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Od 1 stycznia 2006 r. plac 1 Maja we 
Wrocławiu będzie nosił imię Jana 

Pawła II. Taką uchwałę podjęli radni mia-
sta 4 kwietnia – w dwa dni po śmierci 
Papieża. Ów pomysł zrodził się już w 
1997 r., gdy Jan Paweł II przyjmował z 
rąk prezydenta miasta tytuł Honorowego 
Obywatela Wrocławia, jednak ze względu 
na przeszkody natury prawnej nie mógł 
być w tamtym czasie zrealizowany.
W uchwale zdecydowano również, że 
na placu Powstańców Śląskich powsta-
nie Brama Trzeciego Tysiąclecia, symbol 
dzieła Papieża – wprowadzenia świata w 
XXI wiek.
Tabliczkę z nową nazwą placu zawie-

sili niedawno prezy-
dent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz i przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Grzegorz Stopiński. 

KU PAMIĘCI PAPIEŻA RODAKA
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Nowa tabliczka 
na placu 1 Maja 
we Wrocławiu
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TOŻSAMOŚĆ
REKTOR MWSD 
WE WROCŁAWIU 
KS. DR MARIAN BISKUP

Tożsamość se-
minarium chce-
my odkrywać 
nie tylko przez 
przywołanie je-
go historii, ale 

przede wszystkim przez 
Eucharystię. (...) Mszę 
św. jubileuszową sprawu-
jemy przy nowym ołta-
rzu i przy nowym wystro-
ju kaplicy seminaryjnej. (...) 
Renowacja kaplicy jest wo-
tum jubileuszowym. Ale 
jeszcze bardziej chcemy 
to wotum ofiarować z ra-
cji Roku Eucharystii, (…) 
który uroczyście zakończył 
Ojciec Święty Benedykt XVI 
w niedzielę 23 paździer-
nika. Papież powiedział 
wtedy: „Szczególnie myślę 
dzisiaj o kapłanach”, aże-
by podkreślić, że tajemni-
ca ich uświęcenia leży w 
Eucharystii. Tak więc przez 
Eucharystię jest budowana 
tożsamość kapłańska i toż-
samość seminarium.

z jubileuszowego 
przemówienia w MWSD

Podczas jubileuszowej Eucharystii 
27 października abp Marian 
Gołębiewski konsekrował nowy 
ołtarz w kaplicy MWSD.

Rocznicową uroczystość 
rozpoczęło przemówienie rek-
tora MWSD ks. dr. Mariana Bi-
skupa, podczas którego od-
czytał on okolicznościowy list 
kard. seniora Henryka Gulbi-
nowicza. „Niech trudy Księdza 
Rektora, grona wychowawców 
i nauczycieli akademickich za-
owocują pięknymi osiągnięcia-
mi świętości kapłańskiej” – na-
pisał Kardynał.

Wykład na temat historii 
kształcenia kandydatów do ka-
płaństwa wygłosił w seminaryj-
nej auli rektor Papieskiego Wy-
działu Teologicznego ks. prof. 
Józef Pater. Zwrócił w nim uwa-
gę słuchaczy m.in. na fakt, że 
od dekretu Soboru Trydenckie-
go z 1563 r., zalecającego bi-
skupom tworzenie seminariów 
duchownych, okres formacyjny 
w seminariach ulegał stopnio-
wemu wydłużeniu. Początko-

wo było to tylko kilka 
do kilkunastu miesię-
cy, a w czasach dzisiej-
szych trwa on 6 lat lub 
nawet dłużej w przy-
padku seminariów za-
konnych.

W kaplicy seminaryjnej 
znajdują się nowe tabernaku-
lum, ołtarz i ambona. W jubile-
uszowej Mszy św. sprawowanej 
pod przewodnictwem abpa M. 
Gołębiewskiego uczestniczyła 
cała wspólnota wrocławskie-
go seminarium – alumni, mo-
deratorzy i księża profesoro-

wie oraz biskupi: Igna-
cy Dec, Edward Janiak i 
Józef Pazdur. W homilii 
Metropolita wrocław-
ski mówił o znaczeniu 
ołtarza w relacji Boga 
z człowiekiem. Przy-

pomniał również, że Patrono-
wi wrocławskiego seminarium 
duchownego św. Piusowi X, 
którego relikwie umieszczono 
w nowym, kamiennym ołtarzu, 
zawdzięczamy możliwość co-
dziennego przyjmowania Ko-
munii świętej. 

KUBA ŁUKOWSKI

440-lecie Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

„Idźcie i nauczajcie”

Metropolita 
wrocławski 
konsekruje nowy 
ołtarz w kaplicy 
seminaryjnej



CZERNINA. Na dwa lata roz-
łożono świętowanie 700-lecia 
wspólnoty pw. św. Wawrzyńca. 
Jak opowiada proboszcz ks. 
Czesław Krochmal, pierwsze 
zapiski o parafii pochodzą z 
1305 roku. Opowieściom o hi-
storycznej wspólnocie wtó-
rują efektowne jubileuszowe 
wydawnictwa – folder autor-
stwa Proboszcza oraz anali-
tyczno-historyczny dokument 
w postaci pracy magisterskiej 
nauczycielki z Zespołu Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum 
i Przedszkola w Czerninie, 
absolwentki Papieskiego 
Fakultetu Teologicznego.

Świętująca jubileusz parafia 
bardzo dba o swój wiekowy 
kościół. W ostatnim czasie do-
czekał się remontu wieży, da-
chu oraz nowych tynków. W 
przyszłym roku cała świątynia 
otrzyma nową elewację.
21 października Zespół Szkół 
w Czerninie obchodził 60-le-
cie istnienia i otrzymał imię 
św. Huberta. Cztery koła ło-
wieckie z tradycjami: „Bór”, 
„Bażant”, „Szarak” i „Dzik” 
ufundowały szkole sztandar. 
Poświęcił go celebrujący uro-
czyste nabożeństwo metro-
polita wrocławski abp Marian 
Gołębiewski (na zdjęciu).

700-lecie parafii
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Zmartwychwstanie
KOLEJNA EDYCJA KON-
CERTU biblijnego „Verbum cum 
musica” odbędzie się 13 listo- 
pada o godz. 16.00. W kościele 
NMP na Piasku we Wrocławiu 
wystąpi Chór Opery 
Dolnośląskiej z dzie- 
łami G.B. Pergo-
lesiego, Wacława z 
Szamotuł, A. Stra- 
dellego, W.A. Mo- 

zarta, S. Moniuszki, K. Szy- 
manowskiego, R. Twardo-
wskiego i innych. Wykład 
„Zmartwychwstanie wiernych 

w Dniu Pańskim w ujęciu 
św. Pawła” wygłosi s. 

prof. Ewa Jezierska. 
Na koncert o wyjąt-
kowym klimacie za-
praszają organiza-
torzy. Wstęp wolny.

XXI Forum Młodych

Szpital „Czterdziestolecia”  
najlepszy w regionie

W OGÓLNOPOLSKIM PLE-
BISCYCIE szpitali publicz-
nych, przeprowadzonym przez 
„Rzeczpospolitą”, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny przy ul. 
Kamieńskiego we Wrocławiu 
zajął po raz kolejny czoło-
we miejsce – ósme w kraju i 
pierwsze na Dolnym Śląsku. 
Dyrektor placówki prof. dr hab. 
Wojciech Witkiewicz zawsze 
życzy swoim przyjaciołom i 
znajomym zdrowia. Twierdzi, 
że aby zdrowie i życie były 
chronione perfekcyjnie, szpital 
musi być pod każdym wzglę-
dem wiarygodny i na najwyż-
szym poziomie.

Szpital przy ul. Kamieńskiego po raz 
kolejny najlepszy na Dolnym Śląsku
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NA FALACH RADIA 
RODZINA (92 FM) 
prezentujemy najnow-
sze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Audycje 
emitowane są w soboty o 
godz. 20.30 i w niedzie-

le o 9.40. Zapowiedzi 
naszych artykułów moż-
na też znaleźć w dzia-
le „aktualności” na stro-
nie internetowej archi-
diecezji www.archidie-
cezja.wroc.pl.

„Gość” w RR i Internecie

KOŁO TEOLOGICZNE 
ALUMNÓW przy Metro-
politalnym Wyższym Semi-
narium Duchownym we Wro-
cławiu zaprasza kleryków 
wyższych seminariów z tere-
nu Polski i państw ościennych, 
a także wrocławską młodzież 
akademicką do udziału w XXI 
Forum Młodych, które odbę-
dzie się na Papieskim Wydziale 
Teologicznym od 16 do 19 li-
stopada.
Forum – organizowane przez 
Koło Teologiczne, za które od-
powiedzialni są alumni V roku se-
minarium – poszczycić się mo-
że bogatą tradycją. Jego temat 
dotyczy zawsze wybranego za-
gadnienia teologicznego, związa-
nego z życiem Kościoła i pro-
blemami współczesnego człowie-
ka. Hasło tegorocznego spotka-
nia brzmi: „Pokolenie Jana Pawła 
II”. Przedmiotem refleksji uczest-
ników będzie przede wszystkim 
dziedzictwo Papieża Polaka, a 
zwłaszcza jego przesłanie skie-
rowane do młodzieży. Wykłady, 

konwersatoria i dyskusje panelo-
we prowadzić będą znani przed-
stawiciele świata nauki i kultury. 
Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m.in. kard. prof. Stanisław 
Nagy SCJ – przyjaciel Jana Pawła II, 
ks. prof. Krzysztof Pawlina, prof. 
Jan Miodek, o. dr Jan Góra OP, 
red. Iwona Schymalla z TVP, red. 
Marcin Przeciszewski – prezes 
Katolickiej Agencji Informacyjnej. 
Spotkanie ma charakter nauko-
wego sympozjum, ale jego waż-
nym elementem będzie rów-
nież modlitwa i tzw. Wieczory 
kulturalne Forum (w ich ramach 
odbędzie się koncert zespo-
łu „Spirituals Singers Band” oraz 
„Missa pacis”, oparta na rozważa-
niach Jana Pawła II o pokoju). Dla 
kleryków spoza Wrocławia istnie-
je możliwość noclegu we wro-
cławskim seminarium (koszt – 50 
zł). Zgłoszenia przyjmowane są 
do 12 listopada. Można je przesy-
łać na adres: kta@pft.wroc.pl.
Program Forum Młodych podamy 
w następnym numerze „Gościa 
Niedzielnego”.

W KAPLICY w domu sióstr 
elżbietanek przy ul. św. Józefa 
na wrocławskim Ostrowie 
Tumskim 6 listopada o godz. 
10.00 odbędzie się Msza św. 

w intencji wszystkich zmar-
łych przewodników turystycz-
nych naszej archidiecezji. 
Przewodniczył jej będzie ks. 
prof. Józef Pater.

Za przewodników
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Uroczystą Mszą św. w ar- 
chikatedrze, 23 października, 
zakończył abp Marian Go- 
łębiewski 28. Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej w diecezji 
wrocławskiej.

W dziesiątkach wrocław-
skich świątyń oraz w salach 
„Civitas Christiana” i Klubie 
Inteligencji Katolickiej odby-
ło się kilkadziesiąt bardzo in-
teresujących spotkań i zda-
rzeń teatralnych. To były spot-
kania ambitnych słuchaczy i 
widzów z niezwykle intere-
sującymi mówcami i artysta-
mi – świeckimi i duchowny-
mi. Tematyka „Tygodnia” da-
ła uczestnikom możliwość ob-
cowania z przemyśleniami wy-
bitnych intelektualistów – filo-
zofów, teologów, socjologów. 
Dywagowano o człowieku, o 
życiu i o roli Boga w naszym 
istnieniu, o przenikaniu w na-
sze życie Eucharystii.

Krążyłam między miejsca-
mi spotkań i z żalem przyjmo-
wałam niewielką frekwencję. 
Gdy byłam studentką (schyłek 
lat 80.), na takie wykłady i dys-
kusje biegalibyśmy – ja i moi 
koledzy – tłumnie. Dziś zain-
teresowanie jest mierne, zbyt 
kiepskie, jeśli zważyć autory-
tet wykładowców, wagę i głę-
bię ich przesłań oraz skompli-
kowany świat...

23 października abp Ma-
rian Gołębiewski w homilii 
wiele miejsca poświęcił miło-
ści Boga, bliźniego oraz ewan-
gelizacji kultury. Jak powie-
dział, świat mediów i kultury 
potrafi uczynić dla ludzi, dla 
świata, bardzo wiele dobre-
go. Podkreślił jednak, że wa-
runkiem wszelkiego szczęścia 
i pomyślności jest postawie-
nie Boga na pierwszym miej-
scu w naszym życiu i wszyst-
kich działaniach. 

Dni Kultury Chrześcijań-
skiej przygotował Papieski Wy-
dział Teologiczny oraz Klub In-
teligencji Katolickiej.

EWA CIECIORKO 

Ponad 500 dzieci z całej Polski 
przybyło na jubileuszowy, 
piętnasty już, Festiwal Piosenki 
Religijnej organizowany  
przez wrocławskich salezjanów.

Festiwal – którego dyrekto-
rem był ks. Jerzy Babiak SDB, a 
gospodarzem proboszcz miej-
scowej parafii ks. Sylwester Pa-
cierpnik SDB – odbył się 22 
października w kościele pw. 
Chrystusa Króla. Młodzi wy-
konawcy prezentowali zarów-
no radosne, skoczne piosenki, 
jak i utwory refleksyjne. Wie-
le z nich poświęconych było 
oczywiście Papieżowi Polako-
wi, zgodnie z hasłem „Śpiewa 
i gra JPII”.

W sercu muzycznego świę-
ta znalazła się Eucharystia po-
przedzona nabożeństwem ró-
żańcowym. Przewodniczył jej 
dyrektor wydziału katechetycz-
nego wrocławskiej kurii ks. Ro-
man Drozd, występujący jako 
przedstawiciel abp. M. Gołę-
biewskiego. W homilii podkre-
ślił, że śpiew piosenek religij-
nych to ważna forma świade-
ctwa wiary. Po Mszy św. nastą-
pił uroczysty moment ogłosze-
nia zwycięzców, koncert lau-

reatów oraz koncert 
zespołu „40 i 30 na 
70”. Jury (w którego 
skład weszły przed-
stawicielki Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu prof. Hele-
na Tomaszek-Plewa i Ewa Gry-
ga, przedstawicielka młodzie-
ży a zarazem reprezentantka 
„Opery Dolnośląskiej” Eweli-
na Woroniecka oraz lider ze-
społu „40 i 30 na 70” Robert 
Ruszczak) wyłoniło laureatów 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wśród solistów 
pierwsze miejsca zajęły Micha-
lina Nowicka oraz Katarzyna 
Ryndak, a wśród scholi „Mały 

Asyż” z parafii pw. św. 
Karola Boromeusza we 
Wrocławiu oraz „Ama-
re” z parafii pw. św. 

Stanisława w Łańcucie.
Wśród licznych gości Fe-

stiwalu obecni byli przedsta-
wiciele urzędu miasta Wroc-
ławia, ks. inspektor Bolesław 
Kazimierczak SDB, księża Zbi-
gniew Porębski SDB oraz ks. 
Leszek Król SDB, którzy przed 
laty prowadzili festiwalowe 
dzieło. Patronat medialny nad 
festiwalem sprawował m.in. 
„Gość Niedzielny” oraz Radio 
Rodzina.

AGATA COMBIK

Wspólnota wrocławskiego 
Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego 
modliła się 20 października przy 
grobie Patrona Wrocławia.

Jak co roku, ubrani w stro-
je liturgiczne alumni semina-
rium wypełnili kościół pw. św. 
Wojciecha (na zdjęciu). Wraz 
ze swym opiekunem i wycho-
wawcą – rektorem MWSD ks. 
dr. Marianem Biskupem – po-
wierzali Bogu rozpoczęty nie-
dawno kolejny rok duchowej i 
intelektualnej formacji. Modlili 
się też za jednego ze swych pe-
dagogów ks. prof. Jana Kruci-

nę, w dniu liturgicznego wspo-
mnienia jego Patrona św. Jana 
Kantego.

„Wszyscy jesteśmy na dro-
dze rozpoznawania i realiza-
cji swojego życiowego powo-
łania – mówił w homilii pre-
fekt seminarium ks. Julian Ra-
fałko. – Nie tylko kapłańskie-
go, ale także każdego innego. 
Za przyczyną Patronów, któ-
rym oddajemy cześć, przypo-
minamy sobie, że ponad tym 
osobistym powołaniem jest in-
ne: osobiste i wspólne zarazem 
powołanie nas wszystkich do 
świętości”.

KUBA ŁUKOWSKI

U wrocławskich dominikanów

Klerycy u bł. Czesława

Schola  
„Mały Asyż”

XV Jubileuszowy Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej

Śpiewa i gra JPII
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Ważny Tydzień

Wokół 
Eucharystii
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Pisząc o seminarium 
duchownym, 

dotyka się 
Tajemnicy! 

Wrocławski Dom Ziarna 
to nie tylko ciężar 
minionych 440 lat 

istnienia tego najstarszego 
na obecnych terenach 

Rzeczypospolitej 
seminarium.

tekst i zdjęcia 
KS. ALEKSANDER 

RADECKI

Wydawać się mo-
że, że napisanie 
artykułu o włas-
nym seminarium 

duchownym nie powinno sta-
nowić większego problemu dla 
żadnego księdza – tym bardziej 
gdy jest on jednym z ojców du-
chownych owego seminarium, 
które przed laty sam ukończył. 
A jednak to nie jest takie pro-
ste! Pisząc o kościele semina-
ryjnym, czyli nie o „czymś”, ale 
o „kimś” liczącym sporo ponad 
cztery setki lat, z konieczności 
trzeba coś wybrać, bo o wszyst-
kim napisać się nie da. A jed-
nocześnie należy pamiętać, że 
wgłębiając się w ten temat, do-
tykamy Tajemnicy. Trzeba więc 
mieć przede wszystkim świado-
mość, iż ktoś, kto tego faktu nie 
uwzględni, zobaczy co najwyżej 
zdjęcia, zatrzyma się na progu 
socjologii, wrażeń estetycznych, 
ekonomii czy na wymiarach hu-
manistyki. Podejmuję mimo 
wszystko to ryzyko, wiedząc, 
że jest to, na szczęście, jedna 
z wielu prób. Bowiem w osobie 
każdego księdza i kleryka moż-
na widzieć świadka zdolnego 
do dawania bardziej wyczerpu-
jących odpowiedzi. Powstał al-
bum i strona internetowa po-
święcone Metropolitalnemu 

Wyższemu Seminarium 
Duchownemu we 
Wrocławiu. Zaś najbar-
dziej zainteresowani, 
czyli kandydaci na kle-
ryków, po prostu przyj-
dą tu w swoim cza-
sie osobiście, by zamieszkać w 
czerwonym, dużym domu przy 
placu Katedralnym 14.

Początki

Ojcowie Soboru Trydenckie-
go wydali 15 lipca 1563 r. dekret 
„Cum adolescentium aetas”, któ-
ry polecał biskupom diecezjal-
nym zakładanie w każdej die-
cezji seminarium duchownego. 
We Wrocławiu powołał je do ży-
cia przy współudziale Kapitu-
ły Katedralnej biskup Kasper z 
Łagowa w październiku 1565 r. 
Instytucja ta formowała wów-
czas powołanych do kapłaństwa 
z terenu od Śląska Cieszyńskie-
go aż po Brandenburgię. Pierw-
si alumni mieszkali początko-
wo w jednym z budynków ka-
pitulnych, a na wykłady uczęsz-
czali do kościoła pw. św. Mar-
cina. Obsadę dydaktyczną no-

wo założonej uczelni 
stanowili Teodor Linda-
nus (rektor), Adam Lan-
deck, Marcin Gerstman 
i Mikołaj Habich.

Dalsze losy wroc-
ławskiego „Wieczerni-

ka” (bo i tak można nazywać 
każde seminarium) były bardzo 
skomplikowane. Nie tu miejsce, 
by je prezentować, ale w poda-
nych powyżej źródłach można 
je znaleźć. Przeskoczmy zatem 
prawie cztery setki lat, by przy-
bliżyć choć trochę powojenną 
historię wrocławskiego jubilata.

Lata powojenne

Po zakończeniu działań wo-
jennych w 1945 r. ustała moż-
liwość naukowej formacji kan-
dydatów do kapłaństwa na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Pol-
skie władze nie udzieliły popar-
cia staraniom strony kościelnej o 
kontynuację wydziału teologicz-
nego i stąd kandydaci do stanu 
kapłańskiego otrzymywali for-
mację intelektualną i duchową 
w seminarium duchownym we 
Wrocławiu przy pl. Katedralnym 

14, w gmachu dawnego Colle-
gium Georgianum.

Inauguracja pierwszego po-
wojennego roku akademickie-
go – na mocy stosownego de-
kretu ówczesnego wrocław-
skiego ordynariusza ks. Kazi-
mierza Lagosza – miała miej-
sce 8 października 1947 r. Na 
pierwszy rok zgłosiło się wte-
dy 24 alumnów. Pierwszych 
święceń kapłańskich udzielił 
14 diakonom abp Stefan Wy-
szyński 23 grudnia 1951 r. W 
grupie tej był m.in. obecny bi-
skup senior Józef Pazdur. 

Grono pierwszych pro-
fesorów stanowili: ks. Józef 
Marcinkowski (rektor), ks. Jó-
zef Jelito (Pismo Święte i ję-
zyk hebrajski), o. Albert Woj-
tczak OFMConv (historia Koś-
cioła), ks. Józef Wojtukiewicz 
(filozofia), ks. dr Hieronim 
Feicht (śpiew liturgiczny), ks. 
Franciszek Sąsiadek TJ (ojciec 
duchowny), mgr Adam Trybus 
(j. łaciński i grecki) oraz ks. 
Jerzy Umiński (historia Koś-
cioła). Natomiast o wyżywie-
nie kleryków dbały (oprócz 
pań świeckich) siostry: słu-

Wrocławscy „kapłani jutra” świętują 440-lecie swojego seminarium duchownego

Dom niewyblakłych wartości

Zabytkowy 
gmach MWSD 
na Ostrowie 
Tumskim 
we Wrocławiu
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żebniczki NMP (śląskie), sługi 
Jezusa, a od 50 lat czynią to 
po dziś dzień jadwiżanki.

W ciągu minionych 58 lat 
wrocławskie seminarium wy-
kształciło i uformowało około 
1600 księży, pracujących głów-
nie w diecezji wrocławskiej, ale 
także w wielu krajach Europy i 
poza jej granicami. Warto przy-
pomnieć, że w ciągu powojen-
nych dziesięcioleci następowa-
ły podziały administracyjne Koś-
cioła w Polsce, co sprawiło, że 
wrocławskie MWSD doczekało 
się dwóch siostrzanych semina-
riów: najpierw w Legnicy, a w ro-
ku bieżącym w Świdnicy.

W okresie powojennym semi-
narium duchownemu we Wroc-
ławiu kilkakrotnie groziło za-
mknięcie, a przynajmniej znacz-
ne ograniczenie w naborze kan-
dydatów do kapłaństwa. Najbar-
dziej widocznym wyrazem szy-
kan ze strony władz państwo-
wych było powoływanie klery-
ków do służby wojskowej w la-
tach 1962–1973. W sumie przez 
wojskowe koszary przeszło w 
cyklu dwuletniej służby aż 167 
wrocławskich alumnów (JW 
4413 w Bartoszycach, JW 4422 
w Szczecinie Podjuchach oraz 
JW 4446 w Brzegu nad Odrą).

Papieski Wydział 
Teologiczny
Dzięki zabiegom bpa dra Pa-

wła Latuska i kard. Bolesława Ko-

minka, metropolity wrocławskie-
go, Kongregacja ds. Seminariów i 
Uniwersytetów w roku 1964 wy-
raziła zgodę na utworzenie we 
Wrocławiu Akademickiego Stu-
dium Teologicznego, a cztery la-
ta później uznała je za konty-
nuację funkcjonującego w prze-
szłości na Uniwersytecie Wroc-
ławskim wydziału teologicznego, 
przekazując mu wszystkie przy-
wileje. W 1977 r. zostały zorga-
nizowane stacjonarne studia teo-
logiczne dla osób świeckich i za-
konnych. W 1981 r. Papieski Wy-
dział Teologiczny we Wrocławiu 
(wraz z innymi uczelniami papie-
skimi) otrzymał osobowość praw-
ną, a w 1989 r., na mocy porozu-
mienia między Rządem a Episko-
patem, został uznany przez wła-
dze państwowe i wliczony w po-
czet uczelni wyższych, aż wresz-
cie w roku 2001 zyskał status 
uczelni członkowskiej Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół w 
Polsce (KRASP).

Wrocławska specjalność 

Annus propedeuticus – co, a ra-
czej kto się kryje za tym łacińskim 
zwrotem w henrykowskich, pocy-
sterskich murach? Decyzją kard. 
Henryka Gulbinowicza 15 lipca 
1990 r. rozpoczęto prace remon-
towo-adaptacyjne głównego bu-
dynku klasztornego w Henryko-
wie dla potrzeb MWSD we Wro-
cławiu. W ten sposób zaczęła się 
realizować idea VIII Synodu Bi-

skupów w Rzymie o tworzeniu 
osobnej placówki formacyjnej dla 
alumnów pierwszego roku. 

„Przeniknięty wielowieko-
wą modlitwą ojców cystersów 
klasztor i ekologicznie czysta, 
położona wśród wzgórz doli-
na niemal idealnie odpowiada-
ją założeniom formacyjnym ro-
ku propedeutycznego – napi-
sał obecny rektor MWSD ks. 
dr Marian Biskup, który był 
nie tylko naocznym świadkiem, 
ale i współautorem tego dzie-
ła. – Takie usytuowanie ro-
ku propedeutycznego, z da-
la od wielkiej metropolii, jaką 
jest Wrocław, sprzyja tworze-
niu klimatu spokoju, wycisze-
nia, kontemplacji; klimatu, w 
którym można »chronić, cenić i 
miłować« dar powołania do ka-
płaństwa”. 

Tak więc piętnaście lat temu 
przybyli do Henrykowa pierw-
si alumni, aby rozpocząć semi-
naryjną formację intelektualną 
i ascetyczną, a uroczysta inau-
guracja odbyła się 11 listopa-
da 1990 r.

Największy skarb

To nie mury stanowią zasad-
niczą troskę gospodarzy i miesz-
kańców Domu Ziarna, choć, aby 
przetrwały, mimo okaleczeń wo-
jennych i przy intensywnej eks-
ploatacji od końca XIX w. do dziś, 
stale wymagają wielu nakładów 
pracy oraz pieniędzy. Jednak za-
sadniczym tematem dla całego 
Kościoła pozostaje wciąż kwestia 
nowych powołań oraz ich jakość.

Seminarium – zwłaszcza w 
dzień swego jubileuszu – stano-
wi zatem wezwanie do gorliwej 
modlitwy, aby Pan posłał robot-
ników na swoje żniwo, a raczej 

o to, aby 
ci zapro-
szeni zde-
c y d o w a -
li się pójść 
za Nim, do-

kądkolwiek ich pośle. Dzięku-
jemy Bogu za liczne powołania 
w naszym wrocławskim Koście-
le – cieszymy się nimi! Dzięku-
jemy niezliczonym wspaniało-
myślnym osobom za ich wkład 
duchowy i materialny, składa-
ny hojnie na rzecz kapłanów ju-
tra – dobrodzieje mają prawo 
do świętowania razem z semi-
naryjną wspólnotą i mogą li-
czyć na jej stałą modlitewną pa-
mięć. Oficjalne kalendarium wy-
znaczyło 27 października 2005 
r. jako uroczystą okazję do wy-
śpiewania Bogu radosnego Te 
Deum za istnienie i funkcjo-
nowanie szczególnej wspólno-
ty, jaką jest seminarium du-
chowne. Udało się na tę okazję 
przygotować wyjątkowe wo-
tum, związane z dopiero co 
zakończonym Rokiem Euchary-
stii. Jest nim odnowiona grun-
townie główna kaplica semina-
ryjna na III piętrze. W tym naj-
ważniejszym miejscu dokonuje 
się nie tylko misterium spotkań 
osób powołanych z Bogiem, 
ale też kształtują się postawy 
przyszłych kapłanów. Klerycy 
znajdują tam również wzór do 
sprawowania w przyszłości li-
turgii i uczą się troski o powie-
rzone im świątynie.

Wszyscy patrzymy na se-
minarium z nadzieją, ale i nut-
ką niepokoju: czy wezwani po 
imieniu przez Pana sprostają 
stawianym im zadaniom? Nie 
uciekną spod krzyża? Wyko-
rzystają warunki, jakie im stwo-
rzył Kościół lokalny na czas for-
macji ludzkiej, duchowej i in-
telektualnej? „Panie – pytamy, 
patrząc na młodzież duchowną 
– jacy oni będą...?”. W wielkim 
stopniu zależy to od każdego 
z nas. 

Wrocławscy „kapłani jutra” świętują 440-lecie swojego seminarium duchownego

Dom niewyblakłych wartości

Annus propedeuticus 
w wyremontowanym 
pocysterskim 
klasztorze 
w Henrykowie

REKTORZY
Rektorami wrocławskiego semi-
narium kolejno byli: ks. dr Józef 
Marcinowski (1947–1952); ks. 
Aleksander Zienkiewicz (1952–
1958); bp Paweł Latusek (1958–
1970); ks. prof. dr hab. Józef 
Majka (1970–1988); bp prof. dr 
hab. Ignacy Dec (1988–1995), 
ks. dr Marian Biskup (od 1995).
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Dzień Papieski w Henrykowie

Sport dla Jana Pawła II
Z okazji Dnia Papieskiego na 

terenie seminarium w 
Henrykowie odbyły się rozgryw-
ki inaugurujące cykl imprez kul-
turalno-sportowych. Wzięła w 
nich udział młodzież gimnazjal-
na z gmin Ziębice i Ciepłowody. 
Organizatorem był ks. Bartosz 
Mitkiewicz, wychowawca w 
Katolickim LO w Henrykowie. W 
programie znalazły się turnieje 

piłki nożnej chłopców, siatków-
ki dziewcząt, tenisa stołowego 
oraz biegi. Spotkanie było wyra-
zem wdzięczności i pamięci dla 
Jana Pawła II – papieża młodzie-
ży, który zawsze wierzył w mło-
dych i pokładał w nich nadzieję. 
Nagrodę główną, jego wizerunek, 
zdobyła drużyna gimnazjum hen-
rykowskiego.

BARBARA RAK

Koncert „Skaldów” poświęcony Ojcu Świętemu

Bogu i ludziom

Wystąpili szczególnego dnia,  
ze szczególnym programem  
w kościele pw. Świętej Rodziny.

16 października „Skaldowie” 
zaśpiewali we wrocławskiej pa-
rafii na Sępolnie. W styczniu wy-
konali tam przepiękną kompo-
zycję kolęd, a w Dniu Papieskim 
artystyczny spektakl kierowany 
ku Bogu i ludziom. Po występie 
wierni nagrodzili artystów bra-
wami na stojąco.

Myśl przewodnia koncertu ko-
relowała z przesłaniem naszego 
wielkiego Papieża: „Człowiek jest 
drogą Kościoła”. Niektórym mo-
gło się wydawać, że świątynia to 
nie miejsce na przeboje, takie jak 
„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś 
pokochał”, „Prześliczna wiolon-
czelistka”, „Wierniejsza od ma-
rzenia”, „Z kopyta kulig rwie”. Po 
koncercie jednak nie można się 
było oprzeć przekonaniu, że właś-
nie w niej jest miejsce, by pochy-
lić się nad ludzkimi, codziennymi 

troskami i ra-
dościami.

Oddawszy 
cześć Stwór-
cy utworem „Bóg bogaty w mi-
łosierdzie” (witali nim Jana Pa- 
wła II w Łagiewnikach), „Skaldo-
wie” zwrócili się do nas. Grali i 
śpiewali o miłości, przemijaniu, 
radości, tęsknocie i nadziei. Była 
to piękna poezja, m.in. Ewy Lip-
skiej, Leszka Aleksandra Moczul-
skiego, Agnieszki Osieckiej, ze-
spolona z wybitną muzyką. Tre-
ści, których orędownikiem był Jan 
Paweł II, połączyły pokolenia. A 
nam, młodym, pozostało przy-
znać rodzicom, że romantyczny 
list z „Medytacji wiejskiego listo-
nosza” bliższy jest uczuciu od 
e-maila czy SMS-a.

Zwieńczeniem występu był 
„Hymn o miłości”. Uświadomie-
ni, że ciągle kochamy Stwórcę za 
mało i niedoskonale, wróciliśmy 
do domów, by z większym opty-
mizmem i nadzieją kochać ludzi 
więcej i lepiej.  ANNA MALICKA

„Skaldowie”  
u Świętej Rodziny

Podróż łącząca naukę, pracę i przygodę 

Licealiści w Turcji
Od 3 do 11 października ucz-
niowie i nauczyciele Liceum 
Salezjańskiego z Wrocławia 
gościli w Turcji.

Przebywali w Stambule, 
w szkole Ayazaga Isik Prima-
ry School. Celem tej wypra-
wy była praca nad projektem 
Comenius-Sokrates: „Porówna-
nie bioróżnorodności miast eu-
ropejskich”. Wyjazd wrocław-
skiej młodzieży sfinansowano 
z funduszy Unii Europejskiej. 
Polscy, niemieccy, tureccy i hi-
szpańscy uczniowie analizowa-
li badania, porównując różno-
rodność drzew rosnących w 
miastach i na terenach pod-
miejskich. Nauczyciele podsu-

mowywali ich 
pracę i pla-
nowali kolej-
ne etapy dzia-
łań. Następ-

ne spotkanie odbędzie się w 
kwietniu 2006 r. we Wrocła-
wiu.

Polskich uczniów gościli 
ich rówieśnicy z Turcji. Przy-
bliżali im turecką kulturę i 
potrawy, religię muzułmań-
ską i urok Stambułu. Polska 
jest z nim szczególnie zwią-
zana, gdyż znaleźli tam schro-
nienie nasi uchodźcy, artyści, 
poeci. Szczególny czar nadają 
miastu górujące nad nim me-
czety, pałace władców osmań-
skich, uliczne bazary, kawia-
renki. Jednak klimat Stambułu 
tworzą ludzie o tajemniczych 
twarzach, kobiety  w koloro-
wych chustach, muzułmanie. 
Drugi rok wspólnej pracy za-
owocował szczególną przy-
jaźnią między Polakami i Tur-
kami. 

MAGDALENA SZEWCZYK 
nauczycielka biologii

Wrocławianie 
poznawali 
Turcję dzięki 
rówieśnikom
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Przed meczem piłki nożnej
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Szkoła Podstawowa w Ręko-
wie obchodziła we wrześniu 
jubileusz 60-lecia swego ist-
nienia. 

Uroczystości rozpoczęły się 
w budynku szkolnym, gdzie 
dyrektor Anna Wilisowska (na 
zdjęciu) przedstawiła działal-
ność placówki i liczne osiągnię-
cia jej uczniów, a także wręczy-
ła listy gratulacyjne długoletnim 
pracownikom. Uczniowie przed-
stawili multimedialną prezenta-
cję pt. „Historia szkoły”.

Następnie zebrani udali się 
do kaplicy pw. Chrystusa Ar-
cykapłana, gdzie bp Józef Paz-
dur przewodniczył uroczystej 
Mszy św. jubileuszowej, a zara-
zem odpustowej i dożynkowej. 
Po Eucharystii starostowie doży-
nek – dyr. Anna Wilisowska oraz 
sołtys Rękowa Krzysztof Bed-

narz – złożyli na ręce Biskupa i 
Burmistrza poświęcone wcześ-
niej bochenki, prosząc o doko-
nanie Misterium Chleba. Istotą 
ceremonii było dzielenie się nim 
jako „żniwnym opłatkiem”. Dal-
szą część dnia wypełniło biesia-
dowanie, udział w kiermaszach i 
innych atrakcjach. Goście podzi-
wiać mogli występy zespołów 
tanecznych, w tym grupy złożo-
nej z absolwentek i uczennic tu-
tejszej szkoły.

Wśród uczestników świę-
ta znaleźli się proboszcz pa-
rafii w Starym Zamku ks. prał. 
Jacek Żołądek, przedstawicie-
le kuratorium oraz lokalnych 
władz, z burmistrzem miasta 
i gminy Sobótka Eugeniuszem 
Cieleniem na czele, dyrekto-
rzy szkół oraz ośrodków kul-
tury i sportu z terenu gminy 
Sobótka. AGCO
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Uczą się tu już 60 lat

Rękowski jubileusz

Piknik integracyjny pod hasłem  
„Szlakiem Cystersów”, 
zorganizowany przez Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej, odbył 
się 15 października w Henrykowie.

Spotkanie – w którym udział 
wzięli niepełnosprawni uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Caritas z Henrykowa, Dobroszyc, 
Małkowic i Wrocławia – otwo-
rzyła Msza św. w henrykowskiej 
świątyni. Następnie zebrani zgro-
madzili się wokół sceny przy pocy-
sterskim kompleksie klasztornym. 
Uczestnicy warsztatów w Henry-
kowie zaprezentowali widowisko 
„Cienie z przeszłości”. Wystąpili 
również: zespół Adoramus z Zię-
bic, pensjonariusze Domu Opie-
ki św. Jadwigi Śląskiej, Bractwo 
Rycerskie ze Strzelina. Wśród 

atrakcji znala-
zły się konkurs 
karaoke, zaję-
cia plastyczne 
i konkurencje sprawnościowe, a 
także loteria fantowa.

Impreza była częścią projek-
tu „Ja – Dolnoślązak” – jednego 
z trzech, na które wrocławska Ca-
ritas otrzymała dofinansowanie 
z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. „Podstawową ideą nasze-
go projektu – mówi jego koordy-
natorka Iwona Skrzypczak – jest 
włączenie podopiecznych WTZ 
Caritas w poznawanie historii i 
tradycji naszego regionu. Doko-
nuje się to m.in. przez taniec, mu-
zykę, rękodzieło, spektakl teatral-
ny. Celem tych działań jest inte-
gracja osób niepełnosprawnych 
ze społecznością ludzi zdrowych 
oraz ze sobą nawzajem”.

 BARBARA RAK

Nowe projekty wrocławskiej Caritas

Ja – Dolnoślązak

Piknik to także 
świetna zabawa
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PROJEKTY
Caritas otrzymała dofinansowanie z FIO także na projekty „Wspólne dzie-
ło” oraz „Poradnia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Pierwszy z nich jest adresowany do organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów prowadzących działalność na rzecz potrzebujących. Chodzi o 
instytucje funkcjonujące w ramach archidiecezji wrocławskiej, które odwo-
łują się do katolickiej nauki społecznej. Planowane jest stworzenie wspól-
nego przedstawicielstwa takich organizacji. Przewidziane są porady i szko-
lenia z zakresu zasad tworzenia organizacji pozarządowych, pozyskiwania 
środków finansowych i rachunkowości, public relations, zarządzania oraz 
informatyki. Drugi projekt przeznaczony jest dla osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, alkoholizmu, narkoma-
nii czy problemów rodzinnych. Caritas chce im pomóc odnaleźć się w społe-
czeństwie przez udzielanie specjalistycznych porad .
Więcej informacji: tel. 327 13 11; iskrzypczak@wroclaw.caritas.pl



Szkoła Podstawowa nr 74 im. 
Prymasa Tysiąclecia, przy ul. 
Kleczkowskiej we Wrocławiu, 
świętowała 18 października 
czwartą rocznicę nadania 
imienia. 

Odbył się uroczysty apel, 
na którym swoją obecnością 
zaszczycił nas proboszcz para-
fii pw. św. Bonifacego ks. Woj-
ciech Tokarz. W czasie uroczy-
stości mogliśmy jeszcze raz 
przypomnieć sobie życiorys 
kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Usłyszeliśmy zespół wokalny 
z nowymi przebojami i mogli-
śmy podziwiać absolwentów 

wykonujących tańce towarzy-
skie. Później odbył się kon-
kurs wiedzy o naszym Patro-
nie, przeprowadzony między 
klasami IV–VI. W zaciętej ry-
walizacji zwyciężyły klasy: IVa, 
Va i VIb.

Przed apelem uczniowie 
uczestniczyli w pogadankach 
o Patronie, rozwiązywali krzy-
żówki czy pisali wypracowania. 
Najstarsze klasy oglądały film 
pt. „Prymas, trzy lata z tysią-
ca”. Obchody zwieńczyła Msza 
św., odprawiona przez Księdza 
Proboszcza w kościele pw. św. 
Bonifacego we Wrocławiu.

MZ

Napisali do nas

To już czwarta rocznica...
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Siedem wiosek tworzy 
parafię, którą na co dzień 
od blisko ośmiu wieków 
opiekuje się ten sam święty 
biskup Marcin.

Świątynia pod jego 
wezwaniem wygląda na 
dużo starszą, niż jest 
w rzeczywistości. Wy-
stawiono ją jako czwar-
tą z kolei z początkiem 
XX wieku. Jest cała z ka-
mienia; bliskość kamie-
niołomów pozwalała na 
tanie sprowadzenie su-
rowca. We wnętrzu mło-
dej w porównaniu z po-
przedniczkami świątyni 
znalazły miejsce sprzęty 
liturgiczne używane od 
połowy XIV wieku. 

Wymagała 
odnowy
Osiemdziesiąt lat to 

dużo. Wiedzą o tym pa-
rafianie dbający o odna-
wianie swojego miejsca 
modlitwy. „Gdy tu trafi-
łem – opowiada ks. Nor-
bert Jonek, proboszcz w 
Marcinkowicach – pa-
rafianie mieli już część 
środków na remont da-
chu. Dzięki sprawnej or-
ganizacji udało się szyb-
ko uzbierać brakujące 
fundusze i prace wyko-
nać”. Proboszcza cieszy 
rzetelność tych robót, 
to dzięki nim zarów-
no kościół, jak i pleba-
nia nie straciły dachów 
w ostatnich wichurach. 
Obecnie proboszcz 
wraz z wiernymi chce 
uruchomić zegar na wie-
ży parafialnego kościo-
ła oraz zadbać o wsta-
wienie w okna witraży. 

Podobnie troszczą się o 
swoją świątynię miesz-
kańcy Sobociska, gdzie 
znajduje się kościół po-
mocniczy pw. Wniebo-
wzięcia NMP, odbudo-
wany przez wiernych ze 
zniszczeń wojennych, 
które pochłonęły go w 
blisko 80 procentach.

Duszpasterstwo 
pielgrzymkowe
W parafii działa 

schola. To właśnie mło-
dzież zebrana przy niej 
dba o wystawienie jase-
łek, które co roku cieszą 
się sporą widownią.  

Jak integrować para-
fian? Przed tym proble-
mem staje dzisiaj nieje-
den proboszcz. W mar-
cinkowickiej wspólno-
cie przekrój mieszkań-
ców jest duży – od po-
chodzących z Kresów 
Wschodnich przybyłych 
tu po wojnie pionierów 
polskości, do poszuku-

jących spokoju i ciszy 
mieszkańców Wrocła-
wia i Oławy. 

Ksiądz Norbert wraz 
z wiernymi znalazł do-
brą metodę. „Jeździmy 
na pielgrzymki – mówi. 
– Kilka razy do roku”. 
I na każdą znajdują się 
chętni. Czasami nawet 
zapełnione są trzy auto-
kary. Parafianie nawie-
dzili między innymi Czę-
stochowę, Licheń, Zako-
pane, ale także i zagra-
niczne sanktuaria we 
Włoszech, w Czechach 
i na Ukrainie. „Widzę, 
jak wzrasta dzięki temu 
życie religijne oraz in-
tegracja uczestników – 
dodaje. – Dzięki temu 
chcą się spotykać tak-
że poza wyjazdami”. To 
bardzo ważne, zwłasz-
cza we wspólnocie gro-
madzącej się w ciągu ro-
ku przy dwóch oddalo-
nych od siebie świąty-
niach.

RADEK MICHALSKI

KS. PRAŁAT 
NORBERT JONEK

W Marcinkowicach pełni po-
sługę proboszcza od 2001 roku. 
Wcześniej przez 30 lat prowa-
dził zajęcia z muzyki kościelnej 
w Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym  
i w studium organistowskim 
we Wrocławiu.

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach

Marcina od zawsze

ZDANIEM PROBOSZCZA
Patrząc na zainteresowanie życiem religijnym 
w naszej parafii, zauważam potrzebę walki o 
uczestnictwo większej liczby wiernych w niedziel-
nej Eucharystii. Słowa, które powinny dotrzeć do 
nieobecnych na Mszy św., staram się przekazywać 
w taki sposób, aby zostały im zaniesione przez 
parafian. Ważne, aby unikać błędu popełniane-
go przez wielu kapłanów – mówienia o potrze-
bie uczestniczenia we Mszy św. tym, którzy prze-
cież na niej są.
Problem frekwencji przenosi się, niestety, na dzie-
ci. Gdy widzę, ile było ich na Mszy św. inaugurują-
cej rok szkolny, muszę zadać sobie pytanie, gdzie 
teraz są te dzieci? Bo w niedzielę jest ich zdecy-
dowanie mniej. Wydaje mi się, że problem nie le-
ży w samych dzieciach, a często w rodzicach, któ-
rzy, choć powinni, nie potrafią dać dobrego przy-
kładu – wprowadzając kolejne pokolenie w ży-
cie Kościoła.
Cieszy mnie pamięć parafian o poprzednich dusz-
pasterzach. Dzięki temu widać ciągłość posługi 
kapłanów w tym środowisku i wdzięczność ludzi. 
Do dzisiaj opiekują się oni grobem ks. Stanisława 
Urbańskiego, proboszcza, który na tym miejscu 
pracował najdłużej, bo aż 25 lat. 

Zapraszamy do kościoła:
 W niedzielę: w Marcinkowicach o 8.00 i 11.00; 
     w Sobocisku 9.30.
 W tygodniu o 18.00 (latem) i 17.00 (zimą)

wroclaw@goscniedzielny.pl
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Kościół parafialny


