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Poświęcenie kamienia węgielnego pod wrocławski stadion

Euro 2012 z błogosławieństwem

900 lat

– To największa
kubatura, jaką miała
jakakolwiek budowla
we Wrocławiu –
zapewnia prezydent
Dutkiewicz.
Obiekt będzie
podświetlany,
wielofunkcyjny,
z dobrym połączeniem
z miastem. Otwarcie
planowane jest
za półtora roku.

U

roczyste podpisanie aktu
erekcyjnego i wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę
stadionu na Euro 2012 odbyło się 5
czerwca. Prezydent Wrocławia Rafał
Dutkiewicz obiecywał, że za półtora roku spotkamy się na otwarciu
obiektu. Kamień węgielny, w obecności kard. Henryka Gulbinowicza,
pobłogosławił bp Edward Janiak,

ks. Andrzej Jerie

Psie Pole. Wrocławska
dzielnica świętowała
swoje 900-lecie. Z tej
okazji 5 czerwca w auli
Lotniczych Zakładów
Naukowych odbyła się
okolicznościowa sesja
naukowa, a 6 czerwca –
festyn osiedlowy.
Obchody rozpoczęła
polowa Msza św.
pod przewodnictwem
ks. Józefa Lenarta.
W ramach festynu
można było zobaczyć
m.in. inscenizację
bitwy pod Psim
Polem, pokaz walki
konnej i pieszej,
prezentację tańców
dawnych oraz spotkać
się z gwiazdami polskiej
koszykówki.
Swoje programy
prezentowały szkoły
i przedszkola.
Czworonogi startowały
w konkursie
„Najbardziej psiopolski
pies”.

Bp E. Janiak święci kapsułę z przedmiotami dokumentującymi historię
Wrocławia, która została umieszczona w kamieniu węgielnym

przypominając, że ludzki trud
jest daremny, „jeżeli Pan domu nie
zbuduje”.
– Jesteśmy tutaj, aby wypraszać
Boże błogosławieństwo dla pracy
rąk ludzkich i dla tej odważnej myśli, jaka się zrodziła tu, we Wrocławiu. Chcemy pamiętać o wszystkich,

którzy będą pracować i wykonywać
ten obiekt – mówił bp Janiak. Kard.
Gulbinowicz życzył, żeby stadion służył regionowi i całej Europie. Stronę
rządową reprezentowali wicepremier
Grzegorz Schetyna i minister sportu
Mirosław Drzewiecki.
Ks. Andrzej Jerie

Fontanna wolności – piękna i... niebezpieczna

W

Agata Combik

Wrocław. Multimedialna fontanna ma stać się kolejnym symbolem miasta

Agata Combik
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yfruwały z niej ptaki, wyrastały krajobrazy, wirowały
sprężyny i strzelały płomienie. Po
fontannie przy Hali Stulecia od początku spodziewano się wiele, ale
gdy trysnęła uroczyście 4 czerwca,
w rocznicę wyborów 1989 r., i tak
wprawiła z zdumienie tłumy widzów. Kilkaset dysz strzelających
wodą, wspartych muzyką i światłem, spełniło swe zadanie. Niestety,
nie wszystkie niespodzianki były
miłe – dwóch wrocławian zraniły
petardy, a jadąca karetka miała problem z dotarciem do nich. Mimo że
po zakończonym widowisku wielu
widzów pozostało jeszcze długo przy
szemrzącej fontannie, w okolicy natychmiast utworzył się gigantyczny
korek. Czy aby nowa atrakcja miasta
nie dostarcza nam zbyt wielu mocnych wrażeń?
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Tadeusz Jakubowski

Sobótka. Mszą św., koncelebrowaną pod przewodnictwem rektora PWT ks. prof. Waldemara
Irka (na zdjęciu), rozpoczęła się X
Pielgrzymka Akcji Katolickiej do

Czerwiec z widelcem
Sanktuarium Matki Bożej Matki
Nowej Ewangelizacji w Sobótce, na którą przybyło ponad 120
członków AK z całej diecezji. Pielgrzymi dziękowali Panu Bogu za
działalność Akcji w Polsce i archidiecezji. Homilia ks. rektora była
poświęcona duchowości człowieka
świeckiego, budowanej na wzajemnym uzupełnianiu się kobiety
i mężczyzny, będącej podstawą
rodziny. Wezwaniem do tworzenia nowych kręgów socjalizacyjnych, jako głównego zadania dla
członków Akcji Katolickiej, zakończył ks. rektor okolicznościowy
wykład. Po wręczeniu dyplomów
uczestnikom Studium Społecznego
pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
Tadeusz Jakubowski

Przygoda z Panem Bogiem
się do objęcia swoich funkcji podczas dziewięciomiesięcznych
kursów, organizowanych pod kierunkiem ks. Mirosławia Dziegińskiego, diecezjalnego duszpasterza
LSO, przy współpracy Metropolitalnego Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. Abp
M. Gołębiewski wyraził wdzięczność rodzicom nowych lektorów
i ceremoniarzy za ich wychowanie
religijne. Arcybiskup wspomniał
również, że dla dużej części kapłanów – także dla niego samego –
przygoda ze służbą Panu Bogu
rozpoczynała się w parafialnym
gronie ministrantów.
kł
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Kuba Łukowski

Wrocław. 45 ceremoniarzy i 72
lektorów promował abp Marian
Gołębiewski 6 czerwca, podczas
uroczystej Eucharystii w kościele
pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu. Obrzęd promocji lektorów
rozpoczął się błogosławieństwem
alb i krzyży, które będą ich wyróżniać w parafialnych gronach
ministrantów. Ceremoniarz to
najwyższy stopień w hierarchii
liturgicznej służby ołtarza. Do jego
zadań należy m.in. pomoc kapłanowi przy obsłudze mszału – księgi, używanej przy sprawowaniu
Mszy św. Zarówno lektorzy, jak
i ceremoniarze przygotowywali

– Przyjmijcie księgę Pisma Świętego i wiernie przekazujcie Słowo
Boże – z takim poleceniem zwrócił się abp M. Gołębiewski do
wszystkich nowo promowanych lektorów

Wrocław. – Pierwszy kamień
z muru berlińskiego wypchnęli
właśnie Polacy – mówił prezydent
Rafał Dutkiewicz 4 czerwca na
wrocławskim rynku, odczytując
Deklarację Wrocławską, zawierającą apel do polskiego parlamentu
o ustanowienie 4 czerwca Dniem
Wolności. Deklarację ogłoszono
w czasie festynu „Europa na widelcu”, prowadzonego przez Roberta

Makłowicza i Piotra Bikonta.
W czasie spotkania wrocławianie
mogli m.in. raczyć się potrawami
z 27 regionów Europy, skosztować
ogromnego tortu, oglądać pokazy
kulinarne (R. Makłowicz rozpoczął je od przygotowania filetów
z pstrąga w sosie tokajskim). Dzieci
zajęły się układaniem z warzyw
i owoców wizerunku królowej
Bony (na zdjęciu).
ac

Św. Joanna u św. Józefa
Lutynia. Peregrynujące po naszej
archidiecezji relikwie św. Joanny
Beretty Molli były witane wyjątkowo uroczyście w parafii pw. św.
Józefa Oblubieńca NMP w Lutyni.
4 czerwca, po wprowadzeniu ich
do parafialnego kościoła, kard.
Henryk Gulbinowicz przewodniczył tu Eucharystii (na zdjęciu),
w czasie której prowadził ze słuchaczami osobliwy dialog: „Czym
jest rodzina? – Kościołem domowym. Kim są jego kapłani? – Są
nimi rodzice”. Kardynał zauważył,
że wobec tego mają „kapłańskie”
obowiązki i prawa. Wśród nich
wskazał na codzienną rodzinną
modlitwę, błogosławienie dzieci
znakiem krzyża na czole, wspólne uczestnictwo w sakramentach.
– Rodzice powinni prosić Pana
Jezusa, aby tak jak przemienia
chleb w swoje Ciało, przemieniał
ich dzieci w dobrych i pobożnych
ludzi – mówił. Po Eucharystii
odbyły się czuwania młodzieży
oraz narzeczonych. O północy
odprawiona została Msza św.
w intencji wszystkich małżonków.
Na szczególny klimat spotkania ze
św. Joanną miały wpływ wspaniałe dekoracje, przygotowane przez

mieszkańców, zaangażowanych
zresztą na co dzień w liczne prace
w parafii.
mb
Archiwum parafii

W służbie życiu

Agata Combik
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Ostatni rok
Peerelu

ks. Andrzej Jerie

Zdjęcia kolejek po chleb, ulicznych
demonstracji i codziennego życia wrocławian wraz z cytatami
z prasy komunistycznej i niezależnej. Ten niezwykły zapis ostatniego roku komunizmu w stolicy
Dolnego Śląska można oglądać na
wrocławskim rynku.

S

O nadziejach
i wątpliwościach,
podziałach
i jednoczącej sile
solidarnościowego
zrywu, a także
o zwykłych
ludziach, którzy
byli bohaterami
tamtych dni, mówili
uczestnicy sesji „Rok
1989 z perspektywy
20 lat”.

potkanie otworzył prezydent
Wrocławia Rafał Dutkiewicz,
zapraszając na wystawę „Europa
– nasza historia”. Zwrócił uwagę
na rolę listu biskupów polskich do
biskupów niemieckich autorstwa
kard. Bolesława Kominka w kształtowaniu Starego Kontynentu bez
granic. – Muszę powiedzieć, że
jest rzeczą niezwykłą, piękną
i ważną, że ten głos wyszedł właśnie z Wrocławia, miasta, w którym dokonała się stuprocentowa
wymiana ludności, i jest rzeczą

Sesja historyczna we wrocławskim ratuszu

20 lat wolności
ks. Andrzej Jerie

Wystawa ośrodka
Pamięć i Przyszłość

III

Bronisław Dembowski
mówił o roli Kościoła
katolickiego
w demokratycznych
przemianach

piękną i ważną, że ten głos był głosem biskupa Kościoła katolickiego
– mówił R. Dutkiewicz. Wspominał
też swoją pracę w Komitecie
Obywatelskim. W kolejnych
wystąpieniach historycy z wrocławskiego IPN-u rysowali obraz

środowisk opozycyjnych przed
1989 r. Bp Bronisław Dembowski
mówił o znaczeniu Kościoła katolickiego w demokratycznych przemianach. Jego zdaniem, przedstawiciele
Episkopatu podczas rozmów między władzą a opozycją byli niezbędnym elementem uwiarygodniającym obie strony i podtrzymującym
rozmowy. Wiązało się to jednak
z wzięciem odpowiedzialności za
przemiany. „Jak się nic nie uda, to
będzie na nas” – miał powiedzieć
bp Dembowski do prymasa Glempa.
„Tak, to niebezpieczne, ale musimy
podjąć to ryzyko dla dobra Polski” –
odpowiedział kard. Glemp. W ocenie bp. Dembowskiego 4 czerwca
1989 r. to jeden z cudów nad Wisłą.
W dalszej części sesji ukazano schyłek Peerelu z perspektywy władzy,
nastroje wśród kadry oficerskiej
i inne aspekty zmieniającej się pod
koniec lat 90. polskiej rzeczywistości. 
Ks. Andrzej Jerie

Szef dyplomacji u abp. Gołębiewskiego

W

Ks. Andrzej Jerie

Minister spraw zagranicznych
Radek Sikorski podczas wizyty we
Wrocławiu 3 czerwca spotkał się
z metropolitą wrocławskim abp.
Marianem Gołębiewskim.

R

ozmowa dotyczyła aktualnej
polityki zagranicznej naszego
państwa ze szczególnym uwzględnieniem relacji z naszymi największymi sąsiadami, czyli z Niemcami
i Rosją – powiedział po spotkaniu
abp Gołębiewski. – Omawialiśmy
też sprawy społeczne, aktualne,
a także związane z historią ziem
zachodnich i północno-zachodnich,
które po wojnie zostały dołączone
do państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii
najnowszej Dolnego Śląska, wszystkich osiągnięć i polityki gospodarczej – relacjonował metropolita
wrocławski.
Pytany o rolę Kościoła w kształtowaniu stosunków z sąsiadami,
abp Gołębiewski powiedział, że
opierając się na zasadach uniwersalnych, które należą do istoty

Min. Sikorski wpisuje się do księgi pamiątkowej w rezydencji
abp. Gołębiewskiego

chrześcijaństwa, „Kościół ma dużo
do zrobienia”. Zdaniem metropolity
wrocławskiego, ważne jest także
budowanie pozytywnych relacji
między Kościołami lokalnymi. –
Mamy dobre kontakty – powiedział
abp Gołębiewski. –Przyjeżdżają tu
często wysocy dostojnicy Kościoła

niemieckiego. Pod tym względem
Wrocław ma bardzo ważną rolę do
spełnienia i służy to całokształtowi
naszej polityki zagranicznej.
Po spotkaniu z metropolitą
wrocławskim min. Sikorski zwiedził katedrę wrocławską.
Ks. Andrzej Jerie
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ystawę otworzył Marek
Mutor, dyrektor ośrodka
Pamięć i Przyszłość. Na uroczystości, która odbyła się 3 czerwca,
nie zabrakło polityków, parlamentarzystów i samorządowców,
którzy na zdjęciach odnajdywali
siebie i swoich kolegów sprzed
20 lat.
Na ekspozycję składa się 90 fotografii zrobionych we Wrocławiu
w 1989 r. Ukazują strajki, starcia
z milicją, happeningi Pomarańczowej Alternatywy, protesty przeciwko masakrze na placu Tiananmen w Pekinie i gesty solidarności
z Rumunią, a także napisy na murach, które pobudzały do myślenia
i śmieszyły wrocławian. Zdjęcia
w większości są autorstwa fotoreporterów Niezależnej Agencji
Fotograficznej Dementi. Wystawę
można oglądać do 30 czerwca.

Na Wschód i Zachód
ks. Andrzej Jerie

Wystawa pokazuje
zapomniany klimat
ostatniego roku
komunistycznej
rzeczywistości
we Wrocławiu

IV
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Po co nam midrasze czy targumy?

V Dni Kultury
Muzułmańskiej

Pierwszy rabin, który
uzyskał imprimatur
Kościoła katolickiego
dla swojej książki,
prawdopodobnie
pierwszy ksiądz,
który napisał
książkę wspólnie
z rabinem, oraz
pierwsza zakonnica,
która przez
kilkadziesiąt minut
była gospodarzem
żydowskiej synagogi...

Agata Combik

Ksiądz i rabin piszą razem
L

ekcja języka arabskiego, prezentacja dokonań arabskich
uczonych, kramy z rękodziełem,
a przede wszystkim możliwość
wejścia do meczetu i rozmowy
z imamem przyciągnęły na Dzień
Otwartego Meczetu sporą grupę
zainteresowanych.
Kto napisał Koran? Dlaczego
nie jecie akurat wieprzowiny? Jak
to jest z poligamią? Czy w islamie
można się modlić tylko po arabsku? Imam odpowiadał tego dnia
cierpliwie na wszystkie pytania.
W czasie jednego ze spotkań odmówił odpowiedzi tylko raz, gdy
pytający obraźliwie wypowiadał się na temat Eucharystii w Kościele katolickim. – Odpowiadając
panu, musiałbym urazić uczucia
religijne obecnych tu katolików;
nie chcę naruszać zasad dialogu
– stwierdził.
Mimo niewątpliwych różnic
religijnych atmosfera dialogu
rzeczywiście towarzyszyła południowemu spotkaniu w meczecie.
A zajęcia takie jak degustacja bliskowschodnich potraw czy podziwianie arcydzieł kaligrafii
arabskiej okazują się sprawdzonym sposobem na pokonywanie
kulturowych barier.

Agata Combik
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T

Rabin i ksiądz wspólnie podpisują książkę

spotkań z różnymi osobami,
chodziły zagadnienia związane
ze światem judaizmu. (Wspomina
choćby pewną 13-letnią Żydówkę,
która, na dźwięk słowa „Polska”,
natychmiast żywo zareagowała: –
„Moi przodkowie 14 pokoleń wstecz
mieszkali w Lublinie!”). Szacunek
dla tradycji, dla dziejów swej rodziny, dla imienia Boga – to rzeczy, które mogą w judaizmie intrygować.
Ale powód powstania dzieła był
przede wszystkim czysto praktyczny. – Nie mamy do tej pory jednej
pozycji, która by zbierała w zwięzły
sposób zagadnienia związane z całą
literaturą żydowską, żydowskie
zasady rozumienia i interpretacji
Tory – mówi.
Ks. M. Rosik i rabin I. Rapoport
znali się od 2006 r. (choć już wcześniej, jak się okazało, studiowali
w tym samym czasie w Jerozolimie).
W 2008 r. spotkali się pewnego razu
na kawie u ks. M. Rosika i... zaowocowało to ostatecznie trzyczęściowym dziełem, które właśnie trafiło do sprzedaży. Pierwsza część,
autorstwa księdza, to przekazana
w pigułce wiedza na temat całości
literatury żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Przeczytać
tu można o Biblii hebrajskiej i Septuagincie, o apokryfach, znaleziskach

w Qumran; dowiedzieć się można
co to jest miszna, gemara, tosefta,
talmud, midrasz, targum...
Druga część książki wyszła
spod pióra rabina. – Próbuję w niej
ukazać, jak judaizm sam siebie
widzi, co się stało pod Synajem,
co oznacza Tora ustna, pisana –
mówi rabin. – Następnie tłumaczę,
z przykładami, zasady egzegezy
tekstu. Myślę, że to pierwszy tekst
w języku polskim, który daje możliwość takiego spojrzenia na judaizm
od wewnątrz.
Jaki pożytek płynie dla chrześcijan ze znajomości literatury żydowskiej? Na to pytanie odpowiada
ks. M. Rosik w trzeciej części książki. – Jej znajomość pozwala lepiej
zrozumieć także Nowy Testament
– tłumaczy. W jej świetle pełniej
rozumiemy choćby scenę rozdarcia zasłony w świątyni jerozolimskiej po śmierci Jezusa, znaczenie
ogrodu, w którym dokonało się
Zmartwychwstanie, czy tajemniczą
liczbę 153 ryb, wyłowionych przez
św. Piotra (okazuje się, że zgodnie
z liczbową interpretacją liter w żydowskiej egzegezie liczba 153 oznacza „synów Bożych”).
Książka dostępna jest we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej.
Agata Combik

Agata Combik

ak s. Sybilla Kołtan SMI, prowadząca spotkanie w Synagodze
pod Białym Bocianem, zaprezentowała uczestników niezwykłego wieczoru autorskiego,
który odbył się tam 1 czerwca
w ramach XI Festiwalu Kultury
Żydowskiej Simcha. W czasie wieczoru rabin Icchak Rapoport oraz
ks. prof. Mariusz Rosik zaprezentowali książkę, którą... napisali wspólnie. Praca nosi tytuł „Wprowadzenie
do literatury i egzegezy żydowskiej
okresu biblijnego i rabinicznego”.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Stanisław Rybarczyk, o. Mariusz
Tabulski OSPPE, proboszcz parafii
św. Mikołaja, leżącej w Dzielnicy
Wzajemnego Szacunku, oraz mama
rabina – Lea.
– Jak to się mogło zdarzyć, że ortodoksyjny żyd i katolicki ksiądz
napisali razem książkę? Myślę,
że powodem jest „uczciwość intelektualna” i gotowość do dialogu
– mówił rabin. – Przyjechałem
do Wrocławia w 2006 r. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że jest tu polskojęzyczny rabin, zaczęli masowo przychodzić, dzwonić, prosząc
o rozmowy. Istnieje ogromna potrzeba tłumaczenia, co to jest judaizm. Mamy we Wrocławiu
Dzielnicę Wzajemnego Szacunku.
To wspaniale, ale trochę absurdalne
jest szanowanie czegoś, czego się
nie zna.
Inicjatywa napisania razem
książki wyszła od ks. M. Rosika,
za którym od lat, także na skutek

Z wizytą
w meczecie

Imam Ali Abi Issa
na spotkaniu w meczecie
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zapraszamy

KKK liturgia
Boga nikt nigdy
nie widział

Wędrówka z muszelką

Kolejne weekendowe przejście
Drogą św. Jakuba Via Regia od św.
Katarzyny przez Wrocław w okolice Środy Śląskiej odbędzie się 20
i 21 czerwca. Szczegóły na www.
camino.net.pl.

(godz. 18.30). Następnie o godz.
20.00 odbędzie się spotkanie
w ogrodach Papieskiego Wydziału Teologicznego, a o 21.00 koncert
muzyczny przed katedrą. W programie „Florilegium – Pieśni
św. Franciszka” Romana Kołakowskiego. Jubileusz 800-lecia
Zakonu Braci Mniejszych objęli
swoim patronatem abp Marian
Gołębiewski, metropolita wrocławski, i Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Piknik rodzinny
Na 6. już festyn parafialny pod
hasłem „Piknik Rodzinny” organizatorzy zapraszają do Wołowa.
Impreza odbędzie się 21 czerwca
w ogrodach parafialnych oraz na
terenie przy Liceum Ogólnokształcącym. Festyn organizowany jest
we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
w Wołowie. Pośród atrakcji
m.in.: koncert zespołu „40 synów
i 30 wnuków jeżdżących na 70
oślętach”, turniej ulicznej koszykówki, loteria fantowa z cennymi
nagrodami, profesjonalnie prowadzone przez didżejów-wodzirejów
zabawy (karaoke, gry integracyjne dla różnych grup wiekowych)
czy bryczki.

Harcerskie rozesłanie
Podsumowanie roku pracy wrocławskiej Federacji Skautingu
Europejskiego Zawisza połączone z rozesłaniem na obozy
odbędzie się 23 czerwca o godz.
18.00 w kościele św. Faustyny
na Biskupinie. Mszy św. będzie
przewodniczył bp Edward Janiak.
W uroczystości będą uczestniczyli wilczki, harcerze i harcerki, wędrownicy i przewodniczki
wraz z rodzicami.

800 lat franciszkanów
Wrocławskie obchody franciszkańskiego jubileuszu 800-lecia
zbiegają się z uroczystością odpustową archidiecezji wrocławskiej
24 czerwca. W ramach obchodów
jubileuszu abp Marian Gołębiewski przewodniczyć będzie Mszy
św. w katedrze wrocławskiej

Tenisowy puchar
w Oławie
Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Oławski
Klub Tenisowy ser- Pod
decznie zapraszają patronatem
„Gościa”
na amatorski turniej tenisowy, który
odbędzie się 27 i 28 czerwca, na
kortach OKT w Oławie. Ma on być
rozgrywany w dwóch kategoriach
wiekowych do 45 lat oraz powyżej 45 lat. Pula turnieju to 5 tys. zł.
Zapisy na stronie www.oktennis.
pl lub drogą e-mailową na adres:
z.kwak@zkwak.pl; mp@im.pl;
gjanusz@onet.eu; lub w dniu turnieju, o ile zostaną jeszcze wolne
miejsca, w godzinach 9.00 do 9.30.
Informacje pod nr. tel. 602 775 930
lub 502 614 007. Rozpoczęcie rywalizacji 27.06 o godz. 9.45. Organizatorzy zapraszają do udziału
i kibicowania. Podczas turnieju
będzie możliwość korzystania
z cateringu dla wszystkich.

Maciej Maszkiewski z recitalem
organowym z towarzyszeniem
wokalnym Natalii Rubiś. Wykonane zostaną utwory J.S. Bacha, F.
Mendelssohna, N. Bruhnsa, G. Faura, F. Duranta. Serdecznie zapraszamy dorosłych i młodzież.

Jadwiżańskie 150-lecie
Zapraszamy do udziału w obchodach jubileuszu 150-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr św.
Jadwigi. Eucharystia: w katedrze wrocławskiej 14 czerwca
(niedziela) o godz. 13.00 pod
przewodnictwem abp. Mariana Gołębiewskiego, w Trzebnicy – w bazylice św. Jadwigi 15
czerwca (poniedziałek) o godz.
10.00 pod przewodnictwem kard.
Joachima Meisnera, we Wrocławiu w kościele NMP na Piasku 16
czerwca (wtorek) o godz. 11.00 pod
przewodnictwem kard. Henryka
Gulbinowicza.

Wrocławski Kościół
w mediach
Aktualne informacje z życia archidiecezji wrocławskiej – i nie tylko
– znajdziesz na falach Katolickiego
Radia Rodzina (92 FM).

Wobec cierpienia

Wiadomości na temat Kościoła
w trzech dolnośląskich diecezjach – legnickiej, świdnickiej
i wrocławskiej – szukaj również
w TVP3, gdzie w każdą sobotę,
o godz. 16.45 emitowany jest program „W kręgu wiary”.

Na ostatnie przed okresem wakacyjnym spotkanie z Biblią w cyklu
„Verbum cum Musica” zapraszają organizatorzy 21 czerwca do
kościoła Świętego Krzyża na
Ostrowie Tumskim o godzinie
17.00. Wykład pt.: „Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom.
Chrześcijanin wobec cierpienia”.
W części muzycznej wystąpi



•
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Robiłem to setki
razy. U stóp
górskiej ściany,
zazwyczaj
w ciszy
i skupieniu,
działo się coś,
co mimo
swojej prostoty
ma niezwykłe znaczenie.
50 metrów liny i dwa
węzły. Spojrzenie
i rzucone czasem od
niechcenia – „Ale
uważaj…”. A potem
już tylko wspinaczka.
Tak często zdarzało
mi się nie widzieć,
a nawet nie słyszeć
partnera, który mnie
asekurował. Mimo
że go nie widzę,
wiem, że tam jest.
Wiem, że uważa. Wiem,
że z ruchu liny stara się
odgadnąć, co robię, żeby
w razie czego szybko
zareagować.
Mam nieodparte wrażenie,
że każdy z nas jest połączony
taką liną z Bogiem.
Nie umiem nie myśleć,
że On w każdej chwili
mojego życia z pilną
uwagą śledzi moje ruchy
i jest gotowy ratować mnie
i chronić przed upadkiem.
Jednak tak często brakuje
nam konkretnej,
dotykalnej obecności
Boga. Nosimy w sobie
przekonanie, że żyłoby się
nam łatwiej, gdybyśmy
mogli go zobaczyć, przekonać
się na własne oczy,
że On o nas się troszczy,
że nie spuszcza nas
z oka. Tymczasem musi
nam jedynie wystarczyć
lina, która znika gdzieś
za załomem skalnym.
Tą liną są sakramenty.
Szczególne, konkretne,
zostawione nam przez
Chrystusa skuteczne znaki
Jego obecności i działania.
To dzięki nim Boga możemy
doświadczać, mimo
że go nie widzimy.

Ks. Andrzej Jerie
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Strach i nadzieja
Szczodre. Żeby dojść do kaplicy, trzeba lawirować między łóżkami
i materacami, ustawionymi na każdym wolnym skrawku podłogi.
Na korytarzu głośne oddechy i pokasływania leżących, gwar
rozmów i nawoływań bardziej sprawnych. W kaplicy cisza.
W półmroku uwagę zwraca czerwone światło przy tabernakulum
i duży drewniany krzyż.
zdjęcia Archiwum schroniska

Szybko okazuje się, że studenci mimo odmienności losów i doświadczeń przeżywają podobne
lęki. – Boję się samotności i odrzucenia przez ludzi – dzieli się obawami Asia, studentka Uniwersytetu
Wrocławskiego, wydziału stosunków międzynarodowych. – Boję się,
czy wytrwam na drodze wytyczonej przez Jezusa – dodaje.
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tekst
Ilona Migacz
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o kilku chwilach zauważam, że krzyż nad ołtarzem to po prostu belki
konstrukcyjne ściany;
wprost do nich przymocowano
figurę Chrystusa. W rogu podświetlony małą lampką obraz
Jasnogórskiej. Powoli zanika cisza i spokój. Małe pomieszczenie
zapełnia się mężczyznami, wraz
z nimi miejsca zajmują młodzi ludzie, studenci. W schronisku dla
mężczyzn prowadzonym przez
Towarzystwo św. Brata Alberta

w podw rocławskim
Szczodrem zaczynają się
warsztaty ewangelizacyjne, prowadzone przez
członków Duszpasterstwa
Akademickiego „Dominik”. Mottem dzisiejszego spotkania są słowa
„Nie lękajcie się”.

głowami, potakują. Pan
Jurek, od wykonywanego
przed laty zawodu nazywany „komandosem”,
do schroniska przyszedł
tydzień temu. Za nim
jednak dłuższe i krótsze
pobyty w podobnych
placówkach w całej Polsce. To one
stały się jego domem, kiedy trzy
lata temu zmarła mu żona. Pobyty
w schroniskach wyznacza prosty
rytm abstynencji i alkoholowego
cugu. – Potrafię kilka miesięcy
nie pić – mówi otwarcie pan Jurek.
– Wystarczy jednak najmniejsze
załamanie i zaczynam znowu picie. Na umór.

Bezdomność
nie jest bezimienna.
Ma imię,
nazwisko
i twarz

Czego się boję?
Pan Jurek powtarza powoli
pytanie prowadzącej spotkanie
Kasi. – Boję się samego siebie,
czy wytrwam bez picia, czy uda
mi się wrócić do pracy, znaleźć
choćby najmniejszy, ale własny kąt
– mówi. Inni mężczyźni, kiwając

Przełomowa noc
– To było jedno z odkryć, dokonanych po kilku wizytach w schronisku – wspomina później w rozmowie ze mną Krzysiek, student
V roku elektroniki. – Wcześniej
myślałem, że bezdomni to świat
zupełnie inny od mojego, nie mający ze mną nic wspólnego. Jednak
kilka rozmów z nimi wystarczyło,
by zrozumieć, że między naszymi
przeżyciami, odczuciami, obawami i radościami nie ma wielkich
różnic. – Musiałem przyjechać
tu kilka razy, by przełamać pierwotną niechęć i obawę przed bezdomnymi – zwierza się Marek,
absolwent polonistyki. – Nie wiem
właściwie, czego się bałem, ale bym
potrafił podać rękę na powitanie,
musiało upłynąć sporo czasu –
mówi szczerze. Przełom nastąpił,
gdy pewnego razu po spotkaniu
zagadał się i nie zdążył na ostatni
autobus. – Nie miałem wyjścia,
musiałem przenocować w schronisku – wspomina. – Dałem radę –
śmieje się sam z siebie. – Nikt mnie
nie okradł, nie pobił, wyspałem
się. Ta noc pozwoliła mi zobaczyć
w bezdomnych zwykłych ludzi, pokiereszowanych przez los, ciężko
doświadczonych, ale ludzi, a nie jakieś bezimienne jednostki, na widok których odwraca się głowę.
Dominikanin o. Tomasz Franc
potwierdza, że taki był zamysł, gdy
sześć lat temu zaczynali spotkania.
– Myślałem wtedy, że bezdomnym
często z nawyku dajemy chleb lub
adres jadłodajni, ale nie widzimy
w nich osób, które jak wszyscy
pragną szacunku i rozmowy. Jednocześnie okazało się, że Andrzej
Ptak, zastępca kierownika schroniska brata Alberta, szukał pomysłu,
jak przybliżyć bezdomnym Boga,
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zwykły świat i żyjących w nim
ludzi. Tak powstały warsztaty
ewangelizacyjne.

Młodzi siewcy

– „Byłem głodny, a daliście
mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem,
a przyjęliście mnie” – odpowiadają
studenci na moje pytanie, dlaczego
przychodzą do schroniska. – „Spotkanie” – to słowo najlepiej określa
charakter warsztatów – podsumowuje Andrzej Ptak. – Spotkanie
bardziej i mniej doświadczonych
przez los, osób żyjących w społeczeństwie i pozostających na jego

marginesie, wychowujących się
w dobrych, zdrowych rodzinach
z wywodzącymi się z rodzin patologicznych. Rozmawiając, poznają się i uczą od siebie nawzajem.
– Spotkania z bezdomnymi otworzyły mnie na inność – potwierdza
Kasia. – Mnie oduczyły prostego
oceniania: ten jest dobry, a ten zły,
ten wart rozmowy, a ten nie – przyznaje Marek i dodaje: – Tutaj naocznie przekonałem się, że w każdym
człowieku można znaleźć iskierkę
dobra i miłości. – Spotkania z bezdomnymi uczą wagi problemów
– uzupełnia Krzysiek. – Rodzina,
przyjaciele to wartości bezcenne.
Poza tym widok tych ludzi, praktycznie pozbawionych wszystkiego,
pomaga w docenieniu tego, co sami
posiadamy – dorzuca.
Warsztaty dobiegają końca.
Jeszcze przed budynkiem schroniska krótkie rozmowy z pensjonariuszami, dziewczyny ze śmiechem
odpowiadają na żarty mężczyzn.
– Nie obruszamy się – tłumaczy,
śmiejąc się, Agata. – Pan Bóg używa różnych sposobów, by dotrzeć
do ludzi.
Studenci wracają do swojego
świata. Spieszą się na spotkanie
z kumplem, lekcję tańca. – W pewnym sensie zabieramy ich ze sobą
– wyjaśnia Kasia. – We wspomnieniach, modlitwach, rozważaniu
słów przez nich wypowiedzianych.
Wracamy do naszego świata, ale poprzez spotkanie z bezdomnymi
odmienionego, bardziej otwartego
na innych ludzi.
•

Schronisko
Schronisko dla mężczyzn w Szczodrem funkcjonuje blisko 25 lat.
– Spośród szerokiej rzeszy potrzebujących chcemy zwrócić uwagę
na tych, którzy w obiegowym odczuciu sami wybrali swój los,
sami sobie są winni; widzimy w nich naszych braci oczekujących
pomocy. Tak jak Chrystus, który mówił: „Nie potrzebują lekarza
zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mk 2,17) – deklaruje zastępca
kierownika ośrodka Andrzej Ptak i dodaje: – Każda osoba
jest przyjmowana z założeniem, że we współpracy z nią podjęty
wysiłek będzie trwałym wyprowadzeniem jej z bezdomności.
Sprzeciwiamy się poglądowi, że istnieje kategoria bezdomnych
z wyboru – ten „wybór” to tylko konsekwencja nieszczęść i słabości,
którym człowiek w pewnym momencie nie jest w stanie sprostać,
to konsekwencja braku okazanej w porę pomocy.
Istotą działania członków Towarzystwa św. Brata Alberta
jest odbudowa godności osób bezdomnych. A pragną czynić
to poprzez doświadczanie miłości i wspólnoty.
W ośrodku w Szczodrem jednorazowo może znaleźć schronienie
do 200 mężczyzn. Placówka nie udziela pomocy osobom wyłącznie
z tzw. rejonu. Na pomoc mogą liczyć wszyscy, którzy się o nią zwrócą.
Jedynym warunkiem pozostania w noclegowni jest zachowanie
trzeźwości, a w przypadku osób uzależnionych – podjęcie leczenia.
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– Boję się samego siebie –
kontynuuje wątek pan Roman.
– Co tu dużo mówić, doszedłem
do zera. Nie mam siły już walczyć.
Jego słowa wywołują konsternację. Jednak najbardziej ożywiają się
sami pensjonariusze. – Nie możesz
tak mówić, trzeba mieć nadzieję,
nie możesz dać się przygnębieniu
– strofują pana Romana. Zaczynają
opowiadać o swoich zwycięstwach
nad słabościami. – O to też nam chodzi – komentuje później Kasia – by
uczulić ich na siebie nawzajem, by
wzmacniali sami siebie, pomagali
sobie. Psycholog i terapeuta będą
mieli o wiele trudniejsze zadanie,
jeśli ich pracy nie wesprze oddany
przyjaciel.
– Każde spotkanie ma myśl
przewodnią. Sporym zainteresowaniem cieszyło się to, podczas
którego mówiliśmy o nawróceniu – wyjaśnia Kasia. – Za każdym
razem staramy się przekazać bezdomnym jakąś małą część wiedzy
religijnej. – Rozmawiamy z nimi
o Panu Bogu, sprawach wiary
i nauce Kościoła, ale odsuwamy
od siebie myśl o nawracaniu kogokolwiek – deklaruje jednak
Agata, studentka V roku historii

sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. – Jesteśmy jak siewca, który wyszedł w pole. Rzucił ziarno,
ale gdzie ono upadło? Tego do końca nie wiemy. Bardzo cieszy mnie
znajomość z panem Januszem,
który przychodzi na wszystkie
nasze spotkania, regularnie się
spowiada. Kiedyś jeden z panów
powiedział mi: „wierzę, nie wierzę, sam nie wiem, ale ostatnio cały
dzień myślałem o słowach, które
usłyszałem na ostatnim spotkaniu z wami”. – Wielu mieszkańców schroniska nie uczestniczy
w warsztatach – przyznaje Kasia. –
Zdarza się, że wychodzą w trakcie.
Mimo to przyjeżdżamy, bo chcemy być świadectwem wierności
Boga, tego, że Bóg jest zawsze przy
nich, gotów wysłuchać, wyciągnąć
rękę. I bezdomni to doceniają. –
Cieszę się na każde spotkanie,
czekam na nie – deklaruje pan
Janusz. – Nigdy nie miałem czasu
dla Boga, teraz czego jak czego,
ale czasu mam sporo – opowiada
bezdomny 24-letni Marek. – Poza
tym po raz pierwszy zobaczyłem
ludzi bezinteresownych, którzy
przychodzą po prostu pobyć
z nami, pogadać. Zawsze podadzą
rękę, z szacunkiem, uśmiechem.
Na mieście to lepiej nie przyznawać się, że jest się ze schroniska.
Zaraz potraktują jak pijaka i złodzieja, wyrzutka.
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ks. Andrzej jerie

Noce kościołów

Wrocław – miasto spotkań
Jezus urodził się w nocy i w nocy zmartwychwstał. Ewangelie
relacjonują, że często wybierał właśnie tę porę na modlitwę i ważne
rozmowy. Od 19 do 20 czerwca we Wrocławiu będzie można nocą
nie tylko się modlić, ale dyskutować, słuchać muzyki i zwiedzać
niedostępne zabytki.

N

a pomysł zorganizowania „Nocy kościołów” wpadł dyrektor Katolickiego
Radia Rodzina ks. Cezary Chwilczyński
i dzięki jego determinacji przedsięwzięcie zostało dopięte na ostatni guzik. Specjalnie na
tę okazję mieszkający we Wrocławiu Włoch
Francesco Bottigliero do tekstów Janusza
Telejki skomponował kantatę „Wrocław – miasto spotkań”. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla
siebie w bogatym programie:

19 czerwca
• kościół Uniwersytecki, „Kobieta w Kościele”

19.00 – panel dyskusyjny: ks. prof. Roman
Rogowski, Elżbieta Łozińska, s. Anna Barchan,
moderator: Agnieszka Bugała;
prezentacja multimedialna o św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edyta Stein);
monodram Edyta Stein „Życie moje” Jadwiga
Skupnik, aktorka Teatru Polskiego.
• kościół pw. Najświętszej Marii Panny na
Piasku, „Wokół liturgii Kościoła”

19.30 – nieszpory łacińskie, przew. ks. Stanisław
Pawlaczek;
20.00 – wykład i dyskusja: ks. Zbigniew Chromy „Wizja liturgii Ojca Świętego Benedykta
XVI”;
21.00 – Msza św. łacińska wg nadzwyczajnej
formy rytu rzymskiego.
• bazylika mniejsza pw. św. Elżbiety, „Wrocław
– mikrokosmos”
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21.00 – panel dyskusyjny: minister Władysław
Stasiak, dr Rafał Dutkiewicz, prof. dr hab. Jan
Miodek, moderator: ks. prof. Waldemar Irek;
koncert: Kantata Tumska: „Wrocław – miasto
spotkań” (prapremiera światowa), tekst: Janusz
D. Telejko, muzyka: Francesco Bottigliero.
• kościół pw. św. Macieja, „Strefa Full
Miłosierdzia”

21.00–23.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu inspirowana listami św. Pawła;
rozmowy nikodemowe, czyli okazja do nocnej
spowiedzi.
• Seminarium duchowne, pl. Katedralny 14,
„Powołanie – wieczór otwartej klauzury”

20.00–23.00 – prezentacja multimedialna na
temat historii seminarium, chorał gregoriański

w wykonaniu scholi alumnów MWSD, okazja
do rozmowy z klerykami, zwiedzanie kaplicy, oratorium Miłosierdzia Bożego, auli oraz
seminaryjnego ogrodu.
• Klasztor sióstr elżbietanek, ul. św. Józefa,
„Noc otwartych drzwi”

19.00–22.15 możliwość zwiedzania domu
zakonnego, praca sióstr/spotkanie z chorymi
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, adoracja
Najświętszego Sakramentu;
21.15 – sztuki teatralne na poważnie i na
wesoło.

20 czerwca
• klasztor sióstr jadwiżanek, „Jak się robi
świętych w Kościele”

18.30 – Msza św. w intencji beatyfikacji wrocławianina sługi Bożego ks. Roberta Spiskiego; wykład i dyskusja: ks. dr Michał Machał,
dr Michał Kaczmarek, dr Stanisław Rosik,
koncert: „Jaśnieje na świecie dzień” oficjum
o św. Jadwidze Śląskiej, Schola Gregoriana
Silesiensis.
• kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego,
„Chrześcijańska Europa?”

19.00 – Msza św., przew. abp Marian
Gołębiewski;
20.15 – panel dyskusyjny: abp Marian Gołębiewski, prof. Jerzy Buzek, Andrzej Wielowieyski, prof. Krzysztof Wojtowicz, moderator: ks.
prof. Waldemar Irek;
21.30– koncert uwertura „Egmont” – Ludwika
van Beethovena;
IX symfonia Ludwika van Beethovena w wykonaniu orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej.
• kościół pw. św. Karola Boromeusza
„Wschód/ Zachód – jedna Europa”

20.00 – panel dyskusyjny: Jacek Protasiewicz,
Angelika Borys (Białoruś), Krzysztof Świderek
– konsul RP Mińsk, moderator: ks. dr Janusz
Czarny;
koncert: Zespół Kameralny Cerkwi śś. Cyryla
i Metodego we Wrocławiu „Oktoich”.

ks. prob. Eugeniusz Cebulski (Kościół prawosławny) moderator: Katarzyna Bestecka,
Agnieszka Konieczna;
21.30 – koncert muzyki chrześcijańskiej: Tomek
Kamiński;
22.30 – modlitwa ze śpiewami z Taizé.
• kościół pw. św. Macieja, „Inspiracje sakralnym gotykiem”

22.00 – koncert jazzowy zespołu „A capella
instrumental”.
• siostry marianki (ul. kard. B. Kominka), „Noc
otwartych drzwi klasztoru”

19.00 – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
w kaplicy klasztornej z kazaniem ks. R. Rogowskiego; możliwość zwiedzania klasztoru i prezentacja multimedialna; „Klasztor od kuchni” – degustacja potraw w kuchni zakonnej;
20.00 – ognisko z siostrami i studentami
DA „Przystań” w klasztornym ogrodzie (do
22.00).

Strefy full miłosierdzia:
kościoły adoracji Najświętszego Sakramentu
i nocnej spowiedzi

• kościół pw. NMP Na Piasku, „Ekumenizm –

19.00–24.00 – kościół św. Mikołaja, oo. paulini;
21.00 – Apel Jasnogórski;
19.00–24.00 – kościół św. Wojciecha, oo.
dominikanie.

•

20.30 – panel dyskusyjny: bp Ryszard Bogusz
(Kościół ewangelicko-augsburski) ks. prof.
Bogdan Ferdek (Kościół rzymskokatolicki),

Więcej informacji, m.in. wykaz miejsc
udostępnionych bezpłatnie do zwiedzania,
na stronie www.radiorodzina.pl

w drodze do jedności”

