
W Trzebnicy uczczono 60. rocznicę 
osiedlenia się w tym mieście 
pionierów z Polski Wschodniej.

Od 20 do 22 kwietnia zor-
ganizowano uroczyste obchody 
upamiętniające tamte dni. Dzięki 
informacjom w miejscowej pra-
sie znaleziono ponad dwieście 
osób, które w latach 1945–47 
przybyły do Trzebnicy. Dziś są to 
już wiekowi ludzie, pamiętający 
pierwsze chwile na odzyskanej 
ziemi. Z łezką w oku wspominali 
oni pierwszą Mszę św. odprawio-
ną przez ks. Wawrzyńca Bochen-
ka w bazylice pw. św. Jadwigi.

W środę 20 kwietnia bp Jó-
zef Pazdur przewodniczył dzięk-
czynnej Mszy św. Tego dnia nada-
no nazwę miejscowemu parkowi 
– plac Pionierów Ziemi Trzebni-
ckiej. Uroczystości uświetniła mło-
dzież gimnazjalna okolicznościo-
wymi widowiskami słowno-mu-
zycznymi. Kolejnego dnia organi-
zatorzy – Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Trzebnickiej – zapla-
nowali wyjazd do Pawłowa Trzeb-
nickiego, gdzie 20 kwietnia 1945 

roku powstała pierwsza 
polska szkoła. W spot-
kaniu oprócz pionierów 
wzięli udział emeryto-
wani nauczyciele.

Ostatniego dnia, 22 
kwietnia, odbyła się konferencja 
naukowa „Osadnictwo polskie 
na Dolnym Śląsku po II wojnie 
światowej”. Zgromadzeni mo-
gli wysłuchać wykładów prof. 
Stanisława Dąbrowskiego, prof. 
Elżbiety Kościk, dra Wojciecha 
Browarnego oraz ks. prof. Anto-
niego Kiełbasy SDS. Końcowym 
wydarzeniem jubileuszowych 

obchodów było odsło-
nięcie tablicy umiesz-
czonej w przedsion-
ku bazyliki. Dedykowa-
na została siostrom bo-
romeuszkom, które w 

styczniu 1945 r. modlitwą i od-
wagą ocaliły zabytki trzebnickie 
przed zniszczeniem. Po opusz-
czeniu miasta przez Niemców w 
Trzebnicy zostały jedynie siostry 
zakonne. Dzięki nim „tutaj życie 
nigdy nie zamarło” – powiedział 
ks. Antoni Kiełbasa, współorga-
nizator uroczystości.

PAULINA NOWAKOWSKA

Bierzmowanie zobowiązuje do da-
wania świadectwa innym – przypo-

mniał bp Edward Janiak młodzieży z 
parafii pw. św. Jerzego na wrocławskim 
Brochowie. Hierarcha przewodniczył w 
sobotę 23 kwietnia odpustowej Mszy 
św. połączonej z udzieleniem sakra-
mentu bierzmowania. W homilii, skie-
rowanej głównie do młodzieży, Biskup 
przypomniał wydarzenia ostatnich ty-
godni: czuwania modlitewne, Msze św. 
i spontaniczne wyjazdy do Rzymu na 
pogrzeb Jana Pawła II. To wszystko, 
zdaniem bp. Edwarda Janiaka, pokazuje 
niezwykły potencjał, jaki drzemie w 
młodych ludziach. Zebrani w parafial-

nej świątyni modlili 
się także za Benedykta 
XVI, który dzień póź-
niej zainaugurował 
swój pontyfikat.  RAD

BIERZMOWANIE – SAKRAMENT NIE DLA SAMYCH SIEBIE

 

W młodych 
ludziach drzemie 
niezwykły 
potencjał
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Odsłonięcie 
tablicy na placu 
Pionierów 
Ziemi 
Trzebnickiej

Mieszkańcy grodu św. Jadwigi uczcili powojennych osadników

Pionierzy trzebnickiej ziemi
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60 lat minęło

Rocznica
Ogólnopolskie obchody 60. 
rocznicy zakończenia II wojny 
światowej odbędą się we 
Wrocławiu 7 maja.

O godz. 8.30 odprawiona 
zostanie Msza św. pod prze-
wodnictwem kard. Henryka 
Gulbinowicza w kościele gar-
nizonowym. O godz. 11.00 na 
cmentarzu żołnierzy polskich 
na Oporowie odbędzie się Apel 
Poległych i ceremonia wojsko-
wa, a o godz. 12.15 złożony 
zostanie wieniec na cmenta-
rzu żołnierzy radzieckich. Oko-
ło godz. 13.00, na rynku, roz-
pocznie się uroczysty koncert 
w wykonaniu czołowych arty-
stów polskich, którego moty-
wem przewodnim będą my-
śli Jana Pawła II z książki „Pa-
mięć i tożsamość”. Na godz. 
16.00 zaplanowano spotkanie 
z kombatantami w Arsenale 
Miejskim. Obchody, na których 
swoją obecność zapowiedzieli 
prezydent RP oraz ambasado-
rowie państw Koalicji, zakoń-
czy pokaz sztucznych ogni na 
Ostrowie Tumskim. JS

 Czytaj także na str. II.
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W KOŚCIELE GARNIZO-
NOWYM, bazylice pw. św. El-
żbiety we Wrocławiu, do koń-
ca maja można oglądać wysta-
wę prac plastycznych wykona-
nych na konkurs „Żyć Eucha-
rystią”. Jak poinformowała nas  
s. Jolanta Ziółkowska z wydzia-
łu katechetycznego kurii, eks-
pozycja składa się z około 200 
obrazów. Wybrano je spośród 
654 wykonanych przez ucz-
niów 140 szkół podstawowych 
archidiecezji wrocławskiej. Ko-
lejne 200 prac za pośredni-
ctwem katechetów trafiło do 
parafii, gdzie zostaną wywie-
szone w gablotach. Na ogólno-
polski finał do Warszawy wy-
słano 60 dzieł, które zwycięży-
ły w etapie diecezjalnym. Spo-
śród prac nadesłanych z ca-
łej Polski jury wybrało 24. Sie-
dem z nich wykonali uczniowie 
z naszej archidiecezji. Wręcze-
nie nagród odbyło się w stoli-
cy  23 kwietnia. Na zdjęciu jed-
na z prac wystawionych w koś-
ciele garnizonowym. 

„Civitas Christiana” dla Odry
KONFERENCJA pt. „Zrówno-
ważony rozwój a zagospodaro-
wanie dorzecza Odry”, zorgani-
zowana przez Dolnośląski Od-
dział Katolickiego Stowarzysze-
nia „Civitas Christiana”, odbyła się 
we Wrocławiu 21 kwietnia. Kon-
ferencję – której honorowym pa-
tronem był m.in. abp Marian Go-
łębiewski, a patronem medialnym 
„Gość Niedzielny” – otwarł wy-
kład bp. Edwarda Janiaka. Biskup 
mówił o ekologii w świetle dok-
tryny Kościoła, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauczania Jana 
Pawła II. Wśród kolejnych prele-
gentów znaleźli się przedstawi-
ciele władz samorządowych, na-
ukowcy i pracownicy rozmaitych 
instytucji związanych z Odrą. Pre-
zentowali różne aspekty zago-
spodarowania jej dorzecza – go-
spodarczy i komunikacyjny, tury-
styczny i sportowy, kulturalny i 
ekologiczny. Wiele uwagi poświę-
cono zapobieganiu klęskom ży-
wiołowym i niezbędnym inwesty-
cjom związanym z rzeką.

Na pielgrzymkę
„W POSZUKIWANIU MĄ-
DROŚCI” – pod tym hasłem, 
od 6 do 8 maja, na Jasnej Górze 
będą gościły środowiska akade-
mickie z całego kraju. W progra-
mie przewidziane są nabożeń-
stwa, konferencje i spotkania 
dyskusyjne, a także wydarzenia 
artystyczne. Punktem kulmina-
cyjnym będzie uroczysta Eucha-
rystia. Studentom towarzyszyć 
będzie ikona Matki Bożej Stolicy 
Mądrości. Zapisy na pielgrzymkę 
przyjmowane są w DA.
XXV WROCŁAWSKA Pie-
sza Pielgrzymka na Jasną Gó-
rę wyruszy w tym roku o dzień 
wcześniej, a więc 1 sierpnia, a 
do tronu Maryi Królowej Polski 
dotrze 10 sierpnia. Pątnicy z na-
szej archidiecezji już dwudzie-
sty piąty raz będą szli do Czę-
stochowy. Tematem jubileuszo-
wej pieszej pielgrzymki będzie 
prośba: „Zostań z nami, Panie”.

Usłyszeć głos
PARAFIA w Kuropatniku goś-
ciła w Niedzielę Dobrego Paste-
rza, 17 kwietnia, alumnów II, III i 
IV roku z wrocławskiego semina-
rium. Podczas Mszy św. modlono 
się także w intencji tegorocznych 
maturzystów. Wielu z nich pręż-
nie działa w Katolickim Stowarzy-
szeniu Młodzieży, które zawiąza-
ło się niedawno w parafii. Stąd na 
Mszy św. gościł także prezes Za-
rządu Diecezjalnego KSM Andrzej 
Markowski.
Podczas Mszy św. proboszcz 
ks. Norbert Łukaszczyk zaape-
lował do młodych, by, wybie-
rając drogę życia, kierowali 
się „chęcią służenia drugie-
mu człowiekowi”. Jeden z kle-
ryków podzielił się refleksją, 
jak usłyszał głos Bożego po-
wołania. 
Po południu uzdolnieni muzycz-
nie klerycy z zespołu „Christopho-
ros” zaprezentowali utwory in-
strumentalno-wokalne, z muzyką 
własnej kompozycji. 

Po 60 latach
OBCHODY 
 NOWA RUDA. 7 maja, a więc te-
go samego dnia, kiedy we Wroc-
ławiu będą się odbywały central-
ne obchody 60-lecia zakończenia 
II wojny światowej, wojewódz-
kie uroczystości upamiętniające 
tę rocznicę zostaną zorganizowa-
ne w Nowej Rudzie pod honoro-
wym patronatem marszałka wo-
jewództwa dolnośląskiego Pawła 
Wróblewskiego. O godz. 9.00 w 
kościele pw. św. Barbary bp Jó-
zef Pazdur będzie przewodniczył 
Eucharystii. O godz. 10.45 nastą-
pi otwarcie i poświęcenie Izby Pa-
mięci płk. Józefa Sokola i Karpat-
czyków w MZS nr 1. W samo po-
łudnie natomiast, w rynku na obe-
lisku, zostanie odsłonięta tablica 
pamiątkowa i odbędzie się Apel 
Poległych z udziałem Kompanii 
Honorowej 22. Karpackiej Bry-
gady Piechoty Górskiej. O godz. 
13.00 w noworudzkim Miejskim 
Ośrodku Kultury okolicznościo-
wy koncert wykonają uczniowie 
MZS nr 1.
 WROCŁAW. Centralne obchody 
60. rocznicy zakończenia II woj-
ny światowej 4 i 5 maja poprze-
dzi konferencja naukowa zatytu-
łowana „Zwycięzcy – Zwycięże-
ni 1918–1945”, zorganizowana 
przez Uniwersytet Wrocławski.

W Radiu Rodzina
PRZYPOMINAMY, że prze-
glądu najnowszego wydania 
„Gościa Niedzielnego” moż-
na posłuchać w 
Radiu Rodzina, 
na falach 92,0 
FM, w soboty 
o godz. 20.30 
i w niedziele o 
9.30. Polecamy 
też cykl felieto-
nów „Posłuchaj, 
bo warto!”, nadawanych co-
dziennie od poniedziałku do 
piątku o godz. 9.00, oraz po-
ranną katechezę każdego dnia 
poza sobotą i niedzielą o godz. 
10.00.

Ministranci  
na pielgrzymce
WROCŁAW TWARDOGÓ-
RA. Rozpoczęcie 25. Jubileu-
szowej Pielgrzymki Liturgicz-
nej Służby Ołtarza do sanktu-
arium Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych w Twardogó-
rze zaplanowano na sobotę 
30 kwietnia. W programie kil-
kudniowego spotkania (piel-
grzymka potrwa do 3 maja) 
znajdą się: koncerty zespołów 
„Full Power Spirit” i „40 synów 
i 30 wnuków jeżdżących na 70 
oślętach”, konkursy religijne i 
zawody sportowe.
Głównym organizatorem tej 
połączonej z rekolekcjami piel-
grzymki jest salezjanin ks. Da-
riusz Szyszko, pracujący na co 
dzień w archidiecezji wrocław-
skiej. Zgłoszenia i szczegóło-
we informacje dotyczące piel-
grzymki znajdują się na stronie 
internetowej: http://www.pim.
salezjanie.pl/.

Po konkursie

Honorowym gościem konferencji był kard. Henryk Gulbinowicz,  
od lat wspierający środowisko „entuzjastów Odry”
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O „Chrześcijańskim wize-
runku człowieka” roz-

mawiali w auli PWT sympaty-
cy Wrocławskiego Towarzystwa 
Teologicznego. Na kolejne w tym 
roku akademickim spotkanie, 
15 kwietnia, WTT zaprosiło ks. 
prof. Antona Rauschera, niemie-
ckiego jezuitę, emerytowane-
go wykładowcę uniwersytetu w 
Augsburgu i dyrektora Centrum 
Katolickiej Nauki Społecznej w 
Mönchengladbach. Jak podkre-
ślił, przedstawiając gościa, rektor 
PWT ks. prof. Józef Pater, „Ksiądz 
Anton w swojej pracy nauko-
wej ukazuje możliwość uzgod-
nienia praw politycznych i spo-
łeczno-ekonomicznych z prawa-
mi moralnymi”. 

Po wykładzie niemieckiego 
naukowca, tłumaczonym na ję-
zyk polski przez ks. Jana Krucinę, 
znalazł się czas na dyskusję.  RAD

Koncert pod tym tytułem, 
wykonany w hołdzie Janowi 
Pawłowi II przez studen-
tów Akademii M uzycznych  
z Wrocławia i Katowic, odbył się 
w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Wołowie w niedzie lę  
17 kwietnia.

Marcin Wawrzynowicz – au-
tor ukończonego dwa miesiące 
temu dzieła – mówi, że inspira-
cją do jego powstania były dzia-
łalność i posłanie Jana Pawła II. 
W trakcie koncertu lektor od-

czytywał fragmenty nauk Ojca 
Świętego, mówiące o pokoju w 
świecie i w sercu człowieka. By-
ły wśród nich słowa skierowane 
do młodzieży: „Budowanie po-
koju pragnę powierzyć w spo-
sób szczególny ludziom mło-
dym”, a także do dziennikarzy: 
„Miejcie zawsze na celu dobro 
osoby, któremu powinny słu-
żyć środki masowego przeka-
zu”. Zgromadzona w świątyni 
publiczność wysłuchała progra-
mu artystycznego w atmosferze 
zadumy i skupienia. Wykonaw-

cy zostali nagrodzeni oklaskami 
na stojąco.

Wraz z autorem kompo-
zycji wystąpili: Tomasz Pruch-
nicki, Michał Szlempo, Kuba 
Olejnik, Przemysław Jarosz 
oraz, jako lektor, kleryk Mar-
cin Kowalewski ze zgromadze-
nia klaretynów. Koncert, któ-
ry odbył się dzięki zaprosze-
niu proboszcza parafii ks. Sta-
nisława Małysy, zorganizowa-
no przy pomocy Wołowskiego 
Ośrodka Kultury.

KUBA ŁUKOWSKI

U teologów

Gość  
z Niemiec

 W darze dla Jana Pawła II

„Msza Pokoju” w Wołowie

Pierwsza wzmianka o Przewornie 
pochodzi z 1155 r., kiedy  
to papież Hadrian IV w wydanej 
bulli wymienia tę miejscowość  
i okoliczne wioski jako własność 
biskupa wrocławskiego. Według 
innych źródeł, wieś wymieniana 
jest w dokumentach w związku  
z ofiarowaniem jej w 1292 r. przez 
wrocławskiego biskupa Tomasza II 
wikariuszom katedralnym.

Losy Przeworna koło Strzeli-
na były burzliwe. Od XIII w. by-

ło ono w posiadaniu ro-
dów rycerskich, a w wie-
ku XVII – książąt brze-
skich. W latach 1675–
1742 panował tam ce-
sarz Austrii, a po zagarnięciu Ślą-
ska przez Prusy wieś, wraz z do-
brami leśnymi, przekazano szpi-
talowi „Cherite” w Berlinie. Ten 
stan zachował się aż do 1945 r.

Wraz ze zmianą właścicieli w 
Przewornie dominowali na prze-
mian katolicy i protestanci. Sta-
bilizację dla miejscowych kato-
lików przyniosły rządy hrabiego 
von Waffenberga, który osiedla-
jąc się w Siedmiosławicach, zgro-
madził ich wokół siebie, dając po-

czątki parafii, powsta-
łej w roku 1837. Obec-
nie wspólnota zgroma-
dzona jest przy świąty-
ni pw. Matki Bożej Kró-

lowej Polski, a kościół w Siedmio-
sławicach pełni funkcję pomoc-
niczego. Od roku 2001 probosz-
czem parafii jest ks. Marek Kru-
szewski. Gminą Przeworno kieru-
je wójt Kazimierz Sęga.

Centralnym punktem obcho-
dów 850-lecia Przeworna w nie-
dzielę 1 maja będzie uroczysta 
Msza św., którą odprawi abp 
Marian Gołębiewski. Eucharystia 
rozpocznie się o godz. 9.30.

KS. JANUSZ GORCZYCA

850-lecie Przeworna

Wieś z tradycjami
Wielu znakomitych gości zje-

chało do Wrocławia, aby 
wziąć udział w II Studenckim  
Forum Dyskusyjnym: „Społe-
czeństwo obywatelskie – szansa, 
czy fikcja?”. Wśród nich znaleźli 
się prof. Władysław Bartoszewski, 
przełożony polskiej prowincji oj-
ców dominikanów o. Maciej 
Zięba, a także profesorowie z 
USA i Ukrainy. Oprócz cyklu wy-
kładów szczególnym zaintereso-
waniem studentów cieszył się 
„Wieczór Jana Pawła II”, zorga-
nizowany w dominikańskim re-
fektarzu. Obecni na nim nie tylko 
rozważali słowa Papieża, ale tak-
że dzielili się świadectwami spot-
kania z nim samym i jego nauką.

Trwający od 17 do 24 kwiet-
nia cykl studenckich spotkań pa-
tronatem honorowym objęli m.in. 
prezydent Wrocławia Rafał Dut-
kiewicz oraz rektor Politechni-
ki Wrocławskiej prof. Tadeusz 
Luty. Duchowym patronem fo-
rum został bł. Czesław – patron 
Wrocławia. RAD

Dyskutowali

Na forum

Panorama 
Przeworna.  
W centrum kościół 
parafialny.
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Wiadomość z 19 kwietnia  
o wyborze ks. kard. 
Josepha Ratzingera 

na papieża obiegła 
błyskawicznie cały świat. 

tekst 
KS. CEZARY 

CHWILCZYŃSKI

Ten niemiecki teolog, 
kapłan, były arcybi-
skup diecezji mona-
chijskiej, a potem, od 

1981 roku, prefekt Kongregacji 
Nauki Wiary, dzisiejszy papież 
Benedykt XVI, jest osobą, któ-
ra bywała na Dolnym Śląsku, 
ale i Dolnoślązacy spotykali się 
z nim.

Wizyta pojednania

Arcybiskup Monachium po 
raz pierwszy odwiedził Wroc-
ław i Trzebnicę w 1977 r., 
wraz z delegacją Episkopa-
tu Niemiec. „Do dziś w re-
zydencji arcybiskupów wroc-
ławskich znajduje się obraz 
na płycie miedzianej, przed-
stawiający Chrystusa i aposto-
łów – wspomina kard. H. Gul-
binowicz. – To pamiątka tam-
tej wizyty biskupów niemie-
ckich i młodego biskupa Mo-
nachium Josepha Ratzingera”. 
Była to wizyta, która po liście 
biskupów polskich do niemie-
ckich o pojednaniu nabrała 
szczególnego znaczenia.

Zapytałem w 1995 roku 
kard. J. Ratzingera o jego kon-
takty z Wrocławiem i zna-
jomość z kardynałem Gulbi-
nowiczem. Uśmiechnął się i 
powiedział: „Kardynał Gulbi-

nowicz? Oczywiście, 
że go znam! Pamię-
tam pobyt we Wrocła-
wiu w roku 1977. Tej 
gościnności, serdecz-
ności i dobroci nie za-
pomniałem”.

Wrocławscy 
neoprezbiterzy  
u Kardynała
W roku 1995 jedy-

ny raz w historii wroc-
ławskiego seminarium du-
chownego neoprezbiterzy uda-
li się wraz ze swoim rektorem, 
dzisiejszym biskupem świdni-
ckim ks. Ignacym Decem, z 
pielgrzymką do Watykanu.  
Bp Ignacy Dec tak wspomina 
ten wyjazd: „Miałem zaszczyt, 
jako rektor seminarium, z no-
wo wyświęconymi księżmi wy-
jechać do Rzymu, do grobów 
apostolskich, aby podziękować 
za dar kapłaństwa. Spotkali-
śmy się z Ojcem Świętym Ja-

nem Pawłem II. Przyję-
ci zostaliśmy również 
na audiencji u prefek-
ta Kongregacji Doktry-
ny Wiary – kard. Jo-
sepha Ratzingera. Pa-
miętam, że się wystro-
iłem w szatę prałacką, 
z fioletowym pasem, 
bo to przecież oficjal-
na wizyta. Weszliśmy 
do siedziby kongrega-
cji i pojawił się kard. 
Ratzinger, skromny, w 

czarnej sutannie. Zrobiło mi 
się trochę nieswojo, ale po-
wiedziałem, że u nas jest w 
zwyczaju składać wizytę w ta-
kim eleganckim stroju. Kard. 
Ratzinger przyjął nas bardzo 
serdecznie i ciepło. Stworzył 
prawdziwie rodzinną atmosfe-
rę. Wygłosiłem z drżącym ser-
cem przemówienie w języku 
niemieckim. Kardynał przeka-
zał nam wówczas w swoim sło-
wie przesłanie, aby iść i gło-
sić Chrystusa, i być Jego świad-

Kardynał Joseph Ratzinger – Benedictus XVI – nasz Ojciec Święty

Był na Dolnym Śląsku
Sonda

OCZAMI 
WROCŁAWSKICH 

HIERARCHÓW

ABP MARIAN GOŁĘBIEWSKI 
Wyrażając ra-
dość z wybo-
ru nowego Pa-
pieża, w wywia-
dzie udzielo-
nym dla Radia 

Rodzina powiedział: „Ta 
wiadomość zastała mnie 
podczas posługi bierzmo-
wania w Wołowie. Podczas 
Komunii podszedł ksiądz 
kapelan i szepnął mi do 
ucha, że już jest biały dym 
i mamy Papieża. Od razu 
pomyślałem, że jest nim 
kard. J. Ratzinger. Był chy-
ba najbardziej czytelnym 
kandydatem. I to się spraw-
dziło. Osobiście spotka-
łem się z nim dwukrotnie. 
Pierwszy raz w ramach wi-
zyty ad limina, jako biskup 
koszalińsko-kołobrzeski. 
Drugi raz – w Paderborn, 
na uroczystościach ku czci 
św. Liboriusza. Bardzo mi-
ło wspominam te spotka-
nia”.

KARD. HENRYK GULBINOWICZ
Ster Kościoła jest 
trzymany w rę-
kach człowie-
ka, który wie, co 
to znaczy służba 
Bogu, Kościołowi 

i człowiekowi. Myślę, że de-
cyzja konklawe jest bardzo 
właściwa i Duch Święty wpły-
nął na to, że wybrano kogoś, 
kto podtrzyma bardzo słusz-
ne posunięcia 27 lat pontyfi-
katu Jana Pawła II.
Kiedy dziś w mediach słychać 
głosy o możliwości wizyty 
Ojca Świętego Benedykta 
XVI również w naszej oj-
czyźnie, rodzi się nadzieja, 
że na trasie papieskiej piel-
grzymki znajdzie się tak-
że Wrocław. A tymczasem 
już w sierpniu setki mło-
dych Dolnoślązaków spot-
kają się z nowym Papieżem 
podczas XX Światowych Dni 
Młodzieży w Kolonii.

Wizyta  
kard. Ratzingera  
w Oleśnicy,  
w parafii pw.  
MB Miłosierdzia.  
Z lewej kard.  
Henryk 
Gulbinowicz  
i bp Józef 
Pazdur,  
z prawej  
ks. Jan Suchecki, 
proboszcz.
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kiem we współczesnym świe-
cie, bowiem prawdy i miło-
ści potrzebuje dzisiejszy świat, 
a zwłaszcza Europa. Przeka-
zaliśmy upominek i pamiątko-
we tableau, w pięknej złoco-
nej ramie, ze zdjęciami wroc-
ławskich neoprezbiterów. Kar-
dynał pozostawił je w swo-
im biurze. Pamiętam, że wszy-
scy opuszczaliśmy jego apar-
tamenty z przeświadczeniem, 
że jest to miły, ludzki i bardzo 
skromny kardynał”.

To było wydarzenie szcze-
gólne, bowiem chyba nie zda-
rzyło się, aby przez 23 lata 
kierowania przez kard. Ra- 
tzingera Kongregacją Doktry-
ny Wiary dopiero co wyświę-
ceni kapłani „z dalekiego kra-
ju” przyszli mu złożyć wizytę 
całym rocznikiem.

Doktor honorowy

27 października 2000 r. 
kard. J. Ratzinger odwiedził 

Wrocław, by odebrać dokto-
rat honoris causa Papieskie-
go Wydziału Teologicznego. 
Bp I. Dec – ówczesny rektor 
uczelni – przypomniał, że se-
nat przyznał to wyróżnienie 
kard. Josephowi Ratzingerowi 
jako najwybitniejszemu teo-
logowi naszych czasów, prze-
wodniczącemu Międzynaro-
dowej Komisji Teologicznej i 
Komisji Biblijnej, który bar-
dzo wspierał Ojca Świętego w 
trosce o integralność i tożsa-
mość wiary.

Dzień później kard. J. Ra-
tzinger, wraz nuncjuszem apo-
stolskim abp. Józefem Kowal-
czykiem, kard. Henrykiem Gul-
binowiczem i bp. Edwardem Ja-
niakiem, odwiedził Henryków 
z tamtejszym annus propedeu-
ticus wrocławskiego semina-
rium. Podczas Mszy św. po-
święcił klerykom tuniki i wy-
głosił kazanie na temat powo-
łania.

29 października gość z Wa-
tykanu był już w Oleśnicy, gdzie 
odwiedził parafię pw. Matki Bo-

żej Miłosierdzia oraz parafię 
pw. św. Jana Apostoła. Była to 
ostatnia, jak dotąd, wizyta kard. 
J. Ratzingera na Dolnym Ślą-
sku. Ówczesny prezydent Wroc-
ławia Bogdan Zdrojewski tak 
zapamiętał tamte chwile po-
bytu Hierarchy we Wrocławiu: 
„Kard. J. Ratzinger okazywał 
spore zainteresowanie naszym 
miastem. Chciał zwiedzić, mię-
dzy innymi, Ostrów Tumski, ry-
nek, ratusz i plac Solny. Był nie-
zwykle uprzejmy, otwarty i cie-
pły w kontakcie. Pytał o obecną 
sytuację miasta, okazywał żywe 
nim zainteresowanie”.

Spotkania w Ratyzbonie

Jeszcze jako diakon słu-
żyłem kard. J. Ratzingerowi 
do Mszy św. w kaplicy księ-
ży pasjonistów w Ratyzbo-
nie, gdzie w domu 
rodzinnym u swoje-
go brata, ks. Georga, 
spędzał wakacje. Brat 
dzisiejszego Papie-
ża, ks. Georg Ratzin-

ger, przez wiele lat prowadził 
chłopięcy chór katedralny w 
Ratyzbonie. Do dziś mieszka 
on w dzielnicy Pentling i tam 
też, do dziś, zameldowany 
jest Joseph Ratzinger, papież 
Benedykt XVI.

Będąc u brata, Kardynał 
przychodził codziennie rano 
do kaplicy klasztornej przy 
Merkurstrasse 29 na Mszę św. 
Ze swojego rodzinnego domu 
miał około 10 minut spaceru. 
Po Mszy św. kard. J. Ratzinger 
jadł śniadanie, a potem szedł 
na grób swoich rodziców, po-
łożony w pobliskiej dzielnicy 
Zigenhaus. Po śmierci, przed 
kilku laty, siostry Marii, któ-
ra przez długi czas prowadzi-
ła mu mieszkanie, zaczął i ją 
odwiedzać na tym cmenta-
rzu. Każdego roku w okresie 
wakacji, kiedy spędzam urlop 

w diecezji Ratyzbo-
na, wspominam tam-
te spotkania z czło-
wiekiem, który kilka 
dni temu został papie-
żem.  

Kardynał Joseph Ratzinger – Benedictus XVI – nasz Ojciec Święty

Był na Dolnym Śląsku

Rok 1995. 
Wrocławscy 
neoprezbiterzy  
u kardynała 
J. Ratzingera.
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Pr y w a t n e  S a l e z j a ń s k i e  L i c e u m 
Ogólnokształcące im. św. Dominika 

Savio we Wrocławiu zorganizowało w so-
botę 16 kwietnia dzień otwartych drzwi. 
Dyrektor szkoły ks. Jerzy Babiak SDB po-
wiedział nam, że uczniowie wszystkich 
klas gimnazjum (także I i II) mogą czuć się 
zaproszeni do odwiedzenia szkoły, a zapi-
sy do niej już trwają. 

Liceum, mieszczące się na parte-
rze kościoła pw. Chrystusa Króla, przy 
ul. Młodych Techników 17, istnieje od 
1999 r. i działa na fundamencie wy-
chowania w duchu idei św. Jana Bosko. 
Głównym założeniem szkoły jest, aby 
być przyjazną i bezpieczną. Nauczyciele 
dobierani są na podstawie kryteriów fa-
chowości i moralności. 

Nauka prowadzona jest w liczących do 
24 osób klasach o profilach: humanistycz-
nym, matematyczno-fizycznym i biologicz-
no-chemicznym.

Więcej informacji o szkole chętni uzy-
skają na miejscu oraz w Internecie na stro-
nie: www.liceum-wroc.salezjanie.pl. 

Otwarte drzwi do liceum 
salezjańskiego

U św. Jana Bosko

Organizowana pod patronatem me-
dialnym „Gościa Niedzielnego” przez 

świetlicę „Karmel” przy parafii pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus IV edycja 
Spotkań z Poezją i Piosenką Religijną od-
będzie się 4 czerwca.

Spotkanie otworzy Msza św. plene-
rowa, sprawowana o godz. 12.00 na 
Świętym Wzgórzu (ul. Lipska 17). Po 
niej, ok. godz. 13.00, odbędzie się pre-
zentacja programu artystycznego po-
szczególnych zespołów. Na zakończe-
nie goście wysłuchają koncertu ballad 
i piosenek religijnych w wykonaniu Oli 
Kiełb z zespołem „Wyspa”. W trakcie 
występów będzie można za symbolicz-
ną kwotę pożywić się kiełbasą i gro-
chówką. Organizatorzy podkreślają, że 
spotkanie nie ma charakteru konkursu; 
nie obowiązują także żadne ogranicze-
nia wiekowe dla uczestników. Każda 
grupa (lub solista) może przygotować 
1 lub 2 utwory muzyczne albo wiersz 
własnego autorstwa. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja 
pod adresem karmel.osobowice@op.pl oraz 
pod telefonami: (71) 352 41 71; 781 43 93 
0608 32 33 80. 

Na Osobowicach

„Karmel” zaprasza

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego w Kościele greckokatolickim,  
według kalendarza juliańskiego,  
są obchodzone od 1 do 3 maja.

Przez minione dni Wielkiego Tygodnia 
Kościół Wschodni wspominał ostatni po-
byt Jezusa w Jerozolimie. Celebruje jutrznię 
(utrenia), godziny z czytaniem Ewangelii, li-
turgię uprzednio poświęconych darów.

W Wielki Czwartek, przed południem, 
sprawowana była liturgia św. Bazylego, na 
pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłań-
stwa i Eucharystii. Wieczorem modlono się 
jutrznią Męki Pańskiej (Utrenia Strastiej), z 12 
fragmentami Ewangelii od Ostatniej Wiecze-
rzy do złożenia do grobu Ciała Zbawiciela.

W Wielki Piątek centralne nabożeństwo, 
to nieszpory z położeniem płaszczanicy (ca-
łunu) z wizerunkiem Chrystusa, Bogurodzi-
cy, Józefa z Arymatei i pobożnych niewiast. 
Procesja przy śpiewie stychyry („Tobie, któryś 
przyodziały światłem”) umieszcza płaszczani-
cę na środku cerkwi, gdzie będzie adorowana 
do późnych godzin nocnych. Wieczorem od-
prawiana jest również jutrznia jerozolimska – 
rozważanie śmierci Pana.

W Wielką Sobotę, podobnie jak w trady-
cji zachodniej, poświęca się pokarmy na stół 
wielkanocny. W czasie liturgii św. Bazylego 
śpiewany jest hymn „Którzy w Chrystusie 
zostaliście ochrzczeni, w Chrystusa zostali-
ście przyobleczeni”( na pamiątkę chrztu ka-
techumenów w pierwszych wiekach chrześ-
cijaństwa.). Liturgię przenika już paschalna 
radość. Czytany jest prokimen: „Zmartwych-
wstań Boże, Sędzio ziemi, albowiem otrzy-
małeś w posiadanie wszystkie narody”. Ka-
płani nakładają białe szaty liturgiczne i od-

czytują Ewangelię o Anie-
le, który zjawił się przy 
grobie w białym odzieniu.

Niedzielę Paschy, 
wczesnym rankiem, roz-
poczyna nabożeństwo 
„nadgrobne”. Płaszczani-
ca zostaje przeniesiona na 
ołtarz, gdzie będzie leżała 
przez 40 dni, do Wniebo-
wstąpienia. Następnie od-
prawiana jest jutrznia Zmartwychwstania 
Pańskiego, autorstwa św. Jan Damasceń-
skiego. Odbywa się procesja, w której nie-
siona jest Ewangelia oraz ikona Zmartwych-
wstałego („Zejście do piekieł”). Wierni wraz 
z kapłanem, stojąc przed drzwiami świą-
tyni, wielokrotnie śpiewają paschalny tro-
park: „Chrystus Woskres...”. Na znak, że Je-
go śmierć i zmartwychwstanie otworzyły 
nam bramy niebios, kapłan krzyżem otwie-
ra drzwi świątyni, po czym zaczyna się uro-
czysta Eucharystia. W trakcie liturgii w róż-
nych językach czytany jest prolog Ewangelii 
św. Jana: „Na początku było Słowo...”. Pod 
koniec kapłan błogosławi chleb zwany Artos, 
który symbolizuje Chrystusa – Chleb Życia. 
Będzie on rozdany wiernym w Niedzielę An-
typaschy (następną po Wielkiejnocy).

Specyfiką tradycji wschodniej jest to, 
że święta wielkanocne trwają trzy dni: 
niedziela, poniedziałek, wtorek. W tygo-
dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim, dla 
podkreślenia wagi tego wydarzenia, po-
zostają otwarte królewskie wrota w iko-
nostasie. W okresie wielkanocnym wier-
ni wraz z kapłanami odwiedzają groby 
zmarłych.

KS. ANDRZEJ MICHALISZ,  
KS. ROBERT ROSA

Wielkanoc u grekokatolików

Święto świąt

Bp Włodzimierz 
Juszczak 

uroczyście 
wchodzący 
z procesją 

wielkanocną do 
greckokatolickiej 

katedry  
we Wrocławiu  

w roku 2004

M
AR

C
IN

 B
RA

C
KI



G O Ś Ć  W R O C Ł A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
1 m

aja 2005

VII

Tydzień po śmierci Jana Pawła II 
wrocławianie obejrzeli jego 
„Hioba”.

W kościele pw. Ducha Świę-
tego we Wrocławiu, 10 kwietnia, 
tuż po wieczornej Mszy św. aka-
demickiej, zapalono sceniczne 
reflektory. W ich świetle widzo-
wie zobaczyli zastawiony stół 
i szczęśliwego gospodarza wi-
tającego gości. Podczas biesia-
dy jej uczestnicy dowiadują się, 
że podejmujący ich Hiob stracił 
wszystko. Blask świec na stole 
przygasa, a w atmosferę beztro-
skiej uczty wkrada się rozpacz.

Kiedy doświadczamy nie-
szczęścia, pytamy Boga, dlacze-
go spotkało ono właśnie nas. Jak 
biblijny Hiob – prawy człowiek, 
wzorowy mąż i ojciec, życzliwy 

przyjaciel – nie możemy zrozu-
mieć, czemu Bóg zesłał na nas 
krzyż ponad nasze siły.

W 1940 r. Karol Wojtyła napi-
sał „Hioba” zainspirowany cier-
pieniem z powodu okrutnej woj-
ny i śmierci najbliższych. Adap-
tację wrocławską dramatu opra-
cował, zainscenizował i wyre-
żyserował Janusz Telejko, od 
czterech lat opłakujący tragicz-
nie zmarłą córkę. Dziękując Te-
atrowi Duszpasterskiemu „Ver-
bum Bonum”, działającemu w 
parafii Ducha Świętego, i wszyst-
kim, którzy przygotowali spek-
takl, proboszcz ks. Czesław Ma-
zur podkreślił wielkość Hioba, 
Karola Wojtyły – późniejszego 
Jana Pawła II, biorącego udział w 
hiobowym doświadczeniu.

JOLANTA SĄSIADEK

Ambasador Belgii Bruno Neve 
de Mevergnes będzie patronem 
honorowym tegorocznego 
Przeglądu Piosenki Dziecięco- 
-Młodzieżowej „Damian Dziś”, 
który odbędzie się 6 i 7 maja.

Impreza organizowana przez 
parafię pw. Matki Boskiej Wspo-
możenia Wiernych we Wroc-
ławiu, prowadzoną przez Oj-
ców Najświętszych Serc (serca-
nie), już trzykrotnie gromadzi-
ła mieszkańców naszego miasta 
i osiedla. Przegląd jest poświę-
cony ojcu Damianowi de Veu-
ster, zakonnikowi i misjonarzo-
wi. Tegoroczna edycja ma tym 
większe znaczenie, że przypada 
w 175-lecie niepodległości Bel-
gii, ojczyzny o. Damiana.

Parafianie i goście będą mo-
gli obserwować artystyczną ry-
walizację, ale też spotkać się i 
wzmacniać więzy społeczne. Ja-
ko że przedsięwzięcie to ma wy-
miar zarówno kulturalny, jak i 
duchowy, wymaga dużego za-
angażowania całej parafii. To nie 
przypadek, że przegląd istnieje 
pod nazwą „Damian Dziś”. Ma 
to uświadomić, że „dziś”, tzn. w 
społeczności na Księżu Małym, 
przesłanie wypływające z życia i 
działalności bł. Damiana de Veu-
ster jest nadal aktualne.

Ojciec Damian jest wzo-
rem życia, zażyłości z Chrystu-
sem, którego umiłował w dru-
gim człowieku. Urzeczywistnił 
on w swojej posłu-
dze, jak wskazał Jan 
Paweł II, szczegól-
ną formę świętości: 
„Był jednocześnie ka-

płanem, misjonarzem i zakonni-
kiem. Te trzy funkcje pozwoli-
ły mu ukazywać oblicze Chrystu-
sa, zarówno wskazując drogę do 
zbawienia, jak głosząc Ewangelię 
i niestrudzenie zabiegając o roz-
wój ludzki”. 

Przegląd będzie przebiegał 
pod hasłem „InTeGratia”. Damian 
to postać, która ukazuje prawdzi-
wy obraz Boga. Integrując się z 
odrzuconymi, chce nam powie-
dzieć, że tylko zjednoczenie z 
Bogiem daje moc do prawdziwej 
integracji z człowiekiem. Nasze 
zjednoczenie (lokalne i europej-
skie) będzie trwałe i sensowne, 
jeśli będzie budowane na praw-
dzie i na trwałych wartościach, 
których gwarantem jest Bóg.

Do udziału w przeglądzie zo-
stały zaproszone zespoły dzie-
cięce i młodzieżowe. Rozpocznie 
się on w piątek, 6 maja, warszta-
tami muzycznymi dla zespołów 
oraz dla ich kierowników. Zaję-
cia będą prowadzone przez stu-
dentów i wykładowców z Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu. 
W drugim dniu, 7 maja, uczestni-
cy zaprezentują piosenki własne, 
m.in. o bł. Damianie, oraz własne 
aranżacje muzyczne.

Przegląd rozpocznie się uro-
czystą Mszą św. o godz. 12.00 
na placu integracyjnym przy ul. 
Chorzowskiej. Po ogłoszeniu 
wyników i wręczeniu nagród w 
sobotę o godz. 19.00 rozpo-
cznie się koncert Tomka Kamiń-
skiego. Na zakończenie przeglą-
du ok. godz. 21.30 odbędzie się 

Apel Jasnogórski.
Patronem medialnym 

Przeglądu jest „Gość Nie-
dzielny” i Radio „Rodzina”.
BR. TOMASZ MISIEK SSCC

Teatr „Verbum Bonum” odkrył tajemnicę cierpienia

„Hiob” Karola Wojtyły
Przegląd Piosenki „Damian Dziś” na Księżu Małym

InTeGratia

Interesująca scenografia wzmacniała przeżywanie sztuki

„Sercańskie 
nutki” 
– zwycięzca 
przeglądu 2004
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WYPRAWA DO ŚW. PIOTRA

Z okazji 10. rocznicy istnienia wrocławskiego GN, która przy-
padnie 24 września br., zapraszamy na pielgrzymkę do Rzymu 
od 9 do 17 września. Oprócz nawiedzenia Wiecznego Miasta 
pątniczy szlak będzie wiódł przez Wenecję, Padwę, Orvieto, 
Asyż i Monte Cassino. Punktem kulminacyjnym będzie pobyt w 
Watykanie i nawiedzenie grobu Jana Pawła II.
Rocznicowa pielgrzymka redakcji wrocławskiej GN, Czytelników 
i Sympatyków odbędzie się pod honorowym patronatem abpa 
Mariana Gołębiewskiego.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ 

 Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać w Biurze 
Podróży „Panorama” przy ul. Trzebnickiej 66 we Wrocławiu, tel. (071) 329 
22 36, 329 13 75, tel./fax 329 22 37 i 329 55 11 oraz pod naszymi telefo-
nami redakcyjnymi: (071) 327 11 47, 322 30 72, 322 37 09.  .



Okolice Namysłowa 
obfitują w zabytkowe 
drewniane świątynie.

Niedawno opisywali-
śmy kościoły parafii św. 
Michała Archanioła, te-
raz odwiedziliśmy po-
bliską, choć znajdującą 
się już w granicach inne-
go dekanatu, wspólnotę 
pw. św. Wawrzyńca.

Na zadbanym placu, 
który pełnił kiedyś funk-
cje parafialnego cmen-
tarza, wznosi się drew-
niany kościółek. Nie jest 
duży, za to poraża świa-
dectwem swej historii; 
gdyby na chwilę zapo-
mnieć o pobliskich słu-
pach wysokiego napię-
cia i przestawić zapar-
kowany redakcyjny sa-
mochód, łatwo można 
by poddać się fantazji, 
że czas cofnął się o kil-
ka wieków.

Świadectwo 
wieków
Świątynia powstała 

w początkach XV stule-
cia. Wtedy też, w 1417 
roku, parafię po raz 
pierwszy wzmiankowa-
no w książęcych kroni-
kach.

W czasach reforma-
cji kościół przejęli pro-
testanci. Jednak po 
1654 roku stał się na po-
wrót miejscem liturgicz-
nych celebracji katoli-
ków. Mimo że to za cza-
sów ewangelików świą-
tynia zyskała swój wy-
strój wewnętrzny, to o 
jej restaurowanie i wy-
gląd zewnętrzny zadba-
li mieszkańcy katolickiej 
parafii. W 1711 roku od-

nowili drewnianą przy-
kościelną wieżę, a w la-
tach 1888–1889 pod-
murowali kościół. Wte-
dy też odbito do desek 
zewnętrzny tynk pokry-
tego gliną zabytku oraz 
obłożono deskami na-
wy, prezbiterium i za-
krystię.

Również współcześ-
ni mieszkańcy Woskowic 
nie próżnują. Bieżącymi 
remontami nie pozwala-
ją niszczeć świątyni. Na 
poważniejsze prace po-
trzebna jest zgoda kon-
serwatora i środki finan-
sowe. O te parafia ciągle 
stara się u władz. 

Świadectwo wiary

Wspólnota nie jest 
zbyt liczna. Choć, jak 
podkreśla proboszcz ks. 
Bolesław Boczan, na nie-
dzielnych Mszach św. w 
kościele ciężko o wolne 
miejsce. „Zastanawia-
my się nawet nad powo-
łaniem nadzwyczajne-
go szafarza Eucharystii 
– mówi. – To uspraw-

ni rozdzielanie Komunii 
świętej, a dla mnie bę-
dzie pomocą w pracy 
duszpasterskiej”.

Mimo że wielu ludzi, 
zwłaszcza młodych, wy-
jeżdża za pracą lub po na-
ukę, ci, którzy zostają, też 
chcą coś robić. Przy parafii 
działa więc schola i służ-
ba liturgiczna. Ta ostatnia 
ma swoich przedstawicie-
li przy każdym z afiliowa-
nych kościołów. 

Dzięki zaangażowa-
niu rad przykościelnych 
i Proboszcza prężna 
jest współpraca z oko-
licznymi oddziałami Ca-
ritas. To właśnie dzię-
ki nim najbardziej po-
trzebujący mieszkań-
cy parafii mogą liczyć 
na pomoc materialną. 
Gdy wyruszamy z po-
wrotem do Wrocławia, 
żegna nas pomagający 
Proboszczowi kościel-
ny Mirosław Młodawski. 
„Tu mieszkają dobrzy lu-
dzie – zapewnia – i za-
wsze można liczyć na 
ich pomoc”.

RADEK MICHALSKI

PANORAMA PARAFII 
Wspólnota pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych (dekanat Włochy)

Pod drewnianym dachem

wroclaw@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50-245 Wrocław
tel./faks (71) 322 30 72, 322 37 09, 327 11 47
Redagują: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddziału, 
Agata Combik, Radosław Michalski, Jolanta Sąsiadek
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Dzisiaj trzeba nam mówić o Bogu, pokazując przy 
tym, że dobra materialne nie są najważniejsze. 
Wystarczy rzucić okiem na program telewizyjny, 
obejrzeć relacje z jednej czy drugiej komisji śled-
czej – i już biorą nas nerwy na mnogość afer w na-
szym kraju, związanych właśnie z „pędem za pie-
niądzem”.
Trudno o odtrucie takiej atmosfery, dlatego sta-
ram się, aby wierni mogli znaleźć odrobinę spo-
koju w lekturze prasy katolickiej, dobrej książki. 
Przypominam przy tym, że to, czego oczekujemy 
od innych, powinniśmy najpierw znaleźć u siebie. 
Jeśli więc domagamy się od polityków, i słusznie, 
uczciwości i troski o dobro wspólne, to sami naj-
pierw powinniśmy te cechy w sobie wypracować. 
Musimy też pamiętać, że na sytuację w naszym kra-
ju nie możemy patrzeć z boku. Obowiązek i wielka 
odpowiedzialność spoczywa w naszych rękach, a 
świadczy o tym prawo wyborcze, które mamy.
Bardzo ważne, abyśmy w dobie zaganiania i „dora-
biania się” znaleźli chwilę na rozważenie tego, ja-
ki jest prawdziwy sens naszego życia. Żeby udało 
nam się postawić przede wszystkim na kształtowa-
nie własnego sumienia i znajdowanie radości z te-
go, co mamy na co dzień.  

Zapraszamy na Msze św. 
  Niedziela: Woskowice Małe 10.00, Woskowice Górne 

11.45, Bukowa Śląska 8.45.
  W tygodniu: Woskowice Małe codziennie o 18.00, 

Woskowice Górne czwartki 16.00, Bukowa Śląska 
piątki 16.00.

KS.  BOLESŁAW 
BOCZAN

Pochodz i  z  Ubocza . 
Święcenia kapłańskie 
przyjął w archikatedrze 
wrocławskiej 25 ma-
ja 1974 roku. Pełni po-
s ługę  proboszcza  w 
Woskowicach Małych od 
1998 roku. Opieką dusz-
pasterską otacza ponad 
1000 wiernych z sześciu 
miejscowości.

Świątynia w Woskowicach 
Małych liczy kilkaset lat
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