Relacja z Jarmarku Adwentowego we Wrocławiu – 10.12.2019
10 grudnia 2019 roku wyruszyliśmy w 160 pielgrzymkę, a z n/parafii w 26-tą z ks.
Grzegorzem.
Z Helenki ruszyliśmy o godz.13:00, i tradycyjnie trasa wiodła przez Stroszek, skąd
zabraliśmy pielgrzymó w z parafii św. Michała Archanioła z Suchej Gó ry. Podró ż do Wrocławia
rozpoczęliśmy modlitwą i kapłań skim błogosławień stwem.
Do Wrocławia dotarliśmy ok. godz. 15:30, jeszcze przed zmierzchem. Autobusem
dotarliśmy na Ostró w Tumski – najstarszą część Wrocławia. Odkryte tu pozostałości pierwszej
osady pochodzą z X. wieku. Nasz spacer rozpoczęliśmy od zwiedzenia kościoła NMP na Piasku,
a w zasadzie kaplicy św. Sebastiana z całoroczną ruchomą szopką składającą się z ok. 2 tys.
figurek. Ciekawostką w szopce jest okno na Franciszkań skiej 3 i wyłaniająca się z niego postać
św. Jana Pawła II Jest to też siedziba pierwszego w Polsce Duszpasterstwa Głuchoniemych i
Niewidomych, któ re istnieje tam do nadal. Pierwotny romań ski kośció ł i klasztor na Piasku
został wybudowany w I-wszej połowie XII wieku i w tej postaci przetrwał do I-wszej połowy
XIV wieku. W miejscu świątyni romań skiej w latach 1334-1375 wzniesiono nową gotycką
tró jnawową halę. Kośció ł przez dzieje wiekó w przechodził ró żne koleje losu, aż do znacznych
zniszczeń w czasie II wojny światowej, do tego stopnia, iż początkowo rozważano
pozostawienie zespołu poklasztornego w formie trwałej ruiny. Ostatecznie zostały jednak
odbudowane - kośció ł w latach 1946-1948 i 1961-1963, przy czym wnętrzu przywró cono
formy gotyckie i wyposażono ołtarzami ze zniszczonych w czasie wojny kościołó w śląskich.
Dach odbudowano jako bardziej stromy niż przed zniszczeniem, rekonstruując formę sprzed
pożaru z 1730. Kośció ł ma aż 78 m długości, 25 m szerokości i 41 m wysokości.
Następnie przeszliśmy spacerem przez Most Młyń ski na Odrze obok mostu Tumskiego
zw. mostem Miłości lub Zakochanych, znanego ró wnież z niezliczonej ilości kłó dek
pozostawianych na nim przez zakochanych. Obecnie most od wielu miesięcy pozostaje w
remoncie, a wszystkie kłó dki zostały z niego usunięte - na Plac Katedralny, w obrębie któ rego
mieści się Katedra św. Jana Chrzciciela. Zwana Matką kościołó w śląskich – jest
najwspanialszym zabytkiem gotyckiej architektury sakralnej. Historia świątyni zaczyna się od
zjazdu gnieźnień skiego, kiedy to w 1000 roku utworzono biskupstwo wrocławskie, obok
krakowskiego i kołobrzeskiego. Przez wieki ulegała wojennym zniszczeniom i pożarom.
Odbudowana już w 1951 r. została konsekrowana przez abp. Stefana Wyszyń skiego – prymasa
Polski. We wnętrzu katedry podziwiać można cenne zabytki rzeźby i malarstwa: tryptyk
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z 1552 r., murowana ambona, dębowe stalle powstałe w
latach 1662-1665, a także liczne nagrobki z okresu średniowiecza, manieryzmu i baroku.
Katedra ma aż 21 kaplic bocznych. Ozdobą pó łnocnej ściany katedry była do 1945 roku statua
jej patrona - Św. Jana Chrzciciela. Została rozbita odłamkami pociskó w artyleryjskich. Jej
ocalałe szczątki pieczołowicie zabezpieczone, przeniesiono do pobliskiego Muzeum
Archidiecezjalnego, gdzie eksponowane są wraz z innymi elementami romań skiej ongiś
katedry. Jej miejsce na ścianie pó łnocnej zajmuje obecnie doskonała replika wykonana
podobnie jak oryginał z piaskowca. Na wieżach świątyni znajduje się punkt widokowy, na
któ ry można dostać się windą. W latach 1972-1974 metropolitą wrocławskim był pochodzący
z Radlina kardynał Bolesław Kominek, inicjator i autor listu z 1965 roku biskupó w polskich do
biskupó w niemieckich. Obecnym metropolitą wrocławskim jest arcybiskup Jó zef Kupny
pochodzący ró wnież ze Śląska z Dąbró wki Wielkiej. Po zwiedzeniu Archikatedry przeszliśmy

obok Pałacu Arcybiskupiego dawniej pałac Sufraganó w.
Krocząc dalej spacerkiem wieczorną porą, doszliśmy pod pomnik św. Jana
Nepomucena, XVIII wieczna rzeźba umieszczona na Placu Kościelnym przed kolegiackim
kościołem św. Krzyża. Pomnik został wykonany z piaskowca, w stylu barokowym, na planie
zbliżonym do krzyża greckiego. Ma około 9,5 metra wysokości. Na podstawie znajduje się
cokó ł o kwadratowym zarysie, na któ rym umieszczone zostały cztery sceny z życia Jana
Nepomucena.
Idąc dalej przeszliśmy obok Biblioteki Narodowej – Wydawnictwa Ossolineum, Hali
Targowej, doszliśmy do kościoła O.O. Dominikanó w. Tam zatrzymaliśmy się na kró tką
modlitwę w kaplicy bł. Czesława przed alabastrowym sarkofagiem u dołu, któ rego znajduje
się relikwiarz z relikwią, któ rą jest czaszka błogosławionego. Kaplica bł. Czesława jest jedną z
pięciu okazałych kaplic jakie powstały w barokowym Wrocławiu, wyró żniającą się wysokim
poziomem artystycznym, bogactwem użytych form i materiałó w, zwłaszcza alabastru oraz
wielowątkową ikonografią. Opuszczając kośció ł O.O. Dominikanó w udaliśmy się już
bezpośrednio na Wrocławski Rynek - miejsce Jarmarku Adwentowego.
Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu w obecnej odsłonie odbywa się po raz
jedenasty. Jednak tutejsza tradycja, jeszcze niemiecka, właściwie, sięga drugiej połowy XVI
wieku. Jarmarki od początku odbywały się w centralnym punkcie miasta, czasami zahaczały o
Plac Solny, innym razem o Plac Nowy Targ. Niewątpliwie dzisiejszy Jarmark jest spadkobiercą
tych tradycyjnych niemieckich – z Norymbergi, Berlina czy Drezna. Na Rynek dotarliśmy od
strony ul. Oławskiej, któ ra prowadzi do centralnej części jarmarku tzw. Bajkowego Lasu, i od
razu dotarł do nas zapach grzań ca i piernikowych przypraw. Aczkolwiek jakość grzań ca nie
zachwyciła. Kto nie lubił grzań ca mó gł się napić gorącej czekolady, któ ra smakowała raczej jak
gorące kakao. Każdy z uczestnikó w w czasie wolnym, któ ry otrzymaliśmy na zwiedzanie
jarmarku, mó gł go wykorzystać wg własnych upodobań . W drewnianych domkach można było
podziwiać i kosztować specjały litewskie, węgierskie, tureckie, podlaskie, a także szwajcarskie
czy też holenderskie sery, no i oczywiście podhalań skie oscypki, czy dolnośląskie miody.
Można było skosztować tureckiego burka, czy też baklavy. Ogó lne wrażenie to feerie
kolorowych światełek, ruchomy młyn, a na Placu Solnym z tró jpoziomowego bajkowego
domku z tarasem widokowym i wieżyczką z podświetlanym zegarem, można było podziwiać
panoramę Jarmarku. Coś w tych świątecznych jarmarkach z magii Świąt jest, ale raczej to taki
kiczowaty obrazek. Ale zobaczyć warto. Zwiedzanie zakoń czyliśmy wspó lnym zdjęciem i
ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Drogę umilaliśmy modlitwą i wspó lnym śpiewem. Na
Helenkę dotarliśmy ok. godz. 23:00.
Dziękujemy ks. Grzegorzowi i uczestnikom za mile spędzony czas i czekamy na kolejne
pielgrzymki w Nowym Roku 2020.
Irena Jureczek.

