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Obrazy męki nie powinny nas przytłaczać – 
mówił otwierając wystawę ks. prof. Józef 

Pater, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego 
we Wrocławiu. – Pamiętajmy, że po cierpie-
niu przyszło zmartwychwstanie. 
Słowa te odniósł do wystawy obrazów ks. 
Władysława Paciaka, nazywanego także „ma-
larzem cierpienia”. Spośród kilkunastoty-
sięcznej kolekcji prac zmarłego w 1983 r. w 
Radomiu kapłana-artysty, muzeum wystawi-
ło ponad 80 eksponatów. Na wernisaż wysta-

wy, 23 marca, do Muzeum 
Archidiecezjalnego przyby-
ło ponad 100 osób, m.in. 
abp Marian Gołębiewski 
i wicewojewoda dolno-
śląski Roman Kulczycki. 
Wystawę, której patro-
nuje wrocławski „Gość 
Niedzielny”, można oglą-
dać do końca kwietnia. 

CIERPIENIE SKOŃCZYŁO SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM

Namalowane 
w optymistycz-
nych kolorach 
tempery 
ks. W. Paciaka 
powstały w czasie 
pielgrzymki 
Jana Pawła II 
do Polski

Mieszkańcy Trzebnicy 
i okolicznych miejscowości oraz 
księża salwatorianie, stróże grobu 
św. Jadwigi, zgromadzili się 
w sobotę 24 marca na uroczystości 
odsłonięcia ściany kanonizacyjnej 
św. Jadwigi w tamtejszej bazylice.

Rzymska Kongregacja do spraw 
Duchowieństwa, na prośbę abp. 
Mariana Gołębiewskiego i za zgo-
dą Ojca Świętego Benedykta XVI,  
24 stycznia wydała dekret o pod-
niesieniu sanktuarium św. Jadwi-
gi Śląskiej w Trzebnicy do ran-
gi międzynarodowej. – Przygoto-
wany został statut sanktuarium, 
który zostanie wysłany do Sto-
licy Apostolskiej do zatwierdze-
nia. Promulgacja tego dokumen-
tu odbędzie się podczas uroczy-
stości jadwiżańskich w paździer-
niku – wyjaśnia ks. prof. Antoni 
Kiełbasa SDS. 

Sobotnia uroczystość zbiegła 
się z przypadającą 19 marca 769. 
rocznicą śmierci księcia Henryka 
Brodatego, fundatora klasztoru 
trzebnickiego, oraz z przypadają-

cą 26 marca 740. roczni-
cą kanonizacji św. Jadwi-
gi. Z tej okazji młodzież 
z trzebnickich szkół za-
prezentowała program 
słowno-muzyczny o św. 
Jadwidze i księciu Hen-
ryku, według scenariu-
sza Leontyny Gągało. Na-
stępnie ksiądz proboszcz 
Jerzy Olszówka i ksiądz dziekan 
Zdzisław Paduch wspólnie z bur-
mistrzem miasta Markiem Dłu-
gozimą i starostą trzebnickim Ro-
bertem Adachem odsłonili ścia-

nę ku czci Patronki Ślą-
ska. Znalazły się na niej, 
namalowany w 1692 r.  
obraz przestawiający ka-
nonizację Świętej oraz 
kopie trzech dokumen-
tów: bulli kanonizacyjnej, 
wystawionej w 1267 r. 
przez papieża Klemensa 
IV, dokumentu z 1943 r. 

o nadaniu trzebnickiemu kościo-
łowi tytułu bazyliki mniejszej oraz 
dekret o ustanowieniu międzyna-
rodowego sanktuarium.
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ZA TYDZIEŃ
 NIEDZIELA PALMOWA dolno-
śląskiej młodzieży w Rzymie
 Eucharystyczny Ruch Młodych 
u ŚW. JAKUBA I ŚW. KRZYSZTOFA
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Stacja XII, Jezus umiera 
na krzyżu. W kościele 

zapada ciemność, więc oczy 
wszystkich kierują się odru-
chowo na jedyne pozostałe 
źródło światła – wieczną 
lampkę przy tabernakulum. 
Z głośników daje się słyszeć 
odgłos bijącego serca. Jego 
takty stają coraz wolniejsze i 
cichsze, aż w końcu przesta-
je bić. Gaśnie wieczna lamp-
ka – Jezus umarł. To wspo-
mnienie z Drogi Krzyżowej 
zapadło mi bardzo głęboko 
w pamięć, choć nie wiem, 
gdzie i kiedy się ona odbyła, 
bo znam ją tylko z czyjejś 
relacji. Na str. IV i V piszemy 
o Drodze Krzyżowej, która 
odbywa się na ulicach na-
szych miast. 

KUBA ŁUKOWSKI
redaktor wydania

Międzynarodowe sanktuarium w Trzebnicy

Klasztorne rocznice
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Młodzież 
z trzebnickich 
szkół 
zaprezentowała 
program słowno-
-muzyczny 
o św. Jadwidze 
i księciu Henryku 
Brodatym
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Wrocławianin nagrodzony
KRAKÓW. Zbigniew Ko-
byłecki został jednym z troj-
ga tegorocznych laureatów 
Medalu św. Brata Alberta. 
Wrocławianin został uhono-
rowany za pracę społeczną 
na rzecz utworzenia ośrod-
ka opiekuńczo-rehabilitacyj-
nego dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, przy ul. 
Okulickiego we Wrocławiu. 
– Laureat jest osobą bardzo 
skromną i pracowitą – mó-
wi jeden ze współpracowni-
ków Z. Kobyłeckiego. Na kie-
rowany przez niego ośrodek 
składają się zespół mieszkań 
chronionych i dom pobytu 
stałego. Wraz ze Z. Kobyłe-
ckim medale otrzymali kra- 
kowska piosenkarka Lidia 
Jazgar i polarnik Marek Ka-
miński. 19 marca laureatom 
odznaczenia wręczyli kard. 
Franciszek Macharski i ks. 
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
prezes Fundacji im. Brata 

Alberta, podczas gali finało-
wej festiwalu twórczości te-
atralno-muzycznej osób nie-
pełnosprawnych Albertiana 
2007, w krakowskim Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego.

Wspomóż wrocławskie hospicja

STACJONARNE HOSPI-
CJUM BONIFRATRÓW ze 
wspomagającym je towarzy-
stwem pomocy, Hospicjum 
Domowe przy Dolnośląskim 

Centrum Onkologicznym i 
Fundacja Hospicyjna zajmu-
ją się ludźmi umierającymi 
na raka. Potrzeba ich dzia- 
łalności jest coraz większa, 
a środki na ten cel wciąż 
niewystarczające. Stąd ko-
nieczność pozyskiwania fun-
duszy podczas koncertów 
charytatywnych i zbiórek pub-
licznych. Po raz drugi 25 mar- 
ca zorganizowano „Wrocław-
ską Niedzielę Hospicyjną”, 
która dla wielu osób stała 
się okazją do wielkopostne-
go uczynku miłosierdzia na 
rzecz pomocy nieuleczal- 
nie chorym. Do akcji przy-
łączyło się 10 kościołów, w 
trzech z nich wolontariusze 
zbierali datki tydzień wcze-
śniej lub będą to robili po 
Wielkanocy.
Ci, którzy nie mieli okazji 
wesprzeć tego dzieła, mo-
gą wpłacić 1 proc. swoje-
go podatku na Towarzystwo 
Pomocy Hospicjum Bonifra- 
trów na konto: 651020524200
00230201382464 lub na Fun- 
dację Hospicyjną na konto: 
63102052420000280201532
605.

Oddani harcerze
SOBÓTKA. 25 marca, w dzień 
modlitw za Federację Skautingu 
Europejskiego, harcerki z Dolno-
śląskiej Chorągwi Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Za-
wisza” (na zdjęciu) pielgrzy-
mowały do sanktuarium Matki 
Bożej Nowej Ewangelizacji w 
Sobótce. Tam, w łączności ze 
wszystkimi skautami Europy, od-
nowiły harcerski akt zawierze-
nia Matce Bożej: – Oddaję Ci 
swoją wolę życia coraz bardziej 
według Ewangelii oraz Prawa 
Harcerskiego i służenia każdym 
dniem mojego życia.

Honorowy Dolnoślązak
WROCŁAW. Prof. Władysław 
Bartoszewski otrzymał tytuł Ho- 
norowego Obywatela Dolnego 
Śląska. Uroczystość miała miej- 
sce 23 marca w Auli Leopol-
dyńskiej Uniwersytetu Wrocław- 
skiego, podczas uroczystej sesji 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego. Prof. W. Bartoszewski 
(na zdjęciu) wziął również udział 
w zorganizowanej przez UWr. i 
Urząd Marszałkowski sesji nauko-
wej z okazji 50. rocznicy podpisa-
nia Traktatów Rzymskich. Obrady 
dotyczyły problemów związanych 
z procesem integracji Europy.

„Wrocławska Niedziela Hospicyjna” 
dla wielu osób stała się okazją 
do wielkopostnego uczynku 
miłosierdzia
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Zbigniew Kobyłecki i Lidia Jazgar 
– laureaci Medalu św. Brata Alberta
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Pomnik w październiku?
BRZEG. Trwa zbiórka fundu-
szy na budowę pomnika Jana 
Pawła II w Brzegu. 3,5-metro-
wy monument ma stanąć na pl. 
Niepodległości, przy kościele 
pw. św. Mikołaja. – Mamy na-
dzieję, że prace uda się dokoń-
czyć do października – mówi wi-
ceburmistrz miasta Stanisław 
Kowalczyk. Dotychczas wykona-
ny został model dzieła w skali 
1:1. Autorem projektu jest pocho-
dzący z Brzegu rzeźbiarz Jerzy 
Bokrzycki. Zbiórką funduszy zaj-
muje się społeczny komitet bu-
dowy pomnika. Wśród mieszkań-
ców rozprowadzane są cegiełki, 
można również dokonywać wpłat 
na konto: Parafia Świętego Krzyża 
w Brzegu, BZ WBK w Brzegu nr 
92 1090 2141 0000 0001 0440 
9237, z dopiskiem: „Darowizna 
na budowę pomnika papieża Jana 
Pawła II w Brzegu”.

Tak będzie wyglądał pomnik Jana 
Pawła II w Brzegu
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Na Wielki Post

BYĆ JESZCZE BLIŻEJ
MAGDA CIENIAWSKA, STUDENT-
KA II ROKU TEOLOGII PWT
WE WROCŁAWIU

– Zależało mi na 
tym, aby Wielki 
Post rozpocząć 
spowiedzią, aby 
w tym czasie 
„pustyni duszy”

intensywniej skupić się na 
Bogu. Zauważam u siebie, iż 
odwlekanie spowiedzi spra-
wia, że grzechy stają się po-
ważniejsze. Dużą pomocą 
w dobrym przeżyciu sakra-
mentu pokuty jest dla mnie 
stały spowiednik. Z jednej 
strony może wydawać się to 
krępujące, gdy przychodzę 
do niego po raz kolejny, al-
bo muszę mu wyznać coś 
krępującego. Zauważyłam 
jednak, że stały spowiednik 
może pomóc mi w walce ze 
słabościami. Szczególnie w 
Wielkim Poście dobrze po-
łączyć sakrament pokuty z 
modlitwą. Może właśnie w 
intencji tych, którzy spowia-
dają, oraz tych, którzy z róż-
nych przyczyn z przystąpie-
niem do sakramentu poku-
ty mają problem. Spowiedź 
zbliża do Boga. Za każdym 
razem. Jednak człowiek ni-
gdy nie jest tak blisko Pana 
Boga, aby nie móc być jesz-
cze bliżej.

Czy wspomnienie śmierci Jana Pawła II
zmobilizuje Dolnoślązaków podobnie jak rok temu?

Druga rocznica
Pamiętamy Msze na rynkach miast 
i towarzyszące im modlitewne 
czuwania, w tym roku jednak 
obchody rocznicy śmierci Papieża 
Polaka w większości przenoszą się 
do kościołów.

Pamiętają o niej także placów-
ki oświatowe noszące imię Jana 
Pawła II. Szkole Podstawowej w 
Rzeplinie, która jako pierwsza na 
Dolnym Śląsku otrzymała Papieża 
za patrona, przygotowano dwie 
uroczystości. Pierwszą w roczni-
cę śmierci, drugą 21 kwietnia – w 
rocznicę nadania szkole imienia 
patrona. – Staramy się całą dzia-
łalność wychowawczą wiązać z 
osobą patrona – mówi dyrektor 
szkoły Elżbieta Żygadło. – Nie tyl-
ko lekcje wychowawcze, ale m.in. 
działalność teatru szkolnego in-
spirowana jest twórczością Papie-
ża. Współpracę ze szkołą chwali 
także proboszcz rzeplińskiej pa-
rafii ks. Andrzej Ilnicki.

W parafii św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Górze Śląskiej ob-
chody rozpocznie 1 kwietnia o 
godz. 12.00 „Apel Jasnogórski” 
przygotowany przez nauczycie-
li. W dniu rocznicy odbędzie się 
Msza św. o godz. 18.00, a po niej 
program przygotowany przez pa-

rafialną Straż Honorową 
Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. 

W parafii św. Andrze-
ja Boboli w Miliczu, w 
dniu rocznicy śmierci Ja-
na Pawła II po wieczor-
nej Mszy św. młodzież 
przedstawi okolicznoś-
ciowy program, po nim 
o godz. 21.37 zaplano-
wano wyjście przed po-
mnik Papieża oraz za-
śpiewanie „Barki” i odmówienie 
„Apelu Jasnogórskiego”.

W stolicy naszej archidiecezji 
centralne uroczystości odbędą się 
we wrocławskiej archikatedrze. 2 
kwietnia o godz. 18.30 Mszę św. 
odprawi abp Marian Gołębiewski, 
a homilię wygłosi bp Andrzej Sie-

mieniewski. Po liturgii o 
godz. 19.30, także w ka-
tedrze, odbędzie się zor-
ganizowany przez Radio 
Rodzina koncert „Missa 
pro pace” Wojciecha Ki-
lara w wykonaniu chóru 
Uniwersytetu Wrocław-
skiego „Gaudium” oraz 
solistów: Ewy Czermak, 
Jadwigi Rappe, Krzyszto-
fa Szmyta i Bogdana Ma-
kala. Śpiewakom akom-

paniować będzie Orkiestra Sym-
foniczna Akademii Muzycznej im. 
K. Lipińskiego we Wrocławiu, wy-
darzeniem muzycznym pokieruje 
Alan Urbanek.

Patronat medialny nad kon-
certem objęła wrocławska redak-
cja „Gościa Niedzielnego”. RAD

Nowa książka o Janie Pawle II

Osoba znacząca
Odejście do domu Ojca Jana 

Pawła II jest okazją do głę-
bokiej refleksji nad znaczeniem 
tego pontyfikatu dla naszego na-
rodu. Imponująca osobowość 
i charyzmat Papieża oddziały-
wały na wiele aspektów życia 
każdego człowieka. Ze wzglę-
du na bogactwo swej osobowo-
ści Jan Paweł II może być nazwa-
ny wielkim wychowawcą ludzko-
ści. Takie przekonanie legło u ge-
nezy tej książki. Powstała ona z 
ankiet skierowanych do słucha-
czy Podyplomowego Studium 
Nauk o Rodzinie przy Papieskim 

Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu. Wszystkie odpowie-
dzi tchną wielkim autentyzmem, 
są świadectwem niezwykłych 
spotkań z Papieżem Polakiem. 

W psychologii rozwojowej pi-
sze się o roli „osób znaczących” 
w rozwoju i wychowaniu 
dziecka i człowieka 
młodego. Otóż, ta 
„osoba znacząca” 
wywarła szczególny 
wpływ na młodych lu-
dzi, wyzwalając w nich 
skłonność do naślado-
wania, identyfikacji i 

modelowania. Psychologia wy-
chowawcza podkreśla z kolei ro-
lę autorytetu i wzoru osobowe-
go w wychowaniu. Przedstawio-
ne w książce wypowiedzi poka-
zują, że był dla wielu młodych 
najwyższym autorytetem i impo-

nującym wzorem osobo-
wym. Z tej racji był rów-
nież najlepszym wycho-
wawcą młodych poko-
leń. Książka szczegól-
nie uwypukla ów wy-
chowawczy aspekt 
oddziaływania Jana 
Pawła II. Z tej racji 

jest to nie tylko pasjonująca lek-
tura, ale także ważny przyczynek 
źródłowy do badań w zakresie 
psychologii rozwoju i wychowa-
nia człowieka młodego.

Z pewnością skorzystają z 
niej rodzice, nauczyciele, kate-
checi, wychowawcy, psycholo-
dzy, pedagodzy, socjolodzy i inni 
zainteresowani rozwojem i wy-
chowaniem człowieka.

KS. MARIAN WOLICKI

„Jan Paweł II jako wychowawca naszego 
pokolenia”, red. ks. Andrzej Jagiełło, 
Wydawnictwo PWT, Wrocław 2007

w rozwoju i wychowaniu 

skłonność do naślado-
wania, identyfikacji i 

nującym wzorem osobo-
wym. Z tej racji był rów-
nież najlepszym wycho-
wawcą młodych poko-
leń. Książka szczegól-
nie uwypukla ów wy-
chowawczy aspekt 
oddziaływania Jana 
Pawła II. Z tej racji 

Rok 2005, 
Wrocław,
ul. św. Mikołaja. 
Podczas Mszy 
św. za Jana 
Pawła II rynek 
okazał się 
zbyt mały, 
aby pomieścić 
wszystkich 
wiernych
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Droga Krzyżowa  ulicami miast

  Idąc za Jezusem

WROCŁAW. Drogę Krzyżową 
z Janem Pawłem II przygo-
towali studenci zebrani przy 
Duszpasterstwie Akademickim 
„Dominik”. Magda Cieniawska i 
Gosia Wójcik wybrały fragmenty 
przemówień papieskich, zebra-

nych na płytach audio, obrobiły 
je na komputerze i tak powstało 
w sumie 15 minut rozważań.
W zeszłym roku Drogę Krzyżową 
z Janem Pawłem II połączono z 
trzydniowymi rekolekcjami wiel-
kopostnymi, wypadającymi do-
kładnie przed rocznicą śmierci 
Papieża. W tym roku, w pią-
tek 16 marca, teksty wzbogaci-
ły akademicką Drogę Krzyżową 
w kościele wrocławskich domi-
nikanów. Oprócz tradycyjnego 
śpiewu towarzyszącego przej-
ściom między stacjami, uczestni-
cy mogli usłyszeć słowa polskie-
go Papieża, wypowiedziane m.in. 
na Westerplatte, w Warszawie i 
w Krakowie. – To dla mnie silne 
przeżycie – mówi Paweł, student 
Uniwersytetu Wrocławskiego. – 
Wracają do mnie słowa juz zna-
ne, ale w zupełnie innym kon-
tekście. Słowa „musicie od siebie 
wymagać” brzmią zupełnie ina-
czej, gdy poprzedza je wezwa-
nie: „stacja trzecia, pierwszy upa-
dek pod krzyżem”.
Podobnie myśli Karolina z wroc-
ławskiej ASP: – Jestem pod  
wrażeniem doboru słów. Z dłu- 
gich papieskich homilii wybrano 
1–2-minutowe fragmenty, bar-
dzo trafnie ilustrujące tak sta-
cje, jak i kondycję człowieka. 
Uczestniczenie w tej Drodze wie-
le mi dało. 

W ubiegłym roku rozważaniom Drogi Krzyżowej towarzyszył 
portret Jana Pawła II

SUŁÓW. Nauczanie Jana Pa- 
wła II było inspiracją również 
dla osób przygotowujących 
Drogę Krzyżową w Sułowie. W 
piątek 23 marca, po wieczor-
nej Mszy św., mieszkańcy mia-
sta już po raz trzeci wyszli na 
ulice z krzyżem. Podobnie jak 
w latach poprzednich, na dro-

dze Jezusa pojawiły się posta-
cie znane z Ewangelii, m.in. 
Piłat, przymuszony do po-
mocy Jezusowi Szymon, św. 
Weronika i płaczące niewia-
sty. Jan Paweł II wystąpił jako 
„Świadek Krzyża” – jego roz-
ważania o cierpieniu towarzy-
szyły kolejnym stacjom. 

Na Drodze Krzyżowej ulicami Sułowa Jesus spotyka postacie opisane 
 w Ewangelii
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Droga Krzyżowa 
– nabożeństwo, 

które pozwala 
nam przenieść się 

myślami 
w czasy Chrystusa 
i towarzyszyć Mu 
w dziele naszego 

zbawienia. 
Dziś prezentujemy kilka 

miejsc, w których 
ta forma modlitwy 

przybiera szczególny 
wymiar.



ZIĘBICE. W sanktuarium 
Męki Pańskiej w Ziębicach na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej 
odprawia się w każdy pią-
tek. – Gromadzi się na nim 
od 100 do 200 osób – mówi 
ks. Bogusław Konopka, pro-
boszcz parafii pw. św. Jerzego. 
Obecni na modlitwie mają oka-
zję przystąpić do sakramen-
tu pokuty i przyjąć Komunię 

św., a także ucałować relik-
wie Krzyża Świętego. W Wielki 
Piątek również mieszkańcy 
Ziębic uczestniczą w Drodze 
Krzyżowej ulicami miasta. – 
Krzyż niosą przedstawiciele 
wszystkich stanów: ojcowie, 
matki, dzieci, przedsiębiorcy, 
samorządowcy, mundurowi, a 
na końcu również księża – wy-
jaśnia ks. B. Konopka. 
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Droga Krzyżowa  ulicami miast

  Idąc za Jezusem
OLEŚNICA. W Wielki Piątek 
mieszkańcy Oleśnicy tłumnie 
wychodzą z domów. Obie oleś-
nickie parafie od kilku lat or-
ganizują wieczorem tego dnia 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
na ulicach miasta. Wspólnota 
pw. św. Jana Apostoła odpra-
wia ją na trasie wokół rynku; 
trasa Drogi Krzyżowej przygo-
towywanej przez parafię pw. 
Matki Bożej Miłosierdzia pro-
wadzi przez osiedle Serbinów. 
Procesja z krzyżem wyrusza 
tu z kościoła o godz. 21.00, 
po liturgii Wielkiego Piątku. – 
Choć takie nabożeństwo nie 
należy do najkrótszych, cie-
szy się ogromnym zaintere-

sowaniem – mówi Asia, któ-
ra w ubiegłym roku zaangażo-
wała się w czytanie rozważań 
przy kolejnych stacjach. – W 
jej organizację najbardziej włą-
cza się młodzież, choć udział 
biorą przedstawiciele różnych 
wspólnot – mówi ksiądz wika-
riusz Tomasz Płókarski z parafii 
pw. MB Miłosierdzia. – Do każ-
dej kolejnej stacji krzyż niosą 
członkowie innej grupy czy sta-
nu. W nabożeństwie uczestni-
czy tak wielu ludzi, że trudno 
nawet ich zliczyć. W zeszłym 
roku Droga Krzyżowa oparta 
była na tekstach Jana Pawła II; 
w tym roku rozważania będą 
poświęcone rodzinie. 

Krzyż na ulicach Oleśnicy w blasku pochodni i świec

ŚRODA ŚLĄSKA. Od dziesię-
ciu lat w Wielki Piątek o godz. 
21 w Środzie Śląskiej wierni 
wraz z kapłanami odprawia-
ją Drogę Krzyżową, idąc uli-
cami miasta. Poprzedzona jest 
ona wykonaniem Misterium 
Męki Pańskiej. Śpiewy chóral-
ne i solowe oraz recytacje po-
szczególnych ról pomagają ze-
branym być blisko cierpiące-
go Jezusa. Następnie z kościo-
ła pw. św. Andrzeja Apostoła 
duży brzozowy krzyż uroczy-
ście wynoszą przedstawiciele 
Zawodowej Straży Pożarnej w 
Środzie Śląskiej i stawiają przy 
dzwonnicy kościelnej. Stąd wy-
rusza pokutna procesja. Krzyż 
kolejno niosą przedstawiciele 

rożnych grup i wspólnot: sio-
stry salezjanki i elżbietanki, 
współpracownicy salezjańscy, 
Arcybractwo Dobrej Śmierci, 
Straż Honorowa Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, róże Żywego 
Różańca kobiet i mężczyzn, 
chór parafialny, ministranci 
oraz młodzież. Przy każdej sta-
cji strażacy unoszą krzyż do gó-
ry, a przedstawiciele wspólnot 
prowadzą rozważania. W pro-
cesji obok krzyża idą mężczyź-
ni ubrani w stroje rzymskie, 
trzymając pochodnie. Ostatnia 
stacja Drogi Krzyżowej jest w 
kościele parafialnym, do które-
go krzyż wnoszą księża. W na-
bożeństwie uczestniczy co ro-
ku ponad tysiąc wiernych. 

Droga Krzyżowa ulicami Środy Śląskiej

W ziębickim sanktuarium Męki Pańskiej znajdują się stacje Drogi 
Krzyżowej z 1903 r. z postaciami naturalnej wielkości
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Światowy Dzień Młodzieży na Ostrowie Tumskim

Zostań rewolucjonistą
Miłość jest możliwa. Miłość to prawdziwa 
„rewolucja” Chrystusa. Ośmielcie się kochać 
– wzywa Benedykt XVI w orędziu na XXII 
Światowy Dzień Młodzieży. W naszej  
diecezji znaleźli się ludzie, którym  
takiej śmiałości nie brakuje.

Wszystko zaczęło się w 1984 r., gdy 
Jan Paweł II w Niedzielę Palmową zaprosił 
młodzież, by pod krzyżem odnowiła wy-
znanie wiary. Inicjatywa przybrała wkrótce 
kształt Światowych Dni Młodzieży. Odby-
wają się one w formie spotkań międzyna-
rodowych (najbliższe w 2008 r. w Sydney) 
oraz diecezjalnych, obchodzonych co roku 
u początku Wielkiego Tygodnia.

Zgrana ekipa 

W naszej diecezji grupa osób tworzą-
cych Biuro ŚDM gromadzi się na Ostro-
wie Tumskim już od października ub.r., 
by przygotować kolejne spotkanie na Nie-
dzielę Palmową. W ich gronie znaleźli się 
m.in. Basia i Beata, zaangażowane w or-
ganizację recepcji ŚDM, Magda z Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Maciejówka” 
(pamiętająca jeszcze ŚDM, który odbył się 
w Częstochowie w 1991 r., gdy miała 6 
lat), Magda ze wspólnoty „Dom na skale” 
i Ania. Znaczna część organizatorów zaan-
gażowała się we wspólne działania wokół 
ŚDM po wyjeździe na spotkania 
młodzieży w Kolonii lub Toron-
to. Przez długie miesiące nie tyl-
ko zajmowali się sprawami organi-
zacyjnymi, ale także wspólnie po-
chylali się nad tekstem papieskie-
go orędzia. Są przekonani, że mo-

że poruszyć serca młodych. W czasie ob-
chodów ŚDM będą je rozdawać uczest-
nikom spotkania. Przygotowali 8 tys. eg-
zemplarzy papieskiego tekstu, który już 
teraz dociera do parafii i szkół archidiece-
zji wrocławskiej.

Będzie się działo

– Pierwsze uroczyste obchody Świato-
wego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową 
w naszej diecezji miały miejsce w 2000 r.  
– mówi ks. Piotr Wawrzynek, koordynują-
cy całość przygotowań. –  W kolejnych la-
tach w nawiązaniu do ŚDM odbywała się 
tzw. Strefa Radości, a od 2005 r. znów co 
roku obchodzimy uroczyście ten dzień na 
Ostrowie Tumskim.

Program tym razem przygotowano 
wyjątkowo bogaty, dwudniowy. Otwie-
ra go sobotnie Forum Młodzieży. W nie-
dzielę o 15.00 młodzi zgromadzą się 
na „Apelu pokolenia JPII”, następnie o 
16.00 na Eucharystii pod przewodni-
ctwem bp. Andrzeja Siemieniewskie-
go i o 17.15 na „Misterium Męki Pań-
skiej”. Ten ostatni punkt przygotowuje 
„Wspólnota Żywych Kamieni”, spotyka-
jącą się przy wrocławskim kościele pw. 
św. Mikołaja.

W swym orędziu Benedykt XVI mówi o 
„szlaku odkrywania miłości” i jej horyzon-
tach. Zachęca, by nie pragnąć dla swego 
życia „niczego mniej aniżeli miłości moc-

nej i pięknej”, która uczyni z nie-
go radosny dar dla Boga i ludzi. 
Papieskie słowa, głoszące chry-
stusową „rewolucję miłości”, od-
naleźć można m.in. na stronie 
www.sdm.org.pl. Warto zajrzeć!

AGATA COMBIK

Sonda

UMOCNIĆ WIARĘ
KS. PIOTR WAWRZYNEK
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY
– Już sam fakt spotkania 
się młodzieży ma swoje 
znaczenie, umacnia wiarę. 
Ważne jest także wsłuchi-
wanie się w to, co Papież 
mówi do młodych. Ważne, 
by zaczęli słuchać, by to słowo mogło 
ich przemienić. Wiara rodzi się ze słu-
chania. Do młodzieży przemawiał Jan 
Paweł II, teraz czyni to Benedykt XVI. W 
zeszłym roku zwracał się do nich na kra-
kowskich Błoniach, teraz czyni to przez 
swoje orędzie. Dzielimy się nim, bo 
chcemy, by ŚDM nie był tylko powierz-
chownym przeżyciem, ale prawdziwym 
wypłynięciem na głębię.

MAGDA
– Forum, które w tym ro-
ku zorganizowaliśmy po 
raz pierwszy, to okazja 
do spotkania się młodych 
osób, które angażują się w 
swoich parafiach i chcą się 
podzielić z innymi swymi doświadcze-
niami. Wśród nich znaleźli się ludzie z 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
z Ruchu Światło–Życie, z duszpasterstw 
akademickich, osoby z Wrocławia i in-
nych miejscowości. To czas bycia ra-
zem, poznania się, a także przybliżenia 
idei ŚDM w Sydney, do którego już się 
przygotowujemy.

ANIA
– Papieskie orędzie posta-
nowiliśmy w czasie Apelu 
zilustrować krótkimi scen-
kami przedstawionymi 
przez grupki ze wspólno-
ty „Dom na skale” i z DA 
„Maciejówka”. Fragmentom Apelu towa-
rzyszyć będą świadectwa. Największa re-
wolucja Jezusa to miłość, która najpeł-
niejszy wyraz znalazła na krzyżu. Chcemy 
o niej opowiedzieć, chcemy ukazać mło-
dym, że papieskie słowa mają proste, 
czytelne przesłanie, którym można żyć. 
W czasie Apelu ważnym punktem będzie 
słowo biskupa skierowane do młodych, a 
także modlitwa za młodzież całego świa-
ta. Specjalną wymowę będzie mieć łama-
nie chleba – znak dzielenia się miłością.

Wiele osób 
z ubiegłorocznej 
ekipy także tym 
razem włączyło 
się w prace 
Biura ŚDM
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Przykład z więzienia
I Halowy Turniej Piłki Noż-

nej o Puchar Przechodni Kape-
lana Zakładów Karnych w Nysie 
i Grodkowie, ks. Lotara Rostka 
odbył się 17 marca w hali spor-
towej Liceum Ogólnokształcą-
cego w Grodkowie. W impre-
zie wzięły udział drużyny ska-
zanych z jednostek peniten-

cjarnych z Wrocławia (ZK nr 2), 
Strzelina, Głubczyc i Grodkowa 
oraz zespół z Wyższego Semi-
narium Duchownego w Opolu. 
Zgodnie przewidywaniami, naj-
lepsza okazała się ekipa alum-
nów. O ich zwycięstwie w tur-
nieju, przy równej ilości zdoby-
tych punktów z ZK nr 2 Wroc-
ław, zdecydował bezpośredni 
pojedynek między tymi dru-
żynami. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Marek Wa-
chowiak z Wrocławia. Organi-
zatorzy poczęstowali uczestni-
ków rozgrywek smaczną i treś-
ciwą grochówką sporządzo-
ną według specjalnej receptu-
ry szefa kuchni grodkowskie-
go więzienia Zbigniewa Sadł-
ka. Można i trzeba łączyć sport 
z dobrą zabawą. Zawodnicy 
pokazali, że piłkarskie zmaga-
nia nie muszą być bezwzględ-
ne i brutalne, goniące za wyni-
kiem za wszelką cenę.

BRONISŁAW URBAŃSKI
dyrektor ZK w Grodkowie
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Program „W kręgu wia-
ry” emitowany przez TVP3 

Wrocław, w piątek o godz. 
18.45, zaprasza do śledzenia 
wydarzeń z życia Kościoła w 
trzech dolnośląskich diece-
zjach.

Na falach 92 FM Radia 
Rodzina, w każdą niedzie-

lę, o 9.40, prezentowane jest 
najnowsze wydanie „Gościa 
Niedzielnego”. Fragmenty 
tekstów z aktualnych numerów 
wrocławskiego GN zamieszcza-
my także w dzia-
le „aktualności” 
na stronie inter-
netowej archi-
diecezji wroc-
ławskiej: www.
archidiecezja.
wroc.pl.

Co na łamach?

W mediach

LISTY

Zapraszamy
  PRZYJACIEL 

W KRYZYSIE
Stowarzyszenie na rzecz Higie-
ny Zdrowia Psychicznego w każ-
dy drugi i czwarty wtorek mie-
siąca o godzinie 16.00 prowa-
dzi spotkania dla rodzin i przy-
jaciół osób po przebytym kry-
zysie psychicznym. Odbywają 
się one w przy ul. Staszica 
4, w pomieszczeniach parafii 
pw. św. Bonifacego. Razem ła-
twiej jest pomóc naszym bli-
skim odnaleźć się w trudnym 
świecie, który zrzucił na nich 
problemy nie do udźwignięcia 
w pojedynkę. Życie jest jak cię-
żar – za ciężki, by go nieść sa-
memu, za duży, bo przysłania 
cel wędrówki, i zbyt zrośnię-
ty z człowiekiem, by móc go 
porzucić. Szczęśliwy, kto znaj-
dzie człowieka, który mu po-
wie: Ponieśmy go razem, bo 
raźniej we dwoje. Gdy ty upad-
niesz czy osłabniesz, ja będę 
dźwigał za nas dwoje... Z tego 
wspólnego, wiernego, serdecz-
nego dźwigania, powoli wyroś-
nie miłość, która pokaże drogę 
do nieba. 

Ks. Lotar Rostek wręcza puchar 
zwycięskiej drużynieAR
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Praca katechety w szkole  
średniej jest ważna, radosna,  
ale i trudna – zwłaszcza,  
gdy brak mu wsparcia ze strony 
wychowawców i nauczycieli  
tej szkoły.

Dlatego tak istotna jest 
wspólnota. Jezus nie obiecał, 
że będzie łatwo, ale mówi: 
„Gdzie dwaj lub trzej zgro-
madzeni w imię moje – tam 
jestem”. Wspólnota w miej-
scu pracy – to ideał, do któ-
rego zawsze zmierzałam. W 
szkole, gdzie wcześniej pra-
cowałam, tak było, ale tam 
katechetom pomagali za-
konnicy i wielu wspaniałych 
świeckich nauczycieli. A w 
nowej szkole…? Rozpoczy-
nając w niej pracę, byłam 
pełna niepokoju, ale też na-
dziei. Nie jest łatwo zaczy-
nać i proponować wiele, gdy 
wszystko jest nowe i niezna-
ne. Tym bardziej niezwykły 
wydaje się splot wydarzeń i 
ich efekt, które są dowodem, 
że to On jest nauczycielem, a 
my Jego narzędziem. Dlate-
go należy Mu ufać w każdych 
okolicznościach. 

Zaczęło się od rekolekcji, 
które mogliśmy zorganizo-
wać dzięki wsparciu probosz-
cza parafii, na terenie której 
znajduje się szkoła. Kupiłam 
w sklepiku parafialnym spo-
rą liczbę  różańców, które na-
stępnie ks. dr Aleksander Ra-
decki poświęcił i pobłogosła-
wił na katechetycznych reko-
lekcjach. Potem wszystko po-
toczyło się błyskawicznie. W 
ciągu tygodnia odbyły się ka-
techezy na temat Objawień 
Matki Bożej, Różańca i zami-
łowaniu Jana Pawła II do tej 
modlitwy. Po tym tygodniu 
zgłosiło się 30 osób z klas 
I–III chętnych do codziennej 
modlitwy jedną tajemnicą w 
intencjach, które same za-
proponują. Łącznie z zatrud-
nionymi w szkole oraz absol-
wentami poprzedniej szko-
ły (gdzie uczyłam 10 lat i 

gdzie prowadziłam dwie ró-
że) zgłosiło się 40 osób.

Nazwa ,,kółko różań-
cowe” niektórych irytu-
je i nie chcą angażować się 
w tę formę modlitwy. Dla-
tego zaproponowałam ucz-
niom spotkania raz w ty-
godniu, na długiej przer- 
wie, w konwencji ,,diakonii 
modlitwy”, które nazwali-
śmy „Nazaret”. Nazaret to ro-
dzina, a potrzeba modlitwy 
za rodziny jest bardzo duża. 
Spotykamy się więc w gronie 
wspólnoty na modlitwie za 
siebie, bliskich, po to by za-
trzymać się nad słowem Bo-
żym, podzielić radością, tro-
skami, planami, pragnienia-
mi. Co miesiąc podajemy no-
we intencje i zmieniamy ta-
jemnice, a raz w tygodniu, 
na długiej przerwie, poznaje-
my się bliżej.

To wielki dar w szkole, 
gdzie młodzież nie doświad-
cza rekolekcji szkolnych i nie 
ma nawet sali katechetycz-
nej. Jestem zdumiona i za-
chwycona moimi uczniami, a 
szczególnie zaangażowaniem 
chłopców – to wielka i piękna 
niespodzianka. Ale na tym nie 
koniec. Mamy wiele planów. 
Pisaliśmy kartki świąteczne 
do pensjonariuszy domów 
pomocy społecznej. Przygo-
towaliśmy się do Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego 
oraz spotkania z misjonarzem 
i Adopcji Serca. Mamy wiele 
pomysłów, ale najważniejsze 
jest to, że wspieramy się w 
codziennych problemach, na 
przykład w nauce.

Moim pragnieniem jest 
by ,,Nazaret” nawiązał du-
chową łączność z patronują-
cą nam Świętą Rodziną i od 
niej uczył się jak żyć, kochać, 
uczyć się i pracować. Zachę-
cam wszystkich zniechęco-
nych i zmęczonych kateche-
tów do zawierzenia swojej 
pracy Maryi i Świętej Rodzi-
nie. 

BOŻENA MORAWSKA
katechetka w IV LO 

we Wrocławiu

W IV LO we Wrocławiu wygrała wspólnota

Nazaret i róże



Gdy na chwilę gasną lampy, kościół 
garnizonowy pw. św. Elżbiety rozjaśnia jedynie 
światło z ulicy. Po chwili na rzutniku pojawiają 
się pierwsze slajdy, stworzenie świata...

Narrator odczytuje początek Księgi Ro-
dzaju. To wprowadzenie do dalszych słowno- 
-muzycznych, a zarazem wizualnych rozwa-
żań... Dość szybko slajdy i komentarze prze-
prowadzają nas do czasu męki Chrystusa.

Dźwięk i obraz

Projekt „Pasja” powstał rok temu. Swoją 
premierę miał w dawnym wrocławskim koś-
ciele ojców Bernardynów, w którym obec-
nie mieści się muzeum architektury. Jak mó-
wią twórcy widowiska, powstało ono z po-
trzeby serca. Pomysł zrodził się w wyobraź-
ni Macieja Nestora z wrocławskiego zespo-
łu Metrospiritualz. – Na co dzień tworzymy 
muzykę klubową – mówi M. Nestor. – Chcie-
liśmy podjąć się czegoś z przesłaniem. Połą-
czyć głębokie treści wielkopostnych pieśni z 
nową formą muzycznego przekazu.

Do lidera Metrospiritualz z czasem dołą-
czyli inni muzycy. Grają właściwie za darmo. 
– Mówimy sobie, że to taka „dziesięcina” dla 
Pana Boga za talenty, które nam dał – mówi 
Barbara Szarejko, dyrygentka chóru Angelus 
biorącego udział w projekcie. Artyści do mu-
zyki i tekstu narratora dodali obraz – slajdy, 
fragmenty filmów obrazujących głównie mę-
kę Jezusa Chrystusa – między innymi z „Pa-
sji” Mela Gibsona.

Przesłanie na dzisiaj

W tym roku zwiększyła się liczba muzy-
ków biorących udział w projekcie. Jak mó-
wią organizatorzy, zdarza się, że ich kole-
dzy z innych zespołów sami dzwonią, chcąc 
przyłączyć się do projektu. – Warto zwrócić 
uwagę na solistów: Olgę Ksenicz, Katarzynę 
Mirowską – wymienia o. Andrzej Bujnowski 
OP, „duchowy” opiekun projektu – to nazwi-
ska znane w świecie muzycznym. W tym ro-
ku dołączył do nich Holender Martijn Krale, 
wokalista zespołów No Longer Music i wroc-
ławskiego Fruhstucka. Jak mówią koledzy, 
obcokrajowiec zakochał się w polskich pieś-
niach pasyjnych.

Choć zmieniają się muzycy – przypomi-
na B. Szarejko – cel pozostaje ten sam: poka-

zać, że eksponowana w Wielkim Poście męka 
Chrystusa nie może przesłonić o wiele waż-
niejszego – Jego zmartwychwstania. Chcemy 
pójść o krok dalej i zmusić do postawienia 
pytania, jaki sens nadaje ono mojemu życiu. 
Dlatego każdy koncert „Pasji” kończy świade-
ctwo członka którejś z katolickich wspólnot, 
dotyczące przemiany jego życia.

Czy aby dla wszystkich?

Wydawałoby się, że nowe aranżacje 
skierowane są do młodych ludzi. Tymcza-
sem już na zeszłoroczne spektakle „Pasji” 
przychodziło dużo osób starszych. – Mie-
liśmy od nich bardzo pozytywne opinie o 
naszej pracy – wspomina M. Nestor. – Je-
śli wsłuchać się w śpiew i muzykę, są one  
bardzo przejmujące.

Spektakl nie przemawia jednak do 
wszystkich. – Nie mogłam się odnaleźć przy 
tej muzyce, dla mnie te teksty zupełnie do 

niej nie pasują – mówi 
Janina Grelkowska, wy-
chodząc po pierwszych 
dwóch pieśniach w no-
wych aranżacjach – ro-
zumiem, że młodych 
może to „ciągnąć”, ale 
do mnie jakoś nie trafia. 
Podobnie jak J. Grelkow-
ska myślało jeszcze kil-
ku słuchaczy. Zdecydo-
wana większość z około 
400-osobowej widowni 

została do końca, mimo że koncert zaczął 
się z ponad 30-minutowym opóźnieniem 
spowodowanym awarią prądu. 

– Dla mnie było to duże przeżycie – 
przyznaje licealistka Kasia Mikus. – Roz-
poznałam teksty Gorzkich Żali, na które 
chodziłam z babcią, gdy byłam jeszcze w 
szkole podstawowej. Tutaj nadal brzmiały 
podniośle mimo zmienionej muzyki.

RADEK MICHALSKI

G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

kw
ie

tn
ia 

20
07

 

VIII

wroclaw@goscniedzielny.pl
WROCŁAWSKI Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław

tel./faks 071 322 30 72, 071 322 37 09, 071 327 11 47
Redagują: ks. Andrzej Małachowski – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Kuba Łukowski, Jolanta Sąsiadek

Nowe brzmienie starych pieśni

Pasja – nie tylko dla młodych

O wokalne tło 
dla solistów zadbał 
chór Angelus  
pod dyrekcją 
Barbary Szarejko.
Z lewej: Jak mówią 
organizatorzy 
koncertu, krzyż 
i cierpienie są tłem 
do rozważania 
zmartwychwstania 
Chrystusa
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NAJBLIŻSZE WYKONANIE 
„PASJI”

w aranżacji Macieja Nestora będzie miało 
miejsce w Oławie. Artyści wystąpią w roczni-
cę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, w koście-
le pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego o godz. 
19.30. Wstęp wolny. Patronat nad muzycz-
nym spektaklem objęła wrocławska redakcja 
„Gościa Niedzielnego”.




