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Pierwsza niedziela 
stycznia już  
od 22 lat gromadzi 
wokół metropolity 
wrocławskiego 
profesorów wyższych 
uczelni stolicy Dolnego 
Śląska. Z inicjatywy 
abp. Mariana 
Gołębiewskiego  
jest też okazją  
do przyznawania 
najlepszym 
studentom specjalnej 
nagrody.

S potkanie opłatkowe rozpoczęło 
się od uroczystej Mszy św. spra-

wowanej w katedrze wrocławskiej 
przez bp. Edwarda Janiaka. Dalsza 
część uroczystości odbyła się w Auli 
Papieskiego Wydziału Teologicznego. 
Abp Marian Gołębiewski życzył 
zebranym mądrości wychwalanej 

przez teksty biblijne. – Ta mądrość 
utożsamiana jest z osobą Jezusa 
Chrystusa. Przekracza ona granice 
i kategorie mądrości czysto ludz-
kiej. Dzięki niej lepiej rozpoznaje-
my sens naszej ludzkiej egzystencji, 
jak również sens istnienia całego 
wszechświata – mówił metropolita 
wrocławski. W imieniu środowiska 

akademickiego życzenia składał rek-
tor Politechniki Wrocławskiej prof. 
Tadeusz Więckowski. W szczegól-
ny sposób dziękował za stypendia 
dla najzdolniejszych studentów 
ufundowane przez abp. Mariana 
Gołębiewskiego i bp. Edwarda 
Janiaka. O stypendystach więcej na 
str. IV. Ks. Andrzej Jerie

Wizyta na najwyższym szczycie

T rzej Królowie przyjechali na 
wielbłądach, niespiesznie, 

zatoczyli krąg przed żłóbkiem, 
a następnie złożyli hołd nowo na-
rodzonej Dziecinie, składając dary: 
mirrę, kadzidło i złoto. Podarunki 
odebrał św. Józef. We Wrocławiu 
Trzech Króli nie zdziwiły ani wie-
żowce w tle szopki, ani gęsty śnieg, 
jaki padał w tym roku podczas ich 
wędrówki do parafii redemptory-
stów. Przybywają w to samo miejsce 
od lat, dzięki uprzejmości sąsiada 
– dyrekcji zoo. Stamtąd też wypoży-
czane są zwierzęta do szopki, w tym 
ulubieniec dzieci – osiołek. 

Uroczystość Trzech Króli przy-
pada, jak wiadomo, 6 stycznia, ale 
w tym roku jest to dzień roboczy, 
dlatego przyjechali oni do re-
demptorystów dwa dni wcześniej 
– w niedzielę. 
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Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego

W świetle mądrości
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Wrocław, parafia pw. MB Pocieszenia, 4 stycznia 2009. W tym roku niebo rozpostarło  
przed Trzema Królami śnieżnobiały kobierzec

W tym roku jedną z laureatek stypendium Metropolity 
Wrocławskiego została studentka Papieskiego Wydziału 
Teologicznego Marta Pietkiewicz

krótko

Powstańcom
Obchody rocznicy 
powstania 
styczniowego rozpoczną 
się we Wrocławiu  
mszą św. w kościele  
ojców karmelitów 
bosych pw. Opieki 
św. józefa przy ul. 
Ołbińskiej o godz. 10.00. 
po eucharystii Andrzej 
kofluk wygłosi prelekcję 
„Wrocław w powstaniu 
styczniowym”. 
O 11.30 uczestnicy 
spotkania wyruszą 
z karmelitańskiego 
kościoła  do gmachu 
głównego Uniwersytetu 
Wrocławskiego – 
idąc ulicami jedności 
narodowej, drobnera, 
przez most Uniwersytecki 
i pl. Uniwersytecki). 
O godz. 12.30 rozpoczną 
się uroczystości pod 
tablicą poświęconą 
studentom Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
poległym w powstaniu 
styczniowym.
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Bp Edward  
Janiak

Święty Bernard mówił, 
że czas jest wart 

tyle, co Bóg, bo przez 
czas można zdobyć 

wieczność,  
można zbliżyć się  

do Boga. (…) Gdybyśmy 
zobaczyli nad brzegiem 

morza człowieka 
rzucającego do wody 

złote kamienie, 
powiedzielibyśmy,  

że to, co robi, nie ma 
sensu. Tymczasem my 

czynimy podobnie. 
Bezcenne dni, godziny, 

tygodnie, trwonimy 
na niczym (…). 

Wykorzystajmy  
czas, cenny jak drogi 

kamień.
Z homilii wygłoszonej  

w czasie Mszy św.  
na zakończenie 2008 r.
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Bal u św. Franciszka
Wrocław. Chary taty w ny 
bal sylwestrowy (na zdjęciu) 
odbył się po raz ósmy w para-
fii pw. św. Franciszka z Asyżu. 
Zorganizowali go Rada Parafialna 
i oddział Akcji Katolickiej. – Nowy 
Rok witało w ten sposób dwa-
dzieścia kilka par. Bawili się bez 

alkoholu, przy „żywej” muzyce w 
wykonaniu zaproszonej orkiestry 
– mówi proboszcz ks. Kazimierz 
Sroka. Pozyskane przy okazji 
zabawy fundusze przeznaczone 
zostaną na prowadzone przez 
oddział Caritas charytatywne 
akcje na terenie parafii. ac
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Znaleźć swoje miejsce
Hala Stulecia. O własnym 
miejscu na ziemi i o miłości, o 
ukrytej w poezji Papuszy tęsk-
nocie za wolnością i budowaniu 
mostu do drugiego człowieka 
– nawet nad najbardziej rwącą 
rzeką – słychać było 4 stycznia w 
czasie premiery oratorium Piotra 
Rubika „Habitat”. Na koncercie (na 
zdjęciu) zabrzmiały także słowa 
kolędy – wykonanej z udziałem 
m.in. beatboxera Bladego Krisa. 
Wśród publiczności, na specjalne 

zaproszenie autora oratorium, 
znaleźli się mieszkańcy domów 
pomocy społecznej oraz wrocław-
skiego schroniska Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. Ci 
ostatni są współtwórcami filmu na 
temat bezdomności pt. „Skopani”, 
do którego Piotr Rubik skompono-
wał ścieżkę dźwiękową. Premiera 
filmu odbędzie się 14 stycznia w 
Browarze Mieszczańskim przy 
ul. Hubskiej we Wrocławiu.
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Łuk na obłokach
Obchody Dnia Judaizmu we 
Wrocławiu – organizowane w 
tym mieście po raz szósty – odbę-
dą się 16 i 17 stycznia pod hasłem 
„Łuk mój kładę na obłoki, aby był 
znakiem przymierza między mną 
a ziemią” (Rdz 9,13). W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowane są 
m.in.: wspólna modlitwa w auli 
PWT we Wrocławiu, prelekcje 
zaproszonych gości (wśród nich 
m.in. rabin Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu Icchak 
Rapoport), wystawa prac wyróż-
nionych w konkursie fotograficz-
nym „Judaizm oczami młodych”, 
stoiska z książkami o tematyce 
judaistycznej oraz potrawami 
żydowskimi, spotkanie kultural-
no-muzyczne (w niedzielę, 17.01). 
Szczegółowe informacje na www.
dzienjudaizmu.pl.

Św. Paweł i fizycy
Ostrów Tumski. Pierwsze 
w now y m roku spotkanie 
z cyklu „Verbum cum Musica” 
odbędzie się w Auli PWT  
11 stycznia o godz. 17.00. Słowo 
o „Świętym Pawle – patronie 
fizyków” wygłosi bp Andrzej 
Siemieniewski. W części muzycz-
nej wystąpi Orkiestra Dęta oraz 
Kwartet Instrumentów Dętych 
z Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Ryszarda Bukowskiego we 
Wrocławiu.

Wrocławski 
Kościół w mediach
Radio i telewi-
zja. Aktualne 
i n for m a c j e  z 
życia archidie-
cezji w rocław-
skiej – i nie tylko 
– znajdziesz na 
falach Katolickiego Radia Rodzina 
(92 FM). Wiadomości na temat 
Kościoła w trzech dolnośląskich 
diecezjach – legnickiej, świd-
nickiej i wrocławskiej – szukaj 
również w TVP3, gdzie w każdą 
sobotę o godz. 16.45 emitowany 
jest program „W kręgu wiary”.
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Jubileusz ks. infułata Adama Drwięgi

Czuję się młodo
70 urodziny 
i jubileusz 45-lecia 
kapłaństwa 
obchodził  
28 grudnia 2008 r. 
ks. infułat Adam 
Drwięga. O bilansie 
ponad 20-letniej 
służby w katedrze 
z jej proboszczem 
rozmawia  
ks. Andrzej Jerie.

Ks. Andrzej Jerie: – Proboszcz 
katedry to funkcja eksponowa-
na i odpowiedzialna, ale jed-
nak pierwszym proboszczem  
jest biskup diecezjalny. Jak 
Ksiądz Infułat z tym się 
czuje?
Ks. Adam Drwięga: – Zdaję 
sobie sprawę z tego, że to jest 
kościół biskupi. Ja jestem jakby 
wykonawcą. Wiadomo jednak, że 
do spraw gospodarczych ksiądz 
arcybiskup się nie miesza. Kiedy 
kard. Gulbinowicz powierzał mi 
tę parafię w 1985 r., naczelnym 
zadaniem było odnowienie wież. 
Zbliżało się tysiąclecie diecezji 
i nie wypadało, żeby katedra 
wyglądała tak, jakby wczoraj 
skończyła się wojna. To było  
najważniejsze zadanie. Za-
wsze gdy mam podjąć jakąś  
poważniejszą decyzję, konsultu-
ję ją z księdzem arcybiskupem, 
przedstawiam mu plany, żeby 
jako gospodarz wiedział, co ro-
bię. Kolejni biskupi mają zaufa-
nie i nie wtrącają się. Mają oka-
zję do wglądu w czasie remontu. 
Pamiętam, kiedy robiłem dach 
na kościele Świętego Krzyża, 
kilka razy ksiądz arcybiskup 
oglądał prace, dyskutowaliśmy. 
Choć wiem, że ordynariusz jest 
szefem, to czuję się jak normal-
ny proboszcz, z tą różnicą, że 
staram się, żeby ksiądz arcybi-
skup o wszystkim na bieżąco 
wiedział. 

Przeprowadził Ksiądz Infułat 
dziesiątki remontów. Z czego jest 
Ksiądz najbardziej dumny?

– Największym wyzwaniem 
były wieże. Zwłaszcza dlatego, że 
kiedy zaczęły się prace, wywią-
zała się dyskusja na temat heł-
mów. Miałem o tyle uproszczoną 
drogę, że projekt autorstwa prof. 
Małachowicza z lat siedemdzie-
siątych już był. Ksiądz kardynał 
był zdania, że skoro katedra jest 
gotycka, to hełmy powinny być też 
gotyckie. Przez te dyskusje jakoś 
przebrnęliśmy. Prace rozpoczę-
ły się w 1986 r., a już 13 sierpnia 
1991 r. hełmy zostały wyniesione 
na szczyt i teraz od posadzki do 
krzyża na szczycie katedra ma 
wysokość 100 m. Myślałem, że 
po tych hełmach można będzie 
troszkę zwolnić tempo, a okazało 
się, że prace goniły prace. Zaczęły 
się odrywać kawałki piaskowco-
we od wież. Dlatego podjąłem się 
remontu elewacji. To się udało. 
Kaplice barokowe też wymagały 
odnowienia. Od 23 lat, odkąd je-
stem tu proboszczem, nie ma dnia, 
żeby jakaś ekipa czegoś nie robiła. 
Czasem kilka na raz. Zwłaszcza 
że pod tym względem jestem 
najbogatszym proboszczem we 
Wrocławiu. Mam trzy kościoły. 

Wszystkie z XIII w. W ko-
ściele Świętego Krzyża 
największą inwestycją 
były 48-głosowe orga-
ny. Nigdy mi się nie śni-
ło, że w górnym kościele 
będzie taki koncertowy 
instrument. Była też 
wielka potrzeba witraży. Zrobi-
liśmy 540 metrów kwadratowych 
okien. Można by obdzielić kilka 
kościołów. Ale chyba największą 
inwestycją było pokrycie zabyt-
kową, sprowadzoną z Bawarii, da-
chówką dachu kościoła Świętego 
Krzyża. Całość kosztowała 2,6 mln 
złotych. Było to możliwe dzięki 
pomocy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz 
naszego miasta. Właściwie jestem 
dumny ze wszystkiego.

Jakie plany na przyszłość?
– Dokończyć elewację kościo-

ła św. Idziego i katedry. Są też 
bardzo poważne plany dotyczą-
ce organów katedralnych, które 
mają 152 głosy. Jednak nigdy się 
ich nie wykorzystuje. Myślimy 
o odsłonięciu okna. Trwa dysku-
sja na ten temat. 

Nikt nie chce wierzyć, że Ksiądz 
ma 70 lat. Jak przy takiej 

aktywności utrzymać 
tak dobrą formę?

– Ja może wyglądam 
na człowieka zdrowego, 
ale nie radzę zaglądać 
w w yniki badań. Od 
ponad 20 lat nie mam 
jednej nerki, ale dzię-

ki Bogu jestem aktywny. Może 
dlatego, że kiedyś czynnie upra-
wiałem sport. Grałem w piłkę. 
Staram się też walczyć z nadwa-
gą. Gimnastyka i chyba… Boża 
opieka. Ja sam nie wierzę, że mam 
70 lat. Mam młodych wikarych. 
Oni mnie odmładzają. Cały czas 
jest kontakt z młodymi i człowiek 
czuje się młody.

Ma Ksiądz jeszcze jakieś 
marzenia?

– Chciałbym na emeryturze 
jeszcze trochę się napatrzeć na 
swoje dzieło i na to, jak mój na-
stępca będzie je kontynuował. 
Chciałbym też jeszcze nieco 
pozwiedzać. Zawsze była pra-
ca, praca i praca. Często kosz-
tem urlopu. W tym roku po raz 
pierwszy byłem na drugiej pół-
kuli, z pielgrzymką w Meksyku. 
Mam nadzieję, że jeszcze coś uda 
mi się zobaczyć.
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28 grudnia 
2008 r. 

Jubileuszowe 
uroczystości 
ks. infułata 

Adama Drwięgi 
w katedrze
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Zdolni, utalentowani, 
z najlepszymi 
wynikami 
w nauce, a do tego 
zaangażowani 
w pracę dla innych. 
Tacy powinni 
być kandydaci do 
Nagrody Metropolity 
Wrocławskiego. 
Prezentujemy ich 
sylwetki.

Natalia Majewska, student-
ka IV roku na Wydziale Instru-
mentalnym Akademii Muzycznej. 
Uczestniczka wielu konkursów 
ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Laureatka m.in. II i III na-
grody w Konkursie Bachowskim 
im. Stanisława Hajzera w Zielonej 
Górze, II nagrody na VII Między-
narodowym Konkursie Młodych 
Skrzypków im. Josefa Muziky 
w Czechach, a także I nagrody 
w Konkursie Małych Form In-
strumentalnych organizowanym 
przez Wrocławską Akademię 
Muzyczną. 

Weronika Kowalska, stu-
dentka II roku grafiki i sztuki 
mediów na Akademii Sztuk Pięk-
nych. W dotychczasowym prze-
biegu studiów szczyci się średnią 
ocen 5,08. Jej wykładowcy mówią 
o niej: „twórcza, konsekwentna 
w dążeniach, otwarta na komen-
tarz, zaangażowana społecznie, 
dobry duch grupy studenckiej”. 

Szymon Paleczek, student 
III roku filologii angielskiej 
i I roku iberystyki na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Wykła-
dowcy opisują go jako studenta 
obdarzonego wybitnymi zdolno-
ściami filologicznymi i bystrym, 
dociekliwym umysłem. W ich 
opinii jest człowiekiem o szero-
kich, interdyscyplinarnych za-
interesowaniach. – Niewiele jest 
osobowości, które w tak młodym 
wieku zachwycają swoją ogromną 
erudycją i w których chcielibyśmy 

pokładać przyszłość naszej filolo-
gii – pisze w opinii o S. Paleczce dr 
Marlena Krupa z Zakładu Ibery-
styki Instytutu Filologii Romań-
skiej UWr. W pierwszych dwóch 
latach studiów Szymon miał naj-
wyższą średnią ocen. Jest już auto-
rem publikacji ocenianych przez 
wykładowców jako „prezentujące 
bardzo wysoki poziom naukowy”. 
Umiejętnie łączy aktywność in-
telektualną z zaangażowaniem 
społecznym, zwłaszcza na rzecz 
środowiska lokalnego Trzebnicy, 
z której pochodzi. 

Alicja Szulakowska, stu-
dentka V roku Akademii Medycz-
nej. Jej profesorowie podkreślają, 
że jest osobą zdolną, sumienną 
i obowiązkową. Jej praca licencjac-
ka została opublikowana w cza-
sopiśmie naukowym „Advances 
in Clinical and Experimental 
Medicine”. Jest przewodniczącą 
koła naukowego przy Zakładzie 

Biomedycznych Analiz Środowi-
skowych. Działalność naukową 
łączy z zaangażowaniem dla in-
nych. M.in. prowadzi dziecięco- 
-młodzieżową scholę w parafii pw. 
św. Mikołaja w Wilkowie. 

Marta Pietkiewicz, student-
ka V roku teologii na Papieskim 
Wydziale Teologicznym i III roku 
filologii niderlandzkiej na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Laureatka 
nagrody Rektora PWT za najwyż-
szą średnią ocen w zeszłym roku 
akademickim. Zaangażowana 
w działalność studencką na wy-
dziale teologicznym. Pracuje jako 
reporterka w Katolickim Radiu 
Rodzina i jako wychowawczyni 
na koloniach organizowanych 
przez Caritas. Jest zaangażowa-
na w działalności duszpaster-
stwa akademickiego „Przystań” 
i w organizację Dnia Judaizmu 
w Kościele katolickim w ramach 
stowarzyszenia�„Chaverim”.�� •

Laureaci Nagrody Metropolity Wrocławskiego

Najlepsi z najlepszych
Nagroda
O przyznaniu nagrody 
metropolity Wrocławskiego 
decyduje kapituła  
na podstawie wniosków 
przedkładanych  
przez uczelnie. W tym  
roku zostało 
przedstawionych 74 
kandydatów. kryterium 
wyboru są wysokie 
kwalifikacje i kompetencje 
zdobyte podczas 
dotychczasowych studiów, 
które wyrażają się  
m.in. w wysokiej średniej 
ocen w minionych  
latach akademickich. 
ponadto kapituła 
bierze pod uwagę także 
zaangażowanie społeczne 
zaproponowanych 
studentów. 

Laureaci nagrody z abp. Marianem Gołębiewskim: (od lewej) Alicja Szulakowska, Marta Pietkiewicz, 
Weronika Kowalska i Szymon Paleczek
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Urząd Gminy w Krośnicach, parafia św. 
Maksymiliana w Krośnicach i Dom Kultury 
w Krośnicach zapraszają do udziału w kolej-
nej edycji Konkursu Poetyckiego „O ludzką 
twarz człowieka”. 

W konkursie mogą brać udział twórcy 
zrzeszeni i niezrzeszeni, debiutanci i 

twórcy z określonym dorobkiem artystycz-
nym. Warunkiem udziału w konkursie jest 
nadesłanie zestawu wierszy złożonego z 
czterech tekstów w czterech egzemplarzach 
maszynopisu. Nadesłanie wierszy nagradza-
nych w innych konkursach lub już druko-
wanych spowoduje dyskwalifikację autora. 
Wiersze powinny być opatrzone godłem. 
Tym samym godłem powinna być opatrzo-
na koperta zawierająca dane autora: imię i 

nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy 
i e-mailowy, numer telefonu, krótką infor-
mację o autorze.

Wiersze można nadsyłać do 24 maja 2009 
roku. Uroczysty finał odbędzie się w Krośni-
cach 19 września 2009 r. Organizatorzy prze-
widują nagrody główne (pieniężne) i wyróż-
nienia (nagrody rzeczowe). Ponadto wszyscy 
laureaci otrzymają zwrot kosztów podróży. O 
rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne 
jury. W konkursie przewidziane są trzy ka-
tegorie: 1. kategoria młodzieżowa (do 18 lat); 
2. kategoria ogólna; 3. kategoria regionalna (o 
zakwalifikowaniu do niej decyduje przysła-
nie wierszy o ziemi krośnicko-milickiej albo 
fakt zamieszkiwania przez autora w powiecie 
milickim lub w okolicznych powiatach – cho-
dzi o wypromowanie miejscowych twórców). 

Nadesłanie wierszy oznacza zgodę autora na 
nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie 
lub okolicznościowym tomiku. Organizato-
rzy nie przewidują możliwości prowadzenia 
korespondencji z uczestnikami konkursu, 
indywidualnego powiadamiania wszystkich 
uczestników czy też możliwości odsyłania 
nadesłanych�wierszy.� •

Wiersze należy nadsyłać na adres: 
ks. Wacław buryła, 
ul. polna 2, 56-320 krośnice, 
z dopiskiem na kopercie:  
kmŁ (kategoria młodzieżowa);  
kOg (kategoria ogólna);  
kreg (kategoria regionalna).  
tel.: 0 693 104 588 lub 071 38 30 913  
(wieczorami); a-mail; wacburyla@wp.pl.

pod
patronatem
„Gościa”

Do Betlejem z prezentami
Niedawno spoglądaliśmy na Mędrców nio-

sących swoje dary Chrystusowi, tymczasem 
okazuje się, że osób, które chcą Mu coś poda-
rować, jest więcej. Z wrocławskiego Zespołu 
Szkół nr 11 otrzymaliśmy listy dzieci, które 
przygotowały dla Jezusa specjalne podarunki. 
Oto fragment jednej z prac:

list@goscniedzielny.pl

listy

700-lecie paulinów 
Ojcowie paulini zapraszają do wrocław-

skiej „małej Jasnej Góry” przy ul. św. Anto-
niego 30, gdzie – w klimacie Dzielnicy Czte-
rech Świątyń – świętować będą zakończenie 
jubileuszu 700-lecia zatwierdzenia zakonu 
przez Stolicę Apostolską. W czasie obcho-
dów zaplanowano spotkania z duchownymi 
z Kościołów ewangelickiego i prawosławnego 
oraz z rabinem.

Program jubileuszu:

15 stycznia (czwartek), uroczystość 
św. Pawła Pustelnika

17.00 – wykład „Śladami rozwoju Pauli-
nów”, o. Dariusz Cichor, definitor generalny 
Zakonu Paulinów;

18.00 – Msza św. ku czci św. Pawła Pustel-
nika, o. Dariusz Cichor; koncert.

16 stycznia (piątek), święto Królowej 
Pustelników

17.00 – wykład „Eremici Kościoła prawo-
sławnego”, abp  Jeremiasz;

18.00 – Msza św. Maryi Królowej Pustelni-
ków, ks. Marian Biskup – dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Archidiecezji Wrocław-
skiej, koncert.

17 stycznia (sobota), św. Antoniego, 
pustelnika

17.00 – wykład „Duchowość Pustyni” 
w nauczaniu Kościoła Luterańskiego, bp 
Ryszard Bogusz;

18.00 – Msza św. ku czci św. Antoniego, 
ks. Adam Łużniak, rektor Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu, koncert.

18 stycznia (niedziela), zewnętrzna 
uroczystość św. Pawła Pustelnika

12.00 – uroczysta Eucharystia, ks. kard. 
H. Gulbinowicz;

16.00 – nabożeństwo „Pawełki” z błogo-
sławieństwem dzieci;

17.00 – wykład: „Pustynia i pustelnicy 
w Biblii”, rabin Icchak Rapoport, koncert.

� •

Zapraszamy

Konkurs poetycki

O ludzką twarz człowieka

Fragment listu Michała Ojciec przeor Mariusz Tabulski OSPPE 
z relikwiami św. Pawła Pustelnika
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M ieszkańcom Wro-
cławia i okolic nie 
trzeba wyjaśniać, 
czym są Europejskie 

Spotkania Młodych organizo-
wane przez Wspólnotę z Taizé. 
Stolica Dolnego Śląska gościła 
młodych Europejczyków już dwa 
razy – w 1989 i 1995 r. 

Coś o tym wiemy
Wiemy dobrze, czym jest takie 

spotkanie dla diecezji. Jak bardzo 
czas przygotowań ożywia i mobi-
lizuje parafie. Często młodzi lu-
dzie, którzy na co dzień mijają się 
jedynie na ulicy, pod pretekstem 
przygotowań do przy-
jęcia pielgrzymów po 
raz pierwszy spotykają 
się w parafii i zaczynają 
razem coś robić. Znale-
zienie rodzin gotowych 
przyjąć młodych w swo-
ich domach jest wiel-
kim wyzwaniem dla 

parafialnych grup przygotowań. 
Tak było też pod koniec ubiegłego 
roku w stolicy Belgii, Brukseli. 
– Dziś wieczorem Bóg patrzy na 
nas i raduje się – mówił podczas 
wieczornej modlitwy, drugiego 
dnia spotkania, kard. Godfried 
Danneels. – Tak, Bóg raduje się, wi-
dząc tę żywą przypowieść o nowej 
rodzinie ludzkiej, którą tworzymy. 
Ponad 40 tys. młodych ludzi złączo-
nych w modlitwie, ciszy i w pokoju 
serca. Tak, Bóg dziś wieczorem się 
uśmiecha. 

Wśród tych 40 tysięcy było po-
nad 9 tys. Polaków, w tym blisko 
600 mieszkańców naszej diecezji. 

Tradycyjnie już wielu 
przyjechało wcześniej, 
żeby pomóc w organiza-
cji. Tak zrobiła też Anna 
Chomicka z Oławy. To 
już siódme ESM, w któ-
rym uczestniczy. Zawsze 
w tzw. grupie pracy. 
Dlaczego? – To okazja 

przeżyć w tej atmosferze dwa 
dni dłużej – mówi Anna. – Żeby 
się pomodlić, znaleźć w sobie spo-
kój, a także pomóc braciom z Taizé 
przygotować spotkanie, przywi-
tać przyjeżdżających Polaków. 

Praca, która daje radość
Całe wydarzenie nie mogłoby 

się odbyć bez setek młodych ludzi 
gotowych pomagać w przygotowa-
niach. Wielu uczestników decydu-
je się podjąć odpowiedzialność 
za jakąś małą część organizacji 
przedsięwzięcia. Dzięki temu 
może odbyć się wielotysięczne, 
skomplikowane logistycznie 
wydarzenie. Jednak dla młodych 
to, co nazywają „pracą”, nie jest 
jakimś przykrym obowiązkiem. 
Wykonują ją z radością i entu-
zjazmem. – Śpiewamy, tańczy-
my i przy okazji dajemy herba-
tę – mówi Natalia z Bolesławca, 
która pracuje przy rozdawaniu 
ciepłego napoju. – Praca nie jest 

Bóg się uśmiecha
Taizé. Wspólna 
modlitwa, 
gościnność 
i zaufanie – tym 
żyła Bruksela  
od 29 grudnia 
2008 r.  
do 2 stycznia  
2009 r. 
W przyszłym 
roku kolej  
na Poznań.

tekst
Karol Białkowski 
ks. Andrzej Jerie

wroclaw@goscniedzielny.pl

W spotkaniu 
uczestniczyło 
ponad 9 tys. 
Polaków, w tym 
blisko 600 
młodych ludzi 
z naszej diecezji
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ciężka – przyznaje Anna 
z Oławy. – Sami młodzi 
ludzie. Mamy kilka go-
dzin na to, żeby się po-
znać i zgrać ze sobą. My-
ślę, że to dobry sposób przeżycia 
spotkania – dodaje. Jej zdaniem, 
to, co przyciąga młodych na spo-
tkania organizowane przez braci 
z Taizé, to modlitwa, możliwość 
szukania wewnętrznego spokoju 
i oderwania od codziennego życia, 
problemów pracy, nauki. – To pięć 
dni, które można spędzić zupełnie 
inaczej i które mogą odmienić ży-
cie – mówi A. Chomicka.

W parafiach
Program spotkania jest pro-

sty. Wystarczy wejść w rytm dnia 
wyznaczany przez modlitwę, po-
siłki i spotkania, a pięć dni minie 
jak mgnienie oka. Wszystko za-
czyna się rano w parafiach, które 
goszczą młodych. Tu miejscowe 
grupy przygotowują modlitwę po-
ranną. W każdej parafii wygląda 
ona trochę inaczej. Wszystkich łą-
czą jednak piękne śpiewy z Taizé 
i długa chwila ciszy. Zaraz potem, 
jeszcze w parafiach, odbywają się 
spotkania w małych grupach. 
Do rozważenia przygotowany 
jest fragment z Pisma Świętego 
i urywek z listu br. Aloisa, prze-
ora Wspólnoty z Taizé. Grupy są 
międzynarodowe, wielojęzyczne. 
Wyrażenie swoich przemyśleń, 
dzielenie się życiowymi doświad-
czeniami nie zawsze jest łatwe. 
Jednak próba znalezienia pro-
stych słów do opisania tego, co naj-
ważniejsze, jest często niezwykle 
odkrywczym doświadczeniem. 
Właśnie podczas spotkań w ma-
łych grupach młodzi poznają się 
nawzajem. Przełamują stereotypy 

i uprzedzenia. Jednak 
te spotkania nie mogą 
trwać zbyt długo. 

Trzeba zbierać się i je-
chać na obiad i modlitwę 

południową do hal Brussel Expo. 
To modlitwa zebranych razem 
tysięcy młodych ludzi robi chy-
ba największe wrażenie podczas 
Europejskich Spotkań Młodych. 
– Tyle tysięcy młodych ludzi mo-
dli się w jednym miejscu – mówi 
Ania Rak z Radwanic. – Wszyscy 
siedzą na podłodze i nie czuje się 
tu żadnych podziałów, ale pokój, 
radość i entuzjazm; przekonanie, 
że można wierzyć i żyć wiarą.  
Taizé pokazuje młodą, żywą wiarę 
w ludziach. 

Warsztaty
Popołudnie to czas warsz-

tatów tematycznych. Można na 
przykład spotkać się z komisa-
rzem europejskim Janem Figelem 
i posłuchać jego refleksji o Wspól-
nocie Europejskiej wobec młod-
szego pokolenia albo zobaczyć, 
jak młodzi muzułmanie i chrze-
ścijanie w Brukseli spotykają się, 
by poznać się nawzajem, dzielić 
doświadczeniami i wymieniać my-
śli. Kto chce trochę pozwiedzać, 
może wziąć udział w spacerze po 
starówce Brukseli. Nie ma na to 
jednak za wiele czasu, bo trzeba 
wracać do hal na kolację i modli-
twę wieczorną. To chwila zatrzy-
mania się, podsumowania dnia, 
refleksji i wysłuchania słów br. 
Aloisa. – Obecnie, gdy dla wielu 
ludzi na horyzoncie pojawiają się 
ciemne chmury, ważne jest, byśmy 
byli razem, by przypominać sobie 
o nadziei, która nas ożywia – mó-
wił podczas pierwszej wieczornej 
modlitwy przeor Taizé. – Nadzieja 

ta istnieje dzięki przekonaniu, że 
między ludźmi może narodzić się 
nowy rodzaj braterstwa; że nowy 
rodzaj solidarności może odnowić 
nasze życie społeczne.

Z Afryki
Brat Alois dzielił się m.in. 

swoimi refleksjami na temat 
spotkania, jakie Wspólnota zor-
ganizowała w listopadzie w sto-
licy Kenii, Nairobi. – Do Nairobi 
przyjechało 7 tys. młodych ludzi 
z 15 krajów Afryki, a także z in-
nych kontynentów – opowiadał. 
– Cieszyliśmy się widząc, jak piel-
grzymka zaufania rozszerza się 
na Afrykę. Dzięki temu spotkaniu 
chcieliśmy mieć udział w tworze-
niu braterskich więzi niezależ-
nie od zranień, do których doszło 
w historii czy też powstałych na 
skutek braku kontaktu między 
narodami. Pomimo głębokich ran 
dzielących kontynent afrykański 
wielu ludzi nadal odważnie kon-
tynuuje poszukiwania pojednania 
i pokoju. W przypadku chrześci-
jan chodzi o wytrwanie w nadziei, 
że więź powstała na skutek chrztu 
w Chrystusie jest silniejsza niż 
wszelkie podziały.

Brat Alois przekazał także 
prośbę o modlitwę młodych Afry-
kańczyków z Rwandy. „Powiedzcie 
w Europie, by modlono się za mło-
dych z Rwandy. Bezrobocie sieje 
u nas spustoszenie, a wszyscy ci, 
którzy w czasie ludobójstwa do-
znali przeróżnych cierpień, nie po-
trafią już wierzyć ani w Boga, ani 
nawet we własne życie” – wyznała 
przeorowi Taizé Klarysa z Rwan-
dy. Afrykańskie spotkanie było 
też motywem przewodnim listu, 
który otrzymali wszyscy uczest-
nicy spotkania. 

Wieczorna modlitwa nie koń-
czy się od razu. Wielu młodych 
zostaje, żeby modlić się przy wy-
stawionym do adoracji krzyżu. 
Jednak większość wraca do ro-
dzin, które ich goszczą. To jeszcze 
jeden ważny element spotkania 
– gościnność. Magda Dec, która na 
ESM jeździ od siedmiu lat, twier-
dzi, że każde jest dla niej nowym 
odkryciem. – Spotyka się bardzo 
różnych ludzi i jest to niezwykle 
budujące – przyznaje. – Miesz-
kam w rodzinie, która przyjęła 
siedmiu Polaków. Mają pięcioro 
dzieci, w tym jedną dziewczynkę 
adoptowaną, czarnoskórą. Pani 
udziela się bardzo w parafii. Dom 
jest ciepły i kochany. Zostaliśmy 
tu niezwykle serdecznie przyjęci 
– opowiada o swojej belgijskiej 
rodzinie Magda.

Dla Polaków spotkanie 
w Brukseli przyniosło jeszcze jed-
ną radość. Za rok to my będziemy 
organizatorami tego wydarzenia. 
Na miejsce 32. Europejskiego Spo-
tkania Młodych bracia z Taizé wy-
brali Poznań. – Taizé żywi wielką 
sympatię do Polski – powiedział  
brat Alois. – Sam brat Roger był 
bardzo przywiązany do waszego 
kraju, dokąd wielokrotnie przy-
bywał, również do Poznania. 
Podziwiał wielką wiarę narodu 
polskiego, tę wiarę, która pozwoli-
ła ludziom na przetrwanie najgor-
szych prób i która w przeszłości 
scaliła wasz naród.

Z Wrocławia do Poznania nie 
jest daleko. Miejmy nadzieję, że 
wielu młodych z naszej diecezji 
przywita 2010 rok w tej samej, 
pełnej modlitwy, pokoju i nadziei 
atmosferze, jaką cieszyliśmy się 
w tym roku w Brukseli.

� •

Wspólna 
modlitwa 
w halach 
Brussel Expo
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Pomysł, który się sprawdził

A Wieczory 
trwają

Powstały jako jedna z form 
przygotowania do jubileuszu 
1000-lecia biskupstwa i miasta, 
obchodzonego we Wrocławiu 
w 2000 r. Miały odbywać się 
przez rok; gromadzą tłumy 
słuchaczy już od 10 lat.

N a grudniowym Wieczorze Tumskim, 
który miał być ostatni, spytałem: Czy 

chcecie, żeby Wieczory trwały? Owacja, któ-
ra wybuchła, sprawiła, że dziś znów się tu 
gromadzimy – mówił Stanisław Rybarczyk na 
jubileuszowym spotkaniu w auli Papieskiego 
Wydziału Teologicznego.

Aula oraz kościoły Ostrowa Tumskiego 
od 10 lat – zwykle w ostatnią niedzielę mie-
siąca – wypełniają się wiernymi słuchacza-
mi wieczornych koncertów i prelekcji. Ich 
popularność przerosła najśmielsze oczeki-
wania organizatorów. I wcale nie maleje. Na 
jubileuszowym Wieczorze publiczność rów-
nież dopisała. Prof. Wiesław Hejno – reżyser, 

profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej we Wrocławiu, wieloletni dyrektor Wro-
cławskiego Teatru Lalek – przedstawił wykład 
zatytułowany „Boże Narodzenie w tradycji, 
poezji i teatrze”. W części muzycznej za-
brzmiały kolędy i pastorałki, a wśród nich te, 
które usłyszeli przed 10 laty goście pierwszych 
Wieczorów Tumskich, oraz utwory w nowych 
opracowaniach kompozytorów wrocławskich, 
napisanych specjalnie na jubileuszowy kon-
cert. Wykonali je Jarosława Walczak-Prus – 
sopran (która wystąpiła także na pierwszym 
Wieczorze) oraz Chór i Orkiestra Kameralna 
Pro Arte pod dyrekcją Stanisława Rybarczy-
ka. W programie znalazły się opracowania 
Rafała Augustyna, Piotra Drożdżewskiego, 
Mirosława Gąsieńca, Tomasza Kulikowskiego, 
Sławomira Kupczaka, Lucjana Laprusa, Wło-
dzimierza Szomańskiego, Leszka Wisłockiego 
i Jacka Zameckiego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. bp 
Edward Janiak, który udzielił organizatorom 
i publiczności błogosławieństwa na kolejne 
lata spotkań z muzyką i słowem, oraz rektor 
PWT ks. prof. Waldemar Irek.

Agata Combik

Wpisane w pejzaż miasta
– Wieczory tumskie w zamyśle 
organizatorów miały poruszać 
najważniejsze dla człowieka 
przełomu wieków problemy. 
i tak się stało. W sercu 
Wrocławia, na Ostrowie 

tumskim, rozpoczęły się, organizowane  
na najwyższym poziomie, spotkania  
ze słowem i muzyką. Wpisują się 
znakomicie w pejzaż wrocławskiej kultury, 
w pejzaż jej przeszłości i przyszłości, 
w klimat tolerancji i wzajemnego 
szacunku, w twórczą i wielobarwną ideę 
miasta spotkań.
 zostały objęte patronatem przez 
metropolitę Wrocławskiego, prezydenta 
Wrocławia, marszałka Województwa 
dolnośląskiego i Wojewodę 
dolnośląskiego. 
przez 10 lat w zabytkowych wnętrzach 
Ostrowa tumskiego gościliśmy 
znakomitych gości, wśród nich stefanię 
Woytowicz, Aleksandrę kurzak, stefana 
stuligrosza, joachima grubicha, marka 
pijarowskiego, Andrzeja chorosińskiego, 
ks. zdzisława peszkowskiego, jana miodka, 
jana peszka, o. jacka salija i wielu, wielu 
innych. gościliśmy artystów z różnych 
krajów europejskich, m. in. sławny 
kreuzchor z drezna i chór z angielskiego 
eton, a także pozaeuropejskich, wśród nich 
egzotyczny chór z rpA.
W ramach Wieczorów odbyły się spotkania 
poświęcone problematyce duchowej, 
wieczory historyczne i ekumeniczne oraz 
przybliżające wielkie sylwetki świętych, 
artystów i duchownych. W pamięci 
pozostały wieczory dedykowane janowi 
pawłowi ii: ten na 25-lecie pontyfikatu, 
podczas którego młodzi wrocławianie 
śpiewali dla papieża, i ten związany 
z jego odejściem, w kwietniu 2005 r., 
z przejmującym „tryptykiem rzymskim” 
śpiewanym przez stanisława soykę. 
przez minione lata organizacją Wieczorów 
zajmowały się papieski Wydział teologiczny 
we Wrocławiu, fundacja prO Arte, 
wrocławska redakcja „gościa niedzielnego”, 
Agencje Artystyczne „Wieczory tumskie” 
i „Art & business direction”.
Współpracowali ze sobą, tworząc 
poszczególne Wieczory, m.in. bp ignacy 
dec, ks. red. janusz gorczyca, elżbieta 
szomańska, ks. prof. norbert jonek, janina 
domaszewicz-czajka, ks. prof. józef pater, 
Agnieszka Ostapowicz-rybarczyk, ks. prof. 
Andrzej małachowski, ks. prof. Waldemar 
irek, ks. dr Andrzej tomko, niżej podpisany 
i wielu innych oddanych sprawie ludzi, 
którym gorąco dziękujemy. 

Stanisław Rybarczyk
dyrektor artystyczny  
Wieczorów tumskichJubileuszowy koncert
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