
Wrocławska parafia 
pw. Odkupiciela Świata 
obchodzi w tym roku 
10-lecie swego istnienia.

Z tej okazji 17 kwietnia w 
kościele parafialnym odprawio-
na została uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem abp. Ma-
riana Gołębiewskiego. Euchary-
stia, w czasie której młodzież 
otrzymała sakrament bierzmo-
wania, otwarła zarazem wizy-
tację kanoniczną parafii. W Li-
turgii uczestniczyli komendan-
ci Komendy Wojewódzkiej Po-
licji oraz Komendy Miejskiej; 
ceremonię uświetniła policyj-
na orkiestra. Zwracając się do 
młodzieży, Arcybiskup odwo-
łał się do treści, jakie niesie 
ze sobą niedziela Dobrego Pa-
sterza. „Bądźmy czujni, by nie 
odpaść z owczarni Chrystuso-
wej, by zawsze wchodzić do 
niej przez bramę, jaką jest Je-
zus Chrystus” – mówił Metro-
polita. Przestrzegał młodych 
przed wpływami wszelkich ru-
chów religijnych odrzucających 

Chrystusa jako jedyne-
go Zbawiciela.

Parafia pw. Odku-
piciela Świata została 
erygowana 29 czerwca 
1995 r. Należy do niej 
ok. 7 tys. mieszkańców. Przy 
kościele parafialnym, będącym 
zarazem pomnikiem Tysiącle-
cia Biskupstwa Wrocławskiego, 
wciąż trwają prace budowla-
ne. Mimo to służy on wiernym 
już od 24 grudnia 2001 r. Świą-
tynia stanowi jednocześnie 

ośrodek duszpaster-
stwa policjantów. Pro-
boszcz, ks. kan. Sta-
nisław Stelmaszek, od 
pięciu lat jest ich ka-
pelanem. Wśród funk-

cjonujących tu licznie wspól-
not znajdują się m.in.: para-
fialny zespół Caritas, Parafialny 
Klub Sportowy i zespoły mu-
zyczne. Zapewne wkrótce do-
łączy do nich powstająca obec-
nie orkiestra dęta.

AGATA COMBIK

Już 50 lat liczy sobie Zespół Szkół nr 1 z 
ul. Słubickiej we Wrocławiu. Z tej okazji 

nauczyciele, uczniowie i absolwenci spot-
kali się na uroczystej Mszy św. we wroc-
ławskim kościele pw. Chrystusa Króla. 
Sprawował ją kard. Henryk Gulbinowicz, 
który poświęcił także nowy sztandar ZS 
nr 1 oraz wręczył Pierścień Archidiecezji 
Wrocławskiej dyrektorowi placówki – 
Czesławie Duczemińskiej. W obchodach 
uczestniczyli m.in. prezydent Wrocławia 
Rafał Dutkiewicz oraz skarbnik miasta 
Maciej Bluj, absolwent ZS nr 1, który 

zapewnił, że w najbliż-
szym czasie miasto sfi-
nansuje nowe boisko 
szkolne. Obchody ju-
bileuszu i zjazd absol-
wentów zorganizowano 
w sobotę 16 kwietnia.

KUBA ŁUKOWSKI

„ZJAZD PÓŁWIECZA” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 WE WROCŁAWIU

 

Mszę św. z okazji 
50-lecia ZS nr 1 
sprawował kard. 
H. Gulbinowicz 
wraz z księżmi 
– absolwentami 
szkoły 
z ul. Słubickiej
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W uroczystości 
czynny udział 
wzięli
policjanci
oraz młodzież

Jubileusz na wrocławskiej Polance

10 lat z Odkupicielem
POMOCNA DŁOŃ

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI
METROPOLITA WROCŁAWSKI

Caritas Archi-
diecezji Wrocła-
wskiej podejmu-
je wiele inicja-
tyw, by pomóc lu-
dziom biednym, 

chorym, starszym, dzieciom 
niepełnosprawnym; wszyst-
kim, którzy potrzebują po-
mocnej dłoni drugiego czło-
wieka. Bardzo serdecznie 
zachęcam do dokonywania 
odpisów od podatków z do-
chodów na rzecz wrocław-
skiej Caritas.

Aby przekazać 1 % po-
datku dochodowego na 
wrocławską Caritas, 

wypełniając PIT-36 lub 37, obli-
czamy tę kwotę i przed złożeniem 
zeznania podatkowego wpłacamy 
ją na konto: CARITAS ARCHIDIECEZJI 
WROCŁAWSKIEJ, UL. KATEDRALNA 7, 
50-328 WROCŁAW, PKO BP S.A. III 
O/Wrocław, 22 1020 5242 0000 
2902 0137 9452, z danymi adre-
sata i swoimi oraz dopiskiem 
„1% podatku”.
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Wyruszą szlakiem Jana Pawła II
Z KAPLICY CZASZEK w Ku-
dowie Zdroju Czermnej 50 lat 
temu ks. Karol Wojtyła wyru-
szył ze studentami na ośmio-
dniową wędrówkę przez Kar-
łów, Radków, Wambierzyce, 
Duszniki Zdrój, Spaloną, Gnie-
woszów, Międzylesie i Śnieżnik 
do Międzygórza. Z okazji jubi-
leuszu tej wyprawy Referat Piel-
grzymkowo-Turystyczny Świd-
nickiej Kurii Biskupiej organi-
zuje oficjalne otwarcie I eta-
pu Dolnośląskich Szlaków Pa-
pieskich. Dokona go bp Ignacy 
Dec. 29 kwietnia o godz. 19.00 
w Kudowie Czermnej nastąpi 
poświęcenie pamiątkowej tab-
licy, po czym w kościele pw. św. 
Bartłomieja zostanie odprawio-

na Msza św., a o godz. 21.00 
odbędzie się Apel Jasnogórski. 
30 kwietnia o godz. 5.30 piel-
grzymi wyruszą „Drogą stu za-
krętów” przez Karłów, Radków 
do Wambierzyc. Tam, w sank-
tuarium, o godz. 16.00 wezmą 
udział we Mszy św. kończą-
cej pielgrzymkę i rozpoczyna-
jącej obchody 25-lecia korona-
cji figury MB Wambierzyckiej. 
Wędrówkę dwoma kolejnymi 
odcinkami Dolnośląskich Szla-
ków Jana Pawła II zaplanowa-
no na 1 i 2 lipca oraz 26 i 27 
sierpnia. 
Patronami medialnymi inau-
guracji Szlaków Papieskich są 
wrocławski i świdnicki GN oraz 
Radio Rodzina.

„Zostań z nami, Panie”
XII FESTIWAL PIOSENKI RE-
LIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ 
rozpocznie się w Polkowicach 30 
kwietnia Mszą św. w kościele pw. 
MB Królowej Polski. Przesłucha-
nia konkursowe zakończy o godz. 
17.00 koncert diakonii muzycznej 

„Izmael” i rozdanie nagród. 1 ma-
ja Eucharystia zostanie odprawio-
na o godz. 11.00. Koncert zespo-
łu Deus Meus i rozdanie nagród 
zakończą festiwal. Wezmą w nim 
udział schole dziecięce i zespoły 
młodzieżowe. 

MODLITWA O POWOŁANIA 
kapłańskie i zakonne, tradycyj-
nie odbywająca się w katedrze 
wrocławskiej w I czwartki mie-
siąca, miała w kwietniu szcze-
gólną wymowę i oprawę. Msza 
św. sprawowana 7 kwietnia, w 
przeddzień pogrzebu Papieża, 
zgromadziła nieprzeliczone rze-
sze wiernych. Liturgii przewod-
niczył ks. Paweł Cembrowicz, oj-
ciec duchowny Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego, a homilię wygłosił, pełnią-
cy tę samą funkcję, ks. Aleksan-
der Radecki. Określając ducho-

wą mobilizację narodu z powodu 
śmierci Papieża kolejnym „cudem 
nad Wisłą”, kaznodzieja zastana-
wiał się, jak długo będzie ów cud 
trwał. Odwołując się do czytań 
mszalnych, zauważył, że dotąd, 
dopóki „bardziej będziemy słu-
chać Boga niż ludzi”.
KLERYCY Z WROCŁAWIA 
pojadą na pielgrzymkę do Wilna. 
Intencją wyprawy, trwającej od 29 
kwietnia do 3 maja, będzie dzięk-
czynienie Bogu za pontyfikat Jana 
Pawła II. Do Matki Boskiej Ostro-
bramskiej pojedzie 186 kleryków 
i 10 przełożonych z MWSD.

Z życia seminarium

Pożegnanie Staszka Jabłonki
WROCŁAW. W niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego  
po długiej walce z chorobą 
zmarł Stanisław Jabłonka. W 
kościele św. Faustyny podczas 
Mszy św. za duszę zmarłego ka-
zanie wygłosił ks. M. Drzewie-
cki. Przypomniał w nim S. Ja-
błonkę jako odpowiedzialnego 
ojca rodziny, społecznika i arty-
stę fotografii, człowieka wielu 
talentów, pełnego miłości dla 
bliźnich. Podczas mowy pożeg-
nalnej, wygłoszonej na cmenta-
rzu Świętej Rodziny, w imieniu 
rektora Politechniki Wrocław-
skiej, przypomniano, jak wiel-
ki ślad zostawił w tej instytu-
cji jako naukowiec, nauczyciel i 
działacz społeczny. 

Zakładał we Wrocławiu pierw-
sze Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Wspólnota”. W ostatnich 
latach życia założył Fundację 
„Przyjazny Dom” – ośrodek 
dla niepełnosprawnych sierot. 
Działał w Fundacji im. Brata 
Alberta. Za swoją działalność 
był odznaczony Medalem Bra-
ta Alberta (1997), nagrodą Fun-
dacji POLCUL z Sydney (1999), 
nagrodą Episkopatu Polski  
TOTUS (2001).
Ideały bezinteresownej pracy 
wśród potrzebujących mocno 
zaszczepił też w swojej rodzi-
nie. Jego najbliżsi poprosili, aby 
zamiast kwiatów na grób do 
specjalnej skarbonki złożyć da-
tek na „Przyjazny Dom”.
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TEGOROCZNA WIELKA-
NOC będzie obchodzona od 1 
do 3 maja. Porządek nabożeństw 
sprawowanych przez bpa Wło-
dzimierza Juszczaka, zwierzch-
nika diecezji wrocławsko-gdań-
skiej, we wrocławskiej katedrze 
tego Kościoła przy pl. Nankiera, 
przedstawia się następująco:
 WIELKI CZWARTEK, 28 KWIETNIA, 
godz. 10.00 – liturgia św. Bazy-
lego, z udziałem duchowieństwa 
diecezjalnego; godz. 18.00 – mi-
sterium Męki Pańskiej („Strasti 
Chrystowi”);
 WIELKI PIĄTEK, 29 KWIETNIA, 
godz. 17.00 – nieszpory z zało-

żeniem Grobu Pańskiego; godz. 
19.00 – jutrznia jerozolimska 
nad Grobem.
 WIELKA SOBOTA, 30 KWIETNIA, 
godz. 17.00 – liturgia św. Bazyle-
go z nieszporami.
 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 
godz. 8.00 – nabożeństwo „nad-
grobne”, procesja, jutrznia Zmar-
twychwstania, uroczysta liturgia 
św. Jana Chryzostoma.
 PONIEDZIAŁEK I WTOREK WIEL-
KANOCNY – nabożeństwa o godz. 
10.00 i 18.00.
Poświęcenie pokarmów – po li-
turgii w sobotę wieczorem i w 
niedzielę rano.

U grekokatolików

Msza święta pogrzebowa w kościele św. Faustyny

Z Biblią i z pędzlem
KS. PROF. TOMASZ HERGE-
SEL, wrocławski biblista, od lat 
zajmujący się także malarstwem, 
gościł 10 kwietnia w parafii pw. 
św. Franciszka z Asyżu we Wroc-
ławiu. Uczestnicy niedzielnych 
Mszy św. mogli tego dnia wy-
słuchać jego biblijnych rozwa-
żań oraz obejrzeć wystawę prac 
malarskich. Większość z nich po-
wstała po 1991 r., gdy kapłana 
dotknęła niespodziewana cho-
roba. Nie mogąc prowadzić jak 
dawniej intensywnej działalności 
naukowej, wkroczył na drogę ar-
tystycznej twórczości. Ekspozy-
cja dostępna była dla zwiedza-
jących przez cały tydzień w „Ro-
tundzie św. Franciszka”.

Obrazy ks. prof. T. Hergesela niosą 
przesłanie nadziei
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Wybitni humaniści z kilku 
polskich uczelni wyższych 
spotkali się na Politechnice 
Wrocławskiej we wtorek  
12 kwietnia.  

„Środowisko nauk tech-
nicznych nie tylko nie jest za-
mknięte na aspekty filozofii i 
teologii, ale aspiruje do tego, 
aby czerpać natchnienie z roz-
ważań, które niekoniecznie do-
tyczą spraw ziemskich” – mó-
wił rektor Politechniki prof. Ta-
deusz Luty, rozpoczynając jed-
nodniową sesję „Człowiek mię-
dzy filozofią a teologią”. Gości 
przywitał też ks. prof. Walde-
mar Irek, kierownik Studium 
Humanistycznego na PWr – 
głównego organizatora nauko-
wego spotkania.

Wśród prelegentów zna-
leźli się m.in. prof. Jan Wo-
leński z UJ, prof. Tadeusz Buk-
siński i ks. Paweł Bortkie-
wicz  z Uniwersytetu Poznań-
skiego. Z odczytem wystąpił 
też ks. prof. Roman Rogowski 
– wykładowca teologii dogma-
tycznej na Papieskim Wydzia-
le Teologicznym. Naukowcy 
wspólnie zastanawiali się za 
Jeanem Guittonem, czy czło-
wiek musi żyć między „absur-
dem a tajemnicą”.

 

RAD

Metropolita wrocławski dokonał 
5 kwietnia konsekracji kościoła 
parafialnego pw. Miłosierdzia 
Bożego we Wrocławiu Jagodnie. 

Podczas uroczystości abp 
Marian Gołębiewski podkreślił, 
że powodem, dla którego lu-
dzie od wieków wznoszą oka-
załe świątynie, jest wiara w 
Boga. Przywitany przez dzie-
ci, dorosłych i proboszcza ks. 
Józefa Świerniaka powiedział: 

„Obyście byli wspól-
notą umacniającą się 
sakramentami, zaan-
gażowaną w życie pa-
rafii”. Chwaląc miesz-
kańców za wzniesio-
ny kościół, Arcybiskup 
zachęcił zebranych do 
częstego przychodze-
nia na adorację Naj-
świętszego Sakramentu i re-
gularnego uczestniczenia w 
Mszach św. „Niech ta piękna 
posadzka będzie »wyklęczana« 

waszymi kolanami” – 
mówił. 

Budowę świątyni 
we Wrocławiu Jagod-
nie rozpoczął w 1982 
r. ks. Kazimierz Mali-
noś z pobliskiego Bro-
chowa. Dziesięć lat te-
mu jego dzieło pod-
jął ks. J. Świerniak – 

pierwszy proboszcz utworzo-
nej w Jagodnie, w roku 1996, 
parafii.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Środowisko akademickie Wro- 
cławia naukową ref leksją  
i Eucharystią pożegnało Jana 
Pawła II.

W wigilię pogrzebu Papieża 
Polaka przy ołtarzu przed kościo-
łem pw. Najświętszego Imienia 
Jezus zebrał się tłum, który wy-
pełnił plac uniwersytecki i ulicę 
Kuźniczą. Przedstawiciele środo-
wiska akademickiego, parafianie i 
mieszkańcy innych rejonów Wroc-
ławia z zapalo-
nymi zniczami 
uczestniczyli w 
Mszy św. polo-
wej w intencji 

zmarłego Jana Pawła II. „Odczu-
wamy ból, jaki czuje się po utracie 
ojca” – powiedział rektor Uniwer-
sytetu Wrocławskiego prof. Zdzi-
sław Latajka. „Chrystus zjedno-
czył się z każdym człowiekiem 

nauki, który szuka prawdy – mó-
wił w homilii ks. prof. Piotr Nite-
cki, przewodniczący Mszy św. – 
Nawet niewierzący, jeśli uczciwie 
szuka prawdy, jest bliżej Chry-
stusa, niż myśli. Stoimy u bram 

uniwersytetu, który swoją służ-
bę prawdzie rozumie uniwersal-
nie. Nie pomija prawdy najważ-
niejszej, o Bogu”. Kaznodzieja 
podkreślił, że miarą naszej pa-
mięci i wierności Janowi Pawło-
wi II będzie to, jaką Polskę zbu-
dujemy. Jako orędzie do środo-
wisk akademickich przytoczył 
zawołanie: „Uniwersytecie, służ 
prawdzie!”.

Eucharystię poprzedziło  
spotkanie w Auli Leopoldyńskiej, 
podczas którego mówiono mię-
dzy innymi o relacjach między 
rozumem i wiarą, o dziejach pa-
piestwa oraz o Janie Pawle II.

JOLANTA SĄSIADEK

Na Politechnice 

O człowieku
Arcybiskup we Wrocławiu Jagodnie

Wreszcie finisz

Rektorzy, wykładowcy, studenci i wrocławianie na Mszy św. polowej w intencji Papieża

Uniwersytecie, służ prawdzie!
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Przedstawiciele 
wrocławskich 
uczelni uczcili 
Jana Pawła II

Arcybiskup  
M. Gołębiewski 
namaszcza  
ołtarz główny.  
Z prawej: proboszcz 
ks. H. Świerniak,  
w głębi: dziekan 
ks. K. Malinoś. 
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Czwartek 7 kwietnia, około 
godz. 9.00: „Zawracajcie, 

w Rzymie nie ma już 
miejsca” – usłyszeliśmy 

po przekroczeniu granicy 
z Włochami od policyjnego 

patrolu kontrolującego 
autokary. „Zawracajcie”... 

dobre sobie, ponad 
1000 km za nami, 

zaledwie 300 dzieli 
nas od Rzymu.

tekst  
RADEK MICHALSKI

Po autokarze stopniowo 
rozchodzi się fala śmie-
chu. Słowa włoskiego 
karabiniera, przekaza-

ne nam przez kierowcę, wzięli-
śmy za dość oryginalny żart. Po 
chwili ruszamy dalej, wygląda-
jąc zapowiadanego 150-kilome-
trowego korka przed Wiecznym 
Miastem. Liczyliśmy się z tym, że 
do Rzymu nie wjedziemy. Jeszcze 
wczoraj, gdy dwoma autokarami 
wypełnionymi przez delegacje 
studentów wrocławskich duszpa-
sterstw akademickich wyruszali-
śmy z pl. Nankiera, media infor-
mowały o fatalnej sytuacji na dro-
gach przed stolicą Włoch.

Niezwykła podróż

Teraz, gdy jedziemy wąskimi 
uliczkami miasta, nie chce nam 
się wierzyć, że to właśnie Rzym. 
Żadnego łańcucha autobusów, 

blokad czy specjalnego 
tłoku. W czwartek, w 
przededniu pogrzebu, 
około godz. 20.00 za-
trzymujemy się na par-
kingu odległym o 10 
minut drogi na piecho-
tę od Placu św. Piotra.

Ktoś dostał SMS-a z 
informacją, że Polaków wpusz-
czają poza kolejnością do Ba-
zyliki – ta ma być otwarta do 
22.00, w niej czeka Jan Paweł II. 
Niemal z rozpędu, podbudowa-
ni tym, że to już tak blisko, ru-
szamy w kierunku Watykanu.

Zza murów oglądamy kopułę 
Bazyliki i ścianę auli Pawła VI, do-
chodzimy do Tybru i tędy właś-
nie, kierując się w lewo, chcemy 
dojść do Placu św. Piotra. Nieste-
ty. Pod Zamkiem Anioła zatrzy-
mują nas barierki i pilnujący ich 
karabinierzy. Nie pomagają tłu-
maczenia, że jesteśmy Polakami. 
Jak dowiadujemy się od pilnują-
cych, do Bazyliki ciągnie się jesz-
cze długa kolejka, a oni zapobie-
gają jej powiększaniu „Będziemy 
wpuszczać od 5.00” – słyszymy 

od jednego z karabinie-
rów. Pozostaje czekać. 

Nocne czuwanie
Grupki z różnych 

części placu pod Za-
mkiem Anioła zaczynają 
śpiewać piosenki. Zra-

zu każda sobie, a po chwili łączą 
się w jeden głos. Polacy domi-
nują na tym „koczowisku”. Jed-
nak, jak się okazuje już po chwi-
li, nie są sami. Gdy brzmią ostat-
nie słowa polskiej wersji jednego 
z kanonów z Taizé, słychać ten 
sam śpiew z tym, że już nie po 
polsku. Chwila konsternacji... po 
niej, z lewej strony placu, pod-
nosi się grupka młodzieży z Nie-
miec. Śpiewają kanon na tę samą 
melodię, ale w ojczystym języku. 
Gdy kończą, inicjatywę przejmu-
ją znowu Polacy – i tak „wymie-
niają się na głosy” kilka razy. Na 
końcu śpiewają „Emmanuela” – 
hymn Światowych Dni Młodzie-
ży z Rzymu. Trwamy na wielkim 
spontanicznym czuwaniu przed 
spotkaniem z Janem Pawłem II. 

Na ostatniej Mszy z Janem Pawłem

Morze ludzkich serc...
MOJE POŻEGNANIE
EWELINA STEC, WROCŁAWIANKA

O wyjeździe do 
Rzymu myśla-
łam wielokrot-
nie, jednak za-
wsze coś stawa-
ło na przeszko-

dzie. Gdy pogorszył się 
stan zdrowia Papieża, po-
stanowiłam za  wszelką 
cenę ziścić swoje marze-
nie. Aż do wieczora w pa-
miętną sobotę 2 kwietnia 
wierzyłam, że moja wizyta 
w Rzymie nie będzie zwią-
zana z pogrzebem Jana 
Pawła II. Stało się jednak 
inaczej... Ojciec Święty 
zmarł... Mimo że Papież 
zawsze był dla mnie tu, 
na ziemi, największym au-
torytetem, nie sądziłam, 
że jego śmierć tak bardzo 
mnie dotknie, tak moc-
no zaboli.  Wydarzenia z 
czwartku 7 kwietnia gra-
niczyły z cudem. Już dzień 
wcześniej włoskie media 
komunikowały, iż wejście 
na Plac św. Piotra jest nie-
możliwe. Jednak nie zwa-
żając na to, strudzeni po-
dróżą, lecz pełni nadziei i 
wiary, wyruszyliśmy tam, 
gdzie czekała nas gigan-
tyczna kolejka prowadzą-
ca do Bazyliki św. Piotra. 
Z godziny na godzinę by-
łam coraz bliżej naszego 
Papieża. Wreszcie nadszedł 
najważniejszy moment 
pielgrzymki. Jest 17.40, 
wchodzę do Bazyliki, ser-
ce wali jak szalone, a do 
oczu napływają łzy. Cała 
drżę ze wzruszenia. Te kil-
kanaście sekund, podczas 
których udało mi się sta-
nąć przed Ojcem Świętym, 
były dla mnie jak wiecz-
ność. Nagle ukazało mi się 
całe jego życie i wszyst-
kie trudy, z którymi tak 
dzielnie sobie radził. Jego 
radość promieniująca do- 
okoła, spokój ducha, mi-
łość dla wszystkich i wiel-
ka siła wybaczania, na-
wet swojemu niedoszłe-
mu mordercy. Taki obraz 
Papieża zostanie na całe 
życie w moim sercu.

Naszej grupie 
udało się 
wejść na Plac  
Świętego Piotra 
dopiero po 
zakończeniu 
uroczystości 
pogrzebowych
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Kierunek  
– Plac św. Piotra
Większość ludzi zebranych 

pod Zamkiem Anioła spała, 
gdy około 4.30 ktoś krzyknął: 
„Wpuszczają!”. Nikt nie zasta-
nawiał się, czy to długo ocze-
kiwane hasło ma pokrycie w 
rzeczywistości. Wszyscy zwinę-
li błyskawicznie karimaty, śpi-
wory, czy co tam kto miał do 
spania, i stanęli, gotowi ruszyć 
do przodu. Stanęli i... stali tak 
jeszcze przeszło półtorej go-
dziny, bo „krzykacz” okazał się 
nadgorliwcem. Włoskie służby 
nie bardzo rozumiały porusze-
nie w „przejściowym sektorze” 
i na wszelki wypadek podwoiły 
kordon przed barierkami. 

Dopiero gdy nad Tybrem za-
częło wschodzić słońce, rozsu-
nięto metalowe zapory strzegą-
ce Via Conciliazione – ulicy pro-
wadzącej wprost na Plac św. Pio-
tra. Do przodu ruszyła rzeka lu-
dzi, której nikt w tym momen-
cie nie był już w stanie zatrzy-
mać. Ich cel był tak prosty, jak 

droga do pokonania – podejść 
jak najbliżej Bazyliki. Jak dowie-
dzieli się później, także przed 
nią spały grupy pielgrzymów, 
pozostało więc tylko dopełnić 
sektory.

Zostajemy  
przy telebimie!
Z wlewającego się w koryto 

ulicy tłumu wyodrębniają się po-
mału grupki pielgrzymów, roz-
dzielone przy mijaniu blokady. 
Teraz próbują zebrać się na po-
wrót razem. My zostajemy za-
raz za barierkami, obok telebi-
mu i punktu z zapasami wody 
mineralnej. Po chwili przyłącza-
ją się kolejni Polacy. Jak się oka-
zuje, Plac znowu odcięto – wło-
skie służby uznały, że jest już za-
pełniony, kierują więc ludzi na 
chodniki Via Conciliazione. Po-
mału, rozsiadając się, zajmujemy 
ostatnie wolne miejsca. Czekamy 
na Mszę św. Telebim bez prze-
rwy pokazuje fragmenty filmów 
z papieskich pielgrzymek. Nasta-
wiamy podróżne radyjka na pol-
ską sekcję Radia Watykańskiego, 
oczekując na bezpośrednie tłu-
maczenie celebrowanej po łaci-
nie i włosku liturgii.

Gdy dworzanie papiescy wy-
noszą przed Bazylikę trumnę z 
ciałem Jana Pawła II, mało kto 
wie, jak zareagować. Wszyscy, 
co oczywiste, wstają, ale mil-
czenie... to nie „to”. Z pomocą 
przychodzą obecni na Placu św. 
Piotra. Na początku słychać tyl-
ko zbliżający się do końca ulicy 
niesamowity szum, który z każ-
dym kolejnym metrem przybie-
ra na sile, aby w końcu zamie-
nić się w burzę... burzę braw. Od 
tej pory, aż do zakończenia uro-
czystości, to jest znak jedności 
z Papieżem. Za każdym razem, 
gdy telebim choć na chwilę po-
każe trumnę, oklaski wyrywają 
z zadumy zamyślonych i dobu-
dzają tych, którzy nie odzyska-
li jeszcze sił po nocnym czuwa-

niu. Najdłuższą owację zacho-
waliśmy na koniec. Gdy Papież 
wraca do Bazyliki, ludzie stoją 
niemal na baczność. Wokół nas 
płacze niewielu, na twarzach do-
minuje skupienie, a ciszę przery-
wają jedynie oklaski. To już nie 
tłum anonimowych ludzi – to 
morze ludzkich serc uderzające 
o mury Stolicy Apostolskiej. Te 
serca przybyły tu bez wypowie-
dzianego wezwania. Odruchem 
miłości. Potrzebą zaświadczenia 
o pamięci i szacunku. 

Powrót do domu

Po liturgii, okrężną dro-
gą, przez Plac św. Piotra, wra-
camy na parking, a stamtąd 
bez problemów wyruszamy w 
trwającą 21 godzin drogę po-
wrotną.

Wjeżdżając do Wrocławia, 
mijamy ulice i place bardzo 
spokojne jak na popołudnio-
we godziny. Gdzieniegdzie wi-
dać dopalające się znicze – 
pamiątki poprzedniego dnia i 
wieczoru. Na budynkach wciąż 
wiszą flagi – żałoba narodo-
wa wprawdzie skończyła się 
w dniu pogrzebu Jana Pawła 
II, ale nikt się nie łudził, że 
wrocławianie pospieszą się z 
uprzątnięciem tych skromnych 
symboli pamięci.

Ostatni akcent pielgrzymki 
– Eucharystia. Już na pewnym, 
ojczystym, gruncie – w pod-
ziemiach DA „Dominik”. Ba-
gaże leżą w sali obok... Baga-
że... Nam na sercach pozosta-
je jeszcze jeden, najcięższy, 
ale i najcenniejszy. Bagaż od-
powiedzialności. Za to, co wi-
dzieliśmy, za człowieka, któ-
rego poznaliśmy... Milczącym 
spotkaniem z nim będziemy 
się dzielić jeszcze przez wie-
le, wiele dni, tygodni, może 
lat, aby żywa pozostała pamięć 
o tym, który zawsze o nas, 
młodych, pamiętał, przybliża-
jąc nam Chrystusa. 

Na ostatniej Mszy z Janem Pawłem

Morze ludzkich serc...
Pamiętali...

NAUKOWCY

Na nadzwyczajnym po- 
siedzeniu Senatu u- 

czelni, 4 kwietnia, Poli- 
technika oddała hołd Ja- 
nowi Pawłowi II. Wy-
kładowcy podziękowali 
nieżyjącemu Papieżowi za 
„wskazania, jak poszuki-
wać prawdy z pokorą wo-
bec Stwórcy i z poszano-
waniem godności człowie-
ka, za nauczanie będące 
inspiracją formowania po-
staw młodzieży akademi-
ckiej oraz za użyczenie au-
torytetu dla poszanowania 
prawdy”.
Podobną uchwałę pod-
jął w trzy dni później Se- 
nat Akademii Rolniczej  
we Wrocławiu, Na tym po-
siedzeniu obecny był rek-
tor Papieskiego Wydzia-
łu Teologicznego we 
Wrocławiu ks. prof. Józef 
Pater.  

SŁUŻBA LITURGICZNA

Wbiałym marszu służ-
by liturgicznej uli-

cami Wrocławia prze-
szło ponad 1000 mini-
strantów. „Zjechali z te-
renu całej Polski na do-
roczny turniej koszyków-
ki zespołów służby litur-
gicznej” – mówi salezja-
nin ks. Dariusz Szyszka, 
organizator spotkania. – 
Zawody odwołano, a mło-
dzi ministranci, w dniu 
planowanego na 9 kwiet-
nia turnieju, zamiast na 
boiska, ruszyli w marszu 
z kościoła pw. Chrystusa 
Króla do archikatedry 
włocławskiej”.
Białą procesję – wszyscy 
ministranci ubrali się w 
stroje liturgiczne – po-
przedzała orkiestra poli-
cyjna. W katedrze chłop-
ców i innych wiernych, 
którzy po drodze sponta-
nicznie dołączali do pro-
cesji, powitał bp Edward 
Janiak. On też celebro-
wał dla zebranych Mszę 
świętą.
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KONKURS 
NA 10-LECIE  

WROCŁAWSKIEGO GN

W marcowym odcinku naszego 
konkursu pytaliśmy o nazwisko redak-
tora naczelnego „Gościa Niedzielne-
go” (ks. Marek Gancarczyk). Spośród 
nadesłanych prawidłowych odpowiedzi 
nagrodę wylosowała KATARZYNA  
RÓŻAŃSKA z Wrocławia. Gratuluje-
my. Czajnik bezprzewodowy (ufundo-
wany przez sklep sieci „Avans” w Oła-
wie, ul. Chrobrego 20) prześlemy po-
cztą.

Na odpowiedzi czekamy do 29 kwiet-
nia. Prosimy nadsyłać je pod adresem 
redakcji wrocławskiej z naklejonym ku-
ponem nr 4. Tym razem nagrodą jest 
aparat telefoniczny. Wynik losowania 
podamy w maju.
Przypominamy, że z grona wszystkich 
osób, które wezmą udział w konkur-
sie i nadeślą prawidłowe odpowiedzi, w 
sierpniu wylosujemy nagrodę główną – 
miejsce dla dwóch osób w naszej wrześ-
niowej pielgrzymce do Rzymu.



ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ
Przypominamy, że z okazji 10. roczni-
cy istnienia wrocławskiego GN orga-
nizujemy pielgrzymkę naszej redakcji, 
Czytelników i Sympatyków do Rzymu, 
do grobu Jana Pawła II.
Odbędzie się ona w terminie od 9 do 
17 września pod honorowym patrona-
tem abpa Mariana Gołębiewskiego.
Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod naszymi telefonami re-
dakcyjnymi lub w Biurze Podróży 
„Panorama” przy ul. Trzebnickiej 66 
we Wrocławiu, tel. (071) 329 22 36, 
329 13 75, 329 22 37 i 329 55 11.

  Zadanie na kwiecień: proszę podać nazwiska 
stałych pracowników redakcji wrocławskiej GN.

KUPON KONKURSOWY 4

W środę 6 kwietnia o godz. 18.30 w kościele 
Najświętszej Maryi Panny na Piasku 
została odprawiona Msza św. dziękczynna 
duszpasterstw akademickich za Jana Pawła II. 

Podczas homilii ks. Mirosław Maliński 
podkreślił, że Jan Paweł II, który potrafił i 
starał się wszędzie dostrzegać dobro, sta-
nowi dla nas w tej postawie wzór do na-
śladowania. Ks. Bogdan Dudziak z kolei za-
uważył, że Papież przez całe życie „siał do-
bro” i nie ma na świecie ludzi, których by 
to dobro nie dotknęło – był bramą na Chry-
stusa. O. Emilian Gołąbek podkre-
ślił, że Karol Wojtyła każdemu po-
trafił powiedzieć, że jest piękny. 
Zwrócił się w ten sposób do zebra-
nej młodzieży, przytaczając słowa 
Ojca Świętego – nie macie pojęcia, jacy je-
steście piękni, kiedy karmicie się Słowem 
Bożym i Eucharystią. 

Po Mszy św. rozpoczęło się 
czuwanie modlitewnie przy kano-
nach Taizé. W trakcie tego czuwa-
nia została odczytana modlitwa 

brata Rogera, ułożona i przesłana specjal-
nie na tę okazję. 

KL. KACPER RADZKI

Po uroczystej Mszy św., sprawowanej 
w archikatedrze wrocławskiej w dzień 
pogrzebu Jana Pawła II, tłumy wiernych 
ze zniczami w dłoniach wyruszyły na 
wrocławski rynek.

Młodzi ludzie – wraz z diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieży akademickiej ks. 
Mirosławem Malińskim – prowadzili tam czu-
wanie modlitewne. Dzielili się doświadcze-
niem osobistego spotkania z Chrystusem, 
śpiewali „papieskie” pieśni i odmawiali dro-

gą sercu Ojca Świętego modlitwę – Róża-
niec. Towarzyszył im bp Edward Janiak, który 
wezwał do odważnego dawania świadectwa 
Chrystusowi i radosnego kroczenia do Domu 
Ojca. Wśród modlących się obecny był prezy-
dent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, który przy-
pomniał o inicjatywach podjętych przez wła-
dze miejskie dla uczczenia Jana Pawła II.

Zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogór-
ski, a o 21.37, w godzinie śmierci Papieża, na 
rynku zgasły światła i wszyscy pogrążyli się w 
modlitewnej zadumie.  AGATA COMBIK

W dzień pogrzebu Jana Pawła II

Modlitwa na rynku

Młodzież modliła się kanonami

Dziękczynienie

Młodzież 
podczas Mszy św. 
za Jana Pawła II
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Mimo uciążliwego deszczu wrocławski rynek wypełnił się modlącymi się ludźmi
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Po Mszy św. na rynku, w 
poniedzia łek 5 kwietnia , 
uczestnicząca w niej młodzież 
przeszła na Ostrów Tumski, aby 
oddać hołd Janowi Pawłowi II.

Spontanicznie zorganizo-
wany marsz rozciągał się na 
długość około jednego kilo-
metra, a na jego czele niesio-
no biało-czerwony sztandar z 
przypiętym kirem. Policja za-
dbała o bezpieczeństwo idą-
cych, wstrzymując ruch na ca-
łej trasie pochodu. 

Przy przekraczaniu Mo-
stu Tumskiego tłum odśpie-
wał hymn narodowy. Przed 
wejściem do katedry, przy 
pomniku Matki Bożej, setki 
młodych ludzi klęcząc odmó-
wiło wspólnie „Ojcze Nasz”  
i „Zdrowaś Maryjo” w inten-
cji zmarłego Papieża. 

Po modlitwie uczestni-
cy marszu weszli do kate-
dry, całkowicie ją wypełnia-
jąc. Niektórzy z nich podcho-
dzili do ustawionego przy 
głównym ołtarzu tronu, na 
którym Ojciec Święty zasia-
dał podczas ostatniej wizy-
ty we Wrocławiu, przyklęka-
li przed nim, dotykali jego 
poręczy i czynili znak krzyża 
świętego.

 KUBA ŁUKOWSKI

„Szczęść Boże, jesteśmy z 
Akademii Ekonomicznej. Uma-
wialiśmy się, że przyjdziemy 
na Mszę, ale jest nas trochę 
więcej...”

Tymi słowami w zakrystii 
kościoła ojców dominikanów 
zameldowała się delegacja 
studentów wrocławskiej AE. 
W niedzielę 3 kwietnia, w nie-
spełna 24 godziny po śmierci 
Jana Pawła II, do kościoła pw. 
św. Wojciecha na pl. Domi-
nikańskim dotarła niezwykła 
procesja. Byli to studenci Aka-
demii Ekonomicznej, którzy 

postanowili wspólnie udać się 
na akademicką Mszę św. o go-
dzinie 20.00, aby modlić się w 
intencji Papieża. Uprzedzając 

telefonicznie o przybyciu, za-
powiedzieli około 500 osób. 
Przyszło ponad 1000. Pieszo 
pokonali trasę spod macie-

rzystej uczelni do świątyni w 
centrum miasta.

Udział tej wyjątkowej gru-
py młodzieży w wieczornej 
Eucharystii sprawił, że sporo 
osób nie zmieściło się w koś-
ciele. Na szczęście naucze-
ni doświadczeniem poprzed-
nich dni zakonnicy zamonto-
wali zewnętrzne nagłośnie-
nie. Dzięki temu ci, którym 
nie udało się wejść do świą-
tyni, mogli w pełni uczest-
niczyć w liturgii. Wyszli do 
nich także kapłani z Komu-
nią świętą.

RADEK MICHALSKI

Wpiątek 8 kwietnia o godz. 
10.00 zgromadziliśmy 

się w auli seminaryjnej, by za 
pośrednictwem mediów, oglą-
dając transmisję z Watykanu, 
móc uczestniczyć w pożeg-
naniu Ojca Świętego Jana Pa- 
wła II. W atmosferze skupienia 
i zadumy łączyliśmy się ducho-
wo z obecnymi w Watykanie 
reprezentującymi naszą wspól-
notę księżmi: rektorem Maria-
nem Biskupem, wicerektorem 
Adamem Łuźniakiem, dyrekto-
rem Tomaszem Zającem oraz 
wszystkimi uczestnikami zgro-
madzonymi na Placu św. Piotra 
i wokół niego. 

Każdy z nas nosi w sobie cząst-
kę Karola Wojtyły. W życiu każde-
go odegrał on znaczącą rolę, wy-
tyczając ścieżki chrześcijańskie-
go podążania. Modląc się o spo-
kój duszy naszego Papieża, jed-
nocześnie dziękowaliśmy Najwyż-
szemu Bogu za dar jego osoby. 
Dla nas, podążających ku Chrystu-
sowemu kapłaństwu, jest on nie-
doścignionym wzorem człowieka, 
który stając się uczestnikiem ka-
płaństwa, całym sobą odpowie-
dział na wołanie Jezusa: „Pójdź 
za Mną”. Jest też, szczególnie 
dla nas, przyszłych księży, zobo-
wiązaniem do głoszenia i wypeł-
niania jego nauki.

KL. KACPER RADZKI

Dzięki za wszyst-
ko, Ojcze Świę-

ty! – powiedział bur-
mistrz Ziębic Tadeusz 
Wolski na chwilę przed 
Apelem Jasnogórskim na rynku 
w środę 6 kwietnia. W tym sa-
mym dniu zwołano nadzwy-
czajną sesję Rady Miejskiej, by 
uczcić pamięć Jana Pawła II.

O godz. 21.00 plac wokół 
ratusza wypełnił się ludźmi, a 
klerycy z annus propedeuticus 
z Henrykowa rozpoczęli Apel 
Jasnogórski. O godz. 21.37 ci-
szę rozdarły dźwięki syren, a 
w powietrze uniosły się białe 
gołębie, symbolizujące powrót 
do domu Ojca. Następnie wier-

ni udali się procesyj-
nie do kościoła Matki 
Bożej Miłosierdzia na 
Eucharystię i czuwa-
nie do północy. Wiele 

osób wyraziło swój żal w księ-
dze kondolencyjnej. 

Nazajutrz, w czwartek, na 
rynku księża dekanatu ziębi-
ckiego koncelebrowali Mszę 
św. żałobną. Okolicznościową 
homilię wygłosił ks. dziekan 
Bogusław Konopka „To, czego 
doświadczyliśmy w ubiegłym 
tygodniu, było niesamowite. 
Nie wolno nam tego zmarno-
wać” – powtarzali mieszkań-
cy Ziębic.

BARBARA RAK

Marsz młodzieży

Do katedry
Ziębice dziękują Ojcu Świętemu

Trzeba pamiętać
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Apel Jasnogórski 
na ziębickim 
rynku

„Jest nas trochę więcej...”. W dzień po śmierci Jana Pawła II

Niezwykła studencka Msza św.
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W seminarium

Nasz wzór



Brochowska bazylika  
jest jedyną świątynią  
we Wrocławiu z kompletnym 
neoromańskim wystrojem 
wnętrza.

Okazały kościół pw. 
św. Jerzego góruje nad  
osiedlem o niskiej za-
budowie i niezagospo-
darowanymi terena-
mi, których sporo w tej 
okolicy. Kiedyś Brochów 
był samodzielnym mia-
steczkiem, liczącym 12 
tys. osób, ukwieconym 
i dobrze prosperującym. 
Ważny węzeł kolejowy 
dawał pracę i mieszka-
nia. Prężne osiedle ko-
lejarzy przyciągało mło-
dych z Poznania i Ja-
rocina. Przybyli tu tak-
że repatrianci ze Wscho-
du i grupa Romów. Dziś 
o świetności Brocho-
wa przypomina już tyl-
ko zaniedbany ratusz 
obok kościoła. Niszcze-
jący dworzec kolejowy i 
ruiny zakładów produk-
cyjnych nie mogą być 
źródłem dobrobytu. Za-
miast młodych przyby-
wa emerytów, rencistów 
i bezrobotnych. „Mimo 
wielu trudności – mówi 
ks. Kazimierz Malinoś – 
nasi parafianie oddani 
są Bogu i Kościołowi, 
a nam, duszpasterzom, 
okazują wiele życzliwo-
ści. Dzięki ich ofiarności 
kościół zyskał ostatnio 
nowy dach i elewację”. 
Proboszcz ma nadzieję, 
że władze doprowadzą 
tu wydolną kanalizację, 
która umożliwi budowę 
nowoczesnych osiedli i 
Brochów znów zacznie 
tętnić życiem.

Razem  
w modlitwie...
Łaski Boże dla ro-

dzin i całej parafii syste-
matycznie wypraszają ró-
że Żywego Różańca – 17 
kobiecych, jedna męska, 
młodzieżowa i dziecięca. 
Najmłodsi skupieni są w 
Eucharystycznym Ruchu 
Młodych i katolickim har-
cerstwie. Młodzież nale-
ży do Liturgicznej Służby 
Ołtarza, a 22 małżeństwa 
z dziećmi obchodziły w 
ubiegłym roku 15-lecie 
Rodziny Rodzin. Spotyka-
ją się w kościele na swo-
ich Mszach św. i adora-
cji, a w salce domu dusz-
pasterskiego na wspól-
nych rozmowach, czyta-
niu Pisma Świętego i z 
okazji rodzinnych uro-
czystości. Licząca 4200 
mieszkańców wspólno-
ta, której patronuje św. 
Jerzy, rzymski legioni-
sta i męczennik, odda-
je także hołd świętym 
osobom zakonnym. Imię 
św. Ojca Pio nosi kaplica 
na starym cmentarzu w 
Bieńkowicach. 23 wrześ-
nia odbywa się tam 
Msza św. odpustowa, a 
23. dnia każdego miesią-
ca, o godz. 17.00 – Eu-
charystia i nabożeństwo 
do Patrona, którego re-
likwie znajdują się w pa-
rafii. Pielgrzymki z całe-
go Wrocławia przybywa-
ją modlić się do niego. 
Bożemu Miłosierdziu w 
opiekę oddano kaplicę w 
parafialnym kościele. W 
niej odprawiane jest na-
bożeństwo 22. dnia każ-
dego miesiąca o godz. 
15.30. Wspólnota może 
się też poszczycić relik-
wiami św. Faustyny. 

... i w działaniu

Nad domem duszpa-
sterskim, wybudowanym 
w czasach, gdy religii nie 
uczono w szkołach, czuwa 
św. Maksymilian M. Kolbe. 
To tutaj mieści się para-
fialna Caritas, niosąca po-
moc najuboższym. W bu-
dynku parafialnym obok 
świątyni, gdzie mieszka-
ją siostry urszulanki, znaj-
duje się świetlica środowi-
skowa dla dzieci z rodzin 
borykających się z prob-
lemami. Jej patronką jest 
bł. Matka Teresa z Kalkuty. 
W ołtarzach brochowskie-
go kościoła nad wspólno-
tą czuwają czterej Ewan-
geliści, Matka Boża z Dzie-
ciątkiem i św. Jadwiga. Za-
chwycają piękne, odre-
staurowane rzeźby, obra-
zy i unikatowy drewnia-
ny kasetonowy strop z wi-
zerunkami staro- i nowo-
testamentowych postaci. 
 JOLANTA SĄSIADEK

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu Brochowie

Pod opieką Rycerza

wroclaw@goscniedzielny.pl
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Nasza wspólnota, ze względu na terytorialne usy-
tuowanie, stanowi zamknięte i odizolowane od 
reszty miasta środowisko. Dzięki temu ludzie ży-
ją tu jak w rodzinie. Znamy się wszyscy, wiemy o 
swoich radościach i smutkach. Przeżywamy każ-
dą śmierć, chorobę, ale także ślub i narodziny no-
wego parafianina. Niestety, tych ostatnich jest co-
raz mniej. Częściej zdarzają się pogrzeby. Nam, 
duszpasterzom, bliskie są wszystkie sprawy wier-
nych. Posługujemy w znajdującej się na terenie 
parafii SP nr 80, gdzie katechizują księża Bogdan 
Kania i Piotr Semeniuk oraz urszulanka s. Irena 
Dudek. Odwiedzamy chorych w pobliskim szpi-
talu, w którym kapelanem jest ks. P. Semeniuk. 
S. Vianeia Mościcka jest zakrystianką. Nasz chór 
parafialny oprócz pieśni religijnych ma w repertu-
arze również patriotyczne. Prezentuje je nie tylko 
w naszym kościele.

Zapraszamy na Msze św. 

  W niedziele i święta: 7.30, 9.00 (młodzieżowa), 10.30, 
12.00 (dziecięca), 18.00 

  W dni powszednie: 7.00, 18.00, (w święta zniesio-
ne dodatkowo 10.30, 16.30); w kaplicy szpitalnej  
– sobota, 19.00.

  Msza św. odpustowa z bierzmowaniem pod przewodni-
ctwem bpa Edwarda Janiaka: 23 kwietnia o godz. 18.00

 KS. PRAŁAT 
KAZIMIERZ 
MALINOŚ

Dziekan dekanatu Wro-
cław Wschód, urodzo-
ny w Rożkach, wyświę-
cony na kapłana we 
Wrocławiu 21 czerwca 
1959 r. Był wikariuszem 
w Żarowie, Legnicy oraz 
we Wrocławiu w katedrze 
i parafii pw. św. Jacka. 
12 lat był proboszczem 
wspólnoty pw. śś. Piotra 
i Pawła w Kamiennej 
Górze. Od 1979 r. kieru-
je parafią pw. św. Jerzego 
na Brochowie.

Budowę świątyni  
zainicjował  

kard. Jerzy Kopp
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