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XXVII
-- KLASZTOR OPIEKI' ŚW. JOZEFA"'WE 'WROCtAWlb
WeWrocławilLprży ul. Ołbińskiej lzriajdujesię'obecnie kościół
Opieki Sw. Józefa. Stoi' on na ,miejscu dawnej kaplicyC- pód wezw~
Sw. UrszulUll Tys. DziewiC - erygowanej w 1400 t.prżez bpaWacła
wa przy szpitalu św. Hieronima dla trędowatych kobiet. Kościół 11 Tys.
Dziewic został zburzony w 1529 r:, a restaurowany wIatach 1546, 1612
il725.:W czasach reformacji zajęli go protestanci. Swiątynia' zblid()wa~
na na nowo w 1805 r: 'uległa spaleniu: w dniu 13, grudnia 1806 L, wczasie, oblężenia miasta przez Francuzów. W 1821 L ewangeliCy wznieśli
obecny kościół, zbudowany według phinów arch. Karola Ferdynanda
Langhausa.
Kościół centralny; 'dwuńastoboczny, pseudoromański,nakryty da'~
cheIIi namiotowym, z szeroką rozsiadłą latarnią. Budynek swą strukturą
przypomina raczej halę targową niż dom Boży. Wnętrze posiada wok6ł
arkadowe krużganki (loggie),na wzór teatralnych. Do centralne'go korpusu dobudowano obszerną, prostokątną kruchtę. Fasadę flankują dwie
niskie czworoboczne wieże, wysunięte nieco do przodu. Fasada podzielona trzema półokrągło zwieńczonymi płycinanii~ w których znajdują się
gotyckie płaskorzeźby Ukrzyżowania i rycerskie kartusze herbowe rzeź
biarza BriCciusa Gauszke; prżeniesione tutaj z bramy Mikołajskiej po
1820 L Poniżej rzeźb tr'zy portale wejściowe (ryc. 117).
'
'W czasie' działańwojeIinych w 1945 r. kościół został znisżczony
w 40%. Uległy liszkodzeniu dachy, sklepienia, okna, posadzka i wewnętrzne urządzenia. W 1946 r. ks. płk Józef Węgrzyn, kapelan l! pułku
KBW we Wrocławiu, zajął opuszczony kościół poptbtestan-cki dla duśż:'
pasterstwa wojskowego. Ponieważ nie otrzymał aprobaty od Gener~lne~
go Dziekanatu WP, dlatego przekazał świątynię do użytku karmelitów
bosych. Karmelici objęli budynki w posiadanie dnia 15 kwietnia 1946 r.
O. Józef Prus, prowincjał, zwrócił się do Administracji Apostolskiej DolnegaSląska o pozwolehiena. założenie nowego domu zakonnego. Ks.
inf. Karol Milik, administrator ap., aktem z dnia 16 maja: 1946 r; l..dz:
1523/46 zezwolił na ośiedlenie się karm~litów we Wrocławiu. Zakonnicy
własnym nakładem przeprowadzili restaurację' doniu' mieszkalnego
{ świątyni oraz jej wewnętrzną adapta:cjędokultu religijnego.' Napra-
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wiono dachy, sklepienia, położono posadzkę, wstawiono nowe okna
i drzwi. Zbudowano 4 marmurowe ołtarze: św. Józefa, Matki Bożej
Ostrobramskiej, Najśw. Serca Jezusa i Niep. Serca Maryi. Ołtarze i marmurową balustradę wykonali artyści włoscy (m.in. Comoli). Koszt restauracji kościoła i plebanii wynosił 7.345.000 zł.
Decyzją wojewody dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 1947 r. nr' SP.
N.II/632/47,. opartą na zarządzęniu M.inisterstwa Ziem Odzyskanych
z 6.VI.1947 r. L. II/Sp/8c/47, kościół pw. 11 Tys. Dziewic wraż z plebanią·· o 4 kondygnacjach oddane zostały w . zarząd' i . użytkowanie Duszpasterstwu Woj'skowemu Rzym. Kat. Wojsk Bezpiecz. Wewnętrznego,
w charfakterze pomocniczego kościoła garnizonowego. Na podstawie
umowy zawartej między Generalnym DiiekanateIlL WP •a'klasztorem
karmelitów bosych we Wrocławiu, w',ctniu 9 listópada.1948 r., kościół
i plebania przeszły w użytkowanie .iadministrację Zakonu.
Z powodu zbyt wielkiej odległości od parafii, dla dobra wiernych
ks. bp Bolesław Kominek pismem z dnia 22 grudnia. 1958 r. zwrócił się
do prowincjała o przyjęcie parafii' przy klasztorze. DefinitoriumGerie~
ralne w, Rzymie nie zgodziło się na to. Kiedyo.Walerian Ryszka, pro~
wjncjał, chcąc uregulować. stan praWny klasztoru we Wrocławiu, zwrócił się do prymasa Polski 7.VI.1962 r.L: 88/62 o kanoniczną erekcję domu zakonnego, wówczas arcybp wrocławski zastrzegł, że nie· wyrazi
zgody dopóki karmelici nie. przyjmą parafii. Wobe.c takiej sytuacji Definitorium Generalne 16.VL1965 r.zgodziło się na parafię. Kuria Arcy~
biskupia we Wrocławiu, dekretem ::erekcyjnym z dnia 22XII.1965r.
L. 5641/65 założyła przy 'klasztorze karmelitów bosych parafię pw. Opield.św. Józefa, powstałą z podziału parafii św. Krzyża, NMP na Piasku;
św. Bonifacego, św. Michała i św; Macieja. Administratorem został
o. Jan Berchmans Kamiński. Otwarcie nowej parafii nastąpiło w dniu
1 stycznia. 1966r.
Po założeniu nowej placówki duszpasterskiej, arcybp Bolesław Kominek (aktem z dnia 6 maja 1966 r. L. dz. J864/66) wyrażił zgodę na
erekcję wyjętego domu ,zakonnego karmelitów we Wrocławiu. Na tej
podstawie ks .. Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski, dekretem wydapymw Warszawie dnia. 12 lipca 1966 N; 2646/66/P. ad 2247/66/P. udzielił
Beneplacitum Apostolicum na założenie klasztoru. Definitorium Prowin..,
cjalne w Czernej dnia 19.VIII.1966r. (L. 39/66-.-69/D) podniosło rezy~
dencję wrocławską do godności przeoratu/wybierając na przeora· o. Ro.
mana Pająka:
W 1977 r./ staraniem o: Eugeniusza Morawskiego, przeora klasztoru,
przeprowadzono gruntowną renowację wnętrza i zewnętrznych elewacji
kościoła. Po ukończeniu prac budowlanych i malarskich, w dniu 18
grudnia 1977 r. arcybp wrocławski Henryk Gulbinowicż dokonał aktu
konsekracji świątyni i nowego ołtarza (w środku prezbiterium) Św. Józefa i Matki

Bożej

Ostrobramskiej.

