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KALENDARIUM kwiecieƒ 2007 – czerwiec 2007
KWIECIE¡
1 kwietnia, Niedziela Palmowa
• Rozpocz´liÊmy uroczyste obchody M´ki i Zmartwychwstania Paƒskiego. Panie z ˚ywego Ró˝aƒca
i Apostolstwa Modlitwy, jak co roku, przygotowa∏y
na t´ okazj´ pi´kne, kolorowe palmy. Ofiary z∏o˝one przy ich zakupie, przeznaczone na remont
naszego koÊcio∏a, wynios∏y 3.820z∏. Wi´cej na temat naszych Êwiàtecznych obchodów – wewnàtrz
numeru.
• Ukaza∏ si´ drugi w tym roku, Êwiàteczny numer
„G∏osu Pocieszenia”. Mo˝na go by∏o nabyç m.in.
przy stoisku z prasà katolickà, które od 1 kwietnia
znajduje si´ w nowym miejscu, w pi´knie odnowionym korytarzu przy bibliotece parafialnej.
• Na placu przed koÊcio∏em by∏y rozdawane bia∏e
wstà˝eczki – symbol ∏àcznoÊci z naszym ukochanym papie˝em Janem Paw∏em II, które – podobnie,
jak w tamtych niezapomnianych kwietniowych dniach – towarzyszy∏y nam, pobudzajàc serca do
wdzi´cznoÊci i nadziei, b´dàc znakiem jednoÊci.
Serdeczne podzi´kowania nale˝à si´ przygotowujàcym je Ani Ciesielskiej, Marysi Czykaluk, Joasi Nowickiej i Paulinie KoÊcielskiej.

• Komitet Charytatywny dzi´kuje wszystkim, którzy
przyniesionymi produktami wspomogli Êwiàtecznà
zbiórk´ dla najbardziej potrzebujàcych. Odzew na
apel Komitetu by∏ bardzo du˝y – parafianie przez
ca∏à Niedziel´ Palmowà sk∏adali do koszów wystawionych przed koÊcio∏em liczne artyku∏y spo˝ywcze. Zbiórka przynios∏a 550 kg cukru, 222 kg ry˝u,
476 opakowaƒ makaronu, 333 butelki oleju, 590
konserw a tak˝e 170 innych produktów. Cz´Êç ˝ywnoÊci zosta∏a rozdana potrzebujàcym jeszcze przed
Êwi´tami, resztà b´dà wspomagani ubodzy i potrzebujàcy przez ca∏y rok. Korzystajàc z okazji dzi´kujemy w∏aÊcicielowi piekarni z ul. Odkrywców, p. Ryszardowi Grabarczykowi, za chleb i ciasta.

w ca∏ej liturgii KoÊcio∏a, czyli Âwi´te Triduum Paschalne. Plan obchodów zosta∏ m.in. umieszczony
na kolportowanych od niedzieli ulotkach. Âwi´ta
Paschalne to szczególna okazja do doÊwiadczenia
Bo˝ej mi∏oÊci i mi∏osierdzia w sakramencie pojednania. Nasi kap∏ani z wielkà ofiarnoÊcià i wytrwa∏oÊcià s∏u˝yli nam w konfesjona∏ach przez ca∏y Wielki
Tydzieƒ – zarówno rano, jak i po po∏udniu.

23 kwietnia, poniedzia∏ek

9 kwietnia, Poniedzia∏ek Wielkanocny
• Ofiary z∏o˝one na tac´ przeznaczone by∏y na potrzeby kszta∏càcej jezuitów Wy˝szej Szko∏y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
Zebrano 8.520z∏.
15 kwietnia, niedziela
• Pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu jest
w KoÊciele Êwi´towana jako Âwi´to Bo˝ego Mi∏osierdzia. Z tej racji o godz. 15.00 w górnym koÊciele
odby∏o si´ nabo˝eƒstwo w Godzin´ Mi∏osierdzia,
które zgromadzi∏o licznych wiernych.
• Do koÊcio∏a mo˝na by∏o przynieÊç kartonowe
skarbonki, do których przez ca∏y Wielki Post odk∏adaliÊmy ofiary dla najbiedniejszych. Ja∏mu˝na wielkopostna, na którà z∏o˝y∏y si´ równie˝ datki do
skarbony na pó∏pi´trze, wynios∏a 5.151z∏. Pieniàdze
te zostanà przeznaczone na wsparcie najubo˝szych
rodzin naszej parafii. JednoczeÊnie prosimy, aby
adresy osób b´dàcych w potrzebie zg∏aszaç do komitetu charytatywnego, do Kawiarenki parafialnej
lub bezpoÊrednio do o. Proboszcza.
16 kwietnia, poniedzia∏ek
• Jak co miesiàc, w górnym koÊciele o godz. 20.00,
wspólnie czuwaliÊmy na modlitwie w intencji Ojca
Êw. Benedykta XVI oraz w intencji rych∏ej beatyfikacji Jana Paw∏a II.
19 kwietnia, czwartek
• BezpoÊrednio po Mszy Êw. wieczornej odby∏y si´
kolejne zaj´cia naszej Parafialnej Akademii RozmaitoÊci. Tym razem poprowadzi∏a je mgr in˝. Jolanta
Kochanowska z wroc∏awskiego Ogrodu Botanicznego. Szerzej o prelekcji „Spotkajmy si´ z pnàczami” – wewnàtrz numeru.

• W uroczystoÊç Êw. Wojciecha, g∏ównego patrona
Polski, obchodziliÊmy imieniny naszego Proboszcza, o. Wojciecha Zió∏ka SJ. Wszyscy, którzy chcieli
si´ wspólnie pomodliç za Solenizanta zgromadzili
si´ na Mszy Êw. o godz. 18.00.
28 kwietnia – 2 maja
• Grupa m∏odzie˝y naszej parafii z o. Proboszczem
na czele goÊci∏a w zaprzyjaênionej z nami parafii
Âwi´tych Ewaldów w Dortmundzie. Sprawozdanie
z wyjazdu do Niemiec – wewnàtrz numeru.
29 kwietnia, niedziela
• O 19.00 odby∏a si´ w górnym koÊciele konferencja poÊwi´cona zagadnieniu uzale˝nienia od pornografii pt. „Od zniewolenia do wyzwolenia”. Konferencji red. Grzegorza Górnego z czasopisma
„Fronda” wys∏ucha∏o ok. 80 osób. Przed i po spotkaniu, podczas Mszy Êw. o godz. 18.00 i 20.00,
bardzo ˝ywio∏owo grali i Êpiewali cz∏onkowie goszczàcej ju˝ wczeÊniej u nas Wroc∏awskiej Diakonii
Muzycznej – wspó∏organizatora konferencji. Rozmowa z red. Górnym – wewnàtrz numeru.
30 kwietnia, poniedzia∏ek
• BezpoÊrednio po Mszy Êw. wieczornej osoby, które
podj´∏y si´ dzie∏a duchowej adopcji dzieci nienarodzonych, modli∏y si´ podczas adoracji w intencji
obrony pocz´tego ˝ycia.

20-22 kwietnia

MAJ

2 kwietnia, poniedzia∏ek
• W 2. rocznic´ Êmierci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
parafianie zebrali si´ na dzi´kczynnym czuwaniu
modlitewnym o godz. 20.00, które zakoƒczy∏o si´
uroczystà Mszà Âwi´tà odprawionà w godzin´ jego
Êmierci. Wielu parafian przynios∏o ze sobà znicze,
które po mszy zapalili na placu przed koÊcio∏em.
5-8 kwietnia, Triduum Paschalne,
Niedziela Zmartwychwstania Paƒskiego
• W Wielki Czwartek rozpoczà∏ si´ najÊwi´tszy czas

Nowicka, której Êpiewem zachwyci∏ si´ sam metropolita ∏ódzki abp W∏adys∏aw Zió∏ek. Na liÊcie laureatów znalaz∏o si´ te˝ rodzeƒstwo Wojciechowskich
– Pawe∏ek otrzyma∏ w grupie najm∏odszych wyró˝nienie, a Joanna w kategorii Êredniej zaj´∏a III
miejsce.

Wielkim sukcesem dzieci z naszej parafii zakoƒczy∏
si´ XX Ogólnopolski, a XII Mi´dzynarodowy Dzieci´cy Festiwal Piosenki i PieÊni Religijnej ¸ódê
2007. W grupie starszej II miejsce zaj´∏a Michalina

3 maja, czwartek
• W uroczystoÊç Matki Bo˝ej Królowej Polski, ustanowionà w rocznic´ proklamowania przez Sejm
Rzeczypospolitej pami´tnej Konstytucji, na cz´Êci
domów naszej parafii zawis∏y flagi narodowe. Za
niepodleg∏oÊç ojczyzny i wolnoÊç dzi´kowaliÊmy
Panu Bogu podczas Mszy Êw. odbywajàcych si´ wg.
niedzielnego porzàdku oraz w trakcie nabo˝eƒstwa
majowego (odprawianego w miesiàcu poÊwi´conym Maryi codziennie).
6 maja, niedziela
• Ojciec Proboszcz, dzi´kujàc za dotychczasowà
c.d. str 19
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G∏os Pocieszenia

Czerwcowe
serdecznoÊci

Szanowni Paƒstwo!

Kochani! Ile˝ to pi´knych s∏ów powiedziano o maju? Ile˝ wierszy, piosenek,
przys∏ów, tradycji? ˚e miesiàc mi∏oÊci, ˝e miesiàc maryjny, ˝e miesiàc zakochanych itd. Czerwiec przy maju wydaje si´ byç ubogim krewnym, a przecie˝ ˝aden inny miesiàc, ˝aden inny czas nie jest tak przepe∏niony ciep∏em,
czu∏oÊcià i serdecznoÊcià. I nie chodzi tu tylko o Dzieƒ Dziecka i Dzieƒ
Ojca. Równie˝ w tym najg∏´bszym, duchowym wymiarze czerwiec to czas
szczególny.
To czas kultu cia∏a. ˚e brzmi skandalicznie? O wiele wi´kszy skandal wywo∏ujemy –
jako chrzeÊcijanie – twierdzàc, ˝e chodzi
o kult Boskiego Cia∏a. Bo przecie˝ có˝ to
za marny Bóg, który ma cia∏o? Czemu – pytajà nas – nie macie Boga „jak Pan Bóg
przykaza∏”, którego nie widaç, którego nie
mo˝na pojàç ani dotknàç? Bóg z cia∏em
i z cia∏a od dwóch tysi´cy lat jest „zgorszeniem dla ˚ydów i g∏upstwem dla pogan, dla
nas zaÊ Chrystusem, mocà Bo˝à i màdroÊcià Bo˝à”. Bo nasz Bóg przyjà∏ cia∏o i sta∏
si´ cz∏owiekiem, takim jak my. Czu∏ cia∏em,
postrzega∏ cia∏em, cia∏em okazywa∏ czu∏oÊç
i mi∏oÊç, gestami cia∏a komunikowa∏ si´
z innymi, cia∏em cierpia∏ i cia∏em nas zbawi∏. Dzi´ki cia∏u nic, co ludzkie nie jest Mu
obce. Dlatego nas rozumie, dlatego jest
nam bliski i nas kocha, dlatego nigdy z nas
nie zrezygnowa∏. Jest za co dzi´kowaç. Jest
co czciç. Kult Boskiego Cia∏a i naszego
ludzkiego te˝.
Czerwiec to czas dla Serca i czas serca.
„Najlepiej widzi si´ tylko sercem” i tak w∏aÊnie patrzy na nas Pan Jezus. Dostrzega
ka˝dà odrobin´ dobra, widzi w nas pi´kno,
którego sami nie dostrzegamy i kocha bezwarunkowo: na zawsze, bez wzgl´du na
wszystko, najgor´cej. Nasz Bóg nie jest
bezdusznym transcendentnym bytem. Nasz
Bóg ma Serce i przemawia nam z Serca do
serca. Tylko sercem mo˝na Go przyjàç
i zrozumieç, tylko On mo˝e nauczyç nasze
serca wdzi´cznoÊci i mi∏oÊci. Panie i Panowie: czerwiec to czas serca!

BLACK

List do redakcji

Pragn´ po raz kolejny z∏o˝yç serdeczne
podzi´kowanie za zrozumienie i ˝yczliwoÊç
wobec mojej proÊby o zamieszczenie na ∏amach wydawanego przez Paƒstwa Pisma
informacji o Korespondencyjnym Kursie
Biblijnym.
Chcia∏bym, te˝ ponowiç swoja proÊb´,
jeÊli jest ona oczywiÊcie do spe∏nienia, abyÊcie Paƒstwo zechcieli w dogodnym dla siebie czasie ponownie umieÊciç na ∏amach
redagowanego Pisma za∏àczonà informacj´
o organizowanym przez Wydzia∏ Pedagogiczny „Ignatianum” Korespondencyjnym
kursie Biblijnym. Czas, w którym ona si´
pojawi, nie odgrywa wi´kszej roli, jako ˝e
kurs rozpoczyna si´ przynajmniej kilka razy
w ciàgu roku.
Serdecznie pozdrawiam. Szcz´Êç Bo˝e
i Bóg zap∏aç!
Z wyrazami szacunku
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ
Prorektor Wy˝szej Szko∏y
Filozoficzno-Pedagogicznej
IGNATIANUM w Krakowie

Informacja o Korespondencyjnym
Kursie Biblijnym

A potem? A potem b´dà wakacje. „Na
pewno mam racj´, wakacje b´dà znów”. Ale
jeszcze wczeÊniej zapraszamy na parafialny
piknik, czyli coÊ dla cia∏a i coÊ dla serca.
Âwie˝utkie swojskie kie∏baski z grilla i rodzinne radoÊci, domowe ciasto i koncert
dzieci´cej piosenki. A przede wszystkim
serdeczna i ludzka atmosfera, bo jak tu nie
byç ludzkim i serdecznym w miesiàcu,
w którym Pan Bóg dzieli si´ z nami Swoim
Cia∏em i otwiera dla nas Swoje serce? Jak
mo˝na nie chcieç odpowiedzieç na takà Boskà serdecznoÊç?
Reklama mówi: „Oby nigdy nie zabrak∏o
Ci czasu, by okazaç uczucia”. Czasu jest du˝o, bo czerwiec dopiero si´ zaczà∏.
Âl´ serdecznoÊci!
W-ojciec-h Zió∏ek SJ

G∏os Pocieszenia

Wydzia∏ pedagogiczny Wy˝szej Szko∏y
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie organizuje Korespondencyjny
Kurs Biblijny. Celem kursu jest lepsze poznanie ksiàg Pisma Êw. W kursie mo˝e braç
udzia∏ ka˝dy zainteresowany Pismem Êw.
Dodatkowe informacje mo˝na otrzymaç,
a tak˝e sk∏adaç zg∏oszenia uczestnictwa
w kursie pod adresem:
http://www.ignatianum.edu.pl/pedagogika/
albo:
zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignataianum.edu.pl
bàdê droga listowà:
ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
z dopiskiem: „Kurs Biblijny”
Organizatorzy kursu proszà o do∏àczanie do korespondencji koperty z podanym
adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.
3

BLACK

o. Jan O˝óg SJ

Chleb nasz powszedni

Ewangelia uczy nas wielu rzeczy, tak˝e tego, ˝e mamy obowiàzek szanowaç Bo˝y dar codziennego chleba. Oto
Aposto∏owie „mimo zm´czenia ca∏odziennym utrudzeniem“ na rozkaz Jezusa samego biorà kosze i idà w t∏um, by
z ogromnym uszanowaniem pozbieraç porzucone przez jedzàcych resztki chleba i ryb. Âwi´ty Jan Ewangelista, który
opisuje t´ samà scen´, dodaje, ˝e Pan Jezus powiedzia∏ do Aposto∏ów: Zbierzcie resztki, które pozosta∏y, aby nie
zgin´∏y.
Ludzie biedni w przeró˝ny sposób okazywali na zewnàtrz szacunek dla chleba.
Znaczyli go znakiem krzy˝a przed napocz´ciem, ca∏owali z uszanowaniem, gdy
upad∏ na ziemi´ (przypadkiem jakimÊ raczej, ni˝ wskutek umyÊlnego dzia∏ania),
wreszcie – jeÊli by∏ w domu – ustawiali go
na stole w eksponowanym miejscu, jako
wielki dar Bo˝y. A jaka˝ to pe∏na wdzi´cznoÊci radoÊç nape∏nia∏a, g∏ównie wiejskie
domy, gdy si´ po ˝niwach pojawia∏ na stole pierwszy bochenek chleba! Nic dziwnego, ˝e starym obyczajem, to w∏aÊnie w czasie do˝ynek kwiatami i zio∏ami zdobiony
bochenek chleba w´drowa∏ i w´druje a˝
przed o∏tarz, na którym si´ sprawuje Msza
Âwi´ta.
Ten wielki szacunek dla chleba tkwi korzeniami g∏´biej, ni˝ by si´ to na pierwszy
rzut oka wydawa∏o. Bo nam si´ nieraz wydaje – i ró˝ni ludzie przez wiele ostatnich
lat próbowali w nas to doÊç skutecznie
wmówiç – ˝e to groêba g∏odu i wydarzenia
zwiàzane z przednówkiem spowodowa∏y
ten niemal ba∏wochwalczy kult chleba. Jest
w tym troch´ prawdy, bo przecie˝ ludzie,
którzy prze˝ywali rzeczywisty g∏ód, szacunkiem wielkim otaczajà ka˝dà czàstk´
chleba nawet wtedy, gdy sami sà niewierzàcy.
Ale nie jest to jeszcze ca∏a prawda. Szacunek dla ka˝dej okruszyny chleba korzeniami
si´ga g∏´boko w ˝ycie religijne cz∏owieka.
Wskazujà ju˝ na to bardzo stare pogaƒskie
praktyki, które czynnoÊç jedzenia zawsze
∏àczy∏y z kultem religijnym i z pewnymi
formami sk∏adania ofiar. Ze Starego Testamentu wystarczy wspomnieç chleby pok∏adane w Êwiàtyni, które jeÊç mogli tylko
kap∏ani. W chrzeÊcijaƒstwie przerodzi∏o
si´ to ju˝ w modlitw´ przed jedzeniem i po
jedzeniu.
A z Nowego Testamentu? Oto Jezus
Chrystus, Syn Bo˝y, przyjmuje ludzkie cia∏o
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i najpierw je karmi przez ponad trzydzieÊci
lat zwyczajnym ludzkim chlebem. Jest to
wydarzenie tak powszednie, ˝e najcz´Êciej
uchodzi naszej uwadze. A przecie˝ w tym
jednym jedynym wypadku jest to wydarzenie o niezwyk∏ym wprost znaczeniu. I nie
o to wcale idzie, ˝e Zbawiciel móg∏ dla siebie bez trudu wynaleêç jakiÊ inny pokarm
albo, ˝e móg∏ wcale pokarmu nie przyjmowaç, jest przecie˝ Bogiem i za swego ziemskiego ˝ycia móg∏ si´ tak czy inaczej przy
˝yciu ziemskim utrzymaç. Znamienne jest
to, ˝e to Cia∏o, które Syn Bo˝y przyjà∏
z Maryi Dziewicy, rozwija∏o si´ dzi´ki pokarmowi i ˝e to samo Cia∏o Jezusowe sta∏o
si´ w koƒcu dla nas samych Chlebem ˝ywym, Pokarmem niebieskim. To nie przypadek, ˝e podczas Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus wzià∏ do r´ki chleb, ˝e nad chlebem odmówi∏ b∏ogos∏awieƒstwo, o tym
samym dok∏adnie Chlebie powiedzia∏, ˝e
jest on ju˝ Jego Cia∏em, i nakaza∏ Aposto∏om, by sami ten Chleb jedli i ˝eby to, co
On sam w ich obecnoÊci uczyni∏, oni dla
innych i w obecnoÊci innych czynili na Jego
pamiàtk´. Do tego wydarzenia zmierza∏o
ca∏e ˝ycie Jezusa. To wydarzenie jest szczytem Jego dzia∏alnoÊci – ∏àcznie z ofiarnà
Êmiercià Zbawiciela i Jego chwalebnym
zmartwychwstaniem.
Cud rozmno˝enia chleba – jak go opisuje czwarta Ewangelia – jest pierwszym etapem przygotowania ludzi na to, co si´ sta∏o
w Wieczerniku. Od tego czasu Zbawiciel
zaczyna wszystkim jawnie obiecywaç, ˝e
da im chleb inny, nikomu dotàd nieznany,
˝e b´dzie to pokarm powodujàcy ca∏kiem
inne skutki ni˝ manna, którà otrzymywali
Izraelici na pustyni. Nie wszyscy te wypowiedzi dobrze rozumieli, a wielu z tych,
którzy byli na dobrej drodze do zrozumienia, odesz∏o zgorszonych lub przera˝onych. Ci jednak, którzy mimo wszystko
G∏os Pocieszenia

pozostali przy Jezusie, otrzymali do ràk
przedziwny Chleb: Cia∏o Jezusa, BogaCz∏owieka, które si´ dawniej mog∏o rozwijaç i wzrastaç dzi´ki temu samemu pokarmowi, sprawiajàcemu wzrost i rozwój
naszego cia∏a – dzi´ki chlebowi.
ChrzeÊcijanie zawsze ten zwiàzek dostrzegali i rozumieli go od czasów najdawniejszych – Êwiadczà o tym najlepiej wydarzenia opisane w Ewangeliach zwiàzane
z cudem rozmno˝enia chleba – i w∏aÊnie
dlatego tak wielkim szacunkiem otaczali
ka˝dà reszt´ chleba. Wielu z nich zna∏o
osobiÊcie Jezusa z Nazaretu i wiedzia∏o, ˝e
to chleb codzienny przecie˝ przekszta∏ca∏
si´ w Jego rzeczywiste Cia∏o, a mog∏o si´
to dokonaç dzi´ki zwyczajnym procesom
biologicznym. Podczas ka˝dej Mszy Âwi´tej ten sam codzienny chleb mocà Bo˝à
przemienia si´ w rzeczywiste Cia∏o Jezusa,
które si´ staje naszym Pokarmem na ˝ycie
wieczne.
Âwi´to Bo˝ego Cia∏a, s∏usznie nazwane
w odnowionej liturgii uroczystoÊcià NajÊwi´tszego Cia∏a i Najdro˝szej Krwi
Chrystusa, niech dla nas wszystkich b´dzie sposobnoÊcià do dzi´kczynienia za
ten niezwyk∏y Bo˝y dar. Niech nam jednak
tak˝e podpowie najlepszy sposób na podzielenie si´ naszym zwyczajnym chlebem
z tymi wszystkimi w naszej bliskoÊci, którzy
go majà niewiele albo wcale go nie majà.
Tak, jak nasz Pan trzymany przez siebie
w r´ce zwyczajny, ˝ydowski chleb przemieni∏ w swoje ˝ywe Cia∏o, tak my nasz mniej
lub wi´cej smaczny kawa∏ek chleba umiejmy przemieniç na nasze ˝ywe serca.
Górale na Podhalu w Wigili´ Bo˝ego Narodzenia Êpiewajà kol´d´, w której refren
wo∏a: „samiutki nikt nie mo˝e ostaç dziÊ“.
Niech i w Bo˝e Cia∏o nikt nie pozostanie
samiutki! Niech tak˝e nikt nie pozostanie
g∏odny!

BLACK

Z radoÊcià informujemy, ˝e dnia

17 czerwca, w godz. 15.00-19.00
w nie królewskich ogrodach przykoÊcielnych odb´dzie si´

I Parafialny
Festyn Rodzinny!!!
W programie m.in.
– grillowanie
– zabawy i konkursy dla dzieci i rodzin
– wyst´py estradowe i karaoke
– loterie fantowe z cennymi nagrodami
– licytacja r´kodzie∏
– mecz pi∏ki no˝nej i turniej siatkówki
– degustacja ciast
– bliskie spotkania z jezuitami
– kiermasz WAM-u
oraz wiele, wiele innych atrakcji

UWAGA nr 1!
ObecnoÊç obowiàzkowa
(honorowane b´dà jedynie zwolnienia,
wystawione w∏asnor´cznie przez o. Proboszcza)
UWAGA nr 2!
Prosimy Parafian o przygotowanie ciast bez kremów
(b´dà przyjmowane w kawiarence od godz. 10.00)
G∏os Pocieszenia
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Stacja III

Pomoc Liturgicznej S∏u˝by O∏tarza
„w powstaniu, z pierwszego upadku”
Panie Jezu, ci´˝ar krzy˝a sprawi∏, ˝e upad∏eÊ
na ziemi´. Ci´˝ar naszego grzechu, ci´˝ar naszej pychy, przewróci∏ Ci´.
Cz∏owiek upad∏ i ciàgle upada: cz´sto staje
si´ karykaturà samego siebie, nie jest ju˝ obrazem Boga, ale szyderstwem ze Stworzyciela.
Upadek Jezusa pod krzy˝em nie jest tylko
upadkiem cz∏owieka-Jezusa, wyczerpanego
od biczowania. Istnieje g∏´bsze znaczenie tego
upadku, jak mówi nam Êw. Pawe∏ w LiÊcie do
Filipian: „On, istniejàc w postaci Bo˝ej, nie
skorzysta∏ ze sposobnoÊci, aby na równi byç
z Bogiem, lecz ogo∏oci∏ samego siebie, przyjàwszy postaç s∏ugi, stawszy si´ podobnym do
ludzi. A w zewn´trznym przejawie, uznany za
cz∏owieka, uni˝y∏ samego siebie, stawszy si´
pos∏usznym a˝ do Êmierci – i to Êmierci krzy˝owej.“ (Flp 2, 6-8). W upadku Jezusa pod
ci´˝arem krzy˝a widzimy sens ca∏ego Jego ˝ycia: jego dobrowolne uni˝enie, które podnosi
nas z g∏´bi naszej pychy.
Podczas drogi krzy˝owej ulicami naszej parafii, która odby∏a si´ 30 marca, ka˝da z poszczególnych grup parafialnych, mia∏a przygotowaç rozwa˝anie do wybranej stacji. Stacj´ III,
mieli przygotowaç ministranci oraz lektorzy.
Jako pokorni s∏u˝àcy Pana, staraliÊmy si´
pomóc powstaç um´czonemu Jezusowi. StaraliÊmy si´ wesprzeç Jezusa si∏à naszych mi´Êni. Lecz czy nam si´ uda∏o? Jak˝e mo˝emy
równaç swojà po∏àczonà si∏´ z si∏à Chrystusa?
Jak? Jednak mimo wszelakich trudów i znojów staraliÊmy si´. StaraliÊmy si´ równie˝
uÊwiadomiç wszystkim uczestniczàcym w nabo˝eƒstwie, a tak˝e sobie, jak grzech potrafi
przewróciç Pana. Pragn´liÊmy uÊwiadomiç
wszystkim, jak z∏y uczynek potrafi zachwiaç.
ChcieliÊmy ukazaç, jak grzech niszczy i poni˝a.
Jednak czy si´ nam uda∏o? Czy mo˝emy liczyç
na sukces, skoro sami jesteÊmy ludêmi? Ludêmi, którym grzech nie jest obcy. Czy zwyci´˝yliÊmy? Dla niektórych byç mo˝e „tak”, dla
innych „nie”.
Nie zwa˝ajàc jednak na rezultat, sami powzi´liÊmy wyzwanie – daç przyk∏ad pomocy
Chrystusowi. Jak i inni, przyj´liÊmy na swoje
barki krzy˝ Chrystusowy. I choç przez krótki
czas, to jednak z wielkà satysfakcjà, rozdzieliliÊmy ci´˝ar drzewa, mi´dzy siebie.
Przemys∏aw ZARZECZNY
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Bogumi∏ Nowicki

Droga nowà trasà

Droga krzy˝owa podà˝ajàca ulicami parafii zbli˝a si´ do skrzy˝owania ulic In˝ynierskiej i Budowlanej. W jednym z okien kobieta zaintrygowana g∏osami p∏ynàcymi z przenoÊnej tuby ods∏ania firank´, ale po chwili poÊpiesznie znika. Czy˝by uciek∏a przed t∏umnà manifestacjà ˝ywej wiary? Po chwili firanka uchyla si´ ponownie.
W oknie ta sama kobieta z dzieckiem na r´ku. I to chyba ca∏y komentarz do wydarzenia, w którym uczestniczyliÊmy w piàtek poprzedzajàcy Wielki Tydzieƒ.
W tym roku Rada Parafialna zaproponowa∏a zmian´ dotychczasowej trasy naszej tradycyjnej drogi krzy˝owej, która dotychczas podà˝a∏a g∏ównie wÊród domków jednorodzinnych. PostanowiliÊmy towarzyszyç Chrystusowi w jego drodze na Golgot´, idàc przede
wszystkim wÊród naszych parafialnych blokowisk. Sporà nowoÊcià, b´dàcà równoczeÊnie
najwi´kszym znakiem zapytania, by∏o zakoƒczenie drogi krzy˝owej daleko od Êwiàtyni –
na ul. Odkrywców, przy parku. DziÊ – mimo
d∏u˝szej trasy oraz niedogodnoÊci, którà by∏a
koniecznoÊç powrotu do domu z odleg∏ego
miejsca, mo˝emy byç chyba zgodni, ˝e pomys∏ by∏ dobry. Najbardziej cenna i budujàca
wydaje si´ nadspodziewanie du˝a frekwencja
wiernych, bioràcych bezpoÊredni udzia∏ w nabo˝eƒstwie oraz ogromne zainteresowanie
osób postronnych. Wielu z nich uczestniczy∏o
w rozwa˝aniach niektórych stacji z okien czy
balkonów, wielu przy∏àczy∏o si´ do nas w trakcie pokonywania kolejnych „stopni” w kierunku Golgoty.
Nowa trasa by∏a sporym wyzwaniem,
zw∏aszcza dla osób bezpoÊrednio zaanga˝owanych w organizacj´. Wst´pnie zaproponowane miejsca postoju na kolejne stacje drogi
krzy˝owej by∏y na bie˝àco korygowane. StaraliÊmy si´ zatrzymywaç w miejscach, w których
mo˝liwie najwi´cej wiernych b´dzie mog∏o
otoczyç stawiany krzy˝, najlepiej pod Êwiecàcà
latarnià, aby mo˝na by∏o bez trudu przeczytaç
rozwa˝anie. Tam gdzie to by∏o niemo˝liwe
z odsieczà spieszy∏ nasz o. Proboszcz, który
zaprawiony w akademickich bojach zaopatrzy∏ si´ w dwie latarki. Uda∏o si´ nam do
przenoÊnej tuby pod∏àczyç a˝ cztery mikrofony, z których jeden – tu˝ przed rozpocz´ciem
– odmówi∏ pos∏uszeƒstwa. Procentowo wi´c
wynik nale˝y uznaç za satysfakcjonujàcy, tym
bardziej, ˝e uda∏o si´ dzi´ki temu spe∏niç marzenie o. Wojciecha, który zabiega∏ o godnà
opraw´ Êpiewno-muzycznà. Po∏àczone si∏y
G∏os Pocieszenia

dzieci´cej scholi i zespo∏u m∏odzie˝owego,
wyposa˝one w gitary i specjalnie przygotowane na tà okazj´ Êpiewniki, stan´∏y na wysokoÊci zadania, podobnie jak grupy parafialne,
które przygotowa∏y w∏asne, g∏´bokie i osobiste rozwa˝ania. Fantastycznie spisa∏à si´ policja i Stra˝ Miejska, których funkcjonariusze
zabezpieczali procesj´ na ka˝dym skrzy˝owaniu oraz bezpiecznie przeprowadzili nas przez
jeden z najbardziej ruchliwych traktów miasta
– ul. Hallera. Niesamowity klimat i koloryt zapewni∏a Liturgiczna S∏u˝ba O∏tarza, która
oÊwietla∏a drog´ pochodniami, nieoceniona
by∏a pomoc panów, stawiajàcych i k∏adàcych
krzy˝ mi´dzy kolejnymi stacjami.
Droga krzy˝owa ulicami miasta nie jest tak
g∏´boko wpisana w tradycj´ Polski jak np. procesja Bo˝ego Cia∏a. Zatem cz´sto jeszcze dziwi (a co to za pochód? – zapyta∏a jedna pani),
zawstydza (zbli˝ajàcy si´ korowód ludzi
z krzy˝em przep´dzi∏ m∏odzie˝ pijàcà na ∏awce piwo), onieÊmiela (pan na ul. ˚eglarskiej
w poÊpiechu zas∏ania∏ ˝aluzje we wszystkich
oknach swojego domu). Dla wielu jest tak˝e
oboj´tna, jak np. dla podchmielonych m´˝czyzn na al. Pracy, którzy nie baczàc na idàcych ludzi i ksi´˝y, wyzywali si´, szarpali,
a w koƒcu jeden zdzieli∏ drugiego g∏owà
w twarz. – I oto mamy chocia˝ skrawek prawdziwej drogi krzy˝owej – mówi∏ ks. Proboszcz, przypomniawszy, ˝e przecie˝ idàcy
z krzy˝em na Golgot´ Chrystus dla wi´kszoÊci mu wspó∏czesnych by∏ tylko jednym z kolejnych z∏oczyƒców, prowadzonych na Êmierç.
Wielu Go w ogóle nie zauwa˝y∏o, wielu wyszydza∏o, wielu opluwa∏o i z∏orzeczy∏o. Nam,
uczestnikom drogi krzy˝owej, chyba najbli˝ej
by∏o do rzymskich ˝o∏nierzy. Podobnie jak oni
szliÊmy z Chrystusem na Golgot´ i „przymusiliÊmy” wielu postronnych (jak oni Szymona
Cyrenejczyka), aby stali si´ mimo woli uczestnikami jednego z najwa˝niejszych aktów zbawienia.

Niedziela Palmowa (M´ki Paƒskiej)

Dla upami´tnienia wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, Msz´ Êw. o godz. 10.30 poprzedzi∏a procesja
z prawdziwymi liÊçmi palmowymi, niesionymi
przez cz∏onków Drogi Neokatechumenalnej, którzy akurat tego dnia, na zakoƒczenie pewnego
etapu formacji, otrzymali je z ràk o. Proboszcza,
aby ze Êpiewem „hosanna” na ustach iÊç odwa˝nie do ludzi i g∏osiç chwa∏´ Bo˝à. Podczas Mszy
Êw. cz∏onkowie neokatechumenatu dokonali
uroczystego wyznania wiary na stopniach o∏tarza, a swoim radosnym Êpiewem w trakcie i po
Eucharystii dali znak, ˝e chcà g∏osiç Ewangeli´
wszystkim i w ka˝dych okolicznoÊciach.
Wielki Czwartek

To radosne Êwi´to Eucharystii i kap∏aƒstwa.
Liturgia tego dnia nie jest liturgià pokutnà ani
˝a∏obnà, ale wielkim dzi´kczynieniem za obecnoÊç Chrystusa w sakramentach Eucharystii
i kap∏aƒstwa. Podczas Mszy Âwi´tej Wieczerzy
Paƒskiej, na pamiàtk´ obmycia nóg Aposto∏om
przez Pana Jezusa, o. Proboszcz obmy∏ stopy
dwunastu parafianom – przedstawicielom m∏odzie˝y przyst´pujàcej w tym roku do sakramentu bierzmowania oraz rodzicom dzieci przygotowujàcych si´ do przyj´cia I Komunii Êw. Po jej
zakoƒczeniu NajÊwi´tszy Sakrament zosta∏ pro-
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Wielki Tydzieƒ
cesjonalnie przeniesiony do miejsca wystawienia,
gdzie mo˝na Go by∏o adorowaç do pó∏nocy.

Wielki Piàtek
W dzieƒ pamiàtki zbawczej M´ki i Âmierci
Pana Jezusa o godz. 15.00 – w godzinie Êmierci
Chrystusa – zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo
drogi krzy˝owej, a liturgia M´ki Paƒskiej rozpocz´∏a si´ o godz. 18.00. Podczas niej nasi duszpasterze i ministranci rozpocz´li adoracj´ Krzy˝a –
narz´dzia naszego zbawienia – pozostali wierni
mogli adorowaç Krzy˝ po zakoƒczeniu liturgii,
w dolnym koÊciele, gdzie procesjonalnie przeniesiono NajÊwi´tszy Sakrament do Grobu
Paƒskiego. Jego wystrój, podobnie jak w roku
ubieg∏ym, zosta∏ zaprojektowany i przygotowany
przez p. Krzysztofa Cudo. Adoracja Pana Jezusa
w grobie trwa∏a przez ca∏à noc i ca∏à sobot´.
W holu koÊcio∏a, ju˝ od Niedzieli Palmowej,
mo˝na by∏o zapisywaç si´ na pó∏godzinne dy˝ury-czuwania. Jak wynika z naszych rozmów
i obserwacji – parafianie zadbali o to, by Pan Jezus le˝àcy w grobie nie by∏ sam (dla przyk∏adu
– ok. godz. 0.20 przed Grobem Paƒskim by∏o
obecnych ponad 50 osób – czuwajàcych zarówno indywidualnie, jak i w grupie parafialnej).
Wielka Sobota
W ten dzieƒ cichej adoracji Chrystusa w Grobie Paƒskim nie sprawuje si´ ˝adnej liturgii. Âwi´cenie pokarmów odbywa∏o si´ przed koÊcio∏em
przez ca∏y dzieƒ od 10.00 do 17.00. Tà pos∏ugà
wytrwale zajmowali si´ klerycy II i III roku filozofii z jezuickiego seminarium duchownego
w Krakowie: Krzysztof Augustyniak SJ, Pawe∏
Beƒ SJ i Pawe∏ Kowalski SJ. Do kosza, wystawionego jak co roku przed koÊcio∏em, wierni sk∏adali produkty spo˝ywcze, które przedstawiciele parafialnego Komitetu Charytatywnego rozdysponowujà wÊród ubogich i potrzebujàcych, a cz∏onG∏os Pocieszenia

kowie duszpasterstwa m∏odzie˝owego „Magis”
rozprowadzali wyjàtkowo okaza∏e w tym roku
„chlebki Caritas”, z których dochód równie˝
s∏u˝y zaspokojeniu potrzeb najubo˝szych parafian. Wieczorna Liturgia Wieczerzy Paschalnej
nale˝y ju˝ do Niedzieli Zmartwychwstania i stanowi ukoronowanie i zwieƒczenie ca∏ej liturgii
KoÊcio∏a. U nas rozpocz´∏a si´ ona o godz.
20.00, ju˝ po zapadni´ciu zmroku, na placu
w ogrodzie, gdzie od poÊwi´conego ognia uroczyÊcie zapaliliÊmy Pascha∏, ofiarowany nam
przez parafi´ Âwi´tych Ewaldów w Dortmundzie
i w procesji przenieÊliÊmy go do koÊcio∏a. Blask
bijàcy od p∏onàcej Âwiecy stopniowo rozjaÊnia∏
mrok ciemnoÊci – przed liturgià rozdawane by∏y
Êwiece, które wierni odpalali od Pascha∏u. Liturgia tej nocy by∏a wyjàtkowo bogata i d∏uga, ale te˝
niezwykle pi´kna. Dziewi´ç czytaƒ liturgii s∏owa
poprzedza∏o krótkie wprowadzenie, g∏oszone
przez cz∏onków Drogi Neokatechumenalnej.
Czytania przeplatane by∏y Êpiewem psalmów
a uroczystoÊç uÊwietni∏ chrzest jednej z naszych
najm∏odszych parafianek.
Niedziela Zmartwychwstania Paƒskiego
• W tym dniu rozpocz´liÊmy pi´çdziesi´ciodniowy czas Êwi´towania zwyci´stwa Chrystusa
nad grzechem i Êmiercià, który trwa∏ a˝ do uroczystoÊci Zes∏ania Ducha Âwi´tego, czyli do 27
maja. O godz. 6.00 odby∏a si´ uroczysta procesja rezurekcyjna tradycyjnà trasà wokó∏ pi´kniejàcego z ka˝dym dniem ogrodu. WÊród sztandarów i proporców uczestniczyliÊmy w uroczystej Mszy Êw. Nasi duszpasterze zach´cali nas
byÊmy w ten czas zaniechali postów i umartwieƒ. Argumentowali to tym, ˝e pomaga∏y nam
one w prze˝ywaniu tajemnic M´ki i Âmierci
Chrystusa, teraz jednak niech nie màcà naszej
paschalnej radoÊci z tego, ˝e Chrystus naprawd´
(B.S.)
zmartwychwsta∏.
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Joanna Wiciƒska

Parafialna wymiana

Jeszcze nie tak dawno goÊciliÊmy w swoich domach grup´ niemieckich Przyjació∏ z Dortmundu w ramach wymiany mi´dzy naszà parafià Âwi´tego Klemensa Dworzaka a parafià Âwi´tych Ewaldów. Czas od paêdziernika bieg∏
bardzo szybko i wspomnienie ich wizyty zdawa∏o nam si´ jeszcze w kwietniu tak Êwie˝e i intensywne, ˝e zapragn´liÊmy ponownie si´ spotkaç.
Listy i wiadomoÊci przesy∏ane drogà internetowà nie wystarcza∏y, dlatego bardzo si´
ucieszyliÊmy z zaproszenia do Dortmundu na
majowy weekend. W kolejnej wspólnej przygodzie odwa˝y∏ si´ towarzyszyç grupie m∏odzie˝y nasz przebojowy ojciec Proboszcz.
28 kwietnia przed po∏udniem wylàdowaliÊmy na p∏ycie dortmundzkiego lotniska: lekko
przezi´biony ojciec Zió∏ek, Julka – nasza
urocza t∏umaczka, starajàcy si´ nad wszystkim
czuwaç Marek Witek, Pawe∏ Godorowski,
otoczony pi´knymi kobietami – siostrà Kasià
i dziewczynà – Elà, Ala i Asia, przera˝one
swoim pierwszym lotem nad ziemià oraz
obeznany ju˝ dobrze z Dortmundem podczas letnich praktyk, Piotr.
Po serdecznych powitaniach zostaliÊmy
rozdzieleni do goszczàcych nas rodzin i zawiezieni na wspólny obiad do domu parafialnego w dzielnicy Aplerbeck. Chocia˝ nie
wszyscy mówimy swobodnie po niemiecku,
przy stole a˝ wrza∏o od dyskusji. Ka˝dy próbowa∏, tak jak umia∏, nadrobiç miniony czas,
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opowiadajàc o prze˝yciach, zmianach i planach. W rozmowach mi´dzy proboszczami
musia∏a poÊredniczyç Julka, poniewa˝ nasz
ksiàdz dobrze w∏ada np. angielskim czy w∏o-

G∏os Pocieszenia

skim, a dortmundzki duszpasterz jedynie
niemieckim.
Bariera j´zykowa i kulturowa zdawa∏a si´
w niczym nie przeszkadzaç i do póênego
wieczora graliÊmy razem w kr´gle. WÊród
okrzyków podziwu, Êmiechu i Êwietnej zabawy
odkryliÊmy wybitnych specjalistów od zbijania
nawet 8–9 kr´gli naraz (np. Piotr czy Julka)
i tych od precyzyjnego celowania w jeden
(Asia).
Wieczorem rozjechaliÊmy si´ do domów,
które przez 5 dni mia∏y byç naszymi. Ojciec
Wojtek z Markiem, do Paƒstwa Sprengerów
i ich syna Simona, Ela do Kathrin, Kasia do
Melanie, Pawe∏ do rodziny Hebnick, Ala do
Christiny, Piotr do paƒstwa Celere, Julia do
paƒstwa Heckt i Asia do Sandry.
Nast´pny dzieƒ rozpocz´liÊmy dwuj´zycznà mszà w parafialnym koÊciele Âwi´tych
Ewaldów. Po oficjalnym przywitaniu nas
przez ksi´dza proboszcza Christiana
Hörholda ka˝dy opowiedzia∏ o sobie po niemiecku w paru s∏owach. Podczas liturgii
wr´czyliÊmy procesyjnie dary: wino mszalne

Êw. Klemensa, stu∏´, pisanki wykonane przez
dzieci z naszej parafii oraz obraz Jezusa
Mi∏osiernego „Jezu, Ufam Tobie”.
Po obiedzie wybraliÊmy si´ do Fredenbaumpark, czyli specyficznego parku ze
sztucznà pla˝à, drewnianymi elementami do
wspinaczki i zabawy dla dzieci. W centrum
tej drewnianej wioski znajduje si´ Big Tipi –
najwi´kszy na Êwiecie namiot indiaƒski o wysokoÊci 35 m, który by∏ prezentowany
w 2000r. na Expo w Hanowerze. Wewnàtrz
znajdujà si´ mosty linowe, siatki oraz ruchome,
wiszàce Êcianki do wspinaczki. Tam w∏aÊnie
próbowaliÊmy, z ró˝nym skutkiem, naszych
alpinistycznych mo˝liwoÊci. Uzbrojeni w kaski
i specjalne uprz´˝e staraliÊmy si´ pokonaç
l´k wysokoÊci i przestrzeni, a tak˝e ból mi´Êni. Najwi´ksze emocje wzbudza∏ s∏up do
wspinaczki o wysokoÊci 35 m oraz drewniany most z brakujàcymi belkami bez barierek.
Jeszcze tego samego dnia nasi niemieccy
znajomi zaprosili nas na pysznà kolacj´ do
baru w centrum Dortmundu. Rozkoszujàc
si´ rozmowà i smakiem lekko orientalnych
potraw, zapomnieliÊmy o otarciach, st∏uczeniach i siniakach, jakie mieliÊmy jako pamiàtk´ z Big Tipi.
W poniedzia∏ek przed po∏udniem Paƒstwo
Sprenger oprowadzali nas po Dortmundzie.
Pokazywali katolickie i ewangelickie koÊcio∏y,

ratusz i Stare Miasto. Po tym pouczajàcym,
jednak doÊç m´czàcym spacerze, zasiedliÊmy
w uroczej w∏oskiej restauracji Vapiano, by
dzi´ki uprzejmoÊci naszych niemieckich gospodarzy, skosztowaç pysznych makaronów,
pizz lub mozzarelli z pomidorami i intensywnie pachnàcà bazylià. Pycha! Posileni
i wypocz´ci oraz podzieleni na mniejsze grupy,
pobiegliÊmy do centrum w poszukiwaniu
oryginalnych pamiàtek, perfum i ciuszków.
Niektórym starczy∏o jeszcze si∏ i ch´ci, by
co nieco zobaczyç pod przewodnictwem dobrze zorientowanego w Dortmundzie Piotra.
Korzystajàc z metra, szybko znaleêliÊmy si´
w Westfalenpark, bogatym w rozmaità roÊlinnoÊç, rozleg∏e ∏àki z le˝akami i ogrodami –
japoƒskim i bawarskim. W ciep∏ym, pastelowym Êwietle popo∏udniowego s∏oƒca wyglàda∏o to tak przecudnie, ˝e a˝ szkoda nam by∏o
stamtàd wychodziç. ChcieliÊmy jednak jeszcze dotrzeç pod Westfalenstadion. Na miejscu okaza∏o si´, ˝e mieliÊmy wi´cej szcz´Êcia.
Brama by∏a otwarta. JakiÊ samochód dostawczy w∏aÊnie wje˝d˝a∏ na teren stadionu, a my,
niewiele myÊlàc, wbiegliÊmy za nim. Ela,
Piotr i Pawe∏, zafascynowani sportem, nie
mogli uwierzyç, ˝e stojà na stadionie Borussi.
Mnie i Kasi te˝ trudno by∏o oderwaç oczy od
tego imponujàco ogromnego i zadbanego
obiektu sportowego. I nagle z zachwytu wyrwa∏

G∏os Pocieszenia

BLACK

Wroc∏aw — Dortmund
nas z∏owrogim krzykiem kierowca. Przestraszeni zacz´liÊmy w panice wo∏aç do siebie po
polsku i wtedy… on te˝ przywita∏ nas polskim
s∏owami. Okaza∏o si´, ˝e pochodzi ze Âlàska.
Ku naszej radoÊci, pozwoli∏ nam wróciç na
moment na stadion i zrobiç par´ zdj´ç. Nigdy
nie zapomnimy tej przygody!
Wieczorem braliÊmy jeszcze udzia∏ w tradycyjnej w Niemczech majowej potaƒcówce,
tzw. „Tanz in den Mai”. Zosta∏a ona zorganizowana w sali domu parafialnego. Bawili
si´ prawie do samego rana zarówno m∏odsi
jak i starsi. Byli tak˝e obaj ksi´˝a. Musz´
przyznaç obiektywnie, ˝e Polacy majà jednak
w sobie wi´cej wigoru i spontanicznoÊci
oraz ch´ci do taƒca ni˝ Niemcy.
Kolejnego dnia pozwoliliÊmy sobie dobrze
si´ wyspaç po nocnym balowaniu i dopiero
ko∏o po∏udnia wyruszyliÊmy na majowà w´drówk´ przez las (niestety ojciec Zió∏ek, nie
móg∏ nam ju˝ towarzyszyç, bo wróci∏ do
Wroc∏awia, by wspólnie z parafianami Êwi´towaç 3 maja – jako dzieƒ Maryi Królowej
Polski). Wycieczka zakoƒczy∏a si´ d∏ugim
grillowaniem i grà w siatkówk´.
Ostatniego dnia, oprowadzani przez Paƒstwa Sprengerów, zwiedzaliÊmy jeszcze Zeche
Zollern, czyli dawnà Kopalni´ Zollern w Dortmundzie, a dziÊ Westfalskie Muzeum Przemys∏u. Budynki z prze∏omu XVIII i XIX w.,
które znajdujà si´ na terenie kopalni, nale˝à
do jednych z najpi´kniejszych w tym regionie. To dlatego kopalni´ nazwano Pa∏acem
Pracy. RzeczywiÊcie, niektóre budowle lekko
przypominajà barokowy styl pa∏acowy.
Na terenie kopalni znajduje si´ te˝ wystawa,
mówiàca o ˝yciu i pracy w tym regionie.
Wieczorem goÊciliÊmy jeszcze u Paƒstwa
Springerów na kolacji, a potem zaj´liÊmy si´
pakowaniem, gdy˝ ju˝ nast´pnego dnia,
wczeÊnie rano, musieliÊmy opuÊciç naszych
niemieckich gospodarzy, by drogà powietrznà
powróciç do naszych rodzin.
Na koniec trzeba dodaç, ˝e czas mija∏ nam
bardzo interesujàco i szybko. Zdecydowanie
za szybko. Dlatego, majàc w pami´ci miejsca,
których jeszcze nie zobaczyliÊmy, czekamy
na kolejny taki wyjazd! :)
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Barbara åwik

Parafialna Akademia Roz

Czwartkowe wieczory w naszej parafii, choç jeszcze nie wszystkie (spotykamy si´ na razie raz w miesiàcu), gromadzà w sali Êw. Stanis∏awa Kostki znaczàcà grup´ ludzi, pragnàcych poszerzyç swojà wiedz´. WymyÊlona
przez ojca Proboszcza Parafialna Akademia RozmaitoÊci, która rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w paêdzierniku
2006 roku, to prelekcje historyków, lekarzy, biologów i tych, którzy chcà i potrafià zainteresowaç swojà wiedzà
i pasjà.
Âredniowieczne przedstawienia
M´ki Paƒskiej w malarstwie i rzeêbie
W czwartek marcowy mogliÊmy przyjrzeç
si´ dzie∏om tworzonym w okresie Êredniowiecza, g∏ównie na terenach W∏och, a tak˝e
Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Polski
i Czech.
Pan Micha∏ Pieczka – historyk sztuki – zaproponowa∏ chronologiczny przeglàd prac,
od Ostatniej Wieczerzy poczynajàc, przez
modlitw´ w Ogrójcu, skazanie, biczowanie,
drog´ krzy˝owà, Êmierç na krzy˝u, zdj´cie
z krzy˝a, z∏o˝enie do grobu, a˝ do tryumfu
Zmartwychwstania.
Czas Êredniowiecza nie jest przez nas dobrze znany. Giotto, Grünewald, Duccio, van
der Weyden, to nazwiska znane jedynie niektórym. A przecie˝ obejrzeliÊmy w czwartek
twórczoÊç wielu innych. Od p∏askorzeêb,
przez polichromie, freski, malarstwo sztalugowe, a˝ po rzeêb´ reprezentowanà przede
wszystkim przez krucyfiksy. I tu ciekawostka
– w póênym Êredniowieczu pojawi∏y si´ tzw.
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krzy˝e mistyczne. Postaç Chrystusa ukrzy˝owanego potraktowana wyjàtkowo realistycznie, ukazujàca jak najpe∏niej okrucieƒstwo m´ki i cierpienie Jezusa, s∏u˝àce g∏´bszemu prze˝ywaniu modlitw pasyjnych. Cz´sto krzy˝ ma ramiona skoÊnie skierowane ku
górze, czasami ozdobione liÊçmi (skojarzenie drzewa ˝ycia i drzewa Êmierci).
Pan Pieczka ˝a∏owa∏, ˝e czas nie pozwala∏
na szersze pokazanie tematu M´ki Paƒskiej
a˝ do czasów obecnych, ale bogatà ikonografià dotyczàcà tego tematu obdzieliç by
mo˝na wiele takich spotkaƒ, zw∏aszcza, gdyby chcia∏o si´ omówiç szerzej poszczególne
dzie∏a, wyjaÊniajàc symbolik´ i okolicznoÊci
ich powstawania.
Pani profesor Gra˝yna Paƒko, historyk
UWr, która koordynuje czwartkowe prelekcje, zakoƒczy∏a spotkanie „wielkanocnym”
wierszem Boles∏awa LeÊmiana, który nawiàzywa∏ do ostatnich zaprezentowanych przezroczy, na których Chrystus Zmartwychwsta∏y spotyka niewiasty.

G∏os Pocieszenia

Pnàcza wokó∏ nas
Pod koniec drugiej dekady kwietnia Êwiat
oszo∏omi∏ nas cudem odradzajàcego si´ ˝ycia,
soczystà zielenià Êwie˝o rozwini´tych liÊci
krzewów i drzew, zachwycajàcymi kolorami
kwiatów.
A w naszej Akademii o delikatnych, ale
i agresywnych pnàczach opowiada∏a pani
mgr in˝. Jolanta Kochanowska z Wroc∏awskiego Ogrodu Botanicznego.
Pnàcza to takie dziwne roÊliny. Z jednej
strony sà wiotkie i delikatne, potrzebujà podpór, by rosnàç i pokazaç ca∏à swojà urod´,
a z drugiej strony jak ju˝ oplotà „delikwenta”,
to mogà rozpanoszyç si´ na wszystkie strony,
a nawet i zadusiç. Jest na to rada – przycinanie.
Ale nie wszystkie to lubià.
Z grubsza rzecz bioràc pnàcza mo˝na podzieliç na te, które lubià s∏oƒce i na te, które
nie mogà w nim rosnàç. Wszystkie pomagajà
nam zas∏oniç niezbyt pi´kne Êciany, stworzyç
naturalnà barier´ chroniàcà nas przed s∏oƒcem, wiatrem, deszczem. Stanowià naturalnà
izolacj´, chocia˝ sà i tacy, którym przeszkadzajà ich mieszkaƒcy: pajàki i inne owady, ale
wystarczy popatrzeç latem, a zw∏aszcza jesienià na gmachy Muzeum Narodowego,
Muzeum Architektury czy pergoli przy Hali
Ludowej, ˝eby si´ zachwyciç ich pi´knem.
Wiele z nich mo˝e si´ pochwaliç wspania∏ymi kwiatami, których Êrednica dochodzi do
ogromnych rozmiarów (26 cm ma powojnik,
odm. Kacper), inne majà jadalne owoce (winoroÊl, aktinidia czyli ma∏e kiwi, fasola, cytryniec chiƒski), ale uwaga – par´ jest trujàcych
(d∏awisz, obwojnik, trzmielina). Ciekawostka
– kobea zosta∏a nazwana na czeÊç hiszpaƒskiego jezuity i historyka ojca Cobo. Kolejne
interesujàce przyk∏ady to np. przypominajàca
z∏otokap glicynia (ma grona wspaniale pachnàcych, wiszàcych kwiatostanów osiàgajàcych nawet 70 cm d∏ugoÊci), cytryniec, który

BLACK

maitoÊci Biblioteka

– pasja, satysfakcja, misja
Je˝eli chce si´ opowiedzieç o czymÊ, co istnieje od lat – okazuje si´, ˝e brakuje nam pami´ci. Czas i ˝ycie rozmywa przesz∏oÊç, trudno pouk∏adaç to
wszystko, uciekajà nazwiska, twarze... Dlatego nasze poprzednie teksty o bibliotece parafialnej okaza∏y si´ opowieÊcià niekompletnà. Spróbujmy zatem
ten temat usystematyzowaç.

pachnie delikatnie cytrynà i wytrzymuje nawet 40-stopniowe mrozy. Niezwyk∏y jest zimozielony bluszcz, jedno z nielicznych pnàczy lubiàcych cieƒ. Potrafi piàç si´ za pomocà korzonków przybyszowych np. po pniach
drzew, nie przeszkadzajàc swoim podporom,
bo wrasta tylko w szpary kory. Pani mgr in˝.
Jolanta Kochanowska nie pozwoli∏a nam
równie˝ zapomnieç o tak „zwyczajnych”
pnàczach jak ró˝e, nasturcje czy „dzikie wino”.
W naszej dzielnicy wiele osób ma swoje
ma∏e ogródki i porady eksperta, po∏àczone
z pokazem slajdów zaowocujà z pewnoÊcià
nowymi nasadzeniami. Przechadzajàc si´
niejednokrotnie uliczkami Grabiszynka mia∏am okazj´ podziwiaç dokonania naszych
„ziemian”. Widaç, ˝e poÊwi´cajà pracy
w ogrodzie sporo czasu i traktujà to z mi∏oÊcià. A roÊliny, jak niektórzy twierdzà, czujà
to i odwdzi´czajà si´ po swojemu, a˝ oczu
nie mo˝na oderwaç.
Je˝eli chcieliby Paƒstwo poszerzyç swojà
wiedz´ o roÊlinach i przy okazji odetchnàç
Êwie˝ym powietrzem, czy wreszcie odpoczàç, to w ka˝dà niedziel´ o 12-ej Ogród Botaniczny zaprasza na spacery dydaktyczne
z przewodnikiem i na kiermasz roÊlin.

Repetytorium z historii
Zatem najpierw by∏ m∏ody zaczyn, oaza,
jej zapa∏ i m∏ode si∏y. Ruszyli i zrobili dobry
poczàtek. By∏y ci´˝kie czasy, stan wojenny
i przeraêliwy brak dobrych ksià˝ek. Potem
ojciec W∏adys∏aw Pietryka zaproponowa∏,
˝eby bibliotekà i oÊrodkiem charytatywnym
zaj´∏a si´ Akcja Katolicka. Swoje lokum znalaz∏a po lewej stronie holu, za Ignacym Loyolà.
Swój czas postanowi∏a ofiarowaç bibliotece
i parafianom pani Jadzia Marcinkiewicz.
W 1984 roku zg∏osi∏a si´ do pomocy pani
Anna Kozio∏, która jak dotàd jest rekordzistkà
– 14 lat pe∏nej poÊwi´cenia pracy. Zleci∏a ona
wykonanie czterech wysokich rega∏ów bibliotecznych, na wzór rega∏ów w magazynach naukowych. Chcia∏a dobrze, tak jej ktoÊ
doradzi∏, ale okaza∏o si´, ˝e by∏y one dostosowane do ustawiania na nich ksià˝ek wg
rozmiarów, tak, ˝eby zmieÊci∏o si´ ich jak najwi´cej. U nas sytuacja by∏a inna, w efekcie
ksià˝ki musia∏y le˝eç jedna na drugiej, bo si´
nie mieÊci∏y. Poniewa˝ czytelnicy nie spieszyli
si´ ze zwrotami ksià˝ek, zacz´∏a myÊleç, co
zrobiç, ˝eby to poprawiç. Bywa∏o, ˝e po
szczególnie cenne egzemplarze wybiera∏a si´
do domów delikwentów osobiÊcie i... znajdowa∏a je wygodnie usadowione na pó∏kach.
Ale po jakimÊ czasie pani Jadzia przesz∏a do
pracy w Komitecie Charytatywnym przy
wroc∏awskiej kurii i pani Anna zosta∏a sama.
Wszystkie prace, poczàwszy od zakupu nowoÊci, wype∏niania druków potrzebnych do
utrzymania ca∏oÊci w nale˝ytym porzàdku, a˝
po sprzàtanie pokoiku – ˝eby inni u˝ytkownicy mieli dobre warunki do spotkaƒ – to
wszystko robi∏a sama. By∏a zm´czona i prosi∏a proboszcza o znalezienie kogoÊ innego
do tej pracy.
G∏os Pocieszenia

Przed odejÊciem zdà˝y∏a jeszcze cz´Êç
ksià˝ek, które by∏y w kilku egzemplarzach,
wys∏aç z pomocà nie˝yjàcego ju˝ pana Lecha
Strzeleckiego Polonii na Wschodzie.
W poczàtkowym okresie jej pracy, biblioteka
by∏a czynna trzy dni w tygodniu; kiedy odchodzi∏a ju˝ tylko raz w tygodniu, po cz´Êci
dlatego, ˝e trudno jej by∏o samej robiç to
cz´Êciej, a po cz´Êci dlatego, ˝e ubywa∏o czytelników. Stan wojenny by∏ ju˝ przesz∏oÊcià
i na rynku wydawniczym ukazywa∏o si´ coraz
wi´cej tytu∏ów, coraz bardziej popularny stawa∏ si´ internet. Z szeregów czytelników
ubywa∏a g∏ównie m∏odzie˝ i dzieci.
Potem by∏ czas paƒ Pietrasiewicz – mamy
i córki. Niestety nie uda∏o mi si´ z nimi porozmawiaç. O tym, ˝e pracowa∏y powiedzia∏ mi
pan Micha∏ Haniszewski, który pomaga∏ przy
organizowaniu biblioteki w obecnym miejscu.
W przesz∏oÊci by∏a tu kancelaria ojca Wilczka,
mieszkanie sióstr, wreszcie punkt kasowy
SKOK. Po nich przysz∏a pani Stasia K∏eczek
i pan Ryszard Muszyƒski. Zabrali si´ energicznie za reorganizacj´. Ksià˝ki zosta∏y ponownie
posegregowane, a niewygodne rega∏y przerobione przez m´˝a pani Stasi, Henryka. Przy
pracach remontowych pomagali parafianie.
PoÊwi´cili na nie du˝o czasu i si∏, bo trzeba by∏o
usunàç wszelkie pozosta∏oÊci po okablowaniu,
zaszpachlowaç dziury, pomalowaç Êciany, zrobiç pod∏og´, wreszcie ustawiç nowe szafy. Pan
Micha∏, który o sobie mówi∏, ˝e by∏ takim
przynieÊ-podaj-pozamiataj, kupi∏ kilka niskich
rega∏ów bibliotecznych z wyprzeda˝y na Politechnice, dokupiono sporo nowoÊci i wreszcie
parafianie mogli znowu przychodziç po ksià˝ki. Proboszcz Andrzej Górski pob∏ogos∏awi∏
temu dzie∏u i... nie wtràca∏ si´. Gdyby nie determinacja ludzi, biblioteki by nie by∏o.
c.d. str 12
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Biblioteka dzisiaj
Od tego czasu min´∏o siedem lat. W tym roku ˝egna∏a si´ z nami po dziesi´ciu latach pracy
pani Stasia K∏eczek. Zosta∏a pani Danusia M´˝yk, pracujàca od 2001 roku, i wiadomo by∏o, ˝e
trzeba b´dzie znaleêç jeszcze kogoÊ do pomocy,
bo pracy w bibliotece jest bardzo du˝o. Wypo˝yczanie ksià˝ek to tylko jej mi∏y fragment. Ojcu Wojciechowi Zió∏kowi uda∏o si´ zaprosiç do
pomocy trzy wspania∏e kobiety (dlaczego nie
zg∏osi∏ si´ ani jeden m´˝czyzna?) i chcia∏abym je
Paƒstwu krótko przedstawiç.
Zaczn´ od „szefowej”, pani Danusi M´˝yk.
Zanim przesz∏a na emerytur´ pracowa∏a przez
30 lat jako bibliotekarka w Zespole Szkó∏ Zawodowych. Do pracy w bibliotece namówi∏ panià
Danusi´ o. Piotr Blajerowski, wielki mi∏oÊnik
ksià˝ek. Ojciec Piotr wzbogaci∏ zbiory swoimi
ksià˝kami, cennymi nowoÊciami, które wypo˝yczane by∏y na tzw. „zeszyt”. Co prawda odchodzàc z parafii zabra∏ cz´Êç z nich, ale reszt´ pozostawi∏ jako dar dla biblioteki. Pani Danusia na
moje pytanie, dlaczego tu przychodzi i poÊwi´ca swój wolny czas, powiedzia∏a: – Mojà pasjà
zawsze by∏a praca z Czytelnikiem. Staram si´ zawsze wybraç dla niego takà pozycj´, ˝eby by∏ zadowolony i ch´tnie wraca∏ po nast´pnà. Przy
okazji ogromnie prosz´ tych Czytelników, którzy bardzo dawno wypo˝yczyli ksià˝ki, o jak
najszybszy ich zwrot. Inni na nie czekajà.
Zofia Ilnicka – Po skoƒczeniu studiów zacz´∏am pracowaç w bibliotece uniwersyteckiej,
trwa∏o to 38 lat. Mog∏abym jeszcze pracowaç ze
cztery lata, ale ze wzgl´dów rodzinnych przesz∏am wczeÊniej na emerytur´. Jestem jedynà
córkà 93-letniej mamy. Ale moja mama potrzebuje jedynie nadzoru, bo jest sprawna i zdrowa,
wi´c mog´ wyjÊç do ludzi. Przedtem pracowa∏am w bibliotece naukowej, tutaj nie tylko wielkoÊç ksi´gozbioru jest mniejsza, ale i podejÊcie
do Czytelnika jest inne. Ja bardzo lubi´ kontakt
z Czytelnikiem. Ka˝dym, a ró˝ni si´ zdarzali.
Pracowa∏am 15 lat na „fizyce”, potem w zbiorach specjalnych „na Piasku”, a w koƒcu w Instytucie Botaniki. Tam by∏o najpi´kniej, z jednej
strony ogród botaniczny, a z drugiej katedra.
A w bibliotece wcale nie jest nudno, jak si´ niektórym wydaje. Gromadzenie ksià˝ek, opracowanie, udost´pnianie, czyli wypo˝yczanie i informacja – to sà podstawowe funkcje, jakie
spe∏nia biblioteka. Trzeba wi´c, poza czasem
poÊwi´conym na wypo˝yczanie, pójÊç pobiegaç
po ksi´garniach, przejrzeç katalogi, prospekty,
zastanowiç si´ skàd wziàç pieniàdze na zakupy,
uaktualniaç i uzupe∏niaç katalogi. Plany dotyczàce zakupów? To narzuca rynek wydawniczy
i kupujemy te najwa˝niejsze, ostatnio o cudach
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Jana Paw∏a II. Starsi ludzie, a takich jest wi´kszoÊç, lubià czytaç o Êwi´tych, np. o ojcu Pio,
matce Teresie z Kalkuty. Ciàgle jednak, niestety,
ogranicza nas brak pieni´dzy. Chocia˝ ostatnio
ojciec Wojciech, kiedy dosta∏ spis ksià˝ek jakie
pani Danusia zaproponowa∏a dla biblioteki, zaakceptowa∏ go i da∏ pieniàdze na zakup. Czasami parafianie przynoszà nam swoje ksià˝ki
w darze, ale nie wszystkie przyjmujemy, bo cz´sto sà to kolejne egzemplarze tego samego tytu∏u, a niestety pokój, w którym si´ mieÊcimy jest
niewielki, przyda∏by si´ taki drugi.”
Halina Dutkowiak – Studiowa∏am polonistyk´ na UWr. Pracuj´ w szkole podstawowej na
Kie∏czowie, ucz´ j´zyka polskiego, zajmuj´ si´
terapià bibliotecznà, a zaczyna∏am prac´ od biblioteki szkolnej. Dlaczego zg∏osi∏am si´ do tej
pracy? Czu∏am potrzeb´ zrobienia czegoÊ wi´cej dla parafii, córka Êpiewa w scholi, nale˝ymy
do wspólnoty Odnowy w Duchu Âwi´tym.
Sprawia mi to przyjemnoÊç, bo lubi´ i ksià˝ki,
i ludzi.
Dorota Kaniecka. Najm∏odsza z ca∏ej czwórki. Jest studentkà informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, III rok UWr. Gra na gitarze i Êpiewa w m∏odzie˝owym zespole muzycznym naszej parafii, na studia zarabia, pracujàc w spo∏ecznym oÊrodku pomocy spo∏ecznej.
– Przychodz´ tutaj, bo wià˝e si´ to bezpoÊrednio z moimi studiami, jest to coÊ w rodzaju
praktyki, chcia∏am zobaczyç jak to wyglàda od
Êrodka. Lubi´ kontakt z ludêmi a zw∏aszcza
z ksià˝kami. Podoba mi si´ opracowywanie
ksià˝ek, ich katalogowanie, Êledzenie nowoÊci
wydawniczych, tematów, które ksià˝ki poruszajà. Potem mam radoÊç z tego, ˝e mog´ komuÊ
coÊ konkretnego poleciç.
I to ju˝ koniec mojej opowieÊci. Z pewnoÊcià
nie jest kompletna, ale mam nadziej´, ˝e przybli˝y∏a Paƒstwu ludzi zwiàzanych z tym miejscem.
Wszyscy ofiarowali bibliotece swój czas, serce
i pasj´. Jedni zatrzymywali si´ tu na krótko, inni
na d∏u˝ej. Razem sprawili, ˝e od lat przy naszym
koÊciele jest miejsce, gdzie ka˝dy mo˝e znaleêç
ksià˝k´ lub czasopismo, kszta∏tujàce naszà religijnoÊç i pomagajàce nam nie straciç z oczu Boga. Ojciec Zió∏ek spoglàda na bibliotek´ ˝yczliwym okiem, mamy wi´c nadziej´, ˝e pomo˝e jej
rozwinàç skrzyd∏a.
Stara∏am si´ choç troch´ przybli˝yç Paƒstwu
tych ludzi i ich pasj´. Bo okazuje si´, ˝e to nie
zakonnikom, ale im w∏aÊnie zale˝a∏o na tym
najbardziej. Dla nich by∏a to prawdziwie misyjna praca – nie gdzieÊ daleko na antypodach,
tylko w∏aÊnie tu, tu˝ obok nas.
Dzi´kujemy Wam wszystkim z g∏´bi serca
Barbara åWIK
– Bóg zap∏aç.
G∏os Pocieszenia

Z ˚YCIA PARAFII
Msza Âwi´ta za Marsza∏ka
W dniu 11 listopada 1996 roku przy naszej parafii powsta∏ wroc∏awski oddzia∏
Zwiàzku Pi∏sudczyków. Tradycjà jego
cz∏onków sta∏o si´ zamawianie ka˝dego
roku mszy Êwi´tych w intencji naszego
wielkiego Marsza∏ka (12 maja przypada∏a
72. rocznica jego Êmierci). Z tej okazji
w niedziel´, 13 maja, odprawiona zosta∏a
jubileuszowa, bo ju˝ dziesiàta Msza Êwi´ta
za dusz´ Józefa Pi∏sudskiego. Uroczystà
opraw´ zapewni∏ poczet sztandarowy jednostki 3003 z Wiszni Ma∏ej Zwiàzku
Strzeleckiego „Strzelec”. Organizacja ta
kontynuuje tradycje si´gajàce czasów mi´dzywojennych. W sk∏ad pocztu weszli:
dowódca jednostki – Roman Chandoha,
jego zast´pca – Andrzej Brewka oraz weteran zwiàzku – Szczepan Lubaszczuk. Po
mszy m∏odzi strzelcy zaciàgn´li wart´ honorowà przy popiersiu Józefa Pi∏sudskiego,
ustawionym na pó∏pi´trze koÊcio∏a, a na
dziedziƒcu parafianie mogli obejrzeç wystaw´ zdj´ç z pogrzebu Marsza∏ka.
(IK)

Uwaga wandale!
Z∏omiarze, b´dàcy plagà nie tylko naszego osiedla (dewastacja mienia wspólnego i prywatnego) po raz kolejny nie
zawahali si´, aby w pogoni za ∏atwym
zyskiem, nie uszanowaç nawet obiektu
kultu. Tym razem ich ofiarà pad∏ krzy˝
znajdujàcy si´ na Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich. Ju˝ dwukrotnie usi∏owano wy∏amaç cz´Êç a˝urowej konstrukcji, aby
sprzedaç metalowe pr´ty na z∏om. Interwencja policji zapobieg∏a – na razie –
dalszym zniszczeniom.
(IK)

BLACK

Bierzmowanie A.D. 2007

W dniu 24 maja 2007r. po d∏ugich przygotowaniach m∏odzie˝ z naszej parafii przyj´∏a sakrament bierzmowania z ràk J.E. ks. bp. Edwarda Janiaka. Sakrament otrzymali:
Eljaszewicz Emil; Król Mateusz; Kalinowski Micha∏; Krawiec ¸ukasz; Bober
Krzysztof; Kamiƒski Rafa∏; Owczarek Monika; Sienicz Paulina; Lemanowicz Klaudia;
Bogacz Agata; Garczyƒska Katarzyna; Pajer
Aleksandra; K´droƒ Kamila; Pokojowczyk
Klaudia; Kamecka Katarzyna; Mielnik
Krzysztof; Witkowska Julia; Wyrwa Anna;
Rychter Monika; Grondowa Marta; Zi´ba
Anna; Tomaszczyk Joanna; Mazur Dawid;
Pietrzyka Anna; Paw∏owski Micha∏; Maryniak Ewelina; Ross Marta; Filipczak Borys;
Graczyk Magdalena; Komar Paulina; Chajewki Tomasz; Szyd∏owska Aleksandra;
PiluÊ Daniel; Kuras Katarzyna; Laskowiecki
Dawid; Reiter B∏a˝ej; Reiniger Rados∏aw;
P´dzik Daphne; P´dzik Nadja; Chorà˝ewski
Pawe∏; Kret Micha∏; Rydzak Jan; Zarzeczny
Przemys∏aw; Czykaluk Stanis∏aw; Chrisowergis Micha∏; Deckert Robert; Malicki
Jakub; Olender Filip; Blass Agnieszka; Karczewska Magdalena; Miszczyk Aleksandra;

Szwajkowska Ma∏gorzata; Orzechowska
Aleksandra; Zacharzewska Karolina; Domaƒska Monika; Âwiderska Marta; Olejnik
Aleksandra; Serwatka Kamila; Podolec
Anna; Korczak Paula; Maryniak Kinga;
Kamionka Aleksandra; Smekta∏a Justyna;
Zagórna Marta; Rumianek Agnieszka;
Zalewska Anna; Tejedor Monika; Balska
Katarzyna; Kowalewicz Agata; LuÊnia Agata;
W∏odarczyk Barbara; G∏ogowska Emilia;
Stasiak Wojciech; Mastalerz Mateusz; Rosiƒski Krystian; Szlasa Adam; Warcho∏ Adam;
Kucmin Maciej; Soko∏owski Jakub; Trubiasz
Tomasz; Brzeski Piotr; Cisowski Marcin;
Szymczak ¸ukasz; Stojek Damian; Matkowski Ryszard; Gajda Pawe∏; Strycharz Rafa∏;
Burzyƒski Mateusz; Nowak Pawe∏; ¸uczak
Krzysztof; Maciorowska Barbara; Siembiga
Sylwia; Sosiƒska Patrycja; Jab∏oƒski Tomasz;
Potoniec Adam; Solnica Aleksander; Rutkowska Malwina; Domal Justyna.
G∏os Pocieszenia
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Czuwanie wielkiej wspólnoty
Iwona KubiÊ

zdj´cia ze strony www.dm.odnowa.org

Zacz´∏o si´ jak ka˝da pielgrzymka. Dwa autokary wczesnym rankiem na dziedziƒcu przed koÊcio∏em i ponad
setka osób jadàcych 19 maja 2007 roku do Cz´stochowy. Szukanie dogodnych miejsc, radosne okrzyki na
widok znajomych, upychanie baga˝u, a w szczególnoÊci krzese∏ek turystycznych, które mia∏ ze sobà niemal
ka˝dy. Trzy osoby nie dotar∏y na zbiórk´. Dwie potwierdzi∏y swojà obecnoÊç w obu samochodach. Zatem
wyjazd nieco si´ opóêni∏.
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Przejazd do jasnogórskiego sanktuarium te˝
wed∏ug tradycyjnego schematu: „Kiedy ranne
wstajà zorze”, „Godzinki”, ró˝aniec, modlitwy,
pobo˝ne pieÊni, postój, drugie Êniadanie. I program XIV Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w Duchu Âwi´tym, które jest celem naszego
wyjazdu.
PrzybyliÊmy na Jasnà Gór´ przed po∏udniem.
W ró˝nobarwnym t∏umie, który poÊpiesznie
mijamy, wyró˝nia si´ biel pierwszokomunijnych ubranek dzieci. Wreszcie docieramy na
wa∏y. Zebra∏y si´ tu parafialne grupy Odnowy
w Duchu Âwi´tym z ca∏ej Polski. Co kilka metrów emblemat, ka˝dy obowiàzkowo z symbolicznà go∏´bicà. Znak naszej parafialnej „Kany”
z ptakiem na tle p∏omiennego witra˝u jest chyba najoryginalniejszy. Upa∏ daje si´ we znaki,
wi´c parasole okazujà si´ równie u˝yteczne jak
krzese∏ka. Ludzie zdejmujà buty, os∏aniajà g∏owy
– ojciec Mazur w sutannie i bia∏ej czapeczce
z granatowym napisem wyglàda znakomicie.
Nie jest to jednak wielki piknik religijny. Jego
tegoroczne has∏o to: „Bàdê goràcy...”. Pytania,
które stawiane sà uczestnikom, si´gajà najg∏´bszych pok∏adów duszy cz∏owieka. Podczas
pierwszej konferencji , której tematem jest
chrzeÊcijaƒski radykalizm, padajà s∏owa: „Czy
chcesz przekroczyç granic´, którà sam wyznaczy∏eÊ w swoim ˝yciu? Czy wybierasz Jezusa
jako swego Pana? Czy chcesz byç wiarygodnym Êwiadkiem Jezusa?”. Odpowiedê przynosi
psalm 41 – „Oto ja, poÊlij mnie”.
Konferencja druga dotyczy przewodzenia
w nadziei. Jej kwintesencjà sà s∏owa: „Pan po-
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sy∏a nas do zak∏adów pracy, rodzin, szkó∏, do
ludzi cierpiàcych. SpoÊród nas wielu namaszcza
do szczególnego g∏oszenia. G∏osiç Pana mo˝na
poprzez pi´kne ˝ycie.”
Pi´kny jest ju˝ ten dzieƒ na wa∏ach. Czas jakby zwolni∏. Ka˝dy czuje si´ akceptowany. Najwa˝niejsza jest wiara i motywacja dzia∏ania.
Wszystko jest takie normalne. Kap∏an spowiada
siedzàc na krzese∏ku rybackim. JednoczeÊnie
os∏ania parasolem przed s∏oƒcem siebie i spowiadajàcego si´. Podczas Mszy Âwi´tej ksiàdz
rozdajàcy Komuni´ Âwi´tà przerwa na chwil´,
aby za∏o˝yç supermodne okulary s∏oneczne,
które na ∏aƒcuszku wiszà mu na ornacie. Wszyscy spontanicznie Êpiewajà i klaszczà. Starsze
panie w „niedzielnych” bluzkach taƒczà boso
na trawie.
Czuwanie koƒczy Eucharystia o ewangelizacj´
ludów. Wtedy przewodniczàcy przytacza s∏owa,
które Benedykt XVI wypowiedzia∏ w Bawarii:
„RadoÊç wielkiej, powszechnej wspólnoty posiada
moc pociàgajàcà”.

BLACK

Taki organista to skarb
Nasz organista Pan Andrzej Garbarek uchodzi za mistrza w swoim fachu, który nie ma
sobie równych nie tylko we Wroc∏awiu, ale mo˝e i w ca∏ej Polsce. Na co dzieƒ mamy
z nim kontakt, g∏ównie za poÊrednictwem s∏uchu, warto wi´c poznaç go bli˝ej…
Piotr Rydzak

Piotr Rydzak: – Jak zacz´∏a si´ pana „przygoda” z organami?
ANDRZEJ GARBAREK: – Na jednej
z wizyt kol´dowych, gdy mia∏em 5-6 lat.
Zagra∏em ksi´dzu – Êp. ojcu Wojnarowi –
kol´d´. Zaproponowa∏ katechetkom, prowadzàcym zespó∏ w dolnej kaplicy, ˝ebym
coÊ pomóg∏. Pani El˝bieta Dzido (prowadzàca schol´ dzieci´cà) w∏àczy∏a mnie
w akompaniowanie pieÊni. Z poczàtku by∏y
to bardzo proste melodie. Tak wi´c pierwszy raz zagra∏em na mszy majàc 6 lat.
W jaki sposób przebiega nauka gry na organach?
– W nauce gry na instrumencie kszta∏cenie
odbywa si´ w sposób indywidualny. Wyst´puje szczególna relacja mistrz-uczeƒ. Daje
ona mo˝liwoÊç, by czerpaç z osobowoÊci
artystycznej muzyka. Wp∏yw nauczyciela
jest bardzo du˝y – podczas nauki cz´stymi
sà te˝ rozmowy o innych sferach ˝ycia.
Nie mo˝na sztuki oderwaç od ˝ycia, gdy˝

artysta jest wyrazicielem tego, co si´ dzieje
w Êwiecie. Jest nie tylko twórcà danego
utworu, ale odtwarza go poprzez w∏asne
doÊwiadczenia.
Paƒscy mistrzowie...
– Prof.Eugeniusz St´pniak, d∏ugoletni organista koÊcio∏a uniwersyteckiego, niedawno obchodzi∏ 50-lecie pracy. B´dàc jego
uczniem, wielokroç go zast´powa∏em. Nast´pnie, ju˝ w liceum muzycznym, prof.
Klemens Kamieƒski, d∏ugoletni organista
katedry wroc∏awskiej. Tak˝e profesor, ju˝
nie˝yjàcy, Jan Jargoƒ – wybitny organista,
bardzo doÊwiadczony pedagog. W Akademii Muzycznej w Krakowie, wirtuoz muzyki organowej, autor wielu wybitnych nagraƒ i koncertów, profesor Joachim Grubich. To by∏y osoby, które nauczy∏y mnie,
jak przez naciskanie klawiszy „tych piszcza∏ek”, prze∏o˝yç emocje, które sà w muzyku.
A gdzie aktualnie Pan naucza?
– Obecnie ucz´ w Ogólnokszta∏càcej Szkole
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Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
klas´ organów. Mam pi´ciu uczniów. Po
fortepianie mo˝na iÊç na organy i przez
szeÊç lat kszta∏ciç si´ dalej. Po trzech latach
mo˝na ju˝ graç w koÊciele. Najzdolniejsi
pójdà na Akademi´ Muzycznà. Ucz´ dopiero piàty rok, wi´c absolwentów, którzy
osiàgn´li coÊ wi´cej, jeszcze nie mam.
Co sàdzi Pan o muzyce wspó∏czesnej?
– Trudno jest wskazaç konkretne nurty,
utwory, które warto uznaç za wartoÊciowe.
Dopiero kiedy ktoÊ mi puszcza muzyk´,
mog´ stwierdziç, ˝e rzeczywiÊcie tak jest.
Artysta, który tworzy muzyk´, b´dzie ceni∏
muzyk´, w której odkryje jakiÊ przekaz. Ja
podchodz´ do utworów od strony technicznej. Jestem przesiàkni´ty myÊleniem
i doÊwiadczeniem – jak utwór powinien
wyglàdaç. Czuje si´ wtedy, ˝e artysta chce
coÊ przekazaç. Prze˝y∏ coÊ istotnego i zamierza si´ tym podzieliç z odbiorcà. Budowa formalna utworu i zastosowane brzmienia sprawiajà wtedy, ˝e czuç w tym napi´cie.
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Pornografia
– wspó∏czesne niewolnictwo
GP: W czym tkwi niebezpieczeƒstwo korzy stania z pornografii?
Red. Grzegorz Górny: Przede wszystkim
pornografia w wi´kszych iloÊciach powoduje
uzale˝nienie od tego typu treÊci, a to uzale˝nienie dzia∏a na zasadzie pewnego typu spirali – z czasem próg pobudliwoÊci podnosi si´,
potrzeba coraz mocniejszych bodêców, coraz
wi´kszych doznaƒ – ludzie, którzy zaczynali
oglàdaç pornografi´, tzw. mi´kkà, z czasem
coraz cz´Êciej si´gajà do pornografii tzw.
twardej. Zosta∏ te˝ udokumentowany zwiàzek mi´dzy dost´pnoÊcià pornografii a zwi´kszaniem si´ iloÊci przest´pstw na tle seksualnym – tam, gdzie ten dost´p by∏ ∏atwiejszy –
zwi´ksza∏a si´ iloÊç przest´pstw. To oczywiÊcie nie oznacza, ˝e ka˝dy, kto obejrzy pornograficzny film zaraz kogoÊ zgwa∏ci, ale sà osoby, które majà pewne sk∏onnoÊci i u nich
obejrzenie treÊci pornograficznych sprawia,
˝e te predyspozycje sà rozbudzane, podczas,
gdy w innym przypadku mog∏yby byç wyciszone. Tym bardziej, ˝e w materia∏ach pornograficznych kobiety wyst´pujàce sà jakoby zadowolone w momencie, gdy stosowana jest
wobec nich przemoc i gwa∏ciciele mówià cz´sto, ˝e myÊleli, i˝ przemoc na ofiarach sprawia
tym˝e przyjemnoÊç, a jakieÊ tam szamotanie
traktowali jako rodzaj gry wst´pnej. Sam
przemys∏ pornograficzny jest rodzajem
wspó∏czesnego niewolnictwa – wi´kszoÊç kobiet wykorzystywana w tym procederze jest
odurzana narkotykami, bita i poniewierana
– mamy na ten temat liczne Êwiadectwa.
Czy korzystanie z mo˝liwoÊci oglàdania treÊci
pornograficznych nie jest po prostu wykorzy stywaniem wolnoÊci?
– Mówi si´ o wolnoÊci... Tymczasem jest wolnoÊç oglàdania, a nie ma wolnoÊci zapominania. Pornograficzne obrazy, które si´ utrwalajà powodujà wr´cz zniewolenie cz∏owieka –
potrafià si´ tak bardzo wryç w podÊwiadomoÊç, ˝e przychodzà na myÊl w najbardziej
niespodziewanych momentach. Szerzej patrzàc, problemy te dotyczà samego poj´cia
wolnoÊci. Jan Pawe∏ II w encyklice „Veritatis
splendor”, spierajàc si´ z myÊlicielami liberalnymi twierdzàcymi, ˝e cz∏owiek jest wolny,
wi´c mo˝e wybieraç mi´dzy dobrem a z∏em,
twierdzi, ˝e owszem, cz∏owiek ma wolnoÊç
wybierania mi´dzy dobrem a z∏em, ale w momencie, kiedy wybiera z∏o – traci wolnoÊç.
Podam to na takim krótkim przyk∏adzie: ktoÊ
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mo˝e powiedzieç – mog´ piç albo nie piç –
wybieram to albo to. No i wybior´, ˝e pij´:
dziÊ wybior´, ˝e pij´, jutro wybior´, ˝e pij´
i tak trzeci, czwarty, piàty i nast´pny raz, ale
kiedy b´dzie to raz dziesiàty albo dwudziesty,
to ju˝ nie b´dzie wolnoÊci czy ja mam piç czy
nie – to ju˝ b´dzie przymus – ja piç b´d´ musia∏. Trwa∏e wybieranie z∏a powoduje trwa∏à
dyspozycj´, czyli pewne zniewolenie wewn´trzne w kierunku wybierania z∏a.
Jak g∏´boko trzeba wejÊç w u˝ywanie pornografii, ˝eby wpaÊç w zniewolenie?
– Incydentalne, pojedyncze kontakty jeszcze
nie powodujà zniewolenia, natomiast rozbudzajà ciekawoÊç i wciàgajà, a jak cz∏owiek si´
ju˝ wciàgnie, to zaczynajà dzia∏aç mechanizmy
zniewolenia – i mo˝e straciç wolnoÊç wyboru.

Redaktor Grzegorz Górny jest wspó∏za∏o˝ycielem a od 1994 roku redaktorem naczelnym
kwartalnika „Fronda”. Poza „Frondà” publikowa∏ m.in. we „Wprost” i „Przewodniku
Katolickim”, jest te˝ autorem filmów dokumentalnych.

byç droga, w koÊcio∏ach nie dba si´ o form´
przekazu, preferuje si´ bylejakoÊç. A ∏adne
dekoracje mo˝na te˝ zrobiç z tanich materia∏ów – styropianu, papieru. I gdyby tylko
Êwieccy parafianie zechcieli pomóc swoim
duszpasterzom w dziele zagospodarowania
przestrzeni sakralnej…!
Czy do wykonania takiej dekoracji trzeba si´
w jakiÊ szczególny sposób przygotowaç?
– Dawniej artysta niczym wzià∏ si´ za jakieÊ
konkretne dzie∏o (np. budow´ czy wystrój koÊcio∏a), d∏ugo si´ do tego wewn´trznie przygotowywa∏, np. przez obecnoÊç w danej przestrzeni zakonnej, duchowej; cz´sto odprawia∏
rekolekcje, ˝eby forma by∏a zgodna z duchem
tych, którym ma s∏u˝yç. Teraz wiele rzeczy
robi si´ z marszu – cz´sto wystrój koÊcio∏a
projektuje si´ mi´dzy aran˝acjà lokalu gastronomicznego, a wystawà plastycznà – bez nastroju, bez przygotowania. Dzisiaj fachowców od sztuki sakralnej jest bardzo ma∏o – ta
dziedzina, po Soborze Watykaƒskim II, zosta∏a w Polsce zaniedbana – du˝o zale˝y od indywidualnego wyczucia artysty, a to wyczucie
kszta∏tuje si´ przez d∏ugie lata codziennej,
ci´˝kiej pracy (niektórzy mówià, ˝e potrzeba
ok. 10 lat takiej pracy, ˝eby byç w tej dziedzinie fachowcem).
Jak d∏ugo wspó∏pracuje Pan z naszym o. Proboszczem?
– Tego rodzaju dekoracje z o. Zió∏kiem tworzymy ju˝ od ponad 7 lat i mam nadziej´, ˝e
ta nie by∏a ostatnia.

Wspó∏czesna sztuka sakralna
GP: Jak powstaje taka dekoracja jak Grób
Paƒski, który mieliÊmy w tym roku w naszym
koÊciele?
Krzysztof Cudo: – Zleceniodawca (w tym
przypadku o. Zió∏ek) mówi, co by chcia∏,
przedstawia generalne za∏o˝enia (np. ˝eby o∏tarz by∏ wkomponowany albo – przeciwnie –
wyodr´bniony z dekoracji, albo ˝eby wyeksponowaç krzy˝), a ja przekszta∏cam je w konkretnà form´ – koncepcja powstaje zazwyczaj
po sugestiach zamawiajàcego, jest obudowywana przez artyst´ tym, co jest mo˝liwe,
a w trakcie bywa czasami korygowana przez
zleceniodawc´ – szczególnie jeÊli chodzi
o drobne, aczkolwiek znaczàce elementy, jak
np. czaszka z ostatniego Grobu Paƒskiego.
Czy takie dekoracje sà drogie?
– Niestety, bojàc si´, ˝e taka dekoracja musi
G∏os Pocieszenia

Krzysztof Cudo. Studiowa∏ na Akademii Sztuk
Pi´knych w Krakowie. Od ponad 15 lat wykonuje projekty wn´trz sakralnych oraz prace
w ró˝nych technikach malarskich. Specjalizuje
si´ w wystroju sakralnym. Jest cz∏onkiem
ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Twórców
Sztuki Sakralnej „Ecclesia” – miejsca spotkaƒ
artystów, którzy chcà dzieliç si´ nie tylko talentami, ale i wiarà. Od dwóch lat jest autorem
Êwiàtecznych dekoracji (grób, szopka) w naszej
parafii.
Rozmawia∏ Bogdan SZYSZKO
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Mateusz Marcin Tomala; Wiktoria ¸odyga; Alan Marcin Krajewski; Maciej Arkadiusz Kozdrowski; Martyna Agata Kowal;
Dorian Kacper Zdebski; Magdalena Marta Kremieniowska; Karolina Klara Âwieca; Paulina Buczkowska; Adrianna Osiƒska;
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Kancelaria parafialna
czynna w poniedzia∏ek, Êrod´, czwartek i piàtek w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.30
z wyjàtkiem dni Êwiàtecznych i pierwszych piàtków miesiàca.
Konto parafialne: Bank PeKaO S.A. I/o Wroc∏aw 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394

Biblioteka parafialna
czynna w piàtek w godz. 17.00-18.00 i w niedziel´ w godz. 10.00-12.00
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U JEZUITÓW luty – kwiecieƒ 2007
BIA¸A WSTÑ˚ECZKA
W Gazecie Wyborczej ukaza∏ si´ wywiad,
który mo˝na by∏o równie˝ przeczytaç na internetowej stronie www.gazeta.pl, jakiego
udzieli∏ nasz o. Proboszcz, pt. „Bia∏e wstà˝ki
znakiem wdzi´cznoÊci”. Oto o czym szerszemu
gronu czytelników mówi∏ o. Wojciech:
Dwa lata temu, po Êmierci Jana Paw∏a II,
Polacy byli w ˝a∏obie, ale na jej znak ozdabiali
ubrania bia∏ymi wstà˝eczkami. Pierwsze przypi´to w Krakowie z inicjatywy ojca Wojciecha
Zió∏ka, dziÊ proboszcza wroc∏awskiej parafii
Êw. Klemensa Dworzaka przy alei Pracy. Ks.
Wojciech Zió∏ek w przeddzieƒ drugiej rocznicy
Êmierci Jana Paw∏a II rozdawa∏ bia∏e wstà˝eczki wiernym pod koÊcio∏em na alei Pracy.
Marcin Rybak: Moment, kiedy zmar∏ Jan Pa we∏ II, widzia∏em w telewizji. T∏um zebrany
na placu Êw. Piotra zgotowa∏ mu owacj´.
– Ojciec Wojciech Zió∏ek: Ja by∏em pod krakowskà kurià. ModliliÊmy si´ tam, odkàd by∏o
wiadomo, ˝e Ojciec Âwi´ty jest w ci´˝kim stanie. Nie modliliÊmy si´ o zdrowie dla niego,
myÊmy powierzali Go Bogu. I Pan Bóg wys∏ucha∏ naszej modlitwy. Kiedy przysz∏a
wiadomoÊç o Êmierci, zacz´liÊmy p∏akaç,
ukl´kn´liÊmy.
Skàd pomys∏, by ludzie przypinali bia∏e wstà˝ki?
– Tak naprawd´ to by∏ pomys∏ mojego przyjaciela Zbyszka Gumiƒskiego. Czerƒ b´dzie,
jak my umrzemy – mówiliÊmy wtedy – niech
nam zrobià wszystko na czarno, boÊmy na nià
zas∏u˝yli, ale on nie. PowtarzaliÊmy dziennikarzom has∏o: „˚eby na czerni ˝a∏oby zakwit∏a
biel wdzi´cznoÊci i nadziei”. W duszpasterstwach akademickich Krakowa poci´liÊmy 15
kilometrów bia∏ych wstà˝ek. Ale one roznios∏y si´ na ca∏y kraj, przej´∏y je inne miasta.
Jak to teraz b´dzie z beatyfikacjà czy te˝ kanonizacjà Jana Paw∏a II? Od razu zostanie
og∏oszony Êwi´tym czy najpierw b´dzie b∏o gos∏awionym?
– To drugorz´dne rozwa˝ania. Najwa˝niejsze
jest to, co w teologii nazywa si´ „sensus fidei,
sensus ecclesiae”. Kiedy lud bo˝y jest przekonany o czymÊ, to nie mo˝e si´ myliç. To powszechne przekonanie o jego Êwi´toÊci to ju˝
jest beatyfikacja i kanonizacja. Proceduralne
sprawy sà mniej wa˝ne.
Czy po Êmierci Jana Paw∏a II zauwa˝y∏
ksiàdz, jako duszpasterz, jakieÊ pozytywne
owoce? CoÊ, co mo˝na nazwaç cudem?
– Od poczàtku odzywa∏y si´ g∏osy, ˝e to si´
nied∏ugo skoƒczy, ˝e wrócimy do naszych
swarów i k∏ótni. No pewnie, ˝e wrócimy. Bo
nikt z nas nie jest anio∏em. Jest takie naiwne
myÊlenie, ˝e jakieÊ wydarzenie raptem uczyni
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z nas niepokalanych. Nie uczyni. CoÊ jednak
zmienia. Bo nast´pnym razem nawet jeÊli si´
pogubimy, to mamy ÊwiadomoÊç, ˝e mo˝na
˝yç inaczej. Wiemy, gdzie jest dobro, od którego odeszliÊmy. To jest tak jak z wodà. Gdy
cz∏owiek napije si´ dobrej wody, a potem
znowu pije chlorowanà i paskudnà, to wie, jak
dobra smakuje. W tym sensie tamto wydarzenie
nas zmieni∏o.
Ale ja pyta∏em o coÊ, co mo˝na by nazwaç
Êwiadectwem. O konkretne zdarzenie, które
mog∏oby pokazaç, ˝e nie wróciliÊmy do tego
samego.
– Bardzo chcielibyÊmy móc to tak zmierzyç,
pokazaç – jak na fotografii. Tu jest czarne, a tu
bia∏e. Owszem. Takich zmian, nawróceƒ, spowiedzi po latach by∏o ca∏e mnóstwo. Ale tego
typu mierzenie nie wychodzi nam na dobre.
To tylko Pan Bóg mo˝e naprawd´ zmierzyç.
01.04.2007, www.gazeta.pl
MATKA BO˚A TRYBUNALSKA
Z JEZUICKIEGO KOÂCIO¸A
ÂW. FRANCISZKA KSAWEREGO
PATRONKÑ PARLAMENTARZYSTÓW

Matka Bo˝a Trybunalska jest od 26 maja
oficjalnie patronkà polskich parlamentarzystów. Dekret Stolicy Apostolskiej w tej sprawie odczyta∏ na uroczystej Mszy w Piotrkowie Trybunalskim abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski. (…) Homili´ podczas Mszy
Êw., której przewodniczy∏ abp Kowalczyk,
wyg∏osi∏ metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Zastanawia∏ si´, czy przyj´cie
przez parlamentarzystów Matki Boskiej Trybunalskiej za patronk´ jest aktem na dzisiejsze czasy, czy ten akt duchowy i religijny nie
jest naruszaniem s∏usznej autonomii politycznej i legislacyjnej pracy sejmu, wkraczaniem
w nià wymiaru nadprzyrodzonego. „Nasuwa
si´ te˝ pytanie, czy w ten sposób pos∏owie, zabiegajàc o pomoc z wysoka, nie zwalniajà si´
od tego, co jest ich pierwszym obowiàzkiem
i b´dà czekaç na cud?” – pyta∏ abp Nycz.
W odpowiedzi nawiàza∏ do opowieÊci o weselu w Kanie Galilejskiej i uczynionego tam
przez Chrystusa cudu. „Cud nie jest zaproG∏os Pocieszenia

szeniem do biernego czekania, ale do pracy
i to intensywnej pracy” – podkreÊli∏. Matka
Bo˝a jest dla nas matkà ludzkich sumieƒ. Tylko
cz∏owiek ukszta∏towanego sumienia mo˝e
skutecznie s∏u˝yç cz∏owiekowi i dobru wspólnemu. Wed∏ug metropolity warszawskiego,
trzeba modliç si´, by ka˝dy pose∏, podejmujàc
decyzj´, dochodzi∏ do niej poprzez myÊl
i uczciwà dyskusj´ oraz by ka˝da jego decyzja
by∏a zgodna z jego sumieniem, a nie wyp∏ywa∏a „z zewn´trznego nakazu czy ustalenia”.(…) Prowincja∏ jezuitów, o. Dariusz Kowalczyk, podkreÊli∏, ˝e ustanowienie patronki
ma ∏àczyç, a nie dzieliç polskich parlamentarzystów. „Pod proÊbà podpisali si´ marsza∏kowie Sejmu i Senatu oraz wicemarsza∏kowie
reprezentujàcy wszystkie opcje polityczne.
Ten akt jest aktem religijnym, który nie wpisuje si´ w spory polityczne. Chcemy modliç
si´ w intencji wszystkich parlamentarzystów,
nie tylko tych, na których g∏osowaliÊmy” –
mówi∏. (…)S∏ynàcy ∏askami wizerunek,
przedstawiajàcy Matk´ Bo˝à Pocieszenia, jest
dzie∏em w∏oskiego malarza. Nie wiadomo,
kiedy dok∏adnie trafi∏ do Piotrkowa; jego kult
liczy ponad 420 lat. Poczàtkowo wisia∏ w farze
Êw. Jakuba, ale od 180 lat znajduje si´ w jezuickim koÊciele Êw. Franciszka Ksawerego.
Matk´ Bo˝à Trybunalskà ukoronowa∏ 26 maja
2006 r. w Warszawie Benedykt XVI podczas
pielgrzymki do Polski. WczeÊniej korony dla
obrazu pob∏ogos∏awi∏ Jan Pawe∏ II podczas
audiencji na Placu Êw. Piotra w Rzymie 27
paêdziernika 2004 roku. (…)
27.05.2007, KAI
FUNDACJA MAGIS
Z inicjatywy jezuitów 16 marca 2005 roku
w celu wspierania dzia∏alnoÊci edukacyjnej
zosta∏a powo∏ana fundacja Magis, z siedzibà
w Gdyni. Misjà fundacji jest: promowanie
dzia∏alnoÊci edukacyjnej i formacyjnej sektora
pozarzàdowego, polepszanie warunków edukacji dzieci i m∏odzie˝y i wyrównywanie szans
w ich dost´pie do edukacji, wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz formacji
liderów organizacji pozarzàdowych, wspieranie
rozwoju duchowego i kulturalnego m∏odzie˝y
oraz osób doros∏ych, promocja kultury fizycznej i sportu, a tak˝e rekreacji i zdrowego
stylu ˝ycia, wspieranie i troska o rodziny
i osoby zagro˝one marginalizacjà spo∏ecznà.
Fundacja zosta∏a zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sàdowym dnia 5 kwietnia 2005r.
Posiada status organizacji po˝ytku publicznego.
01.04.2007, www.jezuici.pl
Opracowa∏: BS

hojnoÊç i ofiarnoÊç parafian, poinformowa∏, ˝e od
dnia 11 marca. przychód na remontowe konto parafii wyniós∏ 31.852 z∏, a wydatki 29.405 z∏. Wydatki
w tym czasie to przede wszystkim koszt prac wykoƒczeniowych, zakupu mebli i dekoracji do budynku katechetycznego oraz wymiany sprz´tu
elektronicznego w koÊciele dolnym. Stan konta
„remontowego” jest nadal pod kreskà i wynosi∏
w tym dniu minus 5.208 z∏.

Krzysztof Sawicki. ˚yczymy im du˝o wytrwa∏oÊci
w s∏u˝bie Bo˝ej .

8 maja, wtorek

19 maja, sobota
• Wspólnota Odnowy w Duchu Âwi´tym „Kana”
zorganizowa∏a pielgrzymk´ autokarowà na Jasnà
Gór´. O wyprawie do Cz´stochowy – wewnàtrz
numeru.

• W uroczystoÊç Êw. Stanis∏awa Biskupa przypada∏y
imieniny wikariusza naszej parafii – o. Stanis∏awa
Tabisia SJ, opiekuna m∏odzie˝y i ministrantów. Na
Mszy Êw. o godz. 18.00 modliliÊmy si´ g∏ównie
o popraw´ jego nadwàtlonego zdrowia.
7-17 maja
• Przez 11 dni kilkanaÊcie par przygotowujàcych si´
do przyj´cia sakramentu ma∏˝eƒstwa przechodzi∏o
w naszej parafii kurs przedma∏˝eƒski.
13 maja, niedziela
• Tego dnia w naszej parafii, podczas Mszy Âwi´tej
o nietypowej godzinie – 10.00, 62 dzieci klas drugich ze Szkó∏ Podstawowych nr 82 i 109 po raz
pierwszy przyj´∏y do swego serca Chrystusa obecnego w NajÊwi´tszym Sakramencie. Przez ca∏y nast´pny, tzw. Bia∏y Tydzieƒ, dzieci wraz z rodzicami
uczestniczy∏y wieczorem w nabo˝eƒstwie majowym
i Mszy Êw.
17 maja, czwartek

18 maja, piàtek
• O godz. 17.00. w koÊciele oo. Dominikanów odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tniajàca rocznic´ bitwy pod
Monte Cassino zorganizowana z inicjatywy Zwiàzku
Pi∏sudczyków przy naszej parafii. Przed wejÊciem
wszystkim uczestnikom wr´czano czerwone maki.

• W parafii Matki Bo˝ej Wspomo˝enia Wiernych
przy ul. Âwiàtnickiej odby∏ si´ VI Przeglàd Piosenki
Dzieci´co-M∏odzie˝owej „Damian dziÊ”. Reprezentujàca naszà parafi´ dzieci´ca schola „Laudate
Dominum zaj´∏a w przeglàdzie II miejsce oraz
otrzyma∏a dodatkowà nagrod´, ufundowanà przez
tamtejszà Rad´ Parafialnà.
20 maja, niedziela
• Podczas Mszy Êw. o godz. 10.30 celebrowaliÊmy
rocznic´ I Komunii Êw. dzieci klas trzecich. W uroczystoÊci uczestniczy∏o oko∏o 50 dzieci, które wraz
z rodzinami odnawi∏y obietnice i zobowiàzania
podj´te w ubieg∏ym roku.
24 maja, czwartek
• Na Mszy Êw. o godz. 18.00, której przewodniczy∏
ks. bp Edwar Janiak, 102 osoby – w ogromnej wi´kszoÊci m∏odzie˝ gimnazjalna naszej parafii – otrzyma∏y z jego ràk sakrament bierzmowania.
25-27 maja
• Jezuickie Duszpasterstwo M∏odzie˝y zorganizowa∏o w naszej parafii kurs dla wychowawców grup
kolonijnych. Uczestniczy∏a w nim przede wszystkim m∏odzie˝ z naszego duszpasterstwa (22 osoby)
oraz jezuickiej parafii w Bytomiu (5 osób). Kurs zosta∏ przeprowadzony przez Wroc∏awski OÊrodek
Us∏ug Pedagogiczno-Socjalnych.

• Podczas Mszy Êw. o godz. 18.00, m.in. w obecnoÊci dzieci I-komunijnych, po rocznym przygotowaniu, siedmiu ch∏opców zosta∏o przyj´tych do
grona Liturgicznej S∏u˝by O∏tarza. Na znak, ˝e sà
ju˝ pe∏noprawnymi ministrantami o. Proboszcz
na∏o˝y∏ ka˝demu z nich kolorowy kapturek (jako
kandydaci mogli s∏u˝yç do Mszy Êw. w skromnej
kom˝y). Nowymi ministrantami zostali: Witold
Godorowski, Jacek Leja, Jacek Gos, ¸ukasz Korzeniowski, Micha∏ Rutkowski, Oskar Winiarski,

26 maja, sobota
• Z okazji Dnia Matki, podczas Mszy Êw. o godz.
18.00, modliliÊmy si´ w intencji wszystkich mam naszej parafii, zarówno tych ˝yjàcych jak i tych, które
ju˝ odesz∏y do domu Ojca.
• Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek zorganizowa∏a rodzinny festyn z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka. Wi´cej – we wk∏adce Rady Osiedla.
G∏os Pocieszenia
G∏os Pocieszenia

28 maja, poniedzia∏ek
• Po Mszy Âwi´tej wieczornej po raz pierwszy odby∏a si´ modlitwa w obronie ˝ycia. Nabo˝eƒstwa takie
planowane sà w ka˝dy ostatni poniedzia∏ek miesiàca.
31 maja, czwartek
• O godz. 19.00, w sali Êw. Stanis∏awa Kostki odby∏y si´ kolejne zaj´cia naszej Parafialnej Akademii
RozmaitoÊci. Poprowadzi∏a je pani Ewa Olszewska,
psycholog i terapeuta, a tematem spotkania by∏o:
„Jak byç doros∏ym dzieckiem w∏asnych rodziców?”.

CZERWIEC
3 czerwca, niedziela
Podczas Mszy Êw. o godz. 10.30 modliliÊmy si´
w szczególny sposób w intencji uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych Zespo∏u Szkó∏
Budowlanych we Wroc∏awiu, z podzi´kowaniem za
40 lat istnienia szko∏y.
7 czerwca, czwartek
W uroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chrystusa, czyli Bo˝e Cia∏o, zgodnie z wyraênà proÊbà
Ksi´dza Metropolity nasza parafialna procesja odbywa si´ po po∏udniu. Jej rozpocz´cie – Mszà Êw.,
planowane jest na godz. 18.00. Po niej przejdziemy
do czterech o∏tarzy zwyk∏à trasà.

WKRÓTCE
17 czerwca, niedziela
• W naszym przykoÊcielnym ogrodzie odb´dzie si´
piknik parafialny, na który serdecznie zapraszamy.
Szczegó∏y – wewnàtrz numeru.
• Zbli˝ajà si´ wakacje. W czasie miesi´cy wakacyjnych w naszej parafii b´dzie dy˝urowa∏o jedynie 3
ksi´˝y, co oznacza, ˝e w ciàgu tych miesi´cy nasi
Duszpasterze mogà przyjmowaç znacznie mniej intencji mszalnych. Ka˝dy z kap∏anów b´dzie jednak,
równie˝ w czasie wyjazdów, prac i rekolekcji wakacyjnych, codziennie celebrowa∏ Msz´ Âwi´tà. Istnieje wi´c
mo˝liwoÊç przyj´cia intencji, które b´dà odprawione
przez naszych kap∏anów, ale nie w naszej parafii. Dotyczy to równie˝ intencji gregoriaƒskich. Zainteresowanych prosimy o kontakt z o. Proboszczem.
29 czerwca, piàtek
W tym dniu przypada 15 rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich oo. Wojciecha Zió∏ka SJ i Stanis∏awa Tabisia SJ.
14-22 lipca
• W Âwi´tej Lipce odb´dà si´ 8. Jezuickie Dni M∏odzie˝y, czyli obóz formacyjno-wypoczynkowy dla
m∏odzie˝y maturalnej i akademickiej z oÊrodków jezuickich w ca∏ej Polsce.
Tegoroczna edycja JDM-u odbywaç si´ b´dzie pod
has∏em: „Czyƒcie sobie ziemi´ poddanà!”. Zapraszamy i goràco zach´camy wszystkich naszych maturzystów i studentów do udzia∏u w tym szczególnym wydarzeniu.
Wi´cej informacji na plakatach wywieszonych
w gablotach przed koÊcio∏em i na ulotkach umieszczonych w holu przed kancelarià.
(opr. B.S.)
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I Komunia Âwi´ta – 13.05.2007
Foto: Studio Foto Marek MaÊlanka

SP 82: Bartela Marcin,
Floryn Kacper, Gac Arkadiusz,
Grabiec Zofia, Grylak Kuba,
Grzybowska Joanna, Komar Wojciech, Kowalski Adam,
LeÊniak Aleksandra, Maçkowiak
Maja, Marciniak Micha∏, Mimier
Piotr, Paru˝yƒski Micha∏, Pióro
Przemys∏aw, Ramczykowska
Natalia, Róg-Malinowska
Zuzanna, Rudzka Agata, Ryman
Stanis∏aw, Sala Joanna, Skàpski
Wojciech, Skiba Agnieszka,
Wis∏ocki Kamil, Zarzycki Aleks,
Ziarko Anna, Zi´ba Barbara,
˚yto Grzegorz, MaÊlak Ma∏gosia,
Szlasa Wojciech, Jakub Michór,
katechetka: p. Wanda S∏ugocka.

SP 109:
Chorà˝ewska Adrianna,
Chorà˝ewski Micha∏,
Djokiç Katarzyna,
Drobczyƒski Mateusz,
Droszcz Izabela, Klimek Bartosz,
Knapik Marcin,
Kochel Aleksandra,
Korban Paulina,
¸upkowska Wioletta,
Osiƒski Jan, Palczewski Micha∏,
Smó∏ko Weronika,
Sowiƒski Filip,
Strycharz Maksymilian,
WiÊniewska Daria,
Wojak Marta,
Wojszczyk Dominik,
katechetka: p. Agnieszka Sawicka.

SP 109:
Baczewski Piotr,
Ca∏ka Aleksander,
Galusiƒska Natalia,
Jankowski Igor,
Kasperowicz El˝bieta,
Kuchtyn Pawe∏,
Niewiarowski Daniel,
Okurowski Grzegorz,
Pacholczyk Daniel,
Pakiet Micha∏,
Pawelec Mateusz,
Sobera Lukas,
Stefaniak Dominika,
Tejedor Natalia,
Frankowska Sara,
Kusik Karolina,
katechetka: p. Agnieszka Sawicka.

