
Abp Marian Gołębiewski, kard. Henryk 
Gulbinowicz i ks. prof. Józef Pater (rektor 

Papieskiego Wydziału Teologicznego) weszli 
w skład, powołanego do życia przez prezy-
denta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, komite-
tu, który ma za zadanie wspieranie organiza-
cji jubileuszu 60-lecia Polskiego Środowiska 
Naukowego na Dolnym Śląsku. Oprócz przed-
stawicieli władz lokalnych, członków Kolegium 
Rektorów Wrocławia i Opola oraz przedstawi-
cieli Kościoła rzymskokatolickiego pod pismem 

deklarującym wsparcie ko-
mitetu podpisali się przed-
stawiciele Kościołów lute-
rańskiego, prawosławnego 
i greckokatolickiego.
Centralne obchody uro-
czystości jubileuszowych 
naukowcy zaplanowali na 
15 listopada 2005 roku.

RAD

KOMITET OBCHODÓW 60-LECIA POLSKIEGO ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

 

Inicjator 
powstania 
komitetu 
prezydent 
R. Dutkiewicz 
oraz 
przedstawiciele 
lokalnych władz 
i abp Marian 
Gołębiewski

WROCŁAWSKI
30 stycznia 2005  nr 5/487

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

30  stycznia 2005

I

RA
D

EK
 M

IC
H

AL
SK

I

Tydzień modlitwy o jedność 

Czas odpowiedzialności
Wrocław przoduje 
w dialogu ekumenicznym. 

Taką opinię o stolicy naszej ar-
chidiecezji wypowiedziała ostat-
nio Polska Rada Ekumeniczna. 16 
stycznia, w kościele ewangelicko-
-augsburskim pw. Opatrzności Bo-
żej licznie zgromadzili się przed-
stawiciele religii chrześcijańskich, 
inaugurując Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Potrzebę wzięcia wspólnej 
odpowiedzialności za podział 
chrześcijaństwa przez wszystkie 
jego wyznania podkreślił abp Ma-
rian Gołębiewski. Uczestniczą-
cy po raz pierwszy we wrocław-
skim Tygodniu Modlitwy o Jed-
ność Chrześcijan wygłosił inau-
gurującą go homilię. Metropolita 
wrocławski, mówiąc o drodze do 
zjednoczenia tak wielu wyznań, 
podkreślił konieczność uwzględ-
nienia dwóch fundamentalnych 
aspektów jedności Kościoła: „Pi-
sma Świętego i wspólnej wielo-
wiekowej tradycji”.

Potrzebę budowania jedności 
powtórzył także bp Ryszard Bo-
gusz, zwierzchnik diecezji wro-

cławsko-szczecińskiej 
Kościoła ewangelicko-
-augsburskiego. Swoje 
słowo wygłosił w prawo-
sławnej katedrze pw. Na-
rodzenia Przenajświęt-
szej Bogarodzicy.

Spotkania Tygodnia 
modlitw odbywały się w 
siedmiu wrocławskich 
świątyniach różnych wy-
znań. Oprócz kościoła ewangelic-
kiego i katedry prawosławnej tak-
że w Biblijnym Seminarium Teo-
logicznym przy ul. św. Jadwigi 12 

oraz kościołach: polsko-
-katolickim, chrześcijan 
baptystów i ewangelic-
ko-metodystycznym. 
Zwieńczeniem tych dni 
była, 23 stycznia, nie-
dzielna modlitwa w znaj-
dującym się w „dzielni-
cy czterech świątyń” ko-
ściele rzymskokatolic-
kim pw. św. Antoniego. 

Tradycyjnie już na każdym spotka-
niu kazanie głosił duchowny inne-
go Kościoła chrześcijańskiego.

RADEK MICHALSKI

Zgromadzeni 
na pierwszym 
spotkaniu 
Tygodnia 
modlitwy 
zwierzchnicy 
Kościołów 
chrześcijańskich 
działających 
 we Wrocławiu
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WSPIERAJMY 
CARITAS!

Dlaczego przekażę jeden proc. 
swojego podatku dochodowe-
go na działalność wrocławskiej 
Caritas? 
  Wiele osób czeka na miej-
sca w domach opieki społecznej, a 
Caritas prowadzi placówki, w któ-
rych pensjonariusze są pod troskli-
wą opieką oddanego personelu.
  Córka znajomej korzysta 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Caritas. Nabyła praktyczne 
umiejętności i rozwinęła swoje 
zainteresowania.  
  Niewiele dzieci z naszej miej-
scowości wyjeżdżało na wakacje. 
Dzięki  Caritas pojechała liczna 
grupa, a niektóre dzieci po raz 
pierwszy w życiu zobaczyły morze.

Caritas Archidiecezji Wrocław-
skiej, ul. Katedralna 7, 50-328 
Wrocław, PKO BP S.A. III 
O/Wrocław, 22 1020 5242 0000 
2902 0137 9452.





G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
30

 st
yc

zn
ia 

20
05

II

Od dzieci dla dzieci
PREZENTY. Kosze z zeszyta-
mi, słodyczami, owocami i zabaw-
kami otrzymali wychowankowie 
Domu Dziecka w Bardzie śląskim, 
prowadzonego przez siostry ma-
rianki. Są to bożonarodzeniowe 
dary od dzieci z parafii w Wigań-
cicach, w dekanacie Ziębice. Ma-
luchy, zachęcone przez probosz-
cza ks. Wiesława Wójcika, znosiły 
przedmioty i produkty do żłóbka 
przez okres Bożego Narodzenia. 
W święto Trzech Króli do skład-
ki dołączyli się też dorośli. Dary 
zostały uroczyście przewiezione 

przez oficjalną delegację w nie-
dzielę 16 stycznia. Dzieci z Wi-
gańcic, goszcząc w Bardzie, wy-
stawiły też jasełka. Kilka tygodni 
wcześniej obejrzał je bp Józef Paz-
dur, chwaląc małych artystów. Bi-
skup senior z uznaniem wypowie-
dział się też o oryginalnej szop-
ce w kościele w Wigańcicach. W 
żłóbku, zamiast figury Dzieciątka, 
leży bochen chleba, symbol Eu-
charystii (szczególnie wymowny 
w Roku Eucharystii) i Pismo świę-
te – symbolizujące miejsca spo-
tkania z Chrystusem.

W SZKOLE PODSTAWO-
WEJ NR 93, 18 stycznia, odby-
ła się wzruszająca, radosna uro-
czystość. Kolędy, będące częścią 
przygotowanych przez gospoda-
rzy jasełek, wykonały dzieci z SP 
58, 74 i 108, z Zespołu „Kanonek” 
istniejącego przy Młodzieżowym 
Domu Kultury, z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 8 oraz ze 
scholi parafii pw. Opieki św. Józe-
fa. Na niepowtarzalny, bożonaro-
dzeniowy występ chórów, na tle 
pięknej scenografii, przybył pre-

zydent Wrocławia Rafał Dutkie-
wicz, przedstawiciele władz lokal-
nych i oświatowych oraz Kościo-
ła, młodzież, nauczyciele i rodzi-
ce uczniów. „Jestem dumny, że 
mamy takie placówki oświatowe” 
– powiedział Jerzy Snerch, prze-
wodniczący Rady Osiedla Nad-
odrze, organizatora drugiej już 
tego typu imprezy. Podziękował 
dyrektor SP 93 Jolancie Sawickiej 
oraz wszystkim nauczycielom i 
opiekunom. Spotkanie zakończy-
ło wspólne kolędowanie.

II Nadodrzańskie Kolędowanie
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Dzieci z Wigańcic ze swoim Proboszczem zawiozły dary do Barda
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Ferie w seminarium
NA REKOLEKCJE zamknię-
te dla młodzieży męskiej szkół 
ponadgimnazjanych zaprasza 
Metropolitalne Wyższe Semina-
rium Duchowne we Wrocławiu. 
Ćwiczenia duchowe potrwają 
od 11 do 13 lutego. Ich pro-
gram obejmuje m.in. codzien-
ną Eucharystię, sakrament po-
jednania, nabożeństwa, konwer-
satoria, konferencje. Uczestnicy 
winni się zgłosić między godz. 

16.00 a 18.00, przywożąc ze so-
bą: skierowanie od swego dusz-
pasterza, śpiwór, rzeczy osobi-
ste, przybory do pisania, 30 zł 
jako opłatę za utrzymanie. Za-
lecane jest wcześniejsze zgło-
szenie udziału telefonicznie lub 
drogą elektroniczną.
Adres kontaktowy MWSD: pl. 
Katedralny 14, 50-329 Wrocław, 
tel. (71) 321 41 71, e-mail: ara-
decki@pft.wroc.pl

Liturgia bez barier

MSZE ŚW. dla głuchoniemych 
i słabosłyszących w kościele 
pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Jelczu-Laskowicach 
odbywają się w każdą trze-
cią niedzielę miesiąca, o godz. 
16.00. W liturgii, której prze-
wodniczy ks. Sławomir Fern-
holz, diecezjalny duszpasterz 
tego środowiska, uczestniczy 

do trzydziestu osób. Do nie-
dawna okazji do spotkań w 
szerszym gronie, poza Eucha-
rystią, było niewiele. W ubie-
głym roku, dzięki życzliwości 
Urzędu Miasta i Gminy, który 
dał pomieszczenie, członkowie 
grupy własnoręcznie urządzili 
klub, który sprzyja rozkwitowi 
życia towarzyskiego.

Uczestnicy Mszy św. spotkali się już przed kościołem

Z Herodotem
WROCŁAW. Ryszard Kapuściń-
ski spotkał się ze swoimi dolno-
śląskimi czytelnikami w Teatrze 
Polskim. Okazją do rozmowy i 
rozdania autografów, w ponie-
działkowy wieczór 17 stycznia, 
była promocja nowej książki pisa-
rza – „Podróże z Herodotem”. Za-
interesowanie spotkaniem prze-
szło najśmielsze oczekiwania or-
ganizatorów. Przybyło około... 
1000 osób. Mimo braku siedzą-
cych miejsc wszyscy mówili o spo-
tkaniu w superlatywach.
R. Kapuściński, dziennikarz, 
reporter, wieloletni korespon-
dent PAP, obecnie publikuje ja-
ko „wolny strzelec”.

Złoty wiek
PIERWSZA W POLSCE Aka-
demia Sztuki Trzeciego Wie-
ku rozpocznie we Wrocławiu 
działalność 14 lutego o godz. 
17.00. Powstaje ona dla osób 
dorosłych, które ze względu na 
wiek lub stan zdrowia zakoń-
czyły działalność zawodową, a 
wciąż pragną żyć aktywnie i re-
alizować swoje twórcze pasje. 
Będzie działała z ramienia To-
warzystwa Edukacji Otwartej, z 
oficjalnym poparciem Rektora 
wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Zajęcia będą się od-
bywały w siedzibie Autorskich 
Liceów Artystycznych przy ul. 
Robotniczej 36/38.
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Na zdjęciu od lewej R. Dutkiewicz i J. Snerch



Skaldowie w kościele pw. Świętej Rodziny

Moje Betlejem
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Prognozy na nowy rok

BUDOWAĆ!
BOGDAN LUDKOWSKI, WŁA-
ŚCICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA 
PROJEKTOWANIA I REALIZACJI 
BUDOWNICTWA „INTAKUS”. 

Dotkliwie od-
czuliśmy sprze-
daż rodzimych 
banków i in-
ne niekorzystne 
zmiany. Kryzys 

w naszej gospodarce zmu-
sił mnie do radykalnych ru-
chów oszczędnościowych, 
także redukcji zatrudnie-
nia. Niestety, w Polsce pra-
codawca zatrudniający wie-
le osób na umowę o pracę 
nie jest doceniany i pono-
si straty finansowe. W efek-
cie z trzystu stałych pra-
cowników zostało u nas 
stu. Jestem zdecydowanym 
eurosceptykiem i uważam, 
że Unia jeszcze nie ujaw-
niła, czym jest naprawdę, 
a my sprzedajemy Polskę 
za paciorki. Zachodnie fir-
my, budując u nas, zatrud-
niają swoich wykonawców. 
Przed majem ub.r. odwie-
dzałem szkoły, mówiąc o 
zagrożeniach. Te spotkania 
były dla mnie bardzo waż-
ne. Niestety, młodzież, któ-
ra jest naszą nadzieją, wy-
chowywana przez media 
wciąż słyszy, że liczy się tyl-
ko pieniądz i skuteczność 
działania. Odcinamy dzieci 
od dobrych tradycji i wzo-
rów, od korzeni, a to nie 
prowadzi do niczego do-
brego, także w biznesie.
Mimo to jednak patrzę na 
nowy rok z optymizmem. 
W budownictwie jest oży-
wienie, realizuje się wie-
le inwestycji. Oby nie wyni-
kały z nich afery, których w 
Polsce nie brakuje. W każ-
dej dziedzinie życia trzeba 
stanąć w prawdzie i nie ro-
bić niczego za wszelką cenę. 
Ewangelię trzeba potrakto-
wać na serio i stosować ją w 
codziennym życiu. To nasza 
szansa. Optymizmem napa-
wa też to, że Polacy wciąż 
mają ogromny potencjał. 
Jesteśmy kreatywni i wiele 
potrafimy.

Od niedawna w parafii pw. Świętej 
Rodziny na wrocławskim Sępolnie 
funkcjonuje Dekanalny Ośrodek 
Wspierania Rodziny.

Prowadzi wszechstronną 
działalność, a jednym z jej 
przejawów są cykliczne kon-
certy, cieszące się dużym po-
wodzeniem. Nowy rok rozpo-
częło misterium „Moje Betle-
jem” autorstwa popularnego 
zespołu Skaldowie. Dziekan i 
proboszcz ks. Janusz Prejzner 
zgotował prawdziwą ucztę 
duchową swoim parafianom, 
którzy wypełnili kościół po 
brzegi. Prezentacja kolęd, do 
których muzykę napisał Ja-
cek Zieliński, a słowa Leszek 
Aleksander Moczulski, na ta-
kie miano z pewnością za-
sługuje. Miał przeczucie re-
demptorysta o. Stanisław Go-
lec, proboszcz zaprzyjaźnio-
nej parafii pw. Matki Bożej 
Pocieszenia, przyjmując rolę 
współorganizatora tego nie-
zwykłego przedsięwzięcia i 
inicjatora prezentacji miste-
rium w telewizji „Trwam”. Re-
lacjonowała ona występ Skal-
dów na żywo, a jego obszer-
ne fragmenty jeszcze nie raz 
zagoszczą na telewizyjnej an-
tenie. 

Szczególny charakter mi-
sterium podkreślił termin 
koncertu Skaldów – 6 stycz-
nia, a więc w Dzień Objawie-
nia Pańskiego, co stworzyło 
klimat rzadkiej więzi pomię-
dzy artystami a blisko 2,5 ty-

siącem wier-
nych. Skal-
dowie, któ-
rzy występu-
ją w niezmie-
nionym skła-
dzie od 40 lat (to ewene-
ment w skali światowej!), są 
mistrzami budowania nastro-
ju zadumy, refleksji, a jed-
nocześnie profesjonalizmu i 
sztuki przez duże „S”. Orato-
rium „Moje Betlejem” wyko-
nują od 11 lat, ciągle dosko-
naląc jego treść i formę. Pięk-
ne kolędy z góralskimi akcen-
tami śpiewane przez Jacka 
Zielińskiego i jego córkę Ga-
brysię, przeplatane są narra-
cją, a raczej słowem ewange-
lizacyjnym, perkusisty zespo-
łu Jana Budziaszka.

Zapytany o ideę stworze-
nia oratorium Jacek Zieliń-
ski powiedział, że nie by-
ło w tym ani przypadku, ani 
tym bardziej cienia koniunk-
tury. Misterium powstało z 
potrzeb duchowych artystów 
i chęci wypowiedzenia się na 
tematy wiary, religii w takiej 
formie. Występ nie pozosta-
wił wątpliwości, co do tego, 
że są to odczucia autentycz-
ne, o czym świadczyła spon-
taniczna reakcja słuchaczy. 
Wielominutowe owacje spra-
wiły Skaldom niekłamaną ra-
dość i satysfakcję. Były też 
nagrodą dla towarzyszących 
im parafialnych scholi: mło-
dzieżowej i dziecięcej, które 
bardzo ubogaciły koncert.

WALDEMAR NIEDŹWIECKI

Na Popowicach

Jasełka
Diabelskie moce dwo-

ją się i troją przed Bożym 
Narodzeniem, aby ludzi skłócić 
ze sobą, popsuć atmosferę ocze-
kiwania na najważniejszy dzień 
w roku. O takiej anielsko-diabel-
skiej przedświątecznej atmosfe-
rze opowiadały jasełka, zapre-
zentowane przed Wigilią oraz w 
przeddzień Trzech Króli, w sa-
li św. Eugeniusza przy kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Pokoju 
na wrocławskich Popowicach. 
Obejrzało je ponad 1300 osób! 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 3 we Wrocławiu zaprezen-
towali przedstawienie pt „Aniel-
sko-diabelskie pomysły na bożo-
narodzeniową atmosferę wśród 
ludzi”, na podstawie opowiada-
nia ks. Mieczysława Malińskiego, 
w reżyserii Krystyny Minorowicz i 
Krystyny Budrewicz. Siedemdzie-
sięcioosobowy zespół wokalny i  
soliści pod kierownictwem Ewy 
Jurkiewicz, doświadczonego pe-
dagoga i członka Chóru Uniwer-
syteckiego „Gaudium”, wzbudzi-
li zachwyt wykonaniem kolęd i 
świątecznych pieśni. Wykorzysta-
no muzykę m.in. Modesta Mu-
sorgskiego i Zbigniewa Preisne-
ra. W spektaklu łącznie z aktora-
mi wystąpiło ponad 100 uczniów, 
co świadczy o rozmachu przed-
stawienia.

KAB

Skaldowie  
z członkami 

parafialnej scholi 
i ks. Januszem 

Prejznerem
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Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w Małkowicach 

to kolejna inwestycja wro-
cławskiej Caritas. Poświęcenie 
obiektu odbędzie się 3 lute-
go. Uroczystość rozpocznie się 
Mszą św. dziękczynną w miej-
scowym kościele, o godz. 11.00. 
Eucharystii będzie przewodni-
czył abp Marian Gołębiewski. 
Po liturgii zostanie wystawio-
na pantomima pt. „Światłość 
i Ciemność”, w wykonaniu 
uczestników Warsztatów, a o 
godz. 12.30 – poświęcenie i 
zwiedzanie Warsztatów przy 
ul. Klasztornej 1.

Caritas pomaga

Terapia



Sonda 

SEMINARYJNA RODZINA

KS. ADAM ŁUŹNIAK, 
WICEREKTOR MWSD

Formowanie mło-
dego człowieka w 
dobie powszech-
nego kryzysu au-
torytetów wy-
daje się szcze-

gólnie trudne. W młodych 
ludziach jest dużo kryty-
cyzmu. Potrafią jednocze-
śnie docenić autentyzm 
przełożonego i jego zaan-
gażowanie.

KS. TOMASZ ZAJĄC, 
DYREKTOR GOSPODARCZY MWSD

Szczególne sło-
wa wdzięczności 
należą się rolni-
kom, którzy każ-
dego roku obda-
rowują nas pło-

dami ziemi. Wdzięczni jeste-
śmy również przyjaciołom, 
którzy przekazują nam dat-
ki pieniężne. Ta pomoc jest 
przejawem troski o powoła-
nia kapłańskie.

KS. PIOTR JURZYK, 
PREFEKT MWSD

Najważniejszym 
zadaniem dla 
przełożonego 
jest być jak naj-
bliżej alumnów. 
Ta bliskość po-

zwala też lepiej przyjrzeć się 
sobie samemu, usłyszeć, jak 
się jest postrzeganym przez 
kleryków. Największą rado-
ścią jest obserwowanie ich 
duchowego wzrostu. 

KS. PAWEŁ CEMBROWICZ, 
OJCIEC DUCHOWNY MWSD

Wiele osób jest 
wrażliwych na 
świat ducha, po-
szukuje różnych 
form duchowo-
ści. Seminarium 

wychodzi naprzeciw tej po-
trzebie. Oprócz rozwoju in-
telektualnego jest ono szko-
łą modlitwy, poprzez liturgię, 
medytację, adorację. Uczy 
wrażliwości na Pana Boga i 
na drugiego człowieka.

W roku 2003 wrocławskie 
Metropolitalne Wyższe Seminarium 
Duchowne cieszyło się największą 
w Polsce liczbą zgłoszeń na I rok 
studiów. Niewiele mniej odnotowano  
ich w ubiegłym roku.  
Z ks. dr. Marianem 
Biskupem, rektorem MWSD,  
o formacji seminaryjnej  
rozmawia ks. Janusz Gorczyca.

KS. J. GORCZYCA: Czy pamięta 
Ksiądz Rektor swój pierwszy 
dzień w seminarium?

KS. M. BISKUP: – To była mo-
ja pierwsza samodzielna, tak 
daleka wyprawa w życiu. W 
mej pamięci tkwią pierwsze 
rozmowy z kolegami z roku, 
zapoznawanie się z sąsiadami 
z pokoju (nr 180 na III piętrze). 
W tamtych czasach (1965 r.) 
był zwyczaj, że dwóch alum-
nów z pierwszego roku miesz-
kało z kolegą z roku III. Na-
szym socjuszem (współlokato-
rem – przyp. red.) był obecny 
ks. prałat Józef Gołębiowski, 
proboszcz i budowniczy ko-
ścioła pw. Chrystusa Króla w 
Bolesławcu. Pamiętam, że był 
on świeżo po służbie wojsko-
wej i imponował nam solidno-
ścią i dyscypliną.

Pierwszy raz byłem w se-
minarium jako dziesięciolet-
ni chłopiec, kiedy mój brat 
Roman przyjmował święcenia 
diakonatu, ale niewiele z te-
go pamiętałem. Dlatego po-
znawanie wszystkich zakamar-
ków zaczęło się zaraz po roz-
pakowaniu rzeczy w pokoju. 
Ciekawe, że już po kilkudzie-
sięciu minutach niemal wszy-
scy z pierwszego roku spo-
tkaliśmy się nie na modlitwie, 
lecz w sali gimnastycznej. Ale 
niezapomniane wrażenie zro-

biła na mnie również pierw-
sza Msza św., w potężnej ka-
plicy, wypełnionej po brzegi 
alumnami ze wszystkich rocz-
ników. Imponujący, chóralny, 
mocny śpiew, który wtedy za-
brzmiał, słyszę do dziś.

Czy powołanie Księdza Rektora 
jest wynikiem zauroczenia star-
szym bratem?

– W pewnym sensie tak, ale 
nie do końca. Od dziecka, jako 
ministrant, uczestniczyłem w co-
dziennych Mszach św., ale nie 
stroniłem też od towarzystwa 
i rozrywki. Interesował mnie 
sport, granie w zespole muzycz-
nym. I choć wszyscy „proroko-
wali”, że powinienem pójść do 
seminarium, dokumenty złoży-
łem w szkole oficerskiej w Le-
gnicy, razem z sześcioma ko-
legami. Siedmiu innych 
wybrało seminarium, 
przez co nasz dyrektor 
został wyrzucony z pra-
cy za „nieodpowiednie 
kształtowanie świado-
mości młodzieży”.

Myśl o kapłaństwie 
pojawiła się gwałtow-
nie, po jednej ze Mszy 
św. niedługo po zdaniu matu-
ry. Kolega nalegał, abym powie-
dział, gdzie ostatecznie idę na 
studia (on wybrał seminarium). 
Ku swemu zdziwieniu sponta-
nicznie odpowiedziałem, że 
tam, gdzie on. Pan Bóg posta-
wił na swoim. Miałem bardzo 
dobre warunki do wzrastania w 
wierze. Wiele zawdzięczam ro-
dzicom. Mama była osobą bar-
dzo religijną, zaangażowaną w 
życie parafii, głównie przez tro-
skę o śpiew. W czasach, gdy la-
ikat niewiele jeszcze działał, 
ona często była animatorką ży-
cia religijnego wśród swoich 
koleżanek. Mimo ciężkiej cho-
roby doczekała święceń Romka. 
Zmarła niedługo po nich. 

No właśnie – rodzina. Ja-
kie miejsce powinna zaj-
mować na drodze do po-
wołania?

– Powinna dać pod-
stawy doświadczenia 
religijnego, życia wia-
rą zarówno w rodzi-

nie, jak i w parafii. W takiej sy-
tuacji klerycy mają solidny fun-
dament dla swego powołania. 
Niestety, dzisiaj rodzina prze-
żywa kryzys, który nie omija 
również domów, gdzie rodzą 
się powołania kapłańskie i za-
konne. Trzeba szczerze powie-
dzieć, że choć osoby takie są 
równie wartościowe jak te z re-
ligijnych rodzin, to jednak ma-
ją mniej pozytywnych doświad-
czeń i ich rozwój duchowy wy-
maga większego wysiłku. Trud-
no przecież spodziewać się po 
kleryku, który ma na przykład 
ojca ateistę (zdarzają się takie 
sytuacje), od razu tych samych 
postaw, co u przedstawiciela 
bardzo religijnej rodziny. 

Na drodze do kapłaństwa

Być dobrym człowiekiem

„Najważniejszą 
cechą 
kapłańskiego 
powołania jest 
bycie dla innych, 
ze względu  
na Chrystusa” 
– mówi  
ks. M. Biskup
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Prawie 40 lat minęło od cza-
su, gdy Ksiądz Rektor przekro-
czył progi tego domu. Na ile w 
tym czasie zmienili się adepci 
kapłaństwa?

– Niezależnie od epoki, 
młodzież łączy fakt, że jest 
pełna ideałów. Tak było kie-
dyś, tak jest i dzisiaj. Oczy-
wiście diametralnie zmieniło 
się otoczenie, w którym wzra-
sta młode pokolenie. Myśmy 
mieli mniej środków technicz-
nych, ale byliśmy bliżsi sobie, 
nie tylko w kaplicy, ale i na 
boisku, w sali gimnastycznej 
czy w świetlicy. Dziś owszem, 
sprawność techniczna młode-
go pokolenia może fascyno-
wać, ale widać w nim też spo-
ro wyobcowania, izolowania 
się od innych. W formacji se-
minaryjnej trzeba na to zwra-
cać baczną uwagę.

Ważne jest to, aby kan-
dydat do kapłaństwa przede 
wszystkim był dobrym czło-
wiekiem. Człowieczeństwo 

powinno emanować poprzez 
jego kulturę, takt, uprzej-
mość, otwartość na człowie-
ka, wyrozumiałość wobec in-
nych. W czasach, kiedy tak 
wiele jest wulgarności, niena-
wiści, wręcz niechęci wobec 
człowieka, kandydata na ka-
płana powinno cechować by-
cie dla innych, oczywiście ze 
względu na Chrystusa. I tu do-
chodzimy do serca formacji – 
stawanie się chrześcijaninem 
głoszącym ludziom Jezusa.

Na ile ewangelizacja jest na-
szym naturalnym płomieniem, 
a na ile można jej człowieka na-
uczyć. Jak równoważyć forma-
cję intelektualną i duchową?

– Płomień ten każdy z nas ma 
już od chrztu. Rzecz w tym, by go 
w sobie rozniecić. Jedni robią to, 
wybierając życie w rodzinie, a inni 
w kapłaństwie i życiu zakonnym. 
Pielęgnując w sobie ducha ewan-
gelizacji, człowiek odkrywa kolej-
ne płaszczyzny powołania, nieko-

niecznie zaraz na miarę Matki Te-
resy czy Jana Pawła II, ale równie 
cenne, na przykład  pracując z cho-
rymi, dziećmi czy z małżeństwami 
niesakramentalnymi.

Natomiast w formacji trze-
ba dbać o to, by wiedza nie była 
tylko sztuką dla sztuki. Przetwo-
rzona ma wzmacniać świadec-
two życia chrześcijańskiego. Ka-
płani ubogaceni w wiedzę stają 
się bardziej predysponowani do 
zadania zleconego im przez Je-
zusa: „Idąc, nauczajcie”. Więcej 
wiedzy to lepsza umiejętność ro-
zeznania sytuacji, dobrania od-
powiednich metod działania. Pa-
miętajmy, że dziś światu nie po-
trzeba nauczycieli, lecz świad-
ków. A jeżeli nauczycieli, to o ty-
le, o ile są świadkami.

Założenia teoretyczne forma-
cji są bardzo klarowne. Ale nawet 
najlepsze programy potrzebują 
osobistego zaangażowania stu-
denta. Wysiłek wychowawców 
sprowadza się jedynie do poma-
gania alumnowi w podejmowa-
niu osobistych wyborów. Im bar-
dziej zagłębi się w treści propo-
nowane mu w formacji, zechce 
je w sobie rozwijać, tym bar-
dziej będzie wzrastał i lepiej słu-
żył. To dotyczy zarówno jego ży-
cia duchowego, przyszłej posługi 
w konfesjonale, głoszenia kazań, 
jak i pracy w katechizacji, czy z 
grupami parafialnymi. 

Którzy klerycy czują się źle w se-
minarium?

– Ci, którzy zagubili powo-
łanie, albo nigdy go nie mieli, 
a przyszli tu na przykład pod 
presją rodziny bądź z nieszcze-
rych albo niejasnych pobudek. 
Mglistość celu nie motywuje do 
kroczenia naprzód, dlatego taki 
człowiek nigdy nie utrzyma się 
do końca i sam zrezygnuje z tej 
drogi. Czasem w podjęciu takiej 
decyzji pomagają mu przełoże-
ni. Ich obowiązkiem jest zarów-

no pomagać alumnom w umac-
nianiu powołania, jak i w odkry-
waniu prawdy o sobie. Zdarza-
ją się więc sytuacje, kiedy prze-
łożony rozważa wraz z mło-
dym człowiekiem, czy jednak 
jego powołanie życiowe nie po-
winno realizować się w rodzi-
nie. Takich decyzji nigdy nie po-
dejmujemy w pojedynkę, lecz 
z gremium wychowawców. Li-
czą się nie tylko ich spostrzeże-
nia, ale i opinia wspólnoty pa-
rafialnej, z której kandydat do 
kapłaństwa się wywodzi, jak i 
środowisk, w których odbywa 
praktyki duszpasterskie.

Mimo wszystko niektórzy od-
chodzą z kapłaństwa dopiero 
po święceniach.

– I to jest dramat. Nie tyl-
ko tego, który odchodzi, ale 
i Kościoła lokalnego, biskupa, 
ludzi, wśród których praco-
wał taki kapłan, a także semi-
narium. Warunki do wzrostu 
dajemy wszystkim jednakowe. 
Cóż zrobić, skoro różnie są 
wykorzystywane. Jedni docho-
dzą w kapłaństwie do wiel-
kich jubileuszy, a innym zdaje 
się brakować kondycji, by wy-
trwać do końca. Jest to najlep-
szy dowód na to, że podobnie 
jak o trwałość związku mał-
żeńskiego, tak i o kapłaństwo 
nieustannie trzeba się trosz-
czyć i je pielęgnować.

Odejścia z kapłaństwa nie 
możemy jednak oceniać wy-
łącznie z punktu widzenia czy-
jegoś sprzeniewierzenia się 
złożonej przysiędze. Powin-
niśmy też przyjrzeć się so-
bie. Może nawet trzeba ude-
rzyć się w piersi i przyznać, że 
przyczyniliśmy się do jakiegoś 
księżowskiego dramatu, mo-
że za mało modliliśmy się za 
naszych duszpasterzy. Kapła-
ni, to bogactwo całej wspólno-
ty i wszyscy musimy się o nich 
troszczyć.

O czym marzy Rektor semina-
rium?

– Przede wszystkim, żeby 
wszyscy diakoni doszli do świę-
ceń, a ci, którzy są na niższych 
rocznikach, by otrzymali łaskę ro-
zeznania powołania pozwalającą 
stwierdzić, że to jest faktycznie 
ich droga życia.  

Na drodze do kapłaństwa

Być dobrym człowiekiem
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Piętnastolecie modlitw Taizé we Wrocławiu

Szukając ciszy

Kiedyś przychodziło tu po kilkaset 
osób. Dzisiaj, piętnaście lat 
po pierwszym spotkaniu Taizé 
we Wrocławiu, jest ich mniej. 
Jednak ci, którzy zostali, 
nie ustają w gorliwości.

Przez most na Odrze prze-
jeżdża terkoczący tramwaj. Za-
raz za nim sznur samochodów, 
w którym jeden ze zniecier-
pliwionych kierowców naciska 
na klakson. Chłodny, stycznio-
wy wieczór, niewielu ludzi cho-
dzi po hałaśliwych jeszcze o tej 
porze ulicach w okolicy wro-
cławskiego Ostrowa Tumskiego. 
Również niewielu wie, a szko-
da, że w tej scenerii, w jednej 
z kaplic kościoła pw. Najświęt-
szej Maryi Panny na Piasku, spo-
tykają się na Eucharystii i śpie-
wie kanonów ci, którzy dali się 
zapalić duchowi modlitwy z Ta-
izé. Co tydzień spotykają się w 
rodzimych, parafialnych wspól-
notach, jednak raz w miesiącu, 
zwykle w pierwszą środę, zbie-
rają się razem w tym właśnie 
miejscu.

„Dla mnie, przez prawie 8 
lat, gdy byłem we Wrocławiu, 
modlitwa na Piasku była głębo-
kim i ożywiającym doświadcze-
niem” – mówi ks. Jacek Froniew-
ski. Jeszcze jako świecki uczest-
niczył w pierwszych modlitwach 
Taizé we Wrocławiu. „Tu odświe-
żałem swój kontakt z Bogiem 
i ludźmi” – dodaje. Dzisiaj, jak 
sam zauważa, jest tu już czwar-
ta, albo i piąta „grupa przewod-

nia”. Można jednak spotkać ta-
kich, którzy od 15 lat starają się 
być na każdym spotkaniu. Wszy-
scy za to pamiętają słowa listu, 
jaki do gromadzących się na Pia-
sku w 10-lecie spotkań wystoso-
wał br. Roger, założyciel wspól-
noty Taizé. Pisał w nim m.in.: 
„Dlaczego jest u nas ta głębo-
ka sympatia do Polski? Ponie-
waż u wielu Polaków ze wzru-
szeniem odkrywam pokorne za-
ufanie do Boga”. 

Tę sympatię odwzajemniają 
wrocławianie. To właśnie w sto-
licy naszej archidiecezji działają 
jedne z najliczniejszych w kra-
ju grupy związane ze wspólno-
tą braci z Taizé. Wszystko wska-
zuje na to, że będą istnieć nadal. 
Dlaczego? Bo świat, każdy żyją-
cy na nim człowiek, potrzebu-
je ciszy w całym swoim codzien-
nym zaganianiu.

RADEK MICHALSKI

Przed tym krzyżem, na modlitwie śpiewem, gromadzą się raz w miesiącu 
ludzie z wrocławskich wspólnot Taizé 
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ORGANIZATORZY 
MODLITW TAIZÉ

w kościele pw. NMP na Piasku zapra-
szają na jubileuszowe spotkanie w 
15-lecie ich rozpoczęcia. Odbędzie się 
ono w środę, 2 lutego 2005 r.
Plan spotkania: 17.30 próba śpie-
wu, 18.30 Msza święta, 19.15 modli-
twa kanonami. 
Po modlitwie zaplanowano wieczorne 
spotkanie przy ciastku i herbacie.



We wrocławskim kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju 
w sobotni wieczór 15 sty-
cznia odbyły się „X Spotkania  
Muzyczne u Oblatów”. 

Na zaproszenie działającego 
przy parafii Kameralnego Chóru 
Męskiego Cantilena przybyły in-
ne zespoły, które najpierw swo-
im śpiewem upiększyły obrzędy 
Mszy św.

Spotkania rozpoczął pro-
boszcz, o. Mieczysław Hałasz-
ko – w zwięzłej prelekcji przy-
pomniał, że kolęda to także mo-
dlitwa rozwijająca się przez stu-
lecia.

Jako pierwsi śpiewali, wyróż-
niani na wielu konkursach, go-
spodarze pod dyrekcją Adama 
Rajczyby. Zaprezentowali 9 róż-

norodnych i pięknych kolęd, z 
popularną „Gdy śliczna Panna”. 
Zespół Muzyczny przy Duszpa-
sterstwie Akademickim „Macie-
jówka” wykonał znane utwory 
„Mizerna cicha”, „W żłobie leży” 
przy gitarowym akompaniamen-
cie. Chór Kameralny Politechniki 
Wrocławskiej Consonanza zabrał 
słuchaczy na wycieczkę przez 
różne kraje i wieki, śpiewając pa-
storałki z różnych stron Polski. 
Najstarsza „Już Cię żegnamy” po-
chodziła z 1551 roku. W repertu-
arze znalazły się też pieśni bożo-
narodzeniowe z Białorusi, Nigerii 
i Hiszpanii.

Spotkania tradycyjnie zakoń-
czyło wspólne wykonanie kolę-
dy, tym razem łacińskiej „Chri-
stus natus est nobis”.

TB

Zmar Edward Chłopecki, ojciec 
ks. Stanisława Chłopeckiego, 
dziekana i proboszcza parafii pw. 
Świętej Faustyny w Górze  Śląskiej.

Pogrzeb odbył się 29 grud-
nia w Węglińcu (diecezja le-
gnicka). Przy trumnie zgro-
madziła się rodzina zmarłe-
go – żona Maria, ks. Stanisław  
i czworo rodzeństwa oraz sąsie-
dzi i znajomi śp. Edwarda. Na 
uroczystość przybyło 40 księży z 
diecezji legnickiej, wro-
cławskiej, świdnickiej i 
zielonogórsko-gorzow-
skiej. Z Góry Śląskiej 

przyjechali ks. Marek Biały, 
proboszcz parafii pw. św. Ka-
tarzyny, przedstawiciele wier-
nych, a także oficjalna delega-
cja burmistrza.

W homilii bp Edward Ja-
niak powiedział między inny-
mi: „Choć śp. Edward Chłopec-
ki nie skończył wyższych szkół, 
bardzo kochał książki, groma-
dził je, czytał, zachęcał z żoną 
Marią pięcioro własnych dzieci 
do nauki. Był głęboko wierzą-

cy; wiedział, że cen-
trum życia religijnego 
jest Msza św.”.

JÓZEF ŁABISZEWSKI

Pogrzeb ojca kapłana

Przykład wiary
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Uroczystość 
na cmentarzu 
w Węglińcu

Niech muzyka przemówi

Kalejdoskop kolęd
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Oryginalne jasełka przedszkolaków z Milicza

W drodze 
do stajenki

„Była w dziejach taka Noc 
jedyna” – wybrzmiały słowa 
sześcioletniego Patryka.

Kościół wypełniła płynąca z 
oddali instrumentalna wersja ko-
lędy „Mizerna cicha”. Józef i Ma-
ryja podążali do Betlejem, szuka-
jąc noclegu. W świątyni rozległo 
się głośne pukanie do bram do-
mostw oraz bezlitosne, suche od-
powiedzi: „Nie ma miejsca, idźcie 
sobie dalej!”. Jednak troskliwy Jó-
zef nie zniechęcał się obojętno-
ścią ludzi i wytrwale pytał. Nie-
stety, gdy otworzyły się okienni-
ce kolejnego domu, znów usły-
szał nieprzyjazny głos: „Dla bieda-
ków u nas miejsca nie ma!”. Trudy 
i cierpienia Świętej Rodziny ukoił 
Anioł, wskazując drogę do betle-
jemskiej szopki.

 W niedzielne popołudnie 16 
stycznia kościół pw. św. Micha-
ła Archanioła w Miliczu wypełni-
li wierni, przybyli na przedstawie-
nie jasełkowe „W drodze do sta-
jenki”. Przygotowali je mali arty-
ści z przedszkola parafialnego (na 
zdjęciu). Pierwsza część trwają-
cego pół godziny spektaklu by-
ła smutną zadumą nad sentencją: 
„Nie było miejsca dla Ciebie”. Tek-
sty wygłaszane przez dzieci nasu-
wały skojarzenie, że współcześnie 
w wielu domach i sercach też nie 
ma miejsca dla Boga. Druga część 
jasełek, obfitująca w kolędy, za-

praszała do radosnego przeżywa-
nia narodzin Dzieciątka Jezus. Do 
stajenki przybywali cisi i skrom-
ni pasterze składający podarki: 
ser, śmietanę, serdaczek. Tańczy-
li z ciupażkami w rytm kolędy 
„Przybieżeli do Betlejem”. Żywio-
łowy diabełek – pięcioletni Pawe-
łek oświadczył: „I ja dzisiaj duszę 
Bogu zaprzedałem i o wybacze-
nie Jezuska błagałem”. Skromną 
szopkę ze słomianym dachem wy-
pełniali goście, pragnący pokło-
nić się Narodzonemu. Uwagę wi-
dzów przykuł łagodny i pociesz-
ny baranek – czteroletni Kacper. 
Nastrojową atmosferę podkreśla-
ły zapalone lampiony, zawieszone 
przy ławkach widzów. Starannie 
dobrane teksty, akcentujące war-
tość dobra, miłości, prawdy spra-
wiały, że na skupionych twarzach 
parafian malowały się wzrusze-
nie i radość. O oprawę artystycz-
ną i dekoracje zadbały nauczyciel-
ki, stroje wykonali rodzice wycho-
wanków.

Ks. Sebastian Kowalski, pro-
wadzący katechezę w przedszko-
lu, podziękował wykonawcom 
słowami: „Mali artyści, a zarazem 
wielcy”. Pogratulował 10-letniej 
tradycji przedstawień sławiących 
cud narodzin Jezusa. Wszystkie 
dzieci otrzymały cukierki, prze-
kazane przez proboszcza, ks. Ja-
na Przytockiego, z inicjatywy któ-
rego w 1992 roku powstało para-
fialne przedszkole. PP

U nauczycieli

Opłatek 
Jasełka, zaprezentowane przez 
młodych aktorów ze Szkoły 
Podstawowej nr 58, dosko-
nale wprowadziły w klimat 
bożonarodzeniowej radości.

Członkowie i sympatycy Kato-
lickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców i Duszpasterstwa Na-
uczycieli zebrali się 16 stycznia 
na spotkaniu opłatkowym. Dusz-
pasterz tego środowiska, ks. dr 
Robert Zapotoczny, życzył przy-
byłym, aby byli zawsze znakiem i 
świadkiem w przekazywaniu mło-
demu pokoleniu wartości, w któ-
re wierzą. 

Po życzeniach zebrani przeszli 
do kościoła pw. śś. Piotra i Paw-
ła na koncelebrowaną Mszę św., 
której przewodniczył ks. Tade-
usz Zajkowski. W homilii ks. An-
drzej Tomko, wykładowca PWT, 
powiedział: „Rok Eucharystii po-
winien być wyzwaniem dla każde-
go człowieka, szczególnie zaś dla 
tych, którzy są powołani do wy-
chowywania młodego pokolenia. 
Współczesny świat chce wyrwać 
człowiekowi największe warto-
ści: miłość, czułość, małżeństwo, 
przyjaźń, więzi dobrosąsiedzkie. 
Starajmy się je chronić”.

Po Eucharystii był słodki 
poczęstunek i wspólne kolę-
dowanie.

BOŻENA ROJEK

Jeszcze świątecznie

Kolędowali
Na wspólne kolędowanie 

zgromadzili się w niedziel-
ne popołudnie 16 stycznia miesz- 
kańcy wspólnoty pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Jelczu-Laskowicach. 
Styczniowe spotkanie, na któ-
rym kolędy przeplatały się z po-
ezją i świątecznymi rozważania-
mi, zainicjowała grupa parafian 
– muzyków z wykształcenia i 
zamiłowania. „Chcemy zaprosić 
jak najwięcej osób – mówi jed-
na z organizatorek – do przeży-
wania Bożego Narodzenia po-
przez śpiew i grę na różnych in-
strumentach”. AC

Wrocławskie chóry

Śpiewali 
dla 
Dzieciątka
V Wieczór Kolędowy u Chry-
stusa Króla odbył się w niedzielę, 
16 stycznia.

W prowadzonej przez księ-
ży salezjanów parafii pw. Chry-
stusa Króla we Wrocławiu, u 
stóp pięknego ołtarza, spotka-
ło się pięć różnorodnych wro-
cławskich chórów. Rozpoczął 
Chór Kameralny „Capella Ecu-
menica”, pod dyrekcją Adama 
Rajczyby. Zespół stale wystę-
pujący w ewangelickiej parafii 
pw. Opatrzności Bożej wykonał 
pastorałki w pięknym opraco-
waniu Henryka Botora. Kame-
ralny Chór Męski „Cantillena” 
należy do najstarszych wro-
cławskich zespołów. W więk-
szości zaprezentował ludowe 
pieśni bożonarodzeniowe z 
okolic Podhala, dobrze rozpi-
sane na męskie głosy.

Chór Akademii Medycznej 
słynie nie tylko z uświetniania 
wydarzeń akademickich. Pod 
wodzą Agnieszki Franków-
-Żelazny zabrzmiały najpięk-
niejsze kolędy, ciekawie po-
łączone i wykonane jako mo-
zaiki. Koncertujący od szes-
nastu lat chór „Maksymilia-
num”, z kościoła pw. św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, za-
prezentował różnorodne ko-
lędy. Zespołem od lat kieru-
je Marek Mikonowicz. Wywo-
dzący się ze środowiska kole-
jarzy chór „Harmonia-Sygnał” 
składa się z pasjonatów sztu-
ki śpiewaczej. Ma w swoim 
repertuarze także pieśni pa-
triotyczne, które zawsze wy-
wołują wiele wzruszeń wśród 
słuchaczy. Pod kierunkiem Ja-
na Sobieskiego wykonał pie-
śni tradycyjne oraz niezwykle 
lubianą kolędę „Wśród noc-
nej ciszy”.

Koncert z cyklu „Musica Sa-
cra” został zorganizowany pod 
patronatem Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr przy wspar-
ciu samorządu Wrocławia. TB
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Mali artyści w wieku od 3 do 6 lat zachwycili widownię



W leżącym  
na wschodniej granicy 
archidiecezji wrocławskiej 
Szymonkowie parafialna 
świątynia wygląda  
jak średniowieczna kaplica 
lub fragment bajkowego 
zamku.

Wzniesiony w pierw-
szych latach XX wieku 
kościół z czerwonej ce-
gły budowany był od po-
czątku w stylu neogotyc-
kim. Strzelista wieża, gru-
be mury zwieńczone ma-
łymi ozdobnymi basztami  
sprawiają, że można dać 
się nabrać i uznać świąty-
nię za dużo starszą.

W spadku 
po protestantach
Katolicy mieszkali na 

tych terenach już w śre-
dniowieczu, gromadząc 
się w drewnianej świątyni 
w Świniarach Wielkich. Po 
1945 roku i wkroczeniu 
na te tereny polskiej admi-
nistracji kościelnej przejęli 
protestancką świątynię w 
Szymonkowie, która  sta-
ła się siedzibą parafii. Od 
tamtego czasu posługiwa-
ło w niej 12 proboszczów. 
Trzynasty objął ją w paź-
dzierniku 2004 roku.

Rady sobie radzą

„Pierwsze, co uderzyło 
mnie po przyjeździe na tę 
placówkę – opowiada ks. 
Wojciech Miśkowiec, pro-
boszcz szymonkowickiej 
parafii – to rzadko spo-
tykana oddolna organiza-
cja parafian”. Jej poziom 
jest zaskakujący. Przy każ-

dym z dwóch kościołów 
działają rady parafialne, a 
obecnie konstytuuje się 
oddział Akcji Katolickiej, 
dodatkowo istnieje scho-
la, Żywy Różaniec, lektor-
ki i ministranci. Do każdej 
z tych grup należą zwykle 
inne osoby spośród 1000 
mieszkających w trzech le-
żących na terenie wspól-
noty miejscowościach.

To właśnie rady para-
fialne przygotowują naj-
ważniejsze dla życia spo-
łeczności inicjatywy. Sa-
me zbierają na nie fun-
dusze, prowadząc przy 
tym przejrzystą rachunko-
wość. „Dbają o wspólne 
przecież pieniądze – opo-
wiada ks. Wojciech – kie-
dy ludzie widzą, na co są 
wydawane, chętniej skła-
dają ofiary”.

Ostatnio rada z Szy-
monkowa przygotowała 
dwie ekipy kolędników. 
Chodzili od domu do do-
mu, śpiewali wspólnie z 
mieszkańcami, a zebrane 
w ten sposób datki, złożo-
ne na koncie parafii, cze-

kają na remont kościelne-
go dachu.

Czas spokoju 

Proboszcz oprowadza 
nas po plebanii. Jest dosyć 
spora – budowana z my-
ślą o przykościelnej kate-
chezie ma dwie większe 
sale. Jedna służy do spo-
tkań młodzieży. Po każdej 
wieczornej Mszy św. mo-
gą przyjść tutaj pograć w 
ping-ponga albo zwyczaj-
nie porozmawiać. Niedłu-
go zacznie działać biblio-
teczka ze słownikami i en-
cyklopediami. „Przyda się 
tym, którzy będą chcieli 
odrabiać tu lekcje” – do-
daje Proboszcz. 

Cieszy się, że trafił 
do takich miejscowości. 
Oprócz wspierania wier-
nych w ich inicjatywach, 
sam snuje plany na przy-
szłość. Z pomocą takich 
parafian z pewnością uda 
mu się je zrealizować, z 
korzyścią dla całej lokalnej 
wspólnoty. 

RADEK MICHALSKI

-

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szymonkowie

Zorganizowani ludzie 

wroclaw@goscniedzielny.pl
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ZDANIEM PROBOSZCZA
W Szymonkowie mamy ten komfort, na który mo-
gą sobie pozwolić tylko mniejsze społeczności – 
wszystkie uczęszczające do podstawówki dzieci 
należą do parafii. To ułatwia zarówno katechizo-
wanie, jak i kontakt z nimi podczas Mszy św.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja młodzieży 
gimnazjalnej, która musi dojeżdżać do sąsiednich 
miejscowości. Z sakramentem bierzmowania po-
czekamy, aż zbierze się większa grupa, która mo-
głaby do niego przystąpić.
Pracując w poprzednich parafiach, zauważyłem 
zależność pomiędzy bierzmowaniem a „znika-
niem” z kościoła młodych ludzi. Co z tego, że 
do sakramentu przystępowało czasem i po 400 
osób, skoro dla wielu z nich była to ostatnia wi-
zyta przed dłuższą, trwającą zwykle do ślubu 
przerwą. A i sam ślub w świątyni traktowali ra-
czej jak tradycję, czy zwyczaj. Trafiła mi się na-
wet para, która wprost, na rozmowie przed ślu-
bem, stwierdziła, że to po prostu „ładnie wyglą-
da na kasecie”.
Może powrót religii do szkół dokonał pewnej la-
icyzacji katechezy i w oczach uczniów sprowadził 
ją do rangi przedmiotu do zaliczenia, jak mate-
matyka czy język polski. Niektórzy myślą, że oce-
na bardzo dobra na świadectwie oznacza, że są 
bardzo dobrymi chrześcijanami, a przecież cho-
dzi tu o coś więcej. 

Zapraszamy na Msze św. 
  Szymonków: niedziela 8.30, 11.30, dni powszednie – 

17.00 (w okresie letnim 18.00)
  Świniary Wielkie: niedziela 10.00, dni powszednie  

– w czwartki 16.00 (w okresie letnim 17.00)
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KS. WOJCIECH 
MIŚKOWIEC

Święcenia  kapłańskie przy-
jął w 1983 roku w Krakowie. 
Pracował jako wikariusz  
m.in. w Bydgoszczy, Oleśnicy, 
a ostatnio Trzebnicy. Od paź-
dziernika podjął posługę 
proboszcza w szymonkowic-
kiej wspólnocie parafialnej.

W ołtarzu wzrok 
przyciąga figura 
Matki Bożej  
z Dzieciątkiem  
w oryginalnej 
ramie


