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WROCŁAWSKI
Hołd Bogu, Papieżowi z Polski i przodkom

redaktor wydania

N

ie tak dawno pisaliśmy
o spotkaniu Dolnoślązaków z kard. F. Macharskim
i o tym, jak namawiał on
do tworzenia zdrowej polityki u podstaw, w środowisku lokalnym, przy okazji spraw najprostszych.
Dziś możemy przeczytać
o przykładach takich działań – na str. III spotkamy mieszkańców parafii
Jerzmanowa, którzy starą
szkołę zamienili w świetlicę. Z kolei trzebniczanie
(str. VII), zatroszczyli się
o uczczenie jubileuszu św.
Jadwigi specjalną ścieżką,
a parafianie z Muchoboru
Wielkiego (str. IV–V) wraz
ze swoim proboszczem zadbali o korony na głowę
MB Muchoborskiej.


ZA TYDZIEŃ
 O tym, JAK WALCZYĆ Z PRZEMOCĄ
W RODZINIE

 O JUBILEUSZU w Biskupicach

Trzy w jednym
Jubileusz świątyni, pomnik Jana Pawła II oraz
dożynki świętowali parafianie w Marcinkowicach.
Podczas Mszy św. w kościele pw. św. Marcina ks. Stanisław Bijak wymienia je. Pierwsze
to, że tutejsza wspólnota parafialna obchodzi
75. rocznicę poświęcenia swojego kościoła. Jego początki sięgają aż XIII w., kiedy miejscowość ta należała do zakonu krzyżowców św.
Macieja z Czerwoną Gwiazdą we Wrocławiu.
W 1932 r. na nowo rosły mury kościoła. Tym
razem z trwałego materiału – granitu. Jacy byli
ludzie, którzy budowali i upiększali kościół w
Marcinkowicach – zastanawiał się kaznodzieja? To owoc ich wiary i troski o sprawy Boże,
to ich umiłowanie Kościoła. Gdyby nie to, nie
byłoby tej świątyni. Oni ją budowali i troszczyli się o nią, oni się w niej modlili i przyjmowali sakramenty św. z nadzieją dla przyszłości. Ta
świątynia jest wypełniona szeptaną modlitwą
i ludzkimi sprawami przed Bogiem.
Dziś jest podobnie.
W końcu są tradycyjne dożynki i barKs. Norbert
Drugie wydarzenie to poświęcenie Jonek podczas
wny festyn. Uwaga wszystkich kieruje się
pomnika Jana Pawła II na placu koś- poświęcenia
na chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich.
cielnym. To wielki hołd temu, który pomnika
Dziś technika pomaga człowiekowi, ale
dawał nadzieję i wypraszał łaskę od Jana Pawła II
jego trudu nie może zastąpić. Ks. Norbert
Boga, chwalił Polaków, cieszył się ni- w Marcinkowicach Jonek, proboszcz marcinkowickiej wspólmi, przypominał o przykazaniach i
noty, przypomniał, że w dożynkach niesiewierności Ewangelii, który mówił głośno: „Ot- my naręcza owoców ziemi, tak jak przed tron Boży
wórzcie drzwi Chrystusowi”. Niech ten pomnik zaniesiemy kiedyś naręcza dobrych uczynków.
mówi to samo.
KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

KS. ANDRZEJ MAŁACHOWSKI

RADEK MICHALSKI

ROZŚPIEWANY WROCŁAW
e Wrocławiu trwa 42. Międzynarodowy
festiwal Wratislavia Cantans. 10-dniowe wydarzenie kulturalne rozpoczęło się
6 września wykonaniem „Missa Solemnis”
Beethovena; tradycyjnie festiwal obraca się
wokół utworów religijnych różnych epok,
choć zdarzają się także dzieła świeckie.
W tym roku, oprócz wrocławian, koncertów będą mogli posłuchać
Nocna
także mieszkańcy innych
liturgia wigilii
dolnośląskich miejscowouroczystości
ści, m. in.: Oławy, Barda,
Narodzenia
Kamieńca Ząbkowickiego,
Najświętszej
czy Lubiąża – gdzie pocyMaryi Panny,
sterskie opactwo wypełni
odśpiewana
się dźwiękami sonat kośprzez scholę
cielnych W. A. Mozarta.
Gregoriana
Dyrektorem generalSilesiensis
nym festiwalu jest, kieruw kościele
pw. św. Wojciecha jący filharmonią wrocławwe Wrocławiu
ską, Andrzej Kosendiak. 
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Św. Rafał, Sybiracy i Katyń

Piknik integracyjny

SANKTUARIUM GOLGOTY
WSCHODU. Uroczysta Msza
św. w intencji Ojczyzny, odprawiona przy grocie Maryjnej
obok wrocławskiego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia,
zgromadziła 8 września członków organizacji kombatanckich,
przedstawicieli władz, parafian, a także m.in. sybiraków
Afrykańczyków, którzy spotka-

li się we Wrocławiu na międzynarodowym zjeździe. W przygotowanie liturgii włączyli się harcerze z Dolnośląskiej Chorągwi
ZHP oraz chór „Dumka”. W czasie uroczystości poświęcone zostały epitafia ofiar Katynia oraz
obraz św. Rafała Kalinowskiego,
który odtąd będzie patronował
wrocławskiemu sanktuarium
Golgoty Wschodu.

Podczas Mszy św. u progu roku szkolnego w procesji z darami do ołtarza
przyniesiono m.in. szkolny plecak

DOBROSZYCE. III Piknik
Integracyjny Placówek Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej odbył się 6 września w Centrum
Osób Niepełnosprawnych w
Dobroszycach. Imprezę poprzedziła Msza św. w miejscowym kościele pw. św.
Jadwigi, której przewodniczył abp Marian Gołębiewski.
– Zostaliśmy usynowieni przez
Jezusa Chrystusa. Stąd też
Kościół tak bardzo broni godności każdego człowieka –
mówił w homilii metropolita
wrocławski.
Uczestnicy pikniku mieli okazję obejrzeć wyremontowaną salę gimnastyczną i nowo

urządzoną „salę doświadczania świata” dobroszyckiej placówki Caritas. – Sala jest przeznaczona głównie do rehabilitacji dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Zamontowane
w niej urządzenia stymulują
przede wszystkim zmysły –
mówi Jadwiga Szczoczarz, terapeutka. Dzieci mają do dyspozycji m.in. „pokój lustrzany”, który pozwala im zetknąć
się z własnym wizerunkiem, i
łóżko wodne. Remonty w dobroszyckim Centrum przeprowadzono m.in. dzięki środkom
finansowym z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

NA CMENTARZU OSOBOWICKIM odkryto szczątki zamordowanych w latach 1946–
1956 członków polskich organizacji podziemnych, głównie
Polski Walczącej. Ich grobów
Instytut Pamięci Narodowej szukał od lat. Odnalazły się dzięki badaniom georadarem, który pod cmentarnymi ścieżkami,
na głębokości zaledwie 70 cm,

odkrył ludzkie szczątki ponad
60 osób.
IPN nadal prowadzi poszukiwania około 400 ciał, które, jak wynika z dokumentów sadowych i
protokołów egzekucyjnych, powinny znajdować się gdzieś na
osobowickim cmentarzu. Oprócz
tego, według dokumentów, na
polach 81A i 120 znajdują się
szczątki ponad 350 osób.

„Prawie” w mundurkach

RADEK MICHALSKI

KUBA ŁUKOWSKI

Dowody zbrodni
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Na liście kulturalnych dotacji

II

TRZY
DOLNOŚLĄSKIE
PROJEKTY znalazły się
wśród dwunastu, które otrzymają dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych
w latach 2007–2013. W ramach programu operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
na 10 projektów z Polski włączone zostały: „Muzeum Ziem
Zachodnich”, tworzone przez
wrocławski ośrodek „Pamięć i
przyszłość”, oraz realizowany
przez Filharmonię Wrocławską
i Wratislavia Cantans projekt
budowy sali koncertowej. Z
kolei w ramach programu
Innowacyjna Gospodarka jeden z dwóch przyjętych pro-

jektów to renowacja i modernizacja kompleksu kongresowo-handlowego Hali Stulecia.
Wpis na listę projektów kluczowych oznacza, że inwestycje te będą miały zagwarantowane finansowanie z funduszy europejskich. „Bardzo się
cieszę, że te znakomicie przemyślane i oczekiwane inwestycje uzyskują gwarancje europejskie” – podkreślił podczas wizyty we Wrocławiu
minister kultury Kazimierz
Michał Ujazdowski. Dolny
Śląsk w sumie, w ramach kulturalnych projektów kluczowych, może otrzymać ponad
80 mln euro.

WROCŁAW. Zaledwie w kilku
z kilkudziesięciu szkół podstawowych i gimnazjalnych mundurki
szkolne pojawiły się na początku
roku szkolnego. Jak twierdzą dyrektorzy, każdy uczeń mundurek
otrzyma do końca września.
Tymczasem w Szkole Podstawowej nr 83 we Wrocławiu uczniowie w mundurkach już chodzą.
Ania (na zdjęciu po lewej) i Ula z
IVc chwalą sobie nowy strój, bo
jest wygodny i estetyczny, a poza tym pozwala odróżnić się od
uczniów innych szkół.
Szkole udało się zdążyć z mundurkami, głównie dzięki kierownictwu placówki. – Odpowiednio
wcześnie na zebraniach z rodzi-

cami ustaliliśmy wzór mundurka
i na czas złożyliśmy zamówienie
do firmy krawieckiej – mówi dyrektor szkoły Ewa Nadzieja. Aby
oswoić uczniów z nowym strojem, wcześniej rozpisała ona konkurs z nagrodami na... projekt
mundurka szkolnego. – Co do samego mundurka dyskusji nie było, za to długo z rodzicami debatowaliśmy, jaki projekt wybrać –
dodaje dyrektor. Na mundurki dla
swoich pociech zdecydowali się
nawet rodzice uczniów klas „zerowych” szkoły.
Koszt mundurków w SP 83 waha
się, w zależności od wzrostu ucznia, od 35 do 45 zł. Część z nich
jest dotowana przez państwo.
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Ruszyło Centrum Aktywizacji Mieszkańców w Domu Jana Pawła II we wrocławskim Jerzmanowie

Nowa twarz starej szkoły

– W ten sposób powstał
szczególny, wymowny tryptyk
– zauważa ks. Zdzisław Pluta,
proboszcz jerzmanowskiej parafii pw. NMP Królowej Polski.
Stary dom z czerwonej cegły,
który zyskał za patrona Papieża Polaka, ma długą historię.
Właśnie w tych dniach, gdy jest
uroczyście święcony i otwierany, zaczyna się w jego dziejach
nowy rozdział.

rafian myśl o nadaniu jej imienia
Jana Pawła II – mówi ks. Zdzisław. – Chcemy upamiętnić jego
pontyfikat, w salach tego budynku rozważać również jego naukę. To rodzaj „żywego pomnika” ku jego czci.

Już działa

SZANSA DLA LUDZI

KS. ZDZISŁAW PLUTA,
PROBOSZCZ PARAFII
PW. NMP KRÓLOWEJ POLSKI
– Odnowienie
budynku dawnej szkoły było
możliwe
dzięki
dotacjom Urzędu
Miejskiego, ale także dzięki zaangażowaniu samych
parafian, którzy chętnie
włączali się w prace remontowe. Większość dorosłych obecnie mieszkańców parafii kiedyś uczęszczało tu do szkoły; z tym
miejscem łączą ich wspomnienia z dawnych lat,
sentymenty. Wspólna praca przy zniszczonym
obiekcie bardzo ich zjednoczyła. Dobrze, że władze miejskie troszczą się
o to, by także na peryferiach miasta toczyło się życie; by odbywały się tu zajęcia, które pomogą młodym (i nie tylko) rozwijać zainteresowania; które uchronią ich, być może,
przed rozmaitymi zagrożeniami. Na pobliskich osiedlach nie ma żadnej placówki kulturalno-oświatowej. Ta będzie jedyna. Dla
tutejszych ludzi to duża
szansa.
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ZDJĘCIA ARCHIWUM JADWIGI NOWAKOWSKIEJ

Choć uroczyste otwarcie
Centrum odbywa się dopiero
teraz, już od jakiegoś czasu zaczyna ono tętnić życiem. Jadwiga Nowakowska, przewodnicząca rady parafialnej, pokazuje świeżo posadzone rośliny na
podwórzu, stół do gry w ping-ponga, opowiada o
dalszych planach zago- Dawna szkoła
od 14.00 do 18.00. W
spodarowania otocze- – obecnie Dom
soboty i niedziele z konia. – W tym roku od- Jana Pawła II
lei będzie służyć dorobywały się tu już letnie
słym i młodzieży – tłuŻywy pomnik
półkolonie dla około 20 dzie- maczy pani Jadwiga. Bo świetliPrzed II wojną światową w ci – mówi. Oprócz zajęć pro- ca – której prowadzenie możbudynku mieściła się katolicka wadzonych na miejscu nie bra- liwe jest w dużej mierze dzięszkoła. W latach powojennych kło wyjścia do kina czy wyciecz- ki wolontariuszom – to niejedyrównież uczyły się tu dzieci, aż ki do Szklarskiej Poręby. Przypo- na forma wykorzystania budyndo 1995 r. Kiedy szkołę pod- minają o niej, wiszące na ścianie ku. Będzie on miejscem spotstawową przeniesiojednej z sal, dziecięce kań również dla członków kluno na Żerniki, opuszobrazki z Wodospadem bu seniora, dla rozmaitych grup
czone mury stopnio- Po lewej:
Kamieńczyka.
parafialnych i innych organizawo niszczały. W 2003 r. Jadwiga
Sala sportowa, ka- cji, działających na terenie pouchwałą Rady Miejskiej Nowakowska
wiarenka z kuchnią bliskich osiedli.
Wrocławia obiekt prze- w czasie
obok, sala komputeroOkazuje się coraz częściej,
szedł na własność pa- pracy przy
wa, biblioteka...
że gdy szkoły i inne instytucje
rafii, z przeznaczeniem powstającym
Bywalcy tego miej- oświatowe „uciekają” do wielCentrum
na cele charytatywne i
sca na pewno nie będą kich centrów, rolę krzewicieoświatowo-wychowaw- Po prawej:
się nudzić. Znajdą tu la kultury – nawet w najbarcze. W 2006 r. jerzma- Zdewastowany
przestrzeń i do zabawy, dziej odległych miejscach – z
nowska wspólnota roz- budynek
i do nauki. – Świetlica powodzeniem pełnią parafie.
poczęła gruntowny re- wymagał
dla dzieci będzie do- Dobrze, że lokalne władze czamont starej szkoły. – gruntownego
stępna od poniedział- sem to doceniają.
Pojawiła się wśród pa- remontu
ku do piątku, w godz.
AGATA COMBIK

AGATA COMBIK

Dwie świątynie i dom pośrodku.
Większej, parafialnej, patronuje
Królowa Polski, mniejszej,
pomocniczej – św. Jadwiga.
A budynkowi w centrum –
Jan Paweł II.

III
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Przypomina warowny

Muchobór Wielki – stulecie par

U Matki Dobre

zamek. Jego wnętrze
wypełniają, obecni
na malowidłach
i rzeźbach, członkowie
„niebieskiego dworu”
– ze zwycięskim wodzem,
Michałem Archaniołem
na czele. W starym
kościele, jak w królewskiej
siedzibie, dokona się
wkrótce ceremonia
koronacji.
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Korony, które łączą

IV

Powstawały pod czujnym
okiem fachowców, starannie
projektowane i wykonywane. A
potem... wyruszyły w podróż.
Mieszkańcy Muchoboru zabrali je z sobą na pielgrzymkę. Odwiedzili Rzym, Watykan, San Giovanni Rotondo, Wenecję, Padwę,
Asyż, Monte Sant’ Angelo. Złożyli korony na grobie Jana Pawła II
i na grobie św. Ojca Pio; po środowej audiencji pobłogosławił je
osobiście Benedykt XVI.
– Pielgrzymka była elementem obchodów 100-lecia parafii
i przyniosła nam niezapomnia-

ne wrażenia – wspomina proboszcz, ks. Andrzej Nicałek. – Przeżyliśmy głęboko zwłaszcza Mszę św. przy grobie Jana Pawła II, którą mogłem tam sprawować specjalnie dla naszej grupy, podobnie jak
przy grobie Ojca Pio.
Niezapomniany był także udział w Eucharystii
w katakumbach czy w
grocie św. Michała Archanioła.
– Gdy korony zostały
pobłogosławione, wszyscy chcieli choć przez
chwilę ponieść walizkę,
w której były umieszczone – mówi z uśmiechem ks. Andrzej. I opowiada o innym ważnym
celu pielgrzymki: wizycie na górze Gargano,
gdzie mieści się najstarsze w chrześcijańskim
świecie sanktuarium św. Michała Archanioła. Opiekują się

AGATA COMBIK

C

o ciekawe, już przed
wiekami w Muchoborze
Wielkim spotkały się
„koronowane
głowy” – w 1474 r. debatowali tu
monarchowie Polski, Czech i
Węgier, Kazimierz Jagiellończyk,
Władysław Jagiellończyk i Maciej
Korwin. Radzili o losach Śląska.
Teraz złociste korony spoczną na
skroniach Maryi i Dzieciątka, a
uroczystość połączona będzie z
obchodami 100-lecia muchoborskiej parafii.

ARCHIWUM PARAFII

tekst
AGATA COMBIK
Pielgrzymi
z Muchoboru
na Monte
Cassino

Korony zostały
wykonane
przez Marcina
Sokolnickiego
i Mariusza
Wierchowskiego,
po konsultacji
i pod nadzorem
merytorycznym
Bożeny GuldanKlameckiej,
kuratora
działu sztuki
średniowiecznej
Muzeum
Narodowego
we Wrocławiu

nim polscy księża michaelici, którzy podarowali pielgrzymom kawałek skały pochodzącej z
groty św. Michała, patrona ich parafii.
Wędrujące z mieszkańcami
Muchoboru korony będą już zawsze znakiem łączności ze Stolicą Apostolską i więzi ze świętymi.
I wspólnoty zawiązanej
podczas wspólnej wędrówki.

W środy, i nie tylko
W ramionach trzyma Syna. Oboje delikatnie się uśmiechają. Złocisto-błękitny płaszcz
okrywa czerwoną suknię, wokół lśni wieniec

z gwiazd. Nazywana jest Matką Bożą Dobrego Uśmiechu lub
Matką Bożą Pocieszenia. Średniowieczna figura – której twórcą jest prawdopodobnie Hans Olmutzer (wykonał podobną rzeźbę Złotej Marii dla kościoła w
Görlitz) – tchnie pokojem i pogodą ducha.
Złota Madonna Łaskawa
Matka Dobrego Uśmiechu,
Czuwa na krańcach Wrocławia
Od wieków...
Słowa tej pieśni rozlegają się
w każdą środę w czasie nowenny odprawianej u stóp figury Matki Bożej Muchoborskiej. – Autorem tekstu jest zapewne ks. Leon
Pęcherek, który kiedyś był tu proboszczem – mówi Jarosław Mikołajczak, organista. – Ks. Andrzej
Nicałek zasugerował kiedyś, bym
napisał muzykę do tych słów. Nie
było to łatwe, ale myślę, że melodia, któ- ra powstała, jest ładna, pełna ciepła i
serdeczności. Pieśń
przyjęła się. Ludzie
znają ją, śpiewają w
czasie środowych nabożeństw. Zabrzmi tak-
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rafii pw. św. Michała Archanioła

ego Uśmiechu
ARCHIWUM PARAFII

ZAPRASZAMY!
Figura Matki Bożej Muchoborskiej
zostanie ukoronowana arcybiskupimi koronami 29 września, w
czasie uroczystej Eucharystii pod
przewodnictwem abp. Mariana
Gołębiewskiego. Tego dnia o
21.00 odbędzie się także Apel
Jasnogórski. Na uroczystości jubileuszu 100-lecia parafii i koronacji figury zaproszeni są wszyscy chętni, a zwłaszcza mieszkańcy Nowego Dworu, Muchoboru
Małego i Oporowa – osiedli, które kiedyś należały do parafii pw.
św. Michała Archanioła. Obchody
poprzedzą rekolekcje prowadzone przez paulina z Torunia,
o. Krzysztofa Kowalskiego. Rekolekcje, poświęcone tematowi
rodziny, rozpoczną się w niedzielę 23 września (Msze św. o godz.
8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 13.15,
18.00). Będą trwać do środy 26
września (w dni powszednie Msze
św. o godz. 9.00 i 18.00). Przez
cały rok nowenna do Matki Bożej
Muchoborskiej odprawiana jest w
środy o godz. 17.30.
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Wieś Muchobór Wielki ma
długą historię. Wzmiankowana była już w XII w., ale parafia powstała tu dopiero 1 stycznia 1907 r. (choć erygujący ją dekret kard. Georga Koppa pochodzi z 5 kwietnia 1904 r.) Jej pierwszym proboszczem został ks. Wilhelm Herrmann. Trudne chwile
przeżywała wspólnota w 1945 r.
Jej ówczesny proboszcz, ks. Józef Ungerathen, został zmuszony przez Wehrmacht do opuszczenia na pewien czas parafii. Kolejny duszpasterz, ks. Franz Goerlich, doświadczył nękania ze stroże w czasie uroczystej korona- gło doczekać się potom- Benedykt XVI
ny Sowietów. Zdarzacji, którą od strony muzycznej stwa, a także rodziców błogosławi
ły się napady, kradzieuświetni chór „Canta nobiscum” bardzo chorego, małego korony
że; został pobity, a jeMarka Pisarskiego.
dziecka. Modlili się do przyniesione
go gospodynię zamorŚrodowa nowenna to już tra- Matki Bożej Muchobor- przez
dowano. Kolejni powodycja. Ale ludzie przychodzą o skiej i... ich problemy zo- ks. Andrzeja
jenni proboszczowie, to:
Nicałka (po prawej)
różnym czasie do kaplicy Mat- stały rozwiązane. – Pewo. Ignacy Szuba, ks. Jóki Bożej Muchoborskiej. Klękają, nego razu, gdy byłem w Po prawej:
zef Anczarski, ks. Brumodlą się. Tu gromadzą się dzieci kancelarii, zadzwonił te- Tak będzie
non Pokorny, ks. Leon
przygotowujące się do przyjęcia I lefon. „Popełnię samo- wyglądać
Pęcherek, ks. Aleksander
Komunii świętej, młodzież przed bójstwo” – usłyszałem. Matka Boża
Oberc, ks. Marian Cembbierzmowaniem, członkowie Ży- Jakaś osoba stwierdziła, Muchoborska
rowski, ks. Tadeusz Śmiwego Różańca. Tradycyjnie nowo- że idzie się utopić i rzuci- po koronacji
gielski i ks. Andrzej Nicażeńcy tuż po ceremonii ślubnej ła słuchawkę – mówi ks.
łek, pełniący tę funkcję
przychodzą pod figurę na chwi- Andrzej. – Nie wiedziaod 25 czerwca 2001 r.
lę modlitwy. A na pamiątkę otrzy- łem, co zrobić. Szedłem akurat
Od czasu wojny zrodziło się
mują zawsze obrazek Matki Bożej na nowennę, więc powiedzia- w parafii 8 powołań kapłańskich
Dobrego Uśmiechu.
łem zgromadzonym ludziom o i 3 zakonne. Obecnie działa tu
Są osoby, które twierdzą, że całym zdarzeniu i modliliśmy m.in. Stowarzyszenie św. Michała
za Jej przyczyną doznasię w tej intencji. Po Archanioła oraz harcerze. Wśród
ły szczególnych łask. Tak
kilku dniach znów od- ważnych wydarzeń ostatnich lat
było w przypadku pew- Z koronami
bieram telefon i słyszę znalazło się poświęcenie kaplicy
nego małżeństwa, które przy grobie
głos tej samej osoby: MB Muchoborskiej, dokonane 28
przez długi czas nie mo- Jana Pawła II
„Żyję”.
września 2003 r. przez bp. Edwarda Janiaka. Zainteresowani dziejami parafii będą mogli zapoznać
się z poświęconą jej publikacją,
którą ks. Andrzej przygotowuje z
okazji obecnego jubileuszu.
Korony, które ozdobią postacie Maryi i Jezusa, to wyraz szczególnej czci. I zaproszenie do zapatrzenia się w Nauczycielkę Dobrego Uśmiechu. Może muchoborska świątynia stanie się dla
wszystkich smutnych miejscem
odzyskiwania Bożej radości? 
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Sto lat minęło
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Sierpień jest miesiącem
uczestnictwa wiernych w pielgrzymkach pokutnych, jest miesiącem modlitw o trzeźwość w
polskich rodzinach – i to była jedna z wielu intencji wspominanych
podczas trasy pielgrzymkowej.
Wierni z parafii Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny z Kuropatnika już po raz siódmy udali
się z pieszą pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Nowolesiu 18 sierpnia 2007 roku. W tym roku pielgrzymka ta
miała szczególny wymiar duchowy, gdyż zbiegła się z obchodami 10. rocznicy utworzenia sanktuarium.
Tym, co przyciąga licznych
pielgrzymów w to niezwykłe
miejsce, jest cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, przywieziony przez wiernych tuż po II wojnie światowej z parafii Komarno spod Lwowa. W ostatnich latach nasiliły się piesze pielgrzymki z okolicznych parafii. Corocznie
prężną grupę pielgrzymów stanowią wierni z Kuropatnika podążający szlakiem pielgrzymkowym

ło niesienie przez każdego pielgrzyma kamienia symbolizującego grzechy; kamienie te w Nowolesiu zostały złożone w miejscu,
gdzie powstać ma grota Matki Bożej Różańcowej.
Po przybyciu na miejsce pątnicy uczestniczyli we Mszy św.
odprawianej w tych intencjach,
w których wierni ofiarują trud
pielgrzymowania. Przed uroczystą Mszą św. można skorzystać z
sakramentu pokuty, prowadzona
jest adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa.
Niezwykłą radość z nawiedzania
tego miejsca okazuje wszystkim
ze swoim księdzem pra- Obraz
proboszcz tutejszej pałatem Norbertem Łu- Matki Bożej
rafii ks. Stanisław Włokaszczykiem. Spoiwem Różańcowej
darski. Witając z wieljednoczącym pątników w Nowolesiu
ką serdecznością wszyst– najmłodszych i tych
kich pielgrzymów, poleposuniętych w latach –
ca ich w opiekę Matce
jest poczucie więzi i przynależno- Bożej, zapewniając jednocześnie
ści parafialnej, przekazywanie tra- o głębokiej modlitwie.
dycji i szacunku wobec miejsc kulPrzed tym obrazem ludzie zotu religijnego oraz wspólna mod- stawiają swoje prośby płynące z
litwa. Przez całą trasę pielgrzym- serca i podziękowania za dary
kową wiernym towarzyszyła para- otrzymane od Boga za wstawienfialna orkiestra dęta, piękne śpie- nictwem Maryi. Kto raz nawiedzi
wy i modlitwa różańcowa. W tym to niezwykłe miejsce, przychodzi
roku dodatkowym trudem sie- tu często.
demnastokilometrowej trasy byBARBARA ZIÓŁKOWSKA

BARBARA ZIÓŁKOWSKA

Trud pielgrzymowania
owocujący łaskami…

Wakacyjna wycieczka
Już po raz trzeci proboszcz
parafii w Krzelkowie ks. Stanisław Malczewski zorganizował
dla swoich najmłodszych parafian
wspaniałą wycieczkę wakacyjną.
Proboszcz pozyskał fundusze na wyjazd m.in. z Urzędu
Miejskiego w Ziębicach. Dzięki
jego operatywności z wakacyjnej
atrakcji skorzystała 39-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z Czerńczyc i Krzelkowa.
Pierwszym etapem wycieczki
była Jasna Góra, gdzie spora część
uczestników była pierwszy raz w
życiu. Następnie grupa udała się
do Niepokalanowa, gdzie zorganizowano bazę noclegową. Spacer po stolicy uczestnicy wycieczki odbyli z przewodnikiem.
– Bardzo lubię naszego księdza. Nigdy w życiu nie byłam w
Warszawie i Częstochowie. Z mamą i tatą rzadko gdzieś jeździmy, bo mama nie pracuje i mamy mało pieniędzy. Ksiądz zawsze wymyśla coś fajnego i zaprasza wszystkie dzieci – powiedziała jedna z najmłodszych uczestniczek wycieczki.
BARBARA RAK
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 PROCESJA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I ŚW.
DOROTY
Ład i porządek moralny, który
głosił, którego bronił i za który poniósł śmierć męczeńską bp
Stanisław – stanowi fundament
wolności, jaką obdarzony jest
człowiek. Wolność oparta na ładzie i porządku moralnym rodzi zdolność do twórczego działania i budowania. Dlatego św.
Stanisław, kształtujący sumienia
Polaków, jest nam nie mniej potrzebny dzisiaj niż w tamtych
Jego czasach. Procesja z relikwiami Męczenników przyczyni się
do przekazania kolejnemu pokoleniu naszych rodaków tradycji
– „niewzruszonego trwania przy
Bożym prawie i równocześnie do
wielkiej miłości człowieka”.
Procesja odbędzie się w niedzielę 23 września. Rozpocznie się

w kościele pw. św. Antoniego na
Karłowicach o godz. 16.00, a zakończy w kościele pw. Odkupiciela
Świata (przy ul. Macedońskiej).
 CAŁA ARCHIDIECEZJA
TAM BĘDZIE
Diecezjalna pielgrzymka duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej oraz czuwanie przed cudownym obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze odbędzie się 21 i
22 września z myślą przewodnią:
„Maryjo, bądź wychowawczynią
uczniów Twojego Syna”. Chcemy
w ten sposób dziękować za 10.
rocznicę 46. Międzynarodowego
Kongresu Eucharystycznego we
Wrocławiu oraz prosić o błogosławieństwo w realizacji programu duszpasterskiego, który dotyczy recepcji Katechizmu
Kościoła Katolickiego.

 NA VERBUM CUM MUSICA,
którego kolejna edycja – dedykowana abp. Marianowi
Gołębiewskiemu
w
rocznicę
urodzin
–
odbędzie się
23 września
o godz. 19.00
w kościele pw.
NMP na Piasku we Wrocławiu.
Po wakacyjnej przerwie ruszają spotkania z muzyką i
Biblią, która dla chrześcijanina jest nieocenionym skarbem. W prelekcji przybliżającej Pismo Święte s. prof. Ewa
Jezierska OSU przedstawi temat „Ewangeliczne przekazy
dialogów Jezusa”. W części muzycznej wystąpi chór kościoła
uniwersyteckiego „Marianum”
pod dyr. Marka Zborowskiego,

z udziałem solistów Marii
Augustyn – sopran i organisty Bogusława Raby. W programie znajdą się utwory między innymi Mikołaja Gomółki,
Donicettiego, Scarlattiego,
Szeligowskiego i Świdra.
 NA PROGRAM „W KRĘGU WIARY”
emitowany
przez
TVP3
Wrocław w każdą sobotę o
godz. 16.45. Jego twórcy zapraszają do śledzenia wydarzeń z życia Kościoła w trzech
dolnośląskich diecezjach.
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Ścieżka św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Droga siedmiu kamieni

W związku z przypadającą w
tym roku 740. rocznicą kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, salwatorianie, stróże jej sanktuarium,
oraz parafia pw. św. Bartłomieja
Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej w
Trzebnicy wraz z Towarzystwem
Miłośników Ziemi Trzebnickiej
wystąpili z inicjatywą wytyczenia
i oznakowania w Trzebnicy Ścieżki św. Jadwigi Śląskiej.

Na styku szlaków
W 2000 r., podczas XIII
Chrześcijańskich Dni Europy,
które odbyły się w niemieckim
Andechs, nastąpiło uroczyste
otwarcie Europejskiego Szlaku
Pielgrzymkowego z tego miejsca do Trzebnicy, na podobieństwo szlaku pielgrzymkowego
do grobu św. Jakuba Apostoła.

Trasa wielkiej pielgrzymki rozpoczyna się w Andechs, miejscu
narodzin św. Jadwigi Śląskiej, a
kończy w Trzebnicy, miejscu jej
śmierci i kultu.
Trzeba dodać, że przez
Trzebnicę przechodzi Europejski Szlak Cysterski, który wiedzie od Portugalii i Hiszpanii, przez Francję i Niemcy do
wschodnich części Europy. Na
śląskim odcinku szlaku leżą
pocysterskie opactwa, m.in.
Trzebnica, Lubiąż, Krzeszów,
Henryków, Bardo Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki. Szlak Cysterski to nie tylko droga turystyczno-pielgrzymkowa, ale
i program zainicjowany przez
Radę Europy, którego celem
jest aktywizacja i rozwój lokalnych społeczności zamieszkujących rejony, przez które przebiega szlak.
Trzebnica, jako najważniejsze sanktuarium archidiecezji
wrocławskiej, stara się szczególnie promować inicjatywy,
których celem jest propagowanie pokojowego współistnienia
pomiędzy narodami.

Droga medytacji
Projektanci
trzebnickiej
Ścieżki św. Jadwigi przygotowali
dwie drogi, które mają mieć charakter dydaktyczny i kontemplacyjny oraz pielgrzymkowo-turystyczny. Pielgrzymi, przechodząc Dużą Ścieżką św. Jadwigi,
oznakowaną na terenie miasta,
zatrzymują się przy siedmiu kamieniach medytacji, które znaj-

dują się wzdłuż trasy i przypo- polskim, niemieckim i angielminają nam cnoty św. Jadwigi.
skim stojące obok kamieni tabKamień pierwszy – na placu lice informacyjne.
przed bazyliką – odnosi się do
Mała Ścieżka św. Jadwigi Śląświadectwa wiary księżnej Ja- skiej powstanie wkrótce na pladwigi. Kamień drugi – na pla- cu pielgrzymkowym w Trzebnicu pielgrzymkowym – mówi o cy i ma za zadanie pokazać popraktykowaniu cnoty nadziei szczególne etapy księżnej Japrzez księżną. Kamień trzeci – dwigi w drodze do świętości,
na dziedzińcu klasztoru sióstr oznaczone 15 stacjami.
boromeuszek – potwierdza, że
miłosierdzie jest realną miłośPoświęcenie Ścieżki
cią. Kamień czwarty podkreśla
św. Jadwigi Śląskiej
cnotę sprawiedliwości i troskę
o chorych i potrzebujących; to
W niedzielę 16 września –
średniowieczna rotunda przy w dniu, na który datowany jest
ul. Grunwaldzkiej, zwana miej- ten numer „Gościa Niedzielscem „Pięciu stołów” – tra- nego” – uroczystego otwardycja wiąże je z działalnością cia Dużej Ścieżki św. Jadwigi i
charytatywną św. Jadwigi. Ka- poświęcenia dwóch jej pierwmień piąty – pustelnia w Lesie szych kamieni dokona bp JóBukowym – zwraca uwagę na zef Pazdur, w obecności proskromność i prostotę w życiu wincjała salwatorianów ks. Jaksiężnej. Kamień szósty – ka- na Folkerta, przedstawicieli
plica św. Jadwigi przy ul. Wroc- duchowieństwa, sióstr zakonławskiej, miejsce zwane „Ka- nych, władz samorządowych
plicznym Wzgórzem”
oraz firm zaangażowa– mówi o cnocie męnych w powstanie drostwa, jaką praktykowa- Po lewej:
gi medytacji.
ła Jadwiga w trudnych Przy każdym
Kolejne kamienie
momentach życia. Ka- kamieniu
będą święcone w miejmień siódmy – plac znajduje
scach ich lokalizacji w
Piotra Włostowica, się krótka
poszczególne dni Tygoprzy kościele śś. Pio- medytacja nad
dnia Kultury Chrześcijańtra i Pawła – wskazuje cnotą, którą
skiej (które także rozpona cnotę roztropności, symbolizuje
czynają się w Trzebnicy
którą Jadwiga kierowaw niedzielę 16 września
ła się we wszystkich Trzecia „stacja” o godz. 18.00).
poczynaniach. Szerszy Dużej Ścieżki
W sobotę 22 wrześopis praktykowanych św. Jadwigi
nia 2007 r. o godz.
cnót przez św. Jadwi- znajduje się
10.00 wyruszy z plagę podają w językach na dziedzińcu
cu przed bazyliką pielgrzymka młodzieży
klasztoru sióstr
boromeuszek
szkolnej i dorosłych na
trasę Dużej Ścieżki św.
Jadwigi Śląskiej.
KS. PROF. ANTONI
KIEŁBASA
16 września 2007 GOŚĆ NIEDZIELNY

ZDJĘCIA MARCIN MAZURKIEWICZ

Dzięki św. Jadwidze Dolny Śląsk
ma szlak pielgrzymkowy podobny
drodze św. Jakuba w hiszpańskiej
Composteli. W niedzielę
16 września bp Józef Pazdur
poświęci, znajdującą się u kresu
szlaku pielgrzymkowego Andechs–
Trzebnica, Ścieżkę św. Jadwigi.
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Młodzieżowa Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna ICHTIS

Jak ryby w wodzie
„Do Mnie wróć...” – słyszą młodzi
zgromadzeni na czuwaniu w Oławie.
To wołanie Chrystusa zanosi im wspólnota
ICHTIS, która w tym roku występuje
z koncertem ewangelizacyjnym
na wrześniowym spotkaniu młodzieży.
Jej członków na co dzień najłatwiej
spotkać przy kościele pw. św. Augustyna we Wrocławiu. O Bożej miłości, grzechu oraz Chrystusowym zbawieniu mówią i śpiewają także w szkołach średnich,
w czasie rekolekcji, kursów ewangelizacyjnych, na festiwalu „Woodstock”, a nawet
w... supermarketach.
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Sięgają po różne środki – muzykę,
rozmowę, ulotki. Ich koncert „Do Mnie
wróć...”, po raz pierwszy zaprezentowany w maju tego roku, ma charakter multimedialny. Jego częścią jest nakręcony
przez wspólnotę film, który mówi o siedmiu grzechach głównych. I prowadzi ku
Temu, który z nich wyzwala.
Mają od kilkunastu do dwudziestu paru lat. Niektórzy zakładają już rodziny –
w tym roku przy ołtarzu stanęły trzy pary.
Obecnie wspólnota liczy ponad 100 członków, ale na początku, w 2000 r., była ich
garstka. – Wszystko zaczęło się od kilku
osób, które zapragnęły razem się modlić
– wspomina Teresa. – Zaczęliśmy się spotykać, poprosiliśmy o duchową opiekę jednego z braci kapucynów z naszej parafii.
Wzięliśmy udział w kursie ewangelizacyjnym „Filip”, a potem w pierwszych wspólnych rekolekcjach. Od czasu tych rekolekcji
nasza wspólnota przyjęła nazwę ICHTIS.
Pochodzi ona od greckiego słowa „ryba”. Jak wiadomo, litery tego słowa to zarazem pierwsze litery słów „Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel”. Ale starochrześcijański symbol ryby ma także biblijne uzasadnienie. Przywołuje misterium paschalne Chrystusa, Eucharystię. – Nasza nazwa
przypomina o wodach chrztu świętego, o
zanurzeniu z Chrystusem w śmierci, by razem z Nim zmartwychwstać – tłumaczy o.
Łukasz Nocoń, duchowy opiekun wspólnoty. – Jak ryby w wodzie, tak my chcemy trwać w łasce chrztu; trwać przy Chry-
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ZDJĘCIA ARCHIWUM WSPÓLNOTY ICHTIS

Na kolanach i z kamerą

stusie, pomimo że zmierza On do
Jerozolimy, by tam umrzeć... Bardzo ważne jest dla nas właśnie
słowo „trwanie”.

– Moja przygoda z ICHTIS zaczęła się od udziału w kursie „Filip”. Odbywał się w naszej parafii pw. św. Augustyna, gdzie byłem
już wcześniej ministrantem – mówi Maciej. – Doświadczyłem, że
Czas dojrzewania
Po prawej:
wzrastać można tylko we wspólNa majowym
Co wyróżnia wspólnotę? Jej fi- koncercie
nocie. Trwanie w niej pomaga w
lary to Eucharystia i sakramenty, ewangelizazachowaniu wierności w modlirozważanie słowa Bożego, przy- cyjnym
twie, w zakorzenieniu w relacji z
padającego na dany dzień w czyBogiem. Ale ICHTIS to także relataniach mszalnych, zaangażowacje z ludźmi, wspaniali przyjacienie w ewangelizację. Starsi członkowie le, wzajemna pomoc w różnych życiowych
modlą się Liturgią Godzin (jutrznia lub nie- sytuacjach.
szpory). Codziennie o godz. 22.30, w du– Wspólnota przeżywa obecnie czas
chowej łączności ze sobą, wszyscy mod- dojrzewania, dorastania – mówi o. Łulą się indywidualnie w intencji wspólnoty. kasz. – Jej członkowie próbują rozeznać
Każdego tygodnia gromadzą się na mod- i sprecyzować, czym chcą żyć. Za naszą
litewnych spotkaniach, razem spędzają misję w Kościele uznaliśmy ewangelizawolny czas, bawią się. – Czymś charakte- cję środowisk młodzieżowych – i werystycznym dla nas jest także dbałość o wnątrz wspólnoty i poza nią. Powstaje
więzy rodzinne, szacunek dla rodziców – statut. To moment przejścia od spontazauważa Teresa. Kilka razy w roku (Dzień nicznie działającej wspólnoty charyzmaMatki, Dzień Ojca, najważniejsze święta) tycznej do grupy o ustalonej strukturze,
zapraszamy ich na wspólną Eucharystię.
gdzie mniej liczą się emocje, a akcent pada na zdecydowane oparcie się na fundaAdres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław
mencie Chrystusa.
tel./faks 071 322 30 72, 071 322 37 09, 071 327 11 47
AGATA COMBIK
Redagują: ks. Andrzej Małachowski – dyrektor oddziału,
Agata Combik, Jolanta Sąsiadek

Po lewej:
O. Łukasz
Nocoń, duchowy
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