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Pod hasłem 
„Złożyliśmy nadzieję 
w Bogu żywym” 
pielgrzymowało 
na Jasną Górę 
blisko 2,5 tys. 
maturzystów z ponad 
35 szkół archidiecezji 
wrocławskiej. 

H asło pielgrzymki zaczerpnięte 
jest z orędzia Benedykta XVI na 

24. Światowy Dzień Młodzieży, któ-
ry będziemy obchodzić w najbliższą 
Niedzielę Palmową – mówi diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży ks. Piotr 
Wawrzynek. Jednocześnie przyznaje, 
że co roku w pielgrzymce bierze udział 
więcej młodzieży. 

Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie 
ewangelizacyjne w sali o. Kordeckiego 
z konferencją o. Pawła Drobota. Około 
południa maturzyści modlili się przed 
cudownym obrazem Matki Bożej, za-
wierzając Jej swoje życie i zbliżający 

się egzamin dojrzałości. O godz. 15.00 
rozpoczęła się adoracja Najświętszego 
Sakramentu z okazją do spowiedzi. 
Mszy św. dla pielgrzymów przewodni-
czył w bazylice jasnogórskiej abp Ma-
rian Gołębiewski. W homilii odniósł 
się do tematu pielgrzymki – nadziei 

złożonej w Bogu. Zdaniem metropo-
lity wrocławskiego, w świecie zglo-
balizowanym, zdominowanym przez 
sensację i żądzę zysku, w którym toczy 
się ciągła walka dobra ze złem, całą 
nadzieję trzeba złożyć w Bogu.

Ks. Andrzej Jerie

Teologia na targach

P apieski Wydział Teologiczny 
i Metropolita lne Wy ższe 

Seminarium Duchowne we Wro-
cławiu prezentowało swoją ofertę 
na 15. Dolnośląskich Prezentacjach 
Edukacyjnych TARED, które odby-
ły się w Hali Stulecia od 11 do 13 mar-
ca. Uśmiechnięte studentki teologii 
i klerycy w sutannach, których moż-
na było zobaczyć w różnych miej-
scach hali, rozdających broszury 
informacyjne i odpowiadających 
na pytania o studia teologiczne, 
budzili nie mniejsze zaintereso-
wanie niż żołnierze w mundurach 
prezentujący roboty saperskie 
i motocykle. 

W ramach tegorocznych prezen-
tacji TARED ofertę edukacyjną pre-
zentowały 63 szkoły wyższe i pody-
plomowe. PWT uczestniczy w targach 
od 2006 roku. xaj
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Wrocław, 11–13 marca 2009 r., Hala Stulecia. Stoisko Papieskiego Wydziału Teologicznego  
na 15. Dolnośląskich Prezentacjach Edukacyjnych TARED
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Młodzież z II LO z Oleśnicy przynosi do ołtarza akt zawierzenia matur

Maturzyści pielgrzymowali na Jasną Górę

Nadzieja w Bogu
krótko

Rodzinne
Święto Życia odbędzie się 
na Ostrowie Tumskim  
22 marca. Otworzy je Msza 
św. pod przewodnictwem 
ks. stanisława 
Paszkowskiego, 
odprawiona w katedrze 
o godz. 15.00. Po niej 
w Auli PWT odbędą się 
targi pod hasłem „jak 
można budować »kulturę 
życia« w rodzinie?”  
(godz. 16.00). W programie 
także m.in. film „duśka” 
o prof. Wandzie 
Półtawskiej, spotkanie 
z reżyser Wandą  
różycką-zborowską, panel  
„Media a budowanie 
kultury Życia”, który 
otworzy bp Andrzej 
siemieniewski, spotkanie 
z elżbietą i Lechem 
Polakiewiczami – 
animatorami audycji  
dla małżonków i rodziców 
w radiu Maryja.  
Więcej informacji 
na stronie  
www.misjarodzinna.pl
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Święty piekarz
Wrocław. Świeżo wypieczonym 
chlebem obdarzyli piekarze i 
cukiernicy uczestników Mszy 
św., którą celebrował w kościele 
Matki Bożej Pocieszenia ks. inf. 
Adam Drwięga, kapelan dolno-
śląskich cechów rzemieślników. 
Niewiele osób wie, że św. Klemens 
Dworzak, patron piekarzy, które-
go wspominamy 15 marca, prze-
szczepił zgromadzenie redemp-
torystów do Polski. Zanim został 
kapłanem zakonnym, na trudnej 
drodze do tego celu sam pracował 

w Wiedniu jako piekarz. Wśród 
przedstawicieli cechu obecny 
był prezes Stanisław Kibało. W 
homilii o. Łukasz Wójcik pod-
kreślił radykalizm Chrystusa w 
wypełnianiu woli Ojca i wskazał 
na odważne dążenie obraną drogą 
przez św. Klemensa. Czego święty 
oczekiwałby dziś od chrześcijan? 
– Właśnie takiego ewangelicz-
nego radykalizmu. Uroczystość 
uświetniło wykonanie tryptyku 
o św. Klemensie przez młodzież 
parafii. kd

ks
. j

er
zy

 B
AB

iA
k

Od chemii się wszystko zaczyna
XV Liceum Ogólnokształcące. 
Jaka technologia zabije komputery, 
tak jak one wyeliminowały wcze-
śniejsze liczydła? Jakie możliwości 
dają internetowe platformy edu-
kacyjne w organizacji zasobów i 
procesu kształcenia? – oto niektó-
re pytania, jakie do nauczycieli i 
uczniów skierował prof. Maciej 
Sysło w wykładzie inaugurującym 
Regionalną Konferencję Metodycz-
ną dla nauczycieli informatyki, 
biologii i chemii. Spotkanie było 
połączone z finałem II Wrocław-
skiego Konkursu Chemicznego 
„Chemik – gimnazjalista” oraz 
otwarciem nowoczesnej szkolnej 
pracowni biologiczno-chemicznej, 
przygotowanej w ramach progra-
mu rozwoju gospodarczo-nauko-
wego Dolnego Śląska EIT+. Wśród 
zaproszonych gości obecna była 
dyrektor Wydziału Edukacji Lidia 
Jaroń oraz przewodniczący Komi-
sji Edukacji  i Młodzieży Bohdan 
Aniszczyk. „Szkoła powinna dążyć 
do tego, aby człowiek opuszczał ją 
jako harmonijna osobowość, a nie 

specjalista” – głosiło jedno z haseł 
przewodnich uroczystości. Ucznio-
wie liceum uświetnili konferencję 
poezją i śpiewem chórowym. dk

Orzech na wyspach
Wrocław–Londyn. Ks. Stanisław Orzechowski („Orzech”) rozpoczy-
na 27 marca rekolekcje w Londynie w duszpasterstwie akademickim 
prowadzonym przez ks. Andrzeja Marszewskiego MSFS (Londyn Little 
Brompton Oratory  Brompton Road, SW7 2RP). Może znasz kogoś, kto byłby 
nimi zainteresowany? Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://
dalondon.org.uk lub pisząc na adres e-mail: duszpak @ hotmail.com.

Nie tylko w szkolnej ławie
Wrocław–Hiszpania. Secesyj-
ne budowle Gaudiego, bliskie nieba 
sanktuarium MB w Montserrat, 
pełna turystów i emigrantów Bar-
celona Kolumba oraz nadmorski 
kurort Sitges to tylko niektóre 
miejsca, gdzie dotarli uczniowie 
salezjańskiego LO z Wrocławia. 
Wszystko za sprawą marcowej mię-
dzyszkolnej wymiany oraz pełnego 
serdeczności przyjęcia przez szkołę 
Instituto de Ensenanza  Secundaria 
Pompeu Fabra w Martorell. Oka-
zało się, że warto uczyć się języka 
angielskiego, bo to naprawdę służy 
i pomaga nawiązać nowe, ciekawe 
znajomości. Bardzo duża inicjatywa 
i pomysłowość gospodarzy spra-
wiły, że kultura, sztuka i historia 
Hiszpanii  odtąd stały się polskim 
uczestnikom zdecydowanie bliższe. 
Na zdjęciu licealiści przed ciągle 
powstającą bazyliką Sagrada Fami-
lia w Barcelonie.  xjb

Kościół nazywał Matką
Katedra. Czy dziś spełniają się 
słowa zmarłego 10 marca przed 35 
laty kardynała Bolesława Kominka 
o tym, że możemy źle skorzystać 
z odzyskanej po upadku komuni-
zmu wolności? – pytał ks. inf. Adam 
Drwięga w homilii w czasie Mszy 
św. z okazji rocznicy śmierci wiel-
kiego metropolity wrocławskiego. 
Przypominając znamienne słowa 
pojednawcze, skierowane do epi-
skopatu Niemiec – „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie” – kazno-
dzieja podkreślił odwagę dosłownej 
realizacji prośby z Modlitwy Pań-
skiej: „… i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom…”. Pomimo deszczu 
uroczystość rozpoczęła się na placu 
przy pomniku kard. B. Kominka 
(na zdjęciu). Niestety zarówno ona, 

jak i celebrowana pod przewodnic-
twem kard. Gulbinowicza Msza św. 
zgromadziły niewielką liczbę osób.
 Konrad Dziadkowiak
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N iedziela Palmowa to zara-
zem XXIV Światowy Dzień 

Młodzieży i to do niej tego dnia 
specjalne orędzie kieruje Benedykt 
XVI. Tym razem dotyczy ono na-
dziei. „Złożyliśmy nadzieję w Bogu 
żywym” (1 Tm 4,10) – to hasło obec-
nego ŚDM. – Temat nadziei jest dla 
młodych ludzi bardzo ważny – 
mówi ks. Piotr Wawrzynek, die-
cezjalny duszpasterz młodzieży. 
– Chcemy, by poprzez ŚDM młody 
człowiek doświadczył nadziei, 
ale także stał się jej znakiem dla 
innych. Niedawne Krajowe Forum 
Duszpasterstwa Młodzieży odby-
wało się pod hasłem „Młodzież – 
prorocy nowej ery”. W tej „nowej 
erze” jest bardzo dużo beznadziei. 
Potrzeba ludzi, którzy będą proro-
kami nadziei; którzy zaświadczą 
o Bogu.

Daj się zaskoczyć
Spotkanie podzielono na kilka 

etapów. W samą Niedzielę Palmową 
sporo wydarzy się u stóp kościoła 
pw. Świętego Krzyża. – Na scenie 
pod kościołem będzie trwać mo-
dlitwa uwielbienia; usłyszymy 
także świadectwa ludzi, którzy 
doświadczyli w swym życiu 
spotkania z Chrystusem. Nie za-
braknie muzyki, a specjalna pan-
tomima ukaże wjazd Pana Jezusa 

do Jerozolimy – tłumaczy Robert 
Ruszczak ze wspólnoty Hallelu Jah, 
która zajmuje się prowadzeniem 
tej części spotkania. Szczególnym 
przeżyciem będzie procesja z pal-
mami do katedry. Nie zdradzając 
wszystkich szczegółów, trzeba 
zauważyć, że na jej uczestników 
czekają niespodzianki – dość 
powiedzieć, że w procesji będzie 
prawdopodobnie uczestniczył… 
prawdziwy osiołek, mieszkaniec 
ZOO. Członkowie pochodu usłyszą 
również wezwanie do nawrócenia, 
płynące z ust zupełnie niezwykłej 
osoby, jakby żywcem przeniesionej 
z odległych tysiącleci.

Twórcze forum
Tegoroczny ŚDM dla niektó-

rych zacznie się właściwie... po-
nad tydzień wcześniej. W sobotę 
28 marca Diecezjalne Duszpaster-
stwo Młodzieży oraz wspólnota 
„Dom na Skale” organizują III 
Forum Młodzieży Archidiecezji 
Wrocławskiej. – Pomysł zrodził się 
z potrzeby spotkania i wymiany 
doświadczeń między młodymi 
ludźmi zaangażowanymi głębiej 
w życie Kościoła – mówi organi-
zatorka Magda Szczęśniak. – Fo-
rum ma też charakter formacyjny. 
Otworzy je Msza św., potem nastąpi 

konferencja poświęcona orędziu 
Benedykta XVI i dzielenie się mło-
dych ludzi tym, co papież do nich 
mówi. Chcemy doświadczyć tego, 
że on zwraca się nie tylko do księży, 
kleryków czy studentów teologii, 
ale do „zwykłych” ludzi, takich jak 
każdy z nas.

Ważnym punktem spotkania 
będą specjalne warsztaty. – Chce-
my w twórczej pracy grupowej 
wyrazić przesłanie orędzia; ukazać 
je w rozmaitych formach – tłuma-
czy M. Szczęśniak. – Przez panto-
mimę, plakat, piosenkę, pomnik 
zbudowany z ludzkich ciał. Chodzi 

o to, by ludzie z różnych środowisk, 
z różnymi talentami, doświadczyli, 
że warto współpracować z innymi; 
że wiele dobrego może wyniknąć 
z otwarcia się na pomysły i wizje 
innych ludzi, pochodzących z róż-
nych wspólnot czy ruchów religij-
nych. Na co dzień często za bardzo 
jesteśmy zamknięci tylko w swoim 
środowisku.

Co się wydarzy w czasie spo-
tkań na Ostrowie? Na pewno warto 
sprawdzić to osobiście. Wielkanoc-
ne palmy w tym roku będą pełne 
nadziei.

Agata Combik

Światowy Dzień Młodzieży w archidiecezji wrocławskiej

Palmy i nadzieja

Program wrocławskich obchodów  
XXIV ŚDM
Forum Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej – 28 marca
spotkanie w niedzielę Palmową – 5 kwietnia
15.30 – apel młodych i rozważanie orędzia na ŚdM przy kościele 
pw. Świętego krzyża na wrocławskim Ostrowie Tumskim, 
16.10 – procesja do archikatedry, 
16.30 – uroczysta eucharystia pod przewodnictwem 
bp. A. siemieniewskiego
spotkanie w niedzielę Palmową jest otwarte dla wszystkich, 
natomiast forum przeznaczone jest dla osób zaangażowanych 
głębiej w życie kościoła (przede wszystkim dla liderów 
młodzieżowych grup parafialnych, ruchów i stowarzyszeń) 
i wymaga wcześniejszego zgłoszenia się. szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie www.ddm.wroc.pl.

Poprzedni ŚDM we Wrocławiu

Niedziela Palmowa 
na Ostrowie 
Tumskim może 
okazać się 
zaskakująca. 
Muzyka, świadectwa, 
pantomima 
i poprzedzająca 
Mszę św. procesja 
z palmami, w której 
pojawią się 
niezwykłe postacie, 
przeniosą nas 
do Jerozolimy, w tłum 
ludzi witających 
Zbawiciela.
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„Grzech człowieka ostatecznie zwyciężyłby 
(…), gdyby w dynamizm dziejów nie weszło 
owo misterium pietatis, by odnieść zwycię-
stwo nad grzechem”.

T e słowa Jana Pawła II dobrze oddają treść, 
którą odkrywa przed nami wystawa, trwają-

ca we Wrocławiu do końca marca, organizowana 
pod patronatem Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych. Olga 
Pleśniak, współorganizatorka 
i współautorka wystawy, jej cel 
wyraziła w sformułowaniu: „we-
ryfikowanie własnego sumienia”. 
I rzeczywiście, chociaż prezento-
wane dzieła polskich artystów 
nawiązują do tajemnic przeży-
wanych przez katolików w ciągu 
całego roku liturgicznego, wy-
stawa może stać się dodatkowym 
impulsem do wielkopostnego 
nawrócenia.

Ułatwieniem jest rozmiesz-
czenie należących do niej dzieł 
w trzech miejscach: w Panoramie 

Racławickiej (gdzie ekspozycja nosi tytuł „Boże 
Narodzenie”), w Klubie Muzyki i Literatury 
przy placu T. Kościuszki (pod nazwą „Zaślu-
biny Boga z człowiekiem”) oraz w kościele św. 
Marcina („Palenisko duszy”). 

Św. Marcin, ze swymi surowymi mura-
mi i małymi oknami, pomaga we wstąpieniu 
w oczyszczający ogień, wychodzący z dzieł Je-

rzego Kapłańskiego, aby poddać 
naszą ludzką miłość oczyszcza-
jącemu działaniu Bożej miłości. 
Chrystus powiedział przecież, 
że przyszedł rzucić ogień na zie-
mię, a my, jak twierdzi ks. Wło-
dzimierz Wołyniec, możemy 
w tym ogniu widzieć żar Bożej 
do nas miłości. Tylko w niej 
zanurzeni, zdolni jesteśmy 
otworzyć się na prawdę o sobie, 
przyjąć ją i nawrócić się do Boga, 
a więc odpowiedzieć miłością 
na Jego miłość.

Konrad Dziadkowiak

felieton
Alicja Gębarowska

katechetka

Powiedzcie  
mojej mamie

E uro 2012, eurowaluta, 
eurodeputowany – do kanonu 

wyrazów rozpoczynających się 
od przedrostka „euro” dołączył jeszcze 
jeden – eurosieroty.
Eurosierot, czyli dzieci, których rodzice 
wyjechali do pracy za granicę, z roku 
na rok przybywa. Szacuje się, że w Polsce 
jest ich obecnie ponad 100 tys. Z danych 
Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty 
wynika, że problem eurosieroctwa 
najbardziej widoczny jest w powiecie 
kłodzkim. Tam blisko tysiąc dzieci 
zostało w kraju bez jednego lub dwojga 
rodziców. W jaki sposób długotrwała 
nieobecność rodziców może wpływać 
na dzieci? Nietrudno to sobie wyobrazić. 
Wystarczy zaledwie pięcioletnia – jak 
moja – praktyka pedagogiczna, by móc 
poczynić pewne spostrzeżenia.  
Kłopoty w nauce, problemy 
wychowawcze, skłonność do konfliktów 
z rówieśnikami – to główne objawy 
eurosieroctwa. Oczywiście nie można 
generalizować, bo wśród dzieci, 
zwłaszcza starszych, są i takie, które 
lepiej potrafią radzić sobie z sytuacją, 
w jakiej się znalazły. Nie wolno jednak 
zapominać, że dziecko potrzebuje przede 
wszystkim miłości i opieki ze strony 
rodziców. Opieki, którą w chwili chrztu 
św. swojego dziecka oboje rodzice 
przyrzekali przed Bogiem i przed 
Kościołem. 
Jeżeli zatem trzeba rzeczywiście 
wyjechać do pracy, może warto rozważyć 
taką sytuację, by wziąć dziecko ze sobą? 
Nie jest chyba złym pomysłem także 
i ten, by jedno z rodziców zostało 
z dzieckiem w kraju. Kiedyś po lekcji 
religii podchodzę do dziewięcioletniej 
Małgosi, która wyjątkowo mi tego dnia 
przeszkadzała. Proszę ją o dzienniczek, 
bo chcę wpisać informację dla rodziców 
oraz zaprosić ich na rozmowę do szkoły. 
Na to dziewczynka: „Proszę pani, moja 
mama jest w Niemczech, ale proszę 
do niej zadzwonić i powiedzieć, 
że nie potrzebuję pieniędzy. Chcę tylko, 
żeby przyjechała i była ze mną”… Wnioski 
chyba nasuwają się same.

W kilku słowach

Wystawa na Wielki Post

Misterium pietatis to sam Jezus Chrystus

Czy to cenzura?
Z niesmakiem przeczytaliśmy artykuł 

w numerze 8. „Gościa Niedzielnego” o uroczy-
stościach 25-lecia kościoła pw. św. Franciszka 
z Asyżu przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. 
Nie opiera się on na prawdzie. Nie jest prawdą, 
że kościół ten został zbudowany przez obecne-
go proboszcza ks. Kazimierza Srokę oraz przez 
ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Budowniczym 
zarówno tego kościoła, jak i wielu innych był 
śp. ks. prałat Stefan Wójcik. Ten wysiłek przy-
płacił utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią. 
Zmarł w 2001 r., a więc nie są to tak odległe 
czasy, aby nie można ich było odtworzyć. (…)

A co do samej uroczystości. Otóż w kościele 
św. Franciszka w czasie tej uroczystości zdecy-
dowana większość wiernych to byli przedsta-
wiciele Rodziny Radia Maryja z różnych parafii 
wrocławskich, a nawet spoza Wrocławia (były 
transparenty). Pytanie, ilu było samych parafian 
św. Franciszka i dlaczego tak mało? Jest to ważne 
pytanie.

Tak liczny udział wiernych spoza parafii 
zawdzięczamy Radiu Maryja oraz Telewizji 
Trwam, o których brak w artykule najmniejszej 
choćby wzmianki (cenzura?). To tylko dzięki tym 
mediom była tak dobra frekwencja. Również 
hierarcha odprawiający Mszę św. wspomniał, 

że transmisję przeprowadza radio i telewizja, 
ale nie wymienił (znów cenzura?) nazwy tych 
mediów (…)

Oburzeni parafianie  
św. Franciszka oraz Ducha Świętego

Od redakcji:
Drodzy Parafianie św. Franciszka oraz 

Ducha Świętego! Nasza relacja dotyczyła ob-
chodów 25-lecia parafii, a nie budowy kościo-
ła. Tekst opisywał proces budowania parafii 
jako  wspólnoty wspólnot. Zapewne dlatego 
nie został wspomniany ks. Stefan Wójcik, któ-
rego zasług w dziele budowania nowych ko-
ściołów nikt nie kwestionuje. Przyznajemy jed-
nak, że było to z naszej strony niezręcznością, 
za którą przepraszamy. Jeżeli chodzi o trans-
misję z jubileuszowej Mszy św., to nie mamy 
zwyczaju wymieniać mediów, które transmi-
tują relacjonowane przez nas uroczystości. 
Skupiamy się na sednie wydarzenia i nie można 
nazywać tego cenzurą. Gdybyśmy tak robili, 
to musielibyśmy przy okazji każdej Eucharystii 
sprawowanej przez biskupa w katedrze pisać, 
że transmitowana jest przez Radio Rodzina 
i relacjonowana np. przez „Niedzielę” czy inne 
media. Media pełnią rolę służebną i tak trak-
tujemy naszą pracę, starając się unikać auto-
celebracji i wysuwania się na pierwszy plan.
 Ks. Andrzej Jerie

wroclaw@goscniedzielny.pllisty

Praca Jerzego Kapłańskiego
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Twarze i nie tylko
Wystawa Marleny Nizio, uczen-
nicy Jerzego Nowosielskiego, 
zostanie otwarta we wrocławskim 
Muzeum Archidiecezjalnym przy 
pl. Katedralnym 16 we Wrocławiu 
24 marca o godz. 17.00. Wśród pre-
zentowanych prac zobaczymy 
dzieła o tematyce sakralnej oraz 
portrety.

Czas wybrać  
szkołę
Dzień otwartych drzwi w sale-
zjańskim liceum przy ul. Mło-
dych Techników 17 we Wrocławiu 
odbędzie się 28 marca. O godz. 
10.00 i 10.40 można uczestniczyć 
w otwartych lekcjach; na 11.35 
zaplanowano spotkanie z dyrekto-
rem i uczniami, następnie prezen-
tację multimedialną o szkole, pre-
zentację i relację uczniów na temat 
projektu SYBERIA 2008 oraz 
zwiedzanie szkoły. Więcej infor-
macji o salezjańskim LO na stronie  
www.liceum-wroc.salezjanie.pl.

Medycyna 
u salezjanów
Interaktywny wykład dla 
gimnazjalistów i uczniów szkół 
średnich pt. „Ofiary wojny domo-
wej – leczenie rekonstrukcyjne 
kończyn w Sierra Leone” wygłosi 
28 marca o godz. 13.00 w salezjań-
skim LO przy ul. Młodych Tech-
ników we Wrocławiu dr Adam 
Domanasiewicz – chirurg, mikro-
chirurg, traumatolog, ordynator 
Szpitalnego Oddziału Ratunko-
wego Szpitala Powiatowego im. 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 
koordynator doboru chorych 
do transplantacji kończyny, 

uczestnik misji humanitarnej 
leczenia rekonstrukcy jnego 
kończyn ofiar wojny domowej 
w Sierra Leone. Grupy zorganizo-
wane proszone są o telefoniczne 
zgłoszenie w sekretariacie liceum 
(71 373 45 31).

Dzieci i papież
IV Międzyszkolny Konkurs 
„Jan Paweł II  – nasz papież” 
organizuje SP nr 22 we Wro-
cławiu. Konkurs, nad którym 
honorow y patronat objęli bp 
A. Siemieniewski i rektor PWT 
ks. prof. Waldemar Irek, prze-
znaczony jest dla uczniów kl. 4–6 
szkół podstawowych Wrocławia 
i okolic. Odbędzie się 15 maja br. 
Więcej informacji o formie kon-
kursu, warunkach uczestnictwa 
oraz zakresie tematycznym pytań 
– http://sp22.edupage.org/, tel. 
0691 946 693; 0607 850 054, dorot-
kat@poczta.onet.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są do  
końca marca. 

Wrocławski Kościół 
w mediach
Aktualne informacje z życia archi-
diecezji wrocławskiej – i nie tylko 
– znajdziesz na falach Katolickiego 
Radia Rodzina (92 FM).

Wiadomości na temat Kościoła 
w trzech dolnośląskich diece-
zjach – legnickiej, świdnickiej 
i wrocławskiej – szukaj również 
w TVP3, gdzie w każdą sobotę 
o godz. 16.45 emitowany jest pro-
gram „W kręgu wiary”. •

zapraszamy

W lut y m pożegnaliśmy 
ks. Mieczysława Durkowskiego. 
Ponad pół wieku służył z odda-
niem Bogu i ludziom.

U rodził się 11 marca 1929 r. 
w Twierdzy, w powiecie 

Mościska w woj. lwowskim. Wojnę 
przeżył w Twierdzy, a w lipcu 
1945 r. wraz z rodzicami wyjechał 
na ziemie odzyskane. Osiedlili się 
w Przewornie w powiecie strze-
lińskim. Naukę kontynuował 
w gimnazjum i liceum w Strzelinie. 
Po studiach w seminarium du-
chownym we Wrocławiu, wiosną 
1955 r., otrzymał święcenia kapłań-
skie. Pracował w kilku parafiach 
na Dolnym Śląsku – łącznie ponad 
54 lata. Po przejściu na emerytu-
rę zamieszkał w Domu Księży 
Emerytów przy ul. Katedralnej 
we Wrocławiu.

Praca duszpasterza po wojnie 
była szczególnie niebezpieczna. 
Na Dolnym Śląsku osiedliło się 
wielu Polaków ze wszystkich 
stron Polski i Europy. Wszyscy 
mówili po polsku, ale mieli różne 
nawyki, zwyczaje, inną mental-
ność (…) Dochodziła do tego urzę-
dowa walka z Kościołem ze strony 
UB, SB i rządu. Dotykało to rów-
nież ks. Mieczysława. Tylko dzięki 
jego różnorakim umiejętnościom 
i zdolnościom organizacyjnym, 
nieugiętej postawie i uporowi 
oraz wsparciu wiernych docho-
dziło do porozumienia z władza-
mi cywilnymi (…). Organizował 
pomoc charytatywną dla Polaków 
na Wschodzie, wspierał duchowo 
i materialnie tamtejsze kościo-
ły (…) Swoją postawą zasłużył 
na naszą wdzięczność i pamięć. 
 Józef Oleszek, kuzyn zmarłego

Wspomnienie zmarłego kapłana

Nie zapomnimy

Konferencja 
pod tym hasłem 
odbędzie się 24 marca 
o godz. 18.00 w sali 
konferencyjnej 
Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich – 
w tzw. Starej Plebanii 
przy pl. bp. Nankiera.

W programie przewidziano 
prelekcje posła Kazimierza 

Michała Ujazdowskiego (jednego 
z inicjatorów uchwały Sejmu 
RP wprowadzającej Narodowy 
Dzień Życia), Grzegorza Górnego 
– redaktora naczelnego „Frondy”, 
Wiesławy Stefan z Instytutu 
Pedagogiki UWr, Małgorzaty 
Kramarz – doradcy psychologicz-
no-pedagogicznego w Akademii 
Familijnej we Wrocław iu, 
Henryka Jaroszewicza z Fundacji 
Misja Rodzinna oraz Dominika 
Golemy – zastępcy dyrektora 
Departamentu Spraw Społecznych 
UM Wrocławia.

Na konferencję – nad któ-
rą honorow y patronat objęli 
abp M. Gołębiewski i prezy- 
dent R. Dutkiewicz – zaprasza 
Wrocławski Komitet Obcho- 
dów Narodowego Dnia Życia, 
tworzony przez Centrum Kon-
serwatywne, wrocławski oddział 
Katolickiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana”, Wrocławskie 
Porozumienie na rzecz Dziecka 
i Rodziny oraz Fundacja Misja 
Rodzinna. •

24 marca – Narodowy Dzień Życia

Stawiam na rodzinę
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Wielkie otwarcie. 
Królewski pałac 
we Wrocławiu? 
Wielu 
mieszkańców 
miasta nie ma 
pojęcia o jego 
istnieniu. 
A przecież stolica 
Dolnego Śląska 
była swego 
czasu jedną 
z siedzib króla. 
Jego rezydencja 
zyskuje teraz 
nowe oblicze. 
19 kwietnia 
jej komnaty 
otworzą się dla 
zwiedzających.

K r ó l e w s k i  g m a c h 
nie jest nam obcy. Stoi 
przy ul. Kazimierza 
Wielkiego; jeszcze 

kilka lat temu mieściło się w nim 
Muzeum Etnograficzne. Mało kto 
pamięta jednak o tym, że począ- 
wszy od 1750 r., kiedy Fryderyk II  
Wielki odkupił go od rodziny 
barona H.G. Spätgena, budynek 
ten był siedzibą królów pru-
skich. Wrocław był wtedy jedną 
z trzech stolic państwa pruskie-
go. W kwietniu, po długim i kosz-
townym remoncie, pałac zostanie 
udostępniony zwiedzającym jako 
nowy oddział Muzeum Miejskiego 
Wrocławia.

Tego jeszcze nie było
Co zobaczymy w środku? 

Najważniejszym wydarzeniem 
towarzyszącym otwarciu pałaco-
wych wnętrz będzie inauguracja 
wystawy „1000 lat Wrocławia”. 
– Nie znam drugiej wystawy 
w Polsce, ukazującej tak szerokie 

spektrum zagadnień związanych 
z tysiącletnią historią miasta, sta-
nowiącej tak wnikliwą syntezę jego 
dziejów – mówi dr Maciej Łagiew-
ski, dyrektor Muzeum Miejskiego 
Wrocławia. – Znajdzie się tu blisko 
3 tys. eksponatów. Oglądając je, 
usłyszymy jakby opowieści z róż-
nych światów, poczynając od od-
ległego średniowiecza, poprzez 
kolejne epoki, aż po rok 2000.

Krążąc po pałacowych wnę-
trzach, widz stanie się świadkiem 
stopniowych narodzin znanego 
nam miasta. Spojrzy w oczy wro-
cławskim Piastom, zajrzy na po-
bojowisko bitwy pod Legnicą. 
Wrocław z czasów przynależności 
do Korony Czeskiej ukaże się mu 
m.in. poprzez wspaniałe dzieła 
sztuki sakralnej, miasto z epoki 
Habsburgów – przez przedmioty 
związane z kupiectwem czy eks-
ponaty ukazujące burzliwe dzie-
je wrocławskiego uniwersytetu. 
Dalszy spacer zaprowadzi nas 
do komnat pruskich królów, 
umożliwi rzut oka na plany bi-
tew, jakie toczyli, na domostwa 
ówczesnych mieszczan. Poznamy 
klimat miasta z epoki rodzące-
go się nazizmu, życie wrocławian 
w czasie wojen światowych i realia 
nowej, powojennej rzeczywistości. 
Na dokładne zwiedzenie całości 
wystawy, aż po czasy współczesne, 
trzeba będzie zarezerwować kilka 
godzin.

Ogród, talerz i komnata
– Historia będzie tu opowie-

dziana poprzez przedmioty, re-
prezentujące w pewien sposób 
kolejne epoki – tłumaczy dyrek-
tor. – Zobaczymy jakby kamienie 
milowe dziejów miasta, ich wielką 
syntezę. Eksponaty niekoniecznie 
będą dziełami sztuki (choć ich tak-
że nie braknie), raczej przedmiota-
mi kultury materialnej. Znajdą się 
tu na przykład talerze, dzbanki, 

Historia w pig ułce

tekst
Agata Combik

acombik@goscniedzielny.pl

 Pochodzący z pierwszej połowy 
XVIII w. Pałac Królewski od dawna 

pełnił funkcje muzealne. W 1926 r. 
urządzono tu Muzeum Zamkowe, 

po II wojnie światowej Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne
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butelki, ale także militaria, rzemio-
sło artystyczne.

Co należy uznać za perełkę 
ekspozycji? – Wśród tej ilości eks-
ponatów trudno o jednoznaczny 
wybór – mówi M. Łagiewski – 
ale myślę, że wskazać można choć-
by na Pokój Beiersdorfów – ory-
ginalne wnętrze mieszczańskie, 
przeniesione żywcem do pałacu, 
zrekonstruowane komnaty królów 
czy – po raz pierwszy widoczne 
w tak dużej ilości – wyroby złot-
nicze, w tym niektóre nigdy dotąd 
nie pokazywane.

Oprócz wystawy hi-
storycznej na zwie-
dzających będzie 
czekać m.in. ga-
leria wrocław-
skiej sztuki, 
w której znaj-
dą się przede 
w s z y s t k i m 
dzieła z ostat-
nich 200 lat 
czy odrestau-
rowany baro-
kow y ogród. 
I n t e r e s u j ą c a 
może się okazać mu-
zyka z różnych epok, 

która zabrzmi w poszczególnych 
pomieszczeniach. Muzeum ma być 
placówką w pełni nowoczesną, wy-
posażoną w system wizualizacji, 
kioski multimedialne, stwarzającą 
możliwość interaktywnego zwie-
dzania. – Oprócz rozwiązań tech-
nicznych, praktycznie w naszych 
czasach niezauważalnych, jak odpo-
wiednie oświetlenie, klimatyzacja, 
rozmaite zabezpieczenia, będą tak-
że i takie, które widocznie zmienią 
sposób zwiedzania – mówi dyrek-
tor. – Choćby nowoczesne guide-
porty, umożliwiające wysłuchanie 

omówienia danego eksponatu 
dokładnie wtedy, gdy się 

do niego zbliżymy. •

Historia w pig ułce

Nieznany pałac
Dr Maciej 
Łagiewski
dyrektor Muzeum 
Miejskiego 
Wrocławia
– Przyzwyczailiśmy 

się, że w Polsce mamy  
dwa zamki królewskie  
– w krakowie i Warszawie. 
Tymczasem Wrocław też miał 
swoją królewską siedzibę. Był 
przecież przez pewien czas 
jedną z trzech stolic państwa 
pruskiego. Owszem, promując 
ten obiekt, dla jasności 
trzeba tłumaczyć, że nie była 
to stolica polskich władców, 
ale taka jest historia tego 
miasta. Trzeba ją poznawać 
i przyjmować w całej 
jej złożoności i bogactwie.
Można by się zastanawiać 
nad nazwą. Czasem mówi się 
o „Pałacu spätgena”, 
ale uważam, że to określenie 
jest nieadekwatne – odnosi się 
właściwie tylko do części 
pałacowego kompleksu 
(po odkupieniu pałacu 
od rodziny spätgena został 
on przecież rozbudowany). 
Obiekt był nazywany niegdyś 
zamkiem, ale w języku 
polskim słowo „zamek” raczej 
jest odnoszone do twierdzy, 
warowni. Uważam więc, 
że najlepiej mówić o Pałacu 
królewskim. 

Wrocławskie zamki
Pierwszy zamek książęcy powstał we Wrocławiu prawdopodobnie 
na przełomie tysiącleci na Ostrowie Tumskim. z wielokrotnie 
przebudowywanego kompleksu ocalały do dziś jedynie relikty. 
szczególną pamiątką po nim jest odbudowany po wojnie 
kościół św. Marcina. kolejną warowną siedzibą władców był 
sięgający Xiii wieku zamek, zwany z czasem cesarskim, stojący 
w miejscu gmachu głównego dzisiejszego uniwersytetu i kościoła 
uniwersyteckiego (jego zakrystia to jedyna widoczna pozostałość 
dawnej budowli). W obrębie Wrocławia znajduje się obecnie 
także pochodzący z Xii w. zamek w Leśnicy, dziś (po licznych 
przebudowach i odbudowach) służący jako centrum kultury. 
zamkiem nazywany był przez pewien czas otwierany obecnie 
Pałac królewski.

Król Fryderyk Wilhelm III,  
jeden z mieszkańców 
pałacu (portret autorstwa 
Ernsta Gebauera ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego 
Wrocławia) Na wystawie historycznej 

w pałacu zobaczymy 
m.in. fragment dyplomu 
Wilhelma Salomona 
Freunda z 1914 r., upamię-
tniającego zakończenie jego 
kadencji na stanowisku 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Wrocławia

Wystawa 
opowie m.in. 
o dziejach 
wrocławskiego 
uniwersytetu – 
tu św. Leopold 
polecający 
Madonnie 
Uniwersytet 
Wrocławski 
(ze zbiorów 
kościoła 
Imienia Jezus 
we Wrocławiu)Ar
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O dbędą się od 26 do 29 marca 
w paulińskim kościele przy 

ul. św. Antoniego we Wrocławiu, 
a poprowadzi je o. Zbigniew Ptak, 
przeor i kustosz Sanktuarium 
Rodzinnych Błogosławieństw 
w Leśniowie.

Sanktuarium znajduje się 
30 km od Jasnej Góry. Według 
podania, zatrzymał się tu książę 
Władysław, który wracał z Opola 
z obrazem nazwanym z czasem 
jasnogórskim. Doświadczywszy 
niezwykłego cudu, z wdzięczności 
pozostawił w Leśniowie figurkę 
uśmiechniętej Madonny. Fi- 
gurka jest tu czczona od 1382 r. 
Kilka lat temu w sanktuarium 
leśniowskim rozpoczęto praktykę 
rodzinnych błogosławieństw. 
Paulini, którzy są stróżami tego 
miejsca, udzielają indywidualnego 
błogosławieństwa rodzinom, dzie-
ciom, kobietom brzemiennym oraz 
małżonkom pragnącym odnowić 
swoje przyrzeczenia małżeńskie. 
Czynią to, aby umocnić rodziny, 
aby je bardziej związać z Bogiem, 
aby było w nich więcej prawdziwej, 
autentycznej i ofiarnej miłości. 
Do Sanktuarium Rodzinnych 
Błogosławieństw w Leśniowie 
Uśmiechnięta Madonna przyciąga 
każdego roku kilkadziesiąt tysięcy 
pielgrzymów z całej Polski.

Czym jest błogosławieństwo? 
To ono było ostatnim znakiem, 
jaki nasz Pan zostawił Kościołowi 
przed swoim wniebowstąpieniem. 
Jezus wyprowadził ich ku Betanii 
i podniósłszy ręce, pobłogosławił 
ich. A kiedy ich pobłogosławił, 
rozstał się z nimi i został un-
iesiony do nieba. Oni zaś oddali 
Mu pokłon i z wielka radością 
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 
przebywali w świątyni, wielbiąc 
i błogosławiąc Boga (Łk 24,50–
53). Źródłem i początkiem wszel- 
kiego błogosławieństwa jest Bóg. 
W biblijnym rozumieniu słowem 
błogosławieństwo określa się 
stan szczęścia, pomyślności, 

zadowolenia i dobroby t u. 
Błogosławić to obdarzyć kogoś 
życzliwością i wsparciem. Każdy, 
kto otrzymuje błogosławieństwo, 
zostaje zaproszony do uczest-
nictwa w Bożym szczęściu. Kiedy 
Bóg błogosławi osobiście albo 
za pośrednictwem innych osób, 
zawsze obecna jest Jego pomoc, 
głoszona łaska i wierność zawar-
temu przymierzu. Bóg bowiem 
obdarza błogosławieństwem, 
udzielając swojej dobroci albo 
ją zapowiadając.

Przyjęte z wiarą błogo- 
sławieństwo umacnia więzy 
rodzinne, prowokuje wszyst-
kich członków rodziny do 
błogosławienia się nawzajem. 
Uzdalnia ludzkie serce do 
przezwyciężania różnorakich 
trudności, jego wewnętrzny 
dynamizm przemienia znoje co- 
dziennych obowiązków w akt bez-
interesownej i ofiarnej miłości. 
Wszystkich spragnionych tego 
daru, zapraszamy!

O. Maksymilian Stępień OSPPE

Rekolekcje u paulinów

Znak błogosławieństwa
Rekolekcje 
wielkopostne  
w parafii pw. 
św. Mikołaja 
we Wrocławiu

26.03 czwartek
9.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w Biblii”
17.30 – nabożeństwo 
słowa Bożego: „Bóg Ciebie 
błogosławi”
18.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w Biblii”

27.03 piątek
9.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w nauczaniu kościoła” 
17.00 – liturgia pojednania: 
„Pojednanie jako 
błogosławieństwo”
18.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w nauczaniu kościoła”

28.03 sobota
9.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w życiu chrześcijanina”
17.30 – adoracja 
najświętszego sakramentu: 
„eucharystia jako największe 
Boże błogosławieństwo”
18.00 – Msza św. ze słowem 
Bożym: „Błogosławieństwo 
w życiu chrześcijanina”

29.03 niedziela
7.30 – Msza św. 
z błogosławieństwem dla 
samotnych
9.00 – Msza św. 
z błogosławieństwem kobiet 
ciężarnych
10.30 – Msza św. 
z błogosławieństwem  
dzieci
12.00 – Msza św. 
z błogosławieństwem  
rodzin
17.00 – gorzkie Żale 
z błogosławieństwem  
osób cierpiących
18.00 – Msza św. 
z błogosławieństwem 
odnowienia przysięgi 
małżeńskiej
20.00 – Msza św. 
z błogosławieństwem  
dla wszystkich

Błogosławieństwo kobiet oczekujących dziecka

Pragniesz dla swojej rodziny ożywienia miłości, umocnienia?  
Czujesz się jak spękana ziemia bez doświadczenia błogosławieństwa  
Bożego? Ojcowie paulini zapraszają na rekolekcje w duchu  
błogosławieństw rodzinnych.
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