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W dniu 25 lipca Kościół czci św. 
Krzysztofa, patrona kierowców 

i podróżujących. Przy tej okazji w 
całej Polsce święci się pojazdy. W pa-
rafii pw. śś. Piotra i Pawła w Kątach 
Wrocławskich, w niedzielę 24 lipca, 
poświęcenia kilkudziesięciu samo-
chodów, rowerów i skutera dokonał 
proboszcz – ks. Ryszard Reputała. Za 
wstawiennictwem św. Krzysztofa pro-
sił Boga o bezpieczne podróżowanie 
dla właścicieli i udzielił im błogosła-
wieństwa. Jedna z legend na temat 
Świętego głosi, że był on olbrzymem, 
który pomagał ludziom, przenosząc 

ich przez rwący potok. 
Miał również prze- 
nieść Dzieciątko Jezus, 
i stąd imię Krzy-
sztof – czyli „niosący 
Chrystusa”.              

ŚWIĘTY KRZYSZTOFIE, PROWADŹ NAS!
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W Kątach 
Wrocławskich 
święcono
nie tylko 
samochody

KRWI!
WIESŁAW KILIAN, 
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA 
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
UM WROCŁAWIA

Dolny Śląsk dra-
matycznie po- 
trzebuje krwi. 
Dyrekcje na-
szych szpitali 
alarmują, że nie 

mają pieniędzy na jej zakup. 
Media apelują, odwołując się 
do najbardziej czułych od-
ruchów serca, byśmy odda-
wali tę życionośną ciecz. I 
Dolnoślązacy stają na wyso-
kości zadania. Z tym więk-
szym przerażeniem obser-
wuję wyrachowanie SLD, któ-
ry rękami swojego rządu zli-
kwidował w tegorocznym 
budżecie ulgę podatko-
wą dla krwiodawców. TVP 
przypomniała ostatnio argu-
mentację za takim posunię-
ciem – gdyby wszyscy odda-
jący krew chcieli skorzystać z 
ulgi, budżet straciłby 20 mln 
zł. I to ma być troska o społe-
czeństwo? Do czego jeszcze 
nogą być zdolni politycy po-
kroju Millera, Borowskiego 
czy Cimoszewicza?

Wspólnota 
pw. św. Jakuba Apostoła 
w Małujowicach 
obchodzi w tym roku 
755-lecie powstania 
kościoła parafialnego.

Rocznica ta zbiegła się z 
690-leciem wybudowania kapli-
cy pw. św. Jakuba, od której 
świątynia parafialna przejęła we-
zwanie, oraz 60-leciem jej po-
wrotu do Kościoła katolickiego 
i przybycia tu pierwszych repa-
triantów. Tegoroczny odpust w 
Małujowicach miał więc wyjąt-
kowo uroczysty charakter i sta-
nowił zarazem otwarcie roku ju-
bileuszowego.

Sumie odpustowej, sprawo-
wanej w niedzielę 24 lipca, prze-
wodniczył proboszcz z Lewina 
Brzeskiego ks. prałat Stanisław 
Karp. W homilii ks. Andrzej Lig-
nar z Pogorzeli  przedstawił po-
stać św. Jakuba Apostoła, jako pa-
trona ludzi pielgrzymujących, któ-
rego sanktuarium w Santiago de 
Compostela należy do najwięk-

szych na świecie ośrodków pątni-
czych. „Św. Jakub uczy nas – mó-
wił – by w pielgrzymce do wiecz-
ności wybierać z życia tylko to, co 
najcenniejsze, co można poda-
rować Bogu i ludziom”. Uroczy-
sta Eucharystia – w której udział 
wzięli także przedstawiciele lo-
kalnych władz – zakończyła się 
procesją eucharystyczną. Następ-
nie odbył się festyn parafialny, wy-

pełniony rozmaitymi atrakcjami. 
Wśród nich znalazły się m.in. wy-
stępy oławskiego zespołu „Porę-
biok” (na zdjęciu) oraz dziecięce-
go zespołu z Małujowic. 

Wszystkie środki pozyskane 
w czasie festynu przeznaczone 
zostaną na potrzeby zabytkowej 
świątyni, która słynie z bezcen-
nych polichromii.

AGATA COMBIK

Jubileuszowy rok w Małujowicach rozpoczęty

Z Patronem pielgrzymów 
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KOMUNIKAT KURII WRO- 
CŁAWSKIEJ. Kuria Metro-
politalna Wrocławska prze-
strzega duchowieństwo i wier-
nych miasta Wrocław przed 
działalnością tzw. Instytutu 
Jerozolimskiego pod wezwa-
niem św. Jana Umiłowanego 
Ucznia Pańskiego, z siedzi-
bą przy ul. Witkowskiej 34 we 
Wrocławiu, na terenie parafii 
pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus.
Instytut ten rozpoczął swoją 
działalność bez wiedzy i zgo-
dy Metropolity wrocławskiego, 
czego wymaga od każdej insty-
tucji kościelnej Prawo Kano-
niczne. Z tego trzeba wniosko-
wać, że Instytut Jerozolimski 
nie należy do Kościoła katoli-
ckiego, nie posiada też żadne-
go z nim związku. Człowiek kie-
rujący działalnością Instytutu, 
podający się za kapłana kato-
lickiego, sprawujący w założo-

nej przez siebie kaplicy Msze 
św., zbierający datki finanso-
we i wykorzystujący w swej 
działalności wizerunek i au-
torytet Kościoła katolickiego, 
nie posiada święceń kapłań-
skich udzielonych mu przez 
katolickiego biskupa; nie mo-
że dlatego sprawować Mszy 
św. ani wykonywać żadnych in-
nych czynności zarezerwowa-
nych kapłanom Kościoła.
Informujemy wiernych, że świa-
dome i dobrowolne uczestni-
czenie w liturgii sprawowanej 
w takich okolicznościach pocią-
ga za sobą określone kary koś-
cielne. Równocześnie ostrzega-
my ludzi dobrej woli, by – powo-
dowani szlachetnymi uczuciami 
miłości i miłosierdzia chrześci-
jańskiego – nie wspomagali ini-
cjatyw, których pochodzenie i 
cel nie są do końca jasne.

† EDWARD JANIAK 
wikariusz generalny

Uważać na Instytut Jerozolimski

PONIEDZIAŁEK, 1 SIERP-
NIA, GODZ. 6.00 – oto 
termin wyjścia 25. Pieszej 
Pielgrzymki Wrocławskiej na 
Jasną Górę. Błogosławieństwa 
na drogę udzieli pątnikom 
abp Marian Gołębiewski, pod-
czas nabożeństwa w katedrze. 
Informujemy, że jeszcze trwa-
ją zapisy! 31 lipca do godz. 
19.00 w Centralnym Punkcie 
Informacyjnym Pielgrzymki w 
DA Wawrzyny, we Wrocławiu 
przy ul. Bujwida 51 (infor-
macje telefoniczne pod nr 
328-47-68). W wigilię wyj-
ścia o godz. 19.00 w koście-

le „Wawrzynów” zostanie od-
prawiona Msza św. o błogosła-
wieństwo Boże na XXV pieszej 
pielgrzymce.
Dla osób, które nie mogą udać 
się w drogę, ale chcą wziąć 
udział w świętowaniu jubileu-
szu pielgrzymki przewidziany 
jest transport autobusowy z 
Wrocławia do Borków Wielkich 
i z powrotem. Ci, którzy pla-
nują uczestniczyć w zakończe-
niu pielgrzymki, 10 sierpnia, 
mogą skorzystać ze specjal-
nych pociągów z Wrocławia i 
Oleśnicy do Częstochowy oraz 
z powrotem.

Rusza piesza pielgrzymka  
(1–10 sierpnia)PAMIĄTKOWA TABLI-

CA, umieszczona na gma-
chu wrocławskich zakładów 
„Archimedes” z okazji XXV rocz-
nicy robotniczego protestu, ja-
ki odbył się tutaj 25 i 26 lipca 
1980 r., odsłonięta została 22 
lipca. Jej poświęcenia dokonał 
kardynał Henryk Gulbinowicz 
(na zdjęciu). Uroczystość – zor-
ganizowana przez zakładową 
NSZZ „Solidarność” – wplecio-
na została w obchody 25. rocz-
nicy powstania „Solidarności” 
oraz 60-lecia funkcjonowa-
nia „Archimedesa” po II woj-
nie światowej. W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawicie-
le władz miejskich i wojewódz-
kich – z prezydentem Wrocławia 

Rafałem Dutkiewiczem, prze-
wodniczącym Rady Miejskiej 
Grzegorzem Stopińskim, mar-
szałkiem województwa dolno-
śląskiego Pawłem Wróblewskim, 
oraz władz związkowych. 
Obecny był  kapelan dolnoślą-
skiej „Solidarności” ks. Stanisław 
Pawlaczek oraz wielu uczest-
ników pamiętnego protestu 
robotniczego, wraz z pierw-
szym przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” w „Archimedesie” 
Mieczysławem Sieradzkim. W 
słowie skierowanym do zebra-
nych Kardynał mówił o wartości 
nadziei. To dzięki niej znaleźli 
się kiedyś ludzie, którzy w naj-
trudniejszych warunkach potra-
fili służyć ojczyźnie.

Archimedes pamięta

PRZYPOMINAMY, ŻE W 
SIERPNIU kuria wrocławska 
pracuje w skróconym wymia-
rze godzin. Sprawy urzędo-

we można załatwiać od ponie-
działku do soboty, w godzinach 
8.00–13.00; tel. 071/322-50-81; 
327-11-11; fax 32282-69.

Wakacyjnie w kurii

NA FALACH 92 FM 
Radia Rodzina co ty-
dzień prezentujemy 
najnowsze wydanie 
„Gościa Niedzielnego”. 
Przeglądy nadawane 
są w soboty o godz. 
20.30 i w niedziele o 
9.40. 

Przypominamy, że od 
1 do 10 sierpnia co-
dziennie w serwisach 
informacyjnych o godz. 
13.00 i 20.30 podawane 
będą bieżące informa-
cje z XXV Wrocławskiej 
Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę.

„Gość” w Radiu Rodzina
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W NOCY ZE ŚRODY NA 
CZWARTEK – 20/21 lip-
ca – nastoletni mieszka-
niec Niedźwiedzia (dekanat 
Ziębice, parafia Starczówek) 
zdemolował cmentarz przy 
tamtejszym kościele filial-
nym. Wandal połamał kilka 
kamiennych nagrobków (na 
zdjęciu), „wyżył się” na drew-
nianej bramie wejściowej, 
kuble na śmieci i zniszczył 
szybę w tablicy ogłoszeń. 
Mieszkańcy Niedźwiedzia 
usłyszeli hałasy dobiegające 
od strony kościoła i usta-
lili sprawcę zniszczeń. Oni 
też przekazali sprawę policji, 
która prowadzi dochodzenie. 
Na dziś nie są znane motywy 

zachowania młodego męż-
czyzny . „Dobrze, że nie zdo-
łał wedrzeć się do kościoła – 
mówią zbulwersowani człon-
kowie rady parafialnej – na-
wet nie wyobrażamy sobie, 
jakich zniszczeń mógłby do-
konać. To straszne!”.

Dewastacja cmentarza
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Przedstawiciele powia-
tu wołowskiego i niemie-

ckiego partnerskiego powia-
tu Harburg gościli w ukraiń-
skim Berdyczowie i Gwozdawie. 
Delegacji przewodził staro-
sta wołowski Jerzy Więcławski. 
Na Ukrainie Polacy i Niemcy 
przebywali od 13 do 19 lipca. 
Między spotkaniami roboczy-
mi znaleźli czas na zwiedzenie 
miejscowości leżących w oko-
licach Berdyczowa – który ze 
względu na znajdujący się tam 
obraz cieszy się sławą „ukra-
ińskiej Częstochowy”. Właśnie 
tam w niedzielę, 17 lipca, goście 
uczestniczyli w obchodach świę-
ta Matki Bożej Berdyczowskiej. 
W pobliskiej Gwozdawie, za-
mieszkałej w dużej części przez 
Polaków, wołowianie przekazali 
dar na dokończenie budowy koś-
cioła katolickiego. Przywiezione 
10 tys. zł pozwoli na wyłoże-
nie posadzki we wznoszonej od 
kilku lat świątyni. Powiat wo-
łowski już od ponad roku za-
cieśnia relacje z Berdyczowem. 
Być może w przyszłości wraz z 
Harburgiem podpiszą trójstron-
ną umowę partnerską. RM

„Błogosławiony Czesław pokazuje 
nam, że w modlitwie musimy 
pamiętać o drugim człowieku”.

– mówił w homilii o. Adam Su-
likowski OP, przeor dominikań-
skiego klasztoru w Krakowie. 
Przewodniczył on w środę 20 lip-
ca (wspomnienie bł. Czesława) 
Mszy św. odpustowej we wroc-
ławskim kościele  pw. św. Wojcie-
cha. W nim właśnie spoczywają 

doczesne szczątki Błogo-
sławionego. O. Sulikow-
ski przywiózł na uroczy-
stość relikwiarz ręki in-
nego dominikańskiego 
świętego – Jacka Odro-
wąża. Św. Jacek wraz z  
bł. Czesławem przyjęli ja-
ko pierwsi Polacy habity z rąk za-
łożyciela Zakonu Kaznodziejskie-
go – św. Dominika.

Po liturgii zebrani modlili się 
przy grobie bł. Czesława o je-

go rychłą kanonizację, 
a następnie mieli oka-
zję oddania czci relik-
wiom głowy Błogosła-
wionego, wystawio-
nym przed głównym 
ołtarzem. Uroczysto-
ści odpustowe Patrona 

Wrocławia trwały od wtorkowe-
go wieczoru, kiedy to nieszpory 
poprowadziło 18 braci z domi-
nikańskiego nowicjatu w Pozna-
niu. RADEK MICHALSKI

Kardynał Henryk Gulbinowicz 
celebrował Mszę św. w kaplicy 
sióstr karmelitanek bosych.

„Matka to ta, która czu-
wa, która się opiekuje, która 
dba o każde dziecko” – mó-
wił w homilii Kardynał se-
nior (na zdjęciu), przypomi-
nając ewangeliczny obraz Ma-
ryi stojącej pod krzyżem Je-
zusa. Wierni 
szczelnie wy-
pełnili nie-
wielką przy-
klasztorną ka- 
plicę. Szcze-

gólnie licznie w uroczystoś-
ciach uczestniczyły siostry 
zakonne różnych zgroma-
dzeń. 

Wcześniej tego dnia dwie 
Msze św. odpustowe u sióstr 
celebrowali: poranną – kape-
lan sióstr karmelitanek ks. 

Stanisław Michalak, przedpo-
łudniową – ojcowie karmelici 
z Wrocławia. 

Uroczystości odbywały 
się w liturgiczne wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Pan-
ny z Góry Karmel, w sobo-
tę 16 lipca, u sióstr karmeli-
tanek na terenie parafii pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej. 
Tego dnia wierni mieli możli-
wość wstąpienia do bractwa 
szkaplerznego. Tę szczególną 
formę nabożeństwa do Matki 
Bożej propagują właśnie za-
kony karmelitańskie.   
 RADEK MICHALSKI

Uroczystość Patrona Wrocławia

Modlitwa o kanonizację

O. Przemysław 
Ciesielski, przeor 
wrocławskich 
dominikanów, 
przy relikwiach 
św. Jacka i bł. 
Czesława
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Wołów – Berdyczów?

Między-
narodowa  
wizyta

„Matka to ta, która czuwa...”

U Królowej wrocławskiego Karmelu
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Kard. Henryk 
Gulbinowicz 

podczas 
celebry

Mszy św  
u karmelitanek



Lipiec i sierpień 
są szczególnym 

czasem dla 
każdego. Dzieci cieszą 
się z wakacji. Starsi mogą 

planować urlop. Słońce 
poprawia wszystkim 
nastroje. Niezależnie  

od sytuacji, w tym  
okresie większość z nas 

poświęci chociaż  
kilka dni na relaks.

tekst 
ŁUKASZ LIGOROWSKI

zdjęcia 
MARCIN BRACKI

Nie możemy jednak za-
pomnieć, że odpoczy-
nek nie jest przerwą 
od Boga. W tym okre-

sie poświęcamy więcej uwagi so-
bie i rodzinie. Jest to bardzo do-
bry moment, żeby wspólnotowo 
zatroszczyć się też o pogłębie-
nie wiary. Sobór Watykański II 
podpowiada nam, jak możemy 
do tego dążyć. Zachęca m.in. 
„wszystkich synów Kościoła, 
aby szczerze popierali kult 
Błogosławionej Dziewicy, a 
praktyki i ćwiczenia pobożne 
ku Jej czci zalecane w ciągu wie-
ków przez Urząd Nauczycielski, 
cenili wysoko” (KK 67). Miejsc 
związanych z kultem Maryi nie 
trzeba długo i daleko szukać. W 
archidiecezji wrocławskiej jest 

ich dużo. Zajrzyjmy do niektó-
rych z nich.

Sanktuaria wrocławskie

Osobom, które nie mogą 
wybrać się nigdzie poza mia-
sto, proponuję poświęcić wol-
ny dzień na nawiedzenie jed-
nego z sanktuariów maryjnych 
we Wrocławiu. W naszym mie-
ście jest ich siedem. 

Młode małżeństwa mogą 
prosić o liczne łaski dla siebie 
w sanktuarium Matki Bożej Po-
cieszenia z Hodowicy, która jest 
ich patronką. Znajduje się ono 
przy parafii pw. św. Augustyna 
przy ul. Sudeckiej. Swoją rodzi-
nę i małżeństwo możemy powie-
rzyć również Matce Bożej Łaska-
wej. Sanktuarium to znajdziemy 
w parafii pw. św. Karola Borome-
usza przy ul. Kruczej. Natomiast 
osoby, którym szczególnie bli-
ska jest adoracja, powinny udać 
się do katedry. Większość z nas 
zwiedzała Ostrów Tumski, kate-
drę, podziwiała panoramę miasta 
z wieży widokowej, ale czy każdy 
wie, że również tu znajduje się 
sanktuarium? Jego patronką jest 
Matka Boża Adorująca. Będąc na 
spacerze, warto zatrzymać się na 
kilka chwil w tym miejscu.

Okolice Wrocławia

Część z nas jednak na od-
poczynek wybierze się po-
za miasto. Województwo dol-
nośląskie kryje wiele pięknych 
miejsc, które warto poznać. Na-
wiedzenie sanktuarium nie mu-
si zabrać nam dużo czasu, a z 
pewnością wiele zyskamy, po-
święcając na to część urlopu. 

Jadąc do Oławy, czy prze-
jeżdżając przez nią, może-
my nawiedzić kościół parafial-
ny pw. Matki Boskiej Pociesze-
nia. Znajduje się tam Jej wi-
zerunek, czczony przez wier-
nych od wieków. Według do-
kumentów wiadomo, że po-

chodzi on z Witkowa 
Nowego w archidiece-
zji lwowskiej. Od ro-
ku 1860 spisywane są 
łaski doznane za po-
średnictwem Witkowskiej Bo-
żej Matki. W roku 1944, w cza-
sie ostatniej wojny, kościół, w 
którym znajdował się obraz, 
spłonął. Wizerunek Maryi w 
cudowny sposób ocalał. W 
czerwcu 1945 roku ks. Tadeusz 
Pilawski z wiernymi przyjechał 
z terenów wschodnich do Oła-
wy. Poświęcił obecny kościół 
parafialny i umieścił w nim ura-
towany z płomieni obraz Matki 
Boskiej Pocieszenia. Swoją ma-
cierzyńską opieką Maryja ota-
cza nie tylko mieszkańców, ale 

też pielgrzymów oko-
licznych parafii, którzy 
nawiedzają kościół w 
centrum miasta.

Innym miejscem 
związanym z kultem Maryi jest 
położone w malowniczych Su-
listrowiczkach sanktuarium Ślę-
żańskiej Matki Bożej Dobrej Ra-
dy. Jest to wotum Wielkiego Jubi-
leuszu Chrześcijaństwa i 1000-le-
cia biskupstwa wrocławskiego. 
Miejsce to odwiedza wielu wier-
nych z okolicznych i odległych 
stron naszego regionu i kraju 
oraz z zagranicy. 

Kościółek jest niewielki i 
leży u stóp Ślęży. Panuje tam 
miły, góralski klimat. Okna są 
wykonane w kształcie dwóch 
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Wakacyjne wędrówki po dolnośląskiej ziemi

Śladami sanktuariów maryjnych

MB Adorująca, 
katedra 
wrocławska



krzyży – jerozolimskiego i 
rzymskiego. Interesujące są 
witraże. Przedstawiają kwiaty 
łąk sulistrowickich. Symbolizu-
ją siedem darów Ducha Świę-
tego: dar mądrości – storczy-
ki, osty, dziewięćsił, dar rozu-
mu – maki, rumianki, niezapo-
minajki, dar rady – lilia złoto-
głów, dar męstwa – róża fran-
cuska, goździk pyszny, wężo-
murt, dar umiejętności – go-
ryczka wąskolistna, róża kłodz-
ka, wilcze łyko, dar pobożno-
ści – kosaciec syberyjski, pa-
proć serpentynitowa, dar bo-
jaźni Bożej – osty polne (fiole-
towe i żółte). 

W sanktuarium można zo-
baczyć też ciekawą nasadę oł-
tarza, symbolizującą ,,różdżkę 
Jessego”. Przedstawia ona ród, 
z którego wywodzi się Mary-
ja. Po czasie poświęconym na 
modlitwę i zwiedzanie kościo-
ła można wybrać się na spacer 
po pięknej okolicy.

Kotlina Kłodzka

W ciekawym miejscu znajdu-
je się wambierzyckie sanktuarium 
maryjne ziemi kłodzkiej. W cen-
trum wsi jest przepiękna bazyli-
ka pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, zbudowana w sty-
lu włoskiego baroku. Posiada bar-
dzo duże schody oraz bogaty, ba-
rokowy wystrój. W okolicy bazyli-
ki i na pobliskich wzgórzach znaj-
duje się kalwaria wambierzycka, 
składająca się z siedemdziesięciu 
dziewięciu kapliczek. 

Wambierzyce, położone u 
podnóża Gór Stołowych, okre-
ślane są często jako Śląska Jero-
zolima. Z miejscowości tej moż-
na wybrać się do Rezerwatu Gór 
Stołowych, gdzie ciekawym miej-
scem do zobaczenia jest labirynt 
skalny Szczeliniec Wielki i Błęd-
ne Skały. Baza noclegowa jest bar-
dzo dobra. Wambierzyce znajdu-
ją się ok. 100 km od Wrocławia, 
25 km od Kłodzka, 10 km od Po-

lanicy Zdroju. W pobliżu jest też 
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
na Górze Wszystkich Świętych w 
Nowej Rudzie Słupcu (ok. 15 km); 
Matki Bożej Strażniczki Wiary w 
Bardzie Śl. (ok. 30 km) oraz Matki 
Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej 
w Międzygórzu (ok. 50 km). 
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Wakacyjne wędrówki po dolnośląskiej ziemi

Śladami sanktuariów maryjnych

MSZE ŚW.  
W NIEDZIELE  

I ŚWIĘTA  
W WYBRANYCH 
SANKTUARIACH

 Wrocław, katedra – godz. 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 
16.30, 18.30 (odpust 24 czerwca).
 Oława, par. MB Pocieszenia 
– godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
13.00, 19.00 (odpust: I niedzie-
la września, 19 marca, 16 sierp-
nia, 13 lipca).
 Trzebnica, bazylika św. Jadwigi 
– godz.6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 
12.30, 14.00, 18.45, 20.00 (odpust: 
24 sierpnia, 16 października).
 Wambierzyce – godz. 7.30, 
9.00, 11.00, 18.00. W sezonie do-
datkowo o 12.00 (uroczyste apele 
maryjne z iluminacją bazyliki od 
połowy maja do września w piątek, 
sobotę i niedzielę o godz. 21.00. 
Odpust: najbliższa niedziela po 31 
maja, 15 sierpnia, 8 września).
 Bardo Śląskie – godz. 7.00, 
9.00, 11.00, 18.00 (odpust: 3.07, 
15.08, 4.09).
 Kudowa Zdrój, parafia pw. 
św. Katarzyny – godz. 7.30, 
9.00, 10.15; 11.30, 18.30.
 Kudowa Czermna – godz. 
7.30; 12 (odpust 23.08).



WYKAZ SANKTUARIÓW:
Wrocław:
 MB Zwycięskiej, parafia pw. NMP na Piasku, Ostrów Tumski.
 MB Ostrobramskiej, parafia pw. Opieki św. Józefa, ul. Ołbińska.
  MB Pocieszenia z Hodowicy, Patronki młodych małżeństw, parafia pw. 

św. Augustyna, ul. Sudecka.
  MB Łaskawej, Patronki małżeństwa i rodzin, parafia pw. św. Karola 

Boromeusza, ul. Krucza.
 MB Pocieszenia, parafia pw. św. Klemensa Dworzaka, al. Pracy.
 MB Różańcowej, kościół pw. św. Wojciecha, pl. Dominikański.
  MB Adorującej, parafia pw. św. Jana Chrzciciela (katedra), Ostrów Tumski.
Archidiecezja wrocławska:
 MB popularnie zwanej Matką Języka Polskiego, Henryków.
 NMP Wniebowziętej, Patronki rolników, Ligota Książęca.
 MB Bolesnej w Łozinie.
 MB Różańcowej w Nowolesiu (Biały Kościół).
 MB Pocieszenia w Oławie, pl. św. Maksymiliana M. Kolbego.
 św. Anny, Sobótka (w kościele pomocniczym pw. św. Anny).
 Podwyższenia Krzyża Świętego, Sośnica.
 MB Częstochowskiej, Święta Katarzyna.
 Św. Jadwigi Śląskiej, Trzebnica.
 Ślężańskiej MB Dobrej Rady, Sulistrowiczki.
 Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Wambierzyce.
 Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bardo Śl.
  Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych, Nowa Ruda-Słupiec.
 Matki Bożej Śnieżnej na Górze Iglicznej, Międzygórze.



Sanktuarium św. Anny w Sobótce
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86. rocznica powstania policji

Generalskie szlify

Inspektor Andrzej Matejuk, 
komendant wojewódzki policji 
dolnośląskiej, otrzymał awans na 
generalski stopień nadinspektora.

Wręczenie nominacji odby-
ło się w Warszawie 8 lipca, w 
ramach obchodów 86. roczni-
cy powstania policji. Na Dolnym 
Śląsku świętowanie tej rocznicy 
zaplanowano od 29 do 31 lipca.

„To jest wyróżnienie dla ca-
łego naszego zespołu – mówi 
gen. A. Matejuk. – Bez wspól-
nego wysiłku i solidnej pra-
cy niczego byśmy nie osiąg-
nęli”. Prawdą jest, że o sukce-
sach dolnośląskiej policji jest 
coraz głośniej, zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że gru-
pa do zwalczania przestępczo-
ści samochodowej ma w ostat-
nich latach najlepsze wyniki w 
kraju. Liczba kradzieży aut na 
Dolnym Śląsku zmalała aż o 40 
procent.  „Nasz autorski pro-
gram zwalczania tej przestęp-
czości stał się wzorem nawet 
dla kolegów z Saksonii i He-
sji w Niemczech” – mówi Ko-
mendant.

Kolejnym przyczynkiem do 
awansu generalskiego był z 
pewnością opracowany w roku 
1999 program poprawy bezpie-
czeństwa. Od czasu jego wdro-
żenia w 2001 r. przestępczość 
kryminalna w tak dużym mie-

ście jak Wrocław spad-
ła o około 30 procent. 
W tym przypadku do 
sukcesu mocno przy-
czynili się wrocławscy 
samorządowcy, którzy 
poczuli się współod-
powiedzialni za poprawę bez-
pieczeństwa. Zaangażowali się 
nie tylko w opracowanie pro-
gramu, ale również znaleźli 
potrzebne środki w budżecie. 
„Bez takich ludzi jak na przy-
kład Wiesław Kilian, w 1999 
r. członek zarządu Wrocławia 
i współtwórca programu, te-
go sukcesu by nie było” – mó-
wi A. Matejuk. Opracowany na 
Dolnym Śląsku program stał się 
wzorcowy dla innych samorzą-
dów Polsce.

I jeszcze jeden powód do 
dumy. W naszym regionie, ja-
ko pierwsza w Polsce, powsta-
ła specjalna grupa do zwalcza-
nia przestępczości narkotyko-
wej. Dzięki jej działaniu poli-
cja dolnośląska może się po-
chwalić najwyższą w kraju licz-
bą zatrzymanych dealerów nar-
kotykowych. Mówiąc o tym, 
Komendant sugeruje potrzebę 
większego zaangażowania jak 
największej liczby osób i in-
stytucji w profilaktykę – uświa-
damianie, szczególnie dzieci i 
młodzieży, że z narkotykami 
nie ma żartów. Muszą być te-
go świadomi nie tylko rodzice, 
dzieci i nauczyciele, ale całe 

społeczeństwo. Gen. 
A. Matejuk marzy o 
stworzeniu w tym ce-
lu solidnego programu 
profilaktycznego.

Warto też dodać, 
że to właśnie z ini-

cjatywy A. Matejuka, za zgo-
dą kard. Henryka Gulbinowi-
cza, od roku 2001 policja dol-
nośląska ma kapelana. Jest nim 
ks. Stanisław Stelmaszek, pro-
boszcz parafii pw. Odkupiciela 
Świata we Wrocławiu.

Z dolnośląskimi policjanta-
mi od dawna owocnie współ-
pracują ich koledzy z Niemiec, 
Holandii, Francji. W tym roku 
na obchody święta policji za-
powiedziała przyjazd delega-
cja z Ukrainy. Już zadeklaro-
wała chęć współpracy z dolno-
śląskimi stróżami prawa. Są-
siadom zza wschodniej grani-
cy zależy na poznaniu nowo-
czesnych technik walki z prze-
stępczością.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Generał Andrzej Matejuk ma 52 lata; 
urodził się we Wrocławiu, na tutejszym 
uniwersytecie ukończył pedagogikę.  
W policji pracuje od 27 lat. Zaczynając  
w komisariacie dzielnicy Krzyki, 
przeszedł wszystkie szczeble kariery 
zawodowej. Przyznaje, że do 
niegdysiejszej milicji wstąpił, by 
uniknąć wojska. Ale dziś, gdyby jeszcze 
raz miał wybierać zawód, nie wahałby 
się ani minuty i wybrałby to samo.

KONKURS 
NA 10-LECIE 

WROCŁAWSKIEGO GN
Odpowiedź z lipca: do 10 
lipca ukazało się 510 nume-
rów wrocławskiego GN (do 
naszej numeracji zakradł się 
błąd, więc uznawaliśmy też 
odpowiedzi – 509 numerów).  
Nagrodę (prześlemy po-
cztą) wylosował CZESŁAW 
LESZCZYŃSKI z Na-
mysłowa. Gratulujemy.

Za tydzień z grona osób, 
które wzięły udział w na-
szym konkursie i przysłały 
prawidłowe odpowiedzi, 
wylosujemy nagrodę głów-
ną – dwuosobowe miejsce 
w pielgrzymce do Rzymu.



WYPRAWA
DO ŚW. PIOTRA

Pielgrzymka potrwa od 9 
do 17 września. Jej punk-
tem kulminacyjnym bę-
dzie nawiedzenie gro-
bu Jana Pawła II i spot-
kanie z Benedyktem 
XVI. Pielgrzymka odbę-
dzie się pod honoro-
wym patronatem abpa 
Mariana Gołębiewskiego. 
Odwiedzimy Wenecję 
z Bazyliką św. Marka, w 
Padwie będziemy się mod-
lić u św. Antoniego, a w 
Orvieto nawiedzimy ka-
tedrę, która zasłynęła z 
cudu eucharystycznego. 
Oczywiście będziemy też 
u św. Franciszka w Asyżu 
i w tamtejszej Bazylice 
MB Anielskiej ze słynną 
Porcjunkulą. W drodze po-
wrotnej pomodlimy się 
nad grobami żołnierzy pol-
skich na Monte Cassino.
Szczegółowe informacje w 
Biurze Podróży „Panorama” 
przy ul. Trzebnickiej 66 we 
Wrocławiu, tel. (071) 329 
22 36, oraz pod telefona-
mi redakcyjnymi.     

A. Matejuk 
odebrał 
nominację 
od Prezydenta 
Polski
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Podyplomowe Studia Nauk 
o Rodzinie przy Papieskim 

Wydziale Teologicznym we  
Wrocławiu ogłaszają nabór 
na kolejny rok akademicki. 
Przygotowują one specjali-
stów (nauczycieli, kateche-
tów, personel psychologicz-
ny i medyczny) do pracy w 
poradniach rodzinnych, po-
wiatowych centrach pomocy 
rodzinie oraz do prowadze-
nia zajęć w szkołach z dzieć-
mi, młodzieżą i rodzicami z 
zakresu wychowania proro-
dzinnego.

Zajęcia trwają 4 semestry, 
raz w miesiącu przez dwa dni. 
Terminy rozmów kwalifikacyj-
nych: 15, 16, 17 września, w 
godz. 10–13 i 16–18. Wyma-
gane dokumenty: podanie o 
przyjęcie, życiorys, dyplom 
ukończenia studiów, 3 foto-
grafie, opinia proboszcza. Na 
rozmowę kwalifikacyjną kan-
dydaci zgłaszają się z komple-
tem dokumentów i wpisowym 
– 50 zł. Opłata za semestr – 
500 zł.

Informacje: PWT we Wroc-
ławiu, 50-329 Wrocław, ul. Ka-
tedralna 4/6, tel. (71) 327 11 
01 (od września – od czwart-
ku do soboty w godz. 10.00–
13.00). 

Nauczyć się 
rodziny

Salezjańskie centrum młodzieżowe 
z parafii pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Środzie Śląskiej  
od 6 lat organizuje  
kolonie letnie. 

W tym roku miejscem waka-
cyjnego wypoczynku jest Lgiń, 
koło Wschowy. Ten czas – zda-
niem ks. Wojciecha Skowrona 
SDB, koordynatora kolonii – mu-
si być wypełniony i urozmaicony.

Program 10-dnio-
wego turnusu dziecię-
cego opiera się na mo-
tywach filmu „Niekoń-
cząca się opowieść”. 
Każdego dnia uczest-
nicy oglądają jego frag-
ment, co staje się pod-
stawą do zajęć w gru-
pach. Z kolei plan turnusu mło-
dzieżowego bazuje na przemó-
wieniach Jana Pawła II. Czyta-
nia do codziennej Eucharystii 
dobierane są tak, by pasowały 

do poruszanych zagad-
nień. Naturalnie jest 
również czas na zaba-
wy i wycieczki, m.in. 
do Poznania.

Wychowawcy to 
wolontariusze, któ-
rzy w większości by-
li wcześniej uczestni-

kami salezjańskich zimowisk 
i półkolonii. W obu tegorocz-
nych turnusach wzięło udział 
w sumie ok. 120 osób. 
 KUBA ŁUKOWSKI

Pomysł na wypoczynek

Wakacje z salezjanami

KS
. W

O
JC

IE
C

H
 S

KO
W

RO
N

 S
D

B

Na koniec 
turnusu 
uczestnicy 
otrzymują 
dyplomy  
i nagrody  
za udział  
w konkursach

O wypowiedź na temat 
zagrożenia narkomanią w  
sezonie wakacyjnym po- 
prosiliśmy Wiesława Kiliana z  
Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocławskie służby mun-
durowe przywiązują wielką wa-
gę do sposobu spędzania wa-
kacji przez młodzież. Przed 
końcem roku szkolnego pro-
wadzone były działania pre-
wencyjne i szkoleniowe w za-
kresie przeciwdziałania narko-
manii. Mając na uwadze fakt, 
że Wrocław znany jest w kra-

ju jako „narkotykowe zagłę-
bie”, gmina przyczyniła się też 
do powstania policyj-
nego Wydziału ds. 
Zwalczania Przestęp-
czości Narkotykowej. 
Miasto zainwestowa-
ło również w monito-
ring wizyjny Dworca 
Głównego i jego oko-
lic – rejon najwyższe-
go stopnia zagrożenia 
tego typu przestępczością.

Źle pojęta wolność („róbta, 
co chceta”) bardzo często pro-
wadzi wielu młodych do sięga-
nia po używki. Ze statystyk wy-
nika, że pierwszy „skręt” wypa-

lany jest na obozach i kempin-
gach, a czas kanikuły jest okre-

sem wzmożonej dzia-
łalności dealerów nar-
kotyków.

Znajomość miejsca 
i towarzystwa, w ja-
kim przebywają dzie-
ci, życzliwa rozmowa, 
rozsądna przestroga 
to konieczność, po-
dobnie jak – w mia-

rę możliwości – stały kontakt 
telefoniczny z dziećmi. One 
muszą się czuć obdarowane 
nie tylko zaufaniem, ale i dys-
kretną kontrolą. Bardzo istotne 
jest też przypominanie dzie-

ciom o należytym święceniu 
niedzieli. Dla wierzących nie 
ma przecież wakacji od Pana 
Boga i Dekalogu.

I jeszcze jedno – zwraca-
nie uwagi przez dorosłych na 
to, co robi młodzież ze swoim 
zdrowiem na wakacjach. Nie-
stety, zbyt często obojętność i 
strach dorosłych ośmiela han-
dlujących i biorących narkoty-
ki. Powinniśmy o tym pamiętać 
i w razie konieczności interwe-
niować. Numer policyjnego te-
lefonu zna każdy, więc z niego 
korzystajmy, bowiem pośród 
zagrożonych może być nasze 
dziecko. 

Bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku

Cieszmy się latem, walczmy z narkotykami



Kościół w Strzeszowie  
nie wybija się  
ponad dachy domów. 
Zwłaszcza te nowsze 
w popegeerowskiej 
miejscowości równają  
wysokością do 
niedużej świątyni. 

Ona sama, murowa-
na, stoi tu od 1353 ro-
ku, choć miejscowość z 
całą pewnością jest star-
sza o co najmniej 150 
lat. Dokumenty wspomi-
nają bowiem, że z niej w 
1204 roku powołano jed-
nego z urzędników ksią-
żęcych. W świątyni są 
jeszcze pamiątki obcho-
dów zeszłorocznego ju-
bileuszu 800-lecia Strze-
szowa.

Wnętrze kościoła jest 
skromne, ale widać, że 
wielowiekowe. Z boku, 
tuż przy prezbiterium, 
stoi kamienna chrzcielni-
ca z XVII wieku, a sufit 
zdobią przyblakłe nieco 
z wiekiem polichromie. 
Namalowane w 1610 ro-
ku, przedstawiają posta-
ci apostołów. „Wymaga-
ją odrestaurowania – mó-
wi oprowadzający nas po 
wnętrzu świątyni pro-
boszcz, ks. Krzysztof Rut-
kowski – na to z kolei nie 
ma funduszy. Poza tym w 
pierwszej kolejności na 
odnowienie czeka poli-
chromia ścienna, chcemy 
też wymienić ławki”.

Nad tabernakulum 
wznosi się duży krzyż, 
pod nim klęczy św. Ja-
dwiga, której Jezus bło-
gosławi, odejmując rę-
kę od belki krzyża. „Jest 
to scena umieszczona w 

»Legendzie o św. Jadwi-
dze« – opowiada Pro-
boszcz. Nasza świąty-
nia przez wieki nosiła 
jej wezwanie, podobnie 
jak osiem innych para-
fii w okolicach Trzebni-
cy. W latach 60. ubie-
głego wieku ówczesny 
dziekan ks. Wawrzyniec 
Bochenek zwrócił się do 
abpa Bolesława Komin-
ka z prośbą o zmianę 
wezwań (aby i księża, i 
wierni mogli na uroczy-
stości Patronki Śląska 
uczestniczyć w Trzeb-
nicy) i wówczas nasz 
kościół otrzymał nowe 
– Podwyższenia Krzyża 
Świętego”.

W samym Strze-
szowie mieszka oko-
ło 1100 osób. Na Msze 
św. uczęszcza jednak 
zaledwie jedna trzecia 
z nich. „To efekt przy-
zwyczajeń z poprzed-
niego ustroju – uważa 
Proboszcz. – W czasie 
wizyty duszpasterskiej 
w okresie Bożego Naro-
dzenia przyjmują mnie 
niemal wszyscy parafia-

nie, ale zdecydowanie 
mniej licznie uczestni-
czą oni w niedzielnych 
Eucharystiach”.

Po ostatniej wizytacji 
kanonicznej, przeprowa-
dzonej przez abpa Ma-
riana Gołębiewskiego w 
marcu tego roku, w pa-
rafii powstały Akcja Ka-
tolicka i Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży. 
Uzupełniły w ten sposób 
istniejące już wcześniej 
grupy parafialne – Żywy 
Różaniec, ministrantów 
i młodzieżową scholę. 
„Na kolejnym spotkaniu 
Akcji Katolickiej –  do-
powiada ks. Krzysztof 
– chcemy, aby każdy z 
jej członków przedsta-
wił swój pomysł na oży-
wienie życia parafialne-
go. Być może świeckim 
łatwiej będzie dotrzeć 
do świeckich”.

RADEK MICHALSKI

KS. KAN. 
KRZYSZTOF 
RUTKOWSKI

Przed objęciem w 2003 ro-
ku parafii w Strzeszowie, 
przez 10 lat pracował ja-
ko proboszcz w parafii św. 
Barbary w Rudzie Śląskiej.

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzeszowie (dekanat Wrocław Osobowice)

Św. Jadwiga pod krzyżem

ZDANIEM PROBOSZCZA
Musimy wrócić do Ewangelii. Stale odczytywać 
ją dla sytuacji, w których żyjemy. Wszyscy po-
trzebujemy uzmysławiać sobie wciąż na nowo, 
że wydarzenia z czasów Chrystusa, Jego słowa 
i czyny odnoszą się do nas. Gdy Chrystus mówi: 
„przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, to kieru-
je tę propozycję do człowieka także „na teraz”, a 
że my jesteśmy zajęci swoimi sprawami i nie po-
trafimy przyjść do Niego, to zupełnie inna spra-
wa. Na nowo rozważane słowa Chrystusa staram 
się kierować do parafian nie tylko podczas Mszy 
św., ale także podczas adoracji i nabożeństw.
 Wielkie świadectwo życia Ewangelią do ostatnich 
chwil pozostawił nam Jan Paweł II, pokazując, że 
tylko Chrystus jest kluczem, dzięki któremu każ-
dy z nas może zrozumieć swoje powołanie i sens 
swojego życia.
Mój tata był oficerem marynarki. Zawsze po-
wtarzał mi, żebym nie narzekał, ale gdy wi-
dzę, że coś jest robione źle, starał się zrobić 
to lepiej. Tą zasadą staram się kierować na 
co dzień. Dzięki temu, zamiast załamywać się 
przeciwnościami, znajduję siły do dalszej pra-
cy w różnych dziedzinach życia. 

Zapraszamy na Msze św.
  Strzeszów: we wtorki i w czwartki o godz. 8.00,  

w pozostałe dni powszednie o 18.00
     w niedziele o godz. 8.00, 12.00 i 18.00
  Ozorowice: w czwartki o godz. 18.00
     w niedziele o godz. 10.00

wroclaw@goscniedzielny.pl
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VIII

Parafia jest dużo młodsza 
od kościoła. Erygowana  
w 1994 roku, rozpoczęła 

drugie dziesięciolecie 
swojego istnienia.

KU
BA

 Ł
U

KO
W

SK
I


