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• 7 kwietnia w Javier (Hiszpania) odby∏y si´
uroczystoÊci 500-lecia urodzin Êw. Franciszka
Ksawerego, jezuity i wielkiego misjonarza Da-
lekiego Wschodu. Do rodzinnej miejscowoÊci
Êwi´tego przybyli liczni pielgrzymi. Uroczystej
Mszy Êw. przewodniczy∏ specjalny delegat Be-
nedykta XVI, kard. Antonio María Rouco Va-
rela. Wi´cej o obchodach „Jezuickiego Roku
Jubileuszowego” na str. ....

• 9 kwietnia, w Niedziel´ Palmowà, obcho-
dziliÊmy pamiàtk´ uroczystego wjazdu Chry-
stusa do Jerozolimy i rozpocz´liÊmy Wielki Ty-
dzieƒ. Bardzo serdecznie dzi´kujemy paniom
z ˚ywego Ró˝aƒca i Apostolstwa Modlitwy za
wykonanie palm, które by∏y rozprowadzane na
placu koÊcielnym. Ofiary z∏o˝one przy zakupie
tych palm zosta∏y przeznaczone na remont na-
szego koÊcio∏a.

• 13 kwietnia, w Wielki Czwartek, rozpo-
cz´liÊmy najÊwi´tszy czas w ca∏ej liturgii Ko-
Êcio∏a: Âwi´te Triduum Paschalne. Te trzy dni
nie nale˝à ju˝ do Wielkiego Postu ale razem
z Niedzielà Wielkanocnà tworzà Âwi´to Paschy
Chrystusa czyli obchód Jego M´ki, Âmierci
i Zmartwychwstania. 

Wielki Czwartek to radosne Âwi´to Eucha-
rystii i Kap∏aƒstwa. Liturgia tego dnia by∏a wiel-
kim dzi´kczynieniem za obecnoÊç Chrystusa
w Sakramentach Eucharystii i Kap∏aƒstwa. Ra-
no, w katedrze wroc∏awskiej, zosta∏a odprawio-
na Msza Âwi´ta Krzy˝ma, na której zosta∏y po-
Êwi´cone oleje Êwi´te, u˝ywane przez ca∏y rok
we wszystkich parafiach diecezji do sprawowa-

nia sakramentów. W naszej parafii Msza Âwi´ta
Wieczerzy Paƒskiej wraz z obrz´dem obmycia
nóg rozpocz´∏a si´ o godz. 18. W tym roku o∏-
tarz otoczyli wszyscy ojcowie, zarówno pracu-
jàcy jak i goszczàcy w naszej parafii. G∏ównym
celebransem by∏ ojciec Proboszcz. Na poczàt-
ku liturgii (inaczej ni˝ w latach ubieg∏ych)
przedstawiciele grup parafialnych z∏o˝yli kap∏a-
nom ˝yczenia i wyrazili wdzi´cznoÊç za pos∏u-
g´ pe∏nionà w naszym koÊciele.

Po komunii NajÊwi´tszy Sakrament zosta∏
procesyjnie przeniesiony do kaplicy adoracji,
znajdujàcej si´ po lewej stronie o∏tarza, gdzie
mo˝na by∏o adorowaç Pana Jezusa ukrytego
w Eucharystii do pó∏nocy. Po krótkiej adoracji
kap∏ani i s∏u˝ba liturgiczna udali si´ do zakry-
stii, natomiast ojciec Proboszcz wraz z asystà
obna˝yli o∏tarz. Prezbiterium pozosta∏o puste
a˝ do Wigilii Paschalnej. W adoracja Pana Jezu-
sa w Ciemnicy nie mia∏a, jak w latach ubie-
g∏ych, wyznaczonego porzàdku (wg ulic).
O godz. 22 swoje czuwanie, przy licznie zgro-
madzonych pozosta∏ych parafianach, mia∏a
m∏odzie˝. Jej Êpiewy i recytacje niewàtpliwie
przyczyni∏y si´ do pog∏´bienia skupienia przy
rozwa˝aniu najwi´kszych tajemnic naszego
zbawienia.

• Równie˝ od Wielkiego Czwartku, 13
kwietnia, mo˝na by∏o nabyç kolejny numer na-
szej gazetki parafialnej „G∏os Pocieszenia”. 

• Wielki Piàtek to dzieƒ zbawczej m´ki
i Êmierci Pana Jezusa i jako taki, by∏ dniem po-
stu i pokuty. Liturgia koncentruje naszà uwag´
na Krzy˝u – narz´dziu i znaku naszego zba-
wienia. Jedyne nabo˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej
zosta∏o odprawione o godz. 15 w godzinie
Êmierci Chrystusa. Natomiast liturgia M´ki
Paƒskiej rozpocz´∏a si´ o godz. 18. Na koniec
liturgii, zgodnie z tradycjà, monstrancja z Naj-
Êwi´tszym Sakramentem zosta∏a przeniesiona
do Grobu Paƒskiego, który - jak co roku - znaj-
dowa∏ si´ w dolnej kaplicy. Jego wspania∏y wy-
strój zawdzi´czamy panu Krzysztofowi Cudo
z Krakowa. Równie˝ i tego dnia mo˝na by∏o
uczestniczyç w adoracji Pana Jezusa w Grobie,
która trwa∏a a˝ do pó∏nocy. 

• W Wielkà Sobot´ na placu koÊcielnym,
ju˝ od godzin porannych goszczàcy w naszej
parafii klerycy Êwi´cili pokarmy, które spo˝y-
waliÊmy podczas Êniadania wielkanocnego.
W ramach corocznej akcji Wielkanocnego
Dzie∏a Caritas Polska mo˝na by∏o nabyç tzw.
„Chlebki mi∏oÊci” (rozprowadzono ich 600
szt. – zebrano 2090 z∏). M∏odzie˝ kolportowa-
∏a równie˝ Êwiàteczne wydanie „G∏osu Pocie-
szenia”. Wielu naszych Parafian, choç na kilka
chwil odwiedzi∏o kaplic´ Grobu Paƒskiego,
gdzie trwa∏a cicha adoracja Krzy˝a oraz Chry-
stusa Eucharystycznego.

O godzinie dwudziestej zebraliÊmy si´
przy ognisku rozpalonym w przykoÊcielnym
ogrodzie. Od obrz´dów Êwiat∏a rozpocz´∏a si´
nasza Wigilia Paschalna. Na poczàtku prze-
wodniczàcy liturgii o. Tadeusz Zaporowski
specjalnym rylcem wyry∏ na paschale krzy˝, li-
tery oraz cyfry oznaczajàce rok, po czym wbi∏
w Êwiec´ symboliczne gwoêdzie. Po poÊwi´ce-
niu ognia pascha∏ zosta∏ zapalony i procesyj-
nie wniesiony do koÊcio∏a. Od pascha∏u wszy-
scy zgromadzeni mogli zapaliç swoje Êwiece.
Nast´pnie zosta∏o odÊpiewane or´dzie pas-
chalne, w którym dzi´kowaliÊmy Bogu za dar
Zmartwychwstania. Wyjàtkowo bogata litur-
gia s∏owa prowadzi∏a od stworzenia Êwiata a˝
do nowiny o pustym grobie po chwalebnym
Zmartwychwstaniu. Po trzech czytaniach ze
Starego Testamentu uroczyÊcie odÊpiewaliÊmy
„Gloria”, czemu towarzyszy∏o ods∏oni´cie ob-
razu, bicie gongu, dêwi´k dzwonków oraz
akompaniament organów. Po kazaniu, kap∏an
wraz z asystà podeszli do naczynia z wodà. Po
odÊpiewaniu Litanii do Wszystkich Âwi´tych
diakon trzykrotnie zanurzy∏ pascha∏ w wodzie,
a po odnowieniu przyrzeczeƒ chrzcielnych ce-
lebrans pokropi∏ zgromadzonych wodà - po-
Êwi´conà kilka chwil wczeÊniej. Po modlitwie
wiernych rozpocz´∏a si´ liturgia eucharystycz-
na, w której nie brakowa∏o symboliki ognia.
Msz´ Êw. zakoƒczy∏o rozes∏anie z radosnym
Êpiewem „Alleluja”.

• Poranek Niedzieli Zmartwychwstania
tradycyjnie rozpocz´liÊmy mszà rezurekcyjnà,
stanowiàcà kontynuacj´ liturgii Wigilii Paschal-
nej (te dwie liturgie coraz cz´Êciej sprawowane
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sà jako jedna). Wszyscy zgromadziliÊmy si´
przy pustym grobie Chrystusa, kap∏an oznaj-
mi∏ radosnà wieÊç o Zmartwychwstaniu. Naj-
Êwi´tszy Sakrament przeniesiony zosta∏ w uro-
czystej procesji, wychodzàcej poza mury Êwià-
tyni. Na jej czele niesiony by∏ krzy˝ i figura Je-
zusa Zmartwychwsta∏ego. WyjÊcie poza ko-
Êció∏ by∏o manifestacjà wiary i symbolem ˝y-
wej obecnoÊci Chrystusa wÊród nas. Po po-
wrocie do górnego koÊcio∏a figura Chrystusa
zosta∏a umieszczona na o∏tarzu i pozost∏a na

nim przez ca∏y okres wielkanocny. Komentarz
w czasie wszystkich uroczystoÊci Tridum Pas-
chalnego czyta∏a nasza parafianka Joanna Wi-
ciƒska, nad sprawnym przebiegiem liturgii czu-
wa∏ o. Stanis∏aw TabiÊ SJ wraz z ceremoniarza-
mi: Markiem Witkiem i Filipem Olendrem.

• W Niedziel´ Zmartwychwstania Paƒ-
skiego rozpocz´liÊmy coroczny 50-dniowy
czas Êwi´towania zwyci´stwa Chrystusa nad
grzechem i Êmiercià. Trwa∏ on a˝ do Uroczy-
stoÊci Zes∏ania Ducha Âwi´tego, czyli do 4
czerwca. Nasz Proboszcz, za naszym poÊred-
nictwem, w imieniu swoim, swoich wspó∏bra-
ci i w imieniu parafian, wyra˝a serdeczne po-
dzi´kowania wszystkim, którzy przyczynili si´
do godnego, g∏´bokiego i pi´knego prze˝ycia
Triduum Paschalnego w naszej parafii: ojcom:
Krzysztofowi Bielowi i Maciejowi Konencowi
za pomoc w pracy duszpasterskiej; ksi´˝om
Maciejowi, Krzysztofowi, Micha∏owi i Dariu-
szowi za Êwi´cenie pokarmów i ogromnà po-
moc w przygotowaniu koÊcio∏a do uroczysto-
Êci paschalnych. Dzi´kuje te˝ naszemu para-
fianinowi, diakonowi Krzysztofowi Wojtko-
wiakowi za pomoc i udzia∏ w liturgii oraz Li-
turgicznej S∏u˝bie O∏tarza pod kierunkiem o.
Stanis∏awa Tabisia, za godnà i dopracowanà
opraw´ liturgicznà Âwiàt, a tak˝e p. Andrzejo-
wi Garbarkowi – naszemu organiÊcie oraz
scholi m∏odzie˝owej za pi´knà opraw´ mu-
zycznà oraz wszystkim, którzy udekorowali
nasz koÊció∏: p. Krzysztofowi Cudo z Krako-
wa za projekt i wykonanie Grobu Paƒskiego,
p. Barbarze Chomie za kompozycje kwiatowe

oraz wykonanie kaplicy adoracyjnej na Wielki
Czwartek. O. Wojciech Zió∏ek bardzo ser-
decznie dzi´kuje te˝ p. Stanis∏awie Ulikowskiej
za gruntowne wysprzàtanie koÊcio∏a oraz na-
szemu zakrystianowi – br. Piotrowi Wójciako-
wi, a tak˝e w bardzo szczególny i goràcy spo-
sób dzi´kuje równie˝ wszystkim parafianom
za ich Êwiadectwo wiary, za szczere przywiàza-
nie do Pana Jezusa, KoÊcio∏a i parafii, za ˝ycz-
liwoÊç, trosk´ i gotowoÊç pomocy a tak˝e wie-
lorakà hojnoÊç, za to i˝ po raz kolejny pokaza-
li, ˝e mo˝na na nich liczyç. 

• 16 kwietnia, W Niedziel´ Zmartwych-
wstania Paƒskiego, okràg∏y jubileusz pracy
w naszej parafii obchodzi∏a p. Stanis∏awa Uli-
kowska sprzàtajàca koÊció∏ ju˝ od 20 lat. Msza
Êw. dzi´kczynna w intencji Dostojnej Jubilatki
zosta∏a odprawiona o godz. 10.30.

• 17 kwietnia, w poniedzia∏ek wielkanocny,
ofiary z∏o˝one na tac´ przeznaczone zosta∏y
na potrzeby katolickich uczelni w naszej Oj-
czyênie, nasi parafianie wspomogli ten cel
kwotà 8329 z∏.

• 20 kwietnia, w czwartek o godz. 17.00
przy ul Blacharskiej 12/1 odby∏y si´  kolejne
ju˝ warsztaty zorganizowane przez Rad´
Osiedla. Tym razem ich tematem by∏o „W co
si´ bawiç ze swoim ma∏ym dzieckiem – peda-
gogika  zabawy?”

• 21 kwietnia nasza parafialna schola pod
opiekà p. Iwony KoÊcielskiej uda∏a si´ do ¸o-
dzi, na Ogólnopolski i Mi´dzynarodowy Dzie-

ci´cy Festiwal Piosenki i PieÊni Religijnej.
I choç tym razem tryumfów nie Êwi´ci∏a, to
profesjonalnie przygotowana przez Magd´
Krychowskà w godny sposób reprezentowa∏a
nasze miasto i naszà parafi´ na tak okaza∏ej
imprezie.

• 22 kwietnia, w sobot´, dzieci i m∏odzie˝
mog∏y wziàç udzia∏ w wycieczce po Wroc∏a-
wiu organizowanej przez Rad´ Osiedla Grabi-
szynek przy wspó∏udziale Wroc∏awskiego Sto-
warzyszenia Wychowawców, szlakiem wro-
c∏awskiego krasnoludka i wroc∏awskich le-
gend. 

• W cz´stochowskim wydawnictwie Edy-
cja Âwi´tego Paw∏a ukaza∏a si´ ksià˝ka autor-
stwa naszego parafialnego ojca Jana O˝oga
SJ pt. „Wieczory pod sosnà. Rozmowy
z m∏odymi o Bogu i ludziach.” Jest to zapis
rozmów autora z m∏odymi ludêmi. W ser-
decznym dialogu poruszane sà najistotniejsze
aspekty m.in. pos∏ugi Jana Paw∏a II, problem
cierpienia, wiary i wiernoÊci wyznawanym
wartoÊciom. Ksià˝ka jest do nabycia w na-
szym parafialnym stoisku z prasà.

• 23 kwietnia, w niedziel´, modliliÊmy si´
w intencji naszego Proboszcza o. Wojciecha
Zió∏ka SJ w dniu Jego imienin. Podczas Mszy
Êw. o godz. 10.30 w górnym koÊciele p. Ste-
fan Wi´ckowski z∏o˝y∏ Drogiemu Solenizan-
towi ˝yczenia w imieniu Rady Parafialnej,
a wierni odÊpiewali „˚yczymy, ˝yczymy...”.
Po Mszy Âwi´tej, w ogrodzie, pozostali ch´t-
ni ustawili si´ w d∏ugiej kolejce, by w imieniu
grup parafialnych i w∏asnym, dokoƒczyç
sk∏adanie serdecznoÊci. Na tym si´ nie skoƒ-
czy∏o i powinszowania mia∏y kontynuacj´
w parafialnej kawiarence.

• 30 kwietnia na wszystkich Mszach Êw.
m∏odzi klerycy jezuiccy podczas homilii mó-
wili nam o swojej drodze do kap∏aƒstwa,
o tym, co spowodowa∏o, ˝e odpowiedzieli na
wezwanie Chrystusa: „Pójdê za Mnà”. 

MAJ

• 3 maja obchodziliÊmy uroczystoÊç Mat-
ki Bo˝ej Królowej Polski ustanowionà
w rocznic´ proklamowania przez Sejm Rze-
czypospolitej niezwykle donios∏ej i odwa˝nej
konstytucji. Dla wielu z nas by∏ to dzieƒ na-
prawd´ Êwiàteczny. Na naszych domach po-
jawi∏o si´ wiele narodowych flag. CieszyliÊmy
si´ odzyskanà wolnoÊcià i dzi´kowaliÊmy za
nià Panu Bogu podczas Mszy Âwi´tych od-
prawianych wed∏ug porzàdku Êwiàtecznego.

• 6 maja zosta∏ ukoƒczony ca∏oÊciowy re-
mont tzw. „zamykanego konfesjona∏u”. Daje
on mo˝liwoÊç godnego przyst´powania do
sakramentu pokuty wszystkim, równie˝ oso-
bom s∏abo s∏yszàcym, w czasie Mszy Êw., za-
równo w niedziele, jak i w dni powszednie.
Po obu stronach zejÊcia do dolnej kaplicy za-
uwa˝yliÊmy te˝, kupione ju˝ w paêdzierniku,
ale zamontowane dopiero ostatnio, nowe
skarbonki na datki – z wyglàdu sà solidne
i estetyczne, od nas jednak zale˝y czy dobrze
b´dà spe∏nia∏y swoje zadanie – zbierania dat-
ków na potrzeby ubogich w naszej parafii. 

Ciàg dalszy na str. 18-19
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Papieskie wystàpienia by∏y wyg∏aszane
w j´zyku polskim. Ojciec Âwi´ty wypowiada∏
kilka poczàtkowych zdaƒ, dalszà cz´Êç odczy-
tywa∏ ks. bp Jarecki. Obrz´dy eucharystyczne
odbywa∏y si´ w j´zyku ∏aciƒskim. Najwi´ksze
spotkania z Benedyktem XVI odby∏y si´ na
placu Pi∏sudskiego w Warszawie, gdzie 26
maja odprawi∏ Msz´ Êw. i wyg∏osi∏ homili´
oraz na krakowskich B∏oniach, gdzie odpra-
wi∏ Msz´ Êw. 28 maja. Bardzo du˝o osób
uczestniczy∏o w spotkaniu z m∏odzie˝à, które
odby∏o si´ w sobot´, 27 maja na krakowskich
B∏oniach. Ponadto Benedykt XVI spotka∏ si´
z przedstawicielami ró˝nych stanów: kleru,
seminarzystów, ˝ycia konsekrowanego, ru-
chów katolickich. Odby∏y si´ te˝ specjalne
spotkania z prezydentem Lechem Kaczyƒ-
skim i przedstawicielami rzàdu, parlamentu
oraz w∏adzy sàdowniczej. Wa˝nym punktem
papieskiej pielgrzymki by∏o spotkanie ekume-
niczne w koÊciele pw. Âwi´tej Trójcy w War-
szawie. Papie˝ odwiedzi∏ te˝ rodzinne miasto
Jana Paw∏a II – Wadowice oraz trzy sanktu-
aria: Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej na Jasnej
Górze, Matki Bo˝ej w Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Mi∏osierdzia Bo˝ego w ¸agiewnikach,
a tak˝e katedr´ na Wawelu. Uwag´ Êwiata
zwróci∏a wizyta papie˝a-Niemca w obozie
koncentracyjnym w Auschwitz. Warto te˝ od-
notowaç fakt koronacji przez papie˝a Bene-

dykta XVI obrazu Matki Bo˝ej Trybunalskiej
z koÊcio∏a oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybu-
nalskim. Korony dla obrazu poÊwi´ci∏ w paê-

dzierniku 2004 roku Jan Pawe∏ II.
Podczas pielgrzymki Ojca Âwi´tego Bene-

dykta XVI do naszej Ojczyzny równie˝ i my, ja-

Trwajcie mocni w wierze
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Trwajcie mocni w wierze – to has∏o piel-
grzymki papie˝a Benedykta XVI – sta∏o si´ dla
mnie bardzo osobistà wskazówkà.

Swoje ˝ycie zaplanowa∏am sobie w bardzo
prosty i „ludzki” sposób. Kiedy moje plany, ma-
rzenia i wyobra˝enia dotyczàce mojej osoby nie
urzeczywistni∏y si ,́ wszystko to, co nie zrealizo-
wane, sta∏o si´ êród∏em podÊwiadomej i Êwia-
domej frustracji. Frustracja zawsze emanuje
z nas – gdy nie czujemy si´ zwyczajnie szcz´Êli-
wi, spe∏nieni, nie wiemy czym tak naprawd´ jest
nasze powo∏anie – nie mamy ochoty na spotka-
nie z drugim cz∏owiekiem, duchowe cierpienie
izoluje nas na naszej duchowej pustyni.

Bardzo trudno by∏o mi zdecydowaç si´ na
wyjazd w gronie naszych parafian do Krakowa.
Sploty wydarzeƒ na krótko przed planowanym
terminem wyjazdu, zdawa∏y si´ wskazywaç na
to , ˝e nie b´d´ jego uczestnikiem. JednoczeÊnie
, gdzieÊ g∏´boko na dnie serca czu∏am wielkà
potrzeb´ bycia tam, w tym miejscu – pojecha-

∏am, by∏am. Nie wiem jeszcze jakie owoce przy-
niesie moje spotkanie z Ojcem Êw., pragn´ jed-
nak trwaç mocna w wierze.

Jezus powiedzia∏: „myÊli Moje nie sà myÊla-
mi waszymi i drogi Moje nie sà drogami waszy-
mi.” Nie chc´ planowaç swojej przysz∏oÊci .
Moje ̋ ycie otrzyma∏am od Boga i do Niego, ko-
chajàcego Boga ono nale˝y.

„Trwajcie mocni w wierze” – jeÊli wiara to
osobiste przylgni´cie do Chrystusa , to powo∏a-
niem moim i oÊmiel´ si´ stwierdziç powo∏aniem
ka˝dego i ka˝dej bez wzgl´du na stan cywilny
i pe∏nione role ˝yciowe, jest w∏aÊnie to przy-
lgni´cie do Chrystusa- Kochajàcego Boga. Po-
przez to przylgni´cie, mojà wiar´ w Niego, mo-
g´ zrealizowaç to co jest celem i sensem ˝ycia –
przykazanie mi∏oÊci.

Ufam, ˝e owocem uczestnictwa mojego
w eucharystii na krakowskich B∏oniach b´dzie
mi∏oÊç w jej najpe∏niejszym wymiarze. 

PPaarraaffiiaannkkaa

Kilka refleksji po spotkaniu na B∏oniach
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ko wspólnota parafialna, chcieliÊmy byç blisko
Nast´pcy Âwi´tego Piotra. RobiliÊmy wszystko,
co mo˝liwe, aby te dni prze˝yç jak najgodniej:
pami´taliÊmy o modlitwie, o spowiedzi i Ko-
munii Êwi´tej, o Êledzeniu przebiegu pielgrzym-
ki przez media, o udekorowaniu naszych okien
obrazami, flagami papieskimi i narodowymi.
Przede wszystkim jednak wybraliÊmy si´
wspólnie, pod opiekà ksi´dza Krzysztofa Wojt-
kowiaka, na bezpoÊrednie spotkanie z Ojcem
Âwi´tym do Krakowa, w niedziel´, 28 maja.
Dzieƒ wczeÊniej, w sobot´, 27 maja, równie˝
w Krakowie, odby∏o si´ spotkanie Ojca Âwi´te-
go z m∏odzie˝à, na którym by∏a te˝ i nasza m∏o-
dzie˝ z o. Wojciechem Zió∏kiem i o. Stanis∏a-
wem Tabisiem na czele. Oboma naszymi para-
fialnymi autokarami do Krakowa uda∏o si´ 90
osób. Spod naszego koÊcio∏a, w sobot´ wieczo-
rem wyruszy∏y równie˝ na krakowskie B∏onia
dwa autokary z cz∏onkami grup neokatechu-
menalnych, wÊród których byli te˝ i nasi para-
fianie. Swojà obecnoÊcià chcieliÊmy zamanife-
stowaç nasze przywiàzanie do Papie˝a i przy-
czyniç si´ do tego, by Ojciec Âwi´ty móg∏ cie-
szyç si´ ciep∏ym i serdecznym przyj´ciem w na-
szej Ojczyênie i budowaç si´ Êwiadectwem na-
szej ˝ywej wiary! 

Wydzia∏ Pedagogiczny Wy˝szej Szko∏y Fi-
lozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie organizuje ogólnopolski konkurs
literacki na esej pt. „Benedykt XVI w Polsce”.
Konkurs skierowany jest do m∏odych, którzy
pragnà swojà wra˝liwoÊç ujawniç w formie
osobistego przekazu literackiego, jakim jest
esej. Przyjazd Papie˝a, nast´pcy Wielkiego Ro-
daka Jana Paw∏a II, b´dzie z ca∏à pewnoÊcià
niezwyk∏ym wydarzeniem religijno-patriotycz-
nym. Organizatorzy majà nadziej´, ˝e prace
zg∏oszone do Konkursu oka˝à si´ Êwiadec-
twem wra˝liwoÊci m∏odzie˝y na wydarzenia,
które tak wiele znaczà dla Polski. Liczà wi´c na
interesujàce literacko prace zawierajàce osobi-
ste refleksje i prze˝ycia zwiàzane z majowà
pielgrzymkà Papie˝a. Najlepsze prace zostanà
opublikowane w formie ksià˝kowej i nagro-
dzone.  Konkurs odbywaç si´ b´dzie w trzech
grupach wiekowych: Grupa I – m∏odzie˝ gim-
nazjalna, Grupa II – m∏odzie˝ ponadgimna-
zjalna, Grupa III – m∏odzi doroÊli do 30. roku
˝ycia. Prace nale˝y przesy∏aç do koƒca paê-
dziernika 2006 roku na adres: Wy˝sza Szko∏a
Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” ul.
Kopernika 26, 31-501 Kraków z dopiskiem:
„Benedykt XVI w Polsce”. Laureatów pozna-
my 15 grudnia 2006 roku. Nagrodà g∏ównà
w konkursie jest pielgrzymka do Rzymu. Adres
do korespondencji: konkurs@ignatia-
num.edu.pl. BS
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¸àcznie pojecha∏o nas ok. 40
osób. Sama podró˝ do stolicy wo-
jewództwa Ma∏opolskiego nie by-
∏a taka m´czàca. Gdy dojechali-
Êmy na miejsce, wraz z naszymi
ci´˝kimi baga˝ami ruszyliÊmy na
B∏onia. Ka˝dy musia∏ poczekaç
w kolejce do sprawdzenia biletu
upowa˝niajàcego do wejÊcia na
miejsce spotkania z papie˝em. Pa-
nowie stra˝nicy zabierali nam
wszystko co aluminiowe, szklane
oraz metalowe. Jednemu z na-
szych kolegów ów ci policjanci za-
brali wszystkie szklanki... Przykre,
ale prawdziwe. W koƒcu weszli-
Êmy na B∏onia. RozbiliÊmy nasze
skromne karimaty i z niecierpliwo-
Êcià czekaliÊmy na przyjazd Ojca
Âwi´tego. W tym czasie prowadzà-
cy wraz z oczekujàc m∏odzie˝
i chórem odmawiali ró˝ne modlitwy i uczyli
nas piosenek. Gdy tak czekaliÊmy organizato-
rzy nauczyli nas prostego okrzyku witajàcego
papie˝a. A brzmia∏ on tak: Benedetto, Bene-
detto i tak dalej tylko, ˝e w przerwach mi´dzy
s∏owami by∏ krótki ciàg klaskania. w koƒcu
z ca∏ym orszakiem policjantów i innych s∏u˝b
bezpieczeƒstwa w swoim zawsze bia∏ym „Pa-
pa-mobile“ przyjecha∏ sam papie˝ Benedykt
XVI. Przywita∏y go burza oklasków oraz s∏o-
wa typu „...kochamy ciebie...”. Po d∏u˝szym
czasie wype∏nionym radosnym klaskaniem
Ojciec Êwi´ty przemówi∏ w koƒcu do nas...po
polsku. Nast´pnie mówi∏ po w∏osku. Organi-
zatorzy puÊcili na telebimach krótkometra˝o-
wy film opisujàcy polska rzeczywistoÊç...nar-
kotyki, papierosy itd.

Co tu du˝o mówiç...zwin´liÊmy si´ szyb-
ko i ,czekajàc w kolejce do wyj?cia, powraca-
li?my do naszej bazy noclegowej. W koƒcu-
uu....zimna pod∏oga, karimata, Êpiwór i spaç.
AUUUUAh nast´pnego dnia: 5.30 pobódka

myju myju i ruszamy z powrotem na B∏onia.
Tym razem nie stalismy tyle w kolejce do pól
tylko musieliÊmy si´ przepychaç przez 1.300
000 ludzi, ale to tylko taki drobny szczegó∏.
Zacz´∏a si´ Msza sw. celebrowana prze papie-
˝a. Na Msz´ Êw.. przyby∏a para prezydencka,
ludzie z rzàdu, pan premier oraz inni goÊcie.
Msza Êw. przebiega∏a bez wszelkich kompli-
kacji. Nawet z komunià Êw. nie by∏o tyle za-
mieszania. Kazanie papie˝a by∏o t∏. z j. w∏o-
skiego na j. polski. Cz´sto nawiàzywa∏o do JP
II. W czasie kazania cz´sto by∏y s∏yszalne
okrzyki oraz gromkie brawa. Po zakoƒczonej
ceremonii Ojciec Êwi´ty jeszcze troszk´ po-
rozmawia∏ z nami daj swoje b∏ogos∏awieƒ-
stwo i odjecha∏ do Pa∏acu Biskupów na ul.
Fraƒciszkaƒskiej skàd uda∏ si´ do OÊwi´cimia
z∏o˝yç ho∏d ofiarom faszystów. A my zamiast
do OÊwi´cimia wróciliÊmy do autokaru, któ-
ry z Bo˝à pomocà szcz´Êliwie dojecha∏ do
naszego kochanego Wroc∏awia, gdzie czekali
na nas znajomi i rodzice.

RReellaaccjjaa AA.. WWaarrcchhoo∏∏aa ii FF.. OOlleennddrraa

Benedetto, Benedetto
WW ddnniiaacchh 2266..0055 –– 2277..0055 ssppoottkkaalliiÊÊmmyy ssii´́ zz OOjjcceemm ÊÊwwii´́ttyymm BBeenneeddyykktteemm
XXVVII ww KKrraakkoowwiiee nnaa BB∏∏oonniiaacchh.. NNaa ttyycchh˝̋ee ppoollaacchh nniieeddaalleekkoo WWaawweelluu zz ppaa--
ppiiee˝̋eemm ssppoottkkaa∏∏oo ssii´́ ookk.. 770000 ttyyss.. mm∏∏ooddyycchh lluuddzzii.. WW tt∏∏uummiiee zznnaallaazz∏∏aa ssii´́ ttaakk--
˝̋ee mm∏∏ooddzziiee˝̋ zz nnaasszzeejj ppaarraaffiiii ppoodd ddoowwóóddzzttwweemm oo.. SSttaanniiss∏∏aawwaa TTaabbiissiiaa oorraazz
oo.. PPrroobboosszzcczzaa WWoojjcciieecchhaa ZZiióó∏∏kkaa.. WW ttyymm ttaakk˝̋ee ii mmyy;; wwaassii kkoorreessppoonnddeennccii.. 
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NNiieeddaawwnnoo pprrzzee˝̋yywwaalliiÊÊmmyy pprryymmiiccyyjjnnàà ppiieerrwwsszzàà MMsszz´́ ÊÊww.. ooddpprraawwiiaannàà pprrzzeezz ppoocchhooddzzààcceeggoo zz nnaasszzeejj
ppaarraaffiiii kkssii´́ddzzaa KKrrzzyysszzttooffaa WWoojjttkkoowwiiaakkaa.. WWiiddyywwaalliiÊÊmmyy ggoo cczz´́ssttoo nnpp.. ppooddcczzaass wwiizzyytt ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii
bbiisskkuuppóóww,, ppoommaaggaajjààcceeggoo nnaasszzyymm dduusszzppaasstteerrzzoomm pprrzzyy rroozzddaawwaanniiuu KKoommuunniiii ÊÊww..,, cchhooddzzààcceeggoo zz ttaaccàà..
2211 mmaajjaa 22000066 rrookkuu,, ddzziieeƒƒ ppoo jjeeggoo kkaapp∏∏aaƒƒsskkiicchh ÊÊwwii´́cceenniiaacchh,, mmoogglliiÊÊmmyy zzoobbaacczzyyçç ggoo ppoo rraazz ppiieerrwwsszzyy
ssttoojjààcceeggoo pprrzzyy oo∏∏ttaarrzzuu ii ooddpprraawwiiaajjaacceeggoo EEuucchhaarryyssttii´́.. JJaakkaa bbyy∏∏aa ddrrooggaa KKssii´́ddzzaa KKrrzzyysszzttooffaa,, kkttóórraa ppoo--
pprroowwaaddzzii∏∏aa ggoo ww tteejj ww∏∏aaÊÊnniiee rroollii??

BBOOGGDDAANN SSZZYYSSZZKKOO:: MMoo˝̋ee nnaa ppoo--
cczzààtteekk ppaarr´́ ss∏∏óóww oo ssoobbiiee??

KSIÑDZ KRZYSZTOF WOJTKO-
WIAK: – Urodzi∏em si´ we Wroc∏awiu,
w 1980 r. Parafia Êw. Klemensa Dworza-
ka jest mojà parafià rodzinnà. Rodzice
pochodzili spoza Wroc∏awia. Przy ul. In-
˝ynierskiej mieszkali od roku 1962, wte-
dy te˝ urodzi∏ si´ mój starszy o 18 lat
brat. Mama uczy∏a plastyki w Szkole
Podstawowej nr 109 przy ul. In˝ynier-
skiej, gdzie ja te˝ chodzi∏em. Do szko∏y
Êredniej te˝ mia∏em blisko, bo by∏o to
Technikum Elektroniczne przy ul.
Ostrowskiego.

CCoo zzaaddeeccyyddoowwaa∏∏oo oo wwyybboorrzzee pprrzzeezz
KKssii´́ddzzaa ww∏∏aaÊÊnniiee ttaakkiieejj ddrrooggii,, ddrrooggii kkaa--
pp∏∏aaƒƒssttwwaa??

– B´dàc w technikum, myÊla∏em
o kontynuacji studiów na kierunku infor-
matycznym. I dopiero w V klasie techni-
kum, mo˝na powiedzieç, jakoÊ tak Pan
Bóg „zadzia∏a∏”. O pójÊciu do semina-
rium duchownego zaczà∏em myÊleç
w czasie wakacji. Powoli to we mnie doj-
rzewa∏o. To si´ nie dokona∏o z dnia na
dzieƒ. Zadzia∏a∏ dobry przyk∏ad kolegi,
który wczeÊniej wstàpi∏ do seminarium,
wczeÊniejszy dobry przyk∏ad mamy i to,
czego dzi´ki niej si´ nauczy∏em, a tak˝e
w∏asna modlitwa. To by∏y jakieÊ podwali-
ny mojej decyzji i tak, stopniowo, dosze-
d∏em do tego, ˝e musz´ spróbowaç. Nie-
d∏ugo przed maturà by∏em ju˝ zdecydo-
wany i wtedy te˝ swojà decyzj´ ujawni-
∏em rodzicom. Byli tym poczàtkowo
zdziwieni, bo wczeÊniej mówi∏em, ˝e
chc´ kontynuowaç nauk´ na studiach in-
formatycznych. Z poczàtku nie byli te˝
za bardzo z tego powodu zadowoleni, bo
jako ludzie starsi wiekiem, chcieli ˝ebym,
jako m∏odszy syn, na staroÊç by∏ przy

nich, bym si´ nimi opiekowa∏. A z drugiej
strony, byli osobami bardzo religijnymi,
zw∏aszcza mama – modlitw´ i ˝ycie we-
wn´trzne, duchowe, ona we mnie za-
szczepi∏a i go uczy∏a. Dopiero z czasem,
gdy ju˝ by∏em w seminarium, zacz´li si´
do tego przekonywaç. A jak by∏em
w Henrykowie, na pierwszym roku, po
Êwi´tach wielkanocnych, akurat, gdy by-
∏em w domu, zmar∏a moja mama. By∏em
wtedy przy niej i to mi jakoÊ pomog∏o, to,
˝e by∏em w chwili Êmierci mamy przy
niej, bardziej ni˝ gdybym by∏ gdzieÊ dale-
ko. I zosta∏ starszy brat, i tato, który by∏
chory.

TToo ppooddgglleebbiiee ddeeccyyzzjjii,, jjaakk KKssiiààddzz mmóó--
wwii∏∏ ,, pprrzzyyggoottoowwyywwaa∏∏aa mmaammaa –– jjeejj mmooddllii--
ttwwaa,, oossoobbiissttyy pprrzzyykk∏∏aadd.. AA cczzyy bbyy∏∏ KKssiiààddzz
mmiinniissttrraanntteemm aallbboo cczz∏∏oonnkkiieemm jjaakkiicchhÊÊ ppaa--
rraaffiiaallnnyycchh ggrruupp??

– Jak by∏em m∏odszy nigdy nie by∏em
ministrantem, dopiero jakieÊ trzy miesià-
ce przed wstàpieniem do seminarium,
zaczà∏em s∏u˝yç do Mszy Êw. KiedyÊ by-
∏em z parafià na koloniach, ale w innych
grupach nie bra∏em udzia∏u. W moim
przypadku widaç Duch Âwi´ty zadzia∏a∏
inaczej ni˝ w przypadku wi´kszoÊci tych,
którzy ze mnà studiowali.

JJaakk wwyyggllààddaa∏∏yy ppoocczzààttkkii ssttuuddiióóww ww ssee--
mmiinnaarriiuumm??

– W Henrykowie, na roku wst´pnym
Metropolitalnego Wy˝szego Seminarium
Duchownego we Wroc∏awiu, najwi´kszy
nacisk po∏o˝ony jest na prac´ i to na pra-
c´ w sensie fizycznym; jest tam sad –
1000 jab∏oni, boisko; sà zwierz´ta – ko-
nie, strusie i dziki, zawsze si´ jakaÊ praca
znajdzie. Henryków si´ w jakimÊ stopniu
z pracy seminarzystów utrzymuje. Przy-
chodzà tam m∏odzi ludzie z ró˝nych
miejscowoÊci, z ró˝nych rodzin, przez

prac´ buduje si´ wspólnot´ i wzajemne
poznanie. W Henrykowie nauczyli nas
podstawowych seminaryjnych zasad –
wczesnego wstawania o godz. 6.30, od-
powiednio sprawnej porannej toalety,
wspólnotowych modlitw. No ale to by∏
rok wst´pny, tam by∏a cisza, spokój, wa-
runki niemal cieplarniane. We Wroc∏a-
wiu, ju˝ na drugim roku studiów, by∏o
troch´ inaczej. Pracy by∏o ju˝ mniej, ale
wi´cej uroczystoÊci, w których jako kle-
rycy uczestniczyliÊmy, wi´cej czasu po-
Êwi´caliÊmy na nauk´ i wspólne modli-
twy: rano – 1,5 godziny, póêniej Anio∏
Paƒski w po∏udnie, wieczorem pó∏ go-
dziny na czytanie duchowne, no i w paê-
dzierniku codzienne nabo˝eƒstwa ró˝aƒ-
cowe, w maju – maryjne i do Serca Pana
Jezusa w czerwcu. Majówki odbywajà si´
, jak jest ciep∏o – na dworze, reszta od-
prawiana jest w kaplicy na trzecim pi´-
trze.

AA cczzeeggoo pprrzzyysszz∏∏eeggoo kkssii´́ddzzaa uucczzyy ssii´́
ww sseemmiinnaarriiuumm??

– Przez pierwsze dwa lata jest uczony
filozofii we wszelakich jej aspektach (hi-
storia filozofii, filozofia Boga, etyka, filo-
zofia przyrody o˝ywionej, nieo˝ywionej),
liturgiki, psychologii, historii KoÊcio∏a
i j´zyków, do wyboru: niemieckiego, an-
gielskiego, w∏oskiego, francuskiego
i hiszpaƒskiego oraz przez trzy lata obo-
wiàzkowo – ∏aciny, i na drugim roku –
greki. I dopiero od trzeciego roku poza
kontynuacjà kilku z wczeÊniej wymienio-
nych przedmiotów, zaczyna si´ teologia:
dogmatyczna, fundamentalna, moralna
i pastoralna.

AA ccoo zz pprraakkttyycczznnyymmii aassppeekkttaammii pprrzzyy--
ggoottoowwaanniiaa ddoo pprrzzyysszz∏∏eeggoo ˝̋yycciiaa kkaapp∏∏aaƒƒ--
sskkiieeggoo??

– Od tego jest teologia pastoralna na

G∏os Pocieszenia
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5 i 6 roku, praktyki duszpasterskie oraz
konferencje wyg∏aszane przez ojców du-
chownych. W ramach praktyk klerycy
pomagajà w pracy w wybranych para-
fiach po IV roku studiów, i to jest prakty-
ka akolicka, a po V roku majà praktyk´
diakoƒskà odbywajàcà si´ we wrzeÊniu,
grudniu i styczniu oraz w Wielkim PoÊcie
i na Wielkanoc. Ja na praktyce diakoƒ-
skiej by∏em jesienià w Miliczu, a na Wiel-
ki Post i w Wielkanoc we Wroc∏a-
wiu–Stab∏owicach. 

CCzzyy kklleerryyccyy mmaajjàà oobboowwiiààzzeekk ppoommaaggaaçç
ww ppaarraaffiiaacchh,, zz kkttóórryycchh ppoocchhooddzzàà??

– Generalnie jest wskazane, ˝eby po-
magaç wtedy, kiedy si´ jest w domu,
w czasie wakacji i w okresie Bo˝ego Na-
rodzenia,  a szczegó∏y omawia ka˝dy
z w∏asnym proboszczem.

AA jjaakk wwyyggllààddaa pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiee pprrzzyy--
sszz∏∏yycchh kkaapp∏∏aannóóww ddoo ˝̋yycciiaa ww cceelliibbaacciiee,,
ww ppooÊÊwwii´́cceenniiuu ssii´́ ddllaa iinnnnyycchh ww ssaammoottnnoo--
ÊÊccii,, ddoo rraaddzzeenniiaa ssoobbiiee ww ssyyttuuaaccjjaacchh ttrruudd--
nnyycchh,, kkrryyzzyyssoowwyycchh??

– Na pierwszych dwóch latach stu-
diów mamy wyk∏ady z psychologii ogól-
nej i rozwojowej i to sà podstawy, nato-
miast o rzeczach praktycznych, o które
pan pyta, jest mowa na copiàtkowych
konferencjach dla wszystkich seminarzy-
stów oraz na tygodniowych rekolekcjach
przed Êwi´ceniami diakonatu i kap∏aƒski-
mi. I wtedy problemy celibatu, ˝ycia
w samotnoÊci, sà w szczególny sposób
poruszane przez ojców duchownych.

NNaa cczzyymm ppoolleeggaa ffoorrmmaaccjjaa dduucchhoowwaa
ww sseemmiinnaarriiuumm??

– Po pierwsze, ka˝dy kleryk powinien
mieç sta∏ego spowiednika – w semina-
rium, bàdê poza nim, ale sta∏ego.

Po drugie, na ka˝dym roku jest ojciec
duchowny – doÊwiadczony ksiàdz, który
ma piecz´ nad rozwojem duchowym kle-
ryków i w ka˝dej chwili s∏u˝y im swojà
pomocà. Ka˝dy rok ma swojego ojca du-
chownego, który co jakiÊ czas organizuje
klerykom dzieƒ skupienia i na nim poru-
sza tematy duchowe zwiàzane z ˝yciem
wewn´trznym. W seminarium jest ich
trzech. Oni te˝ prowadzà konferencje.
Raz na kilka miesi´cy przeprowadzajà
z klerykami obowiàzkowe rozmowy,
podczas których próbujà si´ zoriento-
waç, jak wyglàda kondycja duchowa pod-
opiecznych. Sà jeszcze prze∏o˝eni. W se-
minarium sà to: dyrektor, który zajmuje
si´ sprawami administracyjnymi oraz
ksiàdz rektor, wicerektor i prefekci – od

spraw wychowawczych i dyscyplinar-
nych. To sà tzw. prze∏o˝eni zewn´trzni.
Ka˝dy rok ma swojego opiekuna, któ-
rym mo˝e byç ksiàdz prefekt, ksiàdz wi-
cerektor, bàdê na ostatnim roku – ksiàdz
rektor; i z nimi te˝ sà prowadzone roz-
mowy na temat ˝ycia w seminarium, pro-
blemów w nauce czy te˝ domowych. 

IIlluu kkaannddyyddaattóóww ddoo kkaapp∏∏aaƒƒssttwwaa zzaacczzyy--
nnaa∏∏oo zz KKssii´́ddzzeemm ffoorrmmaaccjj´́ ww HHeennrryykkoowwiiee,,
aa iilluu ddoosszz∏∏oo ddoo ÊÊwwii´́cceeƒƒ kkaapp∏∏aaƒƒsskkiicchh??

– Zaczyna∏o nas  44., a do Êwi´ceƒ
przystàpi∏o 14. Patrzàc na kolegów, którzy
nie znaleêli si´ z nami w katedrze w chwili
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich – szkoda ˝e ich tam
nie by∏o, bo mam wra˝enie, ˝e niektórzy
z nich byliby dobrymi ksi´˝mi, ale wytrwa-
nie przy powo∏aniu to jest kwestia modli-
twy, uporzàdkowania pewnych ˝yciowych
spraw ale te˝ nie poddawania si´ zbyt ∏atwo
w trudnych chwilach. Okres seminaryjny
to jest czas pracy ale i walki o w∏asne powo-
∏anie.

JJaakk wwsszzyyssccyy iinnnnii –– rrooddzziinnaa,, kkoolleeddzzyy,,
pprrzzyyjjaacciieellee,, zznnaajjoommii,, mmooggàà ppoommóócc kklleerryykkoo--
wwii ww ttyymm,, bbyy ddoottrrwwaa∏∏ ddoo ÊÊwwii´́cceeƒƒ ii zzoossttaa∏∏
ddoobbrryymm kkaapp∏∏aanneemm??

– Przede wszystkim musi byç modlitwa
w intencji danej osoby – mo˝e to jest i ma-
∏o widoczne, ale potrzebne, wa˝ne i sku-
teczne. A po drugie – taka ̋ yczliwoÊç na co
dzieƒ: ˝yczliwy uÊmiech, „szcz´Êç Bo˝e”,
gdy si´ mijamy – to tworzy∏o klimat, który
mi osobiÊcie bardzo pomaga∏, gdy by∏em
tu, w parafii. ̊ yczliwoÊç ze strony parafian,
sympatia ze strony ksi´˝y, to jest to, co po-
zwala∏o mi si´ tu czuç jak u siebie w domu
– z ch´cià tu zawsze wracam, zawsze pobyt
tutaj mnie buduje, wiem, ˝e mog´ liczyç na
ksi´dza proboszcza, na innych ksi´˝y, mo-
g´ z nimi porozmawiaç, poradziç si .́ 

JJeesstt kkssiiààddzz kkaapp∏∏aanneemm ddiieecceezzjjaallnnyymm,,
aa nnaasszzaa ppaarraaffiiaa jjeesstt ppaarraaffiiàà jjeezzuuiicckkàà.. TToo ssii´́
wwiiàà˝̋ee pprrzzeecciiee˝̋ zz ttrroocchh´́ iinnnnàà ffoorrmmaaccjjàà dduu--
cchhoowwàà,, iinnnnyymm pprrzzee˝̋yywwaanniieemm wwssppóóllnnoottyy..
JJaakk jjeesstt ttuu kkssiiààddzz pprrzzyyjjmmoowwaannyy,, jjaakk KKssiiààddzz
ssii´́ ttuu cczzuujjee??

– KiedyÊ myÊla∏em o wstàpieniu do je-
zuitów, ale z takich czy innych wzgl´dów
wydarzenia potoczy∏y si´ inaczej. Cz∏owiek
nie wszystko na danym etapie widzi, a Pan
Bóg ma swoje drogi i go odpowiednio do
jego kondycji i potrzeb ukierunkowuje.
Z jezuitami uk∏ada mi si´ tu bardzo dobrze,
ceni´ sobie te kontakty, ch´tnie tu zawsze
wracam, mi∏o wspominam wspólne posi∏-
ki, rozmowy, czuj´ si´ tu jak u siebie w do-
mu.

CCzzyy ffoorrmmaaccjjaa kkaapp∏∏aaƒƒsskkaa kkooƒƒcczzyy ssii´́
uukkooƒƒcczzeenniieemm ssttuuddiióóww ii pprrzzyyjj´́cciieemm ssaa--
kkrraammeennttuu kkaapp∏∏aaƒƒssttwwaa cczzyy ttee˝̋ jjeesstt ww jjaakkiiÊÊ
ssppoossóóbb kkoonnttyynnuuoowwaannaa ppoo ÊÊwwii´́cceenniiaacchh??

– Tak si´ koƒczy formacja seminaryj-
na, bo formacja kap∏aƒska dopiero si´
zaczyna. Przez pierwszy rok, co miesiàc,
odbywajà si´ w seminarium zjazdy neo-
prezbiterów, podczas których jest odpra-
wiana wspólnie Msza Êw., jest konferen-
cja oraz wspólny posi∏ek. PodkreÊlane
te˝ jest, by ka˝dy m∏ody kap∏an mia∏ sta-
∏ego spowiednika. Oprócz tego neopre-
zbiter powinien utrzymywaç kontakty
z kolegami z seminarium, ˝eby zachowaç
z nimi wspólnot´. Ksi´˝a powinni si´ na-
wzajem wspieraç, odwiedzaç, intereso-
waç tym, co dzieje si´ z innymi, pomagaç
im w rozwiàzywaniu ich problemów.
W nast´pnych latach ten kontakt równie˝
powinien byç podtrzymywany – za pod-
trzymywanie wi´zi mi´dzy kolegami z ro-
ku, organizowanie okresowych zjazdów,
wspólnych pielgrzymek odpowiedzialny
jest tzw. senior wieczysty, wyznaczany na
ka˝dym roku przez ksi´dza rektora.

AA ccoo zz mmoo˝̋lliiwwooÊÊcciiàà ddaallsszzeejj nnaauukkii??
– Po skoƒczeniu seminarium ksiàdz

ma do wyboru kurs wikariuszowski albo
3-letnie, doÊç powszechne wÊród m∏o-
dych kap∏anów, studia licencjackie, w ra-
mach których, co wtorek przez ca∏y
dzieƒ odbywajà si´ wyk∏ady na Papie-
skim Wydziale Teologicznym. Na Êwiec-
kich kierunkach licencjat jest stopniem
przed magisterium, a na studiach du-
chownych – po. Póêniej mo˝na konty-
nuowaç studia w kierunku zdobycia dok-
toratu. Niektórych ksi´˝y, biskup wysy∏a
na dalsze studia w kraju – na KUL bàdê
za granic´, np. do Rzymu lub do Nie-
miec. 

JJaakkiiee zzmmiiaannyy zzaauuwwaa˝̋yy∏∏ KKssiiààddzz ww ssoo--
bbiiee ww ssttoossuunnkkuu ddoo mmoommeennttuu ggddyy nnaarroo--
ddzzii∏∏aa ssii´́ ddeeccyyzzjjaa oo wwssttààppiieenniiuu ddoo sseemmiinnaa--
rriiuumm?? CCzzyy zzmmiieennii∏∏oo ssii´́ KKssii´́ddzzaa ssppoojjrrzzee--
nniiee nnaa kkaapp∏∏aaƒƒssttwwoo??

– W momencie wst´powania do se-
minarium wype∏nialiÊmy pewnego ro-
dzaju ankiet´ z opisem swojej wizji ka-
p∏aƒstwa. Wi´kszoÊç z moich kolegów,
i ja sam równie˝, otrzymujàc przed Êwi´-
ceniami te ankiety do r´ki, uzna∏a, ˝e od-
powiedzi i wizje w nich wyra˝one sà mà-
dre, czasami wyidealizowane, ale, ˝e...
ciàgle zgadzamy si´ z tym, co w nich na-
pisaliÊmy. MyÊl´, ˝e jestem dojrzalszy,
szerzej, g∏´biej widz´ to, do czego dà˝y-



– Tak, miesiàc... – odpowiadam i, wbrew
wszelkiej logice, zaczynam zastanawiaç si ,́ co
ze sobà zabraç na ten wyjazd. Animator
nauczony doÊwiadczeniem wie, ˝e wszystko
mo˝e si´ przydaç, poczàwszy od szczoteczki
do z´bów, a skoƒczywszy na kilku ksià˝kach
do wyboru, które móg∏by przeczytaç swojej
grupie przed snem. Zaczynam wi´c
planowaç. 

PrzedwczeÊnie myÊl´ o rekolekcyjnych
wieczorach pogodnych, na których grupy
zwyk∏y przedstawiaç si´ w krótkich scenkach,
lub piosenkach. Bardzo mi zale˝y, by moja
grupa wypad∏a dobrze. Dlatego planuj´.
Potem okazuje si ,́ ̋ e martwi∏am si´ na zapas,
twórcze grupowe umys∏y potrafià sprostaç
ka˝demu zadaniu.

Z poczàtkiem lipca na rekolekcje wyjadà
dzieci, potem przyjdzie kolej na nas. Ju˝ od
dwóch lat jeêdzimy do Brzeznej, mieszkamy
w tamtejszym gimnazjum. Tak b´dzie i w tym
roku. Jednak teraz do∏àczà do nas tak˝e inne
wspólnoty MAGIS (Gliwice, Bytom), by
razem z nami prze˝yç pierwszy stopieƒ mag-
isowej formacji. Czas sp´dzony na rekolekc-
jach jest bardzo intensywny, wype∏niony po
brzegi modlitwà, zabawami, sportem, zad-
umà nad w∏asnym ˝yciem, rozmowami, wza-
jemnym poznawaniem si´ i naukà (bynajm-
niej nie typowo szkolnà). Wystarczy tylko si´
otworzyç.

Szukajàc inspiracji do tego artyku∏u obe-
jrza∏am wszystkie zdj´cia z minionych
wyjazdów rekolekcyjnych. Na ka˝dym
widzia∏am uÊmiechy. Mo˝na powiedzieç, ˝e
ludzie zawsze si´ uÊmiechajà do zdj´ç, jednak
te uÊmiechy przypomnia∏y mi prawdziwà
radoÊç, która w nas wtedy istnia∏a, i która do
tego stopnia daje nam si∏ ,́ ˝e na rekolekcje
mamy ochot´ jeêdziç rokrocznie, mimo
zm´czenia.

Znalaz∏am zdj´cie, na którym jest postaç,
ubrana na czarno, z wymalowanym na twarzy
w∏oskim wàsikiem, w b∏yszczàcych i
zaczesanych do ty∏u w∏osach na ˝el. Obok
niej stoi podobna, na nosach osadzone
ciemne okulary. Wbrew pozorom nie jest to

wizytacja sanepidu, który zwyk∏ nas
odwiedzaç regularnie, za ka˝dym razem jed-
nakowo zadowolony z wizyty. To jest czas
zabawy, razem z Ewà odgrywamy scenk´ o
twardych facetach. Na nast´pnym zdj´ciu
inne postacie poprzebierane w najró˝niejszy
sposób. Na Êcianach pomieszczenia, w
którym odbywa∏y si´ spotkania wspólne
wiszà efekty prac grupowych. Rysunki i
kola˝e poszczególnych grup ze spotkaƒ
prowadzonych przez naszych ojców. Zdj´cie
z mszy Êwi´tej: skupione twarze obserwujà
dziewczyn ,́ która w∏aÊnie Êpiewa psalm, ani-
matorzy muzyczni przygotowujà si´ wraz z
zespo∏em do zaÊpiewania: Alleluja! 

Wszystkie zdj´cia pe∏ne ruchu, akcji, zad-
owolenia, czasem walki z samym sobà, czer-
pania pe∏nymi garÊciami z tego, na co czeka∏o
si´ ze zniecierpliwieniem przez ca∏y rok. Nie
zawsze jest ró˝owo, duchowe zmagania
wyczerpujà. Mimo to wszyscy podejmujà si´
tego dzie∏a z wiarà, ˝e jest to dobre. Potem w
nagrod´ czujà pe∏nà satysfakcj .́

Ju˝ w lipcu poczujemy klimat rekolekcji
na nowo, cz´Êç z nas pojedzie kontynuowaç
formacj´ w Starej Wsi, gdzie III stopieƒ
prowadziç b´dzie ojciec Maciej, reszta w starej
dobrej Brzeznej dopiero zapozna si´ z
rekolekcyjnym dzie∏em. Po dziesi´ciu dniach
wszyscy zobaczymy si´ w Starej Wsi na Ignac-
jaƒskich Dniach M∏odzie˝y. Spotkamy si´ tam
te˝ z innymi wspólnotami magisowymi.

Do tego czasu w naszej parafii, jak
zawsze w czasie trwania roku szkolnego,
prowadzone sà przez animatorów spotkania
formacyjne dla grup. Nowe grupy, których
ostateczny kszta∏t dopiero si´ formuje, spo-
tykajà si ,́ by lepiej si´ poznaç. Animatorzy
przeÊcigajà si´ w pomys∏ach na zabawy i
zaj´cia integracyjne, by potem na rekolekc-
jach mieç ju˝ zbudowane podstawy, by umieç
porozumieç si´ z uczestnikami. Jak widaç
prace przygotowawcze trwajà. Animatorzy
planujà, ojcowie piszà konspekty do spotkaƒ,
a uczestnicy si´ niecierpliwià. Tylko patrzeç,
jak nadejdzie lipiec.

MMaa∏∏ggoorrzzaattaa KKUUBBAATT

∏em. Widz´ te˝ kap∏aƒstwo od innej stro-
ny, od tej wewn´trznej; widz´ zalety
i trudnoÊci zwiàzane z byciem kap∏anem
o wiele g∏´biej, ale te˝ wiem, ˝e wiele do
poznania jest jeszcze przede mnà. 

JJaakkiiee oossoobbyy ssppooÊÊrróódd wwyykk∏∏aaddoowwccóóww,,
oojjccóóww dduucchhoowwnnyycchh,, bb´́ddzziiee KKssiiààddzz
wwssppoommiinnaa∏∏ ww sszzcczzeeggóóllnnyy ssppoossóóbb??

– Z seminarium – bardzo dobrym
przyk∏adem kap∏aƒskiego ˝ycia jest dla
mnie ojciec Radecki – zawsze uÊmiech-
ni´ty, ˝yczliwy, w ka˝dej chwili mo˝na
by∏o z nim spokojnie porozmawiaç, za-
wsze s∏u˝y∏ màdrà radà, zawsze na mnie
oddzia∏ywa∏ pozytywnie. Jego konferen-
cje odznaczajà si´ prostotà myÊli, ˝arto-
bliwym co prawda charakterem, ale te˝
konkretnoÊcià nauk z nich p∏ynàcà,
szczególnie tych odnoszàcych si´ do
problemów ˝ycia kap∏aƒskiego. A z na-
szej parafii – o. Jan O˝óg, który przez
ostatnie lata by∏ moim spowiednikiem i,
dzielàc si´ ze mnà swoim doÊwiadcze-
niem, bardzo mi pomaga∏.

CCzzyy wwaarrttoo ppóójjÊÊçç ddrrooggàà kkaapp∏∏aaƒƒssttwwaa??
CCzzyy ttrrzzeebbaa ssii´́ bbaaçç tteeggoo,, ˝̋ee PPaann BBóógg mmoo--
˝̋ee nniieekkttóórryycchh zz nnaass ddoo nniieeggoo ppoowwoo∏∏aaçç??

– Pan Bóg ma swoje plany wobec
ka˝dego cz∏owieka – pragnie by wielu lu-
dzi mu s∏u˝y∏o i by∏o w tym szcz´Êliwych
w∏aÊnie w ten sposób. I to najlepiej mo˝-
na odkryç przez modlitw´, przez stani´-
cie przed Bogiem na modlitwie, przez
Eucharysti´. Nie baç si´ poddaç temu
wezwaniu, jeÊli ktoÊ odkryje, ˝e go Pan
Bóg wzywa na t´ wyjàtkowà drog´, byç
otwartym wobec wyzwania. Przez 6 lat
formacji seminaryjnej jest czas, ˝eby ro-
zeznaç czy droga, na którà wst´pujemy
jest tà drogà, na której Pan Bóg chce nas
widzieç, a i ˝yczliwi ludzie – prze∏o˝eni,
ojcowie duchowni, pomogà rozeznaç,
czego Pan Bóg od nas oczekuje. Ale te-
go na dyskotece raczej si´ dowiedzieç nie
mo˝na, tego rodzaju odpowiedzi s∏yszy
si´ na modlitwie i podczas osobistego
spotkania z Jezusem w Eucharystii. I do
tego zach´cam.

˚̊yycczz´́,, bbyy uuddaa∏∏oo ssii´́ KKssii´́ddzzuu ddaaçç ddoo--
bbrryy pprrzzyykk∏∏aadd kkaapp∏∏aaƒƒsskkiieeggoo ˝̋yycciiaa ttyymm
wwsszzyyssttkkiimm,, kkttóórrzzyy sskkoorrzzyyssttaajjàà zz ppoowwyy˝̋--
sszzeejj zzaacchh´́ttyy.. ˚̊yycczz´́ ttee˝̋,, bbyy BBóógg bb∏∏ooggooss∏∏aa--
wwii∏∏ KKssii´́ddzzuu wwiieelloommaa ˝̋yycczzlliiwwyymmii ii ppoo--
mmooccnnyymmii lluuddêêmmii ttaamm,, ggddzziiee ppooÊÊllàà pprrzzee--
∏∏oo˝̋eennii,, aa ttaakk˝̋ee oottwwaarrttooÊÊcciiàà nnaa BBoo˝̋ee nnaa--
ttcchhnniieenniiaa ii ssii∏∏aammii ddoo iicchh rreeaalliizzaaccjjii..

Rozmawia∏ BBooggddaann SSZZYYSSZZKKOO

–– JJeesszzcczzee ttyyllkkoo mmiieessiiààcc ddoo wwyyjjaazzdduu nnaa lleettnniiee rreekkoolleekkccjjee!! –– mmóówwii ddoo
mmnniiee ddzziieewwcczzyynnaa zz mmoojjeejj ggrruuppyy ffoorrmmaaccyyjjnneejj.. CCzzyy ttoo mmoo˝̋lliiwwee,, ˝̋ee aa˝̋
ttaakk bbaarrddzzoo ssii´́ cciieesszzyy??

Prawie gotowi BBLLAA
CCKK

G∏os Pocieszenia
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O oznaczonej godzinie Pan Stefan wy-
chodzi by mi otworzyç drzwi, zaprasza do
pokoju, w którym zauwa˝yç mo˝na liczne
pamiàtki zebrane podczas d∏ugiego i jak
si´ dowiedzia∏em, barwnego, ˝ycia. Od
wejÊcia rzucajà si´ w oczy dwie skrzy˝o-
wane szable u∏aƒskie wiszàce na Êcianie
nad ∏ó˝kiem, na pozosta∏ych Êcianach –
liczne zdj´cia, w staromodnej biblioteczce
za witrynà, na tle ksià˝ek, mo˝na zauwa-
˝yç wiszàce odznaczenia. Córka gospoda-
rza, pani Barbara, przynosi na tacy herba-
t´ i jakieÊ s∏odkoÊci.

Pana Stefan na wst´pie pokazuje mi
liczne gratulacyjne dyplomy, jakie otrzy-
ma∏ z okazji ukoƒczenia setnego roku ˝y-
cia, m.in. od wojewody ¸opatowskiego,
premiera Leszka Millera, od prezydenta
Wroc∏awia, Rafa∏a Dutkiewicza w... 102
rocznic´ urodzin, patent Weterana Walk
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny oraz
pamiàtkowy medal od gen. Baranowskie-
go ze Âlàskiego Okr´gu Wojskowego. Py-
tany o odznaczenia wskazuje na biblio-
teczk´ z licznymi odznaczeniami wojen-
nymi i cywilnymi; rozró˝niam m.in. Krzy˝
Walecznych z okresu wojny 1918-
1921(Krzy˝ Walecznych zosta∏ ustano-
wiony „celem nagrodzenia czynów m´-
stwa i odwagi, wykazanych w boju”), me-
dal za udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej
1939 r., krzy˝ Armii Krajowej, medal
wi´ênia politycznego – Represjonowani
za Polsk´ Wolnà i Sprawiedliwà oraz Or-
der Odrodzenia Polski – Polonia Restitu-
ta.

Na pytanie o poczàtki s∏ysz ,́ i˝ Pan
Stefan Modrzejewski urodzi∏ si´ w ¸odzi
w 1903 roku. Niemal˝e wprost z gimna-
zjum mechanicznego, tu˝ przed maturà,
podczas wojny polsko-bolszewickiej na

ochotnika zg∏osi∏ si´ do wojska. Wtedy te˝
mia∏ szcz´Êcie spotkaç marsza∏ka Pi∏sud-
skiego, który po zwolnieniu z wi´zienia
w Magdeburgu przyjecha∏ na front. Pan
Stefan mówi, ˝e bardzo byli w nim wtedy
oni, m∏odzi, zakochani. – „Dziadek”
ukr´ci∏ mi wtedy guzik – s∏ysz´ dalej –
w czasie sk∏adania raportu kr´ci∏ nim, a˝
go ukr´ci∏, a potem odda∏, na pamiàtk .́
Póêniej by∏a bitwa warszawska, zwana
„cudem nad Wis∏à”, podczas której p. Ste-
fan zosta∏ ci´˝ko ranny. Kilka miesi´cy
sp´dzi∏ w szpitalu. Po wyjÊciu ze szpitala
wróci∏ do przerwanej nauki – zda∏ matur´
i ukoƒczy∏ Wydzia∏ Mechaniczny Poli-
techniki Poznaƒskiej. Po studiach praco-
wa∏ przy budowie parowozów w Zak∏a-
dach im. H. Cegielskiego w Poznaniu
i tam odkry∏ swoje nauczycielskie powo∏a-
nie – zaczà∏ uczyç w przyfabrycznej szko-
le. Nast´pnie przeniós∏ si´ do Kalisza,
gdzie wspó∏tworzy∏ m´skie gimnazjum,
którego zosta∏ dyrektorem. 

W latach II wojny Êwiatowej jako
podchorà˝y piechoty bra∏ udzia∏ w kam-
panii wrzeÊniowej; walczy∏ do koƒca
wrzeÊnia 1939 roku i szcz´Êliwie uniknà∏
niewoli. Podczas okupacji by∏ w AK,
mia∏ pseudonim „Cichy” – dzia∏a∏ w wy-
wiadzie w województwie ∏ódzkim. Gro-
madzi∏ informacje na temat obecnoÊci
wojsk okupacyjnych i postawy ludnoÊci
polskiej wzgl´dem okupanta.

Po II wojnie Êwiatowej aresztowany
przez UB jako wróg klasowy by∏ trzyma-
ny w wi´zieniu w Kaliszu przez prawie
rok bez ˝adnego aktu oskar˝enia.
W wi´zieniu, jak sam mówi, prze˝y∏
dzi´ki znajomoÊci j´zyka niemieckiego,
by∏ t∏umaczem podczas przes∏uchaƒ za-
trzymanych Niemców (– Niemieckiego
nauczy∏em si´ w szkole, zaznacza p. Ste-
fan, kiedy Polska by∏a jeszcze pod zabo-
rem rosyjskim. Chodzi∏em przez cztery
lata do „Rossijskogo Ucziliszcza” w ¸o-
dzi. Tam j´zykiem wyk∏adowym by∏ ro-

CCzzaassaammii,, nnaa uulliiccyy PPiioonniieerrsskkiieejj,, wwiiddyywwaa∏∏eemm zzwwyycczzaajjnneeggoo zz wwyyggllààdduu,, ssttaarrsszzeeggoo ppaannaa,, kkttóórryy oo llaassccee,, aallee
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Zwyczajny starszy pan
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G∏os Pocieszenia

W ostatnich dniach maja goÊciliÊmy w
naszym kraju g∏ow´ koÊcio∏a katolickiego Ojca
Âwi´tego Benedykta XVI. Dla wielu z nas by∏ to
okres szczególny, wype∏niony przede wszystkim
modlitwà, otwarciem si´ na Boga i Jego S∏owo.
Dla wielu papie˝ „przeszed∏ obok”, niczego i
nikogo nie zmieniajàc, wielu w ogóle go nie
zauwa˝y∏a.

Jak prze˝yliÊmy dni pomi´dzy 25 a 28 maja,
ka˝dy z nas wie najlepiej. Czy ten czas pog∏´bi∏
naszà wiar´, przerwa∏ codziennà gonitw´ i
zach´ci∏ do wyciszenia? Mo˝e pozwoli∏ polubiç,
a mo˝e nawet pokochaç Benedykta XVI, który
na Stolicy Piotrowej zastàpi∏ naszego
ukochanego rodaka Jana Paw∏a II. A mo˝e
przeminà∏ tak szybko, jak nasta∏. Mo˝e by∏
jedynie okazjà do dodatkowego wolnego dnia od
szko∏y czy pracy, mo˝e pretekstem do nadrobi-
enia zaleg∏oÊci w domowych pracach lub w
ogrodzie. Nie mnie oceniaç i nie wiem czy lepiej
by∏o prze˝ywaç spotkanie z g∏owà koÊcio∏a za
poÊrednictwem radia czy telewizji, czy mo˝e w
zaciszu Êwiàtyni lub w∏asnego pokoju. Nie mnie
oceniaç i nie wiem, czy wypada∏o pojechaç na
osobiste spotkanie z Piotrem naszych czasów np.
do Cz´stochowy czy do Krakowa, czy mo˝e
pomodliç si´ za niego i KoÊció∏ indywidualnie.
Nie mnie oceniaç i nie wiem, czy wa˝niejsze by∏y
s∏owa wypowiedziane przez Benedykta XVI w
Warszawie czy w OÊwi´cimiu. Nie wiem tak˝e,
czy kiedykolwiek – nie tylko za naszego ˝ycia –
papie˝ odwiedzi jeszcze Polsk´.

Wiem natomiast, ˝e drzewiej, zanim nasta∏
na Stolicà Piotrowà nasz rodak, to goÊciliÊmy w
naszym kraju jedynie papieskiego Nuncjusza, a
by∏o to wydarzenie tak wa˝kie, ˝e
kilkudziesi´ciokilometrowà tras´ jego przejazdu
wyÊcielono suknem, dywanami i kwiatami. Wiem,
˝e aby si´ z nim spotkaç tysiàce Polaków przygo-
towywa∏a si´ kilka miesi´cy a na podró˝
poÊwi´ci∏o nawet dwa tygodnie. Wiem, ˝e teraz,
mimo apeli z ambon w ca∏ym kraju i plakatów
czy wr´cz ca∏ych papieskich „niezb´dników”
do∏àczanych przez ró˝norakie gazety trudno by∏o
w polskich oknach zobaczyç wizerunek
Benedykta XVI. Natomiast kiedy nasze naro-
dowe „or∏y” potyka∏y si´ o w∏asne nogi, to spon-
sorowane przez jednà z kompani piwowarskich
akcesoria narodowe pojawi∏y si´ licznie i g´sto.
Wiem w koƒcu, ˝e im wi´cej zastanawiam si´ nad
tym co wiem, a czego nie wiem, to wiem coraz
mniej i coraz mniej rozumiem. Dokàd zmierzasz
Polsko, Europo, Êwiecie? Dokàd zmierzasz ty,
który s∏owa te piszesz i czytasz? Jak prze˝yliÊmy
dni pomi´dzy 25 a 28 maja, ka˝dy z nas wie
najlepiej.

ben

syjski, a oprócz tego by∏a jedna godzina
j´zyka polskiego i dwie godziny niemiec-
kiego). – Reszt´ jego znajomych, którzy
z nim siedzieli – jak mówi – ubowcy wy-
koƒczyli. 

Po wypuszczeniu z wi´zienia, bez pra-
cy i mieszkania, uda∏ si´ najpierw do Ka-
towic, gdzie by∏a praca, ale nie by∏o wol-
nych mieszkaƒ. Za namowà przyjaciela
przyjecha∏ do Wroc∏awia – zaczà∏ praco-
waç w Pafawagu. Tu zorganizowa∏ przy
fabryce szko∏´ – Technikum Budowy
Wagonów – zosta∏o w niej ukszta∏towa-
nych wiele roczników potomków pra-
cowników zak∏adu.

Na pytanie jak to si´ sta∏o, ˝e zamiesz-
ka∏ przy ulicy Pionierskiej i jak wyglàda∏a
okolica po wojennej zawierusze, odpo-
wiada: – Poniewa˝ pracowa∏em w Pafa-
wagu, a to by∏a dzielnica pafawagowska,
przydzielili mi tymczasowo mieszkanie
w bloku przy dzisiejszej ulicy Hallera. Ten
dom, przy ul. Pionierskiej, w którym pod-
czas wojny mieÊci∏ si´ posterunek ̋ andar-
merii, by∏ cz´Êciowo zrujnowany, ale Pa-
fawag na swój koszt go wyremontowa∏.
I tu si´ wtedy, jesienià 1945 roku, prze-
nios∏em, i Êciàgnà∏em z Kalisza ˝on´
z dzieçmi. A jak wyglàda∏a okolica? Do-
my nie by∏y zburzone, tylko nieliczne by-
∏y uszkodzone, mi´dzy innymi, ten,
w którym mieszkam i ten naprzeciwko,
a reszta by∏a nienaruszona, ta dzielnica
by∏a czyÊciutka. – Ca∏a ta okolica, dzisiej-
szych ulic ˚eglarskiej i Pionierskiej by∏a
zamieszkana przez ludzi zatrudnionych
w Pafawagu, pracujàcych przed wojnà
przewa˝nie w warszawskich zak∏adach
Lilpopa, ale te˝ z Poznania i Sanoka –
kontynuuje p. Stefan. – Tu przyjechali
z ca∏ymi rodzinami i tu dostali mieszkania
– w wi´kszych budynkach po dwie rodzi-
ny, a w mniejszych po jednej.

Mówi´ i˝ s∏ysza∏em, ˝e by∏o tu na tyle
niebezpiecznie, ˝e ludzie uciekali stàd do
bloków, gdzie by∏y wi´ksze ludzkie skupi-
ska. – Uciekali, bo rzeczywiÊcie by∏o tu
mnóstwo bandyctwa – s∏ysz´. Kiedy ja tu
przyjecha∏em, to zosta∏y zorganizowane
nocne patrole czegoÊ w rodzaju stra˝y
obywatelskiej. DostaliÊmy broƒ i pilno-
waliÊmy, ˝eby nie by∏o szabrowania, ˝ad-
nych napadów; wczeÊniej bandyci potra-
fili nawet w bia∏y dzieƒ, z bronià w r´ku
rabowaç dobytek – tak to si´ zawsze dzie-
je, kiedy wojsko opuszcza jakiÊ teren i na
ich miejsce wchodzi mnóstwo takiej szu-
mowiny – dodaje Pan Stefan.

– A gdzie po wojnie ludzie chodzili
do koÊcio∏a? – pytam.

– Na poczàtku, mniej wi´cej przez
rok, chodziliÊmy a˝ na ulic´ Grabiszyƒ-
skà, do koÊcio∏a Êw. El˝biety, bo koÊció∏
parafialny Êw. Klemensa Dworzaka, któ-
ry sta∏ tam, gdzie teraz jest Szko∏a Pod-
stawowa nr 109, by∏ zburzony. Póêniej
msze odbywa∏y si´ w dolnej kaplicy daw-
nego ewangelickiego domu modlitwy,
gdzie teraz znajduje si´ koÊció∏ parafial-
ny – góra nie by∏a zburzona, ale by∏a
zrujnowana – i dopiero o. Franciszek
Chromik, jezuita, przy pomocy miesz-
kaƒców doprowadzi∏ koÊció∏ do porzàd-
ku.

Na pytanie czy Pan Stefan pami´ta
powojennych duszpasterzy s∏ysz´ odpo-
wiedê: 

– Niestety, coraz wi´cej nazwisk
umyka mi z pami´ci. Ale pami´tam, ˝e
na poczàtku by∏ ojciec Chromik. Na sa-
mym poczàtku pracowa∏ jeden ksiàdz,
póêniej by∏o dwóch. Pami´tam jeszcze
ksi´dza Wilczka, który wybudowa∏ dom
katechetyczny i rozbudowa∏ koÊció∏,
i ksi´dza KuÊmierza.

– A jak wyglàda∏y w parafii po wojnie
procesje Bo˝ego Cia∏a? – pytam.

– Ludzie brali udzia∏ t∏umnie i aktyw-
nie; procesja idàc ulicami parafii, by∏a za-
wsze zbiorowà manifestacja przywiàza-
nia do wiary i KoÊcio∏a, nawet w trud-
nych latach stalinowskich przeÊladowaƒ.

Pod koniec prawie godzinnej rozmo-
wy pan Stefan jest zm´czony, musi od-
poczàç. ˚egnam si´, dzi´kuj´ za rozmo-
w´ i wychodz´. Nie zapyta∏em go
o wszystko, o co chcia∏em zapytaç, ale
nie fakty i daty sà najwa˝niejsze w tej
rozmowie – Pan Stefan, jeden z moich
sàsiadów, taki z pozoru zwyczajny star-
szy pan, uÊwiadomi∏ mi, ˝e wÊród nas
˝yjà ludzie wielcy, o których wk∏adzie
w nasze ˝ycie, w nasz los nie mamy na-
wet poj´cia, którzy nie chwalà si´ wszem
i wobec swoimi zas∏ugami – walczyli za
nas i dla nas, póêniej sumiennie praco-
wali, a teraz cicho i skromnie po prostu
sà obok nas. Cz´sto przez nas niezauwa-
˝ani, na co dzieƒ niedoceniani. Spróbuj-
my si´ rozejrzeç wokó∏ siebie. Mo˝e
i w naszym najbli˝szym otoczeniu sà lu-
dzie, których dokonania warte sà przy-
pomnienia i uwiecznienia.

Wys∏ucha∏ BBooggddaann SSZZYYSSZZKKOO
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PublicznoÊc teatralna to, niestety, doÊc
wàska grupa ludzi, wcià˝ uszczuplana dzi´ki
rosnàcym cenom biletów i repertuarowi ju˝
nie tak cz´sto trafiajàcemu w oczekiwania
widzów. PublicznoÊc t´ mo˝emy podzielic
na dwie grupy: tych, którzy uwielbiajà musi-
cale - ruch, taniec, feeri´ Êwiate∏ i barw, per-
fekcjonizm na ka˝dym kroku – oraz na tych,
którzy za musicalami z regu∏y nie przepada-
jà, nie tolerujàc ich sztucznoÊci, abstrakcyj-
nej formy, harmidru i niepotrzebnego gwa-
ru panujàcego na scenie. Z kolei, kiedy ju˝
do teatru takowa publicznoÊc si´ wybierze,
na jej wra˝enia po spektaklu, czy go poko-
cha czy znienawidzi, majà wp∏yw przede
wszystkim zasz∏yszane opinie, zdanie kryty-
ków i recenzentów czy te˝ sprawna akcja
marketingowa. Nie raz ju˝ z entuzjazmem
zamawialiÊmy wiele miesi´cy wczeÊniej bile-
ty na sztuk´, na której, jak si´ okaza∏o, omal
nie zasn´limy albo zdegustowani weryfiko-
waliÊmy jej  miano „superwidowiska”, nie-
prawda˝?

Cz´sto tak˝e rodzice, zaniepokojeni sta-
nem naszej telewizji publicznej oraz zawar-
toÊcià merytorycznà „bajek” oglàdanych
przez ich pociechy, szukajà jakiejÊ alternaty-
wy, co nie tylko spróbuje w niemoralizator-
ski sposób pokazac dziecku wartoÊç dobra,
troch´ je ukulturalni i zaznajomi z prawdzi-
wà sztukà, ale tak˝e ukoi zszargane nerwy
doros∏ych i zapewni wystarczajàcà dawk´
dobrej rozrywki. I, odziwo, taki spektakl ro-
dzice mogà odnaleêc! 

Re˝yserowi M. Weiss-Grzesiƒskiemu
uda∏o si´ stworzyc niecodziennà adaptacj´,
bàdê co bàdê wspó∏pracowali z nim sami fa-
chowcy – libretto napisa∏a A. Miklaszewska,
pisarka dzieci´ca, a oprawa muzyczna to za-
s∏uga kompozytora A. Konarskiego – auto-
ra m. in. Êcie˝ki dêwi´kowej do filmu „Pr´-

gi”. Równie˝ kostiumy i choreografia pre-
zentujà wysoki poziom. Sama historia jest
doÊc ciekawa – ma∏a Sara Crewe, córka bo-
gatego angielskiego oficera, zostaje odes∏ana
z Indii do Anglii na nauk .́ Zamieszkuje na
„Wzorowej Pensji dla Panienek Panny Min-
chin”. Ze wzgl´du na majàtek swego ojca
jest tam traktowana jak ksi´˝niczka i wzbu-
dza zazdroÊc wielu biedniejszych kole˝anek.
Sytuacja zmienia si´ nagle, gdy Sara traci
ukochanego tatusia, który pozostawia jà bez
grosza przy duszy oraz bez ˝adnego, jak si´
wydaje, opiekuna. Dziewczynka zaczyna
pracowac na pensji jako s∏u˝àca i pomoc ku-
chenna.

„Ma∏a Ksi´˝niczka” zostaje opowiedzia-
na sprawnie, jednak poza g∏ównym wàtkiem
nie doszukamy si´ w niej wiernego przenie-
sienia ksià˝ki na scen´. Wbrew pozorom za-
liczyç mo˝emy to spektaklowi na plus – po-
szczególne sceny po∏àczono przemyÊlanie,
stanowià wi´c spójnà ca∏oÊç okraszonà pi´k-
nà muzykà. Aktorzy to g∏ównie dzieci, dla
których wyst´powanie to najcz´sciej nieza-
pomniana przygoda i po prostu dobra zaba-
wa – Êpiewajà pe∏ne energii, Êwietnie taƒczà
i, co wa˝ne, nie bojà si´ sceny, za to z odda-
niem wczuwajà si´ w swoje role. PoÊród ma-
∏ych debiutantów znaleêli si´ tak˝e nasi para-
fianie – Misia Nowicka gra na zmian´ Sar´
i Jessie, Asia Wojciechowska – dziewczynk´
z Pensji a Pawe∏ek Wojciechowski na scenie
zamienia si´ w ciekawskiego Donalda. To-
warzyszà im zawodowi aktorzy Teatru Mu-
zycznego. Nierzadko liryczny tekst wpada
widzowi 

w ucho, dzieci potrafià utrzymaç w na-
pi´ciu, chocia˝ mo˝e zdarzyç si´, ˝e doro-
s∏ym znudzi si´ atmosfera musicalu – nieste-
ty nawet dla wprawnego s∏uchacza wiele
utworów trwa zwyczajnie...za d∏ugo.

Niezaprzeczalnie mocnà stronà „Ma∏ej
Ksi´˝niczki” pozostaje choreografia. Szcze-
gó∏owo dopracowane i precyzyjnie dopaso-
wane uk∏ady cieszà oko i zadziwiajà lekko-
Êcià ruchu. Niektóre przywodzà na myÊl kla-
syczne figury z innych musicali, inne, po∏à-
czone z przyçmionym Êwiat∏em i niepokojà-
cà muzykà, zabierajà widzów gdzieÊ do od-
leg∏ych Indii, przynoszà szczypt´ tamtejsze-
go ˝ycia jak szczypt´ soli dodaje si´ do po-
trawy, by nabra∏a w∏aÊciwego smaku. Mnie
zachwyci∏y najbardziej taniec górników –
ci´˝ki, solidny, po ciemku, gdzie tancerze
wykazali si´ ogromnà sprawnoÊcià oraz ta-
niec kucharek – Êwietnie oddajàcy ich prze-
wrotnoÊç, bardzo sympatyczny, przypomi-
najàcy po trochu francuski kabaret, po tro-
chu ironiczny, Êmia∏y wyjàtek poÊród raczej
spokojnych i stonowanych utworów.

Taka wyprawa do teatru mo˝e okazaç si´
niezapomnianym prze˝yciem nie tylko dla
dzieci. Tak to ju˝ jest, ˝e tak zwane „bajki dla
najm∏odszych” odkrywajà przed widzem do-
ros∏ym ca∏y arsena∏ ukrytych dla milusiƒ-
skich znaczeƒ, powiàzaƒ i aluzji, dzi´ki cze-
mu dwie godziny sp´dzone w czerwonym
fotelu dodatkowo zyskujà na wartoÊci. JeÊli
nawet nie mamy w∏asnych pociech, polecam
zaproponowaç znajomym takà pierwszà ini-
cjacj´ ich dzieci z ˝ywà sztukà – nie tylko de-
klamujàcà, ale tak˝e taƒczàcà i Êpiewajàcà
pe∏nym g∏osem. Ukradkiem te˝ mo˝na re-
zerwujàc im bilety, samemu zobaczyç spek-
takl – czasem warto na powrót na chwil´ staç
si´ dzieckiem i znów ujrzec Êwiat w jasnych
barwach, gdzie dobro zawsze zwyci´˝a, a z∏o
zostaje ukarane. W koƒcu - jak mówi jedna
z musicalowych piosenek - „niebo jest tutaj,
na ziemi, mi´dzy nami”. Trzeba tylko chciec
je dostrzec.

AAggnniieesszzkkaa LLEEJJAA
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CCKK Nie taka znowu bajka
czyli wyprawa do teatru inna ni˝ zwykle
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Aktualne zadania stojàce przed Towa-
rzystwem Jezusowym wskaza∏ Benedykt
XVI, spotykajàc si´ 22 kwietnia w Bazylice
Êw. Piotra z jezuitami. Spotkanie z papie˝em
poprzedzi∏a Eucharystia, której w bazylice
watykaƒskiej przewodniczy∏ kardyna∏ sekre-
tarz stanu Angelo Sodano. We Mszy i spo-
tkaniu z Ojcem Âwi´tym uczestniczyli te˝ lu-
dzie zwiàzani z dzie∏ami prowadzonymi
przez jezuitów, takimi jak Wspólnoty ˚ycia
ChrzeÊcijaƒskiego i Apostolstwo Modlitwy.
UroczystoÊci wpisywa∏y si´ w tegoroczne
obchody 450-lecia Êmierci Êw. Ignacego oraz
500-lecia urodzin jego towarzyszy: Êw. Fran-
ciszka Ksawerego i b∏. Piotra Fabera. 

Benedykt XVI wskaza∏ na ich apostolskà
gorliwoÊç. Ignacy Loyola by∏ cz∏owiekiem
g∏´bokiej modlitwy skoncentrowanej na co-
dziennej Eucharystii i wiernej s∏u˝by Ko-
Êcio∏owi. „Niech ten eklezjalny charakter,
tak specyficzny dla Towarzystwa Jezusowe-
go, nadal b´dzie obecny w was, drodzy jezu-
ici, i w waszej apostolskiej dzia∏alnoÊci –
mówi∏ papie˝. W ten sposób b´dziecie mo-
gli wiernie wychodziç naprzeciw pilnym ak-
tualnym potrzebom KoÊcio∏a. WÊród nich,
jak sàdz´, wa˝ne jest wskazaç tradycyjne
w Towarzystwie Jezusowym zaanga˝owanie
na polu teologii i filozofii, jak te˝ dialog ze
wspó∏czesnà kulturà. Choç z jednej strony
chlubi si´ ona wspania∏ym rozwojem nauko-
wym, to pozostaje silnie naznaczona pozyty-
wistycznym i materialistycznym scjenty-
zmem. Wysi∏ek, by rozwijaç w serdecznej
wspó∏pracy z innymi koÊcielnymi rzeczywi-
stoÊciami kultur´ inspirowanà wartoÊciami
Ewangelii wymaga oczywiÊcie intensywne-
go przygotowania duchowego i kulturalne-
go. W∏aÊnie dlatego Êw. Ignacy pragnà∏, by
m∏odzi jezuici formowani byli przez d∏ugie
lata w ˝yciu duchowym i studiach. Dobrze,
by t´ tradycj´ zachowywaç i umacniaç, rów-
nie˝ ze wzgl´du na to, ̋ e wspó∏czesna kultu-
ra staje si´ coraz bardziej z∏o˝ona i rozleg∏a.
Inna wielkà troskà Ignacego by∏o chrzeÊci-
jaƒskie wychowanie i formacja kulturalna
m∏odzie˝y. Doprowadzi∏o to do powstania

kolegiów, które po jego Êmierci rozszerzy∏y
si´ po Europie i Êwiecie. Kontynuujcie, dro-
dzy jezuici, to wa˝ne apostolstwo, zachowu-
jàc nienaruszonego ducha waszego Za∏o˝y-
ciela”. Papie˝ przypomnia∏, ˝e apostolstwo
Êw. Franciszka Ksawerego dotyczy∏o Dale-
kiego Wschodu. Pius XI og∏osi∏ go patro-
nem misji katolickich. Natomiast b∏. Piotr
Faber zosta∏ pos∏any do krajów europej-
skich, zw∏aszcza do Niemiec.

**********
22 kwietnia W Krakowie odby∏y si´

g∏ówne uroczystoÊci Jezuickiego Roku Jubi-
leuszowego. W obchodach wzi´li udzia∏,
m.in. kardyna∏owie Franciszek Macharski,
Zenon Grocholewski, Stanis∏aw Nagy, bi-
skupi Jan Zajàc i Albin Ma∏ysiak, a tak˝e
przedstawiciele Êwiata nauki i polityki. 

Pierwsza cz´Êç uroczystoÊci – sesja na-
ukowa – odby∏a si´ w krakowskim Ignatia-
num. W samo po∏udnie w Bazylice Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa, podczas
Mszy Êw. pod przewodnictwem kard. Ma-
charskiego, jezuici odnowili ca∏kowite od-
danie si´ Chrystusowi. Jezuici nagrodzili
te˝ kard. Macharskiego za çwierçwiecze
duchowej wspó∏pracy oraz m.in. pos∏ank´
El˝biet´ Radziszewskà, red. Bogdana Sa-
dowskiego, prof. Ryszarda Terleckiego, ks.
infu∏ata Juliana Pud∏o, prof. Zdobys∏awa
Plisowskiego, Juliusza Melanowskiego, od
24 lat opiekujàcego si´ archiwum Prowin-
cji Polski Po∏udniowej, oraz Katarzyn´
i Jana Maderów wspierajàcych jezuitów
w trosce o sieroty i dzieci z rodzin patolo-
gicznych wyró˝nieniem „Ad Maiorem” –
stworzonym dla duchownych i Êwieckich
przyjació∏ zakonu, którzy wspomagajà bra-
ci w dzia∏aniach ku jeszcze wi´kszej chwa-
le Boga. 

BBSS

Trwa Jezuicki Rok Jubileuszowy

WSPÓLNOTA
ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW

Przyjacielu, zaczynasz dostrzegaç, ˝e w Twoim ˝yciu dzieje si´ coÊ niedobrego.
Tracisz kontrol´ nad swoim ˝yciem. Po ka˝dym zapiciu przysi´gasz sobie i swoim
bliskim, ˝e to ju˝ ostatni raz, ˝e nigdy wi´cej nie b´dziesz si´ tru∏ za w∏asne pienià-
dze. Nie starcza Ci jednak si∏, wytrwa∏oÊci – nie potrafisz sobie z tym poradziç. 
Wpad∏eÊ w zakl´ty kràg, straci∏eÊ nadziej´; wydaje Ci si´, ˝e jesteÊ w sytuacji bez wyj-
Êcia (...).

To wszystko, co Ty obecnie prze˝ywasz, nie tak dawno by∏o moim koszmarem,
moim dniem powszednim. Jestem alkoholikiem – by∏em na dnie – dzisiaj nie pij´
i chc´ Ci powiedzieç: 

SSPPRRÓÓBBUUJJ  II TTYY!! WWAARRTTOO!!!!!!

Przekonaj si´ o tym, ˝e jest to mo˝liwe! Sà ludzie, którym si´ to udaje. Póki ˝y-
jesz - nie jesteÊ jeszcze przegrany! To, co zrobisz z resztà swego ˝ycia zale˝y przede
wszystkim od Ciebie!

Je˝eli jesteÊ zainteresowany zapraszam Ci´ na meeting Anonimowych Alkoholi-
ków – wspólnoty m´˝czyzn i kobiet, którzy dzielà si´ nawzajem si∏à i nadziejà. Jeste-
Êmy ludêmi z tym samym problemem co Ty – chorobà alkoholowà. Nikt nie zrozu-
mie Ci´ lepiej jak drugi alkoholik. Ja nauczy∏em si´ godnie ˝yç z tà chorobà. Tu zna-
laz∏em zrozumienie, bezpieczeƒstwo i pomoc. Przyjdê – b´dziemy razem.

JJuurreekk AAAA

OObbcchhooddzzoonnyy ww 445500.. rroocczznniicc´́ ÊÊmmiieerrccii ÊÊww.. IIggnnaacceeggoo LLooyyoollii oorraazz 550000..
rroocczznniicc´́ uurrooddzziinn ÊÊww.. FFrraanncciisszzkkaa KKssaawweerreeggoo ii bb∏∏.. PPiioottrraa FFaabbeerraa.. RRookk
sszzcczzeeggóóllnnyy zzww∏∏aasszzcczzaa ddllaa nnaasszzeejj ppaarraaffiiii,, ww kkttóórreejj ppooss∏∏uugg´́ ppee∏∏nniiàà oojjccoo--
wwiiee zz TToowwaarrzzyyssttwwaa JJeezzuussoowweeggoo..
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KKoommiissjjaa DDoo SSpprraaww MM∏∏ooddzziiee˝̋yy,, KKuullttuu--
rryy ,, OOÊÊwwiiaattyy ii SSppoorrttuu ddzziiaa∏∏aajjààccaa pprrzzyy nnaa--
sszzeejj OOssiieeddlloowweejj RRaaddzziiee ppoossttaannoowwii∏∏aa oodd--
ÊÊwwiiee˝̋yyçç ssoobbiiee ii wwsszzyyssttkkiimm ddoorrooss∏∏yymm ppaa--
mmii´́çç oo bbeezzttrroosskkiicchh cchhwwiillaacchh ddzziieecciiƒƒ--
ssttwwaa.. ZZbbllii˝̋aajjààccyy ssii´́ DDzziieeƒƒ DDzziieecckkaa ddaa∏∏
nnaamm ddoo tteeggoo pprreetteekksstt.. NNiiee cchhcciieelliiÊÊmmyy
ttaakk jjaakk rrookk tteemmuu oorrggaanniizzoowwaaçç ffeessttyynnuu
ttyyllkkoo ddllaa ddzziieeccii.. ZZaapprraaggnn´́lliiÊÊmmyy wwcciiàà--
ggnnààçç ddoo zzaabbaawwyy ccaa∏∏ee rrooddzziinnyy,, ssttààdd hhaass∏∏oo
zzoorrggaanniizzoowwaanneeggoo 2200..0055..22000066 nnaa bboo--
iisskkuu GGiimmnnaazzjjuumm nnrr 66 ffeessttyynnuu::

WWII¢¢CCEEJJ CCZZAASSUU DDLLAA RROODDZZIINNYY.. 
Ka˝dy z nas jest dziÊ niesamowicie

zabiegany, tak bardzo, ˝e nie zauwa˝a
przychodzàcej wiosny, ciep∏a promieni
s∏onecznych i wyd∏u˝ajàcego si´ dnia.
Wszystko wydaje si´ jednakowo szare
wÊród prawie identycznych godzin sp´-
dzonych w pracy, na uczelni lub w do-
mu przepe∏nionym obowiàzkami. Czas
biegnie z zawrotnà pr´dkoÊcià, my sta-
ramy si´ go wyprzedziç i tym bardziej
on nam ucieka. 

DoroÊli tak szybko zapominajà , co
cieszy∏o ich gdy byli ma∏ymi dzieçmi, jak
potrafili zawsze znaleêç pomys∏ na uda-
nà zabaw´, Êmiaç si´ z niczego…
A szkoda, bo przecie˝ tak pi´knie zacho-
waç w sobie choç kropl´ dzieci´cego
spojrzenia na Êwiat. Komisja Do Spraw
M∏odzie˝y, Kultury , OÊwiaty i Sportu
dzia∏ajàca przy naszej Osiedlowej Radzie
postawi∏a sobie cel odÊwie˝enia wszyst-
kim doros∏ym pami´ci o beztroskich
chwilach dzieciƒstwa.

Dzi´ki licznym sponsorom mogliÊmy
zorganizowaç konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami oraz loteri´ fantowà. Spó∏-
dzielnia „METALOWIEC” zasponsorowa-
∏a rower, CARREFOURE –fanty, Pizzeria
„SAMOS” – liczne pizze, NESTLE WA-
TERS POLSKA S.A. „DAR NATURY” - wo-
d´ i nagrody, Fundacja „NIE TRAå NA-
DZIEI” – g∏ównà nagrod´ w konkursie
plastycznym, Agencja Reklamowa B-EN
- pi´kne plakaty. Dzi´ki Pani Monice So-
chackiej Biuro Promocji Miasta podaro-
wa∏o nam przepi´kne atlasy o Wroc∏a-
wiu. Niesamowicie wspar∏a nas te˝ Pa-
rafia Âwi´tego Klemensa Dworzaka,
dzi´ki której na boisku stan´∏a g∏ówna
atrakcja dla maluchów - DMUCHANY
ZAMEK.

Harcerze i WF-iÊci zorganizowali mi-
ni-tor przeszkód. Harcerze prowadzili
te˝ mecz Ping-ponga, warsztaty pierw-
szej pomocy, loteri´ i wiele innych atrak-
cji. M∏odzi i aktywni ch∏opcy dali pokaz
niesamowitych skoków i salt – Parkur,
Schola, prowadzona przez Magd´ Kry-
chowskà i panià Iwon´ KoÊcielskà, Êlicz-
nie nam zaÊpiewa∏a, dziewczyny z Gim-
nazjum zaprezentowa∏y uk∏ad taneczny. 

Policja, Stra˝ Miejska i Stra˝ po˝arna
zorganizowa∏y tak˝e mas´ efektownych
akcji: pokaz wozów policyjnych i stra-
˝ackich, pokaz psów i koni policyjnych,
znakowanie rowerów, lanie wodà z sika-
wek stra˝ackich. Towarzyszy∏ nam te˝
ca∏y czas pluszak - Komisarz Lew.

Rodzice na pewno nie mogli si´ nu-
dziç. To dla nich i ich pociech zorganizo-
wano konkurs dla par: „Co wiem o mo-
jej Rodzinie?”. SprawdzaliÊmy tu w za-
bawny sposób, jak b´dà pokrywaç si´
odpowiedzi dziecka i rodzica na pytania
dotyczàce ich ˝ycia rodzinnego. Wygry-
wa∏y pary najbardziej zgrane i chyba po
prostu ze sobà zaprzyjaênione. MyÊl´,
˝e zwyci´zcy powinni byç z siebie dum-
ni, bo znaczy to, ˝e sp´dzajà ze sobà
du˝o czasu, wiele o sobie wiedzà, znajà
swoje potrzeby. PublicznoÊç mog∏a si´
zastanowiç, jak ta sprawa wyglàda
w ich rodzinie. Czy aby na pewno znam
swoje dziecko? Czy wiem ju˝ wszystko
o mojej mamie?       

Widzia∏am te˝, ˝e niektóre mamy zu-
pe∏nie nie przejmowa∏y si´ , ˝e dawno
skoƒczy∏y ju˝ 5 lat i ch´tnie bra∏y udzia∏
w konkursach przeznaczonych dla naj-
m∏odszych, np. w konkursie skoków na
skakance. I dobrze! Ile radoÊci by∏o na

ich czerwonych od wra˝eƒ i wysi∏ku
twarzach. Takich mam mo˝e pozazdro-
Êciç chyba niejedno dziecko.

Na rodziców zm´czonych zabawà,
lub po prostu tych nieÊmia∏ych lub
mniej aktywnych, czeka∏ bar GRZEÂ
z pysznymi kie∏baskami z grilla i lodami.
Rada zasponsorowa∏a cz´Êç pysznoÊci
i rozdawa∏a uczestnikom festynu talony
na smakowitoÊci.

Na zainteresowanych czeka∏a te˝
sympatyczna pani przy stoliku z porada-
mi prawniczymi. Po weso∏ej zabawie
z dzieckiem, z kie∏baskà w r´ku, mo˝na
by∏o odpoczàç, s∏uchajàc o prostych
sposobach rozwiàzywania drobnych
problemów prawniczych.

MyÊl´, ˝e Festyn  Rodzinny mo˝na
uznaç za naprawd´ udany. To by∏a jed-
nak dopiero nasza pierwsza próba w∏à-
czenia rodziców w zabaw´ z dzieçmi
i promowania sp´dzania czasu ze swojà
rodzinà. Ju˝ dziÊ marzymy o kolejnym,
jeszcze atrakcyjniejszym festynie za rok,
na który serdecznie zapraszamy.

RRaaddnnaa JJooaannnnaa WWiicciiƒƒsskkaa

MMaarreekk WWiitteekk,,
wiceprzewodniczàcy
- data urodzenia:
30.09.1985r.
- absolwent VII L.O. we
Wroc∏awiu, student II
roku Zarzàdzania i mar-
ketingu na wydziale
Gospodarki Narodowej
AE we Wroc∏awiu 
- lubi: turystyk´ rowerowà (cz∏onek AZS AE)
- rodzina: rodzice Werner i Czes∏awa; 
2 starszych braci - Piotr i Marcin
- lektor oraz ceremoniarz w naszej parafii,
cz∏onek Rady Parafialnej (sekcja liturgiczno-
katechetyczna), ∏àcznik RO z serwisem
osiedlowym www.grabiszynek.prv.pl
- adres e-mail: radny.grabiszynek@wp.pl

KKrrzzyysszzttooff MMaattoolliicczz,,
przewodniczàcy 
- data urodzenia:
23.10.1981r.
- absolwent wydzia∏u
In˝ynieryjno-Ekonom-
icznego Akademii Eko-
nomicznej we
Wroc∏awiu, doktorant na
w/w uczelni
- rodzina: rodzice Ewa i
Ryszard; 2 starszych braci - Kamil i Konrad
- lektor w naszej parafii, cz∏onek Rady
Parafialnej
- zainteresowania: nowoczesne technologie,
wybrane zagadnienia informatyczne, eko-
nomiczne i spo∏eczne, podró˝e, kino, teatr,
ksià˝ki, muzyka, sport (narciarstwo,
˝eglarstwo, kolarstwo, tenis sto∏owy,
koszykówka)
- adres e-mail: krzysztofma@tlen.pl

Wi´cej czasu dla rodziny
Festyn Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

G∏os Pocieszenia
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DDYY˚̊UURRYY
DDyy˝̋uurryy rraaddnnyycchh:: I i III czwartek miesiàca
o godz. 17.30-18.30 przy ul. Blacharskiej
12 (lokal RO); II i IV Êroda miesiàca o godz.
16.00-17.00 przy ul. Hallera 149 (Êwietlica
ROMDOMu).
KKoonnttaakktt:: drogà elektronicznà: e-mail:
os.grab@wp.pl; telefonicznie: 071 360
11 17;
listownie: Rada Osiedla Grabiszyn-Grabi-
szynek, ul. Hallera 149, 53-201 Wroc∏aw
DDyy˝̋uurryy oossiieeddlloowweeggoo ssttrraa˝̋nniikkaa mmiieejjsskkiieeggoo
ppaannaa MMaarriiuusszzaa DDeemmsskkiieeggoo::
poniedzia∏ek. ul. Blacharska 12/1 (10.00-
11.00); Êroda ul. Ró˝ana 4/6 w pok. 13
(13.00-14.30)
WWsszzeellkkiiee zzgg∏∏oosszzeenniiaa mmoo˝̋nnaa kkiieerroowwaaçç ppoodd
nnuummeerraammii::
986 - centrala stra˝y miejskiej
696 55 34 46 - numer bezpoÊredni do stra˝-
nika; www.grabiszynek.prv.pl
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„„RRAAPPOORRTT OO SSTTAANNIIEE WWIIAARRYY””,, VViittttoorriioo MMeessssoorrii rroozzmmaawwiiaa zz kkss.. kkaarrddyynnaa∏∏eemm JJoosseepphheemm RRaattzziinnggeerreemm.. WWyyddaawwnniiccttwwoo 
MMIICCHHAALLIINNEEUUMM 11998866 rr..

Sam tytu∏ i osoby, dzi´ki którym powsta∏a ksià˝ka powinny wystarczyç za rekomendacj´. Bo Messori to „pisarz
posiadajàcy niezwyk∏y dar chrzeÊcijaƒskiego wyczucia wspó∏czesnych czasów”- to s∏owa Papie˝a Jana Paw∏a II, któ-
ry zaprosi∏ go do wspó∏tworzenia ksià˝ki-rozmowy „Przekroczyç próg nadziei”. Tak˝e „Opinie o Jezusie”, czy
„PrzemyÊleç histori´ – katolicka interpretacja ludzkiego losu” to pozycje, które zapewne sà znane i cenione przez
polskiego czytelnika. Mamy wi´c dobrego pisarza, który opowiada nam o swoim spotkaniu z wybranym przez Jana
Paw∏a II na cz∏owieka odpowiedzialnego za by∏e Âwi´te Oficjum kardyna∏em Ratzingerem. Messori skorzysta∏
z okazji, by zadajàc pytania w imieniu czytelników, zadawaç je równie˝ „od siebie”, jako, ˝e i jego jak ka˝dego wie-
rzàcego dr´czy∏y pytania dotyczàce KoÊcio∏a w czasach obecnych, jego kondycji i miejscu. Dzi´ki umiej´tnoÊci
stwarzania dobrego klimatu rozmów-wywiadów, stajemy si´ Êwiadkami nie tylko ciekawej rozmowy na tematy fun-
damentalne dla naszej wiary i jej jakoÊci, ale jednoczeÊnie poznajemy bli˝ej cz∏owieka, który po Êmierci Jana Paw∏a II zosta∏ wybrany
na g∏ow´ KoÊcio∏a Powszechnego. I jest to rozmowa bardzo ciekawa. Na koƒcu mamy szans´ zrewidowaç nasze poglàdy na temat teo-
logii wyzwolenia, cz´sto b∏´dnie pojmowanej.

Tym, którzy b´dà szukaç ksià˝ek o naszym nowym Papie˝u pragn´ poinformowaç, ˝e w bibliotece mogà zna-
leêç, oprócz ww. jeszcze: „S¸U˚Yå PRAWDZIE -MYÂLI NA KA˚DY DZIE¡”, kard. Ratzingera, wydane przez
Wroc∏awskà Ksi´garni´ Archidiecezjalnà, 1986 r. oraz najnowsza pozycja, „MOJE ˚YCIE” autobiografia Benedyk-
ta XVI, wydawnictwo Edycja Êw. Paw∏a, 2005 r., ksià˝ka pi´knie, jak zawsze w tym wydawnictwie, wydana, zaopa-
trzona w bogaty materia∏ fotograficzny.

„„JJAAKK SSZZUUKKAAåå II ZZNNAAJJDDOOWWAAåå WWOOLL¢¢ BBOO˚̊ÑÑ??””,, oo.. JJóózzeeff AAuugguussttyynn SSJJ.. WWyyddaawwnniiccttwwoo „„MM”” 11999933 rr..
Posiadajàcy wieloletnià praktyk´ w prowadzeniu rekolekcji ignacjaƒskich o. Augustyn nie daje nam gotowych recept na ˝ycie udane i szcz´-

Êliwe. Ale robi coÊ wi´cej, pomaga nam wejrzeç w siebie, zastanowiç si´ nad tym, co si´ w nas dzieje, uporzàdkowaç ˝ycie emocjonalne i za-
ch´ca do podj´cia wysi∏ku szukania i pe∏nienia woli Bo˝ej w ˝yciu tak prywatnym jak i wspólnoty, w jakiej ˝yjemy. Po pro-
stu pomaga nam odnaleêç w∏aÊciwy kierunek, jest jak przewodnik po wysokich górskich szczytach. Mówi nam, ˝e warto
si´ wspinaç, ale do tego nie wystarczy jedynie czytaç, trzeba podjàç ryzyko osobistej wspinaczki. I m∏odzie˝ i doroÊli nie
b´dà ˝a∏owaç chwil sp´dzonych na tej lekturze.

„„WWZZRRAASSTTAAåå WW MMII¸̧OOÂÂCCII””,, oo.. AAllbbeerrtt VVaannhhooyyee SSJJ.. WWyyddaawwnniiccttwwoo WWAAMM 11999933 rr..
Âw. Augustyn mówi∏: „ Niespokojna dusza moja, póki nie spocznie w Panu”. My te˝ przez ca∏e swoje ˝ycie gonimy za

szcz´Êciem i ….sami go nie znajdziemy. Dopiero, kiedy wrócimy do modlitwy, do rozmów z Ojcem, wtedy poma∏u ˝ycie
nasze zacznie nabieraç sensu. O. Albert Vanhoye to francuski jezuita, który swoje rozwa˝ania i homilie przedstawia nam
przez Matk´ pi´knej mi∏oÊci – Maryj .́ Z Nià uczymy si´ jak spotykaç si´ i rozmawiaç z Jezusem, jak Mu zaufaç i budowaç z Nim swoje ˝ycie.

„„OODDPPOOWWIIEEDDZZII NNAA NNIIEEWWYYRRAA˚̊OONNEE PPYYTTAANNIIAA””,, KKss.. HHeennrryykk ¸̧uucczzaakk.. WWyyddaawwnniiccttwwoo PPOOLLIIGGRRAAFFIIAA SSAALLEE--
ZZJJAA¡¡SSKKAA 11999977 rr..

Ksiàdz ¸uczak z kolei tak˝e proponuje nam pog∏´bionà refleksj´ nad naszà wiarà i robi to na nieco wy˝szym pozio-
mie, powiedzia∏abym akademickim. Jest to równie˝ lektura dla tych, którzy pragnà Êwiadomie i w sposób nieincydentalny
rozwijaç i ubogacaç swoje relacje z Panem Bogiem.

(b-mol)

BBIIBBLLIIOOTTEEKKAA PPOOLLEECCAA
W ostatnim przed wakacjami wydaniu informatora chcia∏abym poleciç

Paƒstwu ksià˝ki, które mo˝na wziàç ze sobà na wakacje. Majàc wi´cej wolne-
go czasu, mo˝na lepiej skupiç si´ na ich lekturze i bardziej na tym skorzystaç.
Wybór pozostawiam Paƒstwu – ka˝dy b´dzie pomocà w zrozumieniu naszej

wiary – pi´knej, lecz trudnej i wymagajàcej ciàg∏ej pracy.

• DOBRYMI RZECZAMI
NALE˚Y SI¢ DZIELIå

• ZACHWYCI¸A WAS LUB CHOåBY 
ZAINTERESOWA¸A JAKAÂ KSIÑ˚KA?

• NAPISZCIE O NIEJ DO NAS LUB 
PODAJCIE CHOåBY AUTORA I TYTU¸
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IINNFFOORRMMAATTOORR DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKII 
PPAARRAAFFIIII PPWW.. ÂÂWW.. KKLLEEMMEENNSSAA MMAARRIIII DDWWOORRZZAAKKAA

SSaannkkttuuaarriiuumm MMaattkkii BBoo˝̋eejj PPoocciieesszzeenniiaa
53-232 Wroc∏aw, Aleja Pracy 26, tel. 339-16-74 lub 360-10-18; www.dworzak.pl

GG∏∏ooss PPoocciieesszzeenniiaa”” –– ggaazzeettaa ppaarraaffiiii 
ÊÊww.. KKlleemmeennssaa MMaarriiii DDwwoorrzzaakkaa wwee WWrroocc∏∏aawwiiuu;; 

opiekun: o. Wojciech Zió∏ek, Bogumi∏ Nowicki – red. naczelny; Iwona KoÊcielska – sekretarz red.;
Redakcja: Barbara åwik, Dorota Kaniecka (korekta), ¸ukasz K∏obucki, Iwona KubiÊ, Agnieszka Leja,

Krzysztof Matolicz (foto), Piotr Rydzak, Bogdan Szyszko, Marek Witek.

SSkk∏∏aadd ii ∏∏aammaanniiee tteekkssttóóww::
Agencja reklamowa b-en, www.b-en.pl, tel./fax: 071 339 09 09, poczta@b-en.pl

PPooggrrzzeebbyy ddoo 0055..0066..22000066
Maria Wanda Czapska; Stanis∏aw, Janusz Okurowski; Antoni Kusiak; Kaz-

imiera Gaczkowska; Jan Gudzowski; Adam Kowalik; Helena Wycisk;
Czes∏awa Marciniak; Bronis∏awa Helena St´pieƒ; Henryk Medygra∏; Józef
Jaromin; W∏adys∏awa Gàsior; Helena Nawotka; Krystyna Anna Kochan-

Hoppe; Rozalia Kasprzycka; Henryk Zenon Grabowski; Zofia Kostrzewa;
Lidia Danuta Wierzyƒska; Teodor Poschold; Bogdan Józef Powa∏ka;
Tadeusz Siatkowski; Aniela Lachowicz; Miros∏aw Milczarczyk; Adam

Katuszonek; Marta Otrebska; Adam Mejtyka; Zygmunt Starzyƒski

CChhrrzzttyy ddoo 0055..0066..22000066
Olaf Jacek Jurasik; Hanna Van Eenoo; Monika Maria Zarzycka; Maja

Krystyna Grzybowska; Aleksandra Michalina Jelonek; Micha∏ Stanis∏aw
Krupa; Maciej Jacek Mierzwiƒski; Oliwia Ko∏odziej; Szymon Rosiƒski; Szy-
mon Krzysztof Smoliƒski; Hanna Weronika Sosna; Aleksandra Marianna

Mazurek; Oliwier Filip Pawelec; Gustaw Jan Marsza∏ek-Kuêniar; Jakub
Wojciech Hass; Bartosz Przysada

GGooddzziinnyy MMsszzyy ÊÊww.. nniieeddzziieellnnyycchh ((oodd 11..0077..22000066))
6.30 – tzw. msza cicha (bez udzia∏u organisty)

7.30
9.00

10.30 (kaplica górna)
10.30 (kaplica dolna) – dla dzieci

12.00
18.00

20.00 – dla m∏odzie˝y
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• 7 maja o. Proboszcz, dzi´kujàc parafianom
za dotychczasowà hojnoÊç i ofiarnoÊç poinfor-
mowa∏, ˝e w drugà niedziel´ kwietnia na tac´
zosta∏a zebrana kwota 10 210 z∏. Po zap∏aceniu
rachunku za remont „zamykanego konfesjona-
∏u”, stan naszego „remontowego konta” wyno-
si obecnie 39 862 z∏. Pieniàdze te przeznaczone
majà byç na pokrycie kosztów zwiàzanych ze
stworzeniem technicznych planów ca∏oÊciowe-
go remontu koÊcio∏a, domu parafialnego i ple-
banii oraz na wydatki zwiàzane z remontem to-
alet i poczekalni przed kancelarià. 

• W tym samym dniu ukaza∏ si´ kolejny, spe-
cjalny numer „G∏osu Pocieszenia”. Znalaz∏a si´
w nim bogata, oÊmiostronicowa dokumentacja
fotograficzna uroczystoÊci Triduum Paschalne-
go w naszej parafii. 

• 8 maja o godz. 18 odby∏a si´ Msza Êw.,
podczas której szczególnà modlitwà otaczali-
Êmy naszego duszpasterza – solenizanta o. Sta-
nis∏awa Tabisia SJ. Msz´ odprawiali: solenizant
i o. proboszcz. Na zakoƒczenie Eucharystii by-
∏y ˝yczenia, Êpiewy i ... Êmiech, który by∏ wyni-

kiem wyst´pu sekstetu gitarowego – pod prze-
wodnictwem jednego z lektorów – Roberta
Deckerta. Ministranci i lektorzy, utworzyli ze-
spó∏ w celu uÊwietnienia imienin swego opieku-
na.

• 14 maja podczas Mszy Âwi´tej o godz. 10
dzieci klas drugich ze Szkó∏ Podstawowych nr
82 i 109 po raz pierwszy przyj´∏y do swego ser-
ca Chrystusa obecnego w NajÊwi´tszym Sakra-
mencie podczas uroczystoÊci I Komunii Âwi´-
tej. Codziennie przez ca∏y tzw. Bia∏y Tydzieƒ,
dzieci wraz z rodzicami uczestniczy∏y w strojach
komunijnych we Mszy Êw. oraz nabo˝eƒstwie
majowym.

• 19 maja odby∏ si´ w Cz´stochowie VIII
Ogólnopolski kongres Odnowy w Duchu Âwi´-
tym, w którym uczestniczy∏a równie˝ nasza pa-
rafialna wspólnota Odnowy – KANA. By∏ to
czas skupienia , modlitwy i radoÊci. Razem ze
wspólnotami z ca∏ej Polski wys∏uchaliÊmy Ho-
milii bp. Bronis∏awa Dembowskiego. By∏y rów-
nie˝ konferencje: „Zbaw nas od z∏ego” – o. Da-
riusz Cichor OSPPE, „Moc uwielbienia” – Jose
Prado Flores. Podczas czuwania, pod przewod-

nictwem ks. Andrzeja Grefkowicza, modliliÊmy
si´ o uwolnienie od z∏a. Podczas przerwy obia-
dowej dzieliliÊmy si´ wra˝eniami, rozmawiali-
Êmy z braçmi i siostrami z innych wspólnot. Po
Eucharystii otrzymaliÊmy s∏owa na rozes∏anie
i b∏ogos∏awieƒstwo. Ze Êpiewem i radoÊcià wra-
caliÊmy do domu. Alleluja.

• 20 maja, w sobot ,́ na Mszy Êw. o godz. 18,
której przewodniczy∏ ks. bp Józef Pazdur, 92

osoby spoÊród m∏odzie˝y gimnazjalnej naszej
parafii otrzyma∏y z jego ràk sakrament bierzmo-
wania. 

Do przyj´cia sakramentu I Komunii Êw.
dzieci przygotowywa∏y panie katechetki Wanda
S∏ugocka i Agnieszka Sawicka, natomiast m∏o-
dzie˝ do sakramentu bierzmowania o. Stanis∏aw
TabiÊ. Rodzice dzieci i m∏odzie˝y z∏o˝yli z oka-
zji przystàpienia swoich dzieci do sakramentów
Êwi´tych dary o∏tarza: rodzice dzieci komunij-
nych ofiarowali parafii trójstopniowy gong
mszalny, a rodzice m∏odzie˝y bierzmowanej 0
kap´ eucharystycznà.

• W tym dniu podczas uroczystej Mszy Êw.

w katedrze pw. Êw. Jana Chrzciciela we Wroc∏a-
wiu, ksiàdz Krzysztof Wojtkowiak, alumn Me-
tropolitalnego Wy˝szego Seminarium Duchow-
nego we Wroc∏awiu, syn Jana i Józefy, ur. 29
stycznia 1980 r. we Wroc∏awiu, nasz parafianin,
przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie z ràk arcybiskupa
metropolity wroc∏awskiego Mariana Go∏´biew-
skiego.

• 21 maja, w niedziel´, ksiàdz Krzysztof
Wojtkowiak odprawi∏ w naszym koÊciele o go-
dzinie 13 swojà prymicyjnà Msz´ Êw. Wspó∏-

celebransami Eucharystii byli: o. Wojciech
Zió∏ek i poprzedni proboszcz naszej parafii, o.
Andrzej Górski. Homili´ wyg∏osi∏ ks. dr Ma-
rian Biskup – rektor Metropolitalnego Wy˝-
szego Seminarium Duchownego we Wroc∏a-
wiu, przypominajàc, m.in., zadania Chrystuso-
wego kap∏ana. Na zakoƒczenie Mszy Êw. ks.
Krzysztof udzieli∏ wszystkim zgromadzonym
prymicyjnego b∏ogos∏awieƒstwa. Liczny
udzia∏ w tej Mszy Êw. parafian i zaproszonych
przez Ksi´dza Prymicjanta goÊci by∏ dzi´kczy-
nieniem Panu Bogu za powo∏anie jednego
z nas do szczególnej, kap∏aƒskiej s∏u˝by. ˚y-
czymy Ci, ksi´˝e Krzysztofie, wielu sukcesów
w s∏u˝bie dla Boga i ludzi. NieÊ S∏owo Bo˝e,
mi∏oÊç Bo˝à i samego Boga wszystkim ocze-
kujàcym. 

• W tym samym dniu dzieci klas trzecich ze
Szkó∏ Podstawowych nr 82 i 109, na Mszy Âwi´-
tej o godz. 10.30, obchodzi∏y rocznic´ swojej
I Komunii Âwi´tej.

• 25-28 maja goÊciliÊmy w Polsce Papie˝a
Benedykta XVI podczas jego pierwszej zagra-
nicznej pielgrzymki. Wi´cej o pobycie w Polsce
g∏owy koÊcio∏a katolickiego oraz o naszym pa-
rafialnym udziale w pielgrzymce na str. ...........

• 26 maja obchodziliÊmy Dzieƒ Matki. Z tej
okazji w naszym koÊciele o godz. 18 odby∏a si´
specjalna Msza Êw. w intencji wszystkich matek
naszej parafii, zarówno tych ˝yjàcych, jak i tych,
które ju˝ od nas odesz∏y. Na zakoƒczenie Mszy
Êw. Êpiewanà „laurk´” sprezentowa∏a mamom,
a przy okazji równie˝ tatom, Michalina Nowic-
ka z naszej parafialnej scholi. Utwór „Czwarte
przykazanie”, do którego s∏owa napisa∏ Jan
Kaczmarek a muzyk´ Stanis∏aw Tomanek,
wzruszy∏ co niektóre mamy do ∏ez.

CZERWIEC

• 2 czerwca podczas Mszy Êw. o godz. 17.00
(w Kaplicy Dolnej) zostali uroczyÊcie przyj´ci
w poczet Liturgicznej S∏u˝by O∏tarza nowi mi-
nistranci. Jakub Palczewski, Kamil Juda i Jakub
Malicki. Od tego dnia w pe∏ni s∏u˝à Bogu.
Ch∏opców do tej zaszczytnej funkcji przygoto-
wa∏ ich animator Adam Warcho∏, a uroczystego
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przyj´cia dokona∏ o. Wojciech Zió∏ek SJ.
• 3 czerwca 40-osobowa grupa m∏odzie˝y

z naszej parafii wyjecha∏a na Pola Lednickie
ko∏o Gniezna, gdzie odby∏o si´ X Ogólnopol-
skie Spotkanie M∏odych organizowane, jak co
roku, przez dominikanina o. Jana Gór´, które
wed∏ug szacunków organizatorów zgromadzi-
∏o oko∏o 100 tysi´cy uczestników. Pierwsi
uczestnicy zjawiali si´ na Polach Lednickich ju˝
od rana. Ka˝da z grup, po przybyciu na miej-
sce musia∏a zameldowaç si´ w recepcji, gdzie
otrzyma∏a informacj´, do którego sektora si´
udaç. Tam równie˝ wydawane by∏y lednickie
symbole: drewniany krzy˝yk z monogramem
ICHTYS oraz karta TOTUS, wykonana na
wzór karty kredytowej. Uczestnicy spotkania
dostali tak˝e Êpiewniki i Êwiece. Przywozili na-
tomiast ze sobà na Pola Lednickie kamieƒ
z wyrytym na nim w∏asnym imieniem, kartk´
z wypisanymi intencjami modlitewnymi oraz
namalowany na p∏ótnie, chuÊcie lub przeÊcie-
radle wizerunek Chrystusa, który majà „odci-
Êni´ty we w∏asnym sercu”. Zabrali tak˝e obraz
lub portret Jana Paw∏a II, przyjaciela m∏odzie-
˝y. Do godzin popo∏udniowych pod Bramà
Rybà trwa∏o nabo˝eƒstwo „Getsemani”, pod-
czas którego m∏odzi ludzie duchowo przygo-
towywali si´ do wieczornej Eucharystii, szuka-
jàc „drogi w g∏àb siebie”. By∏ to czas indywidu-
alnej modlitwy, spowiedzi oraz adoracji Naj-
Êwi´tszego Sakramentu, który wystawiony zo-
sta∏ w specjalnym namiocie. Po po∏udniu m∏o-
dzi ludzie çwiczyli lednickie Êpiewy i taƒce.
G∏ówne nabo˝eƒstwo rozpocz´∏o si´ o godz.
17 wprowadzeniem relikwii Êw. Wojciecha.
Oko∏o godz. 18.30 uczestnicy wys∏uchali na-
granego wczeÊniej w Watykanie przes∏ania pa-
pie˝a Benedykta XVI, a póêniej wzi´li udzia∏
we Mszy Êw. pod przewodnictwem Prymasa
Polski kard. Józefa Glempa, podczas której ho-
mili´ wyg∏osi∏ metropolita krakowski kard. Sta-
nis∏aw Dziwisz. Oko∏o godz. 21.30 rozpocz´-
∏o si´ nabo˝eƒstwo Drogi Krzy˝owej, podczas
którego mi´dzy sektorami niesiony by∏ krzy˝,
który Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II trzyma∏
w d∏oniach podczas swojej ostatniej Drogi

Krzy˝owej w Wielki Piàtek 2005 roku. Na Po-
la Lednickie przylecia∏ tak˝e papieski helikop-
ter, który krà˝y∏ nad Bramà Rybà 2 czerwca
1997 roku. To z jego pok∏adu Papie˝ Polak po-
zdrawia∏ 15 tys. zebranych tam wówczas m∏o-
dych ludzi i przeprowadzi∏ ich symbolicznie
przez Bram´ Ryb´ w trzecie tysiàclecia. 

• 4 czerwca, w niedziel ,́ biblioteka parafial-
na i parafialny oddzia∏ Akcji Katolickiej zorgani-
zowa∏y w hallu koÊcio∏a i na placu przed koÊcio-
∏em kiermasz ksià˝ek, z którego dochód zosta∏
przeznaczony na zakup nowych ksià˝ek do bi-
blioteki. Uda∏o si´ zebraç 525 z∏. Bóg zap∏aç
wszystkim, którzy wspomogli nasza bibliotek .́

• Jak co roku o tej porze ojciec prowincja∏
wyznaczy∏ prace jezuitów na ca∏y nast´pny rok.
Zgodnie z jego decyzjà od wrzeÊnia prac´ w na-
szej parafii rozpocznie dwóch nowych ksi´˝y: o.
Jan Mazur SJ, który pracowa∏ ju˝ kiedyÊ w na-
szej parafii, a tak˝e o. Jakub Cebula SJ, znany
z wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y
oraz z „kol´dy”, w której pomaga∏ nam wielo-
krotnie. 

Po 7 latach pracy w naszej parafii odcho-
dzi na placówk´ do Bytomia nasz duszpasterz
dzieci o. Andrzej Nowak SJ. B´dzie on z nami
jeszcze przez ca∏e wakacje, ale ju˝ teraz zapra-
szamy na Msz´ Âwi´tà dzi´kczynnà za wszyst-
kie lata jego pracy w naszej parafii (w niedzie-

l´ 18 czerwca, o godz. 10.30 w koÊciele gór-
nym). W tym dniu nie b´dzie Mszy Êw. dzie-
ci´cej w kaplicy dolnej. Wszystkie dzieci i ro-
dziców zapraszamy do wspólnej modlitwy
w intencji o. Andrzeja. 

• W niedziel´, 11 czerwca, przypada∏ jubi-
leusz 50-lecia kap∏aƒstwa ksi´dza Aleksego
Blocka, proboszcza zaprzyjaênionej z nami
parafii Êwi´tych Ewaldów z Dortmundu. Z tej
racji wys∏aliÊmy ks. Blockowi list z ˝yczeniami
od naszej parafii; wszyscy, którzy chcieli przy-
∏àczyç si´ do tych ˝yczeƒ mogli to zrobiç sk∏a-
dajàc swój podpis pod listem przy wyjÊciu
z koÊcio∏a po ka˝dej Mszy Êw. (podpisy para-
fian zaj´∏y ca∏e dziesi´ç stron). W dniu imienin
Szanownego Jubilata uczestniczyliÊmy we
Mszy Êw. odprawionej w jego intencji, o godz.

10.30 w górnym koÊciele. 
• Dzi´kujàc za dotychczasowà hojnoÊç

i ofiarnoÊç parafian o. Proboszcz poinformo-
wa∏, ˝e w drugà niedziel´ maja zebrano na ta-
c´ kwot´ 8.595 z∏ z przeznaczeniem na kon-
tynuacj´ prac remontowych w naszej Êwiàty-
ni parafialnej, domu katechetycznym i domu
zakonnym.

•11 czerwca kazania na wszystkich
Mszach Âwi´tych wyg∏osi∏ jezuita, o. Tadeusz

Kasperczyk SJ, misjonarz na Madagaskarze.
Przy wyjÊciu z koÊcio∏a zbiera∏ on do puszek
ofiary na potrzeby swojej misji. 

WKRÓTCE

• 18 czerwca podczas Mszy Êw. o godzi-
nie 10.30 (nie b´dzie Mszy Âw w kaplicy dol-
nej) odb´dzie si´ po˝egnanie o. Andrzeja
Nowaka SJ.

• Wmiesiàcu czerwcu planowane jest
przyj´cie nowych lektorów i podsumowujàce
spotkanie o. proboszcza z katechetami. 30
czerwca odb´dzie si´ ostatnie w tym roku
szkolnym posiedzenie Rady Parafialnej.

• W dniach 1-16 lipca na wakacyjny wy-
poczynek wyjadà dzieci z naszej parafii. Wy-
poczynek zorganizowali niezawodni nasi
duszpasterze o. Stanis∏aw TabiÊ SJ i o. An-
drzej Nowak SJ. Dzieci wyje˝d˝ajà w Beskid
Sàdecki do miejscowoÊci Brzezna. Natomiast
od 16 do 31 lipca wypoczywaç w tym samy
miejscu b´dzie m∏odzie˝ formacji MAGIS.

• W dniach 15-23 lipca odb´dà si´
w Âwi´tej Lipce siódme ju˝ Jezuickie Dni
M∏odzie˝y, czyli obóz formacyjno-wypo-
czynkowy dla m∏odzie˝y maturalnej i akade-
mickiej z oÊrodków jezuickich w ca∏ej Polsce.
Tegoroczna edycja JDM-u odbywaç si´ b´-
dzie pod has∏em: „Jeden za wszystkich, wszy-
scy za jednego”, i traktowaç b´dzie o przygo-
dzie przyjaêni. Zapraszamy i goràco zach´ca-
my wszystkich maturzystów i studentów do
udzia∏u. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç na
stronie internetowej www.jezuici.pl/jdm lub
od naszych Duszpasterzy.
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