paweł Różyło, który 
urodził się z porażeniem mózgowym i po-
rusza się na wózku, z własnego doświad-
czenia już wie, że sport to najlepszy spo-
sób na rehabilitację. On również chciałby 

grać we wrocławskiej drużynie. – Od lat 
jeżdżę na trójkołowym rowerze, lubię też 
wyprawy w góry i taniec na wózku, ale gry 
w rugby jeszcze nie próbowałem – wyzna-
je z uśmiechem. Wrocławski zespół zamie-
rza też wspomóc Tadeusz Pasternak, były 
zawodnik reprezentacji Polski w rugby na 
wózkach, instruktor aktywnej rehabilitacji.

KATARZYNA ŚMIŁOWSKA

Kontakt z założycielami drużyny:  
tel. (0) 504 160 519, e-mai: aberade@gmail.com.
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Rugby na wózkach we Wrocławiu

Mordercza gra z piłką na klej

SZUKAMY WOLONTARIUSZY
Obecnie poszukujemy tre-

nera, który potrafiłby ukie-
runkować nasze wysiłki. Z na-
dzieją patrzymy na studentów 
Akademii Wychowania Fizycz-
nego. Szukamy też kogoś, kto 
zechciałby zespawać ramy i wytoczyć 
brakujące elementy w naszych wózkach 
do gry. Potrzebujemy także części za-
miennych. Potrzebna jest nam również 
sala gimnastyczna z możliwością prze-
chowywania wózków. Czekamy na wo-
lontariuszy mogących pomagać chętnym 
do gry w dojeździe na treningi. Gdy już 
zaczniemy regularnie trenować, naszym 
problemem będzie transport zawodni-
ków i sprzętu na zawody, a także koszul-
ki do gry. Z góry dziękujemy za pomoc!

RAFAŁ MIKOŁAJCZYK

RUGBY NA WÓZKACH
Ta dyscyplina sportowa wymyślona została w 
Kanadzie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Zawiera elementy koszykówki, hokeja i futbo-
lu amerykańskiego. Sport ten wymaga od zawodni-
ków refleksu, inteligencji oraz opanowania taktyki. 
Mecze rozgrywane są na boisku do koszykówki z uży-
ciem zwykłej piłki do siatkówki. W  zespole grają oso-
by z różnym stopniem niepełnosprawności i w zależ-
ności od niego każdy zawodnik ma przypisaną war-
tość punktową. Limit punktów dla całej drużyny jest 
określony przepisami. Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej: www.rugby.far.org.pl.
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Wózki do 
rugby muszą 
mieć specjalne 
wzmocnienia


