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AGATA COMBIK 
redaktor wydania

Wrocławskie obchody 27. rocznicy 
protestów robotniczych 1980 r. 
rozpoczęły się uroczystością pod 
tablicą upamiętniającą powstanie 
NSZZ „Solidarność” w zajezdni 
MPK przy ul. Grabiszyńskiej.

W piątek 31 sierpnia zebra-
li się tam delegaci dolnośląskiej 
„Solidarności”, przedstawicie-
le władz i mieszkańcy Wrocła-
wia. Następnie na Cmentarzu 
Grabiszyńskim odbyła się Msza 
św. sprawowana pod przewod-
nictwem o. Wojciecha Ziółka SJ, 
proboszcza wrocławskiej para-
fii pw. św. Klemensa Dworzaka, 
w intencji ofiar starć z komu-
nistyczną władzą. Po Mszy św. 
uczestnicy obchodów rocznico-
wych złożyli kwiaty na grobie 
Kazimierza Michalczyka, śmier-
telnej ofiary zamieszek, do ja-
kich doszło we Wrocławiu do-
kładnie 25 temu.

– Mam bardzo osobisty sto-
sunek do tamtych wydarzeń, 
gdyż sam w nich uczestniczy-
łem. Podczas demonstracji na 

placu 1 Maja wraz z 
grupą protestujących 
znalazłem się w og-
niu armatek gazowych 
i polewaczek. To były 
straszne czasy – wspo-
mina Janusz Łaznowski, 
przewodniczący dol-
nośląskiej „S”. – Okres prote-
stów robotniczych wspominam 
jako czas jedności wśród Pola-
ków, którzy mieli siłę dokonać 
czegoś bardzo ważnego. Opar-
ciem dla nich była wiara. Śpie-
wali pieśni religijne, mieli ze so-

bą obrazy Matki Bożej 
i papieża Jana Pawła II. 
Wielu ludzi chciało wte-
dy zmian. Potem jednak 
nastąpił czas stanu wo-
jennego, czas rozbicia, 
walki i ofiar – wspomi-
na ks. Franciszek Głód, 

który wygłosił homilię podczas 
rocznicowej Eucharystii. Jego 
zdaniem, również i dzisiaj po-
winniśmy szukać porozumienia 
i jedności, a przede wszystkim 
żyć według zasad Dekalogu.

KUBA ŁUKOWSKI
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Poczet 
sztandarowy 
dolnośląskiej 
„Solidarności” 
przy grobie 
Kazimierza 
Michalczyka

Rocznica Sierpnia '80

Potrzeba jedności
Śpiący olbrzym budzi się 

powoli, jest ociężały i 
bezwładny. Gdy stanie już 
na nogi, przenosi góry. 
Podobnie jest z... laikatem 
(zob. s. IV i V). Świeccy w 
Kościele tworzą czasem sza-
rą, ospałą masę. Gdy się obu-
dzą, potrafią wnieść w jego 
życie cały wulkan pomysłów 
i inicjatyw, potrafią nieść 
Ewangelię w najciemniejsze 
zakamarki świata, przekra-
czając wszelkie zapory i ste-
reotypy. Najważniejsze to... 
dać się obudzić. A o tym, 
że zwykli, szarzy ludzie mo-
gą przenosić góry i kruszyć 
mury, świadczą także wspo-
minane co roku sierpniowe 
wydarzenia. Nawet jeśli no-
we mury wciąż rosną, a i 
budzić trzeba się wciąż na 
nowo...  

ZA TYDZIEŃ
  Ludzie SPOD ZNAKU RYBY
  Matka Boża UŚMIECHNIĘTA

Dzielny samuraj bohatersko walczy za 
pomocą kolorowych baniek, akro-

batka toczy się po bruku uczepiona me-
talowej obręczy, postacie na ogromnych 
monocyklach kołyszą się nad głowami 
gapiów, machając barwnymi wstęgami. 
Wielu żongluje – czym się da. Kwiatami, 
kulami, płonącymi pochodniami. Bus-
kerBus – Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Ulicznej – po raz kolejny sprowadził na 
ulice Wrocławia artystów z całego świata. 
Przez cztery dni klowni, cyrkowcy, ulicz-
ni aktorzy, żonglerzy, akrobaci, tancerze i 

muzycy wprawiali nas w 
podziw i próbowali za-
prosić do aktywnej za-
bawy. Czy im się uda-
wało? Różnie. Ale ilość 
uśmiechniętych twarzy 
w okolicach rynku wy-
raźnie wzrosła. 
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UCZYLI NAS UŚMIECHU

Artyści z Japonii 
(grupa Ojarus) 
wyróżniali się 
charakterysty-
cznymi 
nakryciami 
głowy
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Wspomnienie o bp. Andrzeju Wronce
WROCŁAW. Jest długolet-
nią tradycją, że każdego roku 
w archikatedrze wrocławskiej 
uroczyście wspomina się rocz-
nice śmierci biskupów wroc-
ławskich. 29 sierpnia przypad-
ła 33. rocznica śmierci bp. 
Andrzeja Wronki, którego po-
stać podczas homilii przypo-
mniał jego uczeń – ks. inf. 
Adam Drwięga. Sakrę biskupią 
otrzymał w 1957 r. na Jasnej 
Górze i został biskupem po-
mocniczym kard. Bolesława 
Kominka. Będąc pionierem 
odrodzenia liturgicznego w 
Polsce, z zamiłowaniem uka-
zywał klerykom we wrocław-
skim seminarium duchownym 
piękno kultu Bożego. Ci, któ-
rzy go znali, podkreślają, że li-

turgię sprawował zawsze bez 
pośpiechu, z namaszczeniem i 
głęboką pobożnością. 
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Naszym bohaterom

BIAŁY DUNAJEC. Ponad 
500 studentów z Wrocławia i 
Opola bierze udział w rozpo-
czętym 29 sierpnia obozie ad-
aptacyjnym w Białym Dunajcu. 
Już po raz XXIV organizują go 
duszpasterstwa akademickie 
Wrocławia i Opola. W czwar-
tek 30 sierpnia studenci wzię-
li udział w pieszej pielgrzym-
ce na Wiktorówki, do sank-
tuarium Matki Bożej Królowej 
Tatr. Po dwóch latach przerwy 
obóz powiększył się o salezjań-
skie duszpasterstwo „Horeb” 
z wrocławskiej parafii pw. św. 

Michała Archanioła. Wraz z nim 
w obozie bierze udział 11 in-
nych duszpasterstw, w tym, jed-
no z Opola i jedno z Góry św. 
Anny. Mniejsza liczba uczestni-
ków obozu, w porównaniu z la-
tami ubiegłymi, może wynikać 
ze zmienionego sposobu rekru-
tacji na studia wyższe, jak i za-
kazu dołączania ulotek o obo-
zie do zawiadomień o przyję-
ciu na studia. W poprzednich 
latach uczelnie wyrażały na to 
zgodę i około 20 tys. osób in-
formacje o obozie otrzymywa-
ło droga pocztową.

WROCŁAW. Eucharystia 
w kościele garnizonowym, z 
udziałem władz miejskich i wo-
jewódzkich, żołnierzy, harce-
rzy i kombatantów, oraz uro-
czystość na cmentarzu wojsko-
wym przy ul. Grabiszyńskiej 
były okazją do przypomnie-
nia bohaterstwa obrońców oj-
czyzny, zaatakowanej 1 wrześ-

nia przez niemieckie wojska. Z 
kolei 2 września, przy pomni-
ku Fryderyka Chopina w Parku 
Południowym, Fundacja Polskie 
Gniazdo zorganizowała kon-
cert patriotyczny dedykowany 
gen. Władysławowi Andersowi. 
Wystąpił m.in. Chór Górniczy 
KGHM „Polska Miedź” (na zdję-
ciu).

Obóz ruszył!

„Budowniczy mostu”
METROPOLITA WROC-
ŁAWSKI arcybiskup Marian 
Gołębiewski 31 sierpnia ob-
chodził 11. rocznicę konsekra-
cji biskupiej. Podczas uroczy-
stej Eucharystii odprawianej z 
tej okazji w archikatedrze rek-
tor wrocławskiego seminarium 
duchownego ks. Adam Łuźniak 
przypomniał, że biskup jest og-
niwem łączącym życie doczesne 
Kościoła z liturgią w niebie; jest 
znakiem obecności Boga z ludź-
mi. W chrześcijańskiej starożyt-

ności biskupowi nadawano ty-
tuł pontifex – budowniczy mo-
stu – jako temu, który łączy dwa 
brzegi doczesności i wieczno-
ści, daje pewność przejścia oraz 
gwarancję bezpieczeństwa. Św. 
Ignacy Antiocheński w II wieku 
uczył, by na biskupa patrzeć jak 
na Chrystusa. W dzień roczni-
cy sakry biskupiej wrocławskie-
go Pasterza wierni modlili się, 
by jego zaangażowanie apostol-
skie przynosiło dobre owoce w 
Kościele na Dolnym Śląsku.
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Bp dr Andrzej Wronka (1897–1974) 
obraz olejny na płótnie, Muzeum 
Archidiecezjalne

Misterium chleba
SULISTROWICE-BĘDKO-
WICE. Trzy zespoły folklo-
rystyczne: „Strzegomianki”, 
„Tajdany” i „Kulinianie” (na zdję-
ciu) oraz zespoły „Blue Jeans” i 
„ Jaja w majonezie” przygoto-
wały oprawę muzyczną dożyn-
kowego festynu, który odbył 
się 2 września w Będkowicach. 
Zgromadzeni goście ze wzru-
szeniem uczestniczyli w tzw. 
misterium chleba, które uka-

zało proces powstawania chle-
ba, od pracy żniwnej aż po 
dzielenie się nim z innymi. 
Festyn poprzedzony był uro-
czystą Mszą św. dziękczynną 
w Sulistrowicach, której prze-
wodniczył bp Józef Pazdur. 
Proboszcz tamtejszej parafii, 
ks. Ryszard Staszak, przypo-
mniał o obowiązku sprawied-
liwego dzielenia każdego bo-
chenka chleba. 
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W nowym stroju
ZIĘBICE. Tutejsi uczniowie 
rozpoczęli rok szkolny od Mszy 
św. w ziębickim Sanktuarium 
Męki Pańskiej. Ważnym mo-
mentem podczas Eucharystii 
– w której uczestniczyli ucz-
niowie, nauczyciele i rodzice – 
było, jak co roku, poświęcenie 
tornistrów. W gminie Ziębice 
3 września pracę rozpoczęło 
6 szkół podstawowych, 3 gim-
nazja oraz 3 szkoły średnie. 

Nowością tego roku szkolnego 
jest, jak w całej Polsce, umundu-
rowanie uczniów. W Ziębicach 
przeważają kamizelki. Nic się 
nie zmieni natomiast w działają-
cym na terenie gminy Katolickim 
Liceum Ogólnokształcącym im 
bł. Edmunda Bojanowskiego w 
Henrykowie, gdzie kompletne 
mundurki (garnitury) obowiązu-
ją uczniów od momentu założe-
nia szkoły.
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Rogów Sobócki, miejscowość, 
przez którą co tydzień 
przejeżdzają setki dolnoślązaków 
zdążających na Ślężę, obchodzi 
jubileusz 700-lecia.

Historię miejscowości 
przedstawiła mieszkańcom i za-
proszonym gościom Mariola Pi-
lichowska, dyrektor szkoły pod-
stawowej w Rogowie. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości po-
chodzi z 1307 r., ale jej począt-
ki sięgają połowy XIII w. Rogów, 
a dawniej, gdy teren ten był za-
mieszkiwany przez Niemców – 
Rogau, przed II wojną świato-
wą był dużą i bogatą wsią. Żyło 
tutaj przeszło1200 mieszkań-
ców, w większości protestan-
tów. Dwa kościoły, dwie pleba-
nie i dwie wspólnoty – ewan-
gelicka i katolicka współistniały 
w jednej, dobrze prosperującej 
miejscowości. – Dzieje Rogo-
wa wpisane są w skomplikowa-
ną historię tych ziem, na którą 

my, dzisiejsi mieszkań-
cy nie mieliśmy wpły-
wu – mówiła M. Pili-
chowska do zgroma-
dzonych w świątyni 
słuchaczy. Wśród nich 
byli też Niemcy, którzy 
opuścili te tereny po 
zakończeniu wojny.

W dniu jubileuszu Rogów 
liczył 934 mieszkańców. Cie-

kawostką historyczną 
miejscowości jest naj-
wyższy na Dolnym Ślą-
sku pręgierz, pocho-
dzący z XVI w.

2 września jubile-
uszowej Mszy św. w 
miejcowym kościele 

pw. św. Jana Chrzciciela prze-
wodniczył abp Marian Gołę-
biewski. W homilii mówił m.in. 

o potrzebie dobrego wycho-
wania dzieci i młodzieży. – Pa-
triotyzm i religijność są ze so-
bą związane – zaznaczył me-
tropolita wrocławski. Podkreślił 
też, że na rodzinie, szkole i Koś-
ciele spoczywa zadanie przygo-
towania młodych ludzi do ży-
cia w demokratycznym społe-
czeństwie.

Po Mszy św. wicemarszałek 
województwa dolnośląskiego Ta-
deusz Drab przy akompaniamen-
cie orkiestry policyjnej i asyście 
1. Pułku Strzelców Konnych i Ar-
tylerii Konnej z Sobótki odsłonił 
ufundowany przez mieszkańców 
Rogowa jubileuszowy obelisk.

– W naszej parafii mieszka 
10 małżeństw ze stażem 50 i 
więcej lat – mówi ks. Ryszard 
Peszko, proboszcz wspólno-
ty. Małżonkowie, a także naj-
starsi rogowianie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i gratulacje 
podczas festynu zorganizowa-
nego na boisku szkolnym.

KUBA ŁUKOWSKI

700 lat Rogowa Sobóckiego

Ziemie z historią

Jubileuszową 
uroczystość 
uświetnili 
napoleońscy 
strzelcy  
i artylerzyści  
z Sobotki
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Koncert w ramach cyklu 
Projekt Mozart 2007 i Msza 

św. w języku łacińskim pod 
przewodnictwem ks. Adama 
Łuźniaka zgromadziły tłum za-
interesowanych 30 sierpnia we 
wrocławskim kościele pw. św. 
Karola Boromeusza.

Utwory liturgiczne Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta zostały 
twórczo zinterpretowane przez 
chór, orkiestrę i solistów Stowa-
rzyszenia Mozart 2003 pod ba-
tutą Szymona Wyrzykowskie-
go. Temat przewodni tegorocz-
nej trasy koncertowej Projektu 
Mozart, która obejmuje szesna-
ście miast w Polsce i na Ukrai-
nie, to „Veni Sancte Spiritus”. 
Patronat honorowy nad przed-
sięwzięciem objął m.in. prymas 
Józef kardynał Glemp. AK

Niezależna Agencja Fotogra-
ficzna Dementi, która roz-
poczęła działalność od zare-
jestrowania demonstracji zor-
ganizowanych we Wrocławiu 
w drugą rocznicę podpisania 
porozumień gdańskich, świętu-
je jubileusz 25-lecia. 

31 sierpnia 1982 r. trwał 
jeszcze w Polsce stan wojenny, 
lecz społeczeństwo upomniało 
się o swoje prawa. W tym dniu 
demonstracje uliczne zorgani-
zowano w kilkudziesięciu mia-
stach Polski. Na ulice Wrocła-
wia wyszło 50 tys. ludzi; doszło 
do gwałtownych starć z milicją, 
raniono szereg osób – w tym 
Kazimierza Michalczyka, który 
wkrótce zmarł. Wśród rannych 
był także Jarosław Hyk. Przeje-
chany przez milicyjną więźniar-
kę na ówczesnym pl. Czerwo-
nym, cudem uniknął śmierci pod 

kołami. Zdarzenia z pl. 
Czerwonego zostały 
utrwalone na taśmie fil-
mowej przez Wojciecha 
Wójcika z agencji De-
menti; pojedyncze kadry obiegły 
cały demokratyczny świat.

Wieloletni dorobek doku-
mentacyjny NAF Dementi to 
ponad 50 000 zdjęć z okre-
su 1982–1990 r. Wyselekcjo-
nowane obrazy można obej-

rzeć w sali mieszczań-
skiej Ratusza, na re-
produkcjach w pobli-
żu Pręgierza oraz na 
megazdjęciach, które 

rozwieszone są na wrocław-
skich budynkach. Dzięki ta-
kiej lokalizacji można porów-
nać obecny wygląd miasta, z 
tym „czarno-białym” sprzed 
lat. Wystawa czynna będzie 
do 30 września. TB

Projekt Mozart 2007

Duch  
i muzyka

25-lecie Dementi

Wojna w obiektywie

U stóp ratusza 
pojawiły się 
sceny z lat 80.
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Wostatnich dniach 
sierpnia od wielu 
lat na Papieskim 
Wydziale Teolo-

gicznym we Wrocławiu gro-
madzą się osoby duchowne i 
świeckie, aby podjąć aktual-
ne problemy, z jakimi spoty-
ka się Kościół w Polsce. W tym 

roku tematem jest apostolat 
świeckich.

Dawniej i dziś
Pomysł organizowania 

Wrocławskich Dni Duszpa-
sterskich zrodził się w 1970 
r., w okresie odnowy posobo-
rowej i budowania nowej teo-
logii. Nastąpiło dowartościo-
wanie rzeczywistości ziem-
skich, a przede wszystkich 
laikatu. Kim jest człowiek 
świecki i jaką rolę pełni w Ko-
ściele? W teologii następowa-
ło powolne „budzenie olbrzy-
ma” i poszukiwanie zadań dla 
niego w działalności duszpa-
sterskiej.

Dziś jest sporo aktywnych 
ośrodków teologicznych w 
Polsce, ale w latach 70. by-
ło ich niewiele (Lublin i Wro-
cław) i były natrętnie prześla-
dowane przez władze komu-
nistyczne. Kiedy nie wolno by-
ło okazywać swojej religijno-
ści i przywiązania do Kościo-
ła, wówczas tłumnie uczest-
niczyliśmy we wszelkich ko-
ścielnych inicjatywach. Obec-

nie jest inaczej. Każde 
zaproszenie do udzia-
łu kończy się „kasow-
nikiem”. Temat mo-
że być najważniejszy, 
najciekawszy, ale rezy-
gnujemy ze spotkania. 
Dominuje nastawienie na kon-
sumpcję, utylitaryzm i permi-
sywizm, pogoń za nowością. A 
co może powiedzieć nam Ko-
ściół, który tę samą melodię 
gra od dwóch tysięcy lat? Ko-
ściół, zdaniem wielu, powo-
li staje się małą elitarną gru-
pą dla koneserów starej mą-
drości.

Apostolat świeckich 
pod lupą
Wszystko rozpoczęło się 

27 sierpnia od Eucharystii w 
archikatedrze wrocławskiej. 
W homilii abp Marian Gołę-
biewski powiedział, że czło-
wiek świecki jest świadkiem 
i żywym narzędziem Kościo-
ła, przyczyniającym się do re-
alizacji Bożego planu zbawie-
nia. Człowiek świecki powi-
nien podejmować swoje za-

dania z entuzjazmem 
i wdzięcznością Bo-
gu. Być chrześcijani-
nem, to żyć wiarą ak-
tywną, przekładać ją 
na miłość i na służ-
bę drugiemu człowie-

kowi, odważnie znosić próby 
i trwać w nadziei. Daru wia-
ry nie otrzymaliśmy dla sie-
bie, ma on promieniować na 
innych. To motor naszego po-
stępowania i gotowość dziele-
nia się, bo dobro jest rozlew-
ne i chce się udzielać.

Według naszego arcypa-
sterza, apostolstwo świeckich 
powinno dotyczyć przede 
wszystkim ewangelizacji me-
diów. Media bowiem przyczy-
niają się dzisiaj do prawdzi-
wej degrengolady życia spo-
łecznego. Nie ma tu hierarchii 
wartości, oceny moralnej. Li-
czy się wiadomość, licha sen-
sacja, często skandaliczna i 
brutalna, która niszczy auto-
rytety, nic w zamian nie pro-
ponując. A przecież jeden do-
bry przykład ukazany w me-
diach więcej znaczy niż tysią-
ce złych. 

Skuteczność apostolstwa 
zależy od tego,  

jak głęboko trwamy 
w Chrystusie 

– powiedział 
abp Marian Gołębiewski 

podczas 37. Wrocławskich 
Dni Duszpasterskich

tekst i zdjęcia 
KS. ANDRZEJ 

MAŁACHOWSKI

Świeccy mogą 
być siłą,  
ale nieraz  
bywa ona 
uśpiona...

37. Wrocławskie Dni Duszpasterskie „Apostolat świeckich”

Budzenie olbrzyma 
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Abp Stanisław Gądecki z 
Poznania zachęcał słuchaczy: 
„Bądźmy uczniami Jezusa”. 
Wokół tego wezwania ma się 
koncentrować praca duszpa-
stersko-katechetyczna w roku 
2008 w polskim Kościele. 

Ks. prof. Jan Krucina przypo-
mniał, że jako chrześcijanie je-
steśmy posłani do świata z no-
wą ewangelizacją. Trzeba pa-
trzeć na człowieka, kim jest od 
wnętrza, a nie co zrobił na ze-
wnątrz, w skrytości albo na po-
kaz. Wnętrze człowieka to bo-
gate źródło pokładów dobra, 
które należy wydobywać na ze-
wnątrz, horyzontalne zaś tylko 
podejście do życia jest pokusą 
degradującą albo nawet nisz-
czącą człowieka. Niektórzy po-
trafią tylko skutecznie niszczyć, 
proponując w zamian pustkę. 
Pustka zaś prowadzi zawsze do 
próżności i cynizmu. Mamy ich 
dziś pod dostatkiem.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz 
TChr z Poznania podkreślił, że 
apostolat świeckich jest feno-
menem naszych czasów i re-
alizuje się przez wyobraźnię 
miłosierdzia. Miłosierdzie sta-
nowi synonim chrześcijaństwa. 
Dziś w świecie następuje ra-
dykalna deprecjacja człowie-
ka. Prelegent zilustrował to ta-
kim przykładem: ktoś dysponu-

je pewną sumą pieniędzy, któ-
rą może przeznaczyć albo na 
drzewa rosnące w parku, al-
bo na podtrzymanie przy ży-
ciu umierającego człowieka. 
Co wybierze? Nie ma wątpli-
wości, że drzewa. One produ-
kują tlen użyteczny dla ludzi, 
podtrzymanie zaś kogoś przy 
życiu w stanie agonalnym nie 
przynosi żadnych ekonomicz-
nych korzyści. 

Akcja Katolicka jest wciąż 
aktualną formą apostolstwa 
świeckich. Chociaż jest inicja-
tywą historycznie starą, to jed-
nak proponuje nowe rozwiąza-
nia trudności i wyzwań w do-
bie sekularyzacji – mówił bp 
Mariusz Leszczyński z diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej.

Redaktor z Krakowa, Stefan 
Wilkanowicz uważa, że w bu-
dowaniu demokracji chrześcija-
nie mogą odegrać wielką rolę, 
jeśli ją rozumieją i będą świa-
domi swej misji powszechnej 
i swych zadań szczegółowych 
w budowaniu swoich Kościo-
łów oraz wolnego i solidarne-
go społeczeństwa. I jeśli będą 
umieli ze sobą współpracować.

Ważny problem samotności 
podjął ks. prof. Roman Rogow-
ski. Człowiek powołany jest do 
wspólnoty, a dzisiaj coraz częś-
ciej wybiera samotność jako 

styl życia. W niektórych rozwi-
niętych krajach Zachodu licz-
ba takich osób sięga powy-
żej 10 proc. populacji. Można 
znaleźć teologiczne przesłan-
ki za usprawiedliwieniem życia 
w samotności, ale w polemice 
z autorem wydaje się, że naj-
częstszym motywem ucieczki 
w samotność jest egoizm al-
bo niezaradność życiowa bądź 
opieszałość, które coraz częś-
ciej społecznie się akceptuje 
lub usprawiedliwia.

Senator RP dr Andrzej Ja-
roch pokazał, jak działacz ka-
tolicki zmaga się z polityką. 
Odmienność zdań, które sta-
nowią domenę każdej zdro-
wej polityki, nie dyskwalifikuje 
w ostateczności wybrania jed-
nej wspólnej opcji dla dobra 
wspólnego. Polityka to trudny 
kunszt, który wymaga dużych 
kompetencji i odwagi. Jest dzi-
siaj duży deficyt katolików w 
życiu politycznym. 

Nowy rektor PWT ks. Wal-
demar Irek wygłosił wykład 
na temat podmiotowości czło-
wieka w życiu społecznym. 
Podmiotowość stanowi o du-
chowości człowieka i dzię-
ki niej pojawiają się wartości 
w podstawowych strukturach 
społecznych. Stąd wynika, że 
człowiek jest kategorią nad-

rzędną dla państwa, a nie od-
wrotnie. 

Prof. Piotr Jaroszyński z 
KUL-u przypomniał, że rodzi-
na jest szczególnym obszarem 
apostolstwa. Zdrowa rodzina 
to kolebka ewangelizacji. Ro-
dzice są dla dzieci apostołami. 
W rodzinie człowiek wzrasta 
i kształtuje swoją religijność. 
Religijnej rozmowy rodziców 
z dziećmi nie zastąpi ani kate-
cheza szkolna, ani gazeta czy 
telewizja.

Ks. prof. Piotr Nitecki podczas 
konferencji wieczornych w archi-
katedrze wrocławskiej ukazywał 
kontekst świata, który jest za-
grożeniem dla człowieka. Dzię-
ki Chrystusowi  ten świat staje 
się również wyzwaniem. Każdy 
chrześcijanin na mocy sakramen-
tu jest apostołem posłanym do 
świata z misją Chrystusa.

W czasie Wrocławskich Dni 
Duszpasterskich jest czas nie 
tylko na słuchanie wykładów, 
ale także okazja do uczestnicze-
nia w dyskusjach na tematycz-
nych konwersatoriach. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szyły się dwa: ks. dr. Jerzego 
Rasiaka, „Apostolat świeckich 
w środkach masowego przeka-
zu” oraz ks. dr. Janusza Czarne-
go, „Rola świeckich w budowa-
niu cywilizacji miłości”. 

Abp Stanisław Gądecki z Poznania 
(z lewej) z abp. Marianem 
Gołębiewskim

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr
z Poznania z bp. Ignacym Decem 
i ks. dr. Januszem Czarnym

Asystenci kościelni Akcji Katolickiej: 
krajowy – bp Stanisław Leszczyński 
i diecezjalny – ks. Marian Biskup

Redaktor z Krakowa, 
Stefan Wilkanowicz 
z ks. prof. Janem Kruciną

Ks. prof. Roman Rogowski

Senator RP dr Andrzej Jaroch 
w polemice z ks. prof. Janem 
Kruciną

Nowy rektor PWT ks. Waldemar 
Irek z abp. Marianem Gołębiewskim Prof. Piotr Jaroszyński z KUL-u
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Wędrująca wystawa

Okiem pielgrzyma i włóczykija
Stare drzwi, latarnia wśród liści, 
krowa „u wrót Wrocławia”... 
Wystawa, którą od 16 września 
będzie można oglądać w salce 
przy kościele pod wezwaniem  
świętego Maurycego, zachęca 
do wędrówki i... otwarcia oczu.

„WratislaVia” – wędrująca 
po Wrocławiu wystawa foto-

grafii autorstwa Urszuli Ze-
mełko i Arkadiusza Cencory, 
pokazuje miasto i jego okoli-
ce widziane okiem wędrow-
ca przemierzającego Drogę 
św. Jakuba – fragment sie-
ci szlaków wiodących do San-
tiago de Compostela. Ekspo-
zycję przygotowała Fundacja 
Wioski Franciszkańskiej przy 

wsparciu samorządu Wrocła-
wia i Narodowego Centrum 
Kultury. Wrocław i okolice... 
Znane? Po obejrzeniu wysta-
wy okaże się, że niekoniecz-
nie... AC

O innych inicjatywach związanych  
z Drogą św. Jakuba czytaj na stronie 
obok

Ponad 600 zeszytów dla uczniów  
z najbardziej potrzebujących 
rodzin zakupił parafialny zespół 
Caritas przy parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu.  
Zeszyty wydaje od 21 sierpnia.  
To niejedyna pomoc parafialnego 
zespołu, na jaką mogą liczyć 
najmłodsi. 

Akcja „Zeszyt” milickiej Ca-
ritas przy największej parafii w 
Miliczu ma wspomóc potrzebu-
jące rodziny w skompletowaniu 
wyprawek szkolnych dla swo-
ich pociech. Odbywa się ona 
już trzeci rok z rzędu. W siedzi-
bie parafialnego zespołu przy 
placu ks. Waresiaka na dzieci 
czeka ponad 600 zeszytów róż-
nej grubości oraz 100 zeszytów 
kolorowego papieru i tyle sa-
mo bloków technicznych oraz 
rysunkowych. Z akcji korzy-
stają zarówno dzieci ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, 
jak i młodzież ze szkół śred-
nich. Każde dziecko otrzyma, 
w zależności od klasy, od 7 do 
11 zeszytów. – Poprzez naszą 
skromną akcję chcemy wspo-
móc dzieci i młodzież w przy-
gotowaniu wyprawki szkolnej. 
Potrzebujących jest naprawdę 
wielu. Z akcji korzystają para-
fianie zarówno z miasta, jak i z 
terenów wiejskich, a także oso-
by spoza naszej parafii. Niko-
go bowiem z potrzebujących 
nie odsyłamy z kwitkiem. Chce-

my, aby wszystkie dzie-
ci nowy rok szkolny wi-
tały z taką samą rado-
ścią – podkreśla prezes 
milickiego zespołu pa-
rafialnego Caritas przy 
parafii pw. św. Andrze-
ja Boboli Leon Szcze-
pański.

Do tej pory z ak-
cji skorzystało ponad 
100 uczniów. Po zeszyty ro-
dzice z dziećmi oraz młodzież 
z potrzebujących rodzin mo-
gą zgłaszać się także we wrze-
śniu, a nawet w październiku. 
Tradycyjnie najmłodsi, którzy 
po zeszyty do siedziby Cari-
tas przyjdą z rodzicami, otrzy-
mują pluszowe maskotki. W 
ubiegłym roku zeszyty otrzy-
mało ponad 200 dzieci. Ak-
cję „Zeszyt” Caritas organi-

zuje we własnym za-
kresie, otrzymując na 
ten cel środki finan-
sowe od stałych spon-
sorów. Są to: były bur-
mistrz Milicza Damian 
Stachowiak, Deftrans, 
Bank Spółdzielczy, 
Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Barycz”, Apte-
ka „Pod Złotą Wagą”, 

Nadleśnictwo Milicz i inni. – 
Dzięki sponsorom nasza akcja 
co roku się rozrasta i z roku na 
rok wspomagamy coraz więk-
szą liczbę uczniów. Cieszyli-
byśmy się bardzo, gdyby w 
przyszłym roku udało nam się 
przygotować kompletne wy-
prawki szkolne z tornistrami, 
piórnikami i innymi przybora-
mi szkolnymi – planuje prezes 
Szczepański. 

To niejedyna pomoc milic-
kiej Caritas, na jaką mogą li-
czyć uczniowie z potrzebują-
cych rodzin. Dla nich w pierw-
szej połowie września, już dru-
gi rok z rzędu, członkowie pa-
rafialnego zespołu przygoto-
wali czterodniową wycieczkę 
do Sulistrowiczek. Jej uczest-
nikom nocleg oraz wyżywienie 
zapewniła Caritas Archidiece-
zji Wrocławskiej, natomiast or-
ganizatorzy z Milicza zadbali o 
transport w obie strony, opiekę 
oraz bogaty plan zajęć. Dzieci i 
młodzież wejdą między inny-
mi na Śnieżkę, poznają histo-
rię Słowian, zwiedzą Sobótkę. 
W planie również gry sporto-
we i rekreacyjne, a także pie-
sze wędrówki. – W wycieczce 
weźmie udział ponad 50 dzieci 
i młodzieży z miasta i wiosek, 
które przez całe wakacje nig-
dzie nie wyjechały. Mamy na-
dzieję, że pobyt w Sobótce na 
początku roku szkolnego spra-
wi uczniom dużą radość – mó-
wią członkowie Caritas przy 
parafii św. Andrzeja Boboli. A 
w październiku nasz zespół 
parafialny zorganizuje darmo-
we korepetycje dla wszystkich 
chętnych uczniów, którzy ma-
ją problemy z nauką. Korepe-
tycji udzielają czynni zawodo-
wo oraz emerytowani nauczy-
ciele z milickich szkół, a tak-
że studenci. Średnio co roku z 
korepetycji korzysta około 50 
uczniów. 

ALICJA 
SZCZEPAŃSKA-SIKORSKA

Parafialny Zespół Caritas w Miliczu

Akcja „Zeszyt” i nie tylko

Leon 
Szczepański, 
prezes milickiego 
oddziału Caritas, 
oraz członkini 
zespołu Łucja 
Urban z wnuczką 
Olą wydają 
zeszyty
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Wrzesień w naszej archidiecezji

Zapraszamy!
 NA SPOTKANIE 
    MŁODZIEŻY 
pod hasłem „Człowiek z cha-
rakterem”, które odbędzie się 
z okazji święta św. Stanisława 
Kostki 15 września w parafii pw. 
Matki Bożej Królowej w Oławie-
-Nowym Otoku. W programie 
przewidziane są m.in. warszta-
ty charakterologiczne, poświę-
cone metodom pracy nad sobą 
(wymagane jest wcześniejsze 
zgłoszenie). Centralnym punk-
tem spotkania będzie Msza św. 
o godz. 15.00, pod przewod-
nictwem bp. Edwarda Janiaka. 
Więcej informacji na stronie 
www.ddm.wroc.pl.

 NA FESTYN 
    W BISKUPICACH
    OŁAWSKICH

z okazji jubileuszu 50-lecia bu-
dowy pierwszego kościoła na 
ziemi dolnośląskiej po II woj-
nie światowej (na zdjęciu). 
Dwudniowe uroczystości roz-
pocznie 15 września o godz. 
20.00 pokaz filmu „Sami swoi” 
w kinie plenerowym i zabawa 
taneczna. 16 września, o godz. 
13.00, w kościele pw. Matki 
Bożej Anielskiej zostanie od-
prawiona jubileuszowa Msza 
św. Na świąteczne popołudnie 
pełne atrakcji zaplanowano od 
godz. 16.00 „Biesiadę polską”, 
z udziałem trubadura Piotra 
Kużniaka, koncerty zespołów 
muzycznych, licytacje, loterie 
fantowe, gry dla dzieci, loso-
wanie nagród, pokaz sztucz-
nych ogni i zabawę taneczną.

 NA UROCZYSTOŚCI 
   Z OKAZJI DNIA
   SYBIRAKA, 
które odbędą się we Wrocławiu 
16 i 17 września oraz w Jelczu- 
-Laskowicach 18 września. 
16.09. o godz. 11.00 rozpocz-
nie je akademia w Dużym 
Studiu Polskiego Radia przy ul. 
Karkonoskiej. 17.09 przy pomni-
ku Zesłańców Sybiru na Skwerze 
Sybiraków odbędzie się Msza 
św., odprawiona w ceremonia-
le wojskowym, połączona z 
Apelem Poległych, salwą hono-
rową, złożeniem wieńców. W 
Jelczu-Laskowicach Publiczne 
Gimnazjum nr 1, współpra-
cujące od lat ze Związkiem 
Sybiraków i innymi organiza-
cjami kombatanckimi, organi-
zuje – pod patronatem hono-
rowym prezesa wrocławskiego 
oddziału Związku Sybiraków – 
Marsz Żywej Pamięci Zesłańców 
Sybiru. Uroczystości rozpoczną 
się 18.09. o godz. 9.00 Mszą św. 
w kościele pw. św. Stanisława 
w Jelczu-Laskowicach. Po 
Eucharystii odbędzie się prze-
marsz do gimnazjum, pod pa-
miątkową tablicę, a następnie 
do Miłoszyc, pod Krzyż Golgoty 
Wschodu.

 NA „CANTUS 
    ORGANI”
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej w Wołowie, 
który rozpocznie się 16 wrze-
śnia o godz. 18.00 koncer-
tem Jolanty Żmurko (sopran), 
Tadeusza Galczuka (tenor) i 
Piotra Rojka (organy). Impreza 
w kościele pw. św. Wawrzyńca 
organizowana jest już po raz 
siódmy i potrwa do 14 paź-
dziernika. Złoży się na nią w 
sumie 5 koncertów, w któ-

rych wystąpią artyści z Czech, 
Niemiec i Polski.
Organizatorami przedsięwzię-
cia, które z roku na rok coraz 
mocniej wpisuje się w dolno-
śląskie życie kulturalne, są ks. 
Stanisław Małysa, proboszcz 
parafii pw. św. Wawrzyńca, 
Piotr Rojek (na zdjęciu po le-
wej), dyrektor artystyczny fe-
stiwalu, i Katarzyna Szot z 
Wołowskiego Ośrodka Kultury.

 NA VI EDYCJĘ 
    SPOTKANIA 
   Z POEZJĄ I PIOSENKĄ
   RELIGIJNĄ, 

które odbędzie się 30 wrze-
śnia na Świętym Wzgórzu 
przy ul. Lipskiej we Wrocławiu 
(Osobowice). Festiwal nie ma 
charakteru konkursu, nie obo-
wiązują też ograniczenia wie-
kowe. Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 20 września pod 
adresem karmel.osobowice-
@op.pl lub pod nr. tel. 0601 
339 608. W zgłoszeniu należy 
podać nazwę grupy, parafię, ty-
tuły utworów (maks. 2 piosen-
ki, recytacja własnych utwo-
rów – 5 min), ilość występują-
cych osób i zapotrzebowanie 
artystyczne (rodzaj instrumen-
tów, wokal). Występy otworzy 
Msza św. (godz. 12.00), po któ-
rej (godz. 13.00) rozpoczną się 
występy. O godz. 17.00 zapla-
nowano koncert Magdy Anioł. 
W czasie festiwalu będzie moż-
na nabyć rozmaite smakoły-
ki oraz wziąć udział w loterii 
fantowej.

 NA DROGĘ ŚWIĘTEGO
    JAKUBA

Od 9 do 
16 wrześ-
nia trwać bę-
dą Europejskie 
Dni Dzie-
dzictwa (or-

ganizowane z inicjatywy Rady 
Europy w wię-kszości kra-
jów europejskich), tym razem 
pod hasłem „Ludzie gościń-
ca. Wędrowcy, pielgrzymi, tu-
łacze”. Z tej okazji 16 wrześ-
nia o godz. 9.00 z 21 miejsc na 
Dolnym Śląsku będzie można 
wyruszyć na jednodniowy od-
cinek Dolnośląskiej Drogi św. 
Jakuba oraz Drogi św. Jakuba 
„Via Regia” (kulturowe i pąt-
nicze szlaki reaktywowane w 
ostatnich latach). Wędrowcom 
towarzyszyć będą opiekuno-
wie szlaku, którzy opowiedzą 
o drogach św. Jakuba i o mija-
nych okolicach. Miejsca wyjścia 
na drogę to: Bolesławiec, koś-
ciół pw. Wniebowzięcia NMP; 
Brzeg, kościół pw. św. Mikołaja; 
Głogów, kolegiata NMP; Legnica, 
katedra śś. Piotra i Pawła; Lubań, 
Baszta Bracka; Lwówek Śląski, 
PKS-PKP; Oleśnica Mała, koś-
ciół dawnej komandorii – pała-
cu; Polkowice, kościół pw. św. 
Michała; Rzymówka k. Złotoryi, 
źródło św. Jadwigi; Środa Śl., 
ratusz; Święta Katarzyna, sank-
tuarium; Wrocław, kościół pw. 
św. Maurycego; Wrocław, kate-
dra; Wrocław Leśnica, Zamek. 
Więcej na stronie www.camino.
net.pl.

 NA PROGRAM 
    „W KRĘGU WIARY”

emitowany przez TVP3 
Wrocław w każdą sobotę o 
godz. 16.45. Jego twórcy za-
praszają do śledzenia wyda-
rzeń z życia Kościoła w trzech 
dolnośląskich diecezjach. 
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Jubileusze wrocławskich sióstr Maryi Niepokalanej

Marianki
W tym roku osiem wrocławskich sióstr 
Maryi Niepokalanej obchodzi złote i srebrne 
jubileusze życia zakonnego.

Przeszło 150 lat temu ks. Jan Schneider 
zajmował się wrocławskimi dziewczętami 
narażonymi na różnorakie niebezpieczeń-
stwa moralne. Z myślą o nich powołał sto-
warzyszenie, które z czasem przyjęło for-
mę zgromadzenia zakonnego. Siostry, po-
pularnie zwane mariankami, kontynuują 
dzieło swojego założyciela. Wieczorami 
odważnie wychodzą na ulice Wrocławia, by 
docierać z pomocą do dziewcząt zagrożo-
nych przemocą fizyczną i seksualną. W ra-
zie potrzeby zapewniają im schronienie na 
czas wydobywania się z kryzysu. W prowa-
dzonych przez siebie domach opiekują się 
dziećmi i osobami w podeszłym wieku.

Wianki i świece
Siostry, które życie zakonne rozpoczyna-

ły 50 lat temu, pamiętają prześladowania ze 

strony komunistycznych 
władz, jakich wtedy do-
świadczał Kościół w Pol-
sce. Tuż przed przyjęciem 
habitów zostały zmuszone 
do powrotu do rodzinnych 
domów. Jednak nie podda-
ły się i po kilku miesią-
cach znowu były w klasz-
torze. S.M. Zenona Pającz-
kowska przez 35 lat jako 
pielęgniarka opiekowała 
się chorymi we wrocław-
skich szpitalach. Dzięku-
je Bogu za wszystkie lata 
przeżyte w zgromadzeniu: – Jestem szczęś-
liwa, że Bóg mnie wybrał i powołał do swo-
jej służby – mówi. S.M. Urbana Wąs służyła 
jako przełożona domu, pielęgniarka i kate-
chetka w różnych placówkach zgromadze-
nia. Dziś sama dźwiga krzyż choroby. Wspo-
mina i dziękuje swoim rodzicom, którzy za-
szczepili w niej miłość do Boga. – Dziękuję 
za wszystkich ludzi, których Bóg stawiał na 
mojej drodze – mówi. S.M. Makaria Horow-
ska przez lata zajmowała się niepełnospraw-
nymi dziećmi. – Trzeba pokochać Boga do 
szaleństwa. Warto iść przez życie, ofiarując 
się tylko Jemu – mówi jubilatka, która na co 
dzień także zmaga się z ciężarem własnej 
choroby. S.M. Bonawentura Pajączkowska 
służyła chorym jako pielęgniarka w domu 
zakonnym w Jaszkotlu, we Wrocławiu i 25 
lat we Włoszech. Dziś pomaga przy opiece 
nad chorymi współsiostrami. Jest wdzięczna 
Bogu za wszystkie lata w zakonie, choć nie 
twierdzi, że były one wolne od trudności i 
wyrzeczeń. S.M. Zenobia Pacholak obchodzi 
podwójny jubileusz: 50-lecie życia zakonne-
go oraz 50-lecie pracy jako zakrystianka i 
organistka w parafii pw. św. Wawrzyńca na 
wrocławskich Żernikach.

28 sierpnia siostry w kaplicy zakon-
nej przy ul. kard. B. Kominka potwierdzi-
ły pragnienie kroczenia drogą, którą wy-
brały przed laty. Z rąk bp. Edwarda Jania-
ka otrzymały złote wianki i zapalone świe-
ce. 12 sierpnia podobne święto przeżywa-
ły siostry Marta, Teresa i Emmanuela, któ-
re wstąpiły do zgromadzenia 25 lat temu 
(pisaliśmy o nich na wrocławskich stronach 
„Gościa Niedzielnego” w nr. 33.). Wtedy 
też, po zakończonym nowicjacie, śluby zło-
żyła s. Maria.

KUBA ŁUKOWSKI

DAR I TAJEMNICA
Sytuacja żeńskich powołań 
zakonnych w skali ogólno-
polskiej wygląda całkiem 
dobrze. Diecezjalnych po-
wołań do kapłaństwa w 
Polsce jest nieco mniej 
niż w latach poprzednich. Europa 
Zachodnia już od dłuższego czasu 
doświadcza braku powołań do służ-
by Bożej. Widoczne jest to w ta-
kich krajach, jak Francja, Holandia czy 
Belgia. Średnia wieku kapłanów jest 
bardzo wysoka. Można powiedzieć, 
że w Polsce mieliśmy dotychczas sy-
tuację komfortową.
Lansowany przez media sposób by-
cia i wartościowania, naznaczony li-
beralizmem i relatywizmem etycz-
nym, niekorzystnie wpływa na mło-
dego człowieka, który chce odnaleźć 
swoją drogę życiową, a jeszcze nie 
jest w pełni ukształtowany pod wzglę-
dem wiary, światopoglądu i intelek-
tu. Nagłaśniane przez media odejścia 
kapłanów również mogą wpływać na 
decyzje młodych ludzi: jeśli tamte-
mu, takiemu znanemu, się nie udało, 
to czy warto zaryzykować i powziąć 
decyzję o wstąpieniu do seminarium? 
Pamiętajmy jednak, że powołanie to 
nie tylko działanie ze strony człowie-
ka, ale przede wszystkim, jak pisał Jan 
Paweł II, jest to dar i tajemnica. To 
Bóg powołuje, a zadaniem ludzi jest 
stworzenie warunków, żeby człowiek 
mógł na to powołanie odpowiedzieć i 
powiedzieć Panu Bogu „tak”. Bardzo 
dużo w tej mierze zależy od stałości i 
trwałości rodziny chrześcijańskiej, od 
tego, czy będzie w niej zdrowy duch 
wiary i modlitwy.

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI

Siostry Marta, Teresa i Emmanuela obchodzą 
srebrny jubileusz życia zakonnego. S. Maria  
(na zdjęciu z przodu) zakończyła formację nowicjatu  
i złożyła śluby
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