
„Odszedł Pasterz nasz, 
264. następca św. 
Piotra, Jan Paweł II... 
Ale czy odszedł?”.

To pytanie zadał 
wiernym bp Edward 
Janiak w czasie Mszy 
św. sprawowanej we wrocław-
skiej archikatedrze wieczorem 
8 kwietnia, w dzień pogrzebu 
Ojca Świętego. Przewodniczą-
cy Eucharystii Biskup zauwa-
żył, że nasza łączność z Janem 
Pawłem II nie słabnie po je-

go śmierci, ale „nabie-
ra nowej mocy”. Wyra-
ża się obecnie w pod-
jęciu jego duchowego 
testamentu. Po Mszy 
św. w świątyni odbył 
się koncert poświęco-
ny pamięci Ojca Świę-

tego. Połączone chóry akade-
mickie uczelni Wrocławia i Or-
kiestra Symfoniczna Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipiń-
skiego we Wrocławiu wykona-
ły „Requiem” Wolfganga Ama-
deusza Mozarta.       

W sobotę i niedzielę, 9 i 10 kwiet-
nia, z Rzymu wróciła większość 

polskich pielgrzymów. Wśród nich także 
Dolnoślązacy, którzy wybrali się w tę 
trudną, trwającą blisko dobę (w jedną 
stronę) podróż, jak kto mógł – autoka-
rami, pociągami lub prywatnymi samo-
chodami. Jedną z najliczniej reprezento-
wanych grup były duszpasterstwa akade-
mickie Wrocławia. Pierwsze autokary ze 
studentami dotarły pod mury Watykanu 

już w środę wieczorem. 
Reportaż z pobytu dol-
nośląskiej młodzieży 
w Wiecznym Mieście 
oraz relacja z pożeg-
nania Jana Pawła II 
przez młodych ludzi we 
Wrocławiu w następ-
nym numerze „Gościa 
Niedzielnego”. 

DOLNOŚLĄZACY WRÓCILI Z POGRZEBU PAPIEŻA-POLAKA

 

Młodzież 
przywiozła  
do Rzymu flagi 
Polski  
i Wrocławia. 
Część z nich 
udało się wnieść 
na plac przed 
Bazyliką  
św. Piotra
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Uroczysta 
Eucharystia  
w archikatedrze
wrocławskiej  
w dniu pogrzebu  
Jana Pawła II  

Tysiące wrocławian żegnało Jana Pawła II

Łączność trwa
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KS. JANUSZ GORCZYCA: Z jakimi 
wrażeniami wrócił Ksiądz Arcy-
biskup z Rzymu, z pogrzebu Oj-
ca Świętego?

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI: 
– Myślę, że z podobny-
mi, jakie stały się udzia-
łem wszystkich, zarów-
no osób obecnych na 
Placu św. Piotra, jak i 
tych przed telewizora-
mi na całym świecie. 
Pogrzeb Papieża z tak wiel-
kim udziałem pielgrzymów 
jest czymś niezwykłym. Poka-
zuje powszechne uznanie dla 
ogromnego wysiłku ewangeli-
zacyjnego podjętego przez Ja-
na Pawła II i konsekwentnie 
kontynuowanego przez niemal 
27 lat pontyfikatu.

A strona organizacyjna tego 
ogromnego przedsięwzięcia?

– Tym, co zadziwiło wszyst-
kich, był idealny porządek. 
Włosi stanęli na wysokości za-
dania. Cieszę się, że również 
polscy pielgrzymi, choć swą li-

czebnością w naturalny sposób 
mogli być kłopotliwi, nie przy-
sporzyli gospodarzom trudno-
ści. Wszyscy, z którymi się spo-
tkałem, wypowiadali się o Po-

lakach z wielkim uzna-
niem. Nie usłyszałem 
ani jednego słowa kry-
tyki czy pretensji. Na-
si pielgrzymi byli w Ita-
lii dobrą wizytówką Pol-
ski. 

W telewizji wyraźnie było wi-
dać pielgrzymów z archidiece-
zji wrocławskiej.

– Tak. Transparent z napisem 
„Oleśnica Długołęka” zauważy-
li chyba wszyscy. Widziałem i in-
ne grupy. Nasi pielgrzymi dosko-
nale poradzili sobie w Rzymie i 
zajęli bardzo dobre miejsca na 
Placu św. Piotra. Byli nawet lep-
si od oficjalnej delegacji z Wroc-
ławia i Dolnego Śląska; kiedy 
przybyliśmy do Rzymu w nocy z 
czwartku na piątek, okazało się, 
że Bazylika jest już zamknięta i 
nie mogliśmy pomodlić się przy 
trumnie Ojca Świętego. 

Rozmowa z Metropolitą wrocławskim

Bez precedensu
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Prezent dla Papieża
WROCŁAW POPOWICE. 
„Modlimy się o rychłe wynie-
sienie Jana Pawła II do chwa-
ły ołtarzy” – mówił o. Robert 
Wawrzeniecki OMI, rozpoczy-
nając 5 kwietnia wieczorną 
Mszę św. w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Pokoju we 
Wrocławiu. Na Eucharystię za-
prosili wrocławską młodzież 
studenci z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Frassati”. 
Msza św. włączona była w 
ogólnoświatową modlitwę 
pod hasłem „Prezent dla 
Frassatiego” – akcję związa-
ną ze 104. rocznicą urodzin 
bł. Piera Giorgia. O. Robert 
podkreślił, że „prezent” dla 
Błogosławionego jest zara-
zem „prezentem dla Papieża”. 
Przypomniał, że jeszcze w 
przeddzień śmierci Ojciec 
Święty wyraził radość z obec-

ności młodzieży na Placu św. 
Piotra. „Musimy podjąć ducho-
wy testament Jana Pawła II” – 
mówił. Zauważył, że Patron 
Duszpasterstwa przynależy do 
owego testamentu, jest bo-
wiem jednym z błogosławio-
nych, których beatyfikował 
Papież Polak. Za wzór posta-
wił młodym ludziom właśnie 
jego – chrześcijanina, który 
umiał łączyć spontaniczną ra-
dość z głęboką wiarą.

W czasie Eucharystii stu-
denci mogli złożyć ofiarę na 
rzecz ubogich oraz w ich in-
tencji przyjąć Komunię św. Po 
Mszy św. nastąpiło wystawie-
nie Najświętszego Sakramen-
tu. Dokładnie o 21.37 – w go-
dzinie śmierci Ojca Świętego 
– zebrani odmówili w jego in-
tencji Litanię do Wszystkich 
Świętych.

Rocznica 
OD 20 DO 22 KWIETNIA 
będą trwały obchody 60. rocznicy 
osadnictwa polskiego na Dolnym 
Śląsku po II wojnie światowej. 
Gośćmi uroczystości będzie 150 
pionierów. Pierwszy dzień roz-
pocznie o godz. 12.00 Msza św. 
dziękczynna pod przewodni-
ctwem bpa Józefa Pazdura w ba-
zylice pw. św. Jadwigi. O 13.30 
odbędzie się spotkanie mieszkań-
ców na placu Pionierów Ziemi 
Trzebnickiej. O 16.00 – otwarcie 
wystawy „Trzebnica w pierwszych 
latach powojennych – fotografie 
i dokumenty”, o 16.30 – roz-
strzygnięcie konkursu na „Sagę 
Rodzinną”, a o 17.00 – widowi-
sko słowno-muzyczne „Tu jest na-
sza Ojczyzna”. 21 kwietnia zapla-
nowano spotkanie z okazji 60. 
rocznicy otwarcia pierwszej szko-
ły na Dolnym Śląsku w Pawłowie 
Trzebnickim, a po nim o 16.00 
– Mszę św. dziękczynną w miej-
scowym kościele pw. śś. Piotra 
i Pawła. 22 kwietnia w trzebni-
ckim klasztorze Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza o godz. 10.30 roz-
pocznie się konferencja naukowa 
na temat „Osadnictwo polskie na 
Dolnym Śląsku po II wojnie świa-
towej”.

„Msza Pokoju”
WOŁÓW. „Msza Pokoju” 
– specjalny koncert w hoł-
dzie Ojcu Świętemu odbędzie 
się w niedzielę 17 kwietnia o 
godz. 18.00 w kościele pw. św. 
Wawrzyńca w Wołowie. Ideą 
przewodnią kompozycji, której 
autorem jest student Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu Marcin 
Wawrzynowicz, jest modlitwa 
o pokój. Organizatorami kon-
certu są proboszcz parafii pw. 
św. Wawrzyńca ks. Stanisław 
Małysa, studenci Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu oraz 
Wołowski Ośrodek Kultury.

Drugie Triduum
OLEŚNICA. W czwartek 7 
kwietnia na placu Zwycięstwa o 
godz. 21.37 odprawiono Mszę 
św. dla mieszkańców miasta. 
Uczestniczyły w niej władze po-
wiatowe i miejskie. „To niezwy-
kły czas pełen wielkich nawró-
ceń – powiedział nam ks. prałat 
Jan Suchecki, proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia. 
– Ludzie masowo przystępu-
ją do spowiedzi, uczestniczą w 
Eucharystiach. To tak, jakbyśmy 
przeżywali drugie Triduum”.

Żałobna muzyka 
BIERUTÓW. Znicze pod po-
mnikiem Papieża (na zdjęciu), 
wywieszone flagi z czarnymi 
wstęgami i żałobna muzyka roz-
legająca się co godzinę z kuran-
ta na wieży. Tak Bierutów żegna 
Jana Pawła II. Miejscowość jest 
oddalona o 1098 km od Rzymu 
– informuje drogowskaz znaj-
dujący się w centrum i poka-
zujący drogę do większości eu-
ropejskich stolic. Obok kościo-
ła pw. św. Katarzyny, filialnej 
świątyni parafii pw. św. Józefa 

Oblubieńca, stoi pomnik Jana 
Pawła II, ufundowany w 2000 
r. przez parafię. „Od soboty co 
wieczór o 21.00 spotykaliśmy 
się tutaj na modlitwie – rela-
cjonuje proboszcz ks. Ryszard 
Znamirowski. – Zainicjowała ją 
młodzież. Co wieczór pod świą-
tynię przybywało coraz więcej 
wiernych. „O Papieżu pamięta-
my – mówi Grzegorz Michalak, 
burmistrz Bierutowa. – Co go-
dzinę o smutnym wydarze-
niu przypomina żałobna mu-
zyka dochodząca z wieży na 
rynku”. Burmistrz obawiał 
się, czy hałas nie będzie prze-
szkadzał mieszkańcom w pra-
cy lub wieczornym wypoczyn-
ku. Dotychczas kurant grał 
raz dziennie o godz.12.00. 
Nikt jednak się nie skarżył. 
Mieszkańcy z powagą odnoszą 
się do dźwięków upamiętniają-
cych smutne wydarzenia ostat-
nich dni. 

Aby ogień nie zgasł
TRZEBNICA. Kiedy świat 
obiegła informacja, że Jan 
Paweł II umarł, trzebniczanie 
zgromadzeni w bazylice pw. św. 
Jadwigi modlili się w intencji 
zdrowia Papieża. Wiadomość z 
Rzymu zmieniła charakter czu-
wania. Wierni we łzach zaczę-
li prosić o wieczny odpoczynek 
duszy Ojca Świętego. Tej nocy 
bazylikę zamknięto przed godzi-
ną 1.00. W poniedziałek za gro-
bem św. Jadwigi umieszczono 
wystawę zdjęć Ojca Świętego, 
między innymi upamiętniających 
związki Trzebnicy z Wielkim 
Rodakiem. To św. Jadwiga sta-
ła się patronką wyboru Karola 
Wojtyły na papieża.

Od 2 kwietnia ludzie codzien-
nie gromadzili się pod pomni-
kiem Jana Pawła II, nieopodal ba-
zyliki, dzieląc się z bliźnimi prze-
żywanym bólem. Przychodzili do-
rośli oraz uczniowie trzebnickich 
szkół z nauczycielami. Po kilku 
dniach przejście obok pomnika 
było całkowicie zastawione zni-
czami. Stały się one symbolem 
ognia roznieconego przez Jana 
Pawła II w sercach rozmodlonych 
ludzi. O ten ogień trzeba stale 
dbać, aby nie zgasł. Spontaniczne 
chwile modlitwy nie wystarczały. 
Dawno nikt nie widział w bazy-
lice takich tłumów, jakie zgroma-

dziły się we wtorek podczas wie-
czornej Mszy św. w intencji Oj-
ca Świętego. W tym samym cza-
sie odbywała się również żałob-
na Eucharystia w parafii pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Po-
tem setki wiernych przeszły pod 
pomnik, gdzie w zadumie wysłu-
chano okolicznościowych wystą-
pień włodarzy miasta. Dziesiątki 
osób odmawiały pod pomnikiem 
Różaniec i Koronkę do Miłosier-
dzia Bożego. Miejmy nadzieję, 
że ta przemiana serc nie będzie 
trwała „pięć minut”, lecz zapisze 
się na trwałe. 
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Studenci i wykładowcy Papies-
kiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu zgromadzili 
się 6 kwietnia na Mszy św. w 
intencji Jana Pawła II w kościele 
pw. Świętych Piotra i Pawła na 
Ostrowie Tumskim.

Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył rektor PWT, ks. prof. 
Józef Pater. W homilii mówił o 
świadectwie, jakie Ojciec Świę-
ty złożył swym niezwykle ak-
tywnym życiem, a także god-
nym przyjęciem starości, cier-
pienia i konania. „Kochał Boga 
i ludzi, kochał ziemię i wszyst-
ko, co ją napełnia... Ale w spo-
sób szczególny ukochał mło-
dzież” – podkreślił. Wielu mło-
dych dopiero teraz dostrzega, 
jak mało zna naukę Papieża i je-
go rozliczne dzieła. Ksiądz Rek-
tor zachęcał studentów teologii 
do zgłębiania papieskich słów. 

„Modlimy się, by Bóg otwo-
rzył przed Ojcem Świętym bra-
my raju, ale zastanówmy się, co 
pozostanie po nim w naszym 
życiu i w naszych sercach (...) 
»Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie 
wymagali«” – przypomniał zna-
ne wezwanie Jana Pawła II.  

Msza św. w kościele pw. Odkupiciela Świata

Policja dziękuje

Oficjalna delegacja policji 
dolnośląskiej, z komendantem 
Ryszardem Matejukiem na czele, 
uczestniczyła we Mszy świętej  
żałobnej w intencji zmarłego  
Ojca Świętego.

Koncelebrowana Euchary-
stia pod przewodnictwem ka-
pelana tego środowiska ks. Sta-
nisława Stelmaszka, została od-
prawiona w parafii pw. Odku-
piciela Świata we Wrocławiu, 
6 kwietnia. Przy ołtarzu stanę-
li też ks. Jerzy Gniadczyk z Jele-
niej Góry i ks. Czesław Morań-
ski z Wrocławia. „16 paździer-
nika 1978 r. nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, że słynne słowa 

»Habemus papam« otworzą no-
wą epokę, epokę Jana Pawła II” 
– mówił ks. S. Stelmaszek.

Uczestnikom uroczystości or-
kiestra policji odegrała utwór, 
który wykonała Papieżowi w au-
li Pawła VI w roku 2000, pod-
czas jubileuszu wojska i policji. 
Po Mszy św. policjanci pożegna-
li Papieża sygnałami syren w ra-
diowozach ustawionych przed 
świątynią.

W kościele na osiedlu Polan-
ka znajdują się „dwaj milczący 
świadkowie” związku Ojca Świę-
tego z Wrocławiem – krzyż, któ-
ry wisiał w Hali Ludowej pod-
czas Kongresu Eucharystycznego 
w 1997 r., oraz kamień węgielny 
poświęcony przez Jana Pawła II.

KS. JANUSZ GORCZYCA         

Podziękowania za miłość, 
świadectwo życia, za świę-

tość; przepraszanie za kiepskie 
słuchanie nauczania, obietnice 
duchowej mobilizacji, a tak-
że prośby o wstawiennictwo 
u Boga. – Wyznania takiej i 
podobnej treści znajdują się 
w księdze kondolencyjnej de-
dykowanej Janowi Pawłowi II, 
wystawionej w katedrze wro-

cławskiej w poniedziałek 5 
kwietnia.

Długa kolejka nie zniechęci-
ła czekających. Dorośli, młodzież 
oraz dzieci; pojedynczo i całymi 
rodzinami; kobiety i mężczyźni – 
wszyscy pragnęli wyrazić, utrwa-
lić głos serca po odejściu Czło-
wieka w bieli, który zachwycił 
ludzkość XXI wieku. Wystarczyło, 
że kochał... 

Wrocławski pl. 1 Maja zmieni 
nazwę na pl. Jana Pawła II,

a na placu Powstańców Śląskich 
powstanie Brama Trzeciego Ty-
siąclecia – symbol dzieła życia Pa-
pieża – wprowadzenia świata w 
trzecie tysiąclecie. Uchwałę w tej 
sprawie, na wniosek prezyden-
ta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, 
Rada przyjęła na nadzwyczajnym 
posiedzeniu 4 kwietnia. O godzi-
nie 17.00 rajcy wraz ze zwierzch-
nikami Kościołów chrześcijań-
skich, których stolicami diecezjal-

nymi jest Wrocław, przedstawi-
cielami korpusu dyplomatyczne-
go oraz rektorami uczelni wyż-
szych, uczcili pamięć Ojca Święte-
go w Sali Rycerskiej Ratusza.

Jan Paweł II w 1997 roku przy-
jął z rąk prezydenta miasta ty-
tuł Civitate Wratislaviensi Dona-
tus – Honorowy Obywatel Wro-
cławia. Wówczas nazwaniu jego 
imieniem pl. 1 Maja stanął na 
przeszkodzie zapis zabraniający 
nadawania ulicom i placom imion 
osób żyjących.
  RM

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Wrocławia

Uczcili Jana Pawła II

Utrwalić głos serca

Księga miłości

Księga kondolencyjna, wystawiona nieopodal tronu papieskiego, dostępna 
jest w katedrze wrocławskiej do 24 kwietnia
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Studenci i wykładowcy PWT pożegnali Ojca Świętego

Poznać jego naukę

Młodzież z PWT włączyła się 
do modlitwy za Papieża
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Zdaniem niektórych, liczba 
uczestników Mszy św.  
za zmarłego Jana Pawła II  
na wrocławskim Rynku  
4 kwietnia mogła sięgnąć  
nawet osiemdziesięciu tysięcy.

Mszy św., koncele-
browanej przez 
abp. Mariana Gołę-
biewskiego, bp. 

Edwarda Janiaka, biskupa gre-
ckokatolickiego Włodzimierza 
Juszczaka oraz kilkudziesięciu 
kapłanów diecezjalnych i zakon-
nych, przewodniczył kardynał se-
nior Henryk Gulbinowicz. Osoba 
Papieża, jak przez prawie dwa-
dzieścia siedem lat pontyfikatu, 
zjednoczyła ludzi, którzy na co 
dzień nie zawsze idą ramię w ra-
mię. Były więc zarówno władze 
Wrocławia, z Prezydentem i Radą 
Miasta na czele, jak i wojewódz-
twa; byli politycy wszystkich par-
tii, przedstawiciele Kościołów 
chrześcijańskich i innych religii. 
Byli wreszcie żołnierze Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, którzy z 
kompanią honorową i orkiestrą 
reprezentacyjną ubogacili opra-
wę liturgiczną poniedziałkowej 
uroczystości.

Arcybiskup M. Gołębiewski, 
mówiąc w homilii o Janie Paw-
le II, zwrócił uwagę na swoistą 
klamrę, w jakiej zamknął się je-
go pontyfikat: wezwanie do ot-
warcia drzwi Chrystusowi i ostat-
nie słowa przed śmiercią – po-
dziękowanie za obecność, gdy 
sam Chrystus otwiera już drzwi 
niebios przed odchodzącym Oj-
cem Świętym. „Bóg bogaty w mi-
łosierdzie przyjął swego wierne-
go sługę, tego dobrego Sama-
rytanina, który podczas swego 

długiego pontyfikatu le-
czył rany ludzkości, za-
dane przez zło w świe-
cie” – powiedział Arcy-
biskup. Podkreślił też, 
że Jan Paweł II był wiel-
kim i bezkompromiso-
wym obrońcą godności 
człowieka. Bronił za wszelką ce-
nę wartości życia, od poczęcia 
do naturalnej śmierci. „Warto o 
tym przypomnieć w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, którą 
dzisiaj w Kościele przeżywamy, 
kiedy rozmyślamy nad tajemnicą 
wcielenia Syna Bożego” – zazna-
czył wrocławski Hierarcha. 

Jak przesłanie testamental-
ne zabrzmiały na wrocławskim 
Rynku przypomniane przez Me-
tropolitę słowa Papieża, który 
w pożegnalnym orędziu na ob-
chodzoną 3 kwietnia Niedzie-
lę Miłosierdzia Bożego napisał: 
„To miłość nawraca serca i daru-
je pokój ludzkości, która wydaje 
się czasem zagubiona i zdomi-
nowana przez siłę zła, egoizmu 
i strachu”. Duchowym testamen-
tem Jana Pawła II dla wrocła-
wian stają się też jego słowa 
z wizyt w stolicy Dolnego Ślą-
ska w roku 1983 i 1997. „Gdy w 
czerwcu 1997 roku Jan Paweł II 
przybył na wrocławską statio or-

bis – powiedział abp M. 
Gołębiewski – w homi-
lii kończącej Kongres 
Eucharystyczny wo-
łał: »Gdy kontempluje-
my Eucharystię, ogar-
nia nas wielkie zdumie-
nie wiary, nie tylko nad 

tajemnicą Boga i Jego miłości 
bezgranicznej, lecz również nad 
tajemnicą człowieka. Wobec Eu-
charystii cisną się spontanicz-
nie słowa Psalmisty: Czymże jest 
człowiek, że tak troszczysz się 
o niego? Jak wielką wartość ma 
w oczach Bożych człowiek, sko-
ro sam Bóg karmi go swoim Cia-
łem! Jak wielką przestrzeń kryje 

w sobie ludz-
kie serce, sko-
ro wypełnić je 
może tylko 
Bóg!«”.

Kończąc homilię, Metro-
polita podkreślił, że wielkim 
pragnieniem Jana Pawła II było, 
aby Wrocław pozostał wierny 
tysiącletniej tradycji chrześci-
jańskiej, aby był wierny Eucha-
rystii i nią się karmił. Aby mał-
żeństwa połączone były świę-
tym węzłem sakramentalnym, 
a młodzież wychowywana była 
w duchu Ewangelii.

Po Mszy św. zebrani obej-
rzeli na telebimach dokumen-
talne materiały filmowe z wizyt 
Papieża we Wrocławiu, zgroma-
dzone przez referat audiowizu-
alny kurii. Później odbyło się 
modlitewne czuwanie prowa-
dzone przez młodzież z dusz-
pasterstw akademickich, zakoń-
czone o godz. 21.00 Apelem 
Jasnogórskim.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Nad wrocławskim 
rynkiem 
zabrzmiało 
„Abba, Ojcze”
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Kilkadziesiąt 
tysięcy 
wrocławian 
wysłuchało 
homilii 
Metropolity

Kompania honorowa ŚOW podczas 
uroczystej Mszy świętej

Wrocławianie mówią: dziękujemy!

Zjednoczył wszystkich, jak zawsze



 BP. WŁODZIMIERZ JUSZCZAK 
GRECKOKATOLICKA DIECEZJA WRO-
CŁAWSKO-GDAŃSKA

Przeżywamy właśnie w Koście-
le obrządku wschodniego 

Wielki Post, dlatego rozpamiętu-
jąc mękę Pana Jezusa, wplatamy 
w nią ofiarę życia Ojca Świętego. 
Grekokatolicy wiele mu zawdzię-
czają. To właśnie za pontyfikatu 
Jana Pawła II doszło do odrodze-
nia struktur Kościoła greckokato-
lickiego w Polsce. Dzięki niemu 
również na Ukrainie Kościół ten 
po wielu latach  wyszedł z podzie-
mia i zaczął normalną działalność. 
Większość biskupów, którzy w tej 
chwili tam pracują, są z nominacji 
Jana Pawła II. On też poparł sta-
rania synodu biskupów grecko-
katolickich o nadanie naszemu 
Kościołowi rangi patriarchatu.

 BP RYSZARD BOGUSZ, DIECEZJA 
EWANGELICKA WROCŁAWSKO-SZCZE-
CIŃSKA

Odszedł Wielki Człowiek. 
Jego pontyfikat był waż-

nym krokiem na drodze ekume-
nizmu polskiego i światowe-
go. Wspominam wielką mod-
litwę ekumeniczną podczas 
Kongresu Eucharystycznego 
w 1997 r. Jako przedstawicie-
le Polskiej Rady Ekumenicznej 
mieliśmy wtedy możliwość 
bezpośredniego kontaktu z 
Janem Pawłem II. Emanowało 
z niego ogromne ciepło i eku-
meniczna szczerość, w której 
nie zawahał się wyznać, że to-
lerancja w stosunkach między 
Kościołami to za mało, naj-
ważniejsza powinna być mi-
łość.

W naszych modlitwach 
dziękujemy Wszechmogące-
mu Bogu za ponad 26-letnią 
posługę Papieża, naszego ro-
daka.
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W poniedziałek po śmierci  
Jana Pawła II szkolne korytarze 
niemal natychmiast wypełniły 
się jego zdjęciami, bukietami 
kwiatów i płonącymi zniczami.  
Rzesze uczniów wzięły udział  
w uroczystych Mszach świę- 
tych, marszach i apelach.

W godzinie odejścia Oj-
ca Świętego, o 21.37, na placu 
przed kościołem parafialnym w 
Kątach Wrocławskich gromadzi-
li się tłumnie mieszkańcy miasta. 
Młodzież zainicjowała tu specjal-
ne spotkania modlitewne. Odma-
wiano Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, śpiewano „Barkę” i inne 
„papieskie” pieśni.

Odejście Papieża Polaka w 
szczególny sposób przeżywano 
w szkołach, które noszą jego 
imię – w Środzie Śląskiej, w Wiń-
sku, Strzelinie i wielu innych. 
W Szkole Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Długołęce przy-
gotowania do uroczystej akade-
mii rozpoczęły się już w niedzie-
lę 3 kwietnia. Zadbano o po-
czet sztandarowy i oprawę ar-
tystyczną. Dzieci biorące udział 
w konkursie recytatorskim mia-
ły przygotowane już wcześniej 
utwory Karola Wojtyły oraz wier-
sze o nim. W poniedziałek za-
brzmiały donośnie słowa szkol-
nego hymnu, którego współau-
torami są uczniowie: „Bo Papież 
kocha cały świat, Jego miłość to 
nasz skarb...”

Grupka szóstoklasistów na 
pytanie o Ojca Świętego nie za-
stanawia się długo. „Miał poczu-
cie humoru”, „pamiętał 
o dzieciach z domów 
dziecka”, „był taki nie-
zwykły, a zachowywał 
się »tak normalnie«”, 
„wybaczył człowieko-

wi, który chciał go zabić”, „lubił 
sport” – padają kolejne wypo-
wiedzi. Uczniowie mogą długo 
o nim opowiadać. Znają zresz-
tą życie Ojca Świętego całkiem 
dobrze – co roku uczestniczą 
w międzyklasowych konkursach 
wiedzy o Janie Pawle II czy w uro-
czystościach Dnia Patrona Szkoły, 
obchodzonego 18 maja – w uro-
dziny Papieża.

Przed wizerunkiem Ojca 
Świętego w poświęconym mu 
miejscu pamięci nieustannie 
płoną znicze. Na każdej prze-
rwie para uczniów pełni tu ho-
norową wartę. Patron szkoły w 
ciągu ostatnich dni jakby jeszcze 
bardziej niż zwykle przybliżył 
się do swych podopiecznych. Je-
go słowa i zdjęcia, wyekspono-
wane na szkolnych korytarzach, 
przypominają dzieciom o dzie-
dzictwie, które winny podjąć.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 80 na wrocławskim 
Brochowie 6 kwietnia modli-
li się za Ojca Świętego w swo-
im parafialnym kościele pw. 
św. Jerzego. Z inicjatywy dy-
rekcji i nauczycieli, udekoro-
wano szkołę, a uczący w niej 
katecheci – ks. Bogdan Ka-
nia i urszulanka s. Irena Du-
dek – przyprowadzili mło-
dzież do świątyni, gdzie od-
dała ona hołd Ojcu Świętemu. 
Młodzież przygotowała papie-
rowe serca z postanowienia-
mi, pożegnaniami i pozdro-
wieniami dla Jana Pawła II. 
Złożyła je w specjalnym koszy-
ku. Któreś z dzieci ofiarowa-

ło Papieżowi malut-
kiego pluszowego mi-
sia... Przed portretem 
wielkiego Polaka ucz-
niowie zapalili znicze 
i złożyli kwiaty. 

Pożegnanie w szkołach

Młodzi z Papieżem
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Honorowa warta 
dla Ojca Świętego 
w SP imienia  
Jana Pawła II  
w Długołęce

 KARD. HENRYK GULBINOWICZ

Pontyfikat Jana Pawła II można 
nazwać pontyfikatem obecno-

ści. Był nie tylko z Kościołem ka-
tolickim, ale z wszystkimi wy-
znaniami chrześcijańskimi, a tak-
że z ludźmi innego światopo-
glądu. Dziś nam, mieszkańcom 
Dolnego Śląska, wystarczy tyl-
ko przymknąć powieki i widzi-
my, jak swoim pewnym, energicz-
nym krokiem szedł przez Salę 
Rycerską Ratusza, aby spotkać się 
z prezydentem Polski, z władza-
mi Wrocławia, żeby cieszyć się, 
że 46. Kongres Eucharystyczny, 

na którego miejsce wyznaczył 
Wrocław, odbył się w sposób nie-
zwykle udany.

Papież Jan Paweł II rozpoczy-
nał swój pontyfikat w bardzo waż-
nym dniu dla Dolnego Śląska, w 
uroczystość św. Jadwigi pamiętne-
go 16 października 1978 r. Ode-
zwał się wtedy do nas, Polaków, 
i do całego świata tymi słowa-
mi: Non abbiate paura – nie lękaj-
cie się. Drugie zdanie, które z je-
go przemówienia powinno zapi-
sać się w naszej świadomości, to: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Wspominając te wezwania, myślę 
o częstych wizytach Karola Wojty-
ły we Wrocławiu, za rządów kard. 
Bolesława Kominka, jak i za mo-
jej już służby na Dolnym Śląsku. 
Przecież on widział zniszczony 
wojną Wrocław. Widział, jak to 
miasto dźwignęło się z ruin. Wi-
dział entuzjazm ludzi. Faktycznie 
wiele możemy pokonać i osiąg-
nąć, jeśli otworzymy drzwi Chry-
stusowi.

Wrocławianie mówią: dziękujemy!

Zjednoczył wszystkich, jak zawsze

Obok wrocławskich Hierarchów biskup greckokatolicki W. Juszczak
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Około dwóch tysięcy osób odwiedziło 
wrocławską Księgarnię Archidiecezjalną 
w poniedziałek, 4 kwietnia, po sobotniej 
śmierci Jana Pawła II.

Takiego oblężenia nie było tu ni-
gdy dotąd. „Ludzie kupowali wszyst-
ko, co jest związane z osobą Ojca Świę-
tego – mówi Mariola Lipińska, pracow-
nica księgarni. – Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się nie tylko książki 
Papieża, włącznie z ostatnią – »Pamięć 
i tożsamość«. Z półek znikały błyska-
wicznie książki biograficzne, broszury, 
albumy, a nawet encykliki”. W księgar-
ni na Ostrowie Tumskim poszukiwanym 
towarem były flagi w barwach papie-
skich, breloczki, obrazki i plakaty z wi-
zerunkiem Jana Pawła II. „Zdałem sobie 
sprawę z tego, że niewiele zapamięta-
łem z przemówień Ojca Świętego pod-
czas pielgrzymek do Polski” – mówi pan 
Piotr ze Strzelina. Dla pani Marii, któ-
ra przyjechała aż z Góry Śląskiej, waż-
ne było to, by mieć w domu rzeczy, któ-
re pomogą jej utrwalić wspomnienie o 

najwybitniejszym – jak mówi – człowie-
ku wszech czasów. „Nie mogę poprze-
stać na emocjach – wyznał Paweł, stu-
dent Politechniki. – Postanowiłem wczy-
tać się w dokumenty napisane przez Pa-
pieża”.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Jan Paweł II w słowie utrwalony

Naucza po śmierci

Księgarnia Archidiecezjalna we Wrocławiu 
5 kwietnia 2005 r.

Ustanowiony z inspiracji Ojca Świętego  
Dzień Świętości Życia – przypadający  
co roku w uroczystość Zwiastowania  
Pańskiego – obchodziliśmy tym razem  
4 kwietnia.

Na uroczystej Mszy św., której prze-
wodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin 
ks. Stanisław Paszkowski, tradycyjnie już 
zgromadzili się w archikatedrze wrocław-
skiej członkowie wielu ruchów i wspólnot 
zaangażowanych w obronę życia ludzkie-
go. Obecni byli przedstawiciele młodzie-
ży, m.in. z Duszpasterstwa Akademickie-
go „Most” i z Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.

Ks. Jerzy Witczak podkreślił w homi-
lii, że nie byłoby Dnia Świętości Życia, 
gdyby nie Jan Paweł II i jego troska o ży-
cie – zwłaszcza słabe i cierpiące. Prze-
jawiał ją na wszystkich etapach swej 
posługi, a jako papież wyraził ją m.in. w 
encyklice „Evangelium vitae”, a także w 
swej ostatniej książce pt. „Pamięć i toż-
samość”. „Wielu miłość samego siebie 
prowadzi do negacji Boga i nienarodzo-

nego dziecka – zauważył Kaznodzieja. 
– Nas miłość Boga i życia powinna do-
prowadzić do, choćby niewielkiej, ofia-
ry z siebie”. Ks. Jerzy Witczak zauwa-
żył, że Jan Paweł II winien być uznany 
za patrona środowisk budujących kul-
turę życia.

W czasie Mszy św. kilkadziesiąt osób 
podjęło przyrzeczenia duchowej adop-
cji dziecka poczętego – zobowiązania do 
codziennej 9-miesięcznej modlitwy w in-
tencji nieznanego sobie nienarodzonego 
dziecka, któremu grozi zagłada.
 Z okazji I Narodowego Dnia Życia 
oraz X rocznicy ogłoszenia encykli-
ki Jana Pawła II „Evangelium vitae” Ka-
tolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana” zorganizowało we Wrocławiu 7 
kwietnia okolicznościową sesję pt. „O 
nową kulturę życia ludzkiego”. Wśród 
prelegentów wystąpili ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Reroń z wykładem „Moralne 
przesłanie encykliki Jana Pawła II »Evan-
gelium vitae«” oraz o. dr Kazimierz Lu-
bowicki OMI, który przedstawił temat 
„Ludzkie ciało jako »sakrament« w na-
uczaniu Jana Pawła II”. AC

Dzień Świętości Życia

Testament Ojca Świętego

 SZKOŁY IM. JANA PAWŁA II:
Długołęka – Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny; Lubiąż – Szkoła Podstawowa; Strze-
lin – Zespół Szkół nr 1; Wińsko – Gimna-
zjum Publiczne; Wrocław – Gimnazjum nr 
4, ul. Paulińska, Szkoła Podstawowa nr 51, 
ul. Krępicka.

 ULICE I PLACE JANA PAWŁA II:
Brzeg, Czernica Wrocławska, Namysłów, 
Strzelin, Trzebnica.

 DZWONY IM. JANA PAWŁA II:
Jelcz-Laskowice – parafia pw. św. Maksy-
miliana M. Kolbego; Siechnice; Wrocław –  
parafie: pw. MB Nieustającej Pomocy (Mu-
chobór Mały), pw. św. Henryka, pw. św. Ja-
na Apostoła (Zakrzów).

 POMNIKI I RZEŹBY JANA PAWŁA II:
Bierutów, Bystrzyca Oławska, Jutrzyna, 
Lubsza, Oleśnica Śląska – parafie pw. 
MB Miłosierdzia, pw. św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty, Oława – parafia pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła, Smarcho-
wice Wielkie; Trzebnica – parafia pw. 
św. Bartłomieja i św. Jadwigi, Witowice; 
Wrocław – parafie: garnizonowa pw. św. 
Elżbiety, pw. św. Henryka, pw. św. Mak-
symiliana M. Kolbego, pw. św. Jadwigi 
(Leśnica). 

 TABLICE Z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II:
Boleścin, Kamieniec Wrocławski, Kąty 
Wrocławskie, Miłoszyce, Pakosławsko, 
Siechnice, Wrocław – parafie: pw. św. Jó-
zefa Oblubieńca, pw. Miłosierdzia Boże-
go (Gądów), pw. MB Królowej Polski (Kle-
cina),  pw. św. Kazimierza Królewicza. 

W archidiecezji wrocławskiej

Papieskie 
ślady

Różaniec i jubileuszowy medal podarowany 
przez Papieża wrocławskiemu Gimnazjum nr 4 
im. Jana Pawła II



Odpust w parafii o wezwaniu tak bliskim Papieżowi

Miłosierdzie i Jan Paweł II
W dniu swojego święta 
patronalnego wierni z parafii  
pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu 
modlili się za Ojca Świętego.

„Przez św. Faustynę Pan 
Jezus przyniósł nam Święto 
Miłosierdzia, które dziś ob-
chodzimy – mówił podczas 
Mszy św. odpustowej ks. Sta-
nisław Pawlaczek, dziekan 
wrocławskiego dekanatu ka-
tedralnego, wykładowca Pa-
pieskiego Wydziału Teolo-
gicznego. – Właśnie wczoraj, 
kiedy Kościół już świętował 
Miłosierdzie Boże, dopełniło 
się ono wobec Jana Pawła II, 
który zawierzył świat Boże-
mu miłosierdziu”. Kaznodzie-
ja, głoszący homilie w brze-
skiej parafii na wszystkich 
Mszach św. odprawionych w 
dniu odpustu, przybliżył po-
stać św. Siostry Faustyny i 
wielkie dzieło, które wypeł-
niła ta jakże posłuszna Bogu 
prosta zakonnica. Ks. S. Paw-
laczek przypomniał, że za jej 
pośrednictwem Chrystus dał 
nam nie tylko święto, obcho-
dzone w tym roku 3 kwietnia, 
Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia i tak bliski nam wszyst-
kim obraz „ Jezu, ufam To-
bie”. Dał nam przede wszyst-
kim ogromną nadzieję. „Sta-
ra legenda opowiada, że każ-
dy z nas jest złączony z Bo-
giem cienką nitką, która zry-
wa się, gdy obciąża ją grzech 

ciężki – mówił Kazno-
dzieja. – Ale gdy czło-
wiek skruszony wy-
zna swoje winy, Bóg 
lituje się nad nim i 
wiąże zerwaną nić. To 
ona jest niezgłębio-
nym miłosierdziem 
Bożym”. Zapewniał o nim Je-
zus, mówiąc do s. Faustyny: 
Powiedz największym grzeszni-
kom, że oni mają prawo do mo-
jego miłosierdzia. Trzeba jed-
nak Bogu zaufać, nie tylko, 
gdy jest dobrze, ale także w 
chorobie, kiedy umiera bli-
ska osoba, utracimy pracę czy 
dom.

Sumę odpustową odpra-
wił ks. prałat Stanisław Karp, 
wicedziekan dekanatu Brzeg 
Południe, proboszcz z Lewi-
na Brzeskiego. Uczestniczy-

li w niej dziekani obu 
brzeskich dekanatów: 
ks. prałat Bolesław Ro-
baczek i ks. kanonik 
Zdzisław Pyszka oraz 
kapłani z sąsiednich 
parafii. Dziękując Bo-
gu, że pozwolił brze-

skiej wspólnocie zebrać się na 
kolejnym odpuście i dotknąć 
Jego miłosierdzia w chwili, gdy 
świat opłakuje śmierć Papie-
ża, Polaka, proboszcz parafii 
ks. Eugeniusz Bojakowski wy-
raził wdzięczność wszystkim 
uczestnikom Eucharystii i oso-
bom, które uświetniły obcho-
dy parafialnego odpustu.

O wspólnocie pw. Miłosier-
dzia Bożego w Brzegu pisze-
my w „Panoramie parafii” na 
str. VIII.

JOLANTA SĄSIADEK

Trwają przygotowania do 
kolejnego Obozu Adaptacyj-
nego w Białym Dunajcu.

Od piątku do niedzieli (1–3 
kwietnia) przygotowujące go 
zespoły z duszpasterstw aka-
demickich Wrocławia i Opola 
przebywały w Gierałtowie. Dni 
skupienia poprowadził dla nich 
ks. Mirosław Maliński, duszpa-

sterz Centralnego Ośrodka DA 
„Maciejówka”.

Z domów wyjeżdżali już z 
informacją o pogarszającym 
się stanie zdrowia Papieża. 
W piątek modlili się w inten-
cji Jana Pawła II podczas wie-
czornej Drogi Światła. W tym 
wielkanocnym nabożeństwie, 
wzorowanym na Drodze Krzy-
żowej, w 14 stacjach rozwa-

żane są biblijne wydarzenia 
od Zmartwychwstania do Ze-
słania Ducha Świętego. Po-
mysłodawcą i autorem Drogi 
Światła był właśnie Jan Paweł 
II. W sobotę studenci uczest-
niczyli w wieczornej Mszy św. 
w intencji Papieża, a w nie-
dzielę Miłosierdzia Bożego 
dziękowali Bogu za dar pon-
tyfikatu Jana Pawła II.  

Dowiedzieli się podczas drogi

Biały Dunajec 2005
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Po każdej Mszy 
w dniu odpustu 
parafianie 
zapalali znicze  
w hołdzie  
Ojcu Świętemu

Z księgarskiej półki

Skojarzenia
Czwartek I tygodnia – 
„Zastanawiam się, czy jestem 
człowiekiem, który potrafi 
słuchać?”.

Wtorek I tygodnia – „Pre-
zentem mogą być zarówno 
promienie słońca, jak i ciepły 
letni deszczyk”.

Poniedziałek II tygodnia – 
„Maryjo, Ty niesiesz nam po-
ratowanie, gdy słyszysz w po-
trzebie wołanie”.

Piątek II tygodnia – „Chry-
ste, wejrzyj na łzy ubogich”.

Poniedziałek III tygodnia 
– „Panie, obdarz mnie poczu-
ciem humoru”.

Środa III tygodnia – „Moja 
modlitwa należy do zwyczaju”.

Poniedziałek, środa, piątek i 
sobota – podziękowania, proś-
by i skrucha zamknięta w sło-
wie „przepraszam”; modlitwy 
o poranku i o zmierzchu, przed 
posiłkiem i po wstaniu od sto-
łu; fragmenty Psalmów, Ewan-
gelii, listów Apostołów i prze-
myślenia filozofów. – Wszyst-
ko to składa się na książkę Jo-
sefa Danko „Intymność z Bo-
giem”, która ukazała się nakła-
dem Wydawnictwa Wrocław-
skiej Księgarni Archidiecezjal-
nej. Nie wiem tylko, dlaczego 
dzisiaj wszystko, o czym w niej 
czytam, kojarzy mi się z Janem 
Pawłem II…?

KSIĘGARZ

Josef Danko, „Intymność z Bogiem. 
Osobista szkoła modlitwy”, TUM 
Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni 
Archidiecezjalnej, Wrocław 2005.
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Oryginalną bryłę kościoła  
pw. Miłosierdzia Bożego 
widać z brzeskiej obwodnicy.

„Owalny kształt na-
szej świątyni sprawia, 
że modląc się, tworzy-
my krąg wokół ołta-
rza, dzięki czemu je-
steśmy bliżej siebie i 
Boga” – mówi Alicja 
Zbyryt, prezes brze-
skiego oddziału Towa-
rzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich. 
– Nasz kościół ma też 
wady – przyznaje z 
troską. – Zimą ciężko 
go ogrzać, a osłonięte 
dachem, nisko osadzo-
ne okna nawet w sło-
neczne dni przepusz-
czają niewiele świat-
ła. Jednak czujemy się 
tu u siebie i jesteśmy 
przywiązani do swojej 
świątyni”. Pani Alicja 
związana jest z Rodzi-
ną Katyńską, od 20 lat 
społecznie prowadzi 
bibliotekę międzypa-
rafialną przy kościele 
św. Mikołaja, uczest-
niczy w organizacji 
brzeskich Dni Kultu-
ry Chrześcijańskiej, a 
w swojej parafii na-
leży do Żywego Ró-
żańca. „W 1983 roku, 
gdy kard. Henryk Gul-
binowicz święcił te-
ren pod budowę świą-
tyni, bardzo potrzeb-
nej mieszkańcom roz-
rastających się osiedli, 
było tu pole i krzyż” 
– wspomina. Kościół 
stanął w  roku 1993, 
a rok wcześniej ery-
gowano parafię, liczą-
cą dziś prawie 14 tys. 
mieszkańców.

Pobożni...

Frekwencja na uro-
czystościach, Mszach 
św. i nabożeństwach od 
13 lat potwierdza słusz-
ność starań ks. prałata 
Zbigniewa Bąkowskie-
go, który tworzył parafię, 
był jej pierwszym pro-
boszczem i posługuje w 
niej nadal jako rezydent. 
Cztery lata temu jego na-
stępcą został ks. Euge-
niusz Bojakowski, które-
go od 2002 roku wspie-
rają ks. Dariusz Amrogo-
wicz i ks. Paweł Sokołow-
ski. Zdążyli się już zżyć z 
pobożnymi parafianami, 
w większości pochodzą-
cymi z Kresów Wschod-
nich. Ich wiara objawia 
się w istnieniu 12 róż ró-
żańcowych, Odnowy w 
Duchu Świętym, Kościo-
ła Domowego, duszpa-
sterstwa biblijnego mło-
dzieży, „Jerycha”, Eucha-
rystycznego Ruchu Mło-
dych, Liturgicznej Służby 
Ołtarza, Wspólnoty Krwi 
Jezusowej. W ubiegłym 
roku zawiązała się  gru-
pa inicjatywna parafialne-
go oddziału Akcji Katoli-

ckiej. Ks. Dariusz, który 
w tym roku przygotował 
180 gimnazjalistów do 
bierzmowania, organizo-
wał pielgrzymki parafian 
do Łagiewnik, Wadowic 
i Rzymu. Ks. Paweł, kate-
cheta licealistów, wyjeż-
dżał z maturzystami na 
Jasną Górę.

... i ofiarni

Dzięki religijności i 
ofiarności wiernych brze-
ski kościół pw. Miłosier-
dzia Bożego wypełnia 
nie tylko dobro i miłość, 
ale wciąż zmienia się je-
go wystrój i otoczenie. 
Ostatnio wykonano mar-
murowe balaski i ambon-
kę. Odnawiana będzie in-
stalacja grzewcza. Pro-
boszcz planuje także re-
mont wolno stojącego 
obiektu na cmentarzu, w 
którym powstanie kaplica 
przedpogrzebowa. Udało 
mu się odzyskać go wraz 
z podziemiem wieży. Te 
pomieszczenia przez lata 
zajmował zakład pogrze-
bowy. Teraz będą one słu-
żyły wiernym.

JOLANTA SĄSIADEK

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Miłosierdzia Bożego w Brzegu

Zjednoczeni wokół Jezusowego ołtarza

wroclaw@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław
tel./faks (71) 322 30 72, 322 37 09, 327 11 47
Redagują: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Radosław Michalski, Jolanta Sąsiadek
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Troską moją jest młodzież. Niestety, katecheza nie 
prowadzi jej na Eucharystię. Na rekolekcje, gło-
szone przez znakomitych kaznodziejów, też przy-
chodzi garstka. Dlatego w przyszłości chciałbym 
zorganizować dni skupienia w naszym II LO im. 
Zbigniewa Herberta. Zaprosić księży i animatorów, 
którzy dotrą do nastolatków w ich środowisku. 
Myślę, że jest to jedyny sposób, by tych młodych lu-
dzi, z gruntu dobrych, ale często zagubionych, po-
zyskać dla Chrystusa. Drugim ważnym zadaniem, 
które leży mi na sercu, jest przygotowanie kościo-
ła do konsekracji. Musimy go przystroić jak pannę 
młodą do ślubu. Czeka nas renowacja i przebudo-
wa ołtarza głównego, w którym znajdzie się także 
miejsce na portret św. Siostry Faustyny. Zostanie on 
umieszczony pod obrazem Jezusa Miłosiernego. 
Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Chcemy 
też wykonać nową Drogę Krzyżową, pasującą do 
wystroju wnętrza naszej świątyni. Trzeba również 
wyremontować pomieszczenia w podziemiach wie-
ży kościoła. Powstanie tam kaplica św. Faustyny, bę-
dąca miejscem spotkań grup modlitewnych oraz 
odprawianych okazjonalnie lub w zimowe wieczo-
ry Mszy św. dla mniejszej liczby wiernych.

Zapraszamy na Msze św. 
  W niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 

17.00, 20.00; Pępice – 10.15
  W dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00; Pępice – pią-

tek 18.00

W tej świątyni   
w dniu odpustu 

żarliwie
modlono się 

za Papieża

KS. KANONIK 
EUGENIUSZ 

BOJAKOWSKI
Święcenia kapłańskie przy-
jął 29.05.1976 r. Był wika-
riuszem w Dziećmorowicach 
k. Wałbrzycha i w Bielawie 
w parafii Wniebowzięcia NMP,  
a od 1985 do 2001 r. pro-
boszczem parafii pw. św. Anny  
w Szewcach pod Wrocławiem.
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