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Są w niej króliki, rasowe gołębie i kury, a 
także... czarne owce z tutejszego Zakładu 

Karnego. – Zaczęło się od podglądania papie-
skiej szopki na Watykanie – mówi ks. Adam 
Łopuszyński z parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Wołowie, pomysłodawca przedsięwzięcia. 
– Potem znalazł się miejscowy rzeźbiarz, 
stolarz, a nadleśnictwo ofiarowało drewno. 
I tak się zaczęło... W budowę naszej szopki 
już trzeci rok angażuje się prawie 100 osób 
– począwszy od rady parafialnej i młodzieży, 
poprzez różne instytucje, sołtysów, gospoda-
rzy i całe rzesze tych, co chcą przeżywać w 
ten sposób tajemnicę Bożego Narodzenia.
Również w sąsiedniej wołowskiej parafii 

stanęła w tym roku po-
dobna stajenka. W świą-
tecznym okresie Wołów 
zmienia się w jedno 
wielkie Betlejem...
 AC

DLA CZARNYCH OWIEC I NIE TYLKO

Przy szopce 
kolędował 
parafialny zespół 
młodzieżowy 

Noworoczne refleksje metropolity wrocławskiego

Niech nie braknie pomysłów!
Skończył się rok 2006, rozpoczął 
się nowy, 2007. Niedługo minie 
trzeci rok biskupiej posługi 
abp. Mariana Gołębiewskiego... 
To czas podsumowań i refleksji.

„Wśród licznych inicjatyw 
duszpasterskich najważniejsze 
były te związane z rodziną. Dla-
czego? Bo coraz bardziej wi-
doczny jest jej kryzys i zagro-
żona jej trwałość. W szczegól-
ny sposób chciałbym położyć 
także akcent na rozwój dusz-
pasterstwa biblijnego. Oprócz 
znanego programu „Verbum 
cum musica” erygowałem tzw. 
Dzieło Biblijne, którego zada-
niem jest pogłębianie znajo-
mości Pisma Świętego, szerze-
nie kultury i duchowości biblij-
nej. Powstało też Podyplomo-
we Studium Biblijne przy PWT 
we Wrocławiu.

Wśród innych wydarzeń 
trzeba wspomnieć erygowa-
nie sanktuarium diecezjalnego 
NMP Matki Nowej Ewangeliza-
cji w kościele pw. św. Anny w 

Sobótce. Potrzeba, aby rozwi-
nął się tam ruch pielgrzymko-
wy. Ośrodek duszpasterski w 
Oławie Otoku należałoby na-
tomiast wykorzystać na spot-
kania duszpasterstwa specja-
listycznego. Ważny jest tak-
że całkowity remont siedzi-
by PWT we Wrocławiu, który 

wkrótce zostanie zakończony. 
Na sprawniejsze funkcjonowa-
nie uczelni otrzymaliśmy do-
finansowanie z budżetu pań-
stwowego.

W perspektywie przyszłe-
go roku pojawia się 10. rocz-
nica 46. Międzynarodowego 
Kongresu Eucharystycznego. 
Chcemy związać ją z uroczy-
stością Bożego Ciała, idąc w 
procesji trasą z czasów Kon-
gresu. Rocznica jest okazją do 
pogłębienia duchowości eu-
charystycznej.

Wśród różnych inicjatyw 
najważniejszy jest gorliwy ka-
płan, który służy wspólnocie 
parafialnej, troszczy się o po-
ziom życia duchowego i roz-
wija życie wiary swoich wier-
nych. Mam nadzieję, że na-
szym kapłanom nie braknie 
pomysłów duszpasterskich, 
natchnień Ducha Świętego i 
skuteczności działania. Z na-
dzieją i ufnością wkraczamy 
w nowy rok, licząc na pomoc 
Bożą we wszystkich naszych 
działaniach”.

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI

AGATA COMBIK 
redaktor wydania
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 Specjaliści OD MARZEŃ

KS
. A

D
AM

 Ł
O

PU
SZ

YŃ
SK

I

Blask fajerwerków i 
eksplozja radości, ka-

walerska fantazja na stu-
denckich zabawach i – po 
raz kolejny – okazja do naj-
piękniejszych życzeń. Ale 
także czas podsumowań, 
przemyśleń i poważnych 
planów na przyszłość. 
I wciąż jeszcze dźwięk 
kolęd, światło stajenki, 
anielskie skrzydła... To 
wszystko wiąże się z na-
dejściem nowego roku, i 
to wszystko znajdziemy w 
dzisiejszym numerze  GN. 
Czy wirujemy na parkiecie  
w czasie karnawałowych 
pląsów, czy przewracamy 
w zadumie kartki kalen-
darza, niech początek no-
wego roku będzie czasem 
nadziei i zawierzenia. Nad 
każdym moim przyszłym 
dniem Ktoś się już przecież 
z miłością pochyla...  
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Betlejem na rynku

KONCERTY KOLĘD, bigos z 
grzybami, żywa szopka, a prze-
de wszystkim okazja do połama-
nia się opłatkiem – to wszystko 
czekało na wrocławian pod cho-
inką na rynku. Szkoda, że z te-
go ostatniego punktu progra-
mu skorzystało ich raczej nie-
wielu. 23 grudnia wśród składa-
jących wrocławianom życzenia 
byli bp Andrzej Siemieniewski 
i marszałek województwa dol-
nośląskiego Andrzej Łoś. Pod 
szopką wartę honorową zaciąg-
nęli żołnierze Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. Wcześniej ich or-
kiestra reprezentacyjna dała na 

rynku przedświąteczny występ. 
26 grudnia wrocławianie jesz-
cze raz spotkali się na rynku 
na wspólnym kolędowaniu ze 
scholami i muzycznymi zespo-
łami młodzieżowymi. Spotkania 
pod hasłem „Wrocławskie 
Betlejem” przygotowa-
ły Akcja Katolicka i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży 
Archi-diecezji Wrocławskiej oraz 
parafia pw. św. Andrzeja Boboli 
i KUKS – Katolicki Uczniowski 
Klub Sportowy z Wrocławia. 
Wydarzenia patronatem medial-
nym objęła wrocławska redak-
cja GN.
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Zobaczyć twarz brata o świtaniu

OSTATNIE W 2006 RO-
KU WIECZORY TUMSKIE 
otworzył wykład ks. prof. Jana 
Kruciny o Bogu, który wkroczył 
w dzieje. – Kiedy wraz z naro-
dzinami Jezusa kończy się noc? 
– pytał prelegent. Nie wtedy, 
gdy widać kontury drzew czy ra-
sy zwierząt w betlejemskiej szo-
pie, lecz wtedy, gdy „można zo-
baczyć twarz brata o świtaniu” 
– mówił. Dla słynącego z pole-
mik profesora teza o likwida-
cji świąt Bożego Narodzenia z 
powodu ich komercjalizacji jest 
całkowicie chybiona. Stwierdził, 

że to właśnie mistyczna moc 
świąt przyczynia się do tego, że 
ludzie na całym świecie biega-
ją po sklepach, aby dać drugie-
mu człowiekowi prezent. Chcą 
sprawić mu radość, jak Chrystus 
sprawił ją swymi narodzinami.
W drugiej części spotkania wy-
stąpił z kolędami Chór Kameralny 
Politechniki Wrocławskiej „Con-
sonanza” pod dyrekcją Marty 
Kierskiej-Witczak. W imieniu or-
ganizatorów noworoczne ży-
czenia złożył wszystkim rektor 
PWT ks. prof. Józef Pater (na 
zdjęciu po lewej).

PODRÓŻ PRZEZ WIEKI.  
Młodzi aktorzy ze SP nr 3 we 
Wrocławiu wcielili się w ro-
le dziennikarzy, pragnących do-
trzeć do początków świąt Bożego 
Narodzenia. W ramach prezen-
towanych jasełek udali się „sa-
molotem” do Wytwórni Filmów 
Fabularnych, gdzie odkryli stare 
taśmy i archiwalne zdjęcia. W cza-
sie pokazu multimedialnego wi-
dzowie wraz z jasełkowymi dzien-
nikarzami oglądają wieczór wigi-
lijny na przestrzeni wieków – w 
latach 60. XX w., gdy w szkole nie 

można było mówić swobodnie o 
Bogu, podczas II wojny światowej 
czy w XVII w. Cofają się w czasie 
aż do starożytnego Rzymu, gdy w 
IV w. po raz pierwszy świętowa-
no Boże Narodzenie, a potem aż 
do samego początku naszej ery, 
gdy w ubogiej stajence narodził 
się Jezus. Autorka scenariusza i 
reżyser niezwykłych jasełek, ka-
techetka Krystyna Minorowicz, 
co roku zadziwia uczniów, na-
uczycieli i rodziców niekonwen-
cjonalnymi świątecznymi insce-
nizacjami. 
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MALCZYCE. Trwa czas spot-
kań opłatkowych i bożonaro-
dzeniowych inscenizacji. W 
Domu Opieki Caritas im. ks. 
Jana Schneidera w Malczycach 
na scenie spotkali się miesz-
kający w placówce seniorzy, 
jej pracownicy oraz dzieci (na 
zdjęciu). Wspólnie przygoto-
wane przez nich jasełka obej-
rzeli goście przybyli na świą-
teczne spotkanie – wśród 
nich pochodzący z Malczyc bp 
Edward Janiak. W części arty-
stycznej wystąpił także chór 
„Dnia jednego” z Prochowic. W

IK
TO

RI
A 

M
RÓ

Z

Jasełka – międzypokoleniowo  
i multimedialnie

Akcja rozgrywała się m.in. w scenerii XIX-wiecznego salonu
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W mediach
PROGRAM „W 
KRĘGU WIARY” 
emitowany przez 
TVP3 Wrocław w 
piątek o godzinie 
18.45. zaprasza do śle-
dzenia wydarzeń z życia 
Kościoła w trzech dolno-
śląskich diecezjach. W 
cotygodniowym serwi-
sie informacyjnym tak-
że zapowiedź najnow-
szego wydania GN.

RADIO RODZINA 
na falach 92 FM, 
w każdą niedzie-
lę, o 9.40, prezen-
tuje aktualną edy-

cję „Gościa”. Fragmenty 
tekstów z wrocławskie-
go dodatku zamieszcza-
my także w dziale „ak-
tualności” na stronie in-
ternetowej archidiecezji 
wrocławskiej: www.ar-

chidiecezja.wroc.pl.
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Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 

Zawiszackie harce
Zima – przynajmniej według kalendarza  
– w pełni. Nie oznacza to jednak, że harcerze 
ze SHK „Zawisza” Federacja Skautingu 
Europejskiego zapadają w zimowy sen. 

„Wilczki” (w wieku 8–12 lat) i harce-
rze (w wieku 12–17 lat) na początku lute-
go wyjadą na zimowiska, by m.in. w Ząb-
kowicach Śląskich, Wysowej i Kudowie 
Zdroju pośród przygód odkrywać drugie-
go człowieka i Pana Boga. W Wielkim Po-
ście czekają ich rekolekcje, później har-
ce majowe, a na wakacjach –  punkt kul-
minacyjny całego roku – obóz letni. By 
na wyjeździe bez problemu radzić so-
bie z marszem po górach czy z eksplora-
cją nieznanego terenu, harcerze 
spotykają się obecnie na cotygo-
dniowych, sobotnich zbiórkach. 
Każdy zastęp kontynuuje także 

podjętą na rzecz społeczności lokalnych 
służbę, np. wrocławski „Chart” wyręcza 
w sprzątaniu domu starszą mieszkankę 
Sępolna, „Bóbr” robi zakupy chorej oso-
bie, a „ Jastrząb” zobowiązał się pomagać 
w bibliotece.

– Jednym z głównych tegorocznych 
zamiarów jest zaproszenie do współpra-
cy większej  liczby księży, aby każda jed-
nostka miała własnego duszpasterza, co 
wbrew pozorom wcale nie jest proste – 
mówi dolnośląski hufcowy Grzegorz Ma-
kuch. Wrocławska hufcowa Elżbieta Mikos 
podkreśla konieczność duchowego przy-
gotowania się do Euromootu 2007, czy-
li międzynarodowej wędrówki przewod-
niczek i wędrowników – szefów całej Fe-

deracji Skautingu Europejskiego, 
która odbędzie się od 4 do 11 
sierpnia w Polsce.

JOANNA MAJ

Uroczystym koncertem w auli Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich zakończy 
obchody 40-lecia działalności jeden z 
najstarszych i najbardziej renomowanych 
wrocławskich zespołów – Kameralny Chór 
Męski „Cantilena”.

Występ odbędzie się 13 stycznia o 
godzinie 17.00. Zespół wystąpi w swoim 
najsilniejszym 24-osobowym składzie, pod 

dyrekcją Barbary Szarejko. Wykona pieśni 
– w większości sakralne – skomponowane 
zarówno w czasach średniowiecza, jak i 
współcześnie. Koncert poprzedzi wykład 
prof. Marka Dyżewskiego, a towarzyszyć 
mu będzie wystawa dokumentująca, 
często dramatyczne, wydarzenia z historii 
chóru. Przez cztery dekady przez zespół 
przewinęło się ponad 80 śpiewaków, a kie- 
rowali nim najwybitniejsi dyrygenci. TB

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
ROKU 2006 OKIEM HISTORYKA

KS. PROF. JÓZEF PATER, 
REKTOR PWT WE WROCŁAWIU, HISTORYK KOŚCIOŁA

W KOŚCIELE POWSZECHNYM:
  styczeń – pierwsza encyklika Benedykta 

XVI – „Deus caritas est”;
  marzec – abp Stanisław Dziwisz zosta-

je mianowany przez Benedykta XVI kar-
dynałem;

  czerwiec – pielgrzymka Benedykta XVI do 
Polski, jego przesłanie do Polaków: „Nie 
lękajcie się”; dla młodzieży: „Budować 
dom na skale”;

  lipiec – pielgrzymka Papieża do Hiszpanii 
i międzynarodowe spotkanie poświęcone 
rodzinie;

  wrzesień – pielgrzymka Benedykta XVI do 
ojczystej Bawarii i gwałtowna reakcja świa-
ta muzułmańskiego na wypowiedź Papieża, 
w której zacytował słowa cesarza bizantyj-
skiego Manuela II Paleologa o dżihadzie

  grudzień – pielgrzymka Papieża do Turcji 
oraz nominacja abpa Stanisława Wielgusa 
na metropolitę warszawskiego

NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM 
WE WROCŁAWIU 

  XXXVI Dni Duszpasterskie poświęcone ro-
dzinie

  przyznanie doktoratu honoris causa kard. 
Marianowi Jaworskiemu ze Lwowa podczas 
inauguracji roku akademickiego 2006/2007

  XXII Ogólnopolskie Forum Młodych na te-
mat: „Słowo – miecz obosieczny”

  1 profesura, 3 habilitacje i 12 doktoratów
W ŚWIECIE KULTURY

  2006 r. był to Rok Mozartowski, Rok Planety 
Ziemia, Rok Języka Polskiego, Rok Jana 
Łaskiego, Rok Krzysztofa Kieślowskiego.

 

Zawiszacy  
na obozie

Warto posłuchać

40 lat – 80 chórzystów
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Święta są już tylko wspomnieniem. 
Niedobory snu oraz kalorii uzupeł-
nione,  głowa w końcu wolna od 
uczelnianych trosk, rodzinne ciepło 

ogrzało wyziębiony organizm… Jaka jest 
wtedy pierwsza myśl budzącego się w gru-
dniowy poranek studenta? Trzeba znaleźć 
pomysł na dobrą zabawę, szampańsko roz-
począć nowy rok i karnawał…

Różnorodnie i spontanicznie

– Sylwestrów jest tyle, ilu studentów. 
Jedni, jak za starych harcerskich 
czasów, jadą pod namiot do la-
su, drudzy w wysokie i, jak się 
uda, ośnieżone Tatry, inni bawią 
się w uczelnianych stołówkach, 

a jeszcze inni wybierają się na eksklu-
zywny bal... Ogólnie przymiotnik stu-
dencki teraz chyba nie znaczy nic kon-
kretnego. W końcu skoro studiuje pra-
wie połowa polskiej młodzieży, to nic 
dziwnego, że trudno sprowadzić ich do 
wspólnego mianownika – mówi Wojtek 
Partyka, student informatyki. 

Rzeczywiście, student wymyka się wszel-
kim definicjom. I tak jak różne są grupy uczą-
cej się młodzieży, tak różnie witają one No-
wy Rok...

Niektóre pomysły rzeczywiście rodzą się 
bardzo spontanicznie. Jest śnieg – to jedź-
my w góry, na narty, a nuż jeszcze gdzieś bę-
dzie miejsce, może przenocuje nas znajomy 
znajomych, przyjmie jakieś schronisko, albo 
znajdzie się jakieś lokum na Krupówkach… 
A może nad morze? Impuls wypycha z do-
mu, czasem nie dalej niż na pobliski rynek 
lub do mieszkania sąsiadów. Bywa i tak, że 
pomysł świętowania rodzi się już w trakcie 
wakacyjnych wędrówek. – Oto idealna sce-
neria na pożegnanie starego roku – myśli so-
bie student, omiatając rozmarzonym wzro-
kiem bieszczadzkie wzniesienia lub ściany 
klimatycznej knajpki…

Zdarzają się samotnicy, przemierzający w 
tę jedyną noc, solo lub parami, trasy górskie, 
rekreacyjno-spacerowe lub miejskie. Są rów-
nież osoby, dla których wymarzonym sylwe-
strem jest ten spędzony w domowym zaciszu 
z rodziną (tak też bywa!). Nie brakuje również 
zwolenników spędzania ostatniej nocy roku 
w wąskim gronie przyjaciół – filmowy mara-

ton czy tańce do rana. Bardzo czę-
sto obowiązuje jednak zasada – im 
nas więcej, tym lepiej. Ma być hucz-
nie i z humorem. Nierzadko – tema-
tycznie.
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Studencki sylwester i karnawał: spontaniczny, tematyczny, kameralny, huczny, dowcipny, dostojny czy upojny…

Nie tylko balanga

Westernowo 
może być nie 
tylko na Dzikim 
Zachodzie

SYLWESTER W PORTUGALII
EWA CHWEDKOWSKA, 
STUDENTKA IBERYSTYKI

– W związku ze stypen-
dium z programu Sokrates-
-Erasmus zeszłego sylwe-
stra spędziłam w Porto w 
Portugalii. Postanowiłyśmy 
wraz ze współlokatorką, 

także Polką, świętować go w wynaj-
mowanym przez nas mieszkaniu, w 
gronie znajomych studentów z róż-
nych krajów. Zaczęliśmy wyjątkowo: 
każda szanująca się portugalska „fe-
sta” rozpoczyna się około północy, a 
u nas już o 20.00 pojawili się pierw-
si goście. Nie z byle powodu! Wszak o 
22.00 świętowaliśmy Nowy Rok litew-
ski, o 23.00 szybciutko polsko-nie-
miecko-włoski, po to, by zdążyć na 
oglądanie okazałych sztucznych ogni 
na Praça da Liberdade... i po powro-
cie, o 3.00 nad ranem, wznieść toast z 
Brazylijczykami. Biedni Portugalczycy, 
zaczynając późno, nie zdążyli się jesz-
cze rozkręcić, gdy u nas tańce już 
trwały na całego. Na parkiecie prym 
wiedli oczywiście Polacy, co było za-
skakujące dla naszych latynoskich zna-
jomych. Gdy odwiedzili nas uczestni-
cy pobliskiej portugalskiej imprezy, 
wchodząc tylko na chwilę, zostali już 
do końca, choć w kurtkach. Wreszcie 
nie trzeba było czekać na rozpoczęcie 
Nowego Roku!

tekst
ALEKSANDRA KUROPKA
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Pierwsza gwiazdka była 
nam znakiem do rozpoczęcia 

wigilijnego świętowania. 
Co natomiast robi student, gdy 

gwiazdka dogasa? Planuje 
sylwestra! Jednym 

z głównych przymiotów żaka 
jest wszak radość życia…
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Z pomysłem i refleksyjnie

W domach, klubach, akademikach, po-
mieszczeniach organizacji studenckich czy 
duszpasterstw organizowane są imprezy, któ-
rych nazwa określa charakter wieczoru. Na 
przykład: karnawał w Rio, lata sześćdziesią-
te, świat bajek, piraci. Muzyka, stroje, deko-
racje, czasem i jedzenie – wszystko jest w od-
powiednim klimacie. Jeden z sylwestrów orga-
nizowanych przez Duszpasterstwo Akademic-
kie „Maciejówka”  odbywał się w Ustroniu pod 
hasłem „Maciejówkowa Wytwórnia Filmowa 
zaprasza na SYL-WESTERN”. Były wyprawy w 
góry, lepienie bałwana, w planach także kulig 
z pochodniami (z natury zbyt uzależniony od 
aury, niewystarczająco jednak zimowej). Eu-
charystię odprawiono gdzieś na górze, pośród 
gwiazd, gdzie raz po raz odzywało się echo 
niosące ze wsi szczekanie psów. A sam sylwe-
strowy wieczór – to didżej kowboj, stroje ro-
dem z westernu, tańce z Dzikiego Zachodu i 
nieśmiertelny bigos. 

Czasem młodzi wybierają zupełnie inną, 
też nieszablonową formę spędzania nowo-
rocznego czasu. Wiele wspólnot organizu-
je dni skupienia połączone z żegnaniem sta-
rego roku. Kulminacyjny moment nocy spę-
dza się wówczas na modlitwie, adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, Eucharystii. Często 
intensywny czas kilkudniowych rekolekcji 
kończy równie pełna wrażeń zabawa sylwe-
strowa. W ten sposób można spędzić prze-
łom lat na Górze Świętej Anny. Ewangelicz-
ne rozliczenie to czas formacji du-
chowej, konferencji, warsztatów (ka-
baretowe, muzyczne, taneczne, tea-
tralne itp.), koncertów oraz radosnej 
zabawy, na której toast noworoczny 
wznosi się... mlekiem.

Modlitwa i fajerwerki

Inną propozycją może być wyjazd na Eu-
ropejskie Spotkanie Młodych, organizowane 
przez braci z Taizé. Co roku odbywa się ono 
w innym z krajów Starego Kontynentu. Tym 
razem wybór padł na Zagrzeb w Chorwacji. 
Te spotkania są okazją zarówno do modlitwy, 
jak i do hucznego świętowania w międzyna-
rodowym towarzystwie. We Wrocławiu mieli-
śmy okazję dwukrotnie – w roku 1989 i 1995 
– gościć młodych z całego świata na tym wy-
jątkowym sylwestrze. Do dziś wielu miesz-
kańców miasta wspomina przybyszów z róż-
nych stron, których podejmowali w swoich 
domach. Niektóre zawarte wówczas znajo-
mości przerodziły się w przyjaźnie i prze-
trwały do dziś. Wtedy, jak w tym roku, syl-
wester przypadał w niedzielę, a przeżywają-
cym go wspólnie we Wrocławiu młodym lu-
dziom brat Roger zostawił list zatytułowany 
„Wybrać miłość”.

Mniejsze i większe grupy młodzieży świę-
towały nadejście XXI wieku na Placu Świętego 
Piotra w Rzymie. Studenci z różnych konty-
nentów witali trzecie tysiąclecie z Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II, przemawiającym do ze-
branych tłumów w ten wyjątkowy czas prze-
łomu. Do dzisiaj wspominają spędzone tam 
chwile wzruszeń, radości i uniesień.  

Urok studenckiego sylwestrowego sza-
leństwa polega pewnie na tym, że koja-
rzy się z fantazją, eksplozją radości i tym 
czymś ulotnym, nieuchwytnym, co charakte-

ryzuje młodość, która z nadzieją wi-
ta każdy Nowy Rok… Ale dla mło-
dych duchem każda chwila jest 
nowym początkiem. Niech będzie 
nieustannym świętowaniem naro-
dzin nadziei. 

Studencki sylwester i karnawał: spontaniczny, tematyczny, kameralny, huczny, dowcipny, dostojny czy upojny…

Nie tylko balanga
Sonda

ŚLĘŻA, SOKRATES I FRICCI
JULIA KOJS, 
ABSOLWENTKA PEDAGOGIKI
– Pamiętam dobrze syl-
westrową noc, którą spę-
dziłam z przyjaciółmi z 
duszpasterstwa na zbo-
czu Ślęży. Sceneria nie-
samowita – śnieg po ko-
lana, księżyc w pełni, studenci wy-
ją jak wilki… Przy Matce Boskiej 
Rogowskiej rozpaliliśmy ognisko. O 
północy była Eucharystia. Było tak 
zimno, że nawet wino mszalne w 
kielichu zamarzło. A potem rozgrze-
waliśmy się herbatą z termosu i zup-
ką chińską gotowaną na turystycznej 
butli gazowej. Było pięknie.

GOSIA DRWAL, STUDENTKA FILOLOGII 
ANGIELSKIEJ I NIDERLANDZKIEJ
– Byłam kiedyś na zabaw-
nej imprezie w akademi-
ku „Ołówek” u obcokra-
jowców, czyli u studen-
tów z programu Sokrates-
-Erasmus. Było to na 
przełomie listopada i grudnia, ale  
impreza miała zastępować sylwe-
stra, bo międzynarodowe towa- 
rzystwo zazwyczaj rozjeżdża się  
do swoich krajów na okres świą-
teczny. Chcieli jednak pobawić się 
razem, sylwestrowo. Były serpenty-
ny i baloniki, odliczanie sekund do 
północy i oczywiście życzenia no-
woroczne, które każdy składał w in-
nym języku.

ALICJA PYCLIK, 
STUDENTKA POLONISTYKI
– Od dwóch lat Nowy 
Rok witam na kilkudnio-
wych rekolekcjach ruchu 
Comunione e Liberazione. 
Spotkanie rekolekcyjne to 
konferencje, omawianie 
tekstów księdza Giussaniego, za-
łożyciela ruchu, świadectwa, mod-
litwa, wspólne śpiewy, słuchanie  
muzyki poważnej, oglądanie fil- 
mów itp. Ale nie brakuje czasu 
na zabawę, spacery, bitwy śnież-
kami. Co tylko studenci wymyślą. 
Ukoronowaniem spotkania jest zaba-
wa sylwestrowa. Charakterystyczny 
akcent to tzw. fricci, czyli humo-
rystyczna synteza całych rekolek-
cji, polegająca na parodiowaniu 
poszczególnych osób i zdarzeń...  
A o północy tradycyjne składanie  
życzeń.

Szaleństwo  
na Europejskim 
Spotkaniu 
Młodych 2005  
w Mediolanie
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Boża mozaika
Barwne uroczystości i szare dni, 

koncerty i sesje naukowe,  
wakacyjne wędrówki, pielgrzymki  

i jubileusze... Ileż się 
wydarzyło w minionym 

roku! Spójrzmy na niego  
jeszcze raz...

Zaczęliśmy, jak zwykle, modlitwą i zabawą.  
U stóp wrocławskiej katedry kilkadziesiąt  
par witało Nowy Rok na wielkim Balu w Kręgu 
Życia i podczas uroczystej Eucharystii
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Zima! Sanki i narty poszły w ruch – między 
innymi na feriach zorganizowanych w Wiśle 
przez Stowarzyszenie Współpracowników 
Salezjańskich 
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Mamy nowego biskupa pomocniczego! 11 lutego 
sakrę biskupią przyjął ks. prof. dr hab. Andrzej 
Siemieniewski. Deus caritas est – Bóg jest 
miłością. Zawołanie nowego biskupa brzmi tak 
samo jak tytuł pierwszej encykliki Benedykta XVI 

2 kwietnia mija pierwsza rocznica śmierci Jana 
Pawła II. W całej archidiecezji trwa modlitwa, 
odbywają się koncerty, wystawy, powstają 
miejsca pamięci. Na zdjęciu witraż w Bąkowicach

Na progu Wielkanocy. Ulicami Wrocławia 
przechodzi Akademicka Droga Krzyżowa 
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Zima w tym roku długo nie chciała nas opuścić.  
Z nadejściem wiosny w kolejnych 
miejscowościach sadzono „papieskie dęby”
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Maj... Pierwsze Komunie Święte, majówki, 
święcenia kapłańskie i... Benedykt XVI w Polsce! 
Dolnoślązacy tłumnie zmierzają na spotkanie  
z Ojcem Świętym
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5 czerwca  
w Sobótce abp 
Marian Gołębiewski 
zainaugurował 
działalność nowego 
sanktuarium 
– NMP Matki Nowej 
Ewangelizacji. Jej 
obraz czczony jest 
na terenie parafii pw. 
św. Jakuba Apostoła
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Również w czerwcu wrocławianie poznali twarz 
swego patrona bł. Czesława, zrekonstruowaną 
po wnikliwych badaniach jego czaszki 

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa należy  
do wspólnot, które obchodziły w 2006 r. 60-lecie 
swej obecności na Dolnym Śląsku 

2006 rok w Archidiecezji Wrocławskiej
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Boża mozaika

Procesje Bożego Ciała przybierały różne formy  
i różną oprawę...
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Na progu lata... I Festiwal Piosenki Osób 
Niepełnosprawnych w Malczycach
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Kościół greckokatolicki obchodził w lipcu 10-lecie 
reorganizacji swych struktur w Polsce 
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Sierpień – czas dożynek i pielgrzymowania. XXVI 
Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 
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Tegoroczne lato nie dla wszystkich było wesołe. 
Powódź w Jarnołtowie
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31 sierpnia abp Marian Gołębiewski obchodził 10. 
rocznicę święceń biskupich

Inauguracji roku akademickiego na PWT 
towarzyszyło przyznanie doktoratu honoris 
causa kard. Marianowi Jaworskiemu (na zdjęciu).  
W październiku studenci rozpoczęli także  
naukę na Podyplomowych Studiach  
Biblijnych przy PWT. 14 października  
we Wrocławiu zainaugurowało działalność 
ogólnopolskie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II
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„Słowo – miecz 
obosieczny”  
– to hasło  
22. Forum Młodych, 
zorganizowanego  
w listopadzie  
przez wrocławskich 
kleryków
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W listopadzie do parafii pw. św. Karola 
Boromeusza we Wrocławiu przybyły relikwie  
św. Joanny Beretty Molli 

Trębacze zagrali w czasie uroczystości 
związanych z jubileuszem 10-lecia sakry  
bp. Edwarda Janiaka
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Wśród szkół obchodzących w tym roku 60-lecie 
istnienia znalazło się wrocławskie liceum 
prowadzone przez siostry urszulanki 

Uroczystość Bożego Narodzenia... Jedna  
z najpiękniejszych wieczerzy wigilijnych odbyła 
się dzięki wrocławskiej Caritas w auli PWT. 
Wrocławscy biskupi zasiedli przy wspólnym stole 
z ubogimi, bezdomnymi i samotnymi
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We Wrocławiu odbyły się ogólnopolskie  
obchody 25. rocznicy stanu wojennego 

2006 rok w Archidiecezji Wrocławskiej
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XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek Będzin 2007 – eliminacje

Wokół żłóbka i choinki

Kolorowe stroje i świąteczne rekwizyty, 
wieloosobowe zespoły, zgrane duety i odważni 
soliści... Chętnych do występu podczas 
dolnośląskich eliminacji do finału będzińskiego 
festiwalu nie brakowało.

Bożonarodzeniowe pieśni, zarówno tra-
dycyjne, jak i w nowoczesnej aranżacji, za-
brzmiały we wrocławskim Centrum Kultu-
ry Agora z ust kilkudziesięciu wykonawców 
w różnym wieku. Dwudniowym występom, 
odbywającym się pod honorowym patrona-
tem abp. Mariana Gołębiewskiego, towarzy-
szył minijarmark świąteczny „Karłowicka cho-
inka”. Rękodzielnicze wyroby prezentowali na 
nim uczestnicy odbywających się w „Agorze” 

warsztatów.
Złożone z profesjonal-

nych muzyków jury wyłoni-
ło pięciu zwycięzców – aka-

demicki chór 
„Ars Cantan-

di”, scholę „Cantare Cor-
dis”, solistę Rafała Kubika 
oraz zespoły „Concerto Gla-
censis” i „Sounds Grape”. 
Wśród wyróżnionych zna-
lazł się m.in. zespół „Filoe” 
z Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Caritas w Dobroszycach. Renata, Iza-
bela, Anna, Adam i Jakub zaprezentowali trzy 
tradycyjne kolędy. – Zespół istnieje od nie-
dawna i cieszymy się, że już odnosi sukcesy 
– mówi opiekująca się nim Iwona Komuszy-
na. – W jego skład wchodzi grupka uczest-
ników warsztatów muzykoterapii w Dobro-
szycach. Do występu przygotowywaliśmy 
się ok. 2 miesięcy. Zaraz potem „Filoe” śpie-
wał w czasie wigilii w naszym ośrodku, a te-
raz planujemy już udział w kolejnych festi-

walach i koncertach. Podobne wy-
stępy sprawiają naszym podopiecz-
nym bardzo wiele radości.

 AGATA COMBIK

U salezjanów 

Złota ósemka
W sali teatralnej Prywatnego Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu 
odbyły się eliminacje V Międzyszkolnego 
Konkursu Karaoke.

Wzięło w nim 
udział blisko 30 
uczniów dolno-
śląskich szkół 
z Wrocławia, 
Góry, Choj-
nowa, Oleś-
nicy, Lubania 
oraz Lubomie-
rza. Jury wyło-
niło złotą ósemkę, 
która będzie walczyła 
o zwycięstwo 25 stycznia 2007 roku. Za-
kwalifikowali się do niej: Anna Grygar i 
Aleksandra Krzyżańska z Wrocławia, Doro-
ta Karolińska, Aleksandra Turoń z Oleśni-
cy, Martyna Łagowska i Katarzyna Ondysz 
z Lubania oraz Paulina Przewłocka i Danu-
ta Wołkowska z Lubomierza

Konkurs, zorganizowany przez sale-
zjańskie LO, patronatem medialnym obję-
ły Radio Rodzina i wrocławski „Gość Nie-
dzielny”.

KS. JERZY BABIAK

Zapraszamy!
 VII ARCHIDIECEZJALNY PRZE-
GLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „BE-
TLEJEM”, organizowany przez para-
fię pw. św. Jerzego w Ziębicach, odbę-
dzie się 13 stycznia. Rozpocznie go 
Msza św. w kościele parafialnym pw. 
św. Jerzego o godz. 10.00. Konkursowe 
przesłuchania poszczególnych zespołów 
oraz solistów, podzielonych na kate-
gorie wiekowe, będą trwać od godz. 
11.15 do 16.30 w sali widowisko-
wej Ziębickiego Centrum Kultury przy 
ul. Wojska Polskiego. W przerwie, o 
godz. 14.30, wystąpi zespół „Flash” z 
Bielawy, laureat nagrody Grand Prix VI 
Przeglądu Kolęd. Na godz. 17.00 prze-
widziano koncert gwiazdy VII Przeglą-
du Kolęd i Pastorałek, zespołu „Hand of 
God”. Wstęp wolny. Ogłoszenie wyni-
ków konkursowych zmagań nastąpi ok. 
godz. 18.00. Więcej informacji uzyskać 
można pod nr. tel. 0604 871 270, a tak-
że na stronie www.przegladziebice.prv.
pl  (tam również zamieszczono regula-
min i kartę zgłoszenia). Przegląd odby-
wa się pod honorowym patronatem abp. 
Mariana Gołębiewskiego.
 

Jury przyznało 
wyróżnienie 

m.in. Magdzie 
i Adamowi 

Stefanowskim 
z Wrocławia
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warsztatów.
Złożone z profesjonal-

nych muzyków jury wyłoni-
ło pięciu zwycięzców – aka-

demicki chór 
„Ars Cantan-

walach i koncertach. Podobne wy-
stępy sprawiają naszym podopiecz-
nym bardzo wiele radości.

AGATA COMBIK

wroclaw@goscniedzielny.pl
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Zespół „Filoe” 
z WTZ 
w Dobroszycach 
w „anielskim” 
nastroju
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