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DIARIUSZ WYDARZEŃ NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM
WE WROCŁAWIU (ROK AKADEMICKI 2006/2007)

LIPIEC
30 VII – W kościele św. Krzyża we Wrocławiu odbył się kolejny Wieczór 

Tumski, poświęcony życiu konsekrowanemu. O. Andrzej Konopka OP, przeor 
klasztoru Ojców Dominikanów we Wrocławiu, wygłosił wykład pt. Kurtuazja, 
czyli kontemplacja dla wszystkich. W części muzycznej z recitalem organowym 
wystąpił wrocławski wirtuoz i kompozytor, Bartosz Sozański, wykonując utwory 
J.S. Bacha, Dietricha Buxtehudego, M. Brosiga, własne i in.

SIERPIEŃ

9 VIII – W kapitularzu zebrała się kapituła wrocławska celem omówienia 
programu obchodów 10-lecia sakry biskupiej ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, 
metropolity wrocławskiego.

10 VIII – Spotkanie z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, redaktorem naczelnym 
„Niedzieli”. Prośba o wydrukowanie programu WDD w wydaniu ogólnopolskim 
gazety.

13 VIII – Odpust parafialny i dożynki w Wilkszynie. Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. rektor Józef Pater.

15 VIII – Odpust parafialny w Stobnie. Mszy św. koncelebrowanej przewod-
niczył ks. rektor Józef Pater.

26 VIII – Śluby wieczyste u sióstr elżbietanek. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył JE ks. bp Józef Pazdur. Obecny był również ks. rektor Józef Pater.

27 VIII – W kościele św. Krzyża we Wrocławiu odbył się kolejny Wieczór 
Tumski. Program zawierał wykład dr. Helmuta Schoepsa, konsula generalnego 
Niemiec we Wrocławiu: Ponadgraniczna regionalna współpraca między Niem-
cami a Polską podczas roku polsko-niemieckiego 2005/2006 oraz perspekty-
wy na przyszłość. W części artystycznej wystąpił chór Collegium Canticorum 
z Lipska ze śpiewem psalmu Ad te levavi oculos meos w opracowaniu różnych 
kompozytorów.
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28-30 VIII – Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyły 
się XXXVI Wrocławskie Dni Duszpasterskie na temat: Rodzina na nowo od-
kryta. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp 
Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. Jako prelegenci pozostałych 
wykładów wystąpili: JE ks. Stanisław Stefanek z Łomży, p. prof. Wanda Pół-
tawska, ks. prof. Roman Rogowski, JE ks. bp Kazimierz Ryczan, ks. prof. Jan 
Krucina, p. prof. Bogdan Chazan, JE ks. abp Damian Zimoń, p. prof. dr hab. 
Maria Braun-Gałkowska (KUL). Konferencje wieczorne wygłosił o. dr hab. Ka-
zimierz Lubowicki. Podsumowa nia sympozjum dokonał ks. prof. dr hab. Jan 
Krucina. Słowo końcowe wypowiedział JE ks. abp Marian Gołębiewski, me-
tropolita wrocławski. W sympozjum wzięło udział ok. 800 osób. W auli PWT 
Wydział Programów Katolickich PSE Polest zorganizował koncert na cześć ju-
bilata, ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, w wykonaniu Romana Kołakowskiego 
i zespołu Spirituals Singers Band.

31 VIII – Odbyło się poświęcenie odnowionej rezydencji biskupów wrocław-
skich, a następnie w katedrze wrocławskiej uczczono 10. rocznicę konsekracji 
JE ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego. 
Udział w uroczystości wzięło ok. 80 kapłanów, jak również przedstawiciele władz 
wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz księża profesorowie PWT. Ka-
zanie wygłosił JEm ks. kard. Henryk Gulbinowicz.

WRZESIEŃ

1 IX – W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu otwarto wystawę pt. 
Tysiąclecie kontra Millenium, zorganizowaną przez Wrocławski Oddział IPN. 
Udział w otwarciu wzięli JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocław-
ski, JEm ks. kard. Henryk Gulbinowicz i ks. rektor Józef Pater, którzy podzielili 
się wspomnieniami z obchodów milenijnych. Obecni byli pracownicy IPN oraz 
zaproszeni goście.

2 IX – Spotkanie rejonowe księży: Msza św., adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i spotkanie w auli PWT – wśród informacji był także komunikat 
PWT.

3 IX – W kościele pw. św. Maurycego zainaugurowano obchody 10-lecia ist-
nienia Wydziału Programów Katolickich PSE Polest uroczystą Mszą św., której 
przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Edward Janiak. Obecni byli również 
księża profesorowie PWT.

5 IX – W gabinecie p. rektora prof. Tadeusza Lutego odbyło się spotkanie rek-
torów uczelni wyższych Wrocławia, podczas którego omówiono wnioski inwe-
stycyjne zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
oraz terminy inauguracji roku akademickiego.
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5 IX – Spotkanie z przewodniczącym Civitas Christiana Oddziału Wrocław-
skiego celem omówienia Dni Polsko-Czeskich i wykładów na temat Jana Husa 
i husytyzmu na Śląsku, które odbędą się w kapitularzu wrocławskim.

6 IX – Spotkanie rektora Politechniki Wrocławskiej i ks. rektora Józefa Patera 
z JE ks. abp. Marianem Gołębiewskim celem omówienia programu inauguracyj-
nego 2 X i Mszy św. dla środowiska akademickiego miasta Wrocławia.

6 IX – Przedstawiciele telewizji niemieckiej ARD złożyli wizytę w Muzeum 
Archidiecezjalnym celem uzupełnień do filmu poświęconemu ks. Janowi Dzier-
żoniowi. Kilka faktów z życia tego wielkiego odkrywcy przypomniał ks. rektor 
Józef Pater.

14 IX – Rozpoczął się Festiwal Nauki, w którym uczestniczy Papieski Wy-
dział Teologiczny według wcześniej ustalonego programu. Wykład wygłosił ks. 
bp prof. Andrzej Siemieniewski.

15 IX – Na PWT we Wrocławiu odbył się egzamin dodatkowy dla kandydatów 
na studia dzienne i zaoczne. Egzamin przeprowadzili: ks. dr hab. Wiesław Wenz, 
prof. PWT; ks. dr hab. Tadeusz Reroń, prof. PWT, i ks. dr Andrzej Tomko.

15 IX W Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec odbyło się przyjęcie z oka-
zji wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska i Kraju Związkowego Dolna Saksonia 
2006. Udział w przyjęciu wziął ks. rektor PWT Józef Pater.

16 IX – Obchody 60-lecia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: 
udział we Mszy św. w katedrze i w uroczystym posiedzeniu Senatu Akademii 
w Hali Ludowej wziął prorektor PWT, ks. dr hab. Wiesław Wenz, prof. PWT.

17 IX – Konsekracja nowo wybudowanego kościoła pw. św. Stanisława Kost-
ki we Wrocławiu. Ceremoniom przewodniczył JE ks. abp Marian Gołębiewski, 
metropolita wrocławski. Papieski Wydział Teologiczny reprezentował ks. rektor 
Józef Pater.

18 IX – W ramach Festiwalu Nauki wykłady wygłosili ks. dr hab. Andrzej Ma-
łachowski i ks. dr hab. Mariusz Rosik, a po katedrze oprowadzał ks. rektor Józef 
Pater, ks. dr Lech Nowak i przewodnicy z PTTK.

20-22 IX – W Domu Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim odbyła się Konfe-
rencja Naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków Polskich pt. Perspekty-
wy polskiej teologii – specyfika merytoryczna i metodologiczna teologii, w której 
udział wzięło ponad 80 teologów dogmatyków z całej Polski. Organizatorami 
konferencji byli księża profesorowie PW: ks. prof. dr hab. Włodzimierz Woły-
niec i ks. dr hab. Andrzej Małachowski. Z teologami spotkał się JE ks. abp prof. 
dr hab. Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, oraz ks. rektor PWT Józef 
Pater.

20 IX – W Ratuszu zorganizowano promocję trzeciego wydania Encyklopedii 
Wrocławia, która w porównaniu z poprzednimi wydaniami została uzupełniona 
o 400 nowych haseł i 200 ilustracji.
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22 IX – W siedzibie PTTK w Rynku odbyło się spotkanie z Zarządem Głów-
nym oraz wręczenie Nagrody Literackiej im. Władysława Krygowskiego przez 
Komitet Redakcyjny „Wierchów” ks. prof. Romanowi Eugeniuszowi Rogowskie-
mu z PWT. Udział w uroczystości wziął także ks. rektor PWT Józef Pater.

24 IX – We Wrocławiu odbyła się tradycyjna, siódma z kolei procesja z relik-
wiami św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz św. Doroty, dziewicy i męczen-
nicy. Rozpoczęła się ona w kościele pw. Świętej Rodziny na Sępolnie i udała się 
do kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia na Dąbiu, którym opiekują się ojcowie 
redemptoryści.

24 IX – W kościele pw. Matki Bożej na Piasku odbył się wrześniowy Wieczór 
Tumski. Okolicznościowy referat poświęcony obchodom milenijnym i peregrynacji 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wygłosił ks. infułat Józef Wójcik.

25 IX – Obradowała poszerzona Rada Wydziału z udziałem ks. abp. Ma-
riana Gołębiewskiego, Wielkiego Kanclerza PWT, i ks. bp. prof. Ignacego 
Deca, ordynariusza świdnickiego. Radzie Wydziału przewodniczył ks. rektor 
Józef Pater.

26 IX – W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu od-
było się posiedzenie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opo-
la. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący kolegium, prof. dr hab. Tadeusz 
Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej. W posiedzeniu wziął udział ks. prof. dr 
hab. Józef Pater, rektor PWT we Wrocławiu.

27 IX – W auli AE odbyła się inauguracja roku akademickiego Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

28 IX – Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższej Szkole Oficer-
skiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza Kościuszki. PWT reprezen-
tował ks. rektor Józef Pater.

28 IX – We Wrocławiu odbyły się Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijań-
skiej zorganizowane przez Civitas Christiana, z udziałem gości z Czech i Polski. 
Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kościele św. Idziego, odprawiona pod prze-
wodnictwem JE ks. bp. Edwarda Janiaka. Druga część sesji odbyła się w salach 
Muzeum Archidiecezjalnego. Wykład nt. husytyzmu na Śląsku wygłosił ks. rek-
tor Józef Pater.

28-29 IX – Odbyła się doroczna pielgrzymka archidiecezji wrocławskiej na 
Jasna Górę, w której udział wzięli księża profesorowie PWT.

29 IX – W Auli Leopoldinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 
w Akademii Rolniczej, podczas której nadano doktorat honoris causa prof. Tade-
uszowi Szulcowi. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

30 IX – W auli PWT odbyło się jubileuszowe spotkanie członków Fundacji 
św. Jadwigi Dortmund-Wrocław. W spotkaniu uczestniczył ks. rektor Józef Pater.
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PAŹDZIERNIK

2 X – Mszą Świętą w katedrze wrocławskiej rozpoczęła się inauguracja roku 
akademickiego na Politechnice Wro cławskiej. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, homilię wy-
głosił ks. rektor PWT Józef Pater, który poświęcił również nowo wybudowane 
Centrum Naukowo-Badawcze Politechniki Wrocławskiej. Udział w uroczystości 
wzięli JE ks. bp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, JEm ks. kard. Hen-
ryk Gulbinowicz, JE ks. bp prof. Ignacy Dec.

3 X – Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersyte-
cie Wro cławskim. Mszy św. koncelebrowanej w kościele Uniwersyteckim prze-
wodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Andrzej Siemieniewski. Na uroczystości 
w Auli Leopoldinie PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater. Obecni byli rów-
nież JEm ks. kard. Henryk Gulbinowicz, JE ks. bp Marian Gołębiewski, metropo-
lita wrocławski, i JE ks. bp prof. Ignacy Dec.

4 X – W Auli Leopoldinie odbyła się inauguracja roku akademickiego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater. Obecny 
był także JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.

4 X – Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie 
Opol skim.

5 X – W Auli Leopoldinie odbyła się inauguracja roku akademickiego Akade-
mii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. PWT reprezentował ks. rektor Józef 
Pater.

6 X – W Auli Leopoldinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickie-
go Akade mii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej we Wrocławiu. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater. Obecny 
był również JE ks. bp Andrzej Siemieniewski.

6 X – W katedrze wrocławskiej został umieszczony znak Drogi św. Jakuba, 
poświęcony przez ks. infułata Adama Drwięgę. Następnie zebrani uczestnicy 
przeszli procesją odcinkiem Jakubowego szlaku z Ostrowa Tumskiego do kościo-
ła garnizonowego pw. św. Elżbiety. Udział w poświeceniu znaku i rozpoczęciu 
pielgrzymki wziął ks. Józef Pater, rektor PWT.

7 X – Odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów PWT studiów 
zaocznych. Mszy św. koncelebrowanej w kościele Świętego Krzyża przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. rektor Józef Pater. Immatrykulacji studentów dokonał 
ks. prorektor Włodzimierz Wołyniec.

8 X – Odbyła się inauguracja roku akademickiego dla studentów Podyplo-
mowego Studium o Rodzinie na PWT. Mszy św. koncelebrowanej w kościele 
św. Piotra i Pawła przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Józef Pater.
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10 X – Na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym 
Semina rium Duchownym we Wrocławiu odbyła się uroczystość rozpoczęcia 
roku akademickiego 2006/2007, połączona z uroczystością nadania doktoratu 
honoris causa JEm ks. kard. Marianowi Jaworskiemu, arcybiskupowi metropo-
licie lwowskiemu. Mszy św. w katedrze wrocławskiej przewodniczył JE ks. abp 
Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. Homilię nt. Wratislavia semper 
grata wygłosił JEm ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Udział w uroczystości wzię-
li: JE ks. bp Stanisław Napierała z Kalisza, JE ks. bp Stefan Cichy z Legnicy, 
JE ks. bp Ignacy Dec ze Świdnicy, JE ks. bp Tadeusz Rybak z Legnicy, JE 
ks. bp Włodzimierz Juszczak, JE ks. bp Ryszard Bogusz z Kościoła Ewangeli-
cko-Reformowanego, przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i samo-
rządowych oraz inni zaproszeni goście. Wykład inauguracyjny pt. Kościół sam 
ma stanowić o swojej nauce wygłosił Dostojny Laureat, JEm ks. kard. Marian 
Jaworski.

11 X – Spotkanie u JE ks. bp. Edwarda Janiaka z racji zbliżającego się dnia 
imienin.

12 X – Pielgrzymka OHP do Lichenia, w której uczestniczył ks. rektor PWT 
Józef Pater.

12-13 X – Spotkanie KRASP w Warszawie.
13 X – Piesza pielgrzymka młodzieży duchownej do Trzebnicy.
14 X – Piesza pielgrzymka młodzieży PWT, pracującej i studiującej, do Trzeb-

nicy.
15 X – Odbyła się inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwer-

sytecie Lubelskim. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater i ks. dr Andrzej 
Tomko.

16-22 X – XXIX Dni Kultury Chrześcijańskiej. Hasło wiodące brzmiało: Ro-
dzina wobec współczesnych przemian i wyzwań.

16 X – Obradowała Rada Pedagogiczna MWSD.
16 X – Uroczystość św. Jadwigi. We Mszy św. na Kozanowie koncelebrowa-

nej pod przewodnictwem JE ks. bp. Marcjona Trochimiaka, z PWT uczestniczyli 
ks. rektor Józef Pater i ks. dr Andrzej Tomko.

20 X – Odbyła się inauguracja roku akademickiego na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater i ks. dr An-
drzej Tomko.

20 X – Spotkanie z redaktorami „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego” oraz 
z przedstawicielami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

22 X – Zakończenie sezonu turystycznego z przewodnikami PTTK w sanktu-
arium Matki Boskiej Częstochowskiej w Świętej Katarzynie. Mszy św. koncele-
browanej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. rektor Józef Pater.
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23 X – Rada Wydziału PWT, której przewodniczył ks. rektor Józef Pater. 
Obecny był JE ks. abp Marian Gołębiewski, Wielki Kanclerz PWT, oraz samo-
dzielni pracownicy naukowi PWT.

24 X – W Świdnicy zebrało się Kolegium Rektorów pod przewodnictwem 
prof. dr. hab. Tadeusza Lutego oraz odbyło się spotkanie z JE ks. bp. prof. Igna-
cym Decem.

25 X – W auli PWT prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski z Politechniki Wrocław-
skiej wygłosił wykład nt. Bioterroryzm – zagrożenie czy moda w ramach WTT dla 
profesorów i studentów.

26 X – W Auli Leopoldinie odbyły się uroczystości 50-lecia Wydziału Far-
macji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Honorowym gościem był prezydent 
RP Lech Kaczyński. Obecny był również JE ks. abp Marian Gołębiewski. PWT 
reprezentował ks. prorektor Włodzimierz Wołyniec.

27 X – W Świdnicy odbyła się Konferencja Alzheimerowska, podczas której 
wykłady wygłosili ks. Tadeusz Reroń, prof. PWT, i ks. dr Janusz Czarny.

29 X – W kościele św. Bartłomieja (dolny kościół Świętego Krzyża) odbył się 
październikowy Wieczór Tumski. Wykład nt. Hedejwijch – duchowość w Holan-
dii od średniowiecza do dnia dzisiejszego wygłosili Irena Zajączkowska i Edward 
Skubisz z Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W części arty-
stycznej Schola Mulierum Silesiensis pod dyr. kantora Roberta Pożarskiego wy-
stąpiła z oficjum rymowanym o św. Jadwidze Śląskiej: Fulget in orbe dies wg 
Antyfonarza cysterskiego z Lubiąża, XII w.

LISTOPAD

2 XI – Przeprowadzono spotkanie Kolegium Rektorów na Politechnice Wroc-
ławskiej w sprawie projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy struktu-
ralnych, z udziałem Pawła Wróblewskiego, Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

3-4 XI – W Kamieniu Śląskim odbyło się spotkanie dziekanów Wydziałów 
Teologicznych w Polsce, pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Doli z Opola. 
Udział wzięli m.in. p. prof. Jerzy Brzeziński z CK, ks. prof. Czesław Rychlicki 
z Rady Naukowej KEP, ks. prof. Tomasz Węcławski, ks. prof. Marian Rusecki 
z PAN. Obecni byli także dziekani ze Słowacji i z Czech. PWT reprezentował 
ks. prof. Józef Pater.

5 XI – Dorocznym już zwyczajem w pierwszą niedzielę listopada została 
odprawiona Msza św. w kaplicy sióstr św. Elżbiety za zmarłych przewodników 
miejskich, terenowych i górskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. prof. Józef Pater.



300 Z ŻYCIA WYDZIAŁU

7 XI – W auli starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spot-
kanie Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego ze środowiskiem nauko-
wym – rektorami uczelni wyższych w Polsce (KRASP), podczas którego omó-
wiono aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki. PWT reprezentował ks. 
rektor Józef Pater.

10 XI – Na Politechnice Opolskiej w ramach obchodów 40-lecia istnienia na-
dano doktorat honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu Buzkowi. PWT reprezentował 
ks. rektor Józef Pater.

11 XI – W Święto Odrodzenia Polski w kościele garnizonowym pw. św. Elżbie-
ty Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp Marian 
Gołębiewski. Po Mszy św. na Rynku wrocławskim odbył się pokaz musztry i wy-
stęp orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego Śląskiego Okręgu Wojskowego. 
W Arsenale wojewoda wrocławski wręczył odznaczenia kombatantom. PWT repre-
zentował ks. rektor Józef Pater.

12 XI – W dniu dzisiejszym odbyły się wybory na prezydenta Wrocławia – 
wygrał Rafał Dutkiewicz, do Sejmiku Dolnośląskiego – wygrała PO, i do Rady 
Miejskiej.

13 XI – W gabinecie rektora PWT odbyło się spotkanie komisji ds. nagrody 
JE ks. abp. Mariana Gołębiewskiego w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Luty, ks. 
prof. dr hab. Józef Pater, ks. dr Roman Drozd, ks. dr Andrzej Tomko i ks. mgr 
Mirosław Maliński. Z nadesłanych propozycji wybrano pięciu kandydatów do 
nagrody.

14 XI – W sali senackiej odbyła się publiczna obrona doktoratu ks. mgr. lic. 
Jana Dziewulskiego. Promotorem był ks. prof. Piotr Liszka, recenzentami ks. prof. 
Jerzy Szymik z WT UŚ i ks. prof. Bogdan Ferdek z PWT.

15 XI – We Wrocławiu odbyły się obchody Święta Nauki Wrocławskiej 
Mszy św. koncelebrowanej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa prze-
wodniczył ks. rektor Józef Pater. Homilię wygłosił ks. proboszcz parafii Serca 
Jezusowego. Następnie rektorzy uczelni wrocławskich złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich oraz prorektorzy uczelni wroc-
ławskich – pod tablicą przy ul. Sądowej upamiętniającą deportację profesorów 
krakowskich.

15 XI – W ramach obchodów Święta Nauki Wrocławskiej w auli im. Jana 
Pawła II w Akademii Rolniczej zostały wręczone nagrody i wyróżnienia pra-
cownikom AR, która od dziś nosi nazwę Uniwersytetu Przyrodniczego. Udział 
w uroczystości wziął ks. rektor PWT Józef Pater. Następnie w Auli Leopoldinie 
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Kole-
gium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola panu prezydentowi miasta 
Wrocławia, dr. Rafałowi Dutkiewiczowi. Laudację wygłosił przewodniczący Ko-
legium Rektorów, prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty.
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15 XI – W ramach Święta Nauki Wrocławskiej w kościele uniwersyteckim 
pw. Imienia Jezus odbył się koncert Dzwony Rachmaninowa z licznym udziałem 
ludzi nauki.

16 XI – W kościele Sióstr Urszulanek ks. rektor Józef Pater przewodniczył 
Mszy św. w ramach spotkań miesięcznych profesorów wrocławskich. Homilię 
wygłosił ks. Andrzej Dziełak. Po Mszy św. wykład nt. Istota Kościoła i jego hi-
storia wygłosił ks. rektor Józef Pater.

18 XI – W Henrykowie w czasie Mszy św. koncelebrowanej, której przewod-
niczył i homilię wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, odbyła się uroczystość 
poświęcenia i nałożenia tunik dla alum nów annus propedeuticus MWSD we 
Wrocławiu. Następnie w auli po spektaklu przygotowanym przez alumnów odby-
ło się wręczenie indeksów. Obecni byli księża moderatorzy MWSD we Wrocła-
wiu wraz z ks. dr. Adamem Łuźniakiem, rektorem MWSD, ks. rektor PWT Józef 
Pater, księża proboszczowie i rodzice alumnów.

20 XI – W sali senackiej PWT odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dr. 
Wojciecha Necela TChr, z udziałem Rady Wydziału PWT i recenzentów: ks. prof. 
Wojciecha Góralskiego, ks. prof. Jerzego Myszora.

21 XI – W Auli Leopoldinie Akademia Rolnicza we Wrocławiu nadała prof. 
Jerzemu Fabiszewskiemu doktorat honoris causa. Ponadto odbyła się promocja 
doktorów i rozdanie dyplomów absolwentom kierunku Ogrodnictwo. PWT repre-
zentował ks. rektor Józef Pater.

21 XI – W gmachu Politechniki Opolskiej obradowało Kolegium Rektorów 
Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola. Rektorzy mogli zwiedzić nowe budynki 
Politechniki, w tym salę gimnastyczną oraz nową salę wykładową, oraz zapoznać 
się z dalszymi planami rozbudowy Politechniki.

22 XI – W Auli Leopoldinie w ramach święta Uniwersytetu Wrocławskie-
go prof. Szewachowi Weissowi, byłemu ambasadorowi Izraela w Polsce, nadano 
doktorat honoris causa UWr.

22-25 X – Na PWT i w MWSD we Wrocławiu odbyło się XXII Forum Mło-
dych na temat: Słowo – miecz obosieczny. Mszy św. koncelebrowanej w katedrze 
wrocławskiej na rozpoczęcie forum przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. 
dr hab. Józef Pater, rektor PWT. W sympozjum uczestniczyli alumni MWSD we 
Wrocławiu, przedstawiciele seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski 
oraz część młodzieży świeckiej PWT we Wrocławiu, a także studenci z innych 
uczelni Wrocławia. Z PWT we Wrocławiu wykłady wygłosili: ks. dr Janusz Czar-
ny, ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, ks. prof. dr hab. Roman Rogowski, ks. prof. 
dr hab. Waldemar Irek.

26 XI – W ramach jubileuszu 10-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej w archi-
diecezji wrocławskiej i KSM w katedrze wrocławskiej Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropoli-
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ta wrocławski. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele AK i KSM z parafii, 
duszpasterze i prezesi. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater. W auli PWT oko-
licznościowy wykład o Akcji Katolickiej wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Krucina.

26 XI – W kościele NMP na Piasku odbył się listopadowy Wieczór Tumski 
poświęcony Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi w 250. rocznicę urodzin. 
Wykład zatytułowany Prawda o Requiem i śmierci Mozarta wygłosił dr Andrzej 
Wolański z Akademii Muzycznej. W drugiej części z utworami W.A. Mozarta 
wystąpili: Olga Ksenicz, Jerzy Butryn i Tomasz Głuchowski.

28 XI – Z okazji Narodowego Dnia Rumunii w Auli Leopoldinie odbył się 
koncert zespołu rumuńskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, samorządowych i miejskich, rektorzy wyższych uczelni Wrocławia, 
przedstawiciele konsulatów. Ze strony kościelnej udział wzięli JE ks. abp Marian 
Gołębiewski i ks. Konachowicz z Kościoła prawosławnego. PWT reprezentował 
ks. rektor Józef Pater i ks. dr Andrzej Tomko. Następnie uczestnicy zostali zapro-
szeni do Oratorium Marianum na skromne przyjęcie.

30 XI – Z okazji 10-lecia sakry biskupiej JE ks. bp. Edwarda Janiaka w ka-
tedrze wrocławskiej odprawiona została dziękczynna Msza św. koncelebrowana 
z udziałem duchowieństwa i wiernych. Homilię wygłosił JE ks. abp Sławoj Le-
szek Głódź. Obecni byli JE ks. abp Marian Gołębiewski, JEm ks. kard. Henryk 
Gulbinowicz, biskupi wrocławscy i legniccy, przedstawiciele władz wojewódz-
kich, samorządowych i miejskich, przewodnicy PTTK, leśnicy i myśliwi, którym 
duszpasterzuje z ramienia Episkopatu Polski ks. bp Edward Janiak.

GRUDZIEŃ

4 XII – W sali senackiej Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się obro-
na doktoratu ks. mgr. lic. Aleksandra Radeckiego i ks. mgr. lic. Marka Gałuszki.

5 XII – W auli PWT klerycy z IV roku MWSD zapoczątkowali uroczyste ob-
chody ku czci św. Mikołaja wystawieniem sztuki nt. Zaufanie do Boga. Obecni byli 
JE ks. abp Marian Gołębiewski, księża biskupi pomocniczy, księża profesorowie 
i wychowawcy, pracownicy administracyjni, siostry zakonne i zaproszeni goście.

6 XII – W auli MWSD uroczyste obchody dnia św. Mikołaja, podczas któ-
rych program artystyczny o charakterze rozrywkowym przygotowali alumni roku 
IV. Udział wzięli księża profesorowie i moderatorzy, pracownicy administracyjni 
i zaproszeni goście.

7 XII – W Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy odbył się egzamin 
ex universa theologia tamtejszych diakonów. Delegatem PWT we Wrocławiu 
i przewodniczącym komisji był ks. prorektor Wiesław Wenz

8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – dzień rektorski. W kate-
drze o godz. 10.00 odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem JE ks. abp. Maria-
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na Gołębiewskiego, arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Udział wzięli księ-
ża profesorowie PWT, członkowie kapituły katedralnej i kolegiackiej Świętego 
Krzyża, księża dziekani i proboszczowie. W czasie Mszy św. odbyły się obłóczy-
ny alumnów III roku MWSD. Po Mszy św. życzenia imieninowe księdzu arcybi-
skupowi złożyli alumni, w imieniu wrocławskiego prezbiterium i środowiska aka-
demickiego – ks. rektor Józef Pater i ks. rektor Adam Łuźniak. Pracownicy Kurii 
Metropolitalnej życzenia Księdzu Metropolicie złożyli w kaplicy kurialnej przed 
Mszą św. Po Mszy św. w seminarium odbyło się spotkanie i wspólny obiad.

8 XII – 50-lecie DTSK. Po Mszy św. koncelebrowanej w kościele św. Idziego, 
której przewodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Józef Pater, w auli PWT odbyło 
się jubileuszowe spotkanie Regionalistów Dolnośląskich, któremu przewodniczył 
p. Anatol Omelaniuk. Spotkanie uświetnił chór Uniwersytetu Wrocławskiego 
„Gaudium” pod dyrekcją Alana Urbanka. Udział w spotkaniu wzięło ponad 120 
osób.

9 XII – W sali senackiej PWT odbył X Zwyczajny Zjazd Walny DTSK, pod-
czas którego odbyły się wybory, na prezesa DTSK został wybrany prof. Krystyn 
Matwijowski.

9 XII – W rezydencji arcybiskupów wrocławskich rektorzy uczelni wrocław-
skich, wojewoda i marszałek sejmiku dolnośląskiego spotkali się z JE ks. abp. 
Marianem Gołębiewskim. Okazją do towarzyskiego spotkania były imieniny or-
dynariusza. Z PWT udział wzięli ks. rektor Józef Pater, ks. prorektor Wiesław 
Wenz i ks. prorektor Włodzimierz Wołyniec.

10 XII – W kościele św. Klary u sióstr urszulanek odbył się dzień skupienia 
dla sióstr przełożonych z domów zakonnych na terenie archidiecezji wrocław-
skiej. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. rektor Józef Pater. Po Mszy św. 
wygłosił dwa wykłady nt. Historii kultu Serca Bożego.

11 XII – Odbył się egzamin ex universa theologia diakonów MWSD we Wroc-
ławiu. Egzaminowi przewodniczył ks. rektor Józef Pater. W komisji zasiedli: ks. 
prof. Roman Rogowski, ks. prof. Piotr Liszka, ks. dr Zdzisław Zdebski i ks. dr 
Adam Łuźniak.

12 XII – Obchody 25-lecia stanu wojennego. W Hali Stulecia odbył się kon-
cert pt. Requiem pro Pace, autorstwa Romana Kołakowskiego, emitowany również 
w telewizji. W dawnym Dolmelu Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył odznacze-
nia państwowe m.in. ks. Orzechowskiemu, ks. Drzewieckiemu i ks. Dziełakowi.

13 XII – W katedrze wrocławskiej odprawiono Msza św. koncelebrowaną za 
Ojczyznę, przewodniczył jej i kazanie wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski. 
Udział wziął Prezydent RP Lech Kaczyński, władze wojewódzkie, samorządowe 
i miejsce, przedstawiciele Solidarności i uczelni wyższych. PWT reprezentował 
ks. rektor Józef Pater.

15 XII – Spotkanie z przedstawicielami Izby Gospodarczej i Banku PKO.
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16 XII – W auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
nadany został doktorat honoris causa p. prof. dr. hab. Tadeuszowi Lutemu. Uro-
czystość zaszczycił JEm ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Papieski Wydział Teolo-
giczny reprezentował ks. rektor Józef Pater.

16 XII – Spotkanie opłatkowe studentów zaocznych PWT. Mszy św. kon-
celebrowanej w kościele św. Piotra i Pawła przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. rektor Józef Pater.

18 XII – W sali senackiej Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się 
obrona doktoratu ks. mgr. lic. Jarosława Święcickiego i ks. mgr. lic. Joachima 
Latawca.

18 XII – W ośrodku OHP w Ząbkowicach Śląskich wystawiono jasełka przy-
gotowane przez młodzież, odbyło się też spotkanie opłatkowe, w którym udział 
wzięli komendant wojewódzki OHP Jerzy Liszka, zastępca Zbigniew Rychliński, 
przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. Stronę kościelną reprezentowali 
ks. rektor Józef Pater i ks. Jan Sroka.

19 XII – W burze rektora PWT zorganizowano spotkanie z dyrektorami stu-
diów podyplomowych przy PWT celem omówienia spraw związanych z tokiem 
nauczania i planami na przyszłość.

19 XII – Na PWT we Wrocławiu odbyło się grudniowe posiedzenie Kole-
gium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, któremu przewodniczył 
prof. dr hab. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący 
Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Spotkanie rektorów 
zaszczycił swoją obecnością i słowem wprowadzającym JE ks. abp Marian Gołę-
biewski, metropolita wrocławski. W czasie spotkania wyświetlono film o Kresach 
Wschodnich – m.in. o Kamieńcu Podolskim, przygotowanym przez rektora UO. 
Następnie rektorzy spotkali się na wieczerzy wigilijnej, przełamali się opłatkiem 
i złożyli sobie życzenia świąteczne.

21 XII – W godzinach południowych odbyła się uroczystość opłatkowa dla 
studentów świeckich studiów dziennych na PWT. Mszy św. w kościele św. Pio-
tra i Pawła przewodniczył ks. rektor Józef Pater, a homilię okolicznościową wy-
głosił ks. prorektor Włodzimierz Wołyniec Po Mszy św. w auli PWT studenci 
V roku przedstawili jasełka pt. W poszukiwaniu Nowonarodzonego, a następnie 
w poszczególnych grupach rocznikowych połamano się opłatkiem i złożono sobie 
życzenia świąteczne.

21 XII – W Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym odbyło się 
spotkanie opłatkowe dla alumnów, przełożonych, profesorów i pracowników ad-
ministracyjnych. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił JE. ks. abp Marian 
Gołębiewski, metropolita wrocławski. W przeddzień, 20 XII, studenci II roku 
przedstawili sztukę Romana Brandstaettera pt. Pokutnik z Osjaku.
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23 XII – W kaplicy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej odbyło się spotkanie 
opłatkowe pracowników Kurii Metropolitalnej z udziałem JE ks. abp. Mariana 
Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, JEm ks. kard. Henryka Gulbino-
wicza, seniora, JE ks. bp. Edwarda Janiaka, biskupa pomocniczego, i JE ks. bp. 
Andrzeja Siemieniewskiego. Życzenia wszystkim złożył ks. abp Marian Gołę-
biewski.

24 XII – W rezydencji Księdza Arcybiskupa odbyła się wieczerza wigilijna 
z udziałem JE ks. abp. prof. Mariana Gołębiewskiego, JEm ks. kard. Henryka 
Gulbinowicza, seniora, JE ks. bp. Józefa Pazdura, JE ks. bp. Edwarda Janiaka i JE 
ks. bp. Andrzeja Siemieniewskiego. PWT reprezentowali ks. rektor Józef Pater, 
ks. dr Alojzy Ślósarczyk i ks. dr. Adam Łuźniak.

26 XII – W auli PWT o godz. 18.00 odbył się grudniowy Wieczór Tumski. 
W części wprowadzającej wykład pt. Bóg wkroczył w dzieje, wygłosił ks. prof. 
dr hab. Jan Krucina. Następnie można było wysłuchać koncertu najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu Kameralnego Chóru Politechniki Wroc-
ławskiej „Consonanza” pod dyr. Marty Kierskiej-Witczak.

29 XII – W Zagrzebiu zorganizowano 29. Europejskie Spotkanie Młodych, 
w którym uczestniczyło ponad 40 tys. młodzieży. Obecni byli także przedstawi-
ciele studentów PWT we Wrocławiu. Wrocław reprezentował również JE ks. bp 
Andrzej Siemieniewski.

30 XII – spotkanie imieninowe u ks. inf. Adama Drwięgi, proboszcza katedry. 
Obecni byli ks. abp Marian Gołębiewski, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks. bp 
prof. Ignacy Dec, ks. bp Edward Janiak, ks. bp Józef Pazdur, ks. inf. Leon Czaja, 
ks. rektor Józef Pater, dawni i obecni księża wikariusze katedralni.

2007
STYCZEŃ

4 I – W MWSD odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe dziennikarzy wroc-
ławskich. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Andrzej Siemie-
niewski. Życzenia dziennikarzom złożyli ks. dr hab. Andrzej Małachowski, dyrektor 
wrocławskiego „Gościa Niedzielnego”, oraz abp Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski. W uroczystości wzięło udział ponad 150 dziennikarzy i pracowników 
redakcji oraz przedstawiciele władz.

6 I – W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu odbyło się spotkanie pre-
zesów 25 kół miejskich i terenowych PTTK, a następnie w auli PWT – doroczne 
spotkanie opłatkowe przewodników miejskich, górskich i terenowych z Dolnego 
Śląska i Opolszczyzny – ok. 200 osób. Spotkanie uświetnił Zespół Policji Wroc-
ławskiej, który wystąpił z koncertem kolęd polskich. Kilku wrocławskich pieka-
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rzy podzieliło się z przewodnikami pieczywem (p. Łuźniak, p. Noweta, p. prezes 
S. Kibało i inni).

7 I – W gmachu MWSD we Wrocławiu odbyła się doroczna uroczystość opłat-
kowa nauczycieli akademickich uczelni Wrocławia. Mszy św. przewodniczył JE 
ks. bp Andrzej Siemieniewski. Homilię wygłosił ks. Mirosław Drzewiecki. Ży-
czenia nauczycielom akademickim złożyli: ks. prof. dr hab. Józef Pater, rektor 
PWT, prof. dr hab. Bogusław Fiedor, rektor Akademii Ekonomicznej, i JEm ks. 
kard. Henryk Gulbinowicz. W uroczystości udział wzięło ponad 300 nauczycieli 
akademickich.

9 I – W sali Senatu PWT spotkali się na dorocznym opłatku i wieczerzy wigilij-
nej kanclerze i kwestorzy uczelni wyższych miasta Wrocławia i Opola. Spotkanie 
przygotował ks. dyrektor Tomasz Zając. Zebranych powitał i życzenia świąteczne 
i noworoczne złożył ks. rektor Józef Pater.

9 I – Doroczne spotkanie opłatkowe prorektorów uczelni wyższych miasta 
Wrocławia i Opola. Najpierw prorektorzy zwiedzili wrocławskie Muzeum Ar-
chidiecezjalne, po którym oprowadził ich ks. rektor Józef Pater, a następnie wraz 
z prorektorami ks. Włodzimierzem Wołyńcem i ks. Wiesławem Wenzem spotkali 
się na wieczerzy wigilijnej w MWSD.

13 I – W auli PWT odbył się koncert najpiękniejszych kolęd w wykonaniu ze-
społu Śląsk. Koncert zorganizował POLEST, pod patronatem Metropolity Wroc-
ławskiego, PWT, Civitas Christiana i innych instytucji.

14 I – W auli PWT w ramach cyklu „Verbum cum Musica” wykład nt. Bi-
blia a nauki szczegółowe wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski, a zespół Cantilena pod. dDyr. Ewy Szareyko wystąpił z koncertem 
najpiękniejszych kolęd polskich.

15 I – W sali senackiej Papieskiego Wydziału Teologicznego odbyła się obro-
na doktoratu ks. mgr. lic. Adama Wiśniewskiego SDB, Salezjanie w Środzie Ślą-
skiej w latach 1950-1993, i ks. mgr. lic. Witolda Szmigielskiego – Antropologia 
biblijna w encyklikach Jana Pawła II.

17 I – W gmachu głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od-
było się spotkanie opłatkowe środowiska rolniczego, zorganizowane przez rek-
tora Uniwersytetu Przyrodniczego, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
Duszpasterstwo Rolników oraz Ogólnopolską Społeczną Organizację Chłopską 
„Wici”. W spotkaniu wziął udział ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wroc-
ławski, ks. rektor Józef Pater, ks. dr hab. Mariusz Rosik.

21 I – W Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się do-
roczne spotkanie ekumeniczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawosław-
ne św. Piotra i Pawła we Wrocławiu i konsula honorowego Rumunii Cornela E.M. 
Calomfirescu. Udział w spotkaniu wzięli: Wysoka Rada Ekumeniczna Kościołów 
w Polsce, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich oraz 
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zaproszeni goście. W części artystycznej wystąpiły chóry: Capella Ecumenica 
– dyr. Adam Rajczyba; Sinaksis – dyr. Aleksander Chudobin; Cantilena – dyr. 
Adam Rajczyba; Oktoich – dyr. Grzegorz Cebulski i Chór Synagogi pod Białym 
Bocianem – dyr. Stanisław Rybarczyk.

22 I – W sali Senatu PWT odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. 
lic. Waldemara Partyki COr, pt. Miejsce muzyki oratoryjnej św. Filipa Neri 
w Reformie Katolickiej i jej współczesne znaczenie (Wrocław 2006); promotor 
– ks. dr hab. Waldemar Irek, prof. PWT.

22 I – W dniu patronalnego święta kapituły katedralnej w katedrze wrocław-
skiej odprawiona została Msza św. Przed Mszą św. nastąpiła instalacja nowo 
mianowanych kanoników gremialnych: ks. rektora Adama Łuźniaka i ks. prałata 
Stefana Kruszaka.

23 I – W sali Senatu UWr odbyło się spotkanie Kolegium Rektorów Wyższych 
Uczelni Wrocławia i Opola. Oprócz rektorów obecni byli marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego prof. Andrzej Łoś i przewodnicząca Rady Miejskiej p. Barba-
ra Zdrojewska. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

23 I – W godzinach wieczornych w Radiu Rodzina przeprowadzono debatę nt. 
ewentualnego powrotu Wydziału Teologicznego w struktury Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Udział w debacie, którą poprowadził dyrektor ks. Cezary Chwilczyń-
ski, wzięli: byli rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. Wojciech Wrze-
siński i prof. Zdzisław Latajka, rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. Tadeusz 
Luty, i ks. prof. Józef Pater z PWT. Telefonicznie połączono się także z ks. bp. 
prof. Ignacym Decem – byłym rektorem PWT.

24 I – W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu otwarto wystawę po-
święconą Dietrichowi Bonhoefferowi (1906-1945), przygotowaną przez p. Ry-
szarda Czocha z Wrocławia.

27 I – W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, 
patrona uczelni kościelnych i wydziałów teologicznych, odbyła się na PWT 
uroczystość, na program której złożyły się: o godz. 10.00 Msza św. koncele-
browana w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem ks. bp. prof. Ignacego 
Deca. Homilię wygłosił ks. dr Witold Baczyński. Następnie w auli PWT odbyła 
się okolicznościowa akademia, w czasie której ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek 
otrzymał nominację profesorską, ks. Wojciech Necel TChr dyplom doktora ha-
bilitowanego. Za zasługi dla naszej uczelni specjalne pierścienie wręczono mi-
nistrowi Sławomirowi Kłosowskiemu i marszałkowi Pawłowi Wróblewskiemu. 
Ks. prof. Józef Swastek otrzymał Księgę pamiątkową pt. Ope et consilio z okazji 
70. rocznicy urodzin. Dyplom doktora teologii otrzymali: ks. dr Zdzisław Ma-
dej, ks. dr Jan Dziewulski, ks. dr Aleksander Radecki, ks. dr Marek Gałuszka, 
ks. dr Jarosław Święcicki, ks. dr Joachim Latawiec, ks. dr Adam Wiśniewski, 
ks. dr Witold Szmigielski, ks. dr Waldemar Partyka i p. dr Beata Bykowska. 
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Rozdano także dyplomy licencjackie i magisterskie. Okolicznościowy wykład 
pt. Działanie Boga wobec świata. Dyskusja św. Tomasza z Akwinu z myślą pro-
cesualną wygłosił ks. dr Jerzy Tupikowski CMF. Wystąpił także chór studencki 
Akademii Muzycznej.

28 I – W auli PWT odbył się Wieczór Tumski, poświęcony problematyce 
ekumenicznej. Wykład nt. Z Kartą ekumeniczną w drodze do Sibiu wygłosił ks. 
prof. dr hab. Bogdan Ferdek. W części artystycznej z najpiękniejszymi kolędami 
międzynarodowymi wystąpił Chór Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Ars 
Cantandi pod dyr. Anny Grabowskiej-Borys.

29 I – Na Politechnice Wrocławskiej dokonano uroczystego otwarcia Zinte-
growanego Centrum Studenckiego. Poświęcenia obiektu dokonał ks. bp prof. An-
drzej Siemieniewski. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

29 I – Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu ks. bp prof. An-
drzej Siemieniewski dokonał poświęcenia i otwarcia pracowni komputerowej dla 
studentów teologii. Obecni byli ks. rektor Józef Pater, ks. dr hab. Andrzej Mała-
chowski oraz przedstawiciele Centrum Doskonalenia Zawodowego.

29 I – W sali Senatu PWT odbyła się obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. 
lic. Marka Marchwickiego SDB pt. Gnoza źródłem postaw heterodoksyjnych 
w chrześcijaństwie (Wrocław 2006); promotor: ks. prof. dr hab. Piotr Liszka.

30 I – W Środzie Śląskiej, w par. św. Andrzeja Apostoła chór kościelny świę-
tował swój jubileusz 50-lecia działalności. Udział w uroczystości z PWT wzięli: 
ks. rektor Józef Pater, ks. Dr Andrzej Tomko, ks. dr Robert Zapotoczny i ks. mgr 
Tomasz Zając.

LUTY

2 II – W Święto Ofiarowania Pańskiego, będącego jednocześnie Dniem Życia 
Konsekrowanego, w katedrze wrocławskiej JE ks. abp Marian Gołębiewski, me-
tropolita wrocławski, przewodniczył ceremonii poświęcenia gromnic, a następnie 
Mszy św. koncelebrowanej przez kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Homilię 
wygłosił ks. wicerektor Seminarium Duchownego w Bagnie. PWT reprezentował 
ks. rektor Józef Pater oraz ks. prorektor Wiesław Wenz – wikariusz biskupi do 
spraw zakonnych.

5 II – W gmachu MWSD odbyła się Rada Pedagogiczna, której przewodniczył 
ks. dr Adam Łuźniak, udział wzięli księża moderatorzy i wykładowcy.

6 II – W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyło 
się nadanie ks. kard. Henrykowi Gulbinowiczowi statusu osoby pokrzywdzonej. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą Krzyszto-
fem Grzelczykiem, samorządowych – z marszałkiem Andrzejem Łosiem i prof. 
Leonem Kieresem, oraz miejskich z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, repre-
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zentantami IPN, prezesem Januszem Kurtyką i prof. Włodzimierzem Suleją, re-
prezentantami duchowieństwa i wiernych.

8 II – Z okazji 37. rocznicy sakry biskupiej kard. Henryka Gulbinowicza 
w katedrze wrocławskiej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. abp 
Marian Gołebiewski, metropolita wrocławski. Udział wzięli księża z Wrocła-
wia i poszczególnych dekanatów oraz księża profesorowie PWT i MWSD wraz 
z alumnami.

12 II – Po krótkiej przerwie międzysemestralnej rozpoczęły się zajęcia na se-
mestrze II dziennych studiów stacjonarnych.

12 II – W ramach otwartych posiedzeń Wrocławskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego wykład pt. Krzyże pokutne na Śląsku wygłosił mgr Andrzej Scheer ze 
Świdnicy. Obecni byli profesorowie i wykładowcy PWT oraz studenci i klerycy 
MWSD.

15 II – W parafii św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy odbył się pogrzeb Zefi-
ryna Rosika – ojca ks. prof. Mariusza Rosika. W smutnej ceremonii pogrzebowej 
uczestniczyli ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, ks. bp An-
drzej Siemieniewski, księża profesorowie i wykładowcy PWT oraz 66 kapłanów, 
przedstawiciele kleryków MWSD i wierni.

17 II – Zajęcia w semestrze II rozpoczęli studenci PWT studiów zaocznych 
i podyplomowych.

19 II – W sali senackiej PWT odbyły się obrony rozpraw doktorskich p. mgr. 
lic. Ireneusza Łady pt. Dzieje dekanatu lubomierskiego w latach 1948-1968, na-
pisanej pod kierunkiem ks. prof. Józefa Swastka, oraz ks. mgr. lic. Zygmunta 
Zapaśnika pt. Służebności kapłaństwa hierarchicznego w nauczaniu Jana Pawła 
II, napisanej pod kierunkiem ks. Tadeusza Reronia, prof. PWT.

20 II – W sali senackiej Politechniki Wrocławskiej obradowało Kolegium 
Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Udział w spotkaniu wzięli m.in. 
poseł Sławomir Piechota, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i zaproszeni 
goście zajmujący się sprawami niepełnosprawnych oraz z duszpasterstwa akade-
mickiego prowadzący obóz letni w Białym Dunajcu.

21 II – W Środę Popielcową w kościele św. Bartłomieja i w katedrze odbyło 
się nabożeństwo pokutne kapłanów archidiecezji wrocławskiej pod przewodni-
ctwem ks. abp. Mariana Gołębiewskiego, metropolity wrocławskiego, oraz bisku-
pów pomocniczych w ramach przeproszenia Boga i ludzi za krzywdy wyrządzone 
Kościołowi przez tych, którzy współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa.

21 II – W kościele św. Piotra i Pawła została odprawiona Msza św. dla studen-
tów PWT wraz z posypaniem głów popiołem. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. rektor Józef Pater.

22 II – W rektoracie PWT odbyło się spotkanie ks. rektora Józefa Patera 
z parlamentarzystami: p. senatorem Bogdanem Zdrojewskim i posłankami p. Ewą 
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Radziszewską, która walnie przyczyniła się do przyznania przez Sejm dotacji na 
rzecz PWT, i p. Ewą Wolak.

24 II – W ramach Światowego Dnia Przewodników w Poltegorze na 23. pię-
trze odbyło się spotkanie przewodników miejskich, terenowych i górskich zrze-
szonych w Federacji Przewodników PTTK. Udział w spotkaniu wzięli również 
ks. rektor Józef Pater i ks. dr Andrzej Tomko z PWT.

25 II – W katedrze wrocławskiej w ósmą rocznicę inauguracji Wieczorów 
Tumskich wykład w nowym cyklu na temat Dekalogu pt. Nie będziesz miał 
bogów cudzych przede Mną wygłosił JE ks. prof. dr hab. Marian Gołębiewski, 
arcybiskup metropolita wrocławski. W części artystycznej z utworami organo-
wymi wystąpił Michał Dąbrowski z Warszawy.

26 II – W sali Senatu PWT odbyło się posiedzenie poszerzonej Rady Wydzia-
łu, której przewodniczył ks. rektor Józef Pater. Obecny był również Wielki Kan-
clerz PWT, ks. abp prof. Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.

MARZEC

3 III – Dorocznej pielgrzymce przewodników PTTK na Jasną Górę z ramienia 
Episkopatu Polski przewodniczył JE ks. bp Edward Janiak. Obecny był także JE 
ks. abp Edmund Piszcz. Z PWT udział wzięli ks. rektor Józef Pater i ks. dr An-
drzej Tomko.

4 III – W kaplicy Sióstr Jadwiżanek w rocznicę śmierci założyciela zgroma-
dzenia, ks. Roberta Spiskiego, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. rek-
tor Józef Pater. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Roman Rogowski.

5 III – W sali senackiej Politechniki Wrocławskiej odbyło się spotkanie rek-
torów uczelni wyższych miasta Wrocławia i Opola z wiceministrem szkolni-
ctwa wyższego, prof. Stefanem Jurgą. W czasie spotkania omówiono propono-
wane poprawki do Uchwały o szkolnictwie wyższym oraz sprawę lustracji na 
wyższych uczelniach.

6-8 III – We wrocławskiej Hali Stulecia odbyły się XIII Dolnośląskie Targi Edu-
kacyjne TARED 2007, na których prezentowały swoje oferty edukacyjne uczelnie 
z Wrocławia, Opola, Jeleniej Góry i Zielonej Góry – ok. 150 szkół i uczelni. Wśród 
nich był także Papieski Wydział Teologiczny, który prezentowała grupa studen-
tów pod kierownictwem ks. dr. Mirosława Kiwki. Naszej uczelni została przyznana 
jedna z czterech nagród w postaci statuetki, ufundowana przez przewodniczącego 
Kolegium Rektorów prof. Tadeusza Lutego, oraz pieniężna – w wysokości 1000 zł, 
ufundowana przez prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza.

8 III – W kościele Świętej Trójcy we Wrocławiu w święto św. Jan Bożego, 
założyciela zakonu bonifratrów, Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i ho-
milię wygłosił ks. rektor Józef Pater.
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10 III – W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego obcho-
dzono uroczystość nadania tytułów doktora honoris causa JEm kard. Walte-
rowi Kasperowi, Przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan, i prof. dr. Hansowi-Gertowi Pötteringowi, Przewodniczącemu Par-
lamentu Europejskiego. PWT reprezentowali ks. rektor Józef Pater i ks. Julian 
Rafałko.

12 III – W sali senackiej PWT o godz. 16.00 przeprowadzono publiczną obro-
nę pracy doktorskiej p. mgr lic. Anny Pyrek pt. Idea postu w Piśmie Świętym. 
Studium egzegetyczno-teologiczne (Wrocław 2007).

15 III – W auli PWT wykład w ramach posiedzeń Wrocławskiego Towa-
rzystwa Teologicznego na temat Rekonstrukcja głów św. Jadwigi i bł. Czesława 
wygłosili prof. Tadeusz Krupiński i dr hab. Barbara Kwiatkowska – naukowcy 
z Wrocławskiej Szkoły Rekonstrukcji.

18 III – O godz. 18.00 w kościele Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim 
w ramach Wieczorów Tulskich wykład na temat drugiego przykazania Bożego 
wygłosił JE ks. bp prof. Ignacy Dec, a w części artystycznej z kompozycją orga-
nową wystąpił Piotr Rojek.

19 III – W kaplicy św. Józefa u sióstr elżbietanek uroczystej Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, 
metropolita wrocławski. Udział wzięli księża profesorowie, przewodnicy PTTK 
oraz przybyli goście.

20 III – W Auli Leopoldinie Akademia Medyczna nadała tytuły doktora hono-
ris causa i promowała swoich doktorów. PWT reprezentował ks. prorektor Wło-
dzimierz Wołyniec.

20 III – W sali Senatu Akademii Ekonomicznej przebiegło spotkanie Kole-
gium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, na którym omawiana była 
m.in. sprawa lustracji pracowników naukowych wyższych uczelni. Udział w spot-
kaniu wzięli: prof. Włodzimierz Suleja, prof. Leon Kieres, wojewoda wrocławski 
Krzysztof Grzelczyk.

22 III – W kaplicy seminaryjnej we Wrocławiu Mszy św. ku czci św. Józefa 
przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. bp Józef Pazdur. We Mszy św. uczestni-
czyli ks. rektor Józef Pater oraz przełożeni i moderatorzy MWSD. Klerycy złożyli 
solenizantom życzenia i wręczyli kwiaty.

23 III – W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu odbył się wernisaż 
wystawy prac ks. Władysława Paciaka pt. Malarz cierpienia. Udział wzięli JE 
ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, JE ks. bp Edward Janiak, 
a także wicewojewoda wrocławski, rektor seminarium duchownego w Radomiu, 
dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu oraz licznie zebrani goście.

26 III – W katedrze wrocławskiej uroczyście obchodzono Dzień Świętości 
Życia.
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27-29 III – W kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Katedralna 4 ks. dr Kazi-
mierz Papciak wygłosił akademickie rekolekcje wielkopostne dla studentów PWT. 
Udział w rekolekcjach wzięli ks. prof. Tadeusz Reroń, duszpasterz akademicki, 
ks. rektor Józef Pater i ks. prorektor Włodzimierz Wołyniec. Liczba uczestników 
rekolekcji była zadowalająca.

28 III – W Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spot-
kanie z racji 80-lecia urodzin p. prof. Mieczysława Patera. Życzenia w imieniu 
Papieskiego Wydziału Teologicznego z dostojnemu Jubilatowi złożył ks. rektor 
Józef Pater.

29 III – W Seminarium Duchownym we Wrocławiu zorganizowano sesję na-
ukową poświęconą najnowszej historii Kościoła w Polsce. Udział w sesji wzięli 
członkowie diecezjalnych komisji opracowujących akta IPN. Wykłady wygłosili 
pracownicy naukowi z wrocławskiego i warszawskiego Oddziału IPN.

31 III – W katedrze legnickiej uroczyście obchodzono 15-lecie erygowania 
diecezji legnickiej. Uroczystościom przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp 
Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Udział w uroczystościach wzięli 
księża biskupi z metropolii wrocławskiej oraz duchowieństwo i wierni diecezji 
legnickiej. Papieski Wydział Teologiczny reprezentował ks. rektor Józef Pater.

31 III – W kościele św. Idziego we Wrocławiu odbył się dzień skupienia dla 
przewodników PTTK. Mszy św. przewodniczył i nauki wygłosił ks. dr Andrzej 
Tomko, sekretarz generalny PWT.

KWIECIEŃ

1 IV – W katedrze wrocławskiej uroczystej sumie przewodniczył i homilię 
wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. W czasie Mszy 
św. Mękę Pańską śpiewali klerycy MWSD oraz chór chłopięcy Cantores Minores 
Wratislavienses pod dyrekcją ks. Stanisława Nowaka.

2 IV – W drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II w katedrze 
wrocławskiej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył JE ks. abp Marian Go-
łębiewski, metropolita wrocławski. Homilię wygłosił JE ks. bp Andrzej Siemie-
niewski. Po Mszy św. Chór Uniwersytecki „Gaudium” pod dyrekcją Alana Ur-
banka wykonał utwór Missa pro pace Wojciecha Kilara.

11-13 IV – W sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie odbyło się doroczne 
spotkanie profesorów i wykładowców historii Kościoła. Z PWT udział wzię-
li: ks. prof. PWT Józef Pater, ks. prof. PWT Antoni Kiełbasa i ks. dr Tomasz 
Błaszczyk.

14 IV – W Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym zebrała się 
Rada Kapłańska, która omówiła sprawę remontu budynku Kurii Wrocławskiej, 
ustanowienia nowych parafii oraz zwiększenia uposażenia księży emerytów.
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14 IV – W Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu otwarta została wy-
stawa poświęcona 800-leciu urodzin św. Elżbiety. W sześciu salach zgromadzo-
no średniowieczne i współczesne dzieła sztuki ilustrujące sceny z życia świętej, 
czczonej już od XIII wieku. Obrazy, rzeźby i inne przedmioty kultu pochodzą 
głównie ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. W otwarciu uczestniczyły 
siostry przełożone sióstr elżbietanek z prowincji wrocławskiej. Wystawę otwo-
rzył ks. prof. Józef Pater.

22 IV – W Legnickim Polu rozpoczęto sezon turystyczny przewodników 
PTTK: miejskich, terenowych i wysokogórskich. Mszę św. celebrował i kazanie 
wygłosił ks. Józef Pater, rektor PWT.

22 IV – W kościele NMP na Piasku we Wrocławiu odbył się Wieczór Tumski 
poświęcony III przykazaniu Bożemu Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Reflek-
sje nad III przykazaniem podjął bp Stefan Regmunt z Legnicy, a muzyczną impro-
wizację komputerową przedstawił Cezary Duchnowski.

23 IV – W sali senackiej PWT odbyło się Posiedzenie Rady Wydziału, które-
mu przewodniczył ks. rektor Józef Pater.

24 IV – W kaplicy kurialnej pracownicy Kurii i PWT złożyli życzenia abp. 
Marianowi Gołębiewskiemu w trzecią rocznicę objęcia rządów w archidiecezji 
wrocławskiej.

24 IV – W pawłowickim pałacyku Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc-
ławiu odbyło się spotkanie Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia 
i Opola.

26-27 IV – W Poznaniu na UAM odbyło się doroczne spotkanie rektorów 
zrzeszonych w KRASP. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

29 IV – W kościele Świetego Krzyża odbył się nadzwyczajny Wieczór Tum-
ski. Wykład nt. Duchowości współczesnej Holandii wygłosił Edward Skubisz. 
W części muzycznej wystąpił holenderski „Betlehemkoor” z Bredy pod dyrekcją 
Jerry’ego Kosmita.

30 IV – W sali senackiej PWT odbyła się publiczna obrona prac doktorskich: 1) 
dk. mgr. lic. Zenona Szelesta, pt. Soteryczna sytuacja zwierząt w teologii po Soborze 
Watykańskim I; promotor: ks. prof. dr hab. Roman Rogowski; recenzenci: o. prof. dr 
hab. Bonawentura Smolka OFM (UO) i ks. dr hab. Andrzej Małachowski (PWT); 
2) p. mgr. lic. Andrzeja Prasała, pt. Kultura muzyczna w archidiecezji wrocławskiej 
w latach 1945-2003; promotor: ks. dr hab. Józef Pater, prof. PWT; recenzenci: p. dr 
hab. Remigiusz Pośpiech (UO) i ks. prof. dr hab. Józef Swastek (PWT).

MAJ

3 V – W katedrze wrocławskiej uroczyście obchodzono uroczystość Matki 
Boskiej Królowej Polski i 216. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mszy 
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św. przewodniczył i homilię wygłosił JE ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski. PWT reprezentował ks. rektor Józef Pater.

4 V – W kościele św. Piotra i Pawła w Oławie swoje 25-lecie kapłaństwa ob-
chodził ks. prof. Waldemar Irek. Udział w uroczystości wzięli JE ks. abp Marian 
Gołębiewski, liczne grono kapłanów, władze miasta, krewni i przyjaciele. Liczna 
była również reprezentacja Papieskiego Wydziału Teologicznego wraz z ks. rek-
torem Józefem Paterem.

7 V – Egzamin jurysdykcyjny diakonów MWSD. Komisji przewodniczył 
ks. rektor Józef Pater.

9 V – W siedzibie OHP przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu odbyło się spot-
kanie ks. rektora Józefa Patera z władzami i młodzieżą z OHP. Młodzież woje-
wództwa dolnośląskiego zaprezentowała najlepsze prace w zakresie malarstwa, 
rzeźby, fotografii oraz przegląd piosenek i fragmenty wystąpień teatralnych. 
Następnie w siedzibie komendanta omawiana była sprawa naboru młodzieży do 
przyuczania zawodu w ramach działalności OHP.

11-12 V – W MWSD we Wrocławiu odbyło się doroczne spotkanie Kolegium 
Dziekanów Wydziałów Teologicznych Europy Środkowo-Wschodniej. Kolegium 
przewodniczył ks. prof. Tadeusz Dola. Obecni byli prof. Jerzy Błażejowski z Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego i ks. bp prof. Andrzej Dziuba, przewodniczący 
Rady Naukowej KEP. Z dziekanami spotkał się również JE ks. abp Marian Gołę-
biewski, metropolita wrocławski.

14 V – W MWSD odbyła się Rada Pedagogiczna, której przewodniczył JE 
ks. abp Marian Gołębiewski, związana z dopuszczeniem kandydatów do święceń 
diakonatu i posługi akolitatu.

15 V – W sali senackiej PWT odbyła się Rada Wydziału, na której prócz spraw 
bieżących związanych z funkcjonowaniem uczelni wyłoniono kandydatów na 
rektora PWT. Zgłoszono sześciu kandydatów: ks. Waldemar Irek, prof. PWT; ks. 
Józef Pater, prof. PWT; ks. prof. Piotr Nitecki, ks. Wiesław Wenz, prof. PWT; 
ks. prof. Piotr Liszka i ks. Włodzimierz Wołyniec, prof. PWT. Trzech ostatnich 
złożyło rezygnacje z udziału w drugiej turze wyborów.

16 V – W Operze wrocławskiej zorganizowano spotkanie z delegatami Mię-
dzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu (BIE), mającymi ocenić zdolność Polski 
do organizacji wystawy EXPO w 2012 r. Na zaproszenie Prezydenta Wrocławia 
udział w spotkaniu wzięli ks. rektor Józef Pater z PWT i ks. dyrektor Radia Ro-
dzina Cezary Chwilczyński.

29 V – Na poszerzonej Radzie Wydziału PWT, której przewodniczył J.E. Ks. 
Abp Marian Gołębiewski Wielki Kanclerz PWT został wybrany nowy Rektor 
uczelni. Został nim ks. prof. dr hab. Waldemar Irek. Do tej pory pracował jako 
wykładowca na trzech wrocławskich uczelniach: na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym, Akademii Muzycznej oraz na Politechnice. Jest kapelanem honorowym 
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Ojca św. i kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża oraz proboszczem 
parafii śś. Piotra i Pawła w Oławie. 

CZERWIEC

2-3 VI – W Olejnicy, ośrodku AWF we Wrocławiu, odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, któremu przewod-
niczył prof. dr hab. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodni-
czący Kolegium Rektorów. W posiedzeniu uczestniczył ks. prof. PWT dr hab. 
Józef Pater, rektor PWT we Wrocławiu.

 4 VI – w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9, w Sali Posiedzeń Senatu od-
była się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgra lic. Krzysztofa Serafina, pt.: 
Doświadczenie i urzeczywistnianie wartości w ujęciu Józefa Tischnera. Studium 
z antropologii filozoficznej. Promotor: ks. bp prof. zw. dr hab. Ignacy Dec. Re-
cenzenci: ks. prof. PAT dr hab. Władysław Zuziak (PAT) i ks. prof. PWT dr hab. 
Jerzy Machnacz (PWT).

4 VI – Na poszerzonej Radzie Wydziału PWT, której przewodniczył ks. rektor 
Józef Pater, dokonano wyboru prorektorów. Zostali nimi: ds. naukowych – ks. dr 
hab. Andrzej Małachowski, a ds. studenckich – ks. dr Andrzej Tomko, dotychcza-
sowy sekretarz generalny PWT.

6 VI – W 10-tą rocznice 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystyczne-
go, na Wrocławskich Stabłowicach w kościele św. Andrzeja Apostoła mszy św. 
koncelebrowanej przewodniczył JEm. kard. Francis Arinze, konsekrator świątyni 
w 1997 r. W koncelebrze udział wzięli wszyscy biskupi wrocławscy. Papieski 
Wydział Teologiczny reprezentowali ks. rektor Józef Pater, ks. dr Roman Drozd. 
Ks. proboszcz Wincenty Tokarz przekazał ks. Kardynałowi Arinze na pamiątkę 
kopię obrazu Madonny Wrocławskiej.

7 VI – Boże Ciało. W 10 rocznicę 46. MKE w Hali Ludowej Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył JEm. ks. kard. Francis Arinze. W koncelebrowanej 
Mszy św. uczestniczyli wszyscy biskupi wrocławscy. Zebranych uczestników 
uroczystości przywitał ks. abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski. 
Udział w uroczystości i procesji z Hali Stulecia do katedry wrocławskiej wzięli 
księża profesorowie MWSD i PWT oraz 15 000 wiernych. Uczelnie wrocławskie 
reprezentowali prorektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocław-
skiej i Akademii Ekonomicznej.

9 VI – W Henrykowie na zaproszenie ks. kard. Henryka Gulbinowicza odby-
ło się spotkanie przedstawicieli władz wojewódzkich, starostwa ząbkowickiego, 
gminy ziębickiej, IPN i PWT. Po mszy św. w kaplicy seminaryjnej uczestnicy 
spotkania omawiali niektóre sprawy związane z obchodami 780-lecia przybycia 
cystersów do Henrykowi i powołaniem tu opactwa. Ksiądz Kardynał podziękował 
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wszystkim za przybycie, współprace i okazywana życzliwość. PWT reprezento-
wali ks. rektor Józef Pater i sekretarz generalny ks. dr Andrzej Tomko.

9 VI – Na PWT we Wrocławiu odbył się egzamin „ex universa theologia” 
dla absolwentów studiów zaocznych. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. 
prof. PWT dr hab. Wiesław Wenz, prorektor PWT.

10 VI – W Archiwum Archidiecezjalnym spotkali się potomkowie dra Willy 
Izraela Cohna, byłego pracownika Archiwum i Biblioteki Kapitulnej, zamordo-
wanego w 1941 r. przez hitlerowców w X Forcie w Kownie. Potomkowie zapo-
znali się z aktami, których autorem był dr W. Cohn, szczęśliwie zachowanymi 
w Archiwum. Spotkanie to, w którym uczestniczyli prof. Norbert Conrads i ks. 
rektor Józef Pater nagrała niemiecka telewizja ARD.

11 VI – Na PWT we Wrocławiu odbył się egzamin „ex universa theologia” 
dla absolwentów studiów dziennych. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. 
prof. PWT dr hab. Józef Pater, rektor PWT.

14 VI – W sali posiedzeń Senatu PWT odbyło się posiedzenie Rady Wydzia-
łu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w czasie którego mia-
ła miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra lic. Michała Lukoszka 
OSPPE pt.: Jedność Kościoła w nauce Jana Pawła II, Wrocław 2007. Promotor: 
ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Nowicki; recenzenci: ks. prof. dr hab. Tadeusz 
Dola (UO) i ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (PAT).

15 VI – W auli PWT rozpoczęła się sesja naukowa poświecona 780-leciu 
cystersów w Henrykowie, zorganizowana przez PWT, MWSD, Katolickie Li-
ceum Ogólnokształcące w Henrykowie, Starostwo Ząbkowice Śląskie i Gminę 
Ziębice.

16 VI – Na PWT we Wrocławiu – filia w Legnicy odbył się egzamin „ex uni-
versa theologia” dla absolwentów studiów zaocznych. Komisji egzaminacyjnej 
przewodniczył ks. prof. PWT dr hab. Wiesław Wenz.

17 VI – Na zaproszenie ks. bpa prof. Ignacego Deca, w Świdnicy gościł kard. 
Tarcisio Bertone – sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. W katedrze świdnickiej 
przewodniczył mszy św. koncelebrowanej. Zapoznał się bliżej ze stanem i warun-
kami pracy, w diecezji świdnickiej. Udział we mszy św. i późniejszym spotkaniu 
wzięli m. in. ks. abp Marian Gołębiewski – metropolita wrocławski, kard. Henryk 
Gulbinowicz, ks. abp Józef Powalczy – Nuncjusz Apostolski w Polsce. PWT re-
prezentował ks. rektor Józef Pater.

23 VI – W katedrze wrocławskiej alumni MWSD przyjęli posługę akolitatu 
z rąk ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego.

23 VI – Z okazji zakończenia roku akademickiego 2006/2007 w kościele Naj-
św. Marii Panny na Piasku ks. rektor Józef Pater przewodniczył Mszy św. kon-
celebrowanej, homilię wygłosił ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz Reroń. Po Mszy 
św. odbyła się okolicznościowa akademia w auli PWT, podczas której wręczono 
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dyplomy promowanym doktorom oraz absolwentom studiów licencjackich i ma-
gisterskich oraz absolwentom Studiów Podyplomowych. 

24 VI – w katedrze wrocławskiej J.E. Ks. Abp Marian Gołębiewski udzielił 
świeceń diakonatu 19 klerykom MWSD.

24 VI – W dniu święta patronalnego świątyni katedralnej, archidiecezji i mia-
sta Wrocławia – św. Jana Chrzciciela, w katedrze wrocławskiej JE ks. abp Marian 
Gołębiewski przewodniczył mszy św. koncelebrowanej w intencji wszystkich 
mieszkańców Wrocławia. Jednocześnie ks. Arcybiskup dziękował za 45-lecie ka-
płaństwa. We mszy św. uczestniczyli członkowie kapituły katedralnej oraz człon-
kowie Miejskiej Rady. Po mszy św. ogłoszone zostały nominacje na kanoników 
honorowych kapituły katedralnej: ks. Franciszka Rozwoda świętującego 70-lecie 
kapłaństwa, oraz ks. prof. Mieczysława Koguta i ks. dr. Jerzego Witczaka – pra-
cowników PWT.


