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DWADZIEŚCIA LAT PARAFII
PW. ŚW. WOJCIECHA W LEGNICY

Parafia pw. św. Wojciecha w Legnicy nie doczekała się dotychczas przedmiotowego
studium swojej historii tak jak niektóre parafie miasta1. Z pewnością jednak na to
zasługuje, chociażby ze względu na kościół parafialny, który jest pamiątką pobytu
Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy2. Celem niniejszego artykułu jest tymczasowe zapełnienie tej luki i zachęta do szczegółowego pochylenia się nad tym tematem w przyszłości, z nadzieją, że ktoś pokusi się o napisanie pełnowymiarowej
monografii, np. z okazji jubileuszu 25 lat istnienia parafii.

* Maciej H. Dąbrowski – magister teologii (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu),
absolwent bizantynistyki (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu),
doktorant filologii klasycznej (Uniwersytet Wrocławski) oraz teologii biblijnej (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu).
1
Zob. F. Kwaśniak. Dwadzieścia lat parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy 19892009. Legnica 2013; B. Skoczylas-Stadnik. 100 lat kościoła Trójcy Świętej w Legnicy. Legnica 2004;
M. Żak. Spór o niemieckiego księdza. O życiu religijnym legnickiej wspólnoty katolickiej w latach 19451946. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 15:2016 nr 1 s. 257-266; S. Jujeczka.
Trzy źródła do dziejów kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy. Legnica 2000.
2
M. Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy. Legnica 2013 s. 13; M. Krzyżanowska-Witkowska, Ł. Wyszomirski, K. Bryła [i in.]. Kościoły Diecezji Legnickiej. Nasze dziedzictwo.
T. 1. Bydgoszcz 2015 s. 42. W Legnicy mianem «kościoła-pamiątki» (cesarza Fryderyka III) określa
się też świątynię pw. św. Jacka, dziś znaną bardziej za sprawą wydarzenia o znamionach cudu eucharystycznego. Zob. G. Humeńczuk. Legnica około 1900 roku. Legnica 2004 s. 106; Bóg przemówił
w Legnicy. Red. I. Chłopkowska. Kraków 2017.
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Materiały wykorzystane do napisania tego zarysu to przede wszystkim kroniki parafialne3, których autorką jest Maria Furowicz4. Ponadto wykorzystane zostały księgi parafialne i dokumenty z archiwów parafialnych5, strona parafialna6,
publikacje diecezjalne, opracowania dotyczące historii i działalności Kościoła
w rejonie oraz lokalna prasa.
1. POCZĄTKI (1995-1997)
Diecezjalny schematyzm z 1997 r. błędnie podaje, że parafia została utworzona
1 lipca 1995 r.7 22 czerwca 1995 r. decyzją biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka
powstał jedynie Samodzielny Ośrodek Duszpasterski pw. św. Wojciecha, wyłączony z terenu parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i obejmujący swym zasięgiem
osiedle Kopernik II8. Jego rektorem został ks. Józef Borowski, który tymczasowo
rezydował na terenie parafii-matki.
Samodzielny Ośrodek Duszpasterski działał przy dotychczasowej parafii. Założono jednak własne księgi9, powstała osobna kancelaria, ks. Borowski odwiedzał
z wizytą duszpasterską powierzonych swej opiece wiernych. Ośrodek Duszpasterski swym zasięgiem terytorialnym obejmował też placówki oświatowe: Miejskie
Przedszkole nr 9 przy ul. Ciołkowskiego, Szkołę Podstawową nr 11 (dziś już nieistniejącą) oraz VI Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących

Kronika parafii św. Wojciecha w Legnicy [dalej: KP]. T. 1-7.
Maria Józefa Furowicz – urodzona w 1950 r. w Legnicy, dyplomowany ekonomista, działaczka społeczna i kulturalna, pracowała w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, obecnie na emeryturze. Związana z Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy. Fotografuje, pisze wiersze i teksty
piosenek, maluje. Kronikę parafii św. Wojciecha prowadziła przez 18 lat. Portrety legniczan. Cykl
spotkań „Legniczanie znani i lubiani” 2007-2017. Red. G. Tomicki, M. Pytel. Legnica – Wrocław 2017
s. 55. Autor dziękuje kronikarzowi parafialnemu za pomoc i konsultacje.
5
Księgi: chrztów (dwa tomy, zał. 27 czerwca 1995, 2003), bierzmowania (zał. 1998), pierwszej
Komunii (zał. 1997), małżeństw (zał. 27 czerwca 1995), pogrzebów (zał. 27 czerwca 1995). Autor
dziękuje ks. proboszczowi Józefowi Borowskiemu oraz pani Elżbiecie Grab za udostępnienie materiałów.
6
Co prawda znajduje się na niej również zakładka „Historia parafii św. Wojciecha”, jednak
treści są niekompletne i obejmują tylko czas do 2001 r. włącznie. <http://swietywojciech.legnica.pl/
OdProboszcza> [dostęp: 12 września 2017].
7
Schematyzm diecezji legnickiej 1997. Red. J. Lisowski, W. Mróz, P. Nowosielski [i in.]. Legnica
1997 s. 170.
8
Ustanowienie Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Wojciecha w Legnicy na osiedlu Kopernik II. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 4:1995 nr 2 s. 194-196; KP t. 1 s. 3.
9
Opatrzone zostały następującym sformułowaniem: „Zgodnie z postanowieniem Biskupa
Legnickiego z dn. 95.06.19, l.dz. 1551/95 założono księgę […] Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego pw. św. Wojciecha w Legnicy zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym i zwyczajami
Diecezji Legnickiej”.
3
4
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nr 2 w Legnicy przy ul. Radosnej)10. 23 kwietnia 1996 r. (w dzień liturgicznego
wspomnienia św. Wojciecha) świętowano pierwszy odpust. Obchody odbyły się
w tzw. dolnym kościele w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski11. 27 lutego 1997 r.
bp T. Rybak przewodniczył sesji poświęconej utworzeniu parafii pw. św. Wojciecha
w Legnicy12.
Oficjalny początek funkcjonowania parafii wyznacza dopiero wydany przez
biskupa legnickiego T. Rybaka Dekret erekcyjny parafii pw. św. Wojciecha w Legnicy w Dekanacie Legnica Wschód z 19 marca 1997 r.13 Zgodnie z § 2. dokumentu
w skład nowej parafii weszły następujące ulice: Astronomiczna 1-15, Biegunowa
1-24, Bystra 1-10, Cicha 1-17, Ciepła 1-14, Galileusza 1-15, Heweliusza 1-18, Horyzontalna 1-29, Kryniczna 1-15, Miła 1-6, Pogodna 1-28, Promienna 1-8, Radosna 18-136, Sielanka 2-15, Słoneczna 33-68, Szczęśliwa 8-15, Świerkowa 18-33,
Zalotna 1-3214.
W Polsce 1997 r. obchodzony był jako Rok Wojciechowy w związku z przypadającą 1000. rocznicą męczeńskiej śmierci tego czeskiego biskupa i patrona Europy. Tytuł parafii został więc nadany nieprzypadkowo, odnosi się bowiem do tego
historycznego wydarzenia15.
Z uwagi na liczne trudności procedura pozyskania miejsca pod budowę
własnej świątyni dobiegła końca dopiero po niespełna dwóch latach. Ostatecznie
lokalizacją nowego kościoła stał się plac przy ul. Radosnej 2116. Prawo własności
zostało nabyte od władz miasta za kwotę 127 481 złotych i poświadczone aktem
notarialnym podpisanym 27 marca 1997 r., w Wielki Czwartek. Pod nadzorem Zarządu Gospodarki Miejskiej w Legnicy parafianie prowadzili rozbiórkę obiektów
KP t. 1 s. 5-7. 16 maja 1997 r. nadano szkole średniej imię Jana Pawła II przy udziale m.in.
kard. Gulbinowicza. <http://zso2.legnica.pl/szko%C5%82a/o-szkole-historia> [dostęp: 10 sierpnia
2017]; KP t. 1 s. 15; Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 30-32.
11
KP t. 1 s. 19.
12
A. Jarosiewicz. Kalendarium pasterskiej działalności biskupa legnickiego. W: W trosce
o wiarę. Dziesięciolecie diecezji legnickiej. Red. B. Drożdż. Legnica 2002 s. 96.
13
Dekret erekcyjny parafii pw. św. Wojciecha w Legnicy w Dekanacie Legnica Wschód. „Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 6:1997 nr 1 s. 46-47. Data 19 marca 1997 r. pojawia się już konsekwentnie we wszystkich innych publikacjach.
14
Wykaz tożsamy z podanym w dokumencie powołującym Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. W obu brak ul. Piłsudskiego. Została ona już ujęta w schematyzmach diecezjalnych, w których jednak występują inne różnice, jak błędne podanie zakresu numerów ulic, brak ul. Sielanka czy
wymienianie ul. Cynkowej lub Niklowej, gdzie brak zabudowań mieszkalnych. Schematyzm diecezji
legnickiej 1997 s. 170; Schematyzm diecezji legnickiej. Red. J. Lisowski. Legnica 2002 s. 403; Jubileuszowy schematyzm diecezji legnickiej 1992-2017. Red. B. Wolański. Legnica 2017 s. 328.
15
KP t. 1 s. 4; Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 13.
16
KP t. 1 s. 10-11. Nowy adres został ujęty w kolejnym diecezjalnym schematyzmie wraz z innymi, tym razem właściwymi danymi. Schematyzm diecezji legnickiej s. 402-403. Opinia geologiczna
terenu kończy się stwierdzeniem, że fundamentowanie obiektu będzie „trudne i kosztowne” (teren
nasadowy, wysoki poziom wód gruntowych).
10
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poradzieckich, z których pozyskiwano cegły do budowy świątyni. Powołana została Społeczna Rada Budowy, której przewodniczył inż. Mirosław Skaza. Projektowanie świątyni powierzono Jackowi Kałkusowi, architektowi ze Złotoryi, ze strony
kościelnej odpowiedzialnym był ks. infułat Władysław Bochnak17.
2. WIZYTA OJCA ŚWIĘTEGO W LEGNICY
I INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI PARAFII (1997)
Z okazji wizyty Ojca Świętego w Legnicy z oficjalnie istniejącej już parafii pw. św.
Wojciecha zostało zrekrutowanych 13 mężczyzn do służby porządkowej. Jan Paweł II odprawił Mszę na legnickim lotnisku, podczas której koronował ikonę Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa i pobłogosławił kamienie węgielne pod budowę
wielu świątyń, w tym kościoła pw. św. Wojciecha w Legnicy18.
W czerwcu do wiadomości publicznej podano informację19 o decyzji biskupa
dotyczącej przekazania konstrukcji ołtarza papieskiego dla parafii pw. św. Wojciecha. W demontażu i przewiezieniu obiektu brali udział parafianie. Konieczne było
też wynajęcie ciężkiego sprzętu. Przygotowaniem nowego projektu zajął się Leszek
Bryniarski, autor ołtarza papieskiego z legnickiego lotniska, który kontynuował
swoją wizję. Za konstrukcję odpowiadał Peter Boranth. Sprawę konsultowano
z ks. Władysławem Bochnakiem odpowiedzialnym za kwestie budowlane w diecezji, z biskupem diecezjalnym oraz z ks. Czesławem Mazurem odpowiedzialnym
w diecezji za architekturę i sztukę20.
Latem 1997 r. parafia rozpoczęła funkcjonowanie w miejscu docelowym.
Momentem inauguracji stało się nawiedzenie jej przez kopię ikony Matki Bożej
Łaskawej21. 19 sierpnia obraz został procesyjnie przeniesiony z parafii pw. Matki

17
KP t. 1 s. 11-13, 28. Zatwierdzono do budowy kościół i dom parafialny. W. Bochnak. Nowe
parafie, dekanaty i obiekty sakralne w diecezji legnickiej. W: W trosce o wiarę s. 257.
18
KP t. 1 s. 20, 50; zob. też R. Kristman. Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Legnicy.
W: W trosce o wiarę s. 191-201; S. Repa. Pielgrzymka Jana Pawła II do Legnicy i jej znaczenie duszpasterskie. W: Communitas Ecclesiae. Księga jubileuszowa z okazji 25-lecia diecezji legnickiej. Red.
S. Araszczuk. Wrocław 2017 s. 261-272; M. Rabski. Kamienie węgielne poświęcone przez Jana Pawła II obiektem zainteresowań turystów odwiedzających Dolny Śląsk. „Perspectiva. Legnickie Studia
Teologiczno-Historyczne” 12:2013 nr 1 s. 131-144; tenże. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy
s. 14.
19
Nastąpiło to za pośrednictwem ogłoszenia w Radio Legnica. KP t. 1 s. 55. Proboszcz wraz
z przewodniczącym Społecznej Rady Budowy wystosowali również list (bez sygnatur) z taką informacją i prośbą o zaangażowanie się w dzieło odtworzenia obiektu w nowym miejscu.
20
KP t. 1 s. 61, 66.
21
Tamże s. 27, 57; zob. J. Biernacki. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej. W: W trosce
o wiarę s. 222-234; J. Wilk. Peregrynacje w diecezji legnickiej. W: Communitas Ecclesiae s. 290-291.
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Bożej Królowej Polski. Bp T. Rybak odprawił Mszę św. na placu budowy22. Na tę
okoliczność już w lipcu rozpoczęto budowę wiaty, która następnie stała się bazą
pod kaplicę23.
Odtąd pod wiatą rozpoczęto sprawowanie niedzielnych Mszy św. (do Adwentu ich liczba stopniowo wzrastała od jednej do trzech). Odprawiano też nabożeństwa (różańcowe, pierwszopiątkowe, wypominki) i Msze roratnie, o ile nie
kolidowało to z pracami budowlanymi. Murowanie kaplicy zakończono w październiku, rozpoczęto zaś jej tynkowanie i budowę zakrystii. Od początku listopada prowadzono prace wykończeniowe, w połowie miesiąca sprowadzono ławki,
z początkiem grudnia budynek pomalowano. Wewnątrz znajdowało się m.in.
wmurowane tabernakulum oraz obraz patrona. Kiedy w grudniu głoszono rekolekcje adwentowe, działało już nagłośnienie. Pod koniec grudnia odbyło się oficjalne otwarcie kaplicy. Na tę okoliczność zaproszono biskupa legnickiego, który
w wigilię Bożego Narodzenia o godz. 22.00 odprawił Mszę św. i wygłosił homilię24.
3. PIERWSZE LATA FUNKCJONOWANIA W KAPLICY (1998-2003)
W 1998 r. rozpoczęto budowę kościoła. Jako pierwszy postawiono krzyż mierzący
25 metrów. Wiosną rozpoczęto wykopy pod fundamenty25. 23 kwietnia 1998 r. obchodzono pierwszy odpust parafialny w nowej kaplicy. W uroczystości uczestniczyli wszyscy legniccy proboszczowie, zaś ks. Aleksander Stankiewicz, proboszcz
parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, poświęcił sztandar parafialny. Mszy św.
przewodniczył i homilię wygłosił ks. Leopold Rzodkiewicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej26. W 1998 r. po raz pierwszy na terenie
nowej parafii udzielono sakramentów pierwszej Komunii św. (10 maja) i bierzmowania (1 czerwca)27. 1 czerwca hucznie obchodzono rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Legnicy. Bp T. Rybak odprawił Mszę św. na placu budowy kościoła. Podpisano też dokument erekcyjny powstającej świątyni, który wmurowano w miejscu
budowy. Z okazji rocznicy zorganizowano konkurs plastyczny i fotograficzny,

Proboszcz zwrócił się zawczasu z pismem (pozbawionym sygnatur) do parafian, informując
o pierwszej Mszy na terenie nowej parafii. Przygotowaniem do wydarzenia były rekolekcje przeprowadzone w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy.
23
KP t. 1 s. 57.
24
Tamże s. 64, 66, 68-69.
25
Tamże s. 81, 85-86.
26
Tamże s. 86.
27
Tamże s. 89, 91. Kronika błędnie podaje datę 2 czerwca przy bierzmowaniu. Bierzmowanie
w rocznicę pobytu Ojca Świętego w Legnicy (lub w pobliżu tej daty) stało się odtąd parafialną tradycją, choć nie zawsze przestrzeganą.
22
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a także wystawę pamiątek z wizyty papieża28. 2 czerwca parafię odwiedził nuncjusz
apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, który tego dnia intronizował również
ikonę krzeszowską29. 11 czerwca obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej zorganizowano wraz z parafią pw. św. św. Joachima i Anny i wojskową parafią pw. św. Łukasza30 (dziś już nieistniejącą). Odtąd co roku obchody te odbywały
się przy współudziale tych parafii.
Prace fundamentowe przy budowie kościoła były uciążliwe, gdyż wymagały ogromnej precyzji. Montaż konstrukcji, rozpoczęty po świętach Narodzenia
Pańskiego 1998 r., trwał dwa tygodnie. Prace budowlane, w których uczestniczyli
parafianie, były w roku kolejnym bardzo intensywne – pierwsze stropy, mury, kominy. W 1999 r. udało się zakończyć budowę murów części socjalnej31.
Od początku 1999 r. przeprowadzano wizytacje: gospodarczą, dziekańską
i katechetyczną – jako przygotowanie do wizytacji kanonicznej, która odbyła się
18 września. Biskup spotkał się z grupami parafialnymi, wizytował kancelarię
parafialną, a wieczorem odprawił Mszę św.32 Wcześniej, 2 czerwca, uczestniczył
w uroczystościach rocznicowych w parafii. Odprawił Mszę św. na placu budowy,
w trakcie której udzielił sakramentu bierzmowania. Pobłogosławił też fundamenty
budowanego kościoła oraz wręczył nagrody w konkursie plastycznym na temat
Jan Paweł II – Papieżem końca XX wieku33. W dniach 2-10 października odbyły się
Jubileuszowe Misje Święte prowadzone przez ojców franciszkanów z Radomska.
Na pamiątkę pobłogosławiono okolicznościową tablicę34.
Kolejna pamiątkowa tablica znalazła się w kościele z okazji obchodów dwutysiąclecia chrześcijaństwa35. 1 stycznia o północy odprawiono Mszę św. z formularza na inaugurację Roku Jubileuszowego36. 13 maja w ramach tych obchodów
parafianie udali się do legnickiej katedry, która była kościołem odpustowym37.
2 czerwca, w rocznicę pobytu Ojca Świętego, biskup legnicki odprawił dwie Msze –
w Krzeszowie i w parafii pw. św. Wojciecha38. Pobłogosławił też szaty kanonickie
28
Tamże s. 92-93; zob. również K. Swoboda. Ad perpetuam rei memoriam. „Niedziela Legnicka” 41:1998 nr 25 s. I, III. Parafia wydała też publikację okolicznościową pt. Ojciec Święty Jan Paweł II
jest z nami, z tekstem księdza proboszcza i grafiką Franciszka Grzywacza. KP t. 1 s. 105.
29
KP t. 1 s. 107.
30
Tamże s. 104.
31
Tamże s. 109, 111, 170.
32
Tamże s. 119-120, 148.
33
Tamże s. 130, 137; zob. również P. Nowosielski. Msza św. dziękczynna w 2. rocznicę wizyty
Jana Pawła II w Legnicy. „Niedziela Legnicka” 42:1999 nr 25 s. I, V.
34
KP t. 1 s. 159-160.
35
Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 58.
36
KP t. 2 s. 7; zob. R. Kisiel. Jubileusz roku 2000 w diecezji legnickiej. W: W trosce o wiarę
s. 203-212.
37
KP t. 2 s. 15.
38
Jarosiewicz. Kalendarium pasterskiej działalności biskupa legnickiego s. 143.
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dla księdza proboszcza, który 25 maja został odznaczony tytułem kanonika39.
W Wielkim Poście wspólnotę parafialną odwiedził o. Dariusz Stępiński, misjonarz
z Afryki40. W Adwencie ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej pt. „W naszej parafii”41.
Systematycznie posuwały się do przodu prace budowlane. Wykonano stropy
i dach nad plebanią i kościołem. Zakończono budowę ścian szczytowych plebanii,
wzniesiono mury kościoła od strony północnej, wschodniej i południowej. Latem
pomalowano krzyż. Z końcem roku pierwsze piętro plebanii wyposażono w okna
i żaluzje przeciwwłamaniowe, rozpoczęto konstrukcję ścianek działowych. W roku
kolejnym ukończono pierwszą kondygnację i pokryto dach plebanii blachą miedzianą. Wykończono część pomieszczeń. Doprowadzono instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną i gazową, uruchomiono kotłownię. W październiku 2001 r.
ksiądz proboszcz mógł się już wprowadzić na plebanię. Zakończono budowę ścian
kościoła, z wyjątkiem ściany głównej42.
2 czerwca 2001 r. Mszę św. z okazji rocznicy wizyty papieża sprawował
ks. W. Bochnak43. Ponieważ był to rok kard. Stefana Wyszyńskiego, w parafii zorganizowano okolicznościową wystawę zdjęć Prymasa Tysiąclecia i cytatów z jego
przemówień i kazań44.
4 lutego 2002 r. bp Tadeusz Rybak wizytował budowę kościoła45. 17 lutego
parafię odwiedził opat Prokop Siostrzonek, benedyktyn z Pragi, któremu nadano honorowe członkostwo Stowarzyszenia św. Wojciecha46. 1 czerwca sakrament bierzmowania przyjęła młodzież kończąca niedawno powstałe gimnazja47.
18 sierpnia parafianie wraz z proboszczem uczestniczyli we Mszy św. na krakowskich Błoniach, którą w czasie swojej pielgrzymki sprawował Jan Paweł II48.
W 2002 r. zakończono murowanie ściany głównej kościoła, wstawiono konstrukcję pod witraże, otynkowano wnętrze kościoła, rozprowadzono instalację
elektryczną, wylano posadzki. Plebanię ocieplono i otynkowano pierwszą kondygnację. W roku kolejnym wykonano m.in. pokrycie dachowe kościoła. Kontynuowano tynkowanie, uzbrojono i ocieplono posadzkę49.
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1 czerwca 2003 r. przypadła kolejna rocznica wizyty papieża. Ks. W. Bochnak
podarował parafii replikę pamiątkowej tablicy z pomnika 2000 lat chrześcijaństwa
i 760. rocznicy bitwy legnickiej50.
4. DALSZE FUNKCJONOWANIE W KOŚCIELE (2004-2013)
W dniach od 27 marca do 28 maja 2004 r. trwała w diecezji peregrynacja relikwii patronów Polski – św. Wojciecha i św. Stanisława, pod hasłem „Żywa wiara
i ład moralny największym bogactwem człowieka, rodziny i narodu”. Parafię pw.
św. Wojciecha relikwie nawiedziły 27 kwietnia 2004 r., wówczas też w budowanym jeszcze kościele została odprawiona pierwsza Msza św.51 Odtąd już na stałe
przeniesiono się z tymczasowej kaplicy do kościoła. 13 czerwca do parafii przybył
ks. Bogdan Michalski, misjonarz z Peru. Ministranci kwestowali na rzecz misji52.
W 2004 r. wyłożono kostką główną drogę do kościoła. Wstawiono okna i oszklono rozetę na fasadzie, ocieplono ścianę frontową. Zamontowano żelazne drzwi
do głównego wejścia i wejść bocznych. W 2005 r. przygotowano teren pod parking
i drogę wokół kościoła. Oświetlono krzyż nad kościołem. Przy głównym ołtarzu
i na ścianach bocznych nałożono zaprawę wapienną53.
Ponieważ stan zdrowia Jana Pawła II uległ w 2005 r. pogorszeniu, uczniowie
sąsiadującej z kościołem szkoły jego imienia wyszli z inicjatywą modlitwy w tej intencji. 8 lutego ks. Marek Mendyk odprawił Mszę, w której uczestniczyli uczniowie
wraz z nauczycielami54. Papież odszedł do domu Ojca w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, 2 kwietnia o godz. 21.3755. 4 kwietnia bp T. Rybak odprawił w parafii
Mszę. Modlitwy za zmarłego trwały w parafii jeszcze kilkanaście dni, wyłożono
też księgę kondolencyjną56. Pod koniec miesiąca założono Księgę modlitw za wstawiennictwem Ojca Świętego Jana Pawła II, a wpisywane do niej intencje miały być
odtąd omadlane w pierwsze soboty miesiąca57. 19 maja w dawnej kaplicy otwarto
50
Tamże s. 134. Ksiądz infułat bierzmował też parafialną młodzież. Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 22, 52-53.
51
KP t. 2 s. 161; zob. też Wilk. Peregrynacje w diecezji legnickiej s. 293-294.
52
KP t. 2 s. 177.
53
KP t. 2 s. 194; KP t. 3 s. 68.
54
KP t. 3 s. 8; zob. też E. Nowak. Solidarni ze swoim Patronem. „Niedziela Legnicka” 48:2005
nr 11 s. I.
55
Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia papieża kościół został udostępniony wiernym na
całonocne czuwanie modlitewne, które kontynuowano jeszcze po upublicznieniu informacji o jego
śmierci. Następnego dnia liczba wiernych na wszystkich Mszach niedzielnych była najwyższą odnotowaną w historii parafii (ponad tysiąc osób).
56
KP t. 3 s. 18-19, 21; zob. też P. Nowosielski. Szkoła im. Jana Pawła II modli się za swego
Patrona. „Niedziela Legnicka” 48:2005 nr 16 s. III.
57
KP t. 3 s. 27. Papież, który praktykował nabożeństwo pierwszych sobót, zmarł właśnie
w pierwszą sobotę miesiąca.

Maciej H. Dąbrowski

26

wystawę na temat Myśląc Europa. Europejskie pielgrzymowanie Jana Pawła II w fotografiach Arturo Mari, swoje zbiory zdjęć z papieskiej wizyty w Legnicy udostępniło też Muzeum Miedzi58. 2 czerwca, w ósmą rocznicę tej wizyty, parafia gościła
dwóch biskupów. Rano nowy pasterz diecezji, bp Stefan Cichy, odprawił Mszę dla
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, wieczorem biskup senior Tadeusz Rybak odprawił Mszę w intencji Ojca Świętego, w czasie której udzielił też bierzmowania59.
19 czerwca uczniowie wystawili przedstawienie Niezwykły pontyfikat w zwyczajnym życiu człowieka60.
Druga wizytacja kanoniczna w parafii odbyła się 7 grudnia 2006 r. Przeprowadził ją bp pomocniczy Stefan Regmunt. Spotkał się z grupą osób zaangażowanych w pracę w parafii, a także z przedstawicielami grup parafialnych, którzy
złożyli sprawozdania z działalności. Odwiedził też Miejskie Przedszkole nr 9 i Zespół Szkół nr 2 oraz odprawił Mszę za parafian. W tym roku powstały schodki do
wejść bocznych, zakończono układanie kostki na drodze wokół kościoła, zbudowano parking. Wewnątrz zakończono nakładanie tynku wapiennego. Na plebanii
wykończono klatkę schodową i pokoje gościnne na poddaszu, gdzie zamieszkał
ks. rezydent Dariusz Siuta61.
2 kwietnia 2007 r., w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II młodzież V i VI Liceum Ogólnokształcącego wystawiła przedstawienia o papieżu. Uczniowie modlili
się przy papieskim ołtarzu. Wieczorem odprawiono Mszę w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego. Później zaprezentowano m.in. fragmenty papieskiej homilii
z Legnicy i testamentu, a w godzinie śmierci modlono się w intencji zmarłego62.
27 maja, w Zesłanie Ducha Świętego, podczas Mszy o godz. 9.30 śpiewał Chór
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej pod dyrekcją Jana Borowskiego. Proboszcz obchodził tego dnia 20. rocznicę święceń, zaś ksiądz rezydent 10. rocznicę63. W ramach przygotowań do 10. rocznicy pobytu Ojca Świętego
w Legnicy pomalowano na biało wszystkie ściany, a wzdłuż ul. Radosnej przed
kościołem ułożono chodnik z kostki brukowej. W przeddzień młodzież z Zespołu Szkół nr 2 zaprezentowała program słowno-muzyczny poświęcony papieżowi.
Parafię odwiedziła telewizja regionalna. Wieczorną Mszę (z udzieleniem bierzmowania) odprawił bp S. Cichy, który również pobłogosławił pamiątkowy obelisk
przed kościołem. W trakcie liturgii śpiewał chór pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny, po niej biskup pobłogosławił tablicę poświęconą Pamięci Pomordowanych
na Wschodzie i otworzył w dawnej kaplicy wystawę zdjęć Arturo Mariego, Marii
Tamże s. 34.
Tamże s. 44; zob. też P. Nowosielski. Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji
legnickiej. „Niedziela Legnicka” 48:2005 nr 26 s. I-III.
60
KP t. 3 s. 50-51.
61
Tamże s. 115-118, 130.
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Tamże s. 162-168.
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Przystasz i Franciszka Grzywacza pt. Nieście światło Chrystusa w życie społeczne,
na współczesne areopagi. Po tygodniu wystawę przeniesiono do kościoła64. 14 października obchodzono VII Dzień Papieski. Ministranci prezentowali fragmenty
listów Jana Pawła II do polskiej młodzieży zgromadzonej na spotkaniach w Lednicy. Powołano parafialny zespół synodalny. Pierwsze jego posiedzenie odbyło się
11 grudnia65. Z kolei w skład diecezjalnych komisji synodalnych weszli proboszcz
Józef Borowski i trzej parafianie: Mirosław Skaza, Jerzy Wójciak, Ryszard Skiba66.
W 2008 r. Akcja Katolicka zorganizowała I Legnickie Dni Chrześcijańskie,
które 16 października zainaugurowano Mszą św. w parafii pw. św. Wojciecha67.
31 grudnia z inicjatywy wikarusza ks. Marcina Szymaniaka zorganizowano parafialną zabawę sylwestrową68.
W tym roku wzmocniono konstrukcję kościoła, posiano trawę przed świątynią, uszczelniono szyby w rozecie, wykonano pokrycie pochyłości pod nią oraz
rynny. Wywieziono gruz zalegający od strony plebanii, na jej parterze zamontowano okna z żaluzjami antywłamaniowymi. W roku kolejnym osadzono kraty
w oknach plebanii, posadzono krzewy. Wykonano konserwację i malowanie sufitu
kościoła, przebudowano prezbiterium, wsuwając je w głąb nawy. Wykonano też
elewację zewnętrzną69.
29 maja 2009 r. – wyjątkowo w parafii – odbyło się zebranie synodalnej Komisji ds. instytucjonalno-prawnych i ekonomicznych70. 31 maja po raz pierwszy
odbył się festyn parafialny71. 2 czerwca, z okazji kolejnej rocznicy wizyty Ojca
Świętego, Mszę w kościele odprawił bp senior T. Rybak, obchodzący 80. rocznicę urodzin. Parafię odwiedziła też siostra zakonna z Krakowa-Łagiewnik72. Przed
kościołem zasadzono przywieziony z Wadowic Dąb Pamięci Ojca Świętego Jana
Pawła II73. 5 lipca ks. W. Bochnak odprawił Mszę z okazji 90. rocznicy istnienia

KP t. 4 s. 3-13; Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 12.
KP t. 4 s. 34, 38, 42. Skład zespołu liczył w sumie 13 osób. Niejako „z urzędu” znaleźli się
w nim księża i katechetki.
66
Dekret ustanawiający skład osobowy Komisji ds. nauki i wychowania katolickiego. W: I Synod
Diecezji Legnickiej (2007-2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu. T. 2. Red. B. Drożdż. Legnica
2012 s. 16; Dekret ustanawiający skład osobowy Komisji ds. kultu Bożego. W: I Synod Diecezji Legnickiej. T. 2 s. 17; Dekret ustanawiający skład osobowy Komisji ds. instytucjonalno-prawnych i ekonomicznych. W: I Synod Diecezji Legnickiej. T. 2 s. 25.
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2013 ich zakończenie zbiegło się z Dniem Papieskim. KP t. 6 s. 4, 76, 152; KP t. 7 s. 15-16.
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policji, której kapelanem jest ksiądz proboszcz74. W październiku parafię odwiedził kard. Henryk Gulbinowicz, który podarował obraz bł. ks. Michała Sopoćki,
a także objął patronatem modernizację byłej kaplicy na kaplicę pw. Matki Bożej
Ostrobramskiej75.
17 kwietnia 2010 r. parafianie wraz z proboszczem i wikariuszem udali się
z pielgrzymką do Gniezna, do grobu św. Wojciecha, którego relikwie po Mszy
w tamtejszej archikatedrze otrzymali z rąk jej proboszcza ks. Jana Kasprowicza76.
Relikwie wprowadził do parafii bp S. Cichy w uroczystość św. Wojciecha (w dniu
odpustu)77. Jesienią tego roku rozbudowano emporę organową, a w roku kolejnym
zamontowano na niej instalację elektryczną i akustyczną78.
29 maja 2011 r. podczas pierwszej Mszy niedzielnej śpiewał chór kameralny
„Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod dyrekcją dr. hab.
Marka Gandeckiego79. W ramach przygotowań do 14. rocznicy wizyty papieża
uporządkowano tereny zielone. Powstała wystawa pt. Jan Paweł II do nas w homilii projektu Grzegorza Niemyjskiego, a także banery i kartki okolicznościowe.
2 czerwca proboszcz odprawił Mszę dla młodzieży z Zespołu Szkół, dzień później ks. W. Bochnak celebrował Eucharystię dziękczynną za beatyfikację papieża.
Otwarto wystawę, odbył się również koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina80.
18 grudnia 2011 r. bp S. Cichy przeprowadził kolejną wizytację kanoniczną. Rozpoczęła się ona przedpołudniową Mszą św. ubogaconą śpiewem chóru „Wiarusy”
pod dyrekcją Mariana Skowrona i chóru parafialnego prowadzonego przez organistę dr. Marka Fronca. Następnie pasterz legnicki spotkał się z młodzieżą, a po
południu wysłuchał sprawozdań przedstawicieli grup parafialnych81.
2 kwietnia 2012 r., w rocznicę śmierci papieża, odprawiono nabożeństwo do
Matki Bożej Łaskawej oraz Mszę św. Wystąpił też Chór Kameralny „Axion” z Legnicy pod dyrekcją dr. Jarosława Lewkowa82. W dniach od 27 maja do 3 czerwca
przeprowadzono w parafii Jubileuszowe Misje Święte. Nauki głosili ojcowie franciszkanie. 2 czerwca w uroczystościach rocznicowych wziął udział ks. Tomasz
Baran pochodzący z parafii. W tych dniach parafię nawiedził obraz św. Józefa83.
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3 czerwca parafia współorganizowała II Legnicki Bieg Papieski84. Rok 2012 to także parafialna pielgrzymka do Krakowa po relikwie bł. Jana Pawła II85. Pielgrzymi
udali się również z pielgrzymką do sanktuarium w Łagiewnikach, na Wawel, do
bazyliki w Wadowicach, a w drodze powrotnej do sanktuarium na Górze św. Anny.
Relikwie wprowadzono 14 października. Mszy przewodniczył biskup pomocniczy
M. Mendyk, śpiewał chór „Wiarusy”. Zainaugurowano też w parafii Rok Wiary
i rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez o. Łukasza Buksę,
franciszkanina z Krakowa86.
W 2012 r. kontynuowano prace na emporze organowej, zakupiono też nowy
instrument. Parter plebanii został otynkowany i pomalowany. Rozprowadzono instalację cieplną. Rok kolejny to ostatnie prace na emporze: parkiet, cyklinowanie,
wykończenie schodów. Zamontowano też kropielnicę przy głównym wejściu87.
Od 17 do 23 listopada 2013 r. parafia przeżywała Dni Ewangelizacyjne. Rekolekcje pod hasłem „Praktykujący, ale czy jeszcze wierzący?” prowadzili franciszkanie: o. Łukasz Buksa i br. Marek Stanik. 21 listopada Mszę z udzieleniem
bierzmowania sprawował bp M. Mendyk88.
5. PO OFICJALNYM ODDANIU KOŚCIOŁA DO UŻYTKU (2014-2017)
25 kwietnia 2014 r. udzielone zostało89 pozwolenie „na użytkowanie budynku
przeznaczonego dla potrzeb sprawowania obrządku rzymskokatolickiego wraz
z wykonanymi przyłączami: energetycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zlokalizowanego przy ul. Radosnej 21 w Legnicy (na działce nr 564/17
i 565/2, obręb: Bielany)”.
27 kwietnia 2014 r. kanonizowani zostali Jan XXIII i Jan Paweł II. Z tej okazji
w hołdzie papieżowi Polakowi w kościele odbył się koncert Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota”. Parafia otrzymała wówczas od proboszcza parafii
katedralnej ks. Roberta Kristmana tron papieski używany podczas Mszy na lotnisku, który stanął w prezbiterium. Ks. R. Kristman dzień później sprawował Mszę
odpustową w kościele pw. św. Wojciecha90. 25 maja parafia gościła Chór Dziecięcy
KP t. 6 s. 138; Rabski. Pamiątki papieskie w piastowskiej Legnicy s. 54.
KP t. 6 s. 145. Autentyczność relikwii krwi błogosławionego potwierdza dokument arcybiskupa metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza z 1 maja 2011 r., przekazany przez jego
sekretarza ks. Tomasza Szopę.
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Zespołu Szkół Muzycznych „Gioia di Cantare” z Torunia pod dyrekcją dr hab.
Renaty Szerafin-Wójtowicz91. 1 czerwca 2015, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego sumę parafialną odprawił ks. dr Piotr Kot, rektor legnickiego Wyższego Seminarium Duchownego. W liturgii wzięli udział wykładowcy seminaryjni
oraz klerycy. 5 czerwca w kościele pw. św. Wojciecha na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej Apelem Jasnogórskim spotkali się legniccy
księża92. Końcem lipca w kościele swój pierwszy postój mieli uczestnicy Pieszej
Pielgrzymki z Legnicy na Jasną Górę. Bp M. Mendyk odprawił wówczas Mszę
i pobłogosławił pątników relikwiami św. Jana Pawła II93.
W 2014 r. założono instalację centralnego ogrzewania na dolnej kondygnacji plebanii, przerobiono instalację wodną, otynkowano kotłownię, wykończono
strych. W kościele zamontowano hydranty. W roku kolejnym do kościoła systematycznie sprowadzano nowe ławki robione na zamówienie. Przed głównym wejściem do świątyni wykonano schody94.
2 czerwca 2015 r. Zespół Szkół świętował dzień swego Patrona. Z tej okazji
Mszę odprawił ks. Jarosław Kowalczyk. Wieczornej Mszy przewodniczył natomiast ks. P. Kot, który przybył wraz z klerykami i wykładowcami seminaryjnymi.
W trakcie liturgii śpiewał chór seminaryjny, którym dyrygował kl. Roman Charkot. Obecni byli również sybiracy i harcerze95.
3 grudnia 2016 r. w parafii odbyło się Małe Spotkanie Młodych96. W tym
samym roku w zakrystii ułożono parkiet, wyposażono ją w meble oraz toaletę.
W 2017 r. przebudowano schody prezbiterium. Kościół jak dotąd nie został konsekrowany (tymczasowo uniemożliwia to stan ołtarza głównego)97.
Analiza ksiąg parafialnych pokazuje, że w ostatnich latach liczba osób przystępujących do bierzmowania i pierwszej Komunii św. zmalała do około 20 rocznie, zaś liczba zawieranych małżeństw z kilkunastu do kilku rocznie. Liczba pogrzebów zaczęła przewyższać liczbę chrztów.

Złoty Dyplom w Turnieju „Legnica Cantat”. KP t. 7 s. 76.
Tamże s. 78.
93
Tamże s. 95-97; <http://legnica.gosc.pl/doc/2100392.Diecezjalne-rekolekcje-w-drodze> [dostęp: 17 września 2017].
94
KP t. 7 s. 116, 181.
95
Tamże s. 150.
96
<http://legnica.gosc.pl/doc/3556889.Rusza-nowy-program-formacyjny-KSM>
[dostęp: 11 października 2017].
97
Nie jest trwale przytwierdzony do posadzki i nie ma kamiennej mensy. Zob. np. Odpowiedzi
na pytania skierowane do Komisji. 5. Przepisy dotyczące ołtarza stałego i przenośnego. „Anamnesis”
19:2013 nr 4 s. 91-92.
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6. DUSZPASTERZE I POWOŁANIA
Od początku istnienia parafii jej proboszczem jest ks. Józef Borowski98. W parafii posługiwali również rezydent ks. Dariusz Siuta (2006-2008) oraz wikariusz
ks. Marcin Szymaniak (2008-2014)99. Od 2009 r. przez kilka lat pomocą duszpasterską wspierał parafię ks. Ryszard Hajduk, emeryt100.
W czasie powołania parafii w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym
do kapłaństwa przygotowywał się jej parafianin kl. Stanisław Zaremba, wkrótce do grona alumnów dołączył Tomasz Baran. Kilka osób z parafii realizowało
swoje powołanie zakonne we wspólnotach męskich i żeńskich101. W 1999 r. Mszę
prymicyjną w parafii odprawił ks. S. Zaremba. 21 czerwca 2001 r. kl. T. Baran
przyjął święcenia diakonatu, a 25 maja 2002 r. został wyświęcony na prezbitera,
następnego dnia odprawił Mszę w kościele pw. św. Wojciecha. 11 czerwca 2006 r.
Mszę prymicyjną odprawił o. Michał Mitka, dominikanin pochodzący z parafii102.
24 sierpnia 2002 r. s. Maria (Bożena Czepiel), elżbietanka pochodząca z parafii,
złożyła śluby wieczyste, a 19 sierpnia 2012 r. obchodziła w parafii 15. rocznicę
pierwszych ślubów zakonnych103.
Parafia kilkakrotnie gościła kleryków z legnickiego Wyższego Seminarium
Duchownego oraz osoby konsekrowane104. Prymicje mieli tu również neoprezbiterzy spoza parafii: 11 czerwca 2000 r. ks. Sebastian Nawrocki, 12 czerwca 2005 r.
98
Ks. Józef Borowski – urodzony w 1960 r. w Ścinawce Średniej, magister teologii, święcenia
prezbiteratu w 1987 r. we Wrocławiu, kanonik RM, kanonik gremialny Kapituły Krzeszowskiej. Jubileuszowy schematyzm diecezji legnickiej 1992-2017 s. 328; M. Kluwak. Kapituły w diecezji legnickiej.
W: Communitas Ecclesiae s. 174. Jest też diecezjalnym duszpasterzem policji. <http://diecezja.legnica.pl/duszpasterstwa/> [dostęp: 8 września 2017]. 19 czerwca 2009 r., w Roku Kapłańskim, powstał
w parafii apostolat „Margaretka” obejmujący modlitwą księdza proboszcza. KP t. 5 s. 92.
99
Ks. Dariusz Siuta – urodzony w 1970 r. w Legnicy, magister teologii, święcenia prezbiteratu
w 1997 r. w Legnicy. Ks. Marcin Szymaniak – urodzony w 1977 r. w Złotoryi, święcenia prezbiteratu
w 2002 r. w Legnicy, magister licencjat teologii, w latach 2004-2008 studiował nauki o rodzinie.
<http://swietywojciech.legnica.pl/Duszpasterze> [dostęp: 12 września 2017]. Jubileuszowy schematyzm diecezji legnickiej 1992-2017 s. 132, 567; KP t. 4 s. 109.
100
Ks. Ryszard Hajduk – urodzony w 1934 r. w Sanoku, od 1946 r. w Legnicy, święcenia prezbiteratu w 1968 r. we Wrocławiu, magister licencjat teologii, kanonik honorowy (emeryt) Legnickiej
Kapituły Katedralnej, wieloletni proboszcz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Wilkowie k. Złotoryi. Jubileuszowy schematyzm diecezji legnickiej 1992-2017 s. 46, 679; Kluwak. Kapituły w diecezji
legnickiej s. 173; KP t. 5 s. 113.
101
KP t. 1 s. 49.
102
KP t. 1 s. 125; KP t. 2 s. 75, 112; KP t. 3 s. 130. Później o. Michał piastował urząd przeora klasztorów w Gdańsku i Krakowie. <https://dominikanie.pl/2014/04/ojciec-michal-mitka-przeorem-w-krakowie/> [dostęp: 14 października 2017].
103
KP t. 2 s. 122; KP t. 6 s. 148. Mszę odprawili ksiądz proboszcz i o. Jacek Kiciński, klaretyn,
obecnie biskup pomocniczy wrocławski.
104
Klerycy odwiedzili parafię m.in. w Niedzielę Dobrego Pasterza 2007, rok później z tej okazji przybyła s. Goretti ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. KP t. 3 s. 185; KP t. 4 s. 86.
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ks. Jarosław Kowalczyk (obaj z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski) oraz 19
czerwca 2011 r. ks. Tadeusz Szymaniak, brat księdza wikariusza105.
7. GRUPY, RUCHY, STOWARZYSZENIA
W parafii szybko zawiązała się służba liturgiczna. Początkowo jej trzon stanowili
ministranci, którzy posługiwanie do Mszy rozpoczęli w parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski, a po jej podziale należeli już do nowej. Ksiądz proboszcz aktywizował też innych młodych parafian i w Wigilię Narodzenia Pańskiego 1997 r. do
grona zostali przyjęci nowi ministranci. Grupa ministrantów i pobłogosławionych
do wykonywania funkcji lektora powiększała się zarówno w wyniku przyjęcia
przez proboszcza, jak i z powodu ukończeniu diecezjalnych kursów lektorskich106.
Parafia wzbogaciła się też o ceremoniarzy i psałterzystki, w większości absolwentów kursów diecezjalnych107. Posługuje w niej sześciu nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św.108 Funkcję kościelnego sprawowali Mariusz Dec (do 1999) i Władysław Konarski (zm. 2017). Pierwszym organistą był Szymon Grab109, obecnie jest
nim Marek Fronc110.
Podczas pierwszej Mszy niedzielnej w tymczasowej kaplicy proboszcz zachęcał parafian do powołania Żywego Różańca. Odzew był natychmiastowy, powstały
trzy róże żeńskie i jedna męska, rozpoczęto tworzenie piątej. Grupa zaangażowała się nie tylko w praktykowanie modlitwy maryjnej, ale również w prowadzenie
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny we wszystkie niedziele i święta przed pierwszą Mszą. 1 czerwca 2014 r. powstała też róża różańca
rodziców za dzieci (druga 22 czerwca, trzecia 22 października)111.

KP t. 2 s. 31; KP t. 3 s. 49; KP t. 6 s. 69.
KP t. 2 s. 40-41, 192; KP t. 3 s. 125, 192; KP t. 4 s. 98, 143; KP t. 6 s. 144; KP t. 7 s. 172-173.
107
KP t. 3 s. 183-184; KP t. 4 s. 87; P. Durkalec. Formacja ceremoniarzy i psałterzystów
w diecezji legnickiej. W: Communitas Ecclesiae s. 301-302. Jedna z dawnych parafialnych psałterzystek, Adriana Ferfecka, rozwija dziś karierę solową jako wokalistka operowa. <http://swietywojciech.
legnica.pl/Psalterzystki> [dostęp: 12 września 2017); zob. też tamtejszy odnośnik do biogramu.
<https://www.deutscheoperberlin.de/de_DE/ensemble/105657> [dostęp: 14 listopada 2017].
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<http://swietywojciech.legnica.pl/Szafarze> [dostęp: 12 września 2017]. Pierwszym z nich
był Adam Baranowski. S. Araszczuk. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej w diecezji legnickiej.
W: W trosce o wiarę s. 432.
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Aktualnie doktor sztuk muzycznych, szerzej zob. <http://jameswalkermusic.com/?team=
grab-szymon> [dostęp: 19 grudnia 2017].
110
<http://swietywojciech.legnica.pl/Psalterzystki> [dostęp: 12 września 2017]; zob. też tamtejszy odnośnik do biogramu oraz <http://www.amuz.wroc.pl/pl/wykl__marek_fronc/509/2/> [dostęp: 14 grudnia 2017].
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KP t. 1 s. 64-65; KP t. 7 s. 82, 91, 102; <http://swietywojciech.legnica.pl/wsp_zywy_rozaniec.php> [dostęp: 12 września 2017].
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9 marca 1998 r. powołano w parafii koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
powstał również oddział Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, Krąg Rodzin oraz sekcja zajmującą się organizacją rocznic pobytu Jana Pawła II w Legnicy112.
Na początku 1998 r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie im. św. Wojciecha. Przyświeca mu cel upamiętnienia papieskiej wizyty w Legnicy nie tylko poprzez rekonstrukcję obiektu z lotniska, lecz również przez działalność kulturalną
i oświatową113.
W parafii funkcjonuje oddział Akcji Katolickiej114. Św. Wojciech jest nie tylko
patronem parafii, ale i Akcji Katolickiej w Polsce. W 1999 r. doszło do spotkania
Grupy Inicjatywnej. Członkowie parafialnego oddziału brali udział w pracach synodalnych w diecezji. Parafialny oddział we współpracy ze Związkiem Sybiraków
zaangażował się w dzieło tworzenia kopii obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Corocznie w grudniu oddział wspiera przygotowanie paczek mikołajkowych dla
dzieci, ma również swój udział w przygotowaniu festynu parafialnego115.
Przed festynem parafialnym w 2010 r. z inicjatywy Franciszka Szudrowicza
powstał chór „Wiarusy”. Dyryguje nim Marian Skowron, akompaniują Zbigniew
Krupiński lub Marek Fronc116.
3 czerwca 2012 r., zgodnie z postanowieniami Synodu, powstała Rada Parafialna. 3 listopada jej przedstawiciele wzięli udział w Kongresie Rad Parafialnych
Diecezji Legnickiej117.
PODSUMOWANIE
Dwudziesta rocznica utworzenia parafii przypadła w drugą niedzielę Wielkiego
Postu 2017 r. Z tej okazji pierwsza Msza św. została odprawiona w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski. Modlitwa objęła parafian oraz wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów, tak żyjących, jak i zmarłych. Tego samego dnia i w tej samej
112
Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, działając na podstawie uchwały z 4 czerwca 1994 r., pozytywnie rozpatrzył wniosek i pod nr. ew. SRK-I-175/98 zadecydował o powołaniu koła parafialnego św. Wojciecha od 19 sierpnia 1998 r. KP t. 1 s. 87-88.
113
KP t. 1 s. 103-104.
114
Tamże s. 166; Informator duszpasterski ruchów religijnych i stowarzyszeń katolickich diecezji
legnickiej. Red. M. Mendyk, J. Święcicki. Legnica 2003 s. 51; Informator duszpasterski ruchów religijnych i stowarzyszeń katolickich diecezji legnickiej 2012. Red. J. Święcicki, A. Kamiński. Legnica 2012
s. 68.
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M. Furowicz, J. Pawluś, M. Sławiński. Parafia pw. św. Wojciecha w Legnicy. W: Akcja
Katolicka diecezji legnickiej 1995-2012. Red. J. Klinkowski [i in.]. Legnica 2013 s. 151-152. W okolicznościowej ulotce (bez sygnatur) na 20 lat Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej (1995-2015) oddział
parafii pw. św. Wojciecha został wymieniony jako jeden z najbardziej aktywnych.
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KP t. 6 s. 180-181.
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intencji odprawiona została Msza św. w miejscu objawień maryjnych w Fatimie,
gdzie z pielgrzymką przebywali parafianie wraz z proboszczem118.
Parafia kontynuowała świętowanie 24 kwietnia podczas odpustu parafialne119
go . 1 czerwca 2017 r. obchodzono 20. rocznicę wizyty papieża Mszą z udziałem
uczniów szkoły jego imienia.
Parafia pw. św. Wojciecha w Legnicy jest miejscem znanym z uwagi na znajdujące się tu elementy wyposażenia „ołtarza papieskiego” (ołtarz, ambonkę, tron)120.
Dzięki istnieniu i funkcjonowaniu tego kościoła-pomnika pamięć o wizycie Ojca
Świętego w Legnicy zapewne pozostanie żywa, a samo miejsce być może urośnie
kiedyś do rangi papieskiego sanktuarium.

20 YEARS OF ST. ADALBERT PARISH IN LEGNICA
Summary
St. Adalbert Parish in Legnica was found in 1997 by the decree of bishop Tadeusz Rybak.
In the same year pope John Paul II visited the city and celebrated a Holy Mass in the area of
the former airport. The parish temple is called a memorial church of this visit of the Holy
Father. Not only the building is raised using construction of the “papal altar” brought from
the airport, but also the altar, the pulpit and the throne from the same celebration can be
found here. The history of the parish is shortly outlined in this article.
Słowa kluczowe: parafia pw. św. Wojciecha w Legnicy, historia Kościoła, diecezja legnicka, Jan Paweł II, ołtarz papieski, legnickie lotnisko.
Key words: St. Wojciech Parish in Legnica, history of Church, Diocese of Legnica, John
Paul II, papal altar, Legnica airport.
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