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Rozpoczęła się, przeprowadzana po 
raz jedenasty, akcja Wigilijnego 

Dzieła Pomocy Dzieciom. Dochód ze 
sprzedaży wigilijnych świec Caritas, 
których zapalanie podczas świąt jest 
już w wielu domach tradycją, zostanie 
przeznaczony dla dzieci z rodzin do-
tkniętych bezrobociem.
W parafii pw. św. Elżbiety przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wrocławiu zbiór-
kę prowadzi Akcja Katolicka. „Świece 
kupują głównie ludzie starsi, choć 
często przychodzą po nie rodzice z 
dziećmi” – mówi pan Władysław, któ-
ry co roku uczestniczy w kweście. 
Jego zdaniem, zainteresowanie akcją 

wśród wiernych w du-
żej mierze zależy od 
zachęty księży pod-
czas nabożeństw.

KUBA ŁUKOWSKI

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM
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i Halina co roku 
pomagają 
w akcji Caritas

W katedrze

Na Roraty
Na Roratach jest bardzo fajnie. 

Staram się być na nich co-
dziennie. Można się dużo dowie-
dzieć o Panu Jezusie.  Mama zro-
biła mi lampion!

U św. Katarzyny w Górze

Odpust
Mieszkańcy Góry Śląskiej 
świętowali w dniu wspomnienia 
liturgicznego swojej patronki 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Uroczystej popołudniowej 
Mszy św. w piątek 25 listo-
pada przewodniczył ks. kano-
nik Stanisław Orłowski, pro-
boszcz parafii w Kłodzie Gó-
rowskiej. Poprowadził on tak-
że procesję eucharystyczną 
wokół kościoła. Homilię z oka-
zji odpustu wygłosił ks. dr An-
drzej Tomko, sekretarz gene-
ralny Papieskiego Wydziału Te-
ologicznego we Wrocławiu. 
W koncelebrze udział wzię-
li księża z dekanatów górow-
skich, z posługującym od pię-
ciu lat w parafii pw. św. Kata-
rzyny proboszczem i dzieka-
nem, ks. kanonikiem Markiem 
Białym. W Eucharystii uczest-
niczyła Straż Honorowa Serca 
Jezusa. Liturgię słowa popro-
wadzili świeccy z różnych śro-
dowisk wspólnoty. Śpiewem 
ubogaciła ją miejscowa schola 
dziecięca, pod kierunkiem ka-
techetek Anny Mikoluk i Ane-
ty Grabowskiej. 

ZAPRASZAMY
Msze św. roratnie dla dzieci sprawo-
wane są od poniedziałku do piątku w 
kościele pw. Świętego Krzyża (Ostrów 
Tumski) o godz. 17.00. Roraty dla do-
rosłych odbywają się od poniedziałku 
do soboty w katedrze o godz. 6.30.



Maciek (lat 10), ministrant z parafii 
katedralnej we Wrocławiu

Marta Ozdoba z Siechnic zdobyła 
tegoroczny Laur „Małego Gościa 
Niedzielnego” – nagrodę główną 
w III Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji ks. Jana 
Twardowskiego.

Uczniowie z 16 szkół podsta-
wowych rywalizowali w siechni-
ckim Centrum Kultury 28 listopa-
da. Nagroda publiczności trafiła 
do Małgorzaty Stec z Domaniowa. 
Niespodzianką były dwie nagrody 
specjalne, ufundowane przez Pol-

skie Radio Wrocław. Otrzymali je 
Ewelina Szymczak z Węgier i Ma-
ciej Musiał z Kotowic. W gronie 
jurorów znaleźli się: Aleksandra 
Fik z Kuratorium Oświaty, Beata 
Gigiel z Polskiego Radia Wrocław 
oraz Mariusz Kilian, aktor Teatru 
Polskiego we Wrocławiu, który 
kolejny już raz przysłuchiwał się 
recytacjom utworów księdza-poe-
ty. Poetyckie zmagania organizu-
je Szkoła Podstawowa w Kotowi-
cach im. ks. Jana Twardowskiego, 
należąca do wrocławskiej Caritas, 
przy współpracy z redakcją GN.

KS. JANUSZ GORCZYCA

Konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego

Poezja z biedronką

Laur MGN trafił w tym roku do Marty Ozdoby z Siechnic
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Z NOWO WYBRANYMI 
PARLAMENTARZYSTAMI 
z Dolnego Śląska w sobotę 
19 listopada spotkał się abp 
Marian Gołębiewski. „ Jesteśmy 
po wyborach. Wypada się spot-
kać, żeby porozmawiać” – mó-
wił Metropolita. Na spotkaniu, 
do którego doszło z inicja-
tywy Arcybiskupa, rozmawia-
no o problemach dotyczących 
Dolnego Śląska. Uczestnicy 

zwrócili m.in. uwagę na po-
trzebę zwiększenia udziału w 
gremiach warszawskich ludzi 
z naszego regionu (na przy-
kład jako dyrektorów depar-
tamentów), słabą obecność 
Wrocławia w telewizji ogólno-
polskiej oraz konieczność pil-
nowania sprawiedliwego sub-
sydiowania z budżetu państwa 
i środków unijnych dolnoślą-
skich inwestycji.

BISKUP SENIOR JÓZEF 
PAZDUR przewodniczył uro-
czystej Eucharystii z okazji 10. 
rocznicy nowenny do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w 
parafii pw. św. Franciszka we 
Wrocławiu. Mszę św. odprawio-
ną 21 listopada koncelebrowa-
ło 18 kapłanów, a wśród nich 
94-letni ks. Franciszek Rozwód 
i miejscowy proboszcz ks. pra-
łat Kazimierz Sroka. Przy ołta-
rzu stanęli też ojcowie redemp-
toryści z Radia Maryja i Telewizji 
Trwam, które na żywo transmi-
towały jubileusz nowenny. Na 
uroczystość licznie przybyli pa-
rafianie i mieszkańcy archidie-
cezji.
Eucharystię poprzedziła nowen-
na do MB Nieustającej Pomocy, 
którą poprowadził proboszcz. 
Jest ona w parafii odprawiana w 

każdą środę o godz. 18.00 i co 
tydzień uczestniczy w niej oko-
ło 300–500 osób. 
Historię wspólnoty przedsta-
wił wikary ks. Janusz Głąba. W 
homilii mszalnej o. Stanisław 
Golec, proboszcz wspólnoty pw. 
MB Pocieszenia we Wrocławiu, 
podkreślił wagę nabożeństwa 
odprawianego nieustannie 
od 10 lat w kościele pw. św. 
Franciszka. Kaznodzieja zauwa-
żył też, jak bardzo współczesny 
świat potrzebuje wizerunku MB 
Nieustającej Pomocy.
Apel Jasnogórski przed iko-
ną Maryi Nieustającej Pomocy, 
znajdującą się w ołtarzu, oraz 
modlitwa różańcowa z refleksją 
Biskupa Seniora zakończyły ofi-
cjalne obchody rocznicy. Po nich 
parafianie zaprosili gości na po-
częstunek.

Jubileusz u św. Franciszka

Żeby się poznać

50-lecie święceń o. H. Langkammera
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„Gość” w radiu i Internecie
RADIO RODZINA na 
falach 92 FM co tydzień 
prezentuje najnowsze 
wydanie „Gościa Nie-
dzielnego”. Audycje z za-
powiedziami można słu-
chać w soboty o godz. 

20.30 i w niedziele o 
9.40. Fragmenty teks-
tów zamieszczane są w 
dziale „aktualności” na 
stronie internetowej ar-
chidiecezji: www.archi-
diecezja.wroc.pl

SESJA NAUKOWA z okazji 
50-lecia święceń kapłańskich o. 
prof. Hugolina Langkammera 
OFM odbędzie się na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. We wtorek 6 grud-
nia o godz. 11.15 otworzy ją 
rektor uczelni ks. prof. Józef 

Pater. Laudację przybliżającą 
osobę Jubilata wygłosi s. prof. 
Ewa J. Jezierska OSU.
O. H. Langkammer jest wy-
bitnym polskim biblistą, auto-
rem wielu książek i artykułów 
z dziedziny egzegezy i teolo-
gii biblijnej.

Herezja w „Salonie”
KS. PIOTR JURZYK – wykła-
dowca na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu 
i specjalista od problematy-
ki herezji – był 21 listopada 
gościem spotkania ze studen-
tami w duszpasterstwie aka-
demickim „Maciejówka” przy 
ul. Szewskiej we Wrocławiu. 
Kilkadziesiąt osób zastanawia-
ło się tam nad problematy-
ką trudnych dogmatów, prawo-
wierności i odstępstw od niej.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach cyklu „Studencki Salon 
Myśli”, zapoczątkowanego w 
październiku zeszłego roku. 
Kolejne, przewidziane na po-
niedziałek 5 grudnia na godz. 
20.30, będzie zatytułowane 
„Chrystianizacja w XXI wie-
ku”. Do rozmowy na ten te-
mat organizatorzy zaprosili ks. 
Mariana Szatkowskiego – mi-
sjonarza ze Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich.

W procesji z darami udział wzięli przedstawiciele parafii z różnych 
zakątków kraju

Kardynał z górnikami
TRADYCYJNY „skok przez 
skórę” oraz koncert orkie-
stry kopalni w Turowie to tyl-
ko niektóre atrakcje obcho-
dów Barbórki, zaplanowanej 
na 5 grudnia w stolicy Dolnego 
Śląska przez Okręgowy Urząd 
Górniczy we Wrocławiu. 
Świętowanie rozpocznie się o 
godz. 15.00 Mszą św. w bazy-
lice garnizonowej pod prze-
wodnictwem kard. Henryka 
Gulbinowicza. O godz. 16.00 

na rynku odbędzie się kon-
cert orkiestry górniczej, a o 
16.30 – „skok przez skórę” 
– symboliczny obrzęd przyję-
cia młodych gwarków do bra-
ci górniczej. Prezydent Rafał 
Dutkiewicz przekazując klucze 
do bram miasta, odda Wrocław 
we władanie górnikom.
Tegoroczna Barbórka we Wro-
cławiu po raz pierwszy ogar-
nie całe środowisko górnicze 
Dolnego Śląska.

Spotkanie z parlamentarzystami odbyło się w sali konferencyjnej  
Domu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim
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Parafialne święto, rozpoczęte  
Mszą św. odpustową, zakończył 
koncert „Psalmy Dawida”.

 „Na początku prac budow-
lanych kościół napełnił się ludź-
mi gotowymi do pracy. I tak już 
zostało” – wspominał w homi-
lii ks. Andrzej Bartos, pierwszy 
wikary erygowanej w 1995 ro-
ku parafii. Kościół pw. Odkupi-
ciela Świata powstał na wroc-
ławskiej Polance jako pomnik 
1000-lecia biskupstwa. Od po-
czątku proboszczem wspólno-
ty jest ks. Stanisław Stelma-
szek. On też kierował budo-
wą świątyni. Zanim powstała, 
wierni gromadzili się w pobli-
skiej kaplicy.

Liturgii odpustowej w uro-
czystość Chrystusa Króla, 20 
listopada, przewodniczył ks. 
Andrzej Tomko. W Eucharystii 
uczestniczyli księża z dekanatu. 
Obecni byli również wrocławscy 
parlamentarzyści, przyjaciele i 
dobrodzieje parafii oraz przed-
stawiciele dolnośląskiej policji, 
wraz z jej komendantem gen. 
Andrzejem Matejukiem. Poli-
cjanci modlili się ze swym ka-
pelanem, którym od siedmiu lat 
jest ks. S. Stelmaszek.

Po południu zgromadzona 
w świątyni na Polance publicz-

ność wysłuchała kon-
certu, będącego mu-
zyczną wizją biblijnych 
Psalmów. Wykonaw-
cy – Marek Bałata, Ma-
rzena Małkowicz, Alek-
sandra Małkowicz, Zespół Mu-
zyki Sakralnej „Lumen”, Orkie-
stra Kameralna „Primavera” i 
Kaliski Kameralny Chór Akade-
micki – wystąpili pod batutą 
autora kompozycji Zbigniewa 
Małkowicza. Fragmenty mod-
litw króla Dawida zaśpiewane 
przez M. Bałatę poruszyły słu-
chaczy. Oprócz muzyki, przeno-
szącej w klimat czasów Dawida, 
mogli oni usłyszeć teksty Psal-
mów recytowane przez Marze-
nę Małkowicz. Dzieło można 
było usłyszeć już w sierpniu, na 

międzynarodowym fe-
stiwalu muzyki gospel 
w Osieku. Jednak w 
wersji ze słowem mó-
wionym „Psalmy Dawi-
da” zostały wykonane 

po raz pierwszy podczas nie-
dzielnego odpustu w parafii na 
Polance. Po nagrodzonym dłu-
gimi brawami koncercie arty-
ści wspólnie z publicznością za-
śpiewali „Barkę”. Przypomnie-
li też fragment pop-oratorium 
„Miłosierdzie Boże”, którego 
wykonanie uświetniło niedaw-
no jubileusz naszej redakcji.

 Patronat medialny nad nie-
dzielnym koncertem objęła 
wrocławska redakcja „Gościa 
Niedzielnego”. 

 KUBA ŁUKOWSKI

Odpust w roku 10-lecia parafii na wrocławskiej Polance

Świętowali z muzyką

Do artystów 
śpiewających 
„Barkę” dołączył 
ks. S. Stelmaszek
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„Uroczyście przyrzekam 
pracować nad sobą, aby móc 
całym życiem wiernie służyć 
Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. 

Te słowa podczas ślubowa-
nia wypowiedziało 25 nowych 
członków Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Wśród 
nich jest Mariusz Matłosz, stu-
dent I roku Politechniki Wroc-
ławskiej. „Chcę przyciągać 
młodych ludzi do Kościoła – 
mówił, zapytany o motywację 
wstąpienia do KSM. – Chodzi 
o to, by zrozumieli, że wiara 

w niczym nas nie ogranicza” 
– dodał.

Akcja Katolicka i KSM 20 listo-
pada obchodziły swoje dorocz-
ne święto. Delegaci parafialnych 
oddziałów AK i KSM byli gośćmi 
oleśnickiej wspólnoty pw. Mat-
ki Bożej Miłosierdzia, na zapro-
szenie proboszcza ks. Jana Suche-
ckiego i tamtejszego oddziału AK 
im. ks. infułata Franciszka Sudoła. 
Wśród kapłanów sprawujących o 
godz. 12.00 Mszę św. byli asysten-
ci kościelni obu świętujących or-
ganizacji: ks. Marian Biskup (AK), 
który przewodniczył liturgii i wy-

głosił homilię, oraz ks. Jerzy Żyto-
wiecki (KSM). Obecni byli również 
prezesi zarządów diecezjalnych: 
Eugeniusz Kaźmierczak (AK) i An-
drzej Markowski (KSM).

Prezes E. Kaźmierczak wśród 
najważniejszych celów Akcji Kato-
lickiej, przewidzianych na najbliż-
szy rok, wymienia zacieśnienie 
współpracy z władzami samorzą-
dowymi naszego regionu. „Za-
mierzamy również współuczest-
niczyć w tworzeniu duszpaster-
stwa osób życia publicznego” – 
mówi szef AK.

KUBA ŁUKOWSKI

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Przyrzekali w Oleśnicy
Poczty sztandarowe parafialnych 
oddziałów AK
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OD MODLITWY  
DO MUZYKI

ZBIGNIEW MAŁKOWICZ, 
KOMPOZYTOR

Psalmy Dawi-
da powstawały 
rok temu. By-
łem wtedy da-
leko od najbliż-
szych, czułem 

jednak, że jest przy mnie 
Bóg. Biblijne Psalmy za-
wsze głęboko mnie poru-
szały. Przemawiają one do 
wyznawców różnych reli-
gii. „Psalmy Dawida” cią-
gle jeszcze dojrzewają – 
chcę, by stały się one opo-
wieścią o wielkim izrael-
skim królu. Jego natchnio-
ne słowa, wypowiadane 
przed tysiącami lat, poru-
szają nas – współczesnych 
ludzi. Stają się również na-
szą osobistą modlitwą.
Bez modlitwy nie ma do-
brej muzyki. Kompono-
wanie umacnia moją wia-
rę – wynika z modlitwy 
i drogi, którą podążam 
w życiu duchowym. W 
tej wędrówce Psalmy by-
ły pierwsze. Później by-
ła św. Faustyna, czego 
muzycznym owocem jest 
pop-oratorium „Miłosier-
dzie Boże”. Myślę, że na-
stępną inspiracją dla mo-
jej twórczości będzie 
Ewangelia.
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Już po raz 21. klerycy 
MWSD we Wrocławiu 
przygotowali Forum 

Młodych. 21 lat 
to pełnoletniość 
– oprócz forum 
wchodzą w nią 

także kolejne 
roczniki pokolenia 

Jana Pawła II.

Gdy media komercyj-
ne kreują młodych na 
„pokolenie teledysku” 
czy „pokolenie nic”, 

oni sami pokazują, że mogą i 
chcą być kimś, że wartości są 
im bliskie i... potrzebne, aby 
zmieniać oblicze świata.

Pokolenie mądrości...

Temat forum „Pokolenie Ja-
na Pawła II” zmusił organizato-
rów do odpowiedzi na pytanie, 
czy takie pokolenie faktycz-
nie istnieje. Podczas piątkowej 
debaty, w której udział wzię-
li: artystka Ewa Jackiewicz, by-
ły rektor Politechniki Wrocław-

skiej, prof. Andrzej Wiszniew-
ski, prezes Katolickiej Agencji 
Informacyjnej red. Marcin Prze-
ciszewski, rektor MWSD ks. dr 
Marian Biskup oraz dyrektor 
departamentu spraw społecz-
nych Urzędu Miejskiego we 
Wrocławiu Michał Janicki, go-
ście zastanawiali się nad tym, 
co się z nami stało po 2 kwiet-
nia 2005. Czy zryw, jakiego 
byliśmy świadkami, był tylko 
chwilowym „pospolitym rusze-
niem”, czy też manifestacją Po-
kolenia JPII. Dyskutanci zgod-
ni byli co do tego, że czas ten 
pokazał więź, jaką uświadomi-
li sobie chrześcijanie na całym 
świecie. Szczególnie młodzi, 
którzy spontanicznie zbiera-
li się najpierw na modlitwie, a 
potem na pogrzebie Papieża. 

Dzień wcześniej młodzież 
odkrywającą autorytety cha-
rakteryzował w swoim wykła-
dzie ks. prof. Krzysztof Paw-
lina, wykładowca Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

Na ile więź między ludźmi 
przetrwa próbę czasu – poka-
żą kolejne lata. Czy, jak twier-
dziła E. Jackiewicz, nie liczy 
się ilość, ale jakość młodych, 
którzy dzięki przykładowi Ja-
na Pawła II zdecydowali się 
zmienić swoje życie? Jeśli tak, 
to możemy mieć nadzieję, któ-
rą wyraził red. M. Przeciszew-
ski, że za kilkanaście lat właś-
nie to pokolenie ze swoim ra-
dykalizmem wartości zmieni 
oblicze Polski i świata, zmie-
ni scenę polityczną i uzdro-
wi zasady społecznego życia. 
Jak ten proces stymulować? 
Przyszłych księży przekony-
wali prelegenci: „Bądźcie ka-
płanami dla Pokolenia JPII !”, 
co jasno można tłumaczyć: 
żyjcie tak, żeby dawać świade-
ctwo. A te słowa nie odnoszą 
się tylko do kapłanów.

Aby dobrze świadczyć, 
trzeba wiedzieć, jak i o czym. 

Ks. dr Jan Kronos, wykładow-
ca UKSW, tłumaczył właściwe 
użycie wolności: „Wolność nie 
jest określeniem rzeczy, lecz 
stanu rzeczy, zatem jest sta-
le dookreślana w odniesieniu 
do drugiej osoby”. Z kolei ks. 
prof. Piotr Nitecki, pracują-
cy na co dzień na PWT, tłu-
maczył drogę przejścia w eta-
pach życia od „nie lękajcie się” 
do „nie lękajcie się być świę-
tymi”. 

Przy wypełnionej po brze-
gi auli PWT prof. Jan Miodek 
mówił o „Tajemnicy słów Ja-
na Pawła II”. Mówienia, które 
pociągało tłumy, Papież uczył 
się od początku swojego ży-
cia kapłańskiego. Początkowo 
mówił językiem tak trudnym, 
że tylko nieliczni byli w stanie 
nadążyć za jego homiliami. 
Gdy został biskupem, jego ję-
zyk stał się bardziej zrozumia-
ły. Od tego czasu był zawsze 
dopasowany do środowiska, 
w jakim Papież aktualnie miał 
przemawiać, nigdy jednak nie 

tekst i zdjęcia 
RADEK MICHALSKI

Czas „święty, wielki i radosny” – tak o XXI Forum Młodych mówił kard. Stanisław Nagy

Młodzi na Forum

O FORUM
Organizatorzy Forum Młodych zawsze mają dy-
lemat przed wyborem tematu. Chcą, aby był on 
aktualny i frapujący, taki, który poszerzy świado-
mość i duchowość, zarówno kandydatów do ka-
płaństwa, jak i młodzieży interesującej się prob-
lemami współczesnego świata i Kościoła.

Nie było wątpliwości, gdy wśród wielu propozycji wyłonił 
się temat „Pokolenie Jana Pawła II”, że będzie to strzał w 
dziesiątkę. Bo jeśli wrócimy do 26 lat pontyfikatu polskiego 
Papieża, kończących się w taki sposób, że cały świat został 
pobudzony do świadomości, do tego, by spotkać się z war-
tością, jaką jest Kościół, Chrystus, trudno było sobie wyob-
razić właściwszy temat.
Pokolenie Jana Pawła II – panorama ogromna, przestrzeń po-
kolenia, bo przecież to nie tylko współczesna młodzież, to 
pokolenie sięgające czasów jego młodości, jego dojrzewania 
i wyborów, czasów jego studiów i kapłaństwa, a potem do-
piero czasu bycia następcą św. Piotra. Próbowaliśmy na fo-
rum penetrować tę przestrzeń życia i nauczania Papieża po 
to, by ostatnie, najmłodsze ogniwo z pokolenia JPII przeję-
ło to, co on chciał przekazać – nie bójcie się Chrystusa, ot-
wórzcie Mu swoje drzwi. Mam nadzieję, że to pokolenie bę-
dzie żyło Janem Pawłem II jako świadkiem Chrystusa – zwier-
ciadłem pokazującym, jak naśladować Chrystusa we współ-
czesnym świecie.
Myślę, że te założenia udało się spełnić, spojrzeliśmy na 
Jana Pawła II w pełnym wymiarze: od „Habemus papam” do 
„Habemus sanctum”. Mieliśmy możliwość reflektowania je-
go postaci, Kościoła, któremu służył, Chrystusa, któremu się 
oddał. Mogliśmy rozmyślać nad jego nauką.

KS. DR MARIAN BISKUP 
rektor MWSD we Wrocławiu
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tracił stylu specyficz-
nego dla wypowiedzi 
Karola Wojtyły.

...wiary...

„On był człowie-
kiem modlitwy – mó-
wił o Papieżu kard. S. Nagy. – 
Modlił się uporczywie w cza-
sie podróży, jadąc, lecąc, przed 
spotkaniem na Tor Vergata”. W 
ten sposób, zaznaczył Kardynał, 
Jan Paweł II chciał dać młodym 
świadectwo życia. Drugim wiel-
kim świadectwem były, zda-
niem przyjaciela Karola Wojtyły, 
beatyfikacje i kanonizacje: „Pa-
pież chciał pokazać, że świę-
ci są wśród nas, ci zwyczajni i 
prości...”. Do nas należy odkry-
cie drogi do świętości.

Rys takiej drogi, możliwej 
do przejścia, przedstawił klery-
kom ostatniego dnia wykładów 
ks. dr Leszek Slipek z Warsza-
wy. „Kapłan, duszpasterz ma być 
tym, który kreuje, a nie tylko od-
twarza – podkreślił. – Musi przy 

tym pamiętać, że lu-
dzie chętniej słuchają 
świadków niż nauczy-
cieli”. Stąd, relacjono-
wał wykładowca, ka-
płan powinien też żyć 
na poziomie material-
nym nieprzekraczają-

cym stylu życia swoich parafian. 
Ta postawa nieprzywiązywania 
się do dóbr materialnych powin-
na przejawiać się w życiu każ-
dego kapłana, tak też patrzył na 
nią Jan Paweł II.  

Zadania i możliwości, jakie 
przed każdym stawia aktual-
ność nauczania Jana Pawła II, 
przedstawił ks. prof. Jan Kru-
cina. A o samym sposobie pra-
cy Papieża mówił jego wielolet-
ni przyjaciel i świadek jego ży-
cia prof. Gabriel Turowski. „Pa-
pież umiał stwarzać przyjaź-
nie – opowiadał – pchała go 
do tego nieodparta chęć po-
znawania ludzi i ich proble-
mów”. Według prof. G. Turow-
skiego, Papież był człowiekiem 
pracy. „Odpoczywał tylko dlate-

go, że wiedział, iż tego potrze-
buje jego organizm, żeby nor-
malnie funkcjonować” – zazna-
czył. Niezwykły szacunek do lu-
dzi pozwalał jednak Papieżo-
wi za każdym razem zajmo-
wać stanowisko – wypowiadać 
własne zdanie, wspominał G. 
Turowski.

... i kultury

Oprócz wykładów organi-
zatorzy forum zadbali o część 
kulturalną imprezy. Każdego 
dnia w przerwie popołudnio-
wej uczestnicy mogli zwiedzić 
centrum Wrocławia, archikate-
drę i Ostrów Tumski, Muzeum 
Archidiecezjalne, Panoramę Rac-
ławicką lub Muzeum Narodowe. 
Na wszystkie atrakcje nie star-
czyłoby czasu, zwłaszcza tym, 
którzy Wrocław odwiedzili po 
raz pierwszy. Okazuje się jed-
nak, że nawet kilkugodzinna wy-
cieczka po nim wystarczyła, że-
by niektórzy z nich obiecali so-
bie przyjechać tu na dłużej.

Przy okazji wieczorów kul-
turalnych zaprezentowali się 
studenci wrocławskiego se-
minarium. W środę, jeszcze 
przed oficjalną inauguracją 
forum, wystawili w auli PWT 
sztukę „Szukam źródła mojego 
powołania”, inspirowaną teks-
tami Jana Pawła II z jednej z je-
go ostatnich książek „Wstań-
cie, chodźmy!”. Wieczór póź-
niej, po pierwszym dniu wy-
kładów, dla gości wystąpił ze-
spół „Spirituals Singers Band”. 
Podczas wszystkich dni forum 
uczestnicy mogli oglądać wy-
stawę zdjęć z papieskich piel-
grzymek autorstwa Andrzeja 
Winiarza, zatytułowaną „Totus 
Tuus”. 

Forum Młodych to czas 
skondensowanych tematycz-
nych wykładów. Wypadało-
by napisać – siania. Na plony 
przyjdzie czas, gdy uczestnicy 
wrocławskiego spotkania prze-
myślą to wszystko, czego mie-
li okazję doświadczyć w cią-
gu trzech dni, jak mówił kard.  
S. Nagy, „świętych, wielkich i ra-
dosnych”. Dopiero wtedy, gdy 
słowa i wnioski, do których do-
szli, zamienią się w czyn, po-
kolenie JPII stanie się, jak tego 
oczekiwał Papież Polak, tym, 
które zmieni świat. A trzeba pa-
miętać, że – jak mówił w homi-

lii podczas Mszy św. inauguru-
jącej forum ks. Adam Łuźniak – 
pokolenia tego nie ogranicza-
ją bariery wiekowe czy kultu-
rowe. Do takiego pokolenia za-
licza się każdy, kto z nauczania 
wielkiego Papieża bierze przy-
kład dla godnego, dobrego ży-
cia, niezależnie od tego, czy ma 
lat 20 czy 80. 

Pierwszy 
wykład XXI 
Forum Młodych 
poprowadził 
kard. Stanisław 
Nagy, przyjaciel 
Jana Pawła II

Czas „święty, wielki i radosny” – tak o XXI Forum Młodych mówił kard. Stanisław Nagy

Młodzi na Forum
Sonda 

CZY JESTEŚMY 
POKOLENIEM  

JANA PAWŁA II

MAŁGOSIA – STUDENTKA
Z jednej stro-
ny możemy na-
zwać się takim 
pokoleniem – 
są wśród nas 
ludzie, któ-
rzy okazują życiem swój 
związek ze świadectwem 
Papieża. Z drugiej są też 
tacy, którzy działają na 
pokaz, którym sporo do 
tego miana brakuje. Jeśli 
chodzi o młodzież, to, 
wydaje mi się, możemy 
powiedzieć, że jest po-
koleniem JPII. Przejawiło 
się to choćby w jej spon-
taniczności, prezentującej 
się szczególnie dobrze w 
przygotowywanych ak-
cjach – Mszach św., spot-
kaniach, do których, po 
śmierci Jana Pawła II, po-
derwała się sama, niezmu-
szana przecież przez ni-
kogo.

MAGDA – STUDENTKA
W dwa, trzy 
dni po pogrze-
bie Jana Pawła 
II wszystko jak-
by przycichło. 
Mówiło się, że 
zostawił nam duże dzie-
dzictwo. Nadal mówi się 
o tym, ale dążenie do po-
kolenia JPII, według mnie, 
dopiero się zaczyna. O tym 
„stawaniu się” nie może-
my tylko mówić, ale sa-
mi od siebie wymagać. Nie 
oglądając się na drugich, 
podążać za nauczaniem 
Papieża, a przez to dawać 
świadectwo bliźnim.
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas w Małkowicach

Przełamywanie barier
Czy osoba niepełnosprawna 
intelektualnie może normalnie żyć 
i pracować? Cieszyć się życiem? 
Można to sprawdzić tylko w jeden 
sposób – trzeba dać jej szansę.

Mija rok od czasu, gdy wy-
zwanie to podjęła wrocławska 
Caritas, otwierając 1 grudnia 
2004 r. Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Małkowicach. Uczest-
ników i pracowników warszta-
tu odwiedziliśmy 21 listopada, 
podczas balu andrzejkowego.

Warsztat

W zajęciach prowadzo-
nych przez warsztat uczestni-
czy 30 dorosłych osób z tere-
nu powiatu wrocławskiego. Są 
one dotknięte upośledzenia-
mi umysłowymi i ruchowymi, 
spowodowanymi m.in. zespo-
łem Downa i porażeniem móz-
gowym. 

Dwa busy każdego ranka, 
od poniedziałku do piątku, po-
konują w sumie blisko 200 ki-
lometrów, by przywieźć uczest-
ników zajęć z ich domów do 
Małkowic. Terapia prowadzo-
na jest w grupach  przez 7 go-
dzin dziennie. Odbywa się ona 
w pracowniach tematycznych, 
gdzie uczestnicy nabywają 
umiejętności konieczne do sa-
modzielnego życia. W pracow-
ni gospodarstwa domowego, 
prowadzonej przez panią Anię, 
uczą się gotowania, sprzątania, 
prasowania i innych codzien-

nych czynności. Cza-
sami również samo-
dzielnie przygotowują 
posiłki dla wszystkich 
uczestniczących w te-
rapii. W pracowni dy-
daktyczno-kompute-
rowej pan Krzysztof pokazuje 
swoim uczniom, jak za pomo-
cą komputera napisać podanie 
lub list. Uczy również wykony-
wania pocztówek i zaproszeń 
przy użyciu programów gra-
ficznych. Z kolei w pracowni 
modelarskiej, pod kierunkiem 
pana Marcina, uczestnicy war-
sztatu poznają podstawy sto-
larstwa – wykonują półki i in-
ne przedmioty z drewna. Panie 
Patrycja i Monika prowadzą za-
jęcia w pracowniach plastycz-
nej i rękodzieła. Osoby biorące 
udział w terapii wykonują tam 
rzeźby z masy solnej i gliny, 
malują na szkle, uczą się szycia 
i szydełkowania. Z kolei panie 
Asia i Magda kierują pracownią 
muzykoterapii.

Terapeuci prowadzący gru-
py to ludzie młodzi, absolwen-
ci studiów o kierunkach ar-

tystycznych i 
pedagogicz-
nych. W swo-
ją pracę wkła-
dają wiele ser-
ca i entuzja-

zmu. Ich wysiłek do-
ceniają uczestnicy za-
jęć. Mówią, że chętnie 
przyjeżdżaliby do Mał-
kowic również w sobo-
ty i niedziele. Ogrom-
ną korzyścią dla osób 

biorących udział w terapii jest 
to, że mogą wyjść na zewnątrz 
i spędzać aktywnie czas wśród 
innych ludzi. „Każdego dnia 
spotykamy się, by przełamy-
wać bariery związane z niepeł-
nosprawnością i cieszyć się na-
wet z najdrobniejszych sukce-
sów na tym polu” – tak o isto-
cie działania placówki mówi jej 
dyrektorka Anna Dąbrowska.

Bal

Około godz. 14.00 w świet-
licy wiejskiej zgromadzili się 
gospodarze balu andrzejkowe-
go – uczestnicy i terapeuci war-
sztatu – oraz zaproszeni go-
ście: dyrektor wrocławskiej Ca-
ritas ks. Tomasz Burghardt, bur-
mistrz Kątów Wrocławskich An-
toni Kopeć, sołtys Małkowic 
Jan Misiuna, dyrektorka tamtej-
szej szkoły podstawowej Bea-
ta Łozowska oraz służący opie-
ką duszpasterską małkowickiej 
inicjatywie Caritas proboszcz 
miejscowej parafii – ks. Marcin 
Czerepak. Zabawa i towarzy-

sząca jej agapa odbyły się w ra-
dosnej i serdecznej atmosferze. 
Wraz z podopiecznymi warszta-
tu bawili się ich rodzice, a na 
twarzach wszystkich było widać 
autentyczną radość.

Uczestnicy zaprezentowali 
rodzicom i gościom swoje umie-
jętności muzyczno-wokalne. 
Podczas przygotowanego spe-
cjalnie na ten dzień występu 
zaśpiewali kilka piosenek, a na 
akordeonie zagrał Piotr Zagól-
ski. Zabawę z użyciem instru-
mentów perkusyjnych popro-
wadził zaproszony z Wrocławia 
muzyk Janusz Wawrzała.

Plany

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Małkowicach jest częścią po-
wstającego tam Centrum Opie-
ki Caritas. W odziedziczonym 
po dawnym domu dziecka bu-
dynku planowana jest budowa 
nowoczesnego ośrodka reha-
bilitacji medycznej. Mają być 
tam wykonywane zabiegi z za-
kresu kinezyterapii, fizykotera-
pii oraz hydroterapii. Docelowo 
ma tam powstać również dom 
opieki dla osób ze schorzenia-
mi psychicznymi, które nie wy-
magają leczenia szpitalnego, a 
którym rodziny nie są w stanie 
zapewnić odpowiednich warun-
ków. Obecnie zbierane są fun-
dusze na konieczne remonty i 
zakup sprzętu potrzebnego do 
coraz owocniejszej pracy mał-
kowickiego centrum. 

KUBA ŁUKOWSKI

Marta 
(uczestniczka 
warsztatu)  
ze swoją mamą 
podczas zabawy 
andrzejkowej

Wystawa prac 
uczestników 
małkowickiego 
warsztatu 
Caritas

KU
BA
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W
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I

PROMUJEMY 
MAŁKOWICE

Działalność centrum moż-
na wesprzeć, dokonując wpłat 
na konto Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej, ul. Katedralna 7, 
50-328 Wrocław, nr 03 1020 
5242 0000 2102 0143 1014,  
z dopiskiem: „Na Centrum Opieki 
w Małkowicach”





G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
4 grudnia 2005

VII

W rocznicę wyzwolenia

Honor, męstwo, odwagę i wie-
rność sprawie, stanowiące siłę 
moralną pokolenia walczącego o 
niepodległość w 1918 roku, uczci-
li mieszkańcy i samorządy Woło-
wa, Brzegu Dolnego i Wińska.

Powiatowe obchody Święta 
Niepodległości odbyły się w Wo-
łowie w dniu święta narodowe-
go. Podczas Mszy św. w koście-
le pw. św. Wawrzyńca wokół ołta-
rza ustawiły się poczty sztandaro-
we kombatantów, harcerzy, służb 
mundurowych. W prezbiterium 
miejsce zajęła Orkiestra Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, a w nawie 
głównej Kompania Reprezentacyj-
na Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji. Patriotyczna dekoracja stwo-
rzyła nastrój powagi i zadumy. 
„Gromadzimy się w tej świątyni 

dla uczczenia 87. rocznicy odzy-
skania przez naszą Ojczyznę nie-
podległości” – rozpoczął homilię 
proboszcz ks. Stanisław Małysa. 
Przywołał ojców naszej wolności, 
którzy wiedzieli, że nie wystarczy 
jej odzyskać, ale trzeba ją ochra-
niać. Podkreślił, że każde pokole-
nie musi o nią zabiegać, przezwy-
ciężać to wszystko, co stanowi dla 
niej zagrożenie.

Druga część obchodów od-
była się na wołowskim rynku. Po 
krótkiej uroczystości pod pomni-
kiem Sybiraków uczestnicy prze-
szli pod pomnik Wojska Polskie-
go, gdzie wysłuchali przemówień 
burmistrza i starosty. Apelem Po-
ległych i salwą honorową uczczo-
no pamięć tych, którzy nie wróci-
li z wojen. Przy dźwiękach wer-
bli złożono kwiaty i zapalono 
znicze. HELENA ZAPŁOTNA

W listopadzie odbyły się dwa 
kolejne koncerty z cyklu „Słowo  
z muzyką”. 

Pierwszy, z udziałem 
abpa Mariana Gołębiewskie-
go, w drugą niedzielę listopa-
da, zgromadził w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny na 
Piasku liczne grono meloma-
nów i stałych bywalców spot-
kań z Pismem Świętym i mu-
zyką. Rozpoczęło go uroczy-
ste wprowadzenie Biblii. Przy-
byłym s. prof. Ewa Jezierska 
OSU przedstawiła zmartwych-
wstanie wiernych w Dniu Pań-
skim w ujęciu św. Pawła. Swój 
wywód oparła między innymi 
na Liście do Tesaloniczan: „Pan 
zstąpi z nieba na hasło i na 
głos archanioła, i na dźwięk 
trąby Bożej, a zmarli w Chry-
stusie powstaną pierwsi. Po-
tem my, żywi i pozostawieni, 
wraz z nimi będziemy porwa-
ni w powietrze, na obłoki na-
przeciw Pana, i w ten sposób 
zawsze będziemy z Panem” (1 
Tes, 4,16–17).

Wykład poprzedził i zakoń-
czył występ Chóru Opery Dol-
nośląskiej pod batutą Małgo-
rzaty Orawskiej. Towarzyszyli 

mu soliści: Beata Kozłowiecka 
(sopran), Marcin Grzywaczew-
ski (bas) i Magdalena Jaszczak 
(organy). Wykonali oni jedena-
ście utworów, pochodzących z 
różnych epok – od renesansu 
po czasy współczesne.

Drugie listopadowe spotka-
nie z Biblią i muzyką odbyło się 
cztery dni później, w koście-
le pw. MB Pocieszenia w Oła-
wie. W zaduszkowym klimacie 
Bartosz Patryk Rzyman (kon-
tratenor), Anna Dynda (wiolon-
czelistka) i Roman Pliś (organi-
sta) wykonali „Stabat Mater” A. 
Vivaldiego. Koncert zakończył 
aplauz wypełniających świąty-
nię wiernych. Podczas Mszy 
św. pod przewodnictwem pro-
boszcza ks. Andrzeja Szaful-
skiego o. dr Marian Arndt mó-
wił w homilii o życiu wiecznym 
opisanym w Biblii.

W grudniu także odbędą 
się dwa koncerty „Verbum cum 
Musica”. Na pierwszy organi-
zatorzy – diecezjalny mode-
rator Duszpasterstwa Biblijne-
go i Grupa Inicjatywna Stowa-
rzyszenia Absolwentów PWT 
– zapraszają do kościoła pw. 
św. Antoniego na wrocław-
skich Karłowicach, 10 grudnia 
o godz. 19.00. JS

„Słowo z muzyką” w kościele NMP na Piasku

Zmartwychwstanie 
i zbawienie

Dokładnie sto lat temu w 
listopadzie 1905 roku została 
wzniesiona dzisiejsza świątynia 
parafialna w Malczycach.

Miejscowi katolicy przez stu-
lecia należeli do wspólnoty w 
Chomiąży. Jednak gdy wraz z 
rozwojem Malczyc liczba wier-
nych wzrastała, pożądane stało 
się utworzenie własnej parafii. 13 
sierpnia 1898 r. powstał zwią-
zek na rzecz budowy kościoła. W 
1904 r. wmurowano kamień wę-
gielny pod nową świątynię. 9 li-
stopada 1905 r. odbyło się uroczy-
ste poświęcenie, a 19 stycznia na-
stępnego roku do Malczyc przy-
był wikariusz Maximilian Sauer. 
Zjednoczył on w 1909 r. Malczy-
ce, Wilczków, Rusko i Mazurowi-
ce w jedną wspólnotę. W 1915 r. 
erygowano probostwo, które rok 
później objął Theophil Ulbrich. 
Obecnie posługę tę pełni ks. dzie-
kan Stanisław Mickiewicz.

Bp Edward Janiak przewod-
niczył głównym uroczystościom 
100. rocznicy poświęcenia kościo-
ła w czerwcu. Historyczna data  
9 listopada zmobilizowała pro-

boszcza i parafian do obchodów 
jubileuszu po raz drugi. 13 listo-
pada o godz. 17.00 odprawio-
no uroczystą Mszę św. pod prze-
wodnictwem ks. infułata Adama 
Drwięgi, dolnośląskiego kapela-
na straży pożarnej. Podczas Eu-
charystii nastąpiła instalacja księ-
dza wikariusza na kapelana straży 
pożarnej oraz poświęcono nowy 
samochód strażacki zakupiony 
przez gminę Malczyce. Cele-
brans podkreślił w kazaniu rolę 
człowieka w działaniu na rzecz 
dobra wspólnego i zachęcił, by 
w codzienności każdy umiał 
wciąż na nowo odkrywać swoje 
powołanie do bycia we wspól-
nocie. W uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele władz 
samorządowych i wojewódz-
kich, komendanci wojewódzcy 
straży pożarnej i Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz licz-
nie zgromadzeni strażacy z po-
wiatu średzkiego. 

Jubileusz uświetnił Kameralny 
Chór „Consonanza” pod dyrekcją 
Marty Kierskiej-Witczak.

KS. ADRIAN KOSENDIAK
wikariusz parafii

Malczyce powtórnie świętowały jubileusz

Sto lat minęło

O. dr Marian Arndt, diecezjalny moderator Duszpasterstwa Biblijnego, 
rozpoczął koncert. Na zdjęciu za nim Chór Opery
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VIII

KS. KANONIK 
ZBIGNIEW 
BIELEWICZ

Urodził się 21 VII 1952 r. 
w Brzegu Dolnym. Do szko-
ły podstawowej uczęszczał w 
Wołowie, a liceum skończył w 
Brzegu Dolnym. Wyświęcony 
21 V 1977, był wikariuszem 
w Wałbrzychu, Wrocławiu, 
Bielawie, Oławie i Legnicy.

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie (dekanat Brzeg Dolny)

Oddani Matce Bożej z La Salette

Zapraszamy do kościoła:
  Niedziele: 8.30 i 12.30 (Mojęcice), 10.00 (Stobno), 

11.15 (Pogalewo Wielkie); dni powszednie: 7.30, 18.00 
(Stobno).

  Uroczystości odpustowe połączone będą z wizytacją ka-
noniczną, którą przeprowadzi bp Edward Janiak. 6 grud-
nia odprawi on Eucharystię odpustową o godz. 17.30 
w Stobnie. Poprzedzą ją Msze św. w Pogalewie o 14.00 i 
Mojęcicach o 15.30.

Za zabytkową, 
odrestaurowaną bramą 
wzrok przyciąga 
oryginalna kaplica-grota 
z figurą MB Saletyńskiej 
i niespotykaną, znaczoną 
kamiennymi głazami 
Drogą Krzyżową.

Powstały one w hoł-
dzie Janowi Pawłowi II 
w roku jego odejścia do 
Ojca, a poświęcił je abp 
Marian Gołębiewski 26 
września. Wybudowana 
na kościelnym dziedziń-
cu kaplica jest kolejnym 
w tej wspólnocie symbo-
lem czci i nabożeństwa 
za wstawiennictwem Pła-
czącej Pani z La Salette. 
Rok wcześniej kard. Hen-
ryk Gulbinowicz poświę-
cił kaplicę wewnątrz koś-
cioła z obrazem Saletyń-
skiej Madonny. Na ołtarzu 
przy nim leży pamiątkowa 
księga z wpisami obu me-
tropolitów wrocławskich 
oraz wielu gości odwie-
dzających miejsce kultu. 
Proboszcz i parafianie ma-
ją nadzieję, że te inicjaty-
wy są początkiem rodzą-
cego się sanktuarium Ma-
ryi z francuskich Alp. Przy-
bywają do Niej chorzy, nie-
pełnosprawni i inne oso-
by potrzebujące wsparcia, 
nie tylko z sąsiednich pa-
rafii. Księża misjonarze z 
La Salette uczestniczą w 
uroczystościach na cześć 
swojej Patronki i przygo-
towują do nich parafian.

Prawie 2300 mieszkań-
ców parafii pw. św. Miko-
łaja i Wniebowzięcia NMP 
swoje korzenie wywo-
dzi ze Wschodu i różnych 
stron Polski. Przez minio-

ne 60 lat połączyła ich tro-
ska o powojenną ojczyznę 
i domy Boże, które stały 
się świadkami ich radości 
i cierpień. W swoich koś-
ciołach znaleźli atmosferę 
zadumy i modlitwy. Stały 
się one schronieniem dla 
poszukujących, nadzieją 
dla obolałych. Przygarnęły 
pod swój dach 12 róż Ży-
wego Różańca, prawie 50 
ministrantów i lektorów, 
liczną grupę dzieci należą-
cych do Eucharystycznego 
Ruchu Młodych.

Kiedy ks. Zbigniew Bie-
lewicz w 1988 r. objął pa-
rafię w Stobnie, należało 
do niej 8 wsi z pięcioma 
świątyniami. Po reorgani-
zacji w 2001 r. pozostało 
6 miejscowości: Grodza-
nów, Mojęcice, Pogalewo 
Małe i Wielkie, Stobien-
ko i Stobno; dwa kościoły: 
parafialny i filialny pw. MB 
Różańcowej w Mojęcicach 
oraz kaplica mszalna pw. 
Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Pogalewie Wiel-
kim. Świątynię w Stobnie 
wzmiankowano już w 
1292 r. Obecną wzniesio-
no na przełomie XV i XVI 
w. Z XVII w. pochodzi ka-
setonowy strop, a z koń-
ca XVIII barokowa 
ambona 

i obrazy. W ciągu minio-
nych pięciu lat wymalowa-
no wnętrze kościoła, wsta-
wiono nowe witraże, od-
restaurowano zabytkowy 
sufit, prospekt organowy, 
figury i ołtarze. Pozostało 
jedynie wykonanie nowej 
elewacji.

Gotycki kościół w Mo-
jęcicach wzniesiono w 
XV wieku i z tego okresu 
pochodzi ambona, a 100 
lat młodsze są freski. Ka-
plicę w Pogalewie adap-
towano na początku lat 
80. XX w.

JOLANTA
SĄSIADEK

wroclaw@goscniedzielny.pl
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Świątynia
parafialna

ZDANIEM PROBOSZCZA
Dzięki ofiarności parafian udaje nam się utrzy-
mać w dobrym stanie dwa zabytkowe kościo-
ły, kaplicę mszalną i dwie pogrzebowe oraz dwa 
cmentarze. Kaplicę-grotę ufundowali pochodzą-
cy z naszej wspólnoty Zenon Hećko i Bronisław 
Pałys. Oni też wystąpili z inicjatywą kultu MB 
Płaczącej z La Salette, co spotkało się z przy-
chylnością reszty wiernych. Przy każdej świąty-
ni działa rada parafialna, licząca około dziesięciu 
osób. W sprawach inwestycji mogę liczyć na po-
moc 30 zaangażowanych ludzi, a gdy trzeba sta-
wić się do fizycznej pracy, nie brakuje ochotników. 
W niedzielnych Mszach św. regularnie uczestni-
czy 45 proc. mieszkańców naszej wspólnoty. Co 
roku około 30 uczniów SP z Mojęcic i Pogalewa 
przyjmuje I Komunię św. Młodzież z gimnazjów 
i szkół średnich w Brzegu Dolnym, Wołowie, 
Lubiążu i Wrocławiu tworzy co dwa lata grupę 
60–80 osób przystępujących do bierzmowania.

ca XVIII barokowa 
ambona 
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Grota z Płaczącą Maryją na tle panoramy La Salette


