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LISTOPAD
• Jak si´ dowiedzieliÊmy od p. Bogumi∏y Suchar, utrzymujàcej bie˝àcy kontakt z parafià
Âwi´tych Ewaldów, w niedziel´ 8 paêdziernika
proboszcz parafii – ks. Christian Horhold –
przekazujàc swoim parafianom pozdrowienia
od nas wszystkich, podzieli∏ si´ z nimi swoimi
wra˝eniami z pobytu we Wroc∏awiu. W liÊcie,
który odczytano podczas wszystkich Mszy Êw.
napisa∏ m.in., ˝e „uczestników delegacji bardzo uj´∏a serdeczna goÊcinnoÊç gospodarzy
i ich otwartoÊç”, a tak˝e, i˝ w parafii „u Êw.
Klemensa osobiÊcie przekona∏em si´, jak sà ˝ywotne i jak si´ rozwin´∏y wzajemne stosunki
polskich i niemieckich chrzeÊcijan”, oraz, ˝e „
ksiàdz Proboszcz Wojciech Zió∏ek ch´tnie
przyjà∏ nasze zaproszenie i mamy nadziej´, ˝e
wkrótce wraz z m∏odzie˝à zagoszczà w naszej
parafii”.
• 12 listopada odby∏y si´ w naszym kraju wybory samorzàdowe. Wszyscy ju˝ zapewne wiemy jak g∏osowali wyborcy w Polsce i we Wroc∏awiu, a z artyku∏u wewnàtrz numeru mo˝na
si´ dowiedzieç na kogo swoje g∏osy oddali
mieszkaƒcy naszej parafii.
• 12 listopada, z racji drugiej niedzieli miesiàca ofiary z∏o˝one na tac´ przeznaczone by∏y na
sfinansowanie prac remontowych trwajàcych
w naszym koÊciele. O. Proboszcz, dzi´kujàc za
dotychczasowà hojnoÊç i ofiarnoÊç Parafian,
przedstawi∏ rozliczenie „remontowego” konta
parafii od 17 wrzeÊnia, kiedy to jego stan wynosi∏ 23100 z∏. Od tamtej pory do 12 listopada
przychód wyniós∏ 10243 z∏, a wydatki 10443
z∏. Na kwot´ wydatków sk∏ada∏y si´: koszty remontu dolnej zakrystii (1850z∏), dotychczasowe koszty remontu korytarza przed kancelarià
(3323 z∏), koszty renowacji zabytkowych foteli
i kl´czników dla nowo˝eƒców (2000 z∏), koszty renowacji kl´cznika dla celebransa (700 z∏)
oraz koszty zakupu sprz´tu nag∏aÊniajàcego do
dolnego koÊcio∏a (2570 z∏). Po zap∏aceniu
wszystkich rachunków stan konta „remontowego” wynosi∏ w tym dniu 22886 z∏. Pieniàdze
te zosta∏y przeznaczone na zap∏acenie za malowanie poczekalni przed kancelarià oraz remont kawiarenki parafialnej i klatki schodowej
w budynku katechetycznym.
• 16 listopada, czwartek, o godz. 1900 w sali
Êw. Stanis∏awa Kostki odby∏y si´ kolejne zaj´cia
w naszej Parafialnej Akademii RozmaitoÊci.
Prelegentem by∏a prof. Gra˝yna Paƒko, wspó∏autorka pomys∏u powstania Akademii, a jej
wyk∏ad nosi∏ tytu∏: „Polacy, którym winniÊmy
pami´ç: Ignacy Jan Paderewski – artysta, polityk, cz∏owiek” – wi´cej na ten temat wewnàtrz
numeru.
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• 16 listopada, o godz. 2000 modliliÊmy si´
wspólnie w górnym koÊciele w intencji beatyfikacji Jana Paw∏a II oraz o dary Ducha Âwi´tego dla Benedykta XVI.
• 22 listopada Szko∏a Podstawowa nr 109
obchodzi∏a swoje 40 urodziny. By∏ to wa˝ny
dzieƒ dla ca∏ej braci uczniowskiej, grona pedagogicznego oraz zaprzyjaênionych z nimi
osób, a tak˝e dla tych wszystkich, którzy
przez lata wydeptywali korytarze budynku
przy ulicy In˝ynierskiej 54. W urodzinowym
programie by∏o wystàpienie dyrektor – p. Alicji Brzozowskiej, wystàpienia zaproszonych
goÊci, prezentacja multimedialna a tak˝e wyst´py artystyczne uczniów szko∏y oraz zaproszonych goÊci. Wystàpi∏a m.in. nasza parafialna schola.
• 24 listopada grupa m∏odzie˝y ze wspólnoty Magis wraz ze swoim opiekunem o. Stanis∏awem Tabisiem SJ uda∏a si´ na weekendowy wyjazd do ¸omnicy. Jak zawsze nie
brak∏o atrakcji, zabaw, konkursów. Wszyscy
wrócili zadowoleni.
• 25 listopada o godz. 1500 w domu katechetycznym odby∏a si´ jubileuszowa uroczystoÊç z okazji 10. rocznicy dzia∏alnoÊci parafialnej „Kawiarenki”. Nast´pnego dnia,
w niedziel´ o godz. 1200 zosta∏a odprawiona
Msza Êw. w intencji wszystkich uczestników
dzie∏a parafialnej „Kawiarenki”, a w jej odnowionych pomieszczeniach mo˝na by∏o
zjeÊç smaczne ciastko i przy kawie porozmawiaç z przyjació∏mi. Szczegó∏y – wewnàtrz
numeru.

• 26 listopada, niedziela – uroczystoÊç
Chrystusa Króla, na Mszy Êw. o godz. 1030
modliliÊmy si´ w intencji wszystkich ma∏˝onków z naszej Parafii, którzy w tym roku obchodzà jubileusz 25-lecia ma∏˝eƒstwa. Takich
odwa˝nych par by∏y w tym roku tylko cztery,
ale mamy nadziej´, ˝e przy nast´pnej okazji
wi´ksza iloÊç ma∏˝onków zechce wspólnie
dzi´kowaç Panu Bogu za çwierç wieku wspólnego dzielenia trosk i radoÊci i jednoczeÊnie
daç ˝ywe Êwiadectwo, ˝e jest to mo˝liwe i nie
takie rzadkie, jak si´ niektórym wydaje.
G∏os Pocieszenia

• 26 listopada podczas Mszy Êw. o godz. 1200
Êwi´towaliÊmy zakoƒczenie Jezuickiego Roku
Jubileuszowego, upami´tniajàcego trzech
Êwi´tych za∏o˝ycieli Towarzystwa Jezusowego:
Ignacego Loyol´, Franciszka Ksawerego
i Piotra Fabra. Z tej okazji o. Proboszcz,
w imieniu wspólnoty jezuitów, podzi´kowa∏
grupom parafialnym i osobom szczególnie
zas∏u˝onym dla Zakonu, wr´czajàc pamiàtkowe medale. W ten sposób uhonorowani
zostali: „Kawiarenka” parafialna, Komitet
Charytatywny, Duszpasterstwo Ludzi Pracy,
p. Maria Guzik – wieloletnia kucharka naszych ojców jezuitów, p. Halina Majdzik,
p. Micha∏ Haniszewski, Êp. Edward Ko∏odziej – d∏ugoletni konserwator parafii, partnerstwo mi´dzyparafialne parafii Êw. Klemensa Dworzaka i Âwi´tych Ewaldów, ks.
Alex Block, i Parafianie parafii Êw. Klemensa
Dworzaka we Wroc∏awiu. GoÊçmi specjalnymi tej uroczystoÊci byli – emerytowany proboszcz parafii Âwi´tych Ewaldów z Dortmundu, ks. Alex Block oraz paƒstwo Maria
i Auwi Haectowie z tej˝e parafii. Ks. Block
podzi´kowa∏ za ˝yczenia z okazji 50-lecia kap∏aƒstwa przes∏ane mu w czerwcu. Powiedzia∏, ˝e jest bardzo wzruszony, naszà pami´cià o nim i przypomnia∏, ˝e 25 lat temu – 25
listopada 1981 r., b´dàc po raz pierwszy
w Polsce i w naszej parafii, wyg∏osi∏ homili´
podczas Mszy Êw. koncelebrowanej z ówczesnym Proboszczem, o. Adamem Wiktorem
(z którym si´ wtedy bardzo zaprzyjaêni∏).
• 28 listopada, wtorek, na Mszy Êw. o godz.
1800 oraz podczas nowenny do Matki Bo˝ej
Pocieszenia, modliliÊmy si´ wspólnie za rodziny i górników, którzy zgin´li w wyniku
wybuchu metanu i py∏u w´glowego w kopalni „Halemba” w Rudzie Âlàskiej.

• 30 listopada, czwartek – Êwi´to Êw. Andrzeja Aposto∏a, podczas Mszy Êw. o godz.
1800 modliliÊmy si´ w intencji obchodzàcych
tego dnia imieniny o. Andrzeja G´gotka SJ –
katechety i opiekuna Duszpasterstwa Ludzi
Pracy oraz naszego organisty Pana Andrzeja
Garbarka.

Tajemnic´ przesypujàc w sobie
jak w zamkni´tej kadzi ziarno,
jechali trzej królowie
przez ziemi´ rudà i skwarnà.
Wielb∏àd ko∏ysa∏ jak maszt,
a piasek podobny do wody;
i myÊla∏ król: „Jestem m∏ody,
a nie minà∏ mnie wielki czas.
I zobacz´ w purpurze rubinów
ogieƒ, si∏y magiczny blask;
mo˝e stan´ si´ mocniejszy od czynów
przez ten jeden, jedyny raz“.
Tygrys pr´˝y∏ si∏´ jak wà˝,
mi´Ênie w puchu gra∏y jak harfa.
Na tygrysie jecha∏ drugi mà˝,
siwà grzyw´ w zamyÊleniu szarpa∏.
„Teraz – myÊla∏ – po latach tylu,
gdy zobacz´,
jak p∏omienie cudu dr˝à,
moje czary skarbów mi uchylà,
moje wró˝by nabiegnà krwià.

Ballada o trzech królach
Ziemia pe∏na jak z∏oty orzech,
p´knie na niej skorupy g∏az,
usta jaskiƒ diamentowych otworzy
przez ten jeden, jedyny raz.“
Trzeci król na rybie
wielkiej jak wyspa jecha∏
przez stepy podobne szybie
b∏´kitnej pod wiatru miechem.
Nuci∏: „Po latach stu
kwiat poczàtku i koƒca ogieƒ
w jedno ko∏o zwiàzanych nut
gdy zobacz´, sam si´ stan´ Bogiem.
W suche liÊcie moich ciemnych ksiàg
sp∏ynie màdroÊç odwiecznych gwiazd
i osiàdzie w misie moich ràk
przez ten jeden, jedyny raz“.
A w pa∏acach na làdach zielonych,
co jak sukno wzburzonej fali,
mieli króle trzej b∏´kitne dzwony,
w których serca swe na co dzieƒ chowali.
G∏os Pocieszenia

BLACK

Aby marzenia mog∏y si´ spe∏niaç, trzeba je najpierw mieç.
Nasz Proboszcz podzieli∏ si´ rok temu jednym z nich
– marzy mi si´, aby ka˝demu z Parafian
podarowaç na Êwiàteczny stó∏ bo˝onarodzeniowe sianko – mówi∏.
I oto, jak to w Êwi´ta bywa, dziejà si´ cuda.
Ws∏uchujmy si´ w pragnienia innych i sami stawajmy si´ cudotwórcami.
Przecie˝ to takie proste.

A tak Êpiesznie biegli,
˝e w poÊpiechu
wzi´li tylko myÊli pe∏ne grzechu.
Wi´c ukl´kli
trzej królowie zadziwieni,
jak trzy s∏upy z∏ocistego py∏u,
nie widzàc, ˝e si´ serca trzy po ziemi
wlok∏y z nimi jak psy smutne z ty∏u.
I spojrzeli nagle wszyscy trzej,
gdzie dzieciàtko jak kropla Êwiat∏a,
i ujrzeli, jak w p´kni´tych zwierciad∏ach,
w sobie - czarny, huczàcy lej.
I poczuli nagle serca trzy,
co jak pi´Êci st´˝a∏y od ˝alu.
Wi´c ju˝ w wielkim pokoju wracali,
ko∏ysani przez zwierz´ta jak przez sny.
Wielb∏àd z wolna huÊta∏ jak maszt,
tygrys cicho jak morze mrucza∏,
ryba smugà powietrza sz∏a.
I p∏yn´∏o, i szumia∏o w nich jak ruczaj.
Powracali, poÊpieszali z wysokoÊci
trzej królowie nauczeni mi∏oÊci.
Krzysztof Kamil Baczyƒski
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o. Jan O˝óg SJ

Bo˝e Narodzenie

W wigilijny wieczór 1987 roku Wies∏aw Ochman Êpiewa∏ w naszej telewizji kol´d´, której pierwszy
wers brzmi tak: Narodzi∏a si´ nam radoÊç w samym Êrodku biedy. Jest to wypowiedê niezwykle obfita w treÊç teologicznà, choç nie jest wykluczone, ˝e autor tekstu myÊla∏ o biedzie tylko w sensie materialnym, by∏ to przecie˝ ciàgle jeszcze trudny ekonomicznie i politycznie czas.
TreÊç teologiczna tego wersu jest jednak
zupe∏nie inna. Wskutek grzechu pierworodnego znaleêliÊmy si´ na samym dnie, zewszàd nas ogarnia∏ bezmiar grzechu i z dnia
na dzieƒ coraz bardziej zdawaliÊmy sobie
spraw´ z tego, ˝e si´ z tej przepaÊci o w∏asnych si∏ach w ˝aden sposób nie mo˝emy
wydostaç. I oto w samym Êrodku tej naszej
biedy pojawi∏ si´ nam ktoÊ, kto nie tylko
móg∏ nam pomóc, ale kto chcia∏ nam pomóc: Druga Osoba Trójcy PrzenajÊwi´tszej,
Syn Bo˝y, bierze cia∏o z Maryi Dziewicy
i otrzymuje imi´ Jezus, nadane Mu przez
Anio∏a, zanim si´ poczà∏ w ∏onie Matki.
A imi´ to, imi´ Jezus, znaczy tyle co Bóg zbawieniem, czyli po prostu Zbawiciel, a wi´c to
samo, co zwiastowali Anio∏owie pasterzom
betlejemskim: Bo si´ wam dziÊ narodzi∏
Zbawiciel, który jest Chrystus Pan. Pojawi∏
si´ nam zatem W∏adca pomazany przez Boga, pojawi∏ si´ nam jako nasz Wybawiciel.

W ˝yciu Jego ziemskim od samego poczàtku same paradoksy. Prawdziwe sà chóry
anielskie zwiastujàce pasterzom radoÊç niezwyk∏à i Êpiewajàce ca∏emu Êwiatu: Chwa∏a
na wysokoÊci Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Prawdà jednak jest
tak˝e i to, ˝e si´ Zbawiciel narodzi∏ gdzieÊ na
uboczu miasteczka, w szopie czy stajni, i ˝e
owini´ty w pieluszki nie w ko∏ysce zosta∏ po∏o˝ony, lecz w prostym kamiennym ˝∏óbku.
Prawdà jest, ˝e zarówno Józef jak Maryja
wywodzili si´ z królewskiego rodu Dawida
i ˝e pewnie w∏aÊnie w Betlejem mieli swoich
krewnych. Ale prawdà jest i to, ˝e nie zostali
przez nikogo przyj´ci, co si´ wydaje szczególnie okrutne, je˝eli weêmiemy pod uwag´
bardzo zaawansowanà brzemiennoÊç Maryi.
Prawdà jest, ˝e M´drcy ze Wschodu oddali
Jezusowi pok∏on, uznali w Nim Króla ˝ydowskiego, a mo˝e nawet Boga, ale prawdà
jest i to, ˝e swoi, to znaczy arcykap∏ani, ka-

rys. B.åwik
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G∏os Pocieszenia

p∏ani i uczeni w PiÊmie, którzy tak wspaniale wskazali M´drcom drog´, sami do Niego
nie poszli, ˝e zatem swoi Go nie przyj´li.
Takie zresztà – pe∏ne paradoksów i nieporozumieƒ – by∏o ca∏e ˝ycie Jezusa,
zw∏aszcza w okresie dzia∏alnoÊci publicznej.
Najpierw pe∏en nie k∏amanego entuzjazmu
t∏um ludzi radujàcych si´ z tego, ˝e powsta∏
wÊród nich ktoÊ wielki, cudotwórca zdolny
zapobiec wszystkim ich k∏opotom. Od samego poczàtku ludzie ci podziwiali co prawda Jezusa, ale Go nie rozumieli, nie rozumieli te˝ Jego pos∏annictwa. Trzeba jednak na
ich korzyÊç powiedzieç, ˝e na swój sposób
Go kochali i szczerze Go podziwiali. Mamy
na to wiele dowodów w Ewangelii. Kiedy Jezus wyrzuci∏ ducha nieczystego z nie znanego nam bli˝ej cz∏owieka, zdumiewali si´
wszyscy... I wnet rozesz∏a si´ s∏awa Jego po
wszystkiej krainie galilejskiej. Kiedy Jezus
by∏ na modlitwie, przybiegli do Niego aposto∏owie z wiadomoÊcià, ˝e Go wszyscy szukajà. Po uzdrowieniu paralityka wszyscy si´
zdumieli i chwalili Boga mówiàc: I˝eÊmy nigdy nic takiego nie widzieli.
W ten entuzjazm jednak od samego niemal poczàtku wdziera si´ jakaÊ struna zdradziecka: coraz bardziej narastajàca i z dnia na
dzieƒ coraz szersze kr´gi ogarniajàca nienawiÊç. Kiedy Jezus uzdrowienie paralityka
rozpoczà∏ od odpuszczenia mu grzechów,
obecni tam niektórzy uczeni w PiÊmie myÊleli – a mo˝e tak˝e mi´dzy sobà mówili –
Czemu ten tak mówi? Któ˝ grzechy odpuszczaç mo˝e, jeÊli nie sam Bóg?. Kiedy Jezus
powo∏a∏ siedzàcego na cle Mateusza i uda∏
si´ do jego domu na uczt´, ci sami uczeni
w PiÊmie wspomagani przez faryzeuszów
pytali uczniów Mistrza z Nazaretu: Czemu
z celnikami i grzesznikami je i pije mistrz
wasz? I zacz´li Go dok∏adnie Êledziç. Widzieli, ˝e aposto∏owie w szabat zrywali k∏osy

W niedalekim kraju

BLACK

i jedli ziarno z k∏osów wy∏uskiwane i zarzucali Panu Jezusowi, ˝e post´puje wbrew Prawu. Marek dodaje, ˝e podpatrywali Go, czy
b´dzie w szabat uzdrawia∏, aby Go oskar˝yç,
a gdy Jezus uzdrowi∏ cz∏owieka z usch∏à r´kà, wyszli i naradzali si´ zaraz z herodianami
przeciwko Niemu, jakby Go straciç. Wreszcie zacz´li rozg∏aszaç mi´dzy ludêmi, ˝e Jezus ma Belzebuba i ˝e mocà ksi´cia czartowskiego czarty wygania.
Nic dziwnego, ˝e z czasem si´ och∏adza∏
entuzjazm t∏umów, a˝ wreszcie zaowocowa∏
nienawistnym Ukrzy˝uj Go!. Jezus podzieli∏
los ziarna rzuconego obok drogi: zosta∏ wdeptany w ziemi´, i to nie przez bezmyÊlnych
i oboj´tnych, ale przez zdecydowanych i gotowych na wszystko wrogów. Wrogowie Jego
jednak pope∏nili jeden b∏àd: nie przewidzieli
tego, ˝e podeptane przez nich Jezusowe ziarno
zostanie g∏´boko wciÊni´te w dobrà ziemi´, ˝e
zakie∏kuje i zaowocuje zmartwychwstaniem.
Na razie jednak spoglàdamy na Jezusa le˝àcego w ˝∏óbku, oddajemy Mu czeÊç jako
Dzieci´ciu bezbronnemu, radujemy si´ z tego, ˝e przyszed∏ do nas jako nasz Zbawiciel.
Musimy sobie jednak zdaç spraw´ tak˝e z tego, ˝e je˝eli chcemy byç Jego prawdziwymi
uczniami, musimy si´ zdecydowaç iÊç za
Nim tak wiernie, jak szli za Nim Jego aposto∏owie. Od pewnego czasu, kiedy sobie uÊwiadomili, ˝e narasta wokó∏ Jezusa nienawiÊç,
kiedy si´ w ich sercach budzi∏y niejakie wàtpliwoÊci co do sensu te wszystkiego, kiedy
wreszcie sam Pan Jezus trzykrotnie potwierdzi∏ ich przewidywania przepowiedniami
swojej m´ki – ogarn´∏a ich prawdziwa ludzka bojaêƒ zarówno o los Jezusa, jak o swój
w∏asny los. Mi∏oÊç ich jednak by∏a wi´ksza
ni˝ bojaêƒ i dlatego mimo wszystko za Nim
szli. Pewnie ta bojaêƒ narastajàca przez wiele miesi´cy spowodowa∏a, ˝e z Ogrójca uciekli, ale mi∏oÊç im nakaza∏a potem pójÊç dok∏adnie w Êlady Jezusa: g∏osiç Dobrà Nowin´ o zbawieniu i oddaç ˝ycie za spraw´.
To jest tak˝e nasz los. W Bo˝e Narodzenie mówi si´ nieraz, ˝e nad ˝∏óbkiem jawi si´
ju˝ cieƒ krzy˝a. Jest w tym wiele prawdy,
trzeba sobie tylko uÊwiadomiç, ˝e ten sam
cieƒ krzy˝a pojawi∏ si´ nad ko∏yskà ka˝dego
z nas przynajmniej od chwili chrztu Êwi´tego i ˝e ten cieƒ krzy˝a b´dzie nam przewodzi∏ przez ca∏e ˝ycie. Ka˝dy chrzeÊcijanin,
je˝eli chce byç wierny swojemu powo∏aniu,
musi podzieliç los Jezusa, czyli staç si´ ziarnem podeptanym przez ludzi po to, ˝eby
potem powstaç z martwych razem z Jezusem zmartwychwsta∏ym jako pi´knie owocujàcy k∏os dla królestwa Bo˝ego.

Piotr Rydzak

By∏o nas oÊmioro. Praktykantów z Polski… W zupe∏nie nieznanym mieÊcie.
Ania (architektura krajobrazu; doktorantka), Kasia (fizjoterapia; V rok), Aneta (Akademia Ekonomiczna – finanse i bankowoÊç; V rok), Karolina (logistyka; IV rok), Dominik (Akademia Ekonomiczna; V rok), Marcin (fizjoterapia;
V rok), Micha∏ (Zarzàdzanie i In˝ynieria Produkcji na Politechnice Wroc∏awskiej; IV rok), no i ja (student IV roku transportu na Wydziale Mechanicznym
PWr).
7 paêdziernika rozpocz´liÊmy naszà przygod´. Starcie z naszymi marzeniami…i wyobra˝eniami.
Wypada wspomnieç, ˝e praktyki nie mog∏yby dojÊç do skutku, gdyby nie wroc∏awsko-dortmundzka fundacja Êw. Jadwigi
(i wszystkie osoby za nià stojàce). Zorganizowa∏a nam noclegi (w Dortmundzie), op∏aci∏a
wy˝ywienie, znalaz∏a miejsca praktyk, przydzieli∏a opiekunów w Niemczech i dofinansowa∏a nasz pobyt (30 euro kieszonkowego na
tydzieƒ). Nie wspominajàc ju˝ o organizacji
samych wycieczek czy spotkaƒ.
Pierwszy tydzieƒ by∏ przyjemnym wprowadzeniem. MogliÊmy poznaç siebie nawzajem i naszych opiekunów (panià Margarete
Konieczny i pana Reinharda Gallena) na kursie j´zyka niemieckiego. Ka˝dego dnia po lekcji niemieckiego odbywaliÊmy wycieczki (ratusz, browar, kasyno) albo rozmow´ z goÊciem (z by∏ym pastorem – o biednych w mieÊcie; z politykiem – o sytuacji wspó∏czesnego
Dortmundu).
Aklimatyzacja przebiega∏a równoczeÊnie
w rodzinach, u których mieszkaliÊmy. Uprzejmych i gotowych na wiele poÊwi´ceƒ dla nas
(niektórzy praktykanci wstawali nawet o 5.30,
by zdà˝yç do pracy). Cz´Êç praktykantów
mieszka∏a u ludzi starszych, inni w domu
m∏odych rodziców z dzieçmi. PoznawaliÊmy
niemieckie obyczaje („˝adnych telefonów po
21!”) i prze∏amywaliÊmy stereotypy (zarówno
o Niemcach, jak i o Polakach).
16 paêdziernika by∏ pierwszym dniem
pracy. Skoƒczy∏y si´ wycieczki i póêne wstawanie z ∏ó˝ka. Rozdzielono nas po ró˝nych
firmach – Aneta pracowa∏a w Signal Iduna,
Ania w odpowiedniku polskiego „Urz´du
Zieleni”, Kasia i Marcin zajmowali si´ pacjenG∏os Pocieszenia

tami dwóch dortmundzkich szpitali. Rozpocz´liÊmy jakby nowà aklimatyzacj´. Tym razem w pracy: nowi ludzie, nowe twarze, no
i ten j´zyk. Jednak nikt si´ nie ∏ama∏, tylko
wszyscy wzi´liÊmy si´ do roboty. W koƒcu to
tylko szeÊç tygodni.
No i czas p∏ynà∏. Nasza znajomoÊç niemieckiego stopniowo ros∏a, a problemów
w pracy praktycznie nie by∏o – chyba, ˝e zaliczyç do nich nud´, gdy nie otrzymywaliÊmy
zadaƒ i trzeba by∏o sobie czymÊ zajàç czas
(korzystanie z Internetu dla celów prywatnych by∏o zabronione).
Raz na dwa tygodnie spotykaliÊmy si´
z naszymi opiekunami, by omówiç post´py
praktyk i przekazaç im nasze uwagi. Byli gotowi do pomocy i otwarci. Ale na szcz´Êcie
nie musieli interweniowaç. Po jednym ze spotkaƒ poszliÊmy wszyscy na mecz pi∏karski.
Gra∏a Borussia Dortmund. Dla wi´kszoÊci
by∏o to niesamowite wydarzenie – pierwszy
raz na stadionie, który mo˝e pomieÊciç do 80
tysi´cy widzów. Ten og∏uszajàcy doping
i wspania∏a atmosfera na Signal Iduna Park.
Niestety gospodarze tylko zremisowali z Arminià Aachen.
SzeÊç tygodni praktyk min´∏o bardzo
szybko. Z nowymi doÊwiadczeniami i znajomoÊciami (niektórzy cz∏onkowie rodzin stali
si´ naszymi przyjació∏mi) wracaliÊmy do kraju. Jednym z ostatnich problemów okaza∏o
si´ odpowiednie zapakowanie baga˝u, gdy˝
do samolotu nie mo˝na by∏o wnosiç wszystkiego – przez antyterrorystyczne obostrzenia
na lotniskach Ania straci∏a kosmetyki. Jednak
niezale˝nie od problemów, wszyscy wracaliÊmy szcz´Êliwi. W koƒcu mieliÊmy zobaczyç
naszych bliskich po niemal dwóch miesiàcach
nieobecnoÊci…
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10-letnia charytatywna dzia∏alnoÊç „Kawiarenki” przy parafii pw. Êw. Klemensa Marii Dworzaka we Wroc∏awiu

Jubileusz „Kawiarenki“

10 listopada 2006 r. min´∏a 10. rocznica dzia∏alnoÊci „Kawiarenki”. Jubileuszowa uroczystoÊç odby∏a si´ 25 listopada
o godz. 1500 w domu katechetycznym, gdzie swojà siedzib´ ma szacowna Jubilatka. Na t´ okazj´ Ksiàdz Proboszcz
zleci∏ odnowienie jej pomieszczenia i dobudowanie kuchni. Na uroczystoÊç zosta∏y zaproszone wszystkie osoby, które
kiedyÊ i obecnie dzia∏a∏y w kawiarence, które piekà ciasta i pomagajà finansowo – razem by∏o nas oko∏o 70 osób.
Na wst´pie Ksiàdz Proboszcz serdecznie
wszystkich przywita∏ i podzi´kowa∏ za zaanga˝owanie w tak pi´kne dzie∏o. Nast´pnie jeden
z organizatorów odczyta∏ histori´ „Kawiarenki”,
oraz wymieni∏ nazwiska osób w przesz∏oÊci
i obecnie dzia∏ajàcych w Kawiarence. Ksiàdz
Proboszcz Wojciech Zió∏ek kilkunastu osobom,
które na przestrzeni 10. lat szczególnie udziela∏y
si´ w Kawiarence, wr´czy∏ imienne podzi´kowania w formie pamiàtkowego, oprawionego w antyram´ dyplomu. W ten sposób zosta∏y uhonorowane Panie: Franciszka Nawrotkiewicz, Jadwiga Marcinkiewicz, Bernadeta Ptaszyƒska, Maria
Weso∏owska, Halina Majdzik, Leokadia HadryÊ,
Janina Koz∏owska, Emilia Lasota, Marianna Nawrocka i Lidia Koszelew. Nast´pnie, po wypiciu
symbolicznej lampki wina i odÊpiewaniu wspólnego „Sto lat”, podzieliliÊmy ogromny tort od
Ksi´dza Proboszcza z napisem: „10 lat Kawiarenki” i zaj´liÊmy si´ Êwi´towaniem – rozmowom o przesz∏oÊci i przysz∏oÊci nie by∏o koƒca.
Wszyscy uczestnicy uroczystoÊci byli zadowoleni
i radoÊni, ˝e ich wysi∏ek przyniós∏ takie owoce.
Nast´pnego dnia, w niedziel´ o godz. 1200 zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji „Kawiarenki”, po której nasza inicjatywa zosta∏a odznaczona pamiàtkowym medalem honorujàcym ludzi i inicjatywy szczególnie zas∏u˝one dla jezuitów. Medal ten zamierzamy powiesiç w „Kawiarence” na honorowym miejscu.
A poczàtki nie by∏y wcale takie ∏atwe. Powo∏anie „Kawiarenki” mia∏o na celu zebranie pieni´dzy na do˝ywianie dzieci z rodzin potrzebujàcych, bli˝sze poznanie sie parafian oraz umo˝liwienie ludziom samotnym sp´dzenie czasu
wÊród innych. Po zaakceptowaniu propozycji
przez ówczesnego proboszcza – o. W∏adys∏awa
Pietryk´ SJ, przystàpiliÊmy do organizowania
„Kawiarenki”. ZaczynaliÊmy praktycznie od zera. Zosta∏o wymalowane pomieszczenie, na sufit
po∏o˝ono p∏yty i za∏o˝ono oÊwietlenie. Sami kupiliÊmy czajniki elektryczne, fili˝anki, podstawki,
∏y˝eczki i obrusy. I tak, przy zaanga˝owaniu
m.in. Marianny Nawrockiej, Bogumi∏y i Stefana
Sucharów i Mariana Pastuszka 10 listopada
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1996r. „Kawiarenka” ruszy∏a. Pierwszych goÊci
obs∏ugiwa∏y Alicja S∏awik, Emilia Szlasa i Halina
Majdzik.
Poczàtkowo wydatki by∏y wi´ksze od wp∏ywów pieni´˝nych, a Parafianie, nie wiedzàc dok∏adnie jak ma taka parafialna kawiarnia wyglàdaç, kr´powali si´ do nas przychodziç. PostanowiliÊmy wi´c stanàç po ka˝dej Mszy Êw. przed koÊcio∏em i zach´caç ich do wejÊcia osobiÊcie. Frekwencja si´ wyraênie zwi´kszy∏a, a co za tym
idzie – nasz wynik finansowy równie˝. Z czasem
kupiliÊmy lad´, szklanà gablot´, szaf´, szafk´ i linoleum na pod∏og´. I to wszystko dzi´ki zaanga˝owaniu doÊç nielicznej (w porównaniu z liczebnoÊcià parafii) grupie parafian. W naszej inicjatywie uczestniczà przewa˝nie ludzie starsi – emeryci i renciÊci, wra˝liwi na sytuacj´ dzieci z rodzin
b´dàcych w potrzebie. Niestety, wykruszajà si´,
a ch´tnych – m∏odszych, specjalnie nie widaç.
„Kawiarenk´” obs∏uguje dzisiaj 10 grup, po 5
osób w ka˝dej, które nieodp∏atnie piekà ciasta. Kaw´, herbat´, Êmietank´ i cukier kupujemy z uzyskanych pieni´dzy. Swojà siedzib´ mamy w domu katechetycznym na parterze i zapraszamy goÊci
w ka˝dà niedziel´ w godzinach 830-1330.

G∏os Pocieszenia

Za pieniàdze uzyskane ze sprzeda˝y ciast, kawy
i herbaty byliÊmy w stanie, przyk∏adowo tylko
w okresie od grudnia 2005 do grudnia 2006,
op∏aciç ca∏oroczne obiady dla 17 dzieci w szko∏ach nr 82 i 109 ( na ∏àcznà sum´ 8256 z∏), przygotowaç paczki ˝ywnoÊciowe dla dzieci na Êwi´ta
Bo˝ego Narodzenia 2005 dla 25 rodzin z 88
dzieçmi (za 2010 z∏), przygotowaç paczki ˝ywnoÊciowe na Wielkanoc 2006 dla 27 rodzin z 86
dzieçmi (za 1600 z∏), dop∏aciç dzieciom do kolonii
w 2006r. (2500 z∏), dofinansowaç zakup podr´czników i pomocy szkolnych w roku szkolnym
2005/06 na sum´ 3450 z∏. ¸àcznie na pomoc
potrzebujàcym dzieciom przeznaczyliÊmy w tym
okresie 17816 z∏. A na przestrzeni minionego
10-lecia wydatki te kszta∏towa∏y si´ podobnie.
Po 10 latach dzia∏alnoÊci stwierdzamy z satysfakcjà, ˝e pomys∏ by∏ bardzo dobry, a wysi∏ek
op∏aci∏ si´. Oprócz korzyÊci finansowych, które
zosta∏y przeznaczone dla dzieci z naszej Parafii
b´dàcych w potrzebie, o˝ywi∏y si´ kontakty mi´dzy parafianami. Przychodzà z ca∏ymi rodzinami
lub znajomymi, majà okazj´ spotkaç si´ tu te˝ ze
swoimi duszpasterzami, ju˝ nie tylko przy o∏tarzu, ale te˝ przy stoliku z dobrà kawà, herbatà

Grupy „kawiarenkowe” dzia∏ajàce przy parafii
pw. Êw. Klemensa Dworzaka we Wroc∏awiu:
– grupa 1: Lucyna KoÊcielniak, Danuta Kaczmarek, Maria Pezgan, El˝bieta Musia∏, Ewa
Skórzyƒska;
– grupa 2: Miros∏awa i Andrzej Skrzypczyƒscy,
Krystian i Celina ˚ak, Hanna Ryszkiewicz,
Wanda Koguciuk;
– grupa 3: Halina Majdzik, Lidia Koszelew, Janina Bijak, Alicja Bujak, Zofia Tryba∏a;
– grupa 4: Janina Goldwaser, Kazimiera Kokociƒska, Irmina Cebula;
– grupa 5: Teresa Rosiƒska, Kazimiera Sadkowska;
– grupa 6: „m∏odzie˝owa”: Marta WiÊniewska,
Daniel Bednarek, Mateusz Rydzak;
– Wspólnota Modlitewna „Kana”: Anna ¸adowska, Wanda Andrzejewska, W∏adys∏awa
Horak, Helena KoÊç, Anna Malczuk, Urszula
Czykaluk;
– Akcja Katolicka i Duszpasterstwo Ludzi Pracy: Alicja Wrabec, Anna Marchiewicz, Jadwiga
Marcinkiewicz, Antoni Gaj, Ewa Matolicz,
Aleksandra Milewicz, Janina i Jan Kubiak;
– Neokatechumenat: Anna Bogdan, Danuta
Chmielewska, Genowefa Duraj, Ma∏gorzata
Turkosz, Mariola Pakiet;
– grupa Seniorów: Janina Koz∏owska, Waleria
Szurpicka, Aleksandra Otorowska, Franciszka
Nawrotkiewicz, Miros∏awa Pastuszek.

Osoby, które piekà ciasta „okazjonalnie”: Leokadia ChadryÊ, Zofia Ilnicka, Krystyna Augul,
Krystyna Malec, p. Dembowy, p. Zalewska, Marianna Huk, Henryka Filipek, Stefania Kaêmierczyk, Wanda Milczanowska, Henryka Nowak,
Maria Parzonka, Krystyna Sidorowicz, Czes∏awa
Witek, Maria Rosowska, Ma∏gorzata Na∏´cz,
Emilia Lasota, Teresa Kalicka, Helena Ma∏ecka,
Wiktoria Ma∏ecka, Kazimiera GabryÊ, Danuta
Guliƒska, Ignacja Tkacz, p. Drzewiecka, Stanis∏awa Sroka, Urszula Kozakiewicz, Unis∏awa
G∏azowska, Irena K´dzierska, Teresa Tubis,
Barbara Babiak, Krystyna Figaszewska, Józef
G∏az, p. Pucha∏a, p. Mruk, Stanis∏awa W∏odarczyk, Romualda Adamska, Janina Paluszek, Krystyna Mik∏aszewicz, Regina Juszczak, Jadwiga
Szaduro, Zofia Mierzwa, Stefania Dub, Zofia
Radaƒska, Leokadia Mielczarek, Marianna Nawrocka, Stanis∏awa K∏eczek, Urszula Skrzypniak, Kazimiera Wojdy∏o, Danuta Drelichowska,
Jadwiga Wyr´ba, Maria Moras, Maria Kaleta, Regina Markiewicz, Czes∏awa Szczurko, Anna Kozio∏, Alicja Kruszewska, Danuta Nowak, Halina
Szymaƒska, Janina Wanat, Danuta Kr´˝lewska,
Karolina Michalak, Krystyna Gmyrek, Jaros∏aw
Bielecki, W∏odzimierz Grzonkowski, Ma∏gorzata Na∏´cz, Ludwika Miko∏ajczak, Jolanta Idziak,
Czes∏aw B´dziƒski, El˝bieta Szymczak, Zofia
B∏aszkiewicz, p. Siennicka, El˝bieta Wojciechowska, Anna Turczyn.
Osoby, które pracowa∏y w „Kawiarence”:
Czes∏awa Buczyƒska, Maria Szóstka, Ewa Bartosz, Stanis∏awa i Jan Wojciechowscy, Józefa Ma∏ek, Ma∏gorzata Sikora, Joanna Galus, Bogumi∏a
Suchar, Wanda i Kazimierz Czapliƒscy, Ludwika
Âl´k, Majka Karnicka, Krystyna i Bogdan Mazgis, Teodozja Sieros∏awska, W∏adys∏awa i Ryszard Muszyƒscy, Wanda Dudek, Janina Chocianowska, Zdzis∏awa Go∏àbek, pp. Ziomeccy, Anna Koz∏owska, Irena Piasecka, Anna Kaczmarczyk, Maria Jagie∏∏o, Stanis∏aw Nowicki, Jadwiga
Szaduro, Czes∏awa Witek, Maria i Witold Rosowscy, Henryk Witkowski.
Osoby, które wspomaga∏y bàdê wspomagajà
„Kawiarenk´” finansowo: (wp∏aty sta∏e 20-100
z∏ miesi´cznie bàdê wp∏aty okazjonalne): Krystyna B∏oƒska, Bernadeta Ptaszyƒska, Ewa Szyc,
Janina Lewczuk, Stanis∏awa Czykaluk, Krystyna
Bugajska, Alicja Borgulak, Danuta Denysiak, Józef G∏az, p. Pucha∏a, p. Mruk, Stanis∏awa W∏odarczyk, Romualda Adamczyk, Maria i Edward
Szczerba, Rodzina Rodzin.
Poniewa˝ ludzka pami´ç jest zawodna i byç
mo˝e przeoczyliÊmy czyjeÊ nazwisko, w tym
miejscu za to przepraszamy i jeszcze raz dzi´kujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wspomagali i wspomagajà dzia∏alnoÊç naszej parafialnej „Kawiarenki”.
tekst na podstawie rozmowy
z organizatorami kawiarenki przygotowa∏ bs.
G∏os Pocieszenia

Nie bój si´
modlitwy

BLACK

i ciastem, kupujà ciasto do domu i w taki sposób
przyczyniajà si´ do niesienia pomocy potrzebujàcym dzieciom.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
wspomogli nas w dzia∏alnoÊci charytatywnej
sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie – Bóg Wam
zap∏aç!
Szczególne s∏owa wdzi´cznoÊci nale˝à si´ Ojcu Proboszczowi, Wojciechowi Zió∏kowi za docenienie naszej dzia∏alnoÊci podczas naszych
obchodów jubileuszowych, za wystrój Kawiarenki i dobudowanie kuchni – usprawni nam to
prac´ i pozwoli goÊciç jeszcze wi´cej ch´tnych
do skosztowania naszych wypieków i wspomo˝enia sprawy pomocy dzieciom z najubo˝szych
rodzin naszej Parafii.
JednoczeÊnie zwracamy si´ z apelem do Parafian zamo˝niejszych, m∏odych i tych, którzy
chcieliby si´ w∏àczyç w dzia∏alnoÊç charytatywnà – czekamy na Wasze wsparcie! Upieczcie
choç jeden raz w roku ciasto, kupcie kaw´, herbat´, wspomó˝cie nas w jakikolwiek sposób.
Mo˝e ktoÊ ma ochot´ w∏àczyç si´ do wspó∏pracy w grupie? Zapraszamy! W tym celu w „Kawiarence” w ka˝dà niedziel´ jest do dyspozycji
zeszyt, do którego mo˝na wpisaç swoje imi´,
nazwisko i telefon – my, w razie potrzeby, zadzwonimy do Paƒstwa i poprosimy o pomoc
w terminie dla Was wygodnym. Czekamy na
Was!

Szanowne Panie, pozwólcie, ˝e skieruj´ do Was par´ s∏ow. Nie jest to
apel ale proÊba. Jak nam wiadomo,
ró˝aniec jest powi´kszony o czwartà
cz´Êç Tajemnice Âwiat∏a, którà
otrzymaliÊmy od Ojca Êw. Jana Paw∏a II jako prezent, a po Jego Êmierci
jako spadek.
Prosz´ Was abyÊmy kontynuowali dalej
to Jego wielkie dzie∏o, ale do tego potrzebne
b´dà nowe osoby, które zape∏nià brakujàce
miejsca w poszczególnych ró˝ach.
Nie obawiajcie si´ wziàç tajemniczki,
bo z nià sp∏ynie do Waszych rodzin i domów
Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo. Zawierzmy Matce
Bo˝ej nasze rodziny, naszà ojczyzn´, rzàdzàcych i wszystko co posiadamy. Wiem, ˝e wiele z Was pracuje, macie ró˝ne obowiàzki, problemy, lecz kto ich nie ma?
Ja prowadz´ V ró˝´ ju˝ pi´çdziesiàty rok.
Mia∏am trójk´ ma∏ych dzieci, ba∏am si´,
˝e sobie nie poradz´.
Ale z pomocà modlitwy, wiary, za przyczynà Matki Bo˝ej wszystko jest mo˝liwe.
Od 25 lat jestem wdowà i po Êmierci m´˝a wydawa∏o mi si´, ˝e Êwiat si´ zwali∏ na mojà g∏ow´. Kiedy si´ zamartwia∏am, by∏am pe∏na obaw us∏ysza∏am szept: „Nie martw si´,
masz ró˝aniec on Ci pomo˝e. Pokonasz
wszystkie k∏opoty, problemy.” Pomóg∏ i pomaga do dzisiaj.
Zwracam si´ z proÊbà. PrzemyÊlcie Waszà decyzj´, nie musicie jej podejmowaç ju˝
dziÊ, macie na to czas do koƒca stycznia 2007
roku. Marzeniem ojca Proboszcza jest, by
w 2007 roku wszystkie ró˝e by∏y pe∏ne. Pomó˝my spe∏niç to marzenie, gdy˝ to nic nie
kosztuje.
Ch´tne osoby prosz´ o zapisanie na kartce danych: imi´, nazwisko, dok∏adny adres,
data urodzenia, nr tel. do kontaktu. Informacje prosz´ przekazaç Pani Halinie w naszym
parafialnym sklepiku lub pozostawiç w kancelarii parafialnej w godzinach jej urz´dowania. Szcz´Êç Bo˝e.
Pani Janina
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Bogdan Szyszko

Jak g∏osowaliÊmy w
wyborach samorzàdowych 2006

W niedziel´ 12 listopada 2006 r. Polacy udali si´ do urn wyborczych, by wybraç nowe w∏adze samorzàdowe na
najbli˝sze cztery lata. Mamy ju˝ dawno za sobà emocje wyborcze, teraz zajmujà nas ca∏kiem inne sprawy, myÊl´ jed nak, ˝e warto popatrzeç jak w czasie wyborów zachowywa∏a si´ ta nasza ma∏a, lokalna spo∏ecznoÊç, którà tworzà
mieszkaƒcy parafii pw. Êw. Klemensa Marii Dworzaka.
Patrzàc na wyniki wyborów samorzàdowych,
byç mo˝e dostrze˝emy, ˝e podobnie do nas
g∏osujàcych jest na tyle du˝o, i˝ warto podjàç
niejednà inicjatyw´, bo mo˝e i inni si´ do naszej
akcji przy∏àczà. Wi´c spróbujmy si´ policzyç.
Wielu z nas g∏osowa∏o w szeÊciu komisjach wyborczych na terenie naszej parafii, ale tylko nieliczni sprawdzili, jakie by∏y wyniki g∏osowania
w ich komisji wyborczej. I dlatego zrobiliÊmy to
za Was, a dodatkowo pokusiliÊmy si´ o stworzenie szczególnego rodzaju statystyki – oto przed
naszymi Czytelnikami – „Parafialne podsumowanie wyborów samorzàdowych 2006”.
„We Wroc∏awiu jest wspó∏praca i stàd taki
wynik wyborów” – powiedzia∏ KAI metropolita
wroc∏awski abp Marian Go∏´biewski komentujàc
zdecydowane zwyci´stwo dotychczasowego prezydenta miasta, który by∏ popierany zarówno
przez PiS jak i PO.
We Wroc∏awiu w wyborach prezydenckich,
Rafa∏a Dutkiewicza popar∏o 83,7% mieszkaƒców miasta, Janusza Dobrosza 7,4%, Tomasza
Czajkowskiego 5,9%, a Rafa∏a Kubackiego 2%.
Mieszkaƒcy naszej Parafii obdarzyli swoim zaufaniem kandydatów na prezydenta miasta
w prawie identycznych proporcjach.
W wyborach do Rady Miejskiej Platform´
Obywatelskà popar∏o we Wroc∏awiu 32,9%
g∏osujàcych, Komitet Rafa∏a Dutkiewicza –
24,8%, Prawo i SprawiedliwoÊç – 23,9%, a Lewic´ i Demokratów – 11,7%. W 37–osobowej
Radzie Miejskiej Wroc∏awia PO zdoby∏a 14
mandatów, PiS – 11, KW Rafa∏a Dutkiewicza –
10, a SLD+SdPl+UP+PD (Lewica i Demokraci) – 2.
W okr´gu nr 4 obejmujàcym osiedla: Grabiszyn – Grabiszynek, PrzedmieÊcie O∏awskie,
Tarnogaj, Ksi´˝e, Brochów, Bieƒkowice, Jagodno, Wojszyce, O∏taszyn, Krzyki – Partynice,
Klecina, w którym uprawnionych do g∏osowania by∏o 66848 osób, a g∏osowa∏o 26537 osób
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Numer komisji

122 123 118 120 119 121 suma

Ogólna liczba uprawnionych

1780 1612 1756 2171 1865 2214 11398

Ogó∏em g∏osowa∏o

816 936 737 1001 781 839 5110

G∏osy oddane w wyborach na prezydenta miasta
Czajkowski

51

66

52

44

48 309

Dobrosz

39

54

41 120 74

85 413

Dutkiewicz

707 789 618 779 637 687 4237

Kubacki

14

14

16

48

18

17

10

89

11

21

67

G∏osy oddane w wyborach do Rady Miejskiej

3

LPR

13

6

13

PiS

161 153 202 368 228 244 1356

PO

310 338 217 269 229 246 1609

Lewica i Demokraci

100 144 80 112 92 114 642

KW Dutkiewicza

189 244 167 189 173 153 1115

(39,7% uprawnionych), mandaty do Rady Miejskiej Wroc∏awia uzyskali: Miros∏awa Stachowiak–Ró˝ecka i Jan Józef StyÊ (PiS), Dionizy
Cezary Pacamaj i Tomasz Stanko (PO) oraz Jacek Antoni Ossowski (KWW Dutkiewicza).
Na terenie naszej Parafii, w wyborach do Rady Miejskiej, spoÊród komitetów wyborczych
najwi´cej g∏osów otrzyma∏y: PO – 31%, i kolejno: PiS – 27%, KWW Dutkiewicza – 22%
i LiD – 13%. Pozosta∏e komitety wyborcze
otrzyma∏y od 0,3 do 1,5% g∏osów. Najwi´kszym zaufaniem na terenie naszej Parafii obdarzyliÊmy Jacka Antoniego Ossowskiego
(KWW Dutkiewicza) – 528 g∏osów (10,33%);
Alin´ Stanis∏aw´ Purzyc (PiS) – 505 g∏osów
(9,90%); Dionizego Cezarego Pacamaja (PO) –
404 g∏osy (7,90%) i Alicj´ Mariol´ Lewandowskà (LiD) – 227 g∏osów (4,44%).
W 36–osobowym Sejmiku Województwa
DolnoÊlàskiego PO zdoby∏a 16 mandatów
(37,05% g∏osów), PiS – 10 (23,85%), Lewica
G∏os Pocieszenia

i Demokraci – 4 (14,91%), PSL – 3 (6,88%)
i Samoobrona – 3 (6,41%). Z terenu okr´gu
wroc∏awskiego mandat uzyskali: Andrzej Antoni ¸oÊ, Jaros∏aw Char∏ampowicz, Ewa Maria Rzewuski i Agnieszka Barbara Muszyƒska
z PO, Pawe∏ Leszek Wróblewski i Rafa∏ Boles∏aw Holanowski z PiS, oraz Jan Rymarczyk
z komitetu „Lewica i Demokraci”. Na terenie
naszej Parafii, w wyborach do sejmiku dolnoÊlàskiego, spoÊród komitetów wyborczych,
najwi´cej g∏osów otrzyma∏y: PO – 47%, PiS
– 27% i LiD – 14%. Pozosta∏e komitety wyborcze zdoby∏y od 0,2 do 2% g∏osów. Najcz´Êciej g∏osowaliÊmy na: Andrzeja Antoniego ¸osia (PO) – 1273 g∏osy (24,91%); Paw∏a
Leszka Wróblewskiego (PiS) – 666 g∏osów(13,03%) i Jana Rymarczyka (LiD) – 423
g∏osy (8,28%).
We Wroc∏awiu uprawnionych do g∏osowania by∏o 502046 osób. G∏osowa∏y 201043
osoby (40% uprawnionych).

Dane: na podstawie komunikatów Paƒstwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych na stronie inernetowej: www.
pkw.gov.pl oraz wyników wyborów wywieszonych w siedzibach
komisji wyborczych na terenie parafii pw. Êw. Klemensa Marii
Dworzaka we Wroc∏awiu zebra∏ i opracowa∏ Bogdan Szyszko.

Parafialna Akademia RozmaitoÊci
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Wykaz lokali, w których g∏osowali mieszkaƒcy osiedla Grabiszyn–Grabiszynek, 12 listopada 2006 r.
Obwód nr 118: Gimnazjum Nr 6 przy Alei
Pracy 24; obejmuje ulice: Aleja Genera∏a
Hallera 97–137 nieparzyste, Aleja Pracy,
Ksi´gowa, Makowa, S∏onecznikowa.
Obwód nr 119: Szko∏a Podstawowa Nr
109 przy In˝ynierskiej 54; obejmuje ulice:
Aleja Genera∏a Hallera 139–159 nieparzyste,
Bzowa, Chabrowa, Grabiszyƒska 216–234
parzyste, KreÊlarska, Narcyzowa, Pierwiosnkowa, Ró˝ana.
Obwód nr 120: Szko∏a Podstawowa Nr
109 przy In˝ynierskiej 54; obejmuje ulice: In˝ynierska.
Obwód nr 121: Elektroniczne Zak∏ady
Naukowe, ul Ostrowskiego 22; obejmuje ulice: Fio∏kowa, Grabiszyƒska 241–345 nieparzyste, Kleciƒska 2–5, 87, 89, Nasturcjowa,
Ostrowskiego.
Obwód nr 122: Szko∏a Podstawowa Nr 82
przy ul. Blacharskiej 13; obejmuje ulice: Aleja Genera∏a Hallera 82–176 parzyste, Arctowskiego, Beniowskiego, Domeyki, M´ciƒskiego, Odkrywców, Pionierska, Szolc–Rogoziƒskiego, ˚eglarska.
Obwód nr 123: Szko∏a Podstawowa Nr 82
przy ul. Blacharskiej 13; obejmuje ulice: Blacharska, Heblarska, Lakiernicza, Monterska,
Ogrodowa, Ojca Beyzyma, Pilnikarska, Podró˝nicza, Rymarska, Stolarska, Âlusarska,
Tapicerska, Tokarska.

Rozmowa z pomys∏odawczynià powstania PAR – prof. Gra˝ynà Paƒko
i o. Wojciechem Zió∏kiem SJ
– BOGDAN SZYSZKO: Skàd pomys∏ Parafialnej Akademii RozmaitoÊci?
– PROF. GRA˚YNA PA¡KO: Kilkoro moich
znajomych, po przejÊciu na emerytur´, w∏aÊciwie
nie wiedzia∏o co zrobiç z czasem i postanowi∏o go
jakoÊ zagospodarowaç. I pomyÊla∏am wtedy, ˝e skoro dzia∏a Uniwersytet Trzeciego wieku, przy Instytucie Pedagogiki, za który trzeba zap∏aciç, na który
si´ trudno dostaç, to dlaczego nie spróbowaç zgromadziç ludzi w parafii? Przecie˝ lubià t´ naszà parafi´, przychodzà tu w Êwi´ta ale i cz´sto na co dzieƒ.
I ojciec Proboszcz to zaakceptowa∏. MyÊl´, ˝e mogà
to byç takie spotkania, które b´dà integrowa∏y ludzi
– bardzo mi zale˝y na tym, ˝eby prelegenci pojawili
si´ tak˝e spoÊród parafian. My oczywiÊcie mo˝emy
zapraszaç kogoÊ z zewnàtrz, ale jeÊli to b´dà ludzie
od nas – z parafii, to b´dziemy bardziej ze sobà.
I stàd ta ró˝norodna problematyka spotkaƒ – ˝eby
ka˝dy znalaz∏ tu coÊ dla siebie, ˝ebyÊmy potrafili si´
modliç, potrafili mówiç o ró˝nych ciekawych rzeczach, ˝ebyÊmy nawet troch´ pielgrzymowali – stàd
ten pomys∏ pielgrzymowania z przezroczami, dla
tych, których nie staç, ci´˝ko im, nie majà czasu.
Z czasem, myÊl´, zrobimy jeszcze jakàÊ tego rodzaju pielgrzymk´ – b´dziemy mieli film z Krzeszowa,
który kr´ci telewizja, tak, ˝e myÊl´ sobie – b´dzie
atrakcyjnie. A skàd tradycja? Mo˝e jak by∏y kiedyÊ
obiady czwartkowe, my b´dziemy mieli parafialne
czwartkowe biesiady, to wszystko zale˝y te˝ od Ojca Proboszcza – jak si´ w to w∏àczy i co jeszcze zechce zrobiç
– Na kilkadziesiàt osób, które by∏y na wyk∏adzie
zauwa˝y∏em zaledwie kilka osób w wieku troch´
m∏odszym od emerytalnego. Co zrobiç, ˝eby na te
zaj´cia przychodzi∏y osoby m∏odsze?
– O. WOJCIECH ZIÓ¸EK SJ: Z za∏o˝enia,
a mówi´ to jako wieloletni duszpasterz akademicki,
na takie tematy, jakie maja tu byç poruszane m∏odzi
ludzie nie przyjdà, bo raz, ˝e cz´sto wieczorami majà wiele zaj´ç, a dwa, ˝e musia∏aby to byç rzecz
G∏os Pocieszenia

na czasie, aktualna i rozgrzewajàca. A i to przyjdzie
co najwy˝ej par´ osób ideowych.
– GP: MyÊl´, ˝e rzecz trzeba traktowaç troch´
inaczej. Ostatni temat dlatego jest zaproponowany
jako otwarty, ˝eby mo˝na by∏o przyjÊç z czymÊ
swoim, coÊ zaproponowaç. I na takie propozycje,
jako organizatorzy jesteÊmy otwarci. Generalnie
mo˝na zaobserwowaç, ˝e nie ma dobrej atmosfery
do ró˝nego rodzaju spotkaƒ i na imprezy tego rodzaju o nawet atrakcyjnej zdawa∏oby si´, elitarnie,
przedstawianej tematyce, przychodzà jedynie nieliczni. To nie czasy stanu wojennego, kiedy to na
Tygodniach Kultury ChrzeÊcijaƒskej bywa∏y t∏umy
zainteresowanych wszelkimi przejawami wolnej
myÊli ludzi.
– WZ: Za∏o˝eniem tej Akademii nie jest wcale
to, ˝eby przychodzi∏y tu t∏umy s∏uchaczy, ale ˝eby
zaktywizowaç parafi´ wed∏ug zasady, ˝e dzielimy si´
ze sobà tym, co mamy. Od czasu do czasu mo˝emy
pos∏uchaç o jakimÊ goràcym temacie, ale chodzi
g∏ównie o to, ˝eby z ust naszych parafian – lekarzy,
architektów, muzyków, ogrodników, us∏yszeç coÊ
ciekawego. JeÊli ta nasza inicjatywa b´dzie trwa∏a,
myÊl´ by poruszyç tematy zwiàzane z Pismem Êw.
czy te˝ b´dàce na styku wiary i nauki, ale te˝ wià˝àce
si´ z bie˝àcymi wydarzeniami, które warto skomentowaç. I to nie musi si´ odbywaç co miesiàc – w zale˝noÊci od tego czy b´dà ch´tni mo˝emy spotykaç
si´ cz´Êciej. Je˝eli b´dzie zapotrzebowanie na konkretny temat, to b´dziemy szukaç prelegentów, którzy
na danej materii si´ znajà, ale przez ten pierwszy
rok dzia∏ania Parafialnej Akademii RozmaitoÊci
musimy obserwowaç jej dzia∏alnoÊç, s∏uchaç co kogo interesuje i, jeÊli b´dzie takie zapotrzebowanie,
w przysz∏ym roku zareagujemy.
– Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´ i mog´ zadeklarowaç w imieniu Redakcji, ˝e zapytamy czytelników G∏osu Pocieszenia, w ankiecie, która b´dzie
do∏àczana do grudniowego numeru o to, o czym
chcieliby us∏yszeç na zaj´ciach PAR.
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I Ty mo˝esz byç wolna!

Alkoholizm – to choroba spo∏eczna, rozpowszechniona szczególnie teraz, kiedy „czasy trudne”, kiedy brak pracy.
I co robi kochany mà˝ i tatuÊ, który lubi∏ zaglàdaç do kieliszka w sytuacji, kiedy traci prac´? Najcz´Êciej rozpaczli wie szuka nast´pnej. A nie jest to prosta sprawa. Taki cz∏owiek popada we frustracj´, przygn´bienie, nie jest w stanie
sprostaç podstawowym obowiàzkom.
Przygn´bia go myÊl, ˝e nie zdo∏a utrzymaç rodziny. Kot∏ujàce si´ myÊli „wrzeszczà”, aby wypiç i zapomnieç. Zapomnieç dziÊ, jutro i pojutrze. I tak mija dzieƒ po dniu. Po pewnym czasie
ju˝ nie jest wa˝ne co si´ pije, wa˝ne, aby alkohol
zabi∏ te pod∏e myÊli. Zabija. I tak mija miesiàc,
trzy, rok i wi´cej. Gdy patrz´ na tych nieszcz´Êliwych, zagubionych ludzi pijàcych w alejkach naszego pi´knego parku (i nie tylko), od razu widz´ rodzin´: zap∏akanà ˝on´ w domu, której
brakuje na jutrzejsze jedzenie; wystraszone dzieci, bo jak tu nak∏oniç mam´, aby da∏a pieniàdze
na szkolnà wycieczk´ – zawstydzone, bo jak powiedzieç w szkole, ˝e ojciec grozi∏ mamie, wyzywa∏ a ta – wystraszona, odda∏a mu ostatnie pieniàdze na wódk´…
Ca∏a rodzina bierze udzia∏ w piciu ojca, ale tak
byç nie musi!
Tylko TY sama mo˝esz to przerwaç.
Ty znajdziesz swojà drog´ w Al-Anon.
Twoje dziecko w Al-Aten.
Twój mà˝ w AA.
Zacznij od siebie. Zacznij zmieniaç swój Êwiat
i swoje ˝ycie od siebie.
Nie jest to proste, ale REALNE.
Mnie si´ UDA¸O.
Moim kole˝ankom si´ UDA¸O.
Uda si´ TOBIE. Odwagi!
Od dwóch lat przy naszej parafii dzia∏a grupa
Al-Anon. Co to jest? Sà to grupy rodzinne, na
których ˝ycie mia∏, bàdê nadal ma wp∏yw alkoholizm ma∏˝onka, ojca, dziecka czy te˝ innego
kochanego cz∏onka rodziny. To tu uczymy si´
nawzajem, jak nie zadr´czaç si´ niepowodzeniami, uwalniamy swojà dusz´ i umys∏ od ci´˝aru,
jaki nas przyt∏acza.
Jakkolwiek by patrzeç na alkoholizm mojego
m´˝a, ma on wp∏yw na moje ˝ycie i ˝ycie mojej
rodziny. Bardzo trudno by∏o mi podjàç decyzj´
o wstàpieniu do Al-Anonu. Czu∏am jakbym wysz∏a z ciemnej jaskini, smutna, wystraszona,
zrozpaczona, zagubiona. Ale nie mia∏am innego
wyjÊcia, by∏a to JEDYNA droga wyjÊcia z tej ponurej pu∏apki. Nigdzie nie znalaz∏am drogi od
nieustajàcej rozterki, jaka panowa∏a w moim ˝yciu. Po kilku spotkaniach zauwa˝y∏am jak wy∏ania si´ „Êwiate∏ko w tunelu” – Êwiate∏ko dla
mnie i dla moich bliskich. I tak na ka˝dym spo10

tkaniu id´ od Êwiate∏ka do Êwiate∏ka (bo tunel
jest d∏ugi) i znajduj´ drog´ wyjÊcia z moich
zmartwieƒ. Czuj´ si´ bezpieczna.
DziÊ ju˝ dawno nie ma tamtego „wystraszonego zwierzàtka”, którym jeszcze niedawno by∏am. DziÊ jestem innà osobà, umiem wyra˝aç
siebie. Nie boj´ si´ walczyç w s∏usznej sprawie –
mojej lub dotyczàcej mojej rodziny. DziÊ sypiam
ka˝dej nocy – snem spokojnym, zdrowym, dajàcym wypoczynek na nowy dzieƒ.
KiedyÊ chodzi∏am jak pijana od d∏ugotrwa∏ego niewyspania, bo jak tu by∏o spaç, gdy s∏ysza∏am wyzwiska skierowane pod moim adresem,
a w uszach wrzeszcza∏ jeszcze g∏oÊniej ni˝ pijany mà˝ – niedostatek i nieustajàcy l´k: co
z dzieçmi? Co ze mnà? Co z nami – jak sama b´d´ w stanie ogarnàç to wszystko (mà˝ ju˝ nie
bra∏ odpowiedzialnoÊci za nic)? Co zrobiç, aby
alkoholik przesta∏ na∏ogowo piç?
Jak ˝yç w domu, w którym Êmierdzi, jak
w przydro˝nej knajpie? Tylko ˝ona alkoholika
wie, jak trudno wywietrzyç mieszkanie z tego
nieprzyjemnego zapachu. Tylko ˝ona pijàcego
wie, jak Êmierdzi jej mà˝ po trzymiesi´cznym
ciàgu. Choç bywa klika dni trzeêwy, to przecie˝
wraz z jego potem wydalany jest i alkohol. „Rozwalajàcy” jest widok tego „trzeêwego na chwilk´” cz∏owieka, opuchni´tego, trz´sàcego si´, oblanego potem i wystraszonego.
Wystraszonego, chorego DZIECKA BO˚EGO. Bo alkoholik to tchórz. Bardzo si´ boi – to
chory cz∏owiek, który zazdroÊci trzeêwym, ale
sam nie potrafi przestaç piç. On MUSI piç. Ale
to biedne DZIECKO BO˚E, nie potrafi przyznaç si´ przed swoim najwi´kszym „wrogiem”,
jakim jest ˝ona, ˝e on inaczej nie umie i tym samym wp´dza w przepaÊç i siebie, i ca∏à rodzin´.
Rodzina wstydzi si´ za te wrzaski, nocne krzyki
przed sàsiadami, widzàcymi pijanego ma∏˝onka
cz´sto, prawie codziennie. Wstydzi si´ przed
znajomymi, którzy odwiedzajà nas coraz rzadziej i rzadziej, a z czasem w ogóle przestajà si´
pojawiaç. I choç czasem rozmawia∏am z pe∏nymi ˝yczliwoÊci osobami, niestety, nikt nie potrafi∏ pomóc ani mnie, ani biednemu pijàcemu.
DziÊ, po latach, ˝a∏uj´ ˝e „wzi´∏am si´” za to
tak póêno. Ale – poniewa˝ dzia∏amy anonimowo – trudno by∏o znaleêç mi drog´. Drog´
G∏os Pocieszenia

do normalnoÊci, do snu, do uÊmiechu, do dania
sobie prawa wyjÊcia z domu, drog´ do wolnoÊci,
niesp´tanej kajdanami.
DziÊ umiem ju˝ bez emocji mówiç o tym,
co dzieje si´ z moim m´˝em, ze mnà. DziÊ ju˝
si´ go nie boj´. A ba∏am si´ panicznie, zw∏aszcza, gdy wrzeszcza∏: – „Wykoƒcz´ ci´!”, „Zniszcz´ ci´!”. Jednak dzi´ki Al-Anon jego groêby si´
nie spe∏ni∏y. Wielu m´˝ów moich kole˝anek zaniecha∏o picia, trzeêwiejà bardzo skutecznie
w AA. Mój jeszcze nie. Choç, kto to wie? Najwa˝niejsze, ˝e ja i dzieci znaleêliÊmy swojà drog´. Nie tkwimy w alkoholizmie m´˝a, ojca. On
pije i ponosi wszelkie tego konsekwencje.
My, dzieƒ po dniu, staramy si´ ˝yç normalnie
przy tym pijanym cz∏owieku. Ja spokojnie pracuj´, dzieci pracujà i studiujà i wcià˝ wypatrujemy
dnia, w którym nasz tatuÊ powie DOÂå. Doczekamy si´. Wierz´ w to... Wiara czyni cuda,
i w moim ˝yciu dziejà si´ cuda, o jakich w rozpaczy nie Êmia∏am marzyç. I stanie si´ cud. B´dziemy mieç trzeêwego, bliskiego kochanego cz∏owieka.
Al-Anonka
PS. JeÊli chocia˝ w cz´Êci identyfikujesz si´ ze
mnà, przyjdê do nas. Znajdziesz mi∏oÊç, ciep∏o,
zrozumienie. Zrzucisz w koƒcu cià˝àce jarzmo.
B´dziesz WOLNA.
Spotkania grupy Al-Anon odbywajà si´
w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 1700 w Kawiarence Parafialnej. Kontakt: alanon@tlen.pl

rys. B.åwik

Sprawozdanie
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Komitet Charytatywny w roku 2006
Mijajàcy 2006 r. by∏ 26. rokiem dzia∏alnoÊci Komitetu Charytatywnego przy parafii Êw. Klemensa Dworzaka we
Wroc∏awiu. W bie˝àcym roku stale dzia∏a∏y w nim 4 osoby (dorywczo wspó∏pracowali te˝ studenci oraz inni ch´tni).

Do podstawowej dzia∏alnoÊci Komitetu
Charytatywnego nale˝y:
l. udzielanie doraênej pomocy osobom,
zg∏aszajàcym si´ na naszych sta∏ych, cotygodniowych dy˝urach w ka˝dà Êrod´ od godziny 1700 do 1800;
2. obejmowanie sta∏à opiekà kilkudziesi´ciu
osób, g∏ównie rodzin wielodzietnych i osób
samotnych, z∏o˝onych ci´˝kà chorobà, które
sà przez cz∏onków Komitetu odwiedzane
w ich domach;
3. organizacja w ciàgu roku kilku du˝ych
akcji charytatywnych, którymi w mijajàcym
roku by∏y:
– tradycyjne rozdawanie paczek ze s∏odyczami z okazji Âwi´tego Miko∏aja dla dzieci
uczestniczàcych w roratach;
– rozdzielanie darów ˝ywnoÊciowych otrzymanych z „Caritas”;
– rozdawanie paczek Êwiàtecznych wspólnie
z Radà Osiedla;
– wydawanie i roznoszenie Êwiàtecznych ciast.

Ârodki materialne, w ramach których Komitet Charytatywny mo˝e udzielaç pomocy
otrzymuje przede wszystkim z Parafii (ofiary
ze skarbonek, darowizny na ubogich itp.),
która przeznaczone na ten cel pieniàdze
umieszcza na specjalnym koncie. W minionym roku Komitet otrzyma∏ te˝ wi´kszà iloÊç
˝ywnoÊci z diecezjalnej „Caritas” (zosta∏a ona
rozdzielona wÊród 175 potrzebujàcych rodzin
oraz przekazana na wy˝ywienie dzieci i m∏odzie˝y z naszej parafii przebywajàcych na
wakacyjnych koloniach i zimowiskach). Potrzebujàcych wspar∏a tak˝e Rada Osiedla
Grabiszyn-Grabiszynek, która we wspó∏pracy z Komitetem Charytatywnym rozdzieli∏a
paczki Êwiàteczne zakupione z funduszy RO.
Naszà dzia∏alnoÊç wspomagajà te˝ osoby
prywatne (odzie˝, którà Komitet sortuje,
przechowuje i rozdziela potrzebujàcym pochodzi z darów parafian) i przedsi´biorcy,
którzy tak, jak w∏aÊciciel jednej z wroc∏awskich piekarni, dostarczy∏ przed Bo˝ym Na-

rodzeniem oraz Wielkanocà pieczywo i ciasta
Êwiàteczne (niestety, od kiedy urz´dy skarbowe
zacz´∏y rygorystycznie egzekwowaç p∏acenie
podatków od darowizn sk∏adanych na pomoc
dla ubogich, ta forma pomocy ze strony podmiotów gospodarczych zmala∏a prawie do zera).
Do poczàtków grudnia udzieliliÊmy pomocy finansowo-materialnej na ∏àcznà kwot´
5078 z∏.
Za otrzymane dary, które pozwalajà na
udzielanie pomocy potrzebujàcym, Komitet
Charytatywny sk∏ada Darczyƒcom serdeczne
podzi´kowania.
Sk∏adamy równie˝ najserdeczniejsze ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne, ˝yczàc wszystkim naszym Dobrodziejom, Parafianom
i Duszpasterzom, aby dzie∏o dobrych serc,
które z ich udzia∏em rozwija si´ w naszej Parafii, przynosi∏o nam wszystkim Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo.
Komitet Charytatywny

Podziel si´ swoim
szcz´Êciem

ChcielibyÊmy namówiç naszych Parafian
do dzielenia si´ na ∏amach „G∏osu Pocieszenia” swoim szcz´Êciem. Nikt nie zaprzeczy
chyba, ˝e jest w ˝yciu kilka chwil szczególnych, które wspomina si´ póêniej latami.
A czy mo˝e byç lepszy sposób na odÊwie˝enie sobie tych cudownych chwil, jak si´gni´cie do schowanego w domowym „skarbcu”
archiwalnego wydania „G∏osu” z wizerunkiem synka, wnuczka, zi´cia czy dziadka.
A wi´c róbcie zdj´cia lub zapraszajcie nas, fotoreporterów „G∏osu”, na odbywajàce si´
w naszym koÊciele rodzinne uroczystoÊci –
chrzciny, wesela, rocznice. Niech radoÊç tych
wspania∏ych chwil udziela si´ nam wszystkim.

Tomasz Franciszek Sawicki urodzony 25.09.2006, ochrzczony 03.12.2006 w tutejszej parafii.
Ma trójk´ starszego rodzeƒstwa: Krzysia (9 lat), Agnieszk´ (7 lat) i Kasi´ (4 lata). Tomek jest
bardzo spokojnym ch∏opcem, cierpliwie znoszàcym okrzyki radoÊci uwielbiajàcego go
rodzeƒstwa. Ca∏y chrzest i Msz´ Êw. przespa∏, nie obudzi∏a go nawet Êwi´cona woda.
G∏os Pocieszenia
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Bogdan Szyszko

Paderewski i lustracja
w polskim KoÊciele

W ostatnim czasie mieliÊmy okazj´ uczestniczyç w kolejnych zaj´ciach naszej Parafialnej Akademii RozmaitoÊci.
16 listopada o godz. 1900 w sali Êw. Stanis∏awa Kostki prelegentem by∏a prof. Gra˝yna Paƒko, wspó∏autorka pomy s∏u powstania Akademii, a bohaterem jej wyk∏adu by∏ Ignacy Jan Paderewski – artysta, polityk – „Polak, któremu
winniÊmy pami´ç”. Prelekcji wys∏ucha∏o prawie czterdzieÊci osób.
Us∏yszeliÊmy o rodzinie z patriotycznymi
tradycjami, w której si´ wychowywa∏ przysz∏y
kompozytor i genialny pianista, o jego ˝yciu
osobistym napi´tnowanym wczesnà Êmiercià
˝ony i d∏ugoletnià opiekà nad niepe∏nosprawnym synem. MieliÊmy okazj´ towarzyszyç mu w jego licznych koncertowych trasach, podczas których obok genialnie interpretowanej muzyki, opowiada∏ wszystkim
o Polsce oraz prawie Polaków do w∏asnego
paƒstwa. Us∏yszeliÊmy te˝ o jego zaanga˝owaniu w finansowe wspieranie wielu m∏odych artystów i licznych przedsi´wzi´ç zarówno artystycznych, patriotycznych (ufundowa∏ Pomnik Grunwaldzki w Krakowie),
jak i charytatywnych. Z treÊci ca∏ej prelekcji
emanowa∏a postaç Paderewskiego, jako osoby, która bardzo cz´sto nad interes w∏asny,
w∏asnà wygod´, majàtek, stawia∏a dobro drugiego cz∏owieka i dobro Ojczyzny – Polski.
Wyk∏ad, ktory zajà∏ godzin´, ubogaconyzosta∏ na poczàtku i koƒcu odtworzonymi
z magnetofonu fragmentami muzyki w inter1
pretacji bohatera prelekcji. MogliÊmy zatem
do znajomoÊci takich postaci jak Pi∏sudski
czy Dmowski dorzuciç kolejnà wielkà postaç
polskiej historii, walczàcà o Polsk´ i jej
niepodleg∏oÊç.
Dwa tygodnie póênie, bezpoÊrednio po
Mszy Êw. wieczornej, goÊciliÊmy dr Marka
Lasot´ z krakowskiego oddzia∏u Instytutu
Pami´ci Narodowej, autora ksià˝ki pt. „Donos na Wojty∏´”. Wyk∏adu „Mi´dzy heroizmem a s∏aboÊcià – postawy KoÊcio∏a wobec przeÊladowaƒ SB i ich konsekwencje”
wys∏ucha∏o w dolnej kaplicy ponad czterdzieÊci osób.
Dr Lasota przeprowadzi∏ krótkà historycznà analiz´ sytuacji spo∏eczno-politycznej
12

w Polsce poczàwszy od po∏owy lat 40. a˝ do
póênych lat 80., szczególny nacisk k∏adàc na
sytuacj´ duchowieƒstwa w zmieniajàcych si´
warunkach PRL-u. Zwróci∏ uwag´ na ró˝norodne metody walki komunistycznego aparatu bezpieczeƒstwa z KoÊcio∏em, zmieniajàce
si´ wraz z kolejnymi falami przeÊladowaƒ
i odwil˝y politycznych. Mówi∏, m.in. o tym,
˝e na poczàtku lat 50. w wi´zieniach UB znalaz∏o si´ ponad 1000 duchownych, a ok. 200
z nich straci∏o tam swoje ˝ycie. Póêniej styl
walki z KoÊcio∏em zmienia∏ si´: represje fizyczne ustàpi∏y miejsca agresji propagandowej – przemówieniom, pochodom, wiecom,
zw∏aszcza w okresie obchodów Tysiàclecia
Chrztu Polski, którym paƒstwo komunistyczne przeciwstawia∏o Tysiàclecie Paƒstwa.
I to w tym w∏aÊnie czasie KoÊció∏ pokaza∏, ˝e
jest, obok w∏adzy paƒstwowej, istotnym
czynnikiem w kszta∏towaniu ludzkiej ÊwiadomoÊci. Prelegent zwróci∏ uwag´, i˝ lata 70.,
które wydawa∏y si´ dla wielu latami liberalizmu i cz´Êciowego chocia˝ otwarcia na Êwiat,
okaza∏y si´ jednymi z najczarniejszych
w dziejach powojennej Polski – to wtedy w∏aÊnie do konstytucji wpisano artyku∏ oznaczajàcy faktyczne zrzeczenie si´ suwerennoÊci
na rzecz ZSRR.
Czasem szczególnej próby dla polskiego
duchowieƒstwa by∏y – wg dr. Lasoty – lata
„SolidarnoÊci” i stanu wojennego. W tym
okresie polski KoÊció∏ stanowi∏ szczególne
oparcie dla narodu, tkwiàcego w okowach
komunistycznego re˝imu. Ale te˝ i polscy duchowni byli przez aparat represji PRL-u szczególnie represjonowani – z tym, ˝e jednych
tylko wzywano na przes∏uchania i próbowano zach´ciç do wspó∏pracy, a innych, jak
ksi´˝y Popie∏uszk´, Suchowolca czy Zycha –
G∏os Pocieszenia

mordowano. W naszym spojrzeniu na postaw´ duchowieƒstwa wobec w∏adzy komunistycznej nale˝y – jak mówi∏ dr Lasota –
uwzgl´dniç proporcje: 80 proc. duchownych
w czasie trwania PRL-u nie uleg∏o naciskom
w∏adz, a byli oni kategorià ludzi poddanych
szczególnej presji. DoÊç wspomnieç, ˝e
w momencie wst´powania do seminarium
duchownego bàdê zakonu, ka˝dy z nich mia∏
swojà personalnà teczk´ tzw. TEOK (teczka
ewidencji operacyjnej ksi´dza), w której odnotowywano ka˝dy, nawet najdrobniejszy
szczegó∏ z ˝ycia duchownego, który móg∏
pomóc go „rozpracowaç” i zmusiç do uleg∏oÊci. Na pytanie dlaczego tak póêno zajmujemy si´ lustracjà w KoÊciele i czy mo˝liwa jest pe∏na lustracja polskiego duchowieƒstwa Marek Lasota wskaza∏, ˝e KoÊció∏ jest
w pewnym sensie bezbronny, chocia˝ nie powinien pozostaç bezczynny. Przywo∏a∏ tu
opcj´ „prawdopodobnego zbawienia Judasza” (przypadek, kiedy to nie znamy wszystkich okolicznoÊci i ca∏ej historii, a nie mo˝na
wykluczyç faktu powrotu na w∏aÊciwà
Êcie˝k´ i zadoÊçuczynienia). Ogólnie rzecz
bioràc ponad pó∏toragodzinnà prelekcj´ dr.
Marka Lasoty mo˝na oceniç jako syntetyczne
i skrótowe podsumowanie dyskusji, które si´
obecnie toczà w polskim KoÊciele, z przytoczeniem wielu towarzyszàcych im argumentów. OczywiÊcie nie da∏a ona odpowiedzi na
wszystkie nurtujàce nas pytania zwiàzane z tà
tematykà, ale pokaza∏a, ˝e sprawy zwiàzane z postawà duchowieƒstwa stajàcego w PRL-u oko
w oko ze zbrodniczà machinà SB nie by∏y takie proste i jednoznaczne, jak to nam sugerujà prasowe czo∏ówki, a postawa heroiczna by∏a w tej dziedzinie spotykana o wiele cz´Êciej,
ni˝ haniebna i s∏u˝alcza.

Z cyklu: Porozmawiajmy o wychowaniu

czyli to co najwa˝niejsze

BLACK

SYSTEM WARTOÂCI,

„Strachem mo˝na wymusiç
uleg∏oÊç, ale tylko nadziejà
zaanga˝owanie”.
Andrzej Majewski

Siedzàc na wroc∏awskim Rynku w majowe popo∏udnie us∏ysza∏em taki oto dialog ojca i syna:
– Kochany synu, dziÊ chcia∏bym powiedzieç Ci
coÊ o wartoÊciach.
Ch∏opak popatrza∏ na ojca i rzek∏:
– Nie! Nie mów mi o wartoÊciach. POKA˚ MI
JE!!!
1. Skàd mam wiedzieç co to sà wartoÊci – pokaz
mi je wszystkie;
2. Skàd mog´ wiedzieç ˝e wartoÊci to nie rzeczy
– przecie˝ i dla ciebie jest coraz wa˝niejsze
tylko to co masz;
3. Skàd mam wiedzieç jak broniç swoich wartoÊci – poka˝ mi jak si´ to robi.
4. Jak mam rozró˝niç dobre wartoÊci od fa∏szywych – naucz mnie odró˝niaç je od siebie.
5. Skàd mam wiedzieç ˝e to co wa˝ne uk∏ada si´
wg. hierarchii – poka˝ mi co jest najwa˝niejsze.
6. Skàd mam wiedzieç co to jest „system wartoÊci” – pomó˝ mi zebraç to co wa˝ne, w co
warto wierzyç, czego warto broniç, co warto
przyjàç za w∏asne i tym ˝yç;
7. Skàd mam wiedzieç ˝e to co mówià do mnie
w reklamach, gazetach które czytam, grach
w które gram, s∏owach doros∏ych, nie wszystko jest dla mnie po˝yteczne – pomó˝ mi to
zrozumieç;
8. Skàd mam wiedzieç ze nie wszystko co mówià doroÊli jest prawdà – przynajmniej ty
mnie nie ok∏amuj kiedy rozmawiasz ze mnà;
9. Skàd mam wiedzieç ˝e wartoÊci nabywa si´
od najm∏odszych lat a nie dopiero jak „dorosn´” – pokazuj mi dobre wartoÊci od urodzenia a nie czekaj w nieskoƒczonoÊç na w∏aÊciwy moment;
10. Skàd mam wiedzieç ˝e pieniàdze, s∏awa, w∏adza, kariera to fa∏szywa droga – przecie˝ pozwalasz mi s∏uchaç bez przerwy ˝e to jest
najwa˝niejsze w ˝yciu;
11. Skàd mam wiedzieç ˝e to co dobre jest ma∏o
„medialne” i zbyt „zwyczajne”: byç ojcem,
matkà, uczciwoÊç, przyjaêƒ, szacunek, praw-

12.

13.

14.

15.
16.

da – przecie˝ nikt tego g∏oÊno nie mówi,
w szkole tego nie uczà, a ty te˝ ka˝esz mi si´
tego tylko domyÊlaç;
Skàd mog´ wiedzieç ˝e jedne wartoÊci
w pewnych sytuacjach mogà (a nawet powinny) ust´powaç innym – wa˝niejszym, przecie˝ ty tak niewiele zrobi∏eÊ aby poÊwieciç
swojà wygod´, spokój, pieniàdze dla zachowania najwa˝niejszych ze swoich dawnych
zasad;
Skàd mam wiedzieç ˝e z wiekiem wartoÊci
dojrzewajà – przecie˝ tobie tak trudno wyrosnàç z b∏ahych i nies∏usznych ocen i przyzwyczajeƒ;
Skàd mam wiedzieç ˝e nie trzeba si´ nie wstydziç tego co dla mnie wa˝ne: rodziny, szczeroÊci, uczciwoÊci, ufnoÊci, mi∏oÊci, strachu –
przecie˝ na ka˝dym kroku przekonujesz
mnie ˝e moje wartoÊci sà naiwne i mniej
wa˝ne od twoich;
Skàd mog´ wiedzieç ˝e i czas jest wartoÊcià –
masz go przecie˝ tak ma∏o dla mnie;
Skàd mam wiedzieç, ˝e ˝ycie polega na doÊwiadczaniu – te˝ sytuacji przykrych, niemi-

G∏os Pocieszenia

17.

18.

19.

20.

∏ych lub bolesnych – przecie˝ stale mi czegoÊ
zabraniasz, straszysz albo ka˝esz;
Skàd mam wiedzieç ˝e inni majà (i mogà
mieç) swoje zasady i trzeba je szanowaç –
przecie˝ ca∏y czas si´ upierasz ˝e tylko twoje
zasady sà jedynie s∏uszne i najwa˝niejsze;
Skàd mam wiedzieç ˝e tak wa˝ne w ˝yciu jest
s∏uchanie, cierpliwoÊç, szacunek – przecie˝ ty
mnie w ogóle nie s∏uchasz i ignorujesz !
Skàd mam wiedzieç ˝e nie wszystkie zasady
sà realne do zrealizowania – ˝yj nimi a naucz´ si´ odró˝niaç realne od nierealnych;
Skàd mam wiedzieç ˝e z∏ego przyk∏adu nie
dajà mi „inni”, „ludzkoÊç” tylko TY. A jeÊli
od CIEBIE naucz´ si´ dobrych zasad – co
obchodzi mnie z∏y przyk∏ad „ludzkoÊci”;

Przecie˝ tego co najwa˝niejsze w ˝yciu nie naucz´ si´ z ksià˝ek, oglàdajàc telewizj´, s∏uchajàc
piosenek czy s∏uchajàc wszystkich doros∏ych –
tylko obserwujàc ciebie.
Rafa∏ Ryszka
Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wychowawców
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
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STRONA RADY OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK
BLACK

ABY NASZE OSIEDLE NIE UTON¢¸O W ÂMIECIACH
W dniu 29 XII 2005 r. Rada Miasta wyda∏a Regulamin utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie Miasta Wroc∏aw,
który obowiàzuje nas od dnia 17 III 2006 r.

W poprzednim numerze G∏osu Pocieszenia zajà∏em si´ problematykà obowiàzków
i wymagaƒ cià˝àcych na osobach utrzymujàcych zwierz´ta domowe. Tym razem
chcia∏bym przybli˝yç czytelnikom regulacj´
zawartà w rozdziale II, poÊwi´conà obowiàzkom i wymaganiom w zakresie utrzymania
czystoÊci i porzàdku na terenie nieruchomoÊci.
Ka˝dy z mieszkaƒców naszego osiedla,
b´dàc odpowiedzialnym za wyglàd Wroc∏awia jest zobowiàzany do utrzymania czystoÊci
na terenie swej nieruchomoÊci poprzez odpowiednie obchodzenie si´ z odpadami
komunalnymi, nieczystoÊciami ciek∏ymi,
selektywnà zbiórk´ Êmieci oraz w∏aÊciwe
utrzymanie porzàdku na cz´Êciach posesji
s∏u˝àcych do u˝ytku publicznego. Obowiàzek ten dotyczy szeroko pojmowanych
przez Regulamin w∏aÊcicieli, tzn. tak˝e
wspó∏w∏aÊcicieli, u˝ytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadajàcych nieruchomoÊci w zarzàdzie
(dotyczy to równie˝ przypadku ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci lokali w budynkach
wielorodzinnych), u˝ytkowaniu lub w∏adajàcych nimi w innej prawem przewidzianej formie.

DY˚URY
Dy˝ury radnych i Policji z KP Grabiszynek:
I i III czwartek miesiàca o godz. 1730–1830
przy ul. Blacharskiej 12 (lokal RO); II i IV
Êroda miesiàca o godz. 1600–1700 przy ul.
Hallera 149 (Êwietlica ROMDOMu)
Dy˝ury stra˝nika miejskiego:
ka˝dy piàtek o godz. 1700–1800 przy ul.
Blacharskiej 12; ka˝da Êroda o godz.
1300–1430 przy ul. Ró˝anej 4/6
Wszelkie zg∏oszenia mo˝na kierowaç pod
numerami:
986 – centrala stra˝y miejskiej
696 55 34 46 – numer bezpoÊredni
do stra˝nika
Kontakt:
e-mail: os.grab@wp.pl
telefonicznie: 071 360 11 17
listownie: Rada Osiedla
Grabiszyn-Grabiszynek
ul. Hallera 149, 53-201 Wroc∏aw
www.grabiszynek.prv.pl
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G∏ównym êród∏em wytwarzania odpadów
komunalnych sà gospodarstwa domowe.
Bardzo rzadko, idàc z pe∏nym workiem na
Êmieci, zdajemy sobie spraw´ ze skali problemu, z jakim na co dzieƒ mamy do czynienia. A statystyczny mieszkaniec Wroc∏awia
wyrzuca rocznie m.in. 80 kg odpadów produktów spo˝ywczych, 47 kg papieru, 20 kg
szk∏a. Po pomno˝eniu tych liczb przez iloÊç
osób zamieszkujàcych w mieÊcie pojawia
si´ pytanie, kiedy utoniemy w Êmieciach?
Na szcz´Êcie nauka tworzy nowe metody
pozwalajàce na odzyskiwanie surowców
i unieszkodliwianie odpadów. W Êlad za tym
zaÊ idzie odpowiednia regulacja prawna,
najcz´Êciej poprzedzona restrykcyjnymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej skierowanych na ochron´ Êrodowiska.
Nasz Regulamin jest dopiero jednym
z pierwszych elementów polityki uÊwiadamiania spo∏eczeƒstwa o koniecznoÊci racjonalnego obchodzenia si´ z odpadami
poprzez stopniowe wprowadzanie obowiàzku selektywnej zbiórki oraz odchodzenie od
g∏´boko zakorzenionego w spo∏eczeƒstwie
modelu post´powania, polegajàcego na
wyrzucaniu wszelkich odpadów do jednego
pojemnika. Takie zachowanie w krajach rozwini´tych jest ju˝ niedopuszczalne albo wià˝e si´ z bardzo wysokimi dodatkowymi
op∏atami. Uchwa∏a wprowadza na terenie
miasta obowiàzek selektywnej zbiórki Êmieci na terenach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 24
miesiàce od wejÊcia w ˝ycie niniejszej
uchwa∏y, natomiast w przypadku budynków
mieszkalnych jednorodzinnych termin ten
zosta∏ skrócony do 12 miesi´cy. Na razie b´dziemy jednak mieli do czynienia z uproszczonym modelem selektywnej zbiórki Êmieci,
poniewa˝ Regulamin dopuszcza form´ podzia∏u odpadów na ulegajàce biodegradacji
(tzn. te które ulegajà rozk∏adowi przy udziale
mikroorganizmów) oraz nieulegajàce biodegradacji niesegregowane odpady. Miejmy
nadziej´, ˝e obowiàzek ten b´dzie w∏aÊciwie egzekwowany przez patrole stra˝y miejskiej, w tym patrole naszego dzielnicowego
stra˝nika miejskiego.
Ka˝dy z szeroko pojmowanych w∏aÊcicieli jest zobowiàzany do zawarcia pisemnej
umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsi´biorcà posiadajàcym zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci w tym zaG∏os Pocieszenia

kresie oraz do przechowywania dowodów
p∏acenia za us∏ugi odbierania odpadów komunalnych w celu okazywania ich organom
kontrolnym. Obowiàzki te nie by∏y respektowane na co dziesiàtej posesji w 2005 r.
Bardzo wa˝nà kwestià, równie˝ uregulowanà przez uchwa∏´, jest sta∏e utrzymywanie czystoÊci i porzàdku na cz´Êciach nieruchomoÊci s∏u˝àcych do u˝ytku publicznego,
tj. chodniki, jezdnie, przejÊcia, bramy, itp.
Problem ten jest szczególnie istotny w perspektywie zbli˝ajàcych si´ opadów Êniegu,
ale dotyczy tak˝e innych zanieczyszczeƒ:
b∏ota, Êniegu, lodu, opad∏ych liÊci. W∏aÊciciel ma obowiàzek sta∏ego ich uprzàtania.
Ânieg, b∏oto i lód mogà byç gromadzone na
skraju chodników, lecz od strony jezdni,
w sposób nie zagra˝ajàcy bezpieczeƒstwu
przechodniów i pojazdów oraz nie utrudniajàcy ruchu, z zachowaniem mo˝liwoÊci odp∏ywu wody do kanalizacji. Sople lodowe
i nawisy Êniegu z dachów muszà byç niezw∏ocznie usuwane, w szczególnoÊci
w miejscach nad wejÊciami i wyjÊciami
z nieruchomoÊci.
W okresie przedzimowym, kiedy pojawiajà si´ dni s∏oneczne, wielu mieszkaƒców naszego osiedla przeprowadza porzàdki
w ogrodach, przygotowujàc je na nadchodzàcà zim´. Piel´gnacja ta polega g∏ównie
na uprzàtaniu zalegajàcych liÊci, opadajàcych z drzew. Nie zapominajmy o tym, ˝e
uchwa∏a zabrania nam ich spalania, podobnie jak i wszelkich innych odpadów, tak˝e
w instalacjach grzewczych budynków.
Drodzy mieszkaƒcy, czujmy si´ gospodarzami nie tylko naszych posesji, ale równie˝
ca∏ego osiedla, które jest przecie˝ jednym
z najpi´kniejszych zielonych terenów Wroc∏awia.
Pawe∏ Godorowski

STRONA RADY OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK

Wydzia∏ Architektury i Budownictwa wyda∏ decyzj´ o warunkach zabudowy na terenie
obecnych ogródków dzia∏kowych, znajdujàcych si´ na zapleczu istniejàcych, pi´trowych
domów przy ul. Blacharskiej.
Ma tam powstaç zespó∏ szeÊciu czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych
z podziemnymi gara˝ami.
Decyzj´ wydano na krótko przed wszcz´ciem procedury przygotowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Wed∏ug wst´pnych za∏o˝eƒ do MP ZP teren
ten ma zostaç przeznaczony wy∏àcznie pod
zabudow´ niskà – jednorodzinnà. Zlokalizowanie na tych terenach innej zabudowy b´dzie
wiàzaç si´ ze sporymi komplikacjami. Wysoka
zabudowa generuje punktowo du˝y ruch ko∏owy, natomiast istniejàcy na Grabiszynku uk∏ad
drogowy zosta∏ zaprojektowany w latach trzydziestych ubieg∏ego wieku pod zabudow´ willowà. Nie jest on dostosowany do obs∏ugi zabudowy wielorodzinnej. Wiele problemów
przysporzy równie˝ brak mo˝liwoÊci odprowadzenia wód opadowych, gdy˝ kana∏y przeciwburzowe sà przepe∏nione. Przy opadach mo˝e
coraz cz´Êciej dochodziç do zalaƒ pomieszczeƒ piwnicznych w okolicznych domach,
o czym mieszkaƒcy ju˝ niejednokrotnie si´
przekonali.
W ka˝dym miejscu we Wroc∏awiu, gdzie na
osiedlach o zabudowie jednorodzinnej postawiono budynki wielorodzinne kilkukondygnacyjne, dochodzi do konfliktów. Nie da si´ skutecznie po∏àczyç obu typów mieszkaƒ. Urz´d-

nicy nie wyciàgn´li jeszcze wniosków z poprzednich lekcji (np. zabudowa Howella, która
powsta∏a w obr´bie Rac∏awickiej, Tapicerskiej
i Rymarskiej). Niestety na nietrafnych lokalizacjach najbardziej ucierpià okoliczni mieszkaƒcy, tym bardziej, ˝e to nie jedyne inwestycje,
które b´dà realizowane na Grabiszynku.
Z wnioskiem wystàpi∏ równie˝ inwestor, który
chce wybudowaç mieszkania na przed∏u˝eniu
ul. Lakierniczej. Majà to byç budynki o wysokoÊci ok. 18 metrów i ponad 110 d∏ugoÊci.
Wszystko oddalone zaledwie o kilka metrów
od domków jednorodzinnych.
Tereny Grabiszynka sà bardzo atrakcyjne
dla inwestorów i dlatego coraz wi´cej firm informuje, ˝e rozpocznie tam budow´ swoich
domów. Mieszkaƒcy natomiast sà bezsilni wobec decyzji urz´dników. Niewiele mo˝e te˝ pomóc Rada Osiedla. Nikt nie informuje radnych
o tym, jaka zabudowa b´dzie realizowana. Departamenty Miasta nie chcà nawet odpowiadaç na pisma, w których prosimy o wyjaÊnienie decyzji dotyczàcych zabudowy. Jedyne,
co mo˝e uchroniç Grabiszynek, to szybkie
uchwalenie przez Rad´ Miejskà miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Wtedy znacznie trudniej b´dzie realizowaç takie inwestycje.
Marek Witek

INFORMATOR OSIEDLOWY
Zmiana organizacji ruchu na ul. Ojca Beyzyma
Od kilku tygodni na ul. Ojca Beyzyma obowiàzuje nowa, zmieniona organizacja ruchu.
G∏ówne ograniczenie dotyczy maksymalnej
pr´dkoÊci, wynoszàcej obecnie 30 km/h. Po
uprzednim poinformowaniu kierowców za poÊrednictwem umieszczonych znaków, 21. listopada wszystkie skrzy˝owania sta∏y si´ równorz´dne. Ze s∏upów poznika∏y znaki podporzàdkowania, a na jezdni zosta∏y wymalowane
linie warunkowego zatrzymania. Tym samym
ujednolicono stref´ uspokojonego ruchu w tej
cz´Êci Osiedla. Zmiany by∏y konieczne ze
wzgl´du na du˝y ha∏as i spore wibracje wywo∏ywane przez pojazdy poruszajàce si´ z nadmiernà pr´dkoÊcià po zdewastowanej, kostkowej nawierzchni. Nad przestrzeganiem tego
ograniczenia czuwajà policyjne radary.
Efekty spotkania z Prezydentem
Po dwóch tygodniach od wizyty przedstawicieli Osiedla u Prezydenta Wroc∏awia pana
Rafa∏a Dutkiewicza, pod Szko∏à Mi´dzynarodowà „Atut” przy ul. Ojca Beyzyma pojawi∏y
si´ s∏upki, które oddzieli∏y podjazd dla samo-

chodów od chodnika dla pieszych. Tym samym obecnie nie ma ju˝ problemu z pojazdami zaparkowanymi na ca∏ej szerokoÊci
chodnika. To pierwszy z efektów rozmowy
radnych z w∏adzami miasta. Liczymy, ˝e kolejne zobowiàzania zostanà zrealizowane
równie szybko.
Serwis Internetowy
W grudniu mija drugi rok od powstania
Osiedlowego Serwisu Internetowego. Przez
ten czas strona wielokrotnie zmienia∏a swój
wyglàd. Mimo tych kosmetycznych zmian
ca∏y czas realizuje swojà podstawowà funkcj´ jakà jest informowanie o bie˝àcych wydarzeniach z naszego Osiedla. Wszystko to
dzi´ki ciàg∏ej pracy kilku osób, wspó∏pracy
z Radà Osiedla i innymi organizacjami. Liczymy,
˝e strona nadal b´dzie si´ dynamicznie rozwija∏a dzi´ki coraz szerszej wspó∏pracy
z osiedlowymi instytucjami i samymi mieszkaƒcami.
Zach´camy do odwiedzin, oceny a tak˝e
pomocy w tworzeniu strony:
www.grabiszynek.prv.pl
G∏os Pocieszenia
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WYSOKA ZABUDOWA NA GRABISZYNKU

PREZENTACJA RADNYCH
Przedstawiamy paƒstwu sk∏ad Komisji ds. M∏odzie˝y, Kultury, OÊwiaty i Sportu, która bardzo aktywnie dzia∏a przy Radzie Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek.
W jej sk∏ad wchodzà równie˝ Sekretarz Rady Osiedla
– Magdalena Krychowska oraz Wiceprzewodniczàcy
Rady Osiedla – Pawe∏ Godorowski, którzy byli ju˝ prezentowani w G∏osie Pocieszenia.
Micha∏ Gebel:
– przewodniczàcy Komisji
ds. M∏odzie˝y, Kultury,
OÊwiaty i Sportu;
– data urodzenia:
22.01.1984 r.;
– absolwent Liceum
Ogólnokszta∏càcego
Nr IX im. J. S∏owackiego
we Wroc∏awiu;
– student IV roku na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego
we Wroc∏awiu;
– hobby: sport, muzyka, edukacja;
– lubi: aktywne sp´dzanie wolnego czasu,
sprawiaç dzieciom radoÊç;
– rodzina: mama – Alicja, tata – Romuald, rodzeƒstwo – Bartosz i Miko∏aj;
– animator w jezuickim ruchu MAGIS i ministrant
w naszej parafii;
– adres e-mail: michalekgeb@poczta.onet.pl
Alicja Guliƒska:
– cz∏onek Komisji ds. M∏odzie˝y, Kultury, OÊwiaty
i Sportu, Komisji rewizyjnej
oraz Komisji Handlu
i Us∏ug;
– data urodzenia:
29.12.1985 r.
w Trzebnicy k. Wroc∏awia;
– absolwentka Liceum
Ogólnokszta∏càcego Nr XIII
we Wroc∏awiu;
– studentka III roku Wydzia∏u Fizjoterapii Akademii
Wychowania Fizycznego we Wroc∏awiu;
– hobby: sport (siatkówka, tenis ziemny,
lekkoatletyka i p∏ywanie), muzyka wszelaka byle
mi∏a dla ucha;
– lubi: jeêdziç samochodem, sp´dzaç czas na ∏onie
natury, taƒczyç;
– rodzina: mama, tata, starsza siostra;
– cz∏onek m∏odzie˝owego zespo∏u muzycznego
w naszej parafii;
– adres e-mail: a.gulinska@interia.pl
Joanna Wiciƒska:
– cz∏onek Komisji ds. M∏odzie˝y Kultury, OÊwiaty
i Sportu;
– data urodzenia:
21.04.1985 r.;
– absolwentka Liceum
Ogólnokszta∏càcego
Nr VII we Wroc∏awiu;
– studentka III roku studiów
stacjonarnych Biotechnologii Politechniki
Wroc∏awskiej;
– hobby: ksià˝ki, pisanie wierszy, malowanie
pastelami i olejami, w´drówki górskie,
ruch na Êwie˝ym powietrzu, gimnastyka;
– lubi: sp´dzaç czas z przyjació∏mi, spacerowaç,
taƒczyç, rozmawiaç, „zabawy” z DNA
w laboratorium Biologii Molekularnej;
odzina: mama – Basia; tata – Edward, starszy
– ro
brat – Mariusz;
– animatorka w jezuickim ruchu MAGIS;
– adres e-mail: joanna.wicinska@neostrada.pl
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ODWIEDZINY
DUSZPASTERSKIE 2006/2007
Termin planowanych odwiedzin w wyjàtkowych sytuacjach mo˝e ulec zmianie.

ÂRODA – 27 GRUDNIA 2006r.
Grabiszyƒska nr 216, 218, 220, 222/224, 226, 228, 230a, 230b, 232,
234, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315

PIÑTEK – 5 STYCZNIA 2007r.
In˝ynierska nr 15,22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 52a, 53, 54a, 54b, 56,58, 64

CZWARTEK – 28 GRUDNIA 2006r.
Grabiszyƒska nr 317, 319, 321, 331, 337, 339, 341, 343, 345
Ostrowskiego, Nasturcjowa bez numerów 17, 19, 21, 23, 25, 22, 24
Kleciƒska

NIEDZIELA – 7 STYCZNIA 2007r.
In˝ynierska nr 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70

PIÑTEK – 29 GRUDNIA 2006r.
Nasturcjowa nr 17, 19, 21, 23, 25, 22, 24, Fio∏kowa
Hallera nr 97, 97a, 99, 101, 103, 105, 107, 109 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 140,
142, 144
SOBOTA – 30 GRUDNIA 2006r.
Hallera nr 127, 129, 131/133, 135/137, 139, 141, 145, 146, 147,
148, 150, 151, 152, 153, 153a, 154, 155, 156, 157, 157a, 159, 160,
162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176
Bzowa nr 9, 11, 13, 17,19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
WTOREK – 2 STYCZNIA 2007r.
Bzowa nr 15, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48,
65-91 nieparzyste, 76-102 parzyste.
ÂRODA – 3 STYCZNIA 2006r.
Bzowa nr 39, 42, 50, Ró˝ana
Aleja pracy 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25a, 27, 27c (1-10),
29, 31
CZWARTEK – 4 STYCZNIA 2007r.
Aleja Pracy nr 27a, 27b, 27c (11-55), 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
In˝ynierska nr 3, 5, 7, 11, 13, 2-20 parzyste

PONIEDZIA¸EK – 8 STYCZNIA 2007r.
In˝ynierska nr 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
WTOREK – 9 STYCZNIA 2007r.
In˝ynierska nr 82, 84
Chabrowa, KreÊlarska, S∏onecznikowa, Makowa,
Ksi´gowa 1-21 nieparzyste
ÂRODA – 10 STYCZNIA 2007r.
Ksi´gowa 1-21 parzyste
Pierwiosnkowa, Narcyzowa, ˚eglarska, Pionierska
CZWARTEK – 11 STYCZNIA 2007r.
Odkrywców, M´ciƒskiego, Domeyki, Benzyna, Beniowskiego,
Ogrodowa
PIÑTEK – 12 STYCZNIA 2007r.
Arctowskiego, Rogoziƒskiego, Podró˝nicza, Tokarska, Monterska,
Âlusarska, Pilnikarka
SOBOTA – 13 STYCZNIA 2007r.
Tapicerska, Lakiernicza, Stolarska, Blacharska
NIEDZIELA – 14 STYCZNIA 2007r.
Rymarska
Ró˝ne (odwiedziny osób, które by∏y nieobecne w dniu kol´dy
a wyrazi∏y ch´ç zg∏oszenia z kap∏anem).

Wizyta ma charakter ma∏ej liturgii sprawowanej w „koÊciele domowym”
PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA:
– Stó∏ nakryty obrusem, krzy˝, zapalone Êwiece, woda Êwi´cona
(je˝eli nie ma, poprosiç kap∏ana o poÊwi´cenie).
– Je˝eli sà dzieci: podr´czniki i zeszyty z lekcji religii.
– Na czas wizyty wy∏àczamy telewizor, radio itp.
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PRZEBIEG WIZYTY:
– Wspólny Êpiew kol´dy.
– Modlitwa rodzinna – przewodniczy kap∏an.
– B∏ogos∏awieƒstwo mieszkania/domu
– Rozmowa duszpasterska – w spotkaniu uczestniczà wszyscy
cz∏onkowie rodziny.

G∏os Pocieszenia

BLACK

INFORMATOR DUSZPASTERSKI
PARAFII PW. ÂW. KLEMENSA MARII DWORZAKA
Sanktuarium Matki Bo˝ej Pocieszenia
53-232 Wroc∏aw, Aleja Pracy 26, tel. 071 339-16-74 lub 0 71 360-10-18; www.dworzak.pl

Chrzty od 01.11 do 31.12 2006
Laura Liliana Nagaj; Piotr Henryk Klabik; S∏awomir Jan Pàgowski; Jan Tomasz WaluÊkiewicz; Julia
Agnieszka Walczak; Tomasz Franciszek Sawicki; Marcin Janusz Dobrowolski; Ignacy Perduta;
Maciej Maksymilian Widera; piotr Tomasz Faron; Krzysztof Kamil Sala; Oskar Dawid Czajkowski;
Piotr Szymon Helt; Paulina Ewa Harbaruk; Oliwier Karol Jerszyƒski; Helena Gra˝yna Bielak; Maja
Matylda Rokita; Maja Aleksandra Dziedzic; Anna Barbara Krysak; Natalia Kornelia Rutkowska; Pola
Jolanta Giziƒska.

Âluby od 01.11 do 31.12.2006
Agnieszka Kie∏b – Andrzej Kie∏b; Ma∏gorzata Kras – Bart∏omiej Cisak; Marta Szajneman – Wojciech Szuba.

Pogrzeby od 01.11. do 12.12.2006
Czes∏aw Warciszewski; Stanis∏aw Zdzis∏aw Lenczkiewicz; Kazimiera Puzio; Genowefa Lesiak; Barbara KliÊ; Eleonora Bàczkowska; Mieczys∏aw Schlosberger; Lucjan Alojzy Starczyƒski; Ryszrad Jerzy
Grzeczka; Zygfryd Zaporowski; Zofia Rynkiewicz; Jerzy Benedykt Kowalski; Maria Barbara Wysocka; Wies∏awa Romana Klama; Zdzis∏aw Szlasa.

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 piàtki w godz. 17.00-18.00; w niedziel´ w godz. 10.00-13.00

G∏os Pocieszenia” – gazeta parafii Êw. Klemensa Marii Dworzaka
opiekun: o. Wojciech Zió∏ek SJ, Bogumi∏ Nowicki – red. naczelny; Iwona KoÊcielska – sekretarz red.;
redakcja: Barbara åwik (projekt ok∏adki), Dorota Kaniecka, ¸ukasz K∏obucki (foto), Iwona KubiÊ, Agnieszka
Leja, Bogdan Szyszko; stale wspó∏pracujà: Krzysztof Matolicz (foto), Piotr Rydzak, Marcin Kisiecki (grafika),
Marek Witek i Pawe∏ Godorowski (strony Rady Osiedla).
Spotkania kolegium redakcyjnego: poniedzia∏ki, godz. 19.00 (sala w budynku katechetycznym w ogrodzie – Ip).
e-mail: glospocieszenia@tlen.pl

Sk∏ad i ∏amanie tekstów:
Agencja reklamowa b-en, www.b-en.pl, tel./fax: 071 339 09 09, poczta@b-en.pl

Redakcja „G∏osu Pocieszenia” sk∏ada serdeczne podzi´kowania Markowi Witkowi
i grupie mlodzie˝y z naszej parafii pod kierunkiem o. Stanis∏awa
za przygotowanie i wklejenie Êwiàtecznego sianka.
G∏os Pocieszenia
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KALENDARIUM listopad 2006–grudzieƒ 2006
• 30 listopada, bezpoÊrednio po Mszy Êw.
wieczornej w dolnym koÊciele odby∏y si´ specjalne zaj´cia naszej Parafialnej Akademii
RozmaitoÊci, które poprowadzi∏ dr Marek
Lasota z IPN. Wi´cej na ten temat – wewnàtrz numeru.
GRUDZIE¡
• 3 grudnia, niedziela, przeprowadzone
zosta∏o w naszej Parafii coroczne liczenie
wiernych bioràcych udzia∏ w niedzielnej Eucharystii oraz przyst´pujàcych do Komunii
Êw. Z przeprowadzonych obliczeƒ wynika, ˝e
tej niedzieli (a jest to wynik, na podstawie
którego przyjmuje si´ Êrednioroczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach Êw.) w naszej
Êwiàtyni by∏o 3217 wiernych (o 158 wi´cej
ni˝ w roku ubieg∏ym), co stanowi 25% ogó∏u
czyli ok. 12900 parafian.
Godziny
Mszy Êw.

liczba wiernych
liczba rozdanych komunii Êw.
m´˝czyêni kobiety m´˝czyêni
kobiety

6.30

72

95

37

61

7.30

85

149

36

106

9.00

235

309

67

198

10.30
(KD+KG)

376

687

138

276

12.00

119

287

37

117

18.00

163

247

28

87

50

133

38

85

20.00

87

123

24

27

RAZEM

1187

2030

405

957

18.00

(Sb)

KD – Kaplica Dolna
KG – Kaplica Górna
Sb – Msza sobotnia

• 3 grudnia rozpoczà∏ si´ Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjÊcie Pana.
Szczególnym sposobem na to oczekiwanie
jest uczestnictwo w roratach. W naszej parafii
roraty odprawiane sà codziennie (z wyjàtkiem niedziel) o godz. 630 rano, a dla dzieci –
o godz. 1700 w koÊciele dolnym. Po porannych roratach poszczególne grupy parafialne
(w poniedzia∏ki – neokatechumenat, we
wtorki – Odnowa w Duchu Âwi´tym, w Êrody
i w piàtki – ˚ywy Ró˝aniec i Apostolstwo Modlitwy, w czwartki – Duszpasterstwo Ludzi
Pracy i Akcja Katolicka, w soboty – m∏odzie˝)
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przygotowujà dla wszystkich uczestników
wspólne Êniadanie w parafialnej „Kawiarence”.
Bioràc pod uwag´ frekwencj´, taka forma adwentowego przygotowania do prze˝ywania
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia by∏a jak najbardziej oczekiwana i potrzebna.
• Od 3 grudnia w kancelarii parafialnej
mo˝na nabywaç op∏atki na sto∏y wigilijne.
Naszym Duszpasterzom bardzo zale˝y, aby
by∏y one widocznym znakiem wi´zi bliskoÊci
mi´dzy nimi i Parafianami. Dlatego w∏aÊnie
do ka˝dego kompletu op∏atków do∏àczony
jest króciutki list z ˝yczeniami od Wspólnoty
Jezuitów w naszej Parafii oraz tekst modlitwy
przy wigilijnym stole. Op∏atki mo˝na nabyç
w niedziele, po ka˝dej Mszy Êw. oraz w ciàgu
tygodnia w godzinach urz´dowania kancelarii parafialnej.
• 7 grudnia Duszpasterstwo Ludzi Pracy
oraz Mi´dzyparafialne Ko∏o Przyjació∏ Radia
Maryja zorganizowa∏o autokarowà pielgrzymk´ do Torunia z okazji 15. rocznicy powstania
Radia Maryja.
• Ju˝ po raz dwunasty w okresie Adwentu
„Caritas Polska” organizuje akcj´ Wigilijne
Dzie∏o Pomocy Dzieciom. Tym razem przebiega ona pod has∏em „Dzieciƒstwo bez
przemocy”. Oko∏o 4,5 mln Êwiec rozprowadzanych jest tak˝e na terenie parafii ewangelickich i prawos∏awnych. Jak co roku pieniàdze pozyskane ze sprzeda˝y Êwiec pozostanà
w „Caritas” diecezjalnych czy oddzia∏ach parafialnych. To te instytucje decydowaç b´dà
na jakie potrzeby zostanà przeznaczone.
Z ubieg∏orocznej akcji, gdy sprzedano ponad
4,5 mln Êwiec, pozyskano rekordowà kwot´
oko∏o 18 mln z∏otych. Pozwoli∏o to na obj´cie pomocà ponad 340 tys. dzieci. Zwykle
pieniàdze przeznaczane sà na do˝ywianie, organizacj´ kolonii, zimowisk czy zakup przyborów szkolnych lub ubraƒ. 10 groszy z ka˝dej Êwiecy trafi za poÊrednictwem „Caritas”
do Kongo i Rwandy, gdzie powstajà dwie
szko∏y, a tak˝e do Êwietlicy na Syberii oraz do
dzieci na Bia∏orusi i Ukrainie. Równie˝
i w naszym koÊciele mo˝na nabyç wigilijne
Êwiece „Caritas” w niedziele, po ka˝dej Mszy
Êw. oraz w ciàgu tygodnia w godzinach urz´dowania kancelarii parafialnej.
• 8 grudnia, piàtek, od godz. 16.30 Rada
Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek zorganizowa∏a zabaw´ miko∏ajkowà dla dzieci w wieku
przedszkolnym i pierwszych trzech klas
szko∏y podstawowej w swojej siedzibie przy
ul. Blacharskiej, a tak˝e równolegle w Domu
Kultury Bakara-Szok przy ulicy Ró˝anej. Zabawy towarzyszàce tej imprezie poprowadziG∏os Pocieszenia

∏o Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wychowawców, stale wspó∏pracujàce z Radà, oraz animatorzy Domu Kultury Bakara-Szok. Ka˝de
dziecko otrzyma∏o od Miko∏aja paczk´ pe∏nà
s∏odyczy.
• 10 grudnia, z racji drugiej niedzieli miesiàca ofiary z∏o˝one na tac´ przeznaczone
by∏y na prace remontowe w naszej Êwiàtyni.
O. Proboszcz, dzi´kujàc za dotychczasowà
hojnoÊç i ofiarnoÊç Parafian poinformowa∏,
˝e od 12 listopada br. przychód na ten cel wyniós∏ 10365 z∏ a wydatki 28443 z∏. Na kwot´
wydatków z∏o˝y∏y si´ przede wszystkim
koszty remontu korytarza przed kancelarià
oraz koszty remontu kawiarenki parafialnej,
klatki schodowej i kuchni w budynku katechetycznym. Po zap∏aceniu bie˝àcych rachunków stan naszego konta „remontowego” stopnia∏ do 3787 z∏.
• 10 grudnia obchodzony by∏ w Polsce
„Dzieƒ modlitwy i pomocy materialnej dla
KoÊcio∏a katolickiego na Wschodzie”.
W tym roku przebiega∏ on pod has∏em
„Przypatrzmy si´ powo∏aniu naszemu”. We
wszystkich parafiach w naszym kraju odby∏a
si´ zbiórka na rzecz KoÊcio∏a na terenach b.
ZSRR. Równie˝ i w naszym koÊciele przeprowadzono zbiórk´ na ten cel do skarbony
na pó∏pi´trze – zebrano 1300z∏.

• 10 grudnia, po Mszy Êw. o godz. 1800 ok.
100 osób wys∏ucha∏o bardzo ˝ywio∏owego
w warstwie muzycznej i budujàcego jako modlitwa, koncertu Wroc∏awskiej Diakonii Muzycznej, która zaprezentowa∏a muzyk´ religijnà w stylu gospel. Zgromadzeni w górnym
koÊciele wys∏uchali prawie godzinnego wyst´pu, bioràc okazjonalnie udzia∏ w tym wielkim, Êpiewnym chwaleniu Stwórcy i Zbawiciela. Zespó∏ animowa∏ równie˝ Êpiew liturgiczny na Mszach o godz. 1800 i 2000.

• 10 grudnia, niedziela, po Mszy Êw. o 1030
w kaplicy dolnej nasi najm∏odsi parafianie spotkali si´ ze Êw. Miko∏ajem, który rozda∏ dzieciom paczki. Przed otrzymaniem prezentów
musia∏y jednak odpowiedzieç na par´ pytaƒ
a zw∏aszcza wykazaç si´ wiedzà o Êw. Miko∏aju.
• 13 grudnia, Êroda, obchodziliÊmy 25. rocznic´ wprowadzenia stanu wojennego w naszej
Ojczyênie. G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ we
wroc∏awskiej katedrze. Nasze parafialne uroczystoÊci zaplanowane zosta∏y na niedziel´ 17
grudnia. O godz. 1200 zostanie odprawiona
Msza Êw. w intencji Ojczyzny zamówiona przez
Komisj´ DolnoÊlàskà NSZZ „SolidarnoÊç”.
Modlitwa za Ojczyzn´ umacnia∏a i jednoczy∏a
naszych parafian przez ca∏y ci´˝ki okres stanu
wojennego. Niech wi´c i teraz b´dzie wyrazem
naszej wspólnej wiary i patriotyzmu.

• 14 grudnia, czwartek, bezpoÊrednio po
Mszy Êw. wieczornej w sali Êw. Stanis∏awa
Kostki, odby∏y si´ kolejne zaj´cia w naszej
Parafialnej Akademii RozmaitoÊci. Tym razem poprowadzi∏ je o. Proboszcz Wojciech
Zió∏ek SJ. Temat czwartkowego spotkania
brzmia∏: „˚ar serca – Êwi´ty Franciszek Ksawery”.
• Wyjàtkowà formà pomocy w przygotowaniu si´ do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sà rekolekcje adwentowe, które zaczynajà si´
w naszej parafii w niedziel´, 17 grudnia i potrwajà do Êrody, 20 grudnia. Poprowadzi je
dobrze znany naszym parafianom o. Wac∏aw
Rusiniak SJ. Plan rekolekcji publikujemy
obok.
• W dniach 15-17 grudnia Wspólnota Neokatechumenalna, na zakoƒczenie g∏oszonych
nauk, organizuje wyjazd na Konwiwencj´.
WKRÓTCE
• 18 grudnia, poniedzia∏ek, na Msz´ Êw. roratnià dla dzieci o godz. 1700 harcerze i harcerki ze Szczepu „NYSA” przyniosà do koÊcio∏a Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju. Weêmy
je do naszych domów aby w t´ niezwyk∏à noc
rozb∏ys∏o na wigilinym stole.
• 26 grudnia odb´dzie si´ koncert kol´d
zorganizowany przez m∏odzie˝ naszej parafii.

W koncercie biorà równie˝ udzia∏ przedstawiciele parafii Êw. Ignacego Loyoli z ul. Stysia.
• W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka
najm∏odsi parafianie i schola zaprezentujà inscenizacj´ przedstawienia poetycko-muzycznego. Ju˝ teraz zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie!
• HSS „NYSA” zaprasza na zbiórki harcerskie uczniów szkó∏ podstawowych w ka˝dà
Êrod´ na godzin´ 1730 lub piàtek na 1600. M∏odzie˝ gimnazjalnà zapraszamy w piàtki na godzin´ 1730. Zbiórki odbywajà si´ w harcówce
przy ul. In˝ynierskiej 17 (wejÊcie od podwórza)
opracowa∏ bs

Plan Rekolekcji Adwentowych:
• 18.12.2006, godz. 19.00

– nauki stanowe dla kobiet
• 19.12.2006, godz. 19.00
– nauki stanowe dla m´˝czyzn
• 20.12.2006 – Msza Êw. godz. 18.00
– zakoƒczenie rekolekcji i nauka ogólna
M∏odzie˝ zapraszamy na nauk´ stanowà
w piàtek 22 grudnia o godz. 19.00 – kaplica
dolna.

U JEZUITÓW listopad 2006–grudzieƒ 2006
LISTOPAD
• 20 listopada zosta∏a uruchomiona nowa
strona internetowa Szko∏y Kontaktu z Bogiem:
www.jezuici.pl/szkola/a/. Jest to wydarzenie
wa˝ne nie tylko dlatego, ˝e m∏odzie˝ b´dzie
mia∏a lepszy dost´p do informacji na temat
Szko∏y, i ˝e b´dzie mog∏a interaktywnie korzystaç z nowej strony www, czyli jà wspó∏tworzyç,
ale równie˝ dlatego, ˝e jest to kolejny efekt
wspó∏pracy pomi´dzy polskimi prowincjami jezuitów. W przysz∏oÊci strona ma szanse przekszta∏ciç si´ w wielotematyczny portal skierowany do m∏odzie˝y.
• Hiszpania: Zakoƒczenie roku ksaweriaƒskiego – Radio Watykaƒskie
Jak donosi Radio Watykaƒskie, w Javier odby∏y si´ uroczystoÊci koƒczàce jubileuszowy
rok ksaweriaƒski. Upami´tnia∏ on 500-lecie
urodzin Êw. Franciszka Ksawerego. 3 grudnia
rano uroczystej Mszy Êw. koƒczàcej Rok Jubileuszowy przewodniczy∏ abp Fernando Sebastián z Pampeluny. Koncelebrowali m. in. Ignacio Echarte, delegat prze∏o˝onego generalnego
Towarzystwa Jezusowego, liczni jezuici, którzy
w tych dniach zebrali si´ w Loyoli, duchowieƒ-

stwo diecezjalne i zakonne oraz w∏adze Nawarry. Podczas uroczystoÊci zakoƒczenia Roku Jubileuszowego uczestnicy mogli obejrzeç m. in.
film obrazujàcy wydarzenia upami´tniajàce
500-lecie urodzin Êw. Franciszka Ksawerego.
GRUDZIE¡
• 3 grudnia odby∏a si´ w koÊciele Êw. Ignacego Loyoli we Wroc∏awiu ogólnopolska uroczystoÊç zakoƒczenia Roku Jubileuszowego Towarzystwa Jezusowego. O godz. 11.30 zosta∏a odprawiona dzi´kczynna Msza Âwi´ta pod przewodnictwem ks. abpa Mariana Go∏´biewskiego, który wyg∏osi∏ równie˝ homili´. Przypomnia∏ w niej m.in. o wielowiekowej obecnoÊci
jezuitów we Wroc∏awiu, wskaza∏ na charakterystyczne cechy Êw. Ignacego Loyoli, Êw. Franciszka Ksawerego i b∏. Piotra Fabera, a tak˝e
przypomnia∏ o swoim osobistym zwiàzku z Towarzystwem Jezusowym kszta∏towanym w czasie studiów Ksi´dza Arcybiskupa na, prowadzonym przez jezuitów, Papieskim Uniwersytecie Gregoriaƒskim w Rzymie. Eucharysti´ koncelebrowali ks. bp. Józef Pazdur, Ojcowie Prowincja∏owie Krzysztof Dyrek i Dariusz KowalG∏os Pocieszenia

czyk, kap∏ani z Wroc∏awia oraz kilkudziesi´ciu
jezuitów z obydwu polskich prowincji Towarzystwa. Zakoƒczony jubileusz by∏ nie tylko
czasem Êwi´towania rocznic Êwi´tych jezuitów,
ale tak˝e okazjà do osobistej refleksji nad to˝samoÊcià Towarzystwa Jezusowego dzisiaj. Obfitowa∏ w liczne uroczystoÊci i wydarzenia w wielu miejscach naszego kraju. Zorganizowano
wiele sesji naukowych, seminariów, rekolekcji
i spotkaƒ poÊwi´conych sylwetkom patronów
Roku Jubileuszowego. W ciàgu roku wydano
tak˝e wiele zwiàzanych z tym tematem specjalnych publikacji ksià˝kowych i artyku∏ów.
• Od soboty 9 grudnia przebywa∏ w naszej
wspólnocie jezuitów o. Krzysztof Dyrek, prowincja∏ Po∏udniowej Prowincji Towarzystwa Jezusowego. Doroczna wizytacja, podczas której
prowincja∏ przyjmuje sprawozdania z
ca∏orocznej pracy zakonników oraz rozmawia z
nimi osobiÊcie jest podstawà tzw. dyspozycji na
kolejny rok pracy.

WiadomoÊci na podstawie internetowych
serwisów www.info.wiara.pl i www.jezuici.pl
opracowa∏ bs
19

CMYK

KALENDARIUM listopad 2006–grudzieƒ 2006

CMYK

10 lecie kawiarenki parafialnej

