U k a z u j e s i ę o d 1 9 8 8 r.

Zawsze się radujcie,
nieustannie się módlcie!

(1 Tes 5,16)

K alen da riu m pa ź dzier nik - g ru dzień 2011
pa ź d ziernik

11 listopada, piątek

Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości o godz. 12.00 została odprawiona specjalna Msza św. Po niej
wierni przeszli w procesji różańcowej ze
świecami na Cmentarz Żołnierzy Polskich
przy pętli Oporów, gdzie odbył się apel poległych za wolność naszej Ojczyzny. Z racji święta państwowego ksiądz proboszcz
udzielił parafianom i osobom przebywającym na terenie naszej parafii dyspensy od
piątkowego postu.

16 października, niedziela

Podczas Mszy św. parafianie usłyszeli, że
można już oficjalnie korzystać z windy dla
niepełnosprawnych.
W czasie nabożeństw korytarze do niej prowadzące będą otwarte. Gdyby ktoś chciał
skorzystać z windy w innych godzinach, powinien zadzwonić czerwonym przyciskiem
przy telefonie. Aby wjechać na drugie piętro, czyli na wysokość chóru, trzeba poprosić o pomoc jezuitę lub kogoś z pracowników parafii.
q Podczas Mszy św. o godz. 12.00 modliliśmy się w intencji p. Bronisławy Czarneckiej w 100. rocznicę jej urodzin. Życzymy
dużo zdrowia, łask Bożych na każdy dzień
i dalszych długich lat życia!

Fot. Bogdan Szyszko

q

q W listopadzie w kancelarii parafialnej
(w godzinach jej urzędowania) można było składać intencje na zbiorowe Msze św. za
zmarłych, odprawiane w każdy poniedziałek i piątek listopada o godz. 18.00. Kartki „wypominkowe” z imionami zmarłych,
polecanych na nabożeństwie różańcowym
o godz. 17.30, można było składać w skrzynce w holu kościoła.

2 listopada, środa

Dzień Zaduszny dodatkowe Msze św.
zostały odprawione o godz. 9.00 i 17.00.

q Ukazał się nowy, wakacyjno-jesienny, nu-

mer Głosu Pocieszenia.

4 listopada, piątek

q O. Grzegorz Kramer SJ zabrał wszystkich

chłopaków z Magisu na męskie wieczorne
(po 19.00) wyjście na Cmentarz Żołnierzy
Polskich przy pętli Oporów. Po co – odpowiedź na stronach Wojowników Światła.

19 października, środa

Wspominaliśmy liturgicznie bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.
q

20 października, czwartek

W ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości, w sali św. Stanisława Kostki,
dr Paweł Raczyński wygłosił prelekcję
z przeźroczami na temat: „Piękno ukryte
w bursztynie”.

Fot. Bogdan Szyszko

q

5 listopada, sobota

22 października, sobota

q

nie bł. Jana Pawła II.
Nasza schola „Laudate Dominum” zajęła
drugie miejsce w kategorii średniej na 20.
Dziecięcym Festiwalu Piosenki Religijnej
we Wrocławiu. Gratulujemy!

q

q Po raz pierwszy wspominaliśmy liturgiczq

W święto Wszystkich Świętych i Błogosławionych Towarzystwa Jezusowego podczas Mszy św. o godz. 8.00 modliliśmy się
o dobre powołania do zakonu jezuitów.

6 listopada, niedziela

1 listopada, Wszystkich Świętych

Przed kościołem rozdawane były ulotki z prośbą o pomoc dla przytulisk Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
we Wrocławiu, których jest pięć i „pękają
w szwach”.

wiązywał niedzielny porządek Mszy św.
O godz. 15.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim została odprawiona Msza św. za zmarłych parafian, a po niej odbyła się procesja.
W tym roku uroczystościom przewodzili
kapucyni z ul. Sudeckiej.

Rozpoczął się nowy nabór chętnych do
posługiwania w kościele jako lektorzy.
W kawiarence parafialnej o godz. 20.00 odbył się wstępny egzamin, m.in. z umiejętności głośnego czytania.

listopad
q W uroczystość Wszystkich Świętych obo-

9 listopada, środa

q
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13 listopada, niedziela

Nasi duszpasterze ogłosili, że z uwagi na
wczesne w tym roku szkolnym ferie zimowe
oraz to, że parafianie chcieli, by po kolędzie
odwiedzali ich kapłani z naszego kościoła,
wizyta duszpasterska w tym roku rozpocznie się od 4 grudnia. Będzie kontynuowana przez Adwent i po Bożym Narodzeniu
do połowy stycznia.
q Taca z II niedzieli miesiąca zbierana była
na spłatę kosztów budowy windy.
q O. Andrzej Pełka SJ po Mszy św. o godz.
10.30 w dolnym kościele ogłosił rozstrzygnięcie konkursu różańcowego z października. Werdykt był iście salomonowy – drobnymi upominkami książkowymi zostali
nagrodzeni wszyscy uczestnicy (17).
q

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Ryszard Milewicz

qW

Fot. Bogdan Szyszko

q

qW

17 listopada, czwartek

ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości, o godz. 18.45 w sali św. Stanisława
Kostki, dr Tomasz Głowiński wygłosił wykład na temat: „Polacy, o których warto pamiętać – Feliks Młynarski, polityk, ekonomista, socjolog”.
q W parafialnej kawiarence zebrała się
o godz. 20.15 Rada Parafialna.
ciąg dalszy na stronie 27

Życzenia

Drodzy Czytelnicy

Jakich Świąt życzyć Parafianom?
Drogim Parafianom, jakich Świąt życzyć?
To przecież proste, odpowie dziecko,
co może trochę naiwnie, ale jednak upraszcza wszystko:
„Świąt Bożego Narodzenia! Przecież jest zima.
To jeszcze nie czas na Wielkanoc.”
To prawda w zimie wołamy „Wesołych Świąt!”
myśląc o Bożym Narodzeniu, nie o Wielkanocy.
O narodzinach myślimy, nie o Zmartwychwstaniu.
Życzę Wam, Kochani,
byście o narodzinach myśleli, nie o umieraniu.
Wszystko ma swój czas, na wszystko jest miejsce
w życiu.
Teraz świętować będziemy urodziny.
Urodziny Boga i urodziny Człowieka.
Świeczek nie ustawimy na torcie,
lecz na wigilijnym stole.
Zasiądziemy wkoło,
ale nie każemy zdmuchiwać ich blasku Jubilatowi.
Czemu?
Bo jest odwieczny i wieczny, czas Go nie kruszy,
do ziemi nie przygina.
Logos stał się ciałem, byśmy zasmakowali wieczności.
Świętujemy jego urodziny, ale i nasze.
Życzę Wam, Drodzy Jubilaci,
wesołych urodzin.
Wesołych, bo wiecznych, niekończących się.
Życzę Wam, by każdego dnia
świadomość tak wielkiej godności,
godności Dziecka Bożego,
rozpalała Wasze serca, oczy, dłonie
ufnością, że najpiękniejszą szopkę
znajdziemy na pełnym miłości, gościnnym
Ojca łonie.
x. proboszcz

Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Głosu Pocieszenia. W te grudniowe dni proponujemy „radość w różnych smakach i odmianach”, sentymentalną podróż przez
osiedle Grabiszynek, katechezę o. Jana Ożoga, noworoczne zamyślenia czy smakowanie wraz z o. Proboszczem ...
właśnie radości.
Poza tym, jak zawsze, chcemy przekazać garść aktualności i rozerwać Was nieco krzyżówkami i konkursami.
Zapraszamy do lektury!
Kończy się Adwent, zbliżają Święta, a u nas … zmiany.
Może nie na skalę tych w Północnej Afryce, ale jednak. Od
tego numeru wydawcą naszego pisma staje się oficjalnie parafia św. Klemensa Dworzaka. W relacjach z Wami, drodzy Czytelnicy, nic się nie zmieni, ale my, jako Redakcja
będziemy pracować w trochę odmienionej rzeczywistości.
Bardzo dziękujemy dotychczasowemu wydawcy
– „Agencji Reklamowej b-en” i jej właścicielowi, p. Bogumiłowi Nowickiemu, za wieloletnie staranie o najwyższy merytoryczny i graficzny poziom naszego Pisma,
jak też za poświęcenie mu wielu godzin bezinteresownej
troski. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować to,
co p. Nowicki swoją wytężoną pracą zapoczątkował i rozwinął. Ostatnia strona okładki to nasz swoisty hołd, jaki
pracy naszego redakcyjnego kolegi składamy – jest to kolaż
z projektów okładek numerów wydanych przez Agencję
i p. Nowickiego.
Bogumile, dziękujemy Ci też za wieloletnie bycie redaktorem naczelnym i kierowanie naszym zespołem – wiele się

Rys. Małgorzata Drath

od Ciebie nauczyliśmy – Ty nas po prostu wychowałeś jako
dziennikarzy!
A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego, 2012 Roku, wszystkim naszym Czytelnikom –
świeckim i duchownym – oraz byłym, obecnym i przyszłym
współpracownikom, życzymy dużo radości na każdy dzień,
otwarcia na Boże natchnienia i konsekwencji w ich realizacji.
Redakcja Głosu Pocieszenia
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ROZMOWY GŁOSU POCIESZENIA

Chrystusa mamy na wyciągnięcie ręki

W ostatnią niedzielę listopada rozpoczęliśmy nasze parafialne adwentowe rekolekcje. Przez cztery
dni ks. Zenon Stoń, pracujący obecnie jako proboszcz w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Karpaczu, głosił słowo Boże i starał się zachęcić byśmy dostrzegali znaki Bożej obecności
wokół nas. Poprosiliśmy go o parę słów dla naszych Czytelników.

Co Ksiądz chciałby, żeby
uczestnikom rekolekcji zostało po nich w pamięci?
Podczas tych rekolekcji mówiłem o trzech „adresach” Pana
Jezusa, o trzech formach Jego
obecności wśród nas: w człowieku, w Biblii
i w Eucharystii.
Moją intencją było wspomóc
wiarę i przekonanie, że nigdy nie
jesteśmy sami
i że Chrystusa mamy na wyciągnięcie ręki. Dobrze
oddają to słowa św. Pawła: „w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego
z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się
i jesteśmy.” (Dz 17, 27-28).
Co powiedziałby Ksiądz tym, którzy na rekolekcje nie chodzą „z braku
czasu” albo tym, którzy uważają, że
jest im to niepotrzebne?
Powiem krótko: dajcie szansę sobie i Panu Bogu. Podczas rekolekcji
w niektórych parafiach śpiewa się: „Nie
zamykajcie serc, zbawienia nadszedł
czas…”. Warto zastanowić się nad tymi
słowami.

Pamiętam z młodości - podczas
rekolekcji kościoły były wypełnione
tak, że trudno było o miejsca siedzące. Dzisiaj jest trochę inaczej. Co ma
na to, zdaniem Księdza, wpływ?
Ludziom proponowany jest projekt:
„Bez Boga da się żyć”, a nawet – da się
lepiej żyć. Ma on swoich krzykliwych
orędowników i propagatorów. Jest to
jednak droga donikąd. Obecna jest także ociężałość duchowa i niechęć przed
wysiłkiem wewnętrznym. Ale innej
drogi nie ma, tylko ta, o której mówi
Jezus: wchodźcie przez ciasną bramę,
idźcie wąską ścieżką.

Czy to nie jest czas, żeby sięgnąć po
inne formy ewangelizacji, np. Internet?
Nauka Chrystusa jest niezmienna,
natomiast formy jej głoszenia zmieniają
się i muszą się zmieniać. Kościół wciąż
poszukuje i będzie nieustannie poszukiwał nośnych sposobów głoszenia Ewangelii na aktualnym etapie swoich dziejów. Internet staje się dziś współczesną
amboną, aczkolwiek żywego słowa nie
zastąpi.
Częstym rekolekcyjnym tematem
bywa dom i rodzina. Wielu ludzi
staje przed decyzją, czy wyjechać za
lepszym zarobkiem za granicę, decyGłos Pocieszenia
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dując się jednak przy tym na długą
rozłąkę z rodziną. Co w takich przypadkach radziłby Ksiądz, mając wieloletnie doświadczenie proboszcza?
Radziłbym głęboki namysł czy warto ryzykować długą rozłąkę. Zarobione
pieniądze mają się nijak do nadwerężonej bliskości i nie zastąpią osoby żony,
męża czy dzieci.
Na koniec proszę, na te trudne czasy, o parę optymistycznych słów dla
naszych Czytelników.
Każde pokolenie sądzi, że jego czasy
są trudne, a te lepsze już były. Bóg dał
nam taki czas, a nie inny i przyjmujmy
go z wiarą. Opatrzność Boża jest
nad nami, a Zbawiciel z nami.
„Jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata” (Mt 28,
20). Czyż jest coś bardziej optymistycznego?
Dziękuję za rozmowę i poświęcenie chwili czasu dla „Głosu Pocieszenia”. Życzę wielu dobrych owoców na niwie pracy
duszpasterskiej i ewangelizacji.
Ja też dziękuję. Miło mi było
być pośród Was, a przy okazji zobaczyć się z moimi wieloma przyjaciółmi z wrocławskich czasów.
Fot. Bogdan Szyszko

Głos Pocieszenia: Na początek
może parę słów o sobie?
Ks. Zenon Stoń: Mam 59 lat,
pochodzę z Wałbrzycha, święcenia
kapłańskie przyjąłem w 1977 r. z rąk
ks. abp. Henryka Gulbinowicza w katedrze wrocławskiej. Najpierw pracowałem jako wikariusz w Legnicy, skąd po
roku przeniesiono mnie do Wrocławia.
Tu posługiwałem w trzech parafiach
oraz, przez trzy lata, w Centralnym
Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego, potocznie zwanym „Pod Czwórką”. Odbyłem też studia filozoficzne na
KUL-u. W 1992 r. poszedłem na swoją pierwszą samodzielną placówkę do
Karpnik pod Jelenią Górą, stamtąd – do Karpacza, gdzie jestem
do dziś.

W imieniu Głosu Pocieszenia z ks. Zenonem
Stoniem rozmawiał Krzysztof Włodarczyk.
P OL E C A M Y

ks. Jan Ożóg SJ

Więcej radości!

Prawie sto lat temu biskup Paweł Wilhelm Keppler wydał ciekawą
książkę pod znamiennym tytułem: Więcej radości!
Dowodem na to, że to była bardzo
ciekawa książka jest fakt, iż w Polsce
wydano ją trzy razy, a przynajmniej ja
wiem tylko o tych trzech wydaniach.
Pierwsze polskie wydanie ukazało się
w Poznaniu, w 1913 roku, czyli na krótko przed wybuchem I wojny światowej.
Wiele lat później, bo już w roku 1992,
ksiądz Henryk Nouwen wydał swoje
własne bardzo piękne rozważania nad
przypowieścią o synu marnotrawnym
i nad słynnym obrazem Rembrandta
Powrót syna marnotrawnego. Doczekała się ta książka szybkiego tłumaczenia
na język polski i ukazała się również
w Poznaniu jakieś dwa lata później.
Te dwie pozycje łączy chyba przypadek,
ale jednak łączy, a najbardziej dziwne jest
to, że tym przypadkiem jest takie zwyczajne ludzkie słowo - radość. I to niekoniecznie jakaś wielka radość, która się
wszystkim dokoła rzuca w oczy. To tak
prościuteńka radość, jak uśmiechnięte
oczy umierającego żołnierza na pobojowisku wojny światowej, który tuż przed
swoją śmiercią zdołał jeszcze zauważyć,
że zaraz przy jego obolałej twarzy kwitnie sobie radośnie zwyczajna stokrotka.
Albo jak ta czerwona róża, która kwitła przez ponad dwa tygodnie tuż przed
moim oknem, jakby na przekór temu,
że chociaż tegoroczny listopad był wyjątkowo ciepły, to przecież noce bywały
zimne. Albo wreszcie jak ten storczyk,
który spał sobie przez kilkanaście tygodni na moim oknie, kilka tygodni temu
nagle się przebudził i wypuścił kilka
pąków, z których jeden zakwitł niespodziewanie na biało w pierwszą niedzielę
Adwentu, jakby to była pełna wiosna.
Takich maleńkich niby to radości
mieli wiele dawni rolnicy z czasów, kiedy nikt nie słyszał o radiu, telewizji czy
o jakichkolwiek innych cudach techniki. Radowali się z tego, że im ziarna
starczyło na zasiew po bardzo ostrej
nawet zimie, że zasiane na wiosnę ziarno po kilku dniach kiełkować zaczyna,
a potem rośnie i dojrzewa. Albo zasa-

dzone na polu ziemniaki, marchew, len
zasiany, z którego nie tylko olej będzie,
ale i bielizna, a w razie potrzeby także
spodnie lub spódnice, albo owies dla
konia lub jęczmień i proso na kaszę. Takie maleńkie radości, które rozweselały
serce, ale też rozwijały wzajemną życzliwość i budowały miłość do Pana Boga,
do Ojczyzny i do sąsiadów najbliższych,
bo o dalekich rzadko tylko głuche wieści dochodziły.
Pięknie rozwijająca się technika sprawiła, że już od dość dawna nie dostrzegamy tych maleńkich radości, a tęsknimy za wielkimi lub bardzo wielkimi.
Ale tak naprawdę to wcale nie wiemy,
czego się nam chce. I tak się przedziwnie
dzieje, że sam Pan Bóg nie dość, że ma
kłopot z naszymi grzechami, które Jego
miłość do nas nakazuje Mu nam przebaczać po każdym naszym przepraszam
i już więcej nie będę, to – po ludzku rzecz
biorąc – bezskutecznie szuka jakiejś sensownej odpowiedzi na pytanie, jak zadowolić takiego umiłowanego grzesznika lub taką grzesznicę umiłowaną,
która radości szuka nie wiadomo gdzie,
a nawet nie zauważa, że się ta radość tuż
obok głośno śmieje.
Zwłaszcza że… Właśnie – zwłaszcza
że… Cóż ci z tego, że jesteś milionerem,
albo miliarderem nawet i możesz niemal
naprawdę wszystko, jeżeli przy tym nagle złośliwy nowotwór się pojawi i opanuje całe twoje ciało, także nagle zdajesz
sobie sprawę, że nie dość, że cię śmierć
czeka nieunikniona, to jeszcze cierpienie ją poprzedzi nie do wytrzymania?
To dlatego wielcy ludzie radzili co
innego. Wielki antyczny poeta rzymski, Horacy, napisał w którejś ze swoich
satyr mniej więcej tak: „Jeżeli cię nie
stać na wzrok stuokiego cyklopa, to ciesz
się z tego, że nie jesteś kaprawy. A któryś
z naszych holenderskich jezuitów, którego nazwiska nie pamiętam, w tłumaczonej także na język polski książce
napisał, że i warto, i trzeba podziwiać
biegacza, który w kilka sekund przebie-

ga odległość stu metrów, ale warto też
podziwiać jednonogiego inwalidę, który
z uśmiechem tę samą odległość z wielkim trudem pokonuje w dziesięć minut.
A wielcy święci? Wielcy święci radzą
mi spojrzeć na żłóbek betlejemski lub na
Krzyż na Golgocie i nie tylko to sobie
uświadomić, że w żłóbku i na Krzyżu
jawi mi się w ludzkim ciele prawdziwy
Syn Boży, który mi niesie radosną nowinę o moim własnym zbawieniu, ale także to, że jest On Budowniczym mojego
domu w niebie. To dziwny dom, zbudowany z moich mniejszych lub większych zasług, ale naprawdę mój własny
na zawsze i naprawdę przez Syna Bożego zbudowany. Będzie pewno strzechą kryty, o jednej jasnej izbie z dwoma oknami (na południe i na zachód),
z klepiskiem zapewne, bo wątpię, by
na podłogę wystarczyło moich zasług,
z ceglanym piecem przy drzwiach wejściowych, na którym i zupę z ziemniaków ugotować można, i chleb upiec,
a nawet przespać się, jeżeliby na drewnianym łóżku ze słomą zamiast materaca i płachtą zamiast prześcieradła
miejsca nie stało. Z sienią, oczywiście,
i z wysokim progiem. Z podwórkiem,
a jakże, na którym rosnąć będą dwie topole zwane, nie wiadomo dlaczego, limbami i rozłożysta wierzba wcale nie płacząca, bo co płakać, kiedy tyle radości
na tym niebieskim świecie. I bardzo gęsta murawa na podwórzu, by utrudzony
radością zbawiony stary grzyb mógł się
na słońcu wyciągnąć w niedzielę po sumie. I niewielki ogródek, a w nim grusza
i śliwa i odrobinę miejsca na najbardziej
proste warzywa. A za drewnianym płotem niewielki kawałek roli, żeby na niej
można było zasadzić wczesne ziemniaki
na przednówek.
I w niedzielne popołudnie zachodzą
do mnie rodzice, rodzeństwo, krewni,
przyjaciele, znajomi rozmaici, a na samym końcu sam Pan Bóg – dokładnie
taki zwyczajny, jak zwyczajny był wtedy, kiedy zaproszony zaszedł na wesele
do Kany Galilejskiej.
I to będzie moja prawdziwa radość,
która wyrośnie wśród prawdziwych jakże maleńkich ziemskich radości. Mam
nadzieję, że moim Czytelnikom mogę
życzyć takiej radości na Boże Narodzenie i na Nowy Rok.

Głos Pocieszenia
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Smakowanie radości

Smakowanie kojarzy mi się kulinarnie. Jak jem coś dobrego, to często
pragnę zachować smak jak najdłużej.
Dlatego jako dziecko w niedzielę,
podczas obiadu, najpierw jadłem surówkę, którą najmniej lubiłem, potem
ziemniaki, a na końcu kawałek kurczaka, uwielbianego przeze mnie. Nie
chciałem, by coś „wypychało” z moich
ust jego smak. Chciałem jak najdłużej
nim się delektować.
Smakowanie to dla mnie przedłużanie przyjemnego wrażenia, zatrzymywanie go w ustach. Natomiast, gdy
muszę zjeść coś, co mi nie smakuje, to
staram się szybko włożyć lub wlać do
ust coś innego, coś przyjemniejszego.
Oczywiście smakowanie to też po
prostu próbowanie, wybieranie dobrego jedzenia. Smakujemy odrobinę, by
się zdecydować ewentualnie na więcej
lub też odrzucić daną potrawę. Chociaż szczerze mówiąc mnie nauczono,
by raczej nie wybrzydzać i jeść wszystko co podadzą (bo czasy są ciężkie, bo
zdrowe nie musi być smaczne, bo dzieci
w Afryce głodują itp.). Stąd bliższe jest
mi to kombinowanie z kolejnością. Zjadam wszystko, ale tak by mi pozostał
przyjemny smak „w zębach”.
I pewnie podobnie jest z radością. Życie nie składa się z samych radości. Ale
jeśli już mam „brodzić” i w smutkach,
to jednak chciałbym, by pozostawał mi
smak radości. Myślę, że to zależy od nas
samych. Bo to my decydujemy o tym,
co rozpamiętujemy. Oczywiście bywa,
że nie da się uciec od bolesnych wspomnień, nawet byłoby to niezdrowe, jakoś nieszczere. Ale skupianie się tylko
na jednym „bukiecie smakowym” też
byłoby niezdrowe.
Św. Ignacy z Loyoli zwraca uwagę
na to z jakimi myślami się zasypia, co
się wspomina z konkretnego dnia, zanim ogarnie nas sen. Według niego
(i nie tylko) to w nas „pracuje” w nocy
i ma wpływ na nasze emocje. Również
niezwykle charakterystyczne dla duchowości ignacjańskiej rozeznanie duchowe rozpoczęło się u Ignacego od bardzo
prostego spostrzeżenia. Mianowicie,
gdy leżał ranny w swoim rodzinnym
zamku, oddawał się marzeniom związanym ze swoim dworskim życiem, a tak-

że pobożnej lekturze (ponieważ innych
ksiąg nie miał pod ręką). I zauważył,
iż radość jaką mu dawały świeckie,
dworskie marzenia o różnych „chwalebnych” czynach i podbojach, dość
szybko ulatywała, natomiast radość
z rozważania jakby to było pięknie
naśladować heroiczne czyny świętych
dużo dłużej w nim trwała, dużo dłużej ją smakował. To był tak naprawdę
początek jego „Ćwiczeń Duchownych”.
Smakowanie radości i obserwowanie
tego smakowania rozpocząło w nim
proces dojrzewania do bycia mistrzem
życia duchowego.
Stąd wydaje mi się, że byłoby nieroztropnym lekceważenie smakowania radości. Możemy dzięki niemu nie
tylko się uspakajać, mieć dobre sny,
pozytywnie nastawiać się do życia, nie
być zgorzkniałymi i zestresowanymi,
ale też umieć rozróżniać między tym
co wesołe lecz ulotne i pozostawiające
„nieprzyjemny osad w ustach”, a tym
co daje trwałą radość, pogodę ducha,
energię do przymnażania jej bliźnim.
Smakowanie, to rozróżnianie.

Rys. Krzysztof Mądel SJ

o.Jacek Siepsiak SJ

Nie chcę przez to wszystko powiedzieć, że należy wypierać z naszej świadomości to, co trudne, nieprzyjemne.
Ale warto pamiętać, iż św. Ignacy, gdy
uczy rachunku sumienia, a więc dotknięcia również naszych grzechów,
każe zaczynać od dziękczynienia za dobrodziejstwa, każe wspominać radości,
smakować je. Pewnie po to, by całe nasze życie było smakowane w prawdzie,
w prawdzie, iż nie ma się czego bać, bo
zmierzamy do domu Dobrego Ojca, ku
wiecznej radości.
Głos Pocieszenia
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W tym roku nasze parafialne osiedle Grabiszyn-Grabiszynek obchodzi
100-lecie włączenia go do aglomeracji Wrocławia. Warto przy tej okazji
przypomnieć kilka faktów z jego historii i sprowokować – być może – ciekawe wspomnienia starszej części naszych Parafian.
Ślady osadnictwa na terenie Grabiszyna
pochodzą prawdopodobnie już z młodszej epoki kamiennej. Natomiast w epoce
brązu nasze osiedle było – oczywiście jak
na ówczesne czasy – już dość gęsto zaludnione. Dzięki wykopaliskom wykonanym
w II połowie XX w. wiemy, że w IV-V
wieku żyła tutaj ludność prasłowiańska,
o czym świadczy przeszło 150 ich odkrytych siedzib. Wiele wskazuje na to,
że dzisiejszą ulicą Grabiszyńską przechodził słynny szlak bursztynowy, ciągnący
się z Włoch i Czech nad Bałtyk.
Pierwszy pisany dokument o tych terenach pochodzi z 1147 roku. Jest to zapis
księcia seniora Bolesława Kędzierzawego
dla opactwa na Ołbinie, które to opactwo
stało się (z przerwą w latach 1252-1385)
właścicielem
Grabiszyna-Grabiszynka.
Stan ten trwał aż do momentu sekularyzacji (przejęcia majątku kościelnego
przez państwo) w 1810 roku. Wiadomo,
że ówczesna średniowieczna wieś powstała wzdłuż obecnej ulicy Grabiszyńskiej,
na odcinku od ulicy Klecińskiej do Bzowej. Znajdowały się tam chaty chłopów
poddanych i wolnych, folwarki, wiatrak,
2 młyny poruszane siłą koni, karczma,
a w XIX wieku wybudowano tu zajazd.
Do II połowy XIX w. na Grabiszynie
uprawiano głównie warzywa, zioła, hodowano owce (np. w 1850 r. było ich 980).
Natomiast na Grabiszynku znajdowały się
pola uprawne (tzw. małe warzywnictwo
- jarzyny, zioła) oraz stawy. Nieśmiały
miejski rozwój naszego osiedla rozpoczął się około połowy XIX w. Grabiszyn
otrzymał wtedy kanalizację i wodociągi,
ulica Grabiszyńska (tę nazwę nosiła ulica
główna od 1823 roku) otrzymała twardą
nawierzchnię. W okolicach ulic Grabiszyńskiej i Klecińskiej zaczęły powstawać
pierwsze zakłady przemysłowe.
Największy rozwój Grabiszyna-Grabiszynka rozpoczął się jednak po 1911
roku, czyli od włączenia wsi do Wrocławia. Od tego momentu tereny stają się

Fot. Interenet

częścią wielkiego miasta i podobnie jak
całe miasto przeżywają bezprecedensowy
rozwój. Po I wojnie światowej na terenie
naszego osiedla powstały liczne zakłady
przemysłowe, z których warto wymienić:
Mettalhuttenwerke Schaeffler und Schael
(obecnie Hutmen) - zajmowały się produkcją stopów łożyskowych i przeróbką
metali kolorowych; Trelenberg Gustav,
Eisenwerk (teren obecnego FAT-u) - produkowano tam stalowe konstrukcje na
potrzeby budownictwa, wagony kolejowe,
tramwajowe oraz elektryczne lokomotywy przemysłowe; Heckmann Friedrich,
Maschinenfabrik (teren obecnego FAT-u)
- produkująca urządzenia dla browarnictwa i przemysłu cukrowniczego.
Oprócz tego przy ulicy Grabiszyńskiej
działała nowoczesna zajezdnia tramwajowa (obecnie autobusowa), a naprzeciwko
niej warzył trunki znany wówczas browar
Brauerei Hopf & Goercke, z ładną restauracją i salą zabaw. Na terenie obecnego
Hutmenu była również duża, nowoczesna
mleczarnia.

Oczywiste, że dla pracujących w zakładach przemysłowych pracowników oraz
ich rodzin trzeba było wybudować mieszkania. W latach 20. i 30. XX w. Grabiszyn
-Grabiszynek przeżył prawdziwy boom
budowlany. Powstało malownicze osiedle
Eichborngarten (pomiędzy ulicami: Grabiszyńską, al. Hallera, al. Pracy, Różaną),
a nad jego planami pracowali tak wybitni
architekci jak twórca Hali Stulecia Max
Berg, a także Alfred Scholtz, Paul Heim
i Albert Kempter.
Osiedle miało powierzchnię 30 ha
z zabudową mieszaną zarówno jedno-, jak
i wielorodzinną. Łącznie powstało około
800 mieszkań dla 3000 osób. Na każde
mieszkanie przypadało od 50 do 600 m2
terenów zielonych. Wyższa zabudowa
obrzeżna odgradzała osiedla od zgiełku
głównych ulic. Przy osiedlu zrealizowano także inne potrzebne mieszkańcom
projekty - szkoły ludowej przy al. Pracy
(otwarta w 1934), kościoła rzymskokatoli-

je na początku lat 70. XX w.
Ostatnia z nekropolii - Cmentarz Żołnierzy Włoskich - powstał w 1927 roku,
a jego konsekracja miała miejsce 2 listopada 1928 roku. Na cmentarzu spoczywają jeńcy wojenni wzięci przez Austriaków do niewoli w bitwie pod Caporetto
(24.10.1917 r.), którzy pracowali jako robotnicy przymusowi, głównie we Wrocławiu, oraz żołnierze zmarli w obozach
jenieckich na Dolnym Śląsku. W latach
1943-45 pochowano tutaj dalszych kilkunastu jeńców, prawdopodobnie rozstrzelanych przez Niemców
W okresie międzywojennym nasze osiedle znane było we Wrocławiu
z drużyn piłkarskich. W 1901 r. powstał
klub SC Schlesien Breslau (potem VfB
Breslau). Piłkarze trenowali na stadionie

Fot. Interenet

G rabisz y nek

ckiego św. Klemensa Dworzaka - projektu
Kurta Langera (1928) - oraz niedokończonego kompleksu domów dla gminy kościoła ewangelickiego, w których to obiektach (wybudowanych w początkowej fazie
inwestycji) mieści się obecnie nasz kościół.
Oprócz tego na osiedlu Eichborngarten
znajdowały się liczne restauracje, kawiarenki, a na jego teren od strony ul. Grabiszyńskiej, przez ul. Bzową, prowadziła
reprezentacyjna brama z nazwą osiedla.
Przy al. Pracy 38-40 powstał budynek
fundacji Gotthelfa, zaprojektowany przez
Maxa Berga i przeznaczony dla ubogich
wielodzietnych rodzin. Takich budynków
na osiedlu powstało kilka. Przy dzisiejszej
al. gen J. Hallera powstały domy wielorodzinne dla robotników zatrudnionych
w grabiszyńskich fabrykach. Dla wysoko wykwalifikowanych robotników oraz
średniego personelu technicznego wybudowano domy na terenie Grabiszynka
(np. małe osiedle przy ulicy Blacharskiej,
bliźniaki i domy jednorodzinne przy ulicach: Pionierskiej, Ślusarskiej, Stolarskiej,
Żeglarskiej itd.).
Grabiszyn-Grabiszynek zasłynął z zieleni. Tutaj znajduje się górka saneczkowa
(154 m n.p.m. i 20 m ponad otaczający
ją teren), zwana Małą Sobótką, Górką
Miłości albo Górką Stolarską. Powstała
przed 1900 rokiem. Pierwotnie pod górką
przebiegał poprzeczny tunel, a od zachodu sąsiadował z nią duży staw zasypany
na początku XX wieku. W latach 30. założono na południe i północ od niej rekreacyjne tereny zielone. Stanowiły one
fragment większego ciągu zieleni, otaczającego Wrocław od południa.
Warto też wiedzieć, że na terenie naszej
dzielnicy znajdowały się aż 4 cmentarze.
Najstarszy, Grabiszyn I (obecny park przy
ul. Grabiszyńskiej i starej nitce al. Hallera), założony został w 1867 r., a zlikwidowany sto lat później tzn. ok. 1960 roku.
Znajdował się tam cmentarz parafii Grabiszyn, parafii ewangelickich Wrocławia,
niektórych katolickich oraz wydzielony
cmentarz oo. bonifratów. Po sekularyzacji
stał się cmentarzem komunalnym. Grabiszyn II, to obecny cmentarz komunalny.
Powstał na początku lat 80. XIX wieku.
Naprzeciwko wejścia znajduje się kaplica
cmentarna projektu Johanna Mendego,
wybudowana w latach 1881-1882. Grabiszyn III (obecny Park Grabiszyński)
powstał w 1916 roku. W jego centrum
znajdowało się krematorium z kaplicą
oraz kolumbarium projektu Richarda
Konwiarza (twórcy Stadionu Olimpijskiego). Krematorium było trzecim
na Dolnym Śląsku (po Goerlitz i Legnicy)
i zaliczane było do najnowocześniejszych
w Niemczech. Otwarcie tego budynku
nastąpiło 10 kwietnia 1926 r., a rozebrano

przy obecnej al. Hallera, tam też była
siedziba klubu z salami konferencyjnymi
i restauracją. W latach 1904-1907 oraz w
1921 r. miejscowa drużyna była mistrzem
Wrocławia, a w roku 1907 mistrzem
Południowo-Wschodniego Związku Piłkarskiego. Oprócz klubu VfB Breslau na
terenie Grabiszyna-Grabiszynka istniały jeszcze kluby: Breslauer SpVg02 oraz
Breslauer Sportclub 08.
Podczas oblężenia Festung Breslau na
terenie naszej dzielnicy toczyły się ciężkie walki - bronił się tutaj pułk ppłk
Wehla (broniący m.in. pobliskich koszar
kirasjerów oraz nasypu kolejowego). Najcięższe walki toczyły się na terenie Małej
Sobótki, nasypu kolejowego oraz dzisiejszych ulic Odkrywców, Grabiszyńskiej
i al. Hallera. Walki na osiedlu trwały
do marca 1945 roku. Jeden z oficerów
SS tak pisał: „Walki w tym rejonie były
jedną wielką jatką”, E. Hornig natomiast:
„To wzgórze, nazwane Kinder-Zobten,
z którego w kierunku południowym była
widoczna prawdziwa góra Zobten, było
popularnym miejscem zabaw młodzieży
z Breslau. Teraz stało się miejscem twardych, bezwzględnych walk”. To m.in.
dlatego na naszym osiedlu długo jeszcze
spotykało się prowizoryczne mogiły żołnierzy radzieckich i niemieckich (np. na
Górce Stolarskiej, na I i III Cmentarzu
Grabiszyńskim czy przy ulicy Grabiszyńskiej lub al. Hallera).
Aleksandra Milewicz

Głos Pocieszenia

7

W minionym miesiącu odbyły się dwa
spotkania Rady Parafialnej. 17 listopada
omówiliśmy sprawy organizacyjne związane
z Adwentem, a także działalnością kawiarenki. Powrócił też temat dotyczący windy.
Za nami jest już jej poświęcenie i koncert,
sprawą otwartą pozostaje spłata pożyczki.
25 listopada, na kolejne spotkanie Rady,
tym razem z o. Prowincjałem, przybyło
wiele nowych osób. Liczną frekwencję zawdzięczamy zaproszeniu przez o. Proboszcza przedstawicieli rozmaitych działających
w parafii grup. Ojciec Ziółek, zaraz po
wspólnej modlitwie powiedział, że bardzo
się cieszy z ładnej w środku i na zewnątrz
windy, którą już miał okazję jechać. Chwalił
proboszcza, gratulował i dziękował. Mówił
też, że jest ona zasługą nas wszystkich.
Pytając jak zbieramy fundusze, powiedział, że według niego parafia powinna być
„oplakatowana”, a rozliczenia przejrzyste.
Jednocześnie zauważył, iż udana inicjatywa
może być świetną okazją do zjednoczenia
się wokół wspólnego celu. Podkreślał, że
nie chodzi mu o to, abyśmy szybko spłacili
Prowincji pożyczkę, bo nie ma takiej konieczności, ale o to, by razem działać, by
starać się wykorzystać szansę: świadomość,

• LI T URGI C ZNA

jedno większe, jezuickie duszpasterstwo
studentów, zamiast dwóch mniejszych. Ta
sprawa okazała się kontrowersyjna dla niektórych uczestników spotkania. Z jednej
strony młodzież sama zaczęła odchodzić na
Stysia - jest tam o wiele lepsza baza lokalowa, z drugiej zaś - na teren naszej, niezbyt
młodej (jeśli chodzi o średnią wiekową) parafii, przeniosły się dwie duże wyższe uczelnie, których studenci mogliby odmłodzić
nasz lokalny Kościół.

Fot. Bogdan Szyszko

Z Rady Parafialnej

że się udało jest czymś bardzo jednoczącym,
„a nic tak nie smakuje, jak gdy się człowiek
narobi przy czymś”.
Ojciec Prowincjał podzielił się doświadczeniami jezuickich parafii, w kraju i za
granicą, które ze świetnymi efektami, radzą
sobie nawet z bardzo dużymi inwestycjami.
Warto tu wspomnieć, że np. w Chicago zarówno komputerową bazą danych, jak i regularnym przedstawieniem rozliczeń finansowych parafii zajmują się osoby świeckie
(emeryci).
Jeden z uczestników Rady wspomniał
o pilnej potrzebie dalszych prac remontowych. Myślę, że warto posłuchać rad o. Prowincjała, zwłaszcza gdy rozejrzymy się po
naszym kościele i uświadomimy sobie z jak
wieloma jeszcze pracami nie powinniśmy
zwlekać, jak duża jest potrzeba mobilizacji.
Sporo czasu poświęciliśmy na spotkaniu
tematowi młodzieży. Ciepłe słowa dotyczyły uczynności młodych ludzi, padła też
deklaracja ich przedstawicielki, że zagrają
koncert, aby wesprzeć „windowe” konto. Przedstawiciel Magisu zwrócił uwagę,
że w grupie tej, coraz mniej jest rdzennej,
miejscowej, młodzieży, natomiast przybywa
tej spoza parafii.
Ojciec Proboszcz poinformował nas,
że powstała grupa absolwentów studiów,
natomiast młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego odeszła na Stysia, gdzie ma być

Z o. Prowincjałem rozmawialiśmy także na różne inne tematy, nie zapominając
wspomnieć m.in. o chórze, czy muzycznych
zespołach młodzieżowych. Było też trochę
śmiechu i dowcipnej atmosfery.
Następne spotkanie Rady planujemy na
9 lutego, przyszłego już roku.
Zofia Nowicka

K A T E C H EZA

•

W Kościele żyjemy wśród znaków, posługujemy się nimi na co dzień. Są dla nas ważne, bo często wyróżniają nas spośród innych
i pokazują na zewnątrz naszą chrześcijańską tożsamość. Stanowią też część naszej modlitwy – oprócz słów używamy podczas niej również gestów.
Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi ich znaczenia. Czasami domyślamy się, czasami interpretujemy po swojemu. Pragnąc pogłębić znajomość
tej dziedziny chrześcijańskiego przekazu otwieramy nową rubrykę, którą rozpoczynamy od wyjaśnienia znaczenia gestu potrójnego znaku krzyża
przed czytaniem Ewangelii. Zapraszamy naszych Czytelników do przekazywania sugestii, o czym w kolejnych artykułach chcielibyście przeczytać.
Skrzynka w holu kościoła czeka na Wasze pytania. (red.)

Potrójny znak krzyża

Liturgia Słowa, będąca istotną częścią
Eucharystii, proklamacji Ewangelii nadaje uprzywilejowane miejsce; poprzedzające ją czytania biblijne i śpiewy między czytaniami, są wprowadzeniem do
wysłuchania przez wszystkich Dobrej
Nowiny. Niemałe znaczenie mają gesty
przyjęte przez uczestników liturgii, kiedy wszyscy w postawie stojącej zwróceni
są w kierunku czytanej księgi. Postawa
stojąca wyraża szacunek do Ewangelii i
wiarę, iż Chrystus obecny jest w swoim
słowie; zwrócenie się twarzą do księgi
wyraża chęć słuchania, przyjęcia jej sercem, i radość z Jego obecności w Słowie.
W X wieku na zakończenie proklamacji
Ewangelii wprowadzono zdanie: „Niech
słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”.
Zostają zgładzone grzechy powszednie,

spłacony jest dług, jaki każdy zaciąga wobec Boga; tę myśl wyraża scena,
kiedy Jezus nakazał świętemu Piotrowi zapłacić podatek świątynny monetą
znalezioną w pyszczku złowionej ryby,
regulując tym należność wobec narodowego sanktuarium (Mt 17,24n). Ten
gest Jezusa jest zapowiedzią zadośćuczynienia, jakiego w imieniu wszystkich
dokona On sam.
Potrójny znak krzyża czyniony przy
proklamacji Ewangelii, wyraża chęć nie
tylko samego słuchania Bożego Słowa;
znak na czole – wyraża chęć przyjęcia orędzia Ewangelii swoim umysłem,
znak na ustach – gotowość do wyznawania i dzielenia się tym Słowem, które
się przyjęło i w nie uwierzyło, znak na
klatce piersiowej – jest wyrazem przyjęcia sercem zbawczego orędzia Bożego
Słowa.
Głos Pocieszenia
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Ten liturgiczny zwyczaj wytworzył się
w XI wieku, kiedy zarówno czytający
Ewangelię (biskup, prezbiter, diakon),
jak i każdy wierny, wykonywał gest
potrójnego znaku krzyża. Miał on wyrażać świadomość obrony przed diabłem, myśl tą podaje Jezus wyjaśniając
przypowieść o ziarnie; mówi: „Tymi na
drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo
z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli
zbawieni”(Łk 8,12). Drugim znaczeniem tego gestu jest gotowość wyznawania swej wiary, nie wstydzenia się
Ewangelii, jak zaznaczył to św. Paweł:
„Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla
każdego wierzącego, najpierw dla Żyda,
potem dla Greka” (Rz 1,16).

opracował o. Paweł Berwecki SJ

Odwiedziny duszpasterskie 2011/2012
Termin planowanych odwiedzin w wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie.

NIEDZIELA – 18 GRUDNIA 2011 r.
Pionierska; Podróżnicza;

Ostrowskiego 1; Ostrowskiego
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20;

PONIEDZIAŁEK - 19 GRUDNIA 2011 r.
Księgowa; Makowa;

PONIEDZIAŁEK - 2 STYCZNIA 2012 r.
Hallera 162,164,166,168,170,172,174,176;
Hallera 147,151,153,153a;
Hallera 155,157,157a,158,159,160;
Hallera 116,118,120,122,124,126,128;
Hallera 119,121,123,125; Hallera 140,142,
144,146,148,150,152,154,156;

WTOREK - 20 GRUDNIA 2011 r.
Chabrowa; Kreślarska;
ŚRODA – 21 GRUDNIA 2011 r.
Narcyzowa; Pierwiosnkowa;
Słonecznikowa;
CZWARTEK - 22 GRUDNIA 2011 r.
Różana;
PO ŚWIĘTACH
WTOREK – 27 GRUDNIA 2011 r.
Grabiszyńska 321,319,317,315,313;

WTOREK - 3 STYCZNIA 2012 r.
Hallera 97,97a,99,101;
Hallera 103,105,107,109;
Hallera 104,106,108,110,112,114;
Hallera 111,113,115,117;
Hallera 127,129,131/133,135,137,139,141,
143,145;

Aleja Pracy 30 (16-56);
Aleja Pracy 35,37,39,41; Aleja Pracy 27a;
Aleja Pracy 27b;
SOBOTA - 7 STYCZNIA 2012 r.
Aleja Pracy 27c;
Inżynierska 2-20 parzyste; 			
Inżynierska 3,5,7,11,13;
Inżynierska 30,38,40,42; 			
Inżynierska 32,34,36;
Inżynierska 22,24,26,28;
NIEDZIELA - 8 STYCZNIA 2012 r.
Inżynierska 15,44,46,48; 			
Inżynierska 50,52,52a,54a,54b;
Inżynierska 53,59,61; 			
Inżynierska 55,57,65,67;
Inżynierska 56; Inżynierska 63;

ŚRODA - 4 STYCZNIA 2012 r.
Bzowa 9,11,13,15; Bzowa 17,39,42,50;
Bzowa 19,21,23,25;
Bzowa 27,29,31,30; Bzowa 32,34,36,38;
Bzowa 33,35,37;

PONIEDZIAŁEK - 9 STYCZNIA 2012 r.
Inżynierska 66,70,76,80;

CZWARTEK – 29 GRUDNIA 2011 r.
Fiołkowa; Nasturcjowa
5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25;
Nasturcjowa 12,14,16,18,20,22,24;

CZWARTEK - 5 STYCZNIA 2012 r.
Bzowa 20,22,24,26,28; Bzowa 44,46,48;
Aleja Pracy 7,19,21,23;
Aleja Pracy 9,11,13,15;
Aleja Pracy 27,29,31,33; 			
Aleja Pracy 34,36,38,40;

ŚRODA - 11 STYCZNIA 2012 r.
Inżynierska 60,64,68,72;

PIĄTEK – 30 GRUDNIA 2011 r.
Nasturcjowa 1,3; Nasturcjowa 2,4,6,8,10;

PIĄTEK - 6 STYCZNIA 2012 r.
Aleja Pracy 1,3,5; Aleja Pracy 17,25,25a;

PIĄTEK – 13 STYCZNIA 2012 r.
Kolęda uzupełniająca i poprawkowa.

ŚRODA – 28 GRUDNIA 2011 r.
Grabiszyńska 311,307,305,303,301,299,
289,291,293,295,297;
Grabiszyńska 216,218,230a,230b,232,234;
Grabiszyńska 220,222,224,226,228;

WTOREK - 10 STYCZNIA 2012 r.
Inżynierska 58,62,74;

CZWARTEK - 12 STYCZNIA 2012 r.
Inżynierska 69,71,73; Inżynierska 75,77,79;
Inżynierska 78,82,84;

Pytajcie Ojca Proboszcza!

Zachęcamy do zadawania o. Proboszczowi pytań dotyczących życia parafialnego. Od wielu ludzi przy wyjściu z kościoła,
w parafialnej kawiarence słyszymy różnorodne wątpliwości, na które sami sobie często odpowiadamy, na zasadzie pewnego
prawdopodobieństwa, bo ktoś, gdzieś, coś słyszał, ktoś komuś powiedział… Nie spytamy wprost, a tak się właśnie rodzą
plotki i przekłamania. A stąd niedaleko już do pomówień i wszelkiego innego złego.
Dlatego, Szanowni Parafianie – pytajcie! Wyrazem odpowiedzialności za wspólnotę jest chęć wyjaśnienia niejasności
i pokazanie jej stanu faktycznego. Dlatego – bądźmy odpowiedzialni! Czekamy na Wasze pytania i wątpliwości, które na
zwykłej nawet kartce papieru możecie wrzucać do skrzynki Głosu Pocieszenia, umieszczonej w holu kościoła. My, w Waszym imieniu, zadamy je o. Proboszczowi. Jest tylko jeden warunek – do tego potrzeba trochę odwagi i kartka musi być
podpisana imieniem i nazwiskiem. O. Proboszcz nie chce odpowiadać na anonimy. Pytanie możemy wydrukować w Głosie
Pocieszenia, na życzenie - bez ujawniania personaliów je zadającego (wtedy piszemy, że znane są one Redakcji).
Piszcie – będziemy Waszą trybuną!
Sprostowanie

W ostatnim numerze Głosu Pocieszenia zdarzyło nam się popełnić parę błędów, z których dwa w tym miejscu chcemy
sprostować: w materiale dotyczącym pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w grupie franciszkańskiej szła p. Marta Grzonkowska;
wykaz zmarłych, którzy w ostatnim roku odeszli z naszej wspólnoty parafialnej do Boga powinien mieć tytuł: „Od 1.11.2010
do 10.10.2011…”. Czytelników i p. Martę bardzo za pomyłkę przepraszamy.
Redakcja
Głos Pocieszenia
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sylwestrowe zamyślenia

Iwona Kubiś

Ucieszyć się niczym

Na świecie kataklizmy, kryzys i wojny. A Pan Bóg chyba wyjechał zbawiać odległe rejony kosmosu
i nie zostawił nowego adresu, bo nie spełnia wszystkich naszych próśb w modlitwach zanoszonych.
W jednej z ekranizacji przygód Robin Hooda jest scena,
w której ów „książę złodziei” napada wraz z kompanami
na transport zapasów do zamku Nottingham. Na jednym
z wozów jedzie benedyktyn - brat Tuck - konwojujący beczki z winem i piwem. Ponieważ jest koneserem tych trunków,
nie zamierza ich oddać gromadzie opryszków. Korzystając
z okazji i wysokości pojazdu, na którym siedzi, wali z buta
w gębę przywódcę bandy i ucieka. Nieskutecznie wprawdzie,
bo chwilę później zahacza o gałąź i spada z kozła. W ramach
rekompensaty za obolałą szczękę i sponiewierane ego, Robin
zaprzęga go zamiast wołów do wozu i każe zaciągnąć pojazd
z powrotem do obozowiska. Gdy docierają na miejsce, zlany
potem mnich pada bez sił na ziemię. Zanim jednak zaliczy
glebę, wznosi oczy do nieba i dziękuje Stwórcy za lekcję pokory, której właśnie mu udzielił.
Być może teraz ktoś z Czytelników wzruszy ramionami
i pomyśli sobie, że w filmie wszystko uchodzi. W realnym
świecie, zamiast dziękować Bogu, Tuck posłałby Robin Hooda do diabła albo poinformował go, w którym zakamarku
swojego ciała będzie przechowywać wspomnienie tego doświadczenia. Przecież został publicznie upokorzony, a w dodatku stracił dobra materialne.
I taka postawa, dostrzegania przede wszystkim ciemnych
stron życia, przychodzi nam chyba łatwiej. Kiedy już niedługo wielu z nas spróbuje podsumować miniony rok, to może
okazać się, że narzekaniom nie ma końca. Bo zdrowie szwankuje, bo sąsiedzi nieuprzejmi, bo w pracy nie tak, jak by się
chciało. Na świecie kataklizmy, kryzys i wojny. I w dodatku
waga bezlitośnie pokazuje, że trochę nam przybyło od ostatnich świąt. A Pan Bóg chyba wyjechał zbawiać odległe rejony
kosmosu i nie zostawił nowego adresu, bo nie spełnia wszystkich naszych próśb w modlitwach zanoszonych.
Znacznie trudniej dostrzec jasną stronę życia. Każdego dnia
i w całym roku znaleźć Boże dobrodziejstwa i za nie dziękować. I może właśnie tak warto zakończyć mijający rok. Nie
umniejszając wagi problemów osobistych i całego świata, nie
wyzbywając się troski o dzień powszedni, skupić jednak na
tym, co dobre.
Bardzo często wydaje nam się, że na wdzięczność zasługują tylko rzeczy wielkie. A zatem, jeżeli w naszym życiu nie
miały miejsca spektakularne cuda, to i cieszyć się nie ma z
czego. Naszą codzienność postrzegamy jako zdominowaną
przez cierpienia, wszelakie zło i brud moralny. I jeżeli już zdarzy się coś pozytywnego, to przecież słusznie się nam należy.
A tymczasem właśnie tam, w naszym z pozoru nieciekawym
„dziś”, w zwykłym „tu i teraz” jest największe pole do obserwacji działania Stwórcy w naszym życiu. Myśląc o mijającym
roku, spróbujmy otworzyć oczy nieco szerzej i zauważyć Boże
dary dnia powszedniego.
Podziękujmy za bliskich i przyjaciół. I ludzi, którzy byli dla
nas dobrzy. Tak zwyczajnie i po prostu. Przytrzymali drzwi
w sklepie, uśmiechnęli się, poczęstowali czekoladą. I tych

nieznanych, którzy trudzą się, abyśmy mieli światło, wodę,
świeży chleb. Podziękujmy za nas samych. Za ręce, w których
trzymamy „Głos Pocieszenia” i oczy, dzięki którym czytamy ten artykuł. I wspaniały projekt, według którego została stworzona moja osoba. Podziękujmy, że żyjemy w pokoju,
że wojna nie wygnała nas z naszych domów. I nie musimy być
tułaczami w obcym kraju. Podziękujmy za łaskę wiary, naszą
świątynię i kapłanów, których mamy na co dzień. Spójrzmy
przez okno, obejrzyjmy ponownie zdjęcia z wakacji i ucieszmy się pięknem świata. Podziękujmy za rzeczy, które nam się
udały, i niepowodzenia, które nas czegoś nauczyły.
Każdy z nas może ułożyć własną listę powodów, aby dziękować Panu Bogu za miniony rok. Najważniejsze jest, żeby
chcieć je zauważyć. Bo za wszelkimi dobrodziejstwami ukryty
jest ich Dawca. Jeżeli dostrzeżemy to, co dobre, dostrzeżemy
działanie Miłości w naszej codzienności. Niełatwo jest tropić Dobrego Ojca w meandrach pesymizmu. I równie trudno przyznać, że jakiś ból, nieszczęście dobre także przyniosło
owoce. Ale jeżeli spróbujemy raz, może zaczniemy częściej
znajdować Boga we wszystkim. Może każda chwila będzie
mówiła do nas Jego głosem. I nasza wrażliwość na obecność
Miłości nie stępieje z powodu cierpień i przemijania. Może
uda nam się zrozumieć, że czasem działanie Boga w naszym
życiu jest jak rzucanie ziarna w glebę – trzeba poczekać, nim
wyrośnie bogaty kłos. Więc i my musimy zaufać i cierpliwie
wyglądać owoców tego, co dziś nas burzy i przygnębia.
A że trudno jest przejść tak od razu od wygodnego utyskiwania do twórczej wdzięczności, na początek (i koniec roku)
zamyślmy się na chwilę nad modlitwą nieznanego autora wyrytą na tablicy z brązu znajdującej się w Instytucie Rehabilitacyjnym w Nowym Jorku:
Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia
- uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa.
Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów
- dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze.
Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy
- dał mi ubóstwo, abym był rozumny.
Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili
- dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga.
Prosiłem o towarzysza, żebym nie żył samotnie
- dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich ludzi.
Prosiłem o radość
- a otrzymałem życie, abym mógł się cieszyć wszystkim.
Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem,
ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem.
Prawie na przekór sobie, moje modlitwy niesformułowane
zostały wysłuchane.
Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany.

Głos Pocieszenia
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Fot. z archiwum

W połowie listopada pojechaliśmy
z zespołem „Clemensianum” na trzydniową wyprawę, której celem stała się
Twierdza Srebrnogórska. Po przyjeździe na miejsce rozłożyliśmy się obozem
u jej stóp i rozpoczęliśmy nasze coroczne
zmagania z własnymi gardłami (lub też
- dla ścisłości - gardłami, płucami, przeponami, wszelkimi rezonatorami i całą
resztą ciała, która służy do śpiewania).

Efekt słychać (mam nadzieję!) w trakcie niedzielnych Dwudziestek oraz poniedziałkowych rorat. Na warsztatach
ćwiczyliśmy utwory adwentowe, m.in.
„Maranatha”, „Wody Jordanu”, „Oto
Pan Bóg przyjdzie” oraz „Błogosławcie
Pana”. Do tego zbioru dołożyliśmy jeszcze jeden – kolędowy.
Nie będę jednak zdradzał szczegółów
tego, co w nim zostało zawarte, ale zapraszam na nasz coroczny koncert kolędowy, który (jeśli Pan Bóg dopuści,
a o. Proboszcz pozwoli) przybierze troszkę inny charakter, niż nasze dotychczasowe bożonarodzeniowe występy. Koncert najprawdopodobniej odbędzie się,
jak co roku, tj. ok. godz. 21.00, drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia (po
Mszy św. o godz. 20.00). Potwierdzenie
terminu pojawi się z pewnością na przypominających o tym wydarzeniu plakatach, które powinny się pojawić jeszcze
przed Świętami. W trakcie koncertu będziemy (jak zwykle) prowadzić zbiórkę

pieniędzy. Celem tej zbiórki będzie tym
razem spłata kredytu zaciągniętego na
budowę windy.
Wracając do naszego wyjazdu – drugiego dnia odwiedzili nas nasi parafialni księża: o. Grzegorz i ks. Jarosław.
Wspólnie wybraliśmy się, by „zdobyć”
twierdzę, zobaczyć jak kiedyś strzelało
się z broni łupkowej i wysłuchać bajań
miejscowego przewodnika.
Po wycieczce uczestniczyliśmy w Mszy
św., w trakcie której śpiewaliśmy niektóre z ćwiczonych pieśni. Msza w trakcie
warsztatów (podobnie jak same warsztaty i koncert kolęd) stała się już naszą tradycją i bez niej byłoby dosyć pusto.
Koniec naszych warsztatów uwieńczyliśmy jak zwykle zawodami w śpiewaniu. Podzieliliśmy się na trzy czteroosobowe drużyny. Każda miała wybrać
spośród repertuaru ćwiczonego w trakcie wyjazdu trzy pieśni i zaśpiewać je
przed resztą zespołu (oraz paniami z recepcji ośrodka, w którym się zakwaterowaliśmy) w czterogłosie. Oczywiście nie
było przegranych, byli tylko zwycięzcy!
Ze spokojem serca mogliśmy stwierdzić,
że „jednak czegoś tam w trakcie wyjazdu się nauczyliśmy”.
Do domu wróciliśmy ok. godziny 16.00, zjedliśmy obiady i…
o 19.00 (ponieważ była to niedziela) spotkaliśmy się znów, tym razem
w kościele, żeby przygotować się do kolejnej Dwudziestki .
Łukasz Kłobucki

Odznaczenia dla
parafian w rocznicę
stanu wojennego
W dniach 5-18 grudnia w różnych
miejscach Wrocławia odbyły się uroczystości upamiętniające 30. rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego.
Rozpoczęło się 5 grudnia galą w Operze Wrocławskiej, gdzie podczas specjalnego koncertu wręczono odznaczenia
zasłużonym osobom z Dolnego Śląska.
W imieniu dolnośląskiej „Solidarności” kapituła odznaczenia „Niezłomni”
w składzie: Przemysław Bogusławski,
Kazimierz Helebrandt, Kazimierz Kimso, Lech Stefan, Włodzimierz Suleja,
Eugeniusz Szumejko i Andrzej Wiszniewski przyznała stu kilkudziesięciu osobom okolicznościowy medal.

Fot. Bogdan Szyszko

Muzyczne oblężenie przed koncertem

W uzasadnieniu jego nadania czytamy:
„Za poniesione wyrzeczenia, ofiarność,
bezinteresowność, obronę godności
człowieka i wierność ideałom „Solidarności” podczas działalności w podziemnych strukturach w latach 1981-1989
oraz za bohaterską walkę o suwerenną
i niepodległą Polskę”. Wśród odznaczonych znalazło się 6 osób z naszej parafii:
Michał Haniszewski, Jadwiga Habgarska, Jadwiga Marcinkiewicz, Zdzisław
Szewczuk, Alicja Wrabec i Krzysztof
Włodarczyk. Niejako ukoronowaniem
obchodów była uroczysta Msza św.,
którą w intencji ofiar stanu wojennego,
13 grudnia, w kościele Najświętszego
Serca Jezusowego odprawił ks. abp Marian Gołębiewski. Wszystkim odznaczonym, w imieniu redakcji serdecznie
gratulujemy!
KW
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Wojownicy Światła
Nie lubię Świąt Bożego Narodzenia. Tak, chociaż należę do Kościoła i staram się cieszyć z powodu narodzenia Jezusa, jednak po
prostu nie lubię tych Świąt. Jest jednak jedna rzecz, która sprawia,
że mimo wszystko czekam na nie z utęsknieniem. Są to roraty.
To niby zwykłe poranne Msze, jednak Adwent jest dla mnie drugim,
zaraz po Wielkanocy, najważniejszym
okresem w roku liturgicznym. Na jego
wspaniałość składa się wiele elementów. Pierwszy to poranne wstawanie. Kiedy w całym domu jest głucho
i ciemno, trzeba zwlec się z łóżka
i w ekspresowym tempie przygotować
do wyjścia. Nigdy nie jem wtedy śniadań, bo po prostu nie ma na to czasu.
Później trzeba dostać się do kościoła.
Chociaż mieszkam zaledwie kilka minut marszu od jego budynku, jednak
ten poranny spacer ma dla mnie wyjątkowy charakter. Zwykle, gdy idę na
roraty, na mojej uliczce nie mijam nikogo. To taka wspaniała chwila samotności i zebrania myśli przed dołączeniem do wspólnoty Kościoła na Mszy.
Po wejściu do kaplicy i wzięciu
świeczki do ręki zostaje mi jeszcze chwila do rozpoczęcia liturgii.
W powietrzu czuć zapach topionego wosku, a wśród wiernych panuje totalna cisza – to tak, jakby każdy
z nas znał wspaniały sekret, ale bał się
go wypowiedzieć na głos, by nie znikł.
Można wtedy wyczuć moment takiego napięcia, chwilę, w której wszyscy
czekają, aż zacznie się Msza. Słychać
dzwonki i ksiądz wraz z liturgiczną
służbą ołtarza procesyjnie wchodzi do
prezbiterium – tak rozpoczyna się to,
co najważniejsze. W całej Mszy ważne
jest też kazanie. W zeszłym roku głosił
je o. Grzegorz. Tym razem jezuici postarali się, abyśmy nigdy się nie nudzili, dlatego na roratnich kazaniach

słuchaliśmy już i ojców i diakona.
Taki zabieg daje wiele możliwości
spojrzenia na ten sam czas, jakim jest
Adwent.
Po Mszy czas na wspólne śniadanie.
Chociaż nie zawsze mogę na nim być,
za każdym razem, gdy się pojawiam,
czuję się jak na wielkiej rodzinnej imprezie. Wszyscy, choć dla siebie obcy,
traktują się miło i życzliwie. Razem się
modlimy i razem jemy. Muszę przyznać, że w zeszłym roku spisywaliśmy
się pod tym względem trochę lepiej.
Teraz zdarzają się dni, że chętnych do
wspólnego spożywania jest
naprawdę mało. A szkoda,
bo śniadanie to taki szczególny czas, kiedy możemy
się lepiej poznać, bo choć
należymy do jednej parafii, zwykle nie mamy pojęcia o swoim wzajemnym
istnieniu. Kiedy i młodzi,
i starsi siadają razem do
stołu, wówczas na naszych
oczach dokonuje się cud
zjednoczenia, do którego
często nawołuje się podczas Bożego Narodzenia.
Trzeba zauważyć też, jak
ważnym elementem jest
przygotowanie
takiego
śniadania przez poszczególne grupy.
Młodzież ma swój dyżur
w soboty i dwa razy brałam udział w takim przedsięwzięciu. Chociaż trzeba
z łóżka zwlec się czasem
Głos Pocieszenia
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Verka

Rys. Adrian Dudycz

Nie lubię Świąt
Bożego Narodzenia

nawet o czwartej rano, to warto to robić dla uczucia dobrze wykonanej pracy dla całej naszej parafii. Wspaniałą
zapłatą za to wybitnie wczesnoporanne wstawanie jest miłe słowo, jakie
słyszy się od śniadających. Zwykłe
„dziękuję” czy „było pyszne” rozgrzewa serca i napawa ochotą do dalszej
pracy. Po śniadaniu wszyscy rozchodzimy się do swoich zajęć: do pracy,
szkoły, jednak wychodzimy ze świadomością, że wrócimy już jutro, by znów
razem czuwać w napięciu.
Jestem przekonana, że każdy, kto
choć raz przyszedł na roraty, przyzna
mi rację w stwierdzeniu, że Msza roratnia jest czymś specjalnym, wyjątkowym. Więc jeżeli tylko masz odwagę wstać wcześnie rano i zaryzykować
– przyjść i poczuć to wszystko, przekonać się o tym na własnej skórze,
to serdecznie zapraszam w imieniu
swoim i wszystkich roratowiczów na
6.30 rano. Naprawdę warto!

Piątkowe wyjście
na front

Dzień zesłany z Góry
Dzień Wspólnoty to czas, w którym wspólnoty Magis z całej
Polski zjeżdżają się w jedno miejsce. A tam: wspólna modlitwa,
szansa na spotkanie nowych ludzi, spotkanie z już poznanymi,
Msza i wszelakie zabawy.

Fot. Kasia Sławińska

wia - z al. Pracy oraz z Bytomia, bez
którego nie byłoby tak wspaniale.
I jeszcze te jezuickie kazania, które
według mnie są niepowtarzalne!

Oprócz „pracy” duchowej i towarzyskiej bliskości życzliwych ludzi, na Dniu
Wspólnoty można było zaspokoić głód
dosłownie - zjeść pyszną kiełbaskę
i wziąć udział w rywalizacji sportowej.
W tym roku odbył się mecz piłki nożnej, w którym zmierzyła się
ekipa Magisu z drużyną miejscową. Coś, co na pierwszy
rzut oka wydawało się nudne, z pomocą komentatorów,
publiczności oraz trenerów
(jezuitów) przerodziło się
w podnoszące poziom adrenaliny w organizmie widowisko. Oprócz sportu były też
zabawy, które połączyły ludzi
- tworzyły nowe znajomości
i przede wszystkim - wywołały uśmiech
na twarzach uczestników.
Pod koniec tak pięknego dnia wszystkich nachodził smutek pożegnania
i żal, że trwało to tak krótko. Takich dni
się nie zapomina, bo są one zsyłane
z Góry.
Fot. Kasia Sławińska

Bardzo mnie ucieszyło to, że 22
października w Książnicach koło Gliwic, mogłem spotkać się ze znajomymi z innych miast i miło spędzić czas
w przyjaznym towarzystwie.
Kościoły jezuickie, a co za tym
idzie także wspólnoty Magis,
są „porozsypywane” po całej
Polsce. Podróż z Wrocławia
do Gdańska bądź Nowego Sącza nie jest krótka, co bardzo
utrudnia spotkania między
znajomymi
magisowiczami,
poznanymi wcześniej podczas
wakacyjnych rekolekcji. Taki
Dzień Wspólnoty bardzo w tym pomaga. Dzień spędzony w ich towarzystwie wywołał szeroki uśmiech na
mojej twarzy, a gdy się zbliżał do końca - smutek, że większości z nich nie
zobaczę przez kolejne 9 miesięcy.

W Dniu Wspólnoty nie wolno zapominać o Bogu. Wspólna magisowa
Msza, to coś niebywale pięknego.
Msza, podczas której, razem z innymi
wierzącymi ludźmi, można zaśpiewać
Panu Bogu pieśni chwały. I tu ukłon
w stronę wspomagającego nasze śpiewanie mieszanego zespołu z Wrocła-

W piątek 4 listopada Ojciec
Grzegorz dał informację, że wszyscy faceci, bez wyjątku, mają się
pojawić na Mszy. Oczywiście, od
razu zagrały nerwy i niektórzy
pewnie pomyśleli: znowu będzie
marudził na nasz temat. Mimo
wszystko przyszedłem, bo uznałem, że warto chociaż posłuchać,
o co mu chodzi. Mimo obaw Msza
wyglądała normalnie, chociaż na
kazaniu... o. Grzegorz powiedział
parę słów, które prawie mnie
zmotywowały, do opuszczenia
magisowej wspólnoty na stałe.
Postanowiłem, jednak wybrać się
na męskie wyjście, chociaż nie
wiedziałem gdzie i po co.
Koniec Mszy, spotkanie pod kościołem i w drogę! Kiedy weszliśmy
do parku, już wiedziałem… Celem
podróży był Cmentarz Żołnierzy
Polskich przy pętli Oporów. Kiedy
tam doszliśmy, Ojciec kazał nam
wybrać sobie jakiegoś żołnierza,
który tam leży i z nim... porozmawiać. Główny cel rozmowy
miał być osobisty i ważny tylko
dla osób, które tam się znalazły.
Mogę jednak powiedzieć, że ta
rozmowa z powrotem zmotywowała mnie do dalszej walki i zrozumiałem, o co o. Grzegorzowi
chodziło. Po tym wyjściu, dostrzegam bardziej wartość zwykłej codzienności.
Niestety, muszę przyznać i przeprosić o. Grzegorza, za lekką kradzież. Chodzi o cytat, jego kapłańskie motto, który teraz też
i mnie napędza. „Uwiodłeś mnie,
Panie, a ja pozwoliłem się uwieść
(Jr 20,7).
Dziękuję Panie Kramer za kolejną lekcję. Dziękuję również
wszystkim facetom ze wspólnoty za towarzyszenie w marszu na
front.
					
Damian „Sobi” Sobczyk

Pasiu
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Z NOTATEK RECENZENTA

Ewangelizacja przez muzykę

Listopad jest miesiącem szczególnym,
w którym - wbrew niesprzyjającej aurze dzieje się zaskakująco dużo. Rozpoczyna
się od Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych, czasu szczególnej pamięci o naszych
najbliższych, których już między nami
nie ma, później jest czas świętowania kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości
Ojczyzny. Potem Święto Chrystusa Króla
i wreszcie - 22 listopada - wspomnienie
patronki muzyki kościelnej – św. Cecylii.
I tu chciałbym zatrzymać się nieco
dłużej, gdyż jest do doskonała okazja,
aby przelać na papier parę spostrzeżeń
dotyczących tego, co dzieje
się ostatnio we wrocławskiej
muzyce kościelnej. A działo
się ostatnio dużo dobrego.
Wrocław od dawna uchodził za ostoję muzyki chóralnej i znany był nie tylko
w Polsce, głównie dzięki takim zespołom jak „Cantores
Minores
Wratislavienses”,
wrocławskiemu
„Chórowi
Polskiego Radia i TV”, chórowi „Cantilena”, „Chórowi
Politechniki Wrocławskiej”
czy „Wrocławskiemu Chórowi Kameralnemu Akademii
Ekonomicznej”. Nie działo
się to z jakiegoś przypadku,
w końcu organizowanie takiego festiwalu
jak „Wratislavia Cantans” do czegoś zobowiązuje.
Po latach tłustych nastały jednak lata
chude. Przyszedł czas przemian ustrojowych i gospodarczych. Świetność chórów, które wymieniłem to często obecnie już historia. Niepokojącą stagnację
dało się zauważyć też w kościołach, gdzie
zaczęły się rozpadać chóry parafialne,
a jeśli nawet przetrwały, to prezentowały
nienajwyższy poziom, bazując głównie
na starszych i wyeksploatowanych już
głosach. Lata chude nie ominęły i naszej
parafii, gdzie przez długi czas brakowało
jakiegokolwiek chóru parafialnego. Sytuacja nie napawała optymizmem, a według
mnie składały się na nią takie czynniki
jak rozwój i popularność Internetu (szczególnie wśród młodych), wyjazdy do pracy
za granicę i „wykruszanie się” się starej
chórowej „gwardii” (sam wiele lat śpiewa-

łem w chórze).
Coś się jednak zmienia! Z satysfakcją
i nadzieją obserwuję w ostatnich latach
tendencję odwrotną. Przy parafiach zaczęły się odradzać chóry lub powstawać
nowe, a niektóre poziomem niewiele ustępują zawodowym. Dużo można by o tym
pisać, lecz z konieczności skupię się na
tym, co działo się w ostatnim czasie.
11 września w wypełnionym słuchaczami kościele NMP Różańcowej
w Nadolicach Wielkich koło Wrocławia
zabrzmiało słynne dzieło Georga Fryderyka Haendla - oratorium „Mesjasz”.

Wrocławską Orkiestrą Młodzieżową
z towarzyszeniem solistów i chórem „Basilica Cantans” z parafii św. Antoniego na
Karłowicach pod kierownictwem Mirosławy Jury-Żegleń dyrygowała Marzena
Diakon. Zespół powtórzył swój koncert
11 listopada w karłowickiej świątyni. Oratorium „Mesjasz”, w najgłębszej warstwie
muzycznej i tekstowej, opisującej historię
zbawienia, staje się w pełni znaczenia tych
słów - dziełem ewangelizacyjnym. Piękne wokalne partie chóru ukazały głęboki
związek między teologią słowa Bożego
i muzyką, która w sposób naturalny
i przystępny przybliża słuchaczom prawdy Zbawienia.
Z kolei 15 października 120. urodziny
Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od
Krzyża - uczczono chóralnym koncertem w kościele św. Michała Archanioła
we Wrocławiu. Zebrani wysłuchali dzieła Gioacchino Rossiniego „Petite Messe
Głos Pocieszenia
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Solennelle”, w wykonaniu wokalistów
i instrumentalistów Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Artystom towarzyszyły w koncercie połączone
chóry: Kameralny Chór „Misericordia”
z parafii Miłosierdzia Bożego i nasz chór
parafialny „Vox Clemens”. Połączonymi
składami dyrygował Aleksander Piechaczek, kierownik chóru „Misericordia”.
Słuchacze koncertu zgodnie podkreślali wysoki poziom artystyczny wykonania
i z wielkim uznaniem wyrażali się
o śpiewakach i muzykach. W niedzielę Chrystusa Króla, 20 listopada, ten
sam koncert został powtórzony w naszym kościele, z okazji poświęcenia
nowo wybudowanej windy.
W wielkim skupieniu i ciszy
słuchacze wsłuchiwali się
w poszczególne części znakomicie śpiewanej, przy akompaniamencie instrumentów
(pianino, organy elektroniczne) mszy. Połączone chóry imponowały czystością
intonacyjną, wyrównanym
brzmieniem, spójnością - nawet przy sekwencjach wykonywanych tzw. szesnastkami;
dyrygent swobodnie operował dynamiką, doskonale
panując nad całością, a soliści, wśród których był też założyciel i dyrygent naszego chóru, prof. Piotr Łykowski, wysokim
kunsztem artystycznym, precyzją i czasem
zaskakującymi interwałami z przeszywającym sopranem, tenorem czy barytonem
wprawiali w podziw publiczność. Gdy
zerkałem na słuchaczy, wśród których nie
brakło i takich na wózkach inwalidzkich
(dzięki windzie!), zauważyłem niejedną
łezkę w oku i myślałem wtedy, że jest
nie tylko dobrze, ale nawet bardzo dobrze!
Koncert stał się swoistą ewangelizacją poprzez muzykę.
Kto nie był, niech żałuje, ominęła go
wspaniała duchowa uczta. Muzycy zostali
nagrodzeni owacją na stojąco! Panom Łykowskiemu i Piechaczkowi oraz pozostałym wykonawcom należą się wielkie gratulacje. Co było nie tak? O tym wie tylko
sam Rossini. Na Wrocław spoglądam ponownie z dużym optymizmem.
Fot. Bogdan Szyszko

Krzysztof Włodarczyk

• PARA F IALNA
Bursztynowe fascynacje
Ludzie cenili bursztyn zwany też jantarem od zawsze. Już w epoce neolitu
wytwarzano z niego ozdoby. W starożytności z północy Europy wożono to
„bałtyckie złoto” do Rzymu i dalej. Skalę
obrotów kupców handlujących wzdłuż
bursztynowego szlaku ukazuje odkrycie
z początku XX wieku. Na wrocławskich
Partynicach archeologowie znaleźli tonę
tego kamienia. Prawdopodobnie był to
zapas składu kupieckiego.

A K ADEMIA

R O ZMAI T O Ś C I

z bursztynu niebieskiego. Najbardziej
jednak fascynujące są zaklęte w kamieniu
na wieki sceny z życia. Inkluzje roślinne,
czyli fragmenty płatków albo liści trafiają się rzadko. Bardzo częste są natomiast
owady. Badając dokładnie kawałki jantaru, można zobaczyć wiry wokół skrzydeł motyli czy komarów uwięzionych
w lepkiej kropli i do końca walczących
o uwolnienie. Trafiają się scenki rodzajowe w postaci „ścieżki mrówek” lub pająka polującego na muchę. 15 lat temu
w okolicy Gdańska znaleziono bryłę
kryjącą w swoim wnętrzu całą jaszczurkę.
Tak więc bursztyn, będąc swoistą
kroniką życia sprzed milionów lat, jest
jednocześnie przestrogą. Zmusza do
zastanowienia się nad kruchością i nietrwałością istnienia, które w każdej
chwili może przerwać nawet kropla żywicy.

Zagadkę popularności jantaru próbował wyjaśnić dr Paweł Raczyński w czasie wykładu na temat: „O czym mówią
nam płonące kamienie, czyli dlaczego
fascynują nas bursztyny?” wygłoszonego
w ramach październikowej Parafialnej
Akademii Rozmaitości. Przede wszystkim słuchacze dowiedzieli się, że bursztyn bałtycki jest najlepszy na świecie.
A to za sprawą rzeki Eridan płynącej
40 milionów lat temu przez tereny
obecnego Bałtyku. Niosła ona żywicę
nieznanego gatunku drzewa przez geologów nazwanego „sosną bursztynową”.
W innych rejonach świata także trafia
się kopalna żywica, ale jakością nie może
równać się z naszym jantarem.
W średniowieczu nie znano tej naukowej teorii, ale całkiem trafnie tłumaczono sobie, że jest to żywica drzewa
rosnącego gdzieś na bałtyckiej wyspie.
Inna, zdecydowanie fantastyczna, ale
za to bardzo urokliwa legenda mówiła,
że są to zestalone promienie słońca.
I, być może, stąd wzięła się nazwa –
„brennstein” to po niemiecku „płonący
kamień”.
Najpopularniejsze są oczywiście jantary w różnych odcieniach brązu, ale
mogą być też białe, zielonkawe, a ostatnio poszukiwana stała się biżuteria

MŁYNARSKI – ARCHITEKT
BANKOWOŚCI
Są w historii Polski osoby, które zasłużyły się dla kraju i powinny być dumą
każdego Polaka. Miniony system nie
ułatwiał ich poznania, a i dzisiejsze
czasy pozostawiają wiele do życzenia.
W ramach wykładów Parafialnej Akademii Rozmaitości mieliśmy sposobność już o takich wybitnych postaciach
usłyszeć. Były wykłady o rotmistrzu

Fot. Interenet

Fot. Interenet

Iwona Kubiś

Witoldzie Pileckim, Władysławie Grabskim i prezydencie Władysławie Raczkiewiczu. 17 listopada dr Tomasz Głowiński mówił o Feliksie Młynarskim
(1884-1972) - polityku, ekonomiście
i socjologu, kolejnym wybitnym Polaku,
którego nazwisko niezbyt łatwo znaleźć
w podręcznikach historii i encyklopediach (zwłaszcza tych starszych).
Był synem nauczyciela-organisty.
Ze strony matki pochodził z rodziny
szlacheckiej. Jako polityk rozpoczął karierę już w szkole średniej w Sanoku.

•

Uczestniczył w ruchu samokształceniowym. Zaangażował się w odrodzenie
duchowe narodu. Odbył studia socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem. Angażował się w ruchy niepodległościowe. Wyróżniał się jako przywódca młodzieży narodowej. Mówiło się
o nim, iż dokonał rzeczy niemożliwych.
Z przedstawionej przez wykładowcę bogatej biografii Młynarskiego wynika,
iż miał on ogromny wpływ na wydarzenia nie tylko w kraju. Wysłany do Polonii Stanów Zjednoczonych w celu propagowania idei Legionów, dotarł też do
prezydenta Wilsona z apelem o pomoc
dla Polski i Polaków.
W okresie międzywojennym był,
m.in. ministrem spraw społecznych.
Opublikował słynną pracę „Stabilizacja waluty” - był jednym z czołowych
znawców w tej dziedzinie. Studia ekonomiczne przeszedł jako samouk. Publikacje Feliksa Młynarskiego w dziedzinie ekonomii ukazują się od 1920 r.
W 1924 został powołany do ministerstwa skarbu – był architektem polskiej
reformy walutowej. Wraz ze Stanisławem Grabskim napisał „Statut Banku
Polskiego”; był wiceprezesem tegoż Banku. Prace Młynarskiego były tłumaczone na wiele języków, m.in. francuski,
angielski i japoński, otrzymał m.in.
najwyższe odznaczenie Grecji - Order
Feniksa. W 1929 odszedł z banku na
katedrę bankowości w Polskiej Szkole Handlowej. Za zawodowy i naukowy dorobek otrzymał etat profesorski.
W świecie był tak ceniony, że 1939 r.
w Kopenhadze przyjęto go owacją na
stojąco. W czasie II wojny światowej zgodził się z upoważnienia premiera Rządu
Rzeczypospolitej na uchodźstwie na
objęcie stanowiska prezydenta Banku
Emisyjnego w Polsce, powołanego przez
generalnego gubernatora Hansa Franka. Stąd też od nazwiska Młynarskiego,
okupacyjne banknoty złotowe były popularnie nazywane „młynarkami”.
Krzysztof Włodarczyk
P OL E C A M Y
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Krzyżówka obrazkowa dla dzieci
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Matematyczny kwadrat
Uzupełnij działania. Liczby z zaznaczonych pól utworzą datę (dzień i miesiąc).
W rozwiązaniu należy podać jak nazywamy ten dzień.
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Opracowała Weronika Kumaszka
Do ostatniego numeru naszej gazety wkradł się skrzat
Roztrzepaniec i pozabierał owoce do wykreślenia oraz poplątał ilość kratek w rozwiązaniu. Za te psikusy przepraszamy
i obiecujemy, że dopilnujemy by żadne skrzaty już więcej nam
nie psociły. Tym, którym mimo to udało się rozwiązać owocową wykreślankę gratulujemy bystrości i sokolego oka. Z tego
powodu nagrodziliśmy wszystkie nadesłane rozwiązania.

Wśród dzieci, które wzięły udział w naszej zabawie wylosowaliśmy nagrodę główną: „Wielką księgę bajek”, która trafi w
ręce Erwina Kulczaka.
Hasło-rozwiązanie krzyżówki dla dorosłych:
DZIECI JEDNEGO BOGA.
Nagrody wylosowali: Leszek Grzela i Danuta Kwaśniewicz.
Gratulujemy! Z nagrodzonymi skontaktujemy się osobiście.

Głos Pocieszenia
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K r z y żów k a - Z iemi a Ś w ięta
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Poziomo:
4) miejsce uzdrowienia niewidomego
(Mk 8, 22-26);
5) lud wybrany i jego państwo;
7) miejscowość, gdzie urodził się Jezus;
10) góra Eliasza (Kr 18, 41-46);
11) Ziemia Obiecana (Joz 1);
12) jest nią Jordan;
14) miasto na stoku góry z 10);
17) wzgórze śmierci Saula (1 Sm 31);
18) stamtąd pochodził św. Piotr (Łk 4, 31-41);
21) według tradycji miejsce cudownego rozmnoże
nia chlebów i ryb (inaczej Heptapegon);
22) miasto nad Jeziorem Galilejskim (J 6,23)
23) miejsce śmierci Sary (Rdz 23, 1-3)

Pionowo:
1) stamtąd pochodził miłosierny przechodzień
z przypowieści (Łk 10, 30-37);
2) kraina z Nazaretem;
3) miasto zwiastowania;
4) miasto przyjaciół Jezusa (J 11, 1-44);
6) miejsce to odwiedził apostoł Paweł (Dz 21,7)
(inaczej zwana Ptolemaidą);
8) nad nim leżały Sodoma i Gomora (dwa wyrazy);
9) stolica Ziemi Świętej;
13) „Miejsce Czaszki”;
15) jego mury powalił dźwięk trąb;
16) stamtąd pochodziła Maria, która jako pierwsza
zobaczyła pusty grób Jezusa;
19) góra Przemienienia Pańskiego (Mt 17);
20) Ain… - miejsce nawiedzenia św. Elżbiety przez
Marię;

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu, ułożone w kolejności od 1 do 11, utworzą rozwiązanie.
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Opracowała Aleksandra Kumaszka
Na rozwiązania konkursów z bieżącego numeru czekamy do końca stycznia. Nagrodami będą książki Wydawnictwa
WAM. W konkursach dla dzieci, spośród wszystkich biorących
udział w naszej zabawie, wylosujemy szczęśliwca, który otrzyma pięknie wydaną książkę z bajkami.
Rozwiązania wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem,
nr. telefonu i zaznaczonym wiekiem (dotyczy dzieci) prosi-

my wrzucać do skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła.
Można je też wysyłać na mailowy adres redakcji:
glospocieszenia@tlen.pl.
Informujemy też, iż w losowaniu nagród w konkursach
dla dzieci będziemy brali pod uwagę jedynie odpowiedzi podpisane przez dzieci.

Głos Pocieszenia
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Karolina Michalak

Dzień Jedności
Wspólnot Odnowy
w Duchu Świętym
Jak co roku uroczyście świętowaliśmy
wspaniały dzień dla grup Odnowy archidiecezji wrocławskiej, które 19 listopada, już od godz. 10.00 gromadziły się
w kościele parafii św. Wawrzyńca przy
ul. Bujwida we Wrocławiu. Po radosnym powitaniu, spontanicznie i z wielkim entuzjazmem uwielbialiśmy Boga,
prowadzeni w pieśniach przez zespół
utworzony z członków poszczególnych
wspólnot (wcześniej uczestniczył w warsztatach muzycznych pod kierunkiem
Poldka Twardowskiego).
Charakterystyczną cechą modlitwy
dla naszych wspólnot jest uwielbianie
Boga, połączone z nieustannym zapraszaniem Ducha Świętego. To On
sprawia, że żywiołowo i spontanicznie
modlimy się w językach, że porusza
nasze serca, umysły i daje ogromną radość. Modlitwa taka trwa czasami bardzo długo, ale zawsze jest bardzo budująca i pozostawia uczucie radosnego
spełnienia.
Mszę Świętą celebrowali kapłani z naszych wspólnot pod przewodnictwem
abp. Mariana Gołębiewskiego. Pasterz
archidiecezji wrocławskiej wygłosił homilię, w której najbardziej poruszyła nas
sugestia, by wzorem kardynała Wyszyńskiego modlić się za wrogów Kościoła,
(po śmierci Bolesława Bieruta odprawił
Mszę Świętą za jego duszę).
Po Eucharystii zaproszono nas na
wspaniałą agapę, w czasie której cieszyliśmy się spotkaniem z członkami innych
grup. Ich liderzy zapraszali nas do posługi z modlitwą wstawienniczą do swoich
parafii, gdzie trwają seminaria odnowy
wiary. Są to rekolekcje, w których może
wziąć udział każdy i zostać obdarowany
wspaniałymi darami Ducha św. W naszej parafii w styczniu 2012 r. odbędzie
się takie seminarium, na które wspólnota „Kana” już dziś serdecznie zaprasza.

Beata Lamorska, Urszula Czykaluk

Święto Akcji Katolickiej
W święto patronalne Akcji Katolickiej - niedzielę Chrystusa Króla, jej
członkowie (też z naszej parafii) spotkali
się w kościele św. Franciszka z Asyżu we
Wrocławiu. Spotkanie rozpoczęło się
wspólnym udziałem we Mszy św. pod
przewodnictwem bp. Edwarda Janiaka.
W uroczystej koncelebrze odprawianej
w intencji Akcji uczestniczyli asystenci
parafialnych oddziałów AK z asystentem archidiecezjalnym ks. Marianem
Biskupem. Uroczystości uhonorowały
swoją obecnością poczty sztandarowe
Akcji Katolickiej i Związku Młodzieży
Katolickiej. W homilii bp Janiak nawiązał m.in. do walki z krzyżem, jaka
ma miejsce ostatnio w Polsce, niezrozumiałej dla kaznodziei, bo krzyż nie jest
skierowany przeciwko komukolwiek,

Wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym „Kana” przy parafii
św. Klemensa Dworzaka

Nasze spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 18.00 w salce na
2. piętrze domu parafialnego. Spotkania modlitewne kończą się wspólnym
uczestnictwem w parafialnej Mszy
Świętej o godz. 19.30. Opiekunem grupy jest o. Tadeusz Mól SJ.
Głos Pocieszenia
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Stali uczestnicy wspólnoty spotykają się w czterech grupkach biblijnych.
Służymy diakonią modlitwy wstawienniczej. Diakonia modli się w intencjach
kierowanych od wspólnoty oraz osób
z zewnątrz zwracających się z prośbą
o modlitwę, w razie potrzeby służymy modlitwą wstawienniczą w innych
wspólnotach. Raz w miesiącu Msza
Święta jest odprawiana w intencji naszej
grupy.
Modlimy się za kapłanów modlitwą
do Ducha Świętego, oraz modlitwą za
kapłanów w ramach Apostolatu Margaretka. Bierzemy udział w wydarzeniach parafialnych, współpracując przy
przygotowaniu śniadań roratnich dla
parafian oraz przygotowaniu ołtarza na
uroczystość Bożego Ciała.
Aktualnie przygotowujemy się do
przeprowadzenia Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym w styczniu
2012 r. W ramach formacji przewidujemy katechezy na temat „Kościół naszym domem”, które wygłosi nasz opiekun o. Tadeusz Mól SJ.                                                                     

Fot. Krzysztof Włodarczyk

Pozdrowienia dla
Żywego Różańca
Drodzy Moi Siostry i Bracia z Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca.
Choć minął już rok od mojego wyjazdu z parafii chcę zdążyć z pozdrowieniami ze stolicy, bo ja o Was nie
zapomniałam.
Codziennie, gdy idę pieszo do pracy,
a mam w linii prostej, po ulicy Grójeckiej na Ochocie, cztery przystanki
tramwajowe, odmawiam wszystkie
cztery części różańca. Na trzecim przystanku wstępuję do kościoła przy parafii św. Jakuba i tam, przed cudownym
obrazem Matki Bożej z Częstochowy
i obrazem bł. Jana Pawła II modlącego
się z różańcem w ręku, zanoszę błagania
za wszystkich ludzi zagubionych, aby
odnajdywali właściwą drogę i chrześcijański sens życia.
Warszawa jest ogromna pod każdym
względem i tętni życiem dzień i noc. Jak
każda stolica gromadzi wokół siebie ludzi z całego świata. Tutaj czy się chce,
czy nie - trzeba czuć się młodo, bo tempo jest tak wielkie, że tylko ludzie silni
duchem i wiarą, a do tego wytrwali, nie
dają się, idą do przodu i tworzą nową
rzeczywistość, a pozostali - podążają za
nimi, żeby się nie zagubić.
Współpracownicy w firmie przyjęli mnie życzliwie i z sympatią. Oprócz
pracy zawodowej robimy różne akcje:
zbieramy plastikowe zakrętki, zużyte
baterie i końcówki herbat „Liptona” na
zakup wózków inwalidzkich dla dzieci.
Zamek jest „prawdziwie” królewski,
a Powązki - piękniejsze od cmentarza
Pere-Lachaise w Paryżu. Na Żoliborzu,
u bł. Jerzego Popiełuszki, my - „dworzanie” od Klemensa Dworzaka - możemy
czuć się, jak u siebie: ten sam solidarnościowy klimat, tylko wystrój nieco
bogatszy.
Musical „Les Miserables (Nędznicy)”,
to klasyka, to przeżycie; a „Metro” podkreśla to, co najbardziej istotne w życiu
każdego z nas: wiarę! I tak, jak młodzi
aktorzy śpiewają w spektaklu: wierzę,
wierzę, wierzę, wierząc w swoje młodzieńcze marzenia, ja wierzę w Nas.
Wierzę, że razem, wspólnie, budujemy
wspaniały Kościół duchowy, a więc bez
problemów czy z nimi, zbudujemy nowy
Kościół i wierzę, że w Żywym Różańcu
nie zabraknie młodych. Po prostu wierzę, wierzę, wierzę... . Pozdrawiam!

• Z ŻYCIA PARAFII • Z ŻYCIA PARAFII • Z ŻYCIA PARAFII •

Koszty budowy windy
O. Proboszcz, podczas Mszy św.
w niedzielę 4 grudnia, poinformował,
że całkowity koszt wybudowania windy
i podjazdu przy naszym kościele wyniósł 356 100 zł. Dziękując parafianom
za ofiarność o. Proboszcz ujawnił, że dotychczasowe datki (57509,91 zł) pokryły
16,2% tej sumy. Do zapłacenia jest jeszcze 298590,09 zł. Będziemy to czynić
w ratach (dzięki przychylności jezuickiego ekonomatu).
Numer konta bankowego, na które
można wpłacać ofiary pomagające sfinansowanie jej budowy:
Parafia św. Klemensa Dworzaka,
al. Pracy 26, 53-232 Wrocław,
nr 12 1240 1994 1111 0010 0189 2739,
z dopiskiem: „na windę dla niepełnosprawnych w kościele”.
Gotowe blankiety na wpłaty można
znaleźć przy kancelarii parafialnej.
bs

Święty Mikołaj
Święty Mikołaj zaszczycił dzieci naszej parafii swoją wizytą po niedzielnej
Mszy św. o 10.30 w dolnym kościele już
4 grudnia. Wyglądał naprawdę dobrze
– pewnie dlatego, że cała praca związana z wręczaniem prezentów grzecznym
dzieciom była dopiero przed nim. Lojalnie zresztą o tym uprzedził, że prezenty
wręczane tego dnia dzieciom w kościele
(czekolady) są jedynie wstępem do tego,
co każde z nich otrzyma we właściwym
czasie. Jak zwykle, kiedy św. Mikołaj
bywa u nas w kościele i dzieci też jakoś

ły się na Cmentarzu Parafialnym przy
ul. Bardzkiej 10.12.2011 r.
Pani Stanisławo – dziękujemy! Za
wszystko! Niech Pani żyje w pokoju!
bs

materialne i te ważniejsze – duchowe,
a jak to jeden z pomocników św. Mikołaja powiedział (bo św. Mikołaj jest
jeden, a wszyscy inni to jego pomocnicy): każdy z nas dostaje takie prezenty,
jakie sobie wypracował wcześniej. A Ty,
co sobie wypracowałaś/eś na Święta?
bs

Głos Osiedlowy znowu
działa!
Na prośbę jego redaktorów zamieszczamy poniższy apel
Szanowni Państwo, przystępujemy do
przygotowania nowego numeru Głosu
Osiedlowego. Bardzo proszę o nadsyłanie materiałów (tekstów i zdjęć) do
zamieszczenia w naszym biuletynie na
adres: radny.grabiszynek@wp.pl. Numer ma się ukazać jeszcze przed końcem
roku. Równocześnie informuję, że materiały mogą zostać również zamieszczone na stronie internetowej Osiedla.
Serdecznie zachęcam do czynnego
udziału w naszym wspólnym projekcie.
Z pozdrowieniami
Marek Witek
RO Grabiszyn-Grabiszynek
Przyłączamy się do apelu – Redakcja GP
Śp. Stanisława Kłeczek
(1941-2011)
W dniu 5 grudnia 2011 r. odeszła po
wieczną nagrodę do Pana, urodzona we
Lwowie śp. Stanisława Kłeczek, przez
ponad 10 lat pracująca w naszej parafialnej bibliotece (rozmowa z śp. p. Stanisławą ukazała się w lutowym numerze
GP z 2007 r.). Msza św. i pogrzeb odby-

Adwentowe
przygotowania
Najpierw były 4-dniowe rekolekcje
rozpoczęte już w I niedzielę Adwentu
przez ks. Zenona Stonia. A żeby nikt
z parafian nie przegapił Adwentu, przed
kościołem powieszono wielki reklamowy baner o codziennych roratach
o 6.30. Po nich można było iść na śniadanie, dobre szczególnie dla tych, którzy „z marszu” biegli do pracy czy szkoły. W tym roku chętnych na zjedzenie
posiłku w parafialnej kawiarence było
jakby trochę mniej, choć przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych
przygotowujących śniadania wychodzili
niemalże ze skóry, żeby „ich” kanapki
były lepsze, smaczniejsze, bardziej wymyślne. W soboty młodzież robiła jeszcze, oprócz codziennej herbaty – kakao!
Do sfinansowania parafialnych śniadań
można się było przyczynić wrzucając
datki do skarbony na półpiętrze kościoła. Tradycyjnie też, Droga Neokatechumenalna zapraszała chętnych do wspól-

Fot. Bogdan Szyszko

Krzysztof Włodarczyk

było więcej (ciekawe – skąd one o jego
wizycie się dowiadują!?), i o. Andrzej
Pełka SJ był zadowolony, że wszystko
przebiegło w dużo lepszym porządku niż
w roku ubiegłym. Teraz wszyscy czekają na te właściwe prezenty – świąteczne:

Fot. Bogdan Szyszko

przeciwnie - jest znakiem zwycięstwa
i nadziei dla wszystkich. „Krzyż jest
jakimś wyrzutem dla tych, którzy go
zwalczają” zaznaczył ksiądz biskup.
Po Eucharystii uczestnicy spotkali
się w miejscowym Ośrodku Kultury
Katolickiej – „Rotunda”, gdzie okolicznościowy wykład wygłosił ks. prof.
Piotr Nitecki. Ponad 200 osób, które
wzięły w nim udział, usłyszało o odpowiedzialności katolika za wybory parlamentarne, o grzechu zaniechania tych,
którzy pozostają w domu i grzechu
świadomego głosowania na osoby, które otwarcie forsują antychrześcijańskie
ustawy. Spotkanie zakończył wspólny
obiad, przygotowany przez miejscowy
oddział Akcji Katolickiej.

nej modlitwy porannej, tzw. laudesów,
na godz. 5.45 (mimo bardzo wczesnej
pory, znalazło się parę osób, którym ta
właśnie forma przygotowania adwentowego przypadła do gustu). Dzieci (z
pięknymi lampionami) spotykały się na
roratach prowadzonych przez o. Andrzeja Pełkę SJ i panie katechetki w poniedziałki i czwartki. Podczas homilii były
rozważane fakty z życia bł. Jana Pawła
II, dzieci uczyły się nowych piosenek
o nowym błogosławionym, a na zakończenie dostawały specjalne, tematyczne
kupony do wklejania. W sumie – dzieci
dość dużo i zadowolone, a i ich rodzice sporo też zapewne na uczestnictwie
w roratach skorzystali.
bs
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15 lat Kawiarenki Parafialnej

10 listopada 2011 r. minęło 15 lat od rozpoczęcia działalności „Kawiarenki”, która powstała
z inicjatywy działających przy naszej parafii grup i wspólnot parafialnych.

Ale pozostali sprężyli się i m.in. dzięki
takim osobom, jak pp. Janina Kozłowska, Henryka Nowak, Beata Michalczewska, Lidia Koszelew, Zofia Ilnicka
i wielu innym Kawiarenka funkcjonuje
do dzisiaj. W sporej mierze w tym trudnym czasie pomogła też p. Karolina
Michalak, ówczesna koordynatorka róż
Żywego Różańca, która zorganizowała
wykaz pań chętnych do pieczenia ciast
spośród tejże właśnie wspólnoty.
Głos Pocieszenia
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Jak po 15 latach działalności twierdzi organizująca pracę Kawiarenki
p. Mirosława Pastuszek, to co tu się
dokonuje ma sens. Czynienie dobra i pomoc drugiemu człowiekowi,
a zwłaszcza dzieciom, które są w potrzebie jest największym skarbem. Wspólnym wysiłkiem zostało wychowane
15-letnie dziecko, tj. Kawiarenka. Było
ciężko, ale opłacało się.
Z relacji p. Pastuszkowej, długoletniej organizatorki pracy Kawiarenki,
największą podporą przy koordynowaniu pracy tejże wspólnoty po śmierci jej
męża, była p. Janina Kozłowska. Ale,
jak p. Mira twierdzi - pora odpocząć
i przekazać Kawiarenkę młodszym.
Obie są już osobami starszymi. Ale
szczęśliwymi i spełnionymi!
Organizatorzy Kawiarenki wyrażają

Fot. Bogdan Szyszko

zera. Na początek kupiono czajniki elektryczne, filiżanki, podstawki, łyżeczki
i obrusy. Krzesła otrzymano z Wyższej Szkoły Ekonomicznej (załatwiła je
p. Czesława Witek). Dzięki wytężonemu i ofiarnemu działaniu p. Marianny
Nawrockiej, p. Stefana Suchara i pp.
Mirosławy i Mariana Pastuszek, „Kawiarenka” ruszyła 10 listopada 1996 r.
Obsługiwało ją 10 grup. Każda z nich
liczyła 5 osób, które nieodpłatnie piekły
ciasta; kawa, herbata, śmietanka i cukier
kupowana była z uzyskanych utargów.
A początki nie były najłatwiejsze.
Z uwagi na to, że wydatki były większe
od wpływów pieniężnych, a ludzie krępowali się przychodzić do kawiarenki,
organizatorzy po każdej Mszy św. stawali przed kościołem i zapraszali ludzi.
Frekwencja wydatnie się zwiększyła,
a co za tym idzie - utargi też.
Gdy poczucie sensu i trafności inicjatywy zagościło wśród kawiarenkowiczów na dobre przyszedł czas na
zorganizowanie bardziej profesjonalnego wyposażenia. Zakupiono ladę,
szklaną gablotę, szafę, szafkę i linoleum
na podłogę. W dziele organizowania
i wyposażania pomieszczenia Kawiarenki w bardzo aktywny sposób współpracował o. Władysław Pietryka SJ.
Zostało ono pomalowane, pod sufitem

podwieszono ozdobne płyty i założono
oświetlenie. Jeden z parafian załatwił
i przywiózł lady, szafki i szafy, a inny wyściełane krzesła, które służą nam do
dzisiaj.
W 2006 r., m.in. z okazji 10-lecia
Kawiarenki, gdy w naszej parafii stanowisko proboszcza objął o. Wojciech
Ziółek SJ pomieszczenie kawiarenki
nabrało dodatkowej świetności: zostało
odnowione, dobudowano kuchnię, zawieszono firanki, kupiono nowe serwety
na stoły, szafy z szufladami na blachy
z ciastami. To wszystko usprawniło pracę grup kawiarenkowych i obsługę gości.
W 2008 r. do obsługi Kawiarenki
dołączyło Duszpasterstwo 40-latków,
z którego wyłoniła się też, tytułem próby, grupa redakcji Głosu Pocieszenia;
odeszła natomiast młodzież. Rok 2009
był dla Kawiarenki dość bolesny. Z różnych powodów zrezygnowały z dyżurów grupy Odnowy w Duchu Świętym,
Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz dwie
grupy parafialne. W 2010 r. wykruszyła
się kolejna grupa parafialna. Wielu osobom nie podobał się system działania
kawiarenki.

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

W założeniu organizatorów miała ona
spowodować: bliższe poznanie się parafian, umożliwienie ludziom samotnym
spędzenia czasu z innymi, zebranie pieniędzy na dożywianie dzieci z ubogich
rodzin.
Po zaakceptowaniu propozycji przez
ówczesnego Proboszcza o. Władysława
Pietrykę SJ przystąpiono do organizowania „Kawiarenki”. Zaczynano od

wdzięczność o. Proboszczowi Jackowi
Siepsiakowi SJ, za wsparcie i przychylenie się do zmiany osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Kawiarenki.
Wyrażają też nadzieję, że ich następcy
nie pozwolą, by Kawiarenka przestała
funkcjonować, a tym samym, by przerwana została tradycja pomocy ubogim
i potrzebującym dzieciom z okolicznych szkół. Serdecznie dziękują również
wszystkim piekącym dla Kawiarenki
ciasto, dyżurującym podczas jego sprzedaży, wspomagającym ją pieniężnymi
i materialnymi datkami oraz tym, którzy swoją bytnością w Kawiarence włączają się w pomoc najuboższym.
			
W dniu jubileuszu 15-lecia kawiarenki specjalnymi podziękowaniami
-dyplomami zostali uhonorowani:
Franciszka Nawrotkiewicz, Leokadia
Chadryś, Emilia Lasota, Zofia Ilnicka,

Fot. Bogdan Szyszko

Osoby piekące ciasta: Franciszka Nawrotkiewicz, Leokadia Chadryś, Emilia
Lasota, Zofia Ilnicka, Waleria Szurpicka,
Janina Kozłowska, Władysława Horak,
Jadwiga Marcinkiewcz, Lidia Koszelew,
Irena Luśnia, Teresa Rosińska, p. Dembowy, Krystyna Malec, Henryka Nowak, Krystyna Sidorowicz, p. Zalewska,
Wanda Kosatka, Małgorzata Nałęcz,
Grażyna Lewińska, Karolina Michalak, Jolanta Ciepluch, p. Gruszczuk,
Beata Malewicz, Kazimiera Gabryś,
Elżbieta Krupa, Karolina Mackiewicz,
p. Jeżewska, p. Oracz, Ola Krupa, Ewa
Szyc, Józefa Rutkowska, p. Szypowska,
Aleksandra Kumaszka, Janina Chocianowska, Agata Luśnia, Beata Michalczewska, Helena Komońska, Wanda
Andrzejewska, Helena Rogala, Lucyna Klimentowicz, Wiesława Kryczko,
Marzena Łykowska, p. Gałus, Mateusz

Rydzak, Edyta Adamczyk, Ala Bujak,
Teresa Błachnio, Małgorzata Dub, Zofia Błaszkiewicz, Janina Bijak, Marzena
Szyszko, Iwona Kubiś, Anastazja Drath,
Małgorzata Drath, Zofia Nowicka, Agnieszka Król, Halina Dutkowiak, Ewa
Droszcz, Ewa Rydzak, Barbara Biernikiewicz, Zofia Trybała, Urszula Skrzypniak, Regina Markiewicz, Maria Moras,
Janina Wanat, Danuta Chmielewska,
Maria Kaleta, Genowefa Duraj, Danuta
Nowak, Alicja Kruszewska, Genowefa
Krzysztoń.

Jubileuszowe
świętowanie

Osoby i inicjatywy dotujące finansowo działalność Kawiarenki: Rodzina Rodzin, Władysława Horak, Halina
Kolońska, J. Lewczuk, p. Szczęsny, Piotr
Pastuszek, Szkoła „Atut”, Krzysztof Pastuszek, pp. Jeżewscy.
Ponieważ ludzka pamięć jest zawodna i być może czyjeś nazwisko zostało
przeoczone, z góry bardzo za to przepraszamy.

Fot. Bogdan Szyszko

Waleria Szurpicka, Janina Kozłowska,
Władysława Horak, Jadwiga Marcinkiewcz, Lidia Koszelew, Irena Luśnia,
Teresa Rosińska, Anna Bogdan, Bogdan
Mazgis, Henryka Nowak, Kazimiera
Gabryś, Józefa Rutkowska, Lucjan Run,
Elżbieta Krupa, Aleksandra Kumaszka,
Beata Michalczewska, Agata Luśnia,
Marzena Łykowska, Mariola Pakiet,
Iwona Kubiś, Bogdan Szyszko, Mirosława Pastuszek.

Kawiarenka parafialna
- sprawozdanie roczne 2010/11
Kawiarenka mieści się w domu katechetycznym na I piętrze i czynna jest
tylko w niedzielę w godzinach 8.3013.30. Obsługują ją wolontariusze,
którzy działają z potrzeby serc. Są to
przeważnie ludzie starsi, których ilość,
niestety, systematycznie maleje. Tym,
którzy w dalszym ciągu współpracują
w dziele Kawiarenki przyświeca najważniejszy cel – pomoc dzieciom będącym
w potrzebie.
I tak przez ostatni rok, tzn. od listopada 2010 do listopada 2011 udało nam
się udzielić następującej pomocy charytatywnej:
opłaciliśmy obiady dla dzieci w Szkołach Podstawowych 82 i 109 (1748 obiadów za kwotę 6990 zł);
przygotowaliśmy paczki żywnościowe
dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia
2010 r. (dla 46 dzieci w 16 rodzinach za
kwotę 1574 zł);
przygotowaliśmy paczki żywnościowe
dla dzieci na Święta Wielkanocne 2011
(dla 46 dzieci z 16 rodzin za 1574 zł);
z tej okazji rozdaliśmy też dzieciom 60
czekolad i 50 kg pomarańcz otrzymanych od pp. Jeżewskich z ul. Beniowskiego;
dofinansowaliśmy zakup podręczników i pomocy szkolnych na rok szkolny
2011/12 dla 29 dzieci za kwotę 2500 zł.
Organizatorzy Kawiarenki
Opracował bs, na podstawie materiałów na
jubileusz 15-lecia Kawiarenki przygotowanych
przez jej Organizatorów

Przymiarki i przygotowania do uroczystości, ale i do zmiany prowadzącego
Kawiarenkę trwały już od paru miesięcy.
W dzień jubileuszu świętowanie zaczęło się specjalną Msza św. o godz. 16.00
w górnym kościele. W kazaniu o. Proboszcz podkreślił rolę Kawiarenki w spajaniu życia parafii (narodziło się w niej
wiele koncepcji), ale też i we wspomaganiu najsłabszych – ubogich dzieci z okolicznych szkół. Szczególną uwagę zwrócił
też na rolę p. Mirosławy Pastuszek, która
przed 15 laty była jedną z założycielek Kawiarenki i od wielu lat koordynuje pracę
grup ją współtworzących.
W domu parafialnym zaczęła się „gościnna” część uroczystości – przywitanie,
krótkie przedstawienie 15-letniej historii
Kawiarenki, dyplomy i podziękowania
dla najwytrwalszych i najaktywniejszych
kawiarenkowiczów (ze specjalnymi wyrazami wdzięczności od o. Proboszcza dla
p. Mirosławy w postaci pięknego, limitowanego albumu o kościołach Wrocławia),
wyrazy uznania od dyrekcji i dzieci ze
Szkół Podstawowych nr 82 i 109 składane na ręce p. Pastuszkowej, wzruszający
i urozmaicony (instrumentalno-wokalnie) artystyczny występ dzieci ze SP 109,
muzyczne „rozruszanie” szanownego grona przez opiekuna wspomnianych dzieci
p. Zbigniewa Rzempołucha (wspólnie
śpiewana piosenka o karecie przypomniała wielu starszym lata młodości), symboliczna lampka wina (w „kubkach zastępczych” - ale może kiedyś Kawiarenka
dorobi się pełnej zastawy) i ogromny
jubileuszowy tort z okolicznościowym
napisem, przyniesiony osobiście przez
o. Proboszcza z pobliskiej ciastkarni.
A później – rozmowy, wspominki
i „wypominki” w mniejszych grupach.
A wszystko to w bardzo sympatycznej atmosferze i sprawnie obsłużone przez młode kawiarenkowe wolontariuszki i trochę
starszych 40-latków.
W sumie - jubileusz udany, ale co będzie dalej z Kawiarenką – dużo zależy od
parafian. Czy znajdzie się ktoś, kto przejmie koordynację prac kawiarenki z rąk
zmęczonej już p. Pastuszkowej? Czy nam
wszystkim kawiarenka jest naprawdę potrzebna? Niech każdy z nas odpowie sobie
na to pytanie, a jeśli odpowiedź będzie
pozytywna – zrobi coś, co przywróci temu
miejscu i tej inicjatywie znamię lokalnego
towarzyskiego centrum, w którym będzie
się można spotkać i jeszcze mocniej przeżywać parafialną wspólnotę.
bs
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Tych, którzy chcieliby w tym miejscu znaleźć opis książek pachnących
Świętami może rozczaruję – takich tu
nie ma. Nastrój przedświąteczny mamy
wokół – w sklepach, na ulicach, w mediach. To takie słodkie opakowanie dla
trudniejszych treści, jakie ten czas powinien nieść. Bo Boże Narodzenie, to nie
zawsze czas spokoju i radości, zdrowia
i dostatku – niestety, nie dla wszystkich.
I może dlatego polecam na te dni trochę
refleksji nad sobą, nad bliźnim, nad życiem, nad celem, do którego dążymy.
Życzę Państwu wiele wewnętrznego ciepła i uwagi dla siebie nawzajem,
nie tylko na czas Świąt, ale na zawsze.
Pamiętajmy o tym, że to od nas zależy często szczęście drugiego człowieka.
Uśmiechnijmy się do siebie i znajdźmy
czas, żeby uważnie posłuchać, co chcą
powiedzieć nam ludzie z naszego otoczenia.
			
Barbara Ćwik
Jan Grzegorczyk

NIEBO DLA
AKROBATY

Wydawnictwo
„Znak”
Wydawnictwo
„Znak” w 2006 roku
wydało zbiór opowiadań Jana Grzegorczyka „Niebo dla
akrobaty”. Chciałabym zachęcić Was do
poszukania jej, choćby w publicznej bibliotece albo w zbiorach znajomych. To
piękna, mądra, dobra książka. Wzięłam
ją na podróż i nie żałuję.
Odkryłam znienacka tego pisarza,

publicystę i scenarzystę i pokochałam.
Pisze o rzeczach ważnych, choć trudnych - w sposób atrakcyjny i bardzo
wciągający.
„Niebo dla akrobaty” to historie zbudowane wokół ludzi z hospicjum. Tych,
którzy tam pracują i tych, dla których
jest to ostatni ziemski dom. I jest w tych
opowiadaniach dużo życia, pełnego
uczuć, zarówno pięknych jak i paskudnych, niszczących. W tym szczególnym
miejscu, w ostatnich dniach ziemskiego życia, zdarzają się nieoczekiwane
spotkania rodzinne po latach gniewu
i osobności, nawrócenia, odkrywa się
prawdziwa twarz ludzi zupełnie innych, nieznanych w ciągu życia nawet
dla najbliższych. Czytając „Niebo…”
uświadamiamy sobie jak ważne są słowa, którymi obdarzamy lub odpychamy
drugiego człowieka, jak wielki wpływ
mamy na jego życie. Jak łatwo bezmyślnie zniszczyć tych najsłabszych. Grzegorczyk nie straszy, nie epatuje śmiercią
- pokazuje piękno, jakie tkwi w każdym
człowieku, w każdym miejscu i czasie.
Polecam przy okazji wszystkie książki
Jana Grzegorczyka, a trochę ich napisał.
José Antonio Marina
PORAŻKA
INTELIGENCJI
CZYLI GŁUPOTA
W TEORII
I PRAKTYCE
Sądzę, że dobrym
uzupełnieniem treści wyżej wspomnianej książki będzie lektura publikaGłos Pocieszenia
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cji „Porażka inteligencji czyli głupota
w teorii i praktyce”. Głupota jest codziennym, nieodłącznym towarzyszem
człowieka. Bardzo nas wkurza, irytuje,
zżymamy się na nią, ale sami nie jesteśmy od niej wolni. Nawet inteligencja
nie chroni przed głupotą. Jest z nią tak,
jak z przedmiotami – można jej użyć
w dobrym lub złym celu. Co gorsza, nie
można się jej oduczyć ani przeciw niej
zaszczepić – przynajmniej na razie.
Dlaczego tak się dzieje? Czy analizując historię ludzkości pod kątem porażek inteligencji w starciu z głupotą
można wyciągnąć praktyczne wnioski
dla siebie i uchronić się przed przykrymi dla nas i otoczenia konsekwencjami?
José Antonio Marina, hiszpański filozof, myśliciel i pedagog pomaga nam
przeprowadzić głęboką analizę tego
zjawiska. Jest to książka i trudna i łatwa zarazem. Ale nie nudzi. Obok typowo filozoficzno-socjologiczno-psychologicznych przemyśleń znajdziemy
w niej elementy doświadczeń i badań
nad ludzkim zachowaniem, atrakcyjne
przykłady z życia znanych ludzi. Jest
swoistym lustrem, w którym każdy
z nas może się przejrzeć.

INFORMATOR DUSZPASTERSKI
PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
53–232 Wrocław, Aleja Pracy 26, tel. 71 360 10 18, www.dworzak.pl
Godziny niedzielnych Mszy św.:
6:30 (Msza św. cicha, czyli bez udziału organów),
7:30, 9:00, 10:30 (kościół górny),
10:30 (kościół dolny) – dla dzieci (z wyjątkiem wakacji),
12:00, 18:00, 20:00 (Msza św. dla młodzieży z udziałem młodzieżowego zespołu
muzycznego).
W dni powszednie: 6:30, 8:00, 18:00, 19:30.
W święta kościelne, tzw. „zniesione”: 6:30, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00, 19:30.
Chrzty po 9-10-2011 do 2-12-2011
Zuzanna Budzanowska, Anna Michalina Roczek, Oliwier Tomasik,
Sebastian Mirosław Smużniak, Nina Gębarska, Sara Edyta Frankowski,
Maciej Kajetan Mazur, Maria Marta Gunia.
Śluby po 9-10-2011 do 22-10-2011
Dorota Zofia Nawrotkiewicz – Marcin Pokrowski;
Alicja Małgorzata Mucha – Jarosław Adam Marciniak
Pogrzeby po 10-10-2011 do 27-11-2011
Marianna Władysława Korkuć /*27-06-1928 +14-10-2011/, Bogdan Ryszard
Kalinowski /*15-06-1957 +19-10-2011/, Emilia Cygan /*12-02-1929
+23-10-2011/, Wanda Helena Kobierska /*19-02-1928 +26-10-2011/,
Józef Buczkowski /*27-02-1948 +27-10-2011/, Marianna Habiera /*8-041922 +28-10-2011/, Stanisław Mieczysław Wytrwał /*7-05-1936 +3-112011/, Maria Irena Bet /*23-03-1923 +3-11-2011/, Czesława Barańska
/*2-06-1935 +8-11-2011/, Zofia Anastazja Wasiukiewicz /*15-04-1917
+9-11-2011/, Józef Jurkiewicz /*21-10-1937 +6-11-2011/, Aniela Mielczarek /*5-02-1925 +13-11-2011/, Stanisława Śledzińska /*8-04-1924
+10-11-2011/, Zbigniew Jan Kostrzewa /*6-12-1938 +16-11-2011/, Ryszard
Grzegorz Brański /*26-09-1966 +8-09-2011/, Romuald Augustynowicz
/*12-09-1936 +23-11-2011/, Marian Abramowicz /*21-07-1918 +2311-2011/, Maria Różycka /*8-12-1915 +27-11-2011/, Kazimierz Samól
/*21-02-1920 +1-12-2011/, Michał Sadowski /*21-04-1918 +2-12-2011/.

Kancelaria parafialna:

Czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30–9.30 i 16.00–17.30,
z wyjątkiem dni świątecznych i pierwszych piątków miesiąca.
Konto parafialne: Bank PeKaO SA I/o Wrocław 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394.

Biblioteka parafialna: czynna w czwartki w godz. 17.00 – 18.00
oraz w niedziele od 10.00 do 12.00.

„Głos Pocieszenia” – pismo parafii św. Klemensa Marii Dworzaka
e-mail: glospocieszenia@tlen.pl, tel. kontaktowy: 601 892 763
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Berwecki SJ, Zofia Nowicka;
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Parafialny savoir-vivre
Może się spełni cud?
Kto bywa w kościele, ten zapewne
wie, że Pasterka to msza jedyna i niepowtarzalna. Jakże wzruszający jest
moment, kiedy zaczyna rozbrzmiewać
pierwsza kolęda głosząca „wesołą nowinę”, a potem inne mówiące o błogosławieństwie i chwale oraz pokoju dla
wszystkich ludzi dobrej woli.
I tak powinno być. Na Boże Narodzenie czeka się długo i chcemy, żeby były
to święta radosne, przepełnione miłością i ciepłem. Już na kilka dni przed
Wigilią zaczyna udzielać się nam nastrój, więc wszystkim wokół życzymy
właśnie „wesołych świąt”. Ale zaraz
po Pasterce w naszym kościele robi się
jakby smutnawo. Kiedy już skończymy
wyśpiewywać skierowaną do Bożego
Dziecięcia prośbę o błogosławieństwo
dla domu naszego i ojczyzny całej, jakoś tak szybko kaplica pustoszeje. Pospiesznie umykamy, nie czekając na tradycyjne dzielenie się opłatkiem.
I teraz można by długo pisać o tym,
dlaczego jest tak, jak jest. I co zrobić,
żeby nie było tak, jak jest. Tylko po co?
Przecież może w tym roku właśnie
w naszym kościele, w noc Bożego Narodzenia naprawdę stanie się cud. Może
w naszych sercach narodzi się radość
tak ogromna, że zapragniemy podzielić
się nią ze wszystkimi. Może zobaczymy
w sąsiedzie z ławki człowieka tak samo
jak my spragnionego miłości i życzliwości i podamy mu rękę. Może podarujemy sobie nawzajem uśmiech i ciepłe
słowa. Może po prostu sięgniemy po
ten „wigilijny chleb” i przełamiemy go
z innymi.
Choinka, szopka, tradycyjne potrawy,
a nawet świąteczne rodzinne spotkania
tylko wtedy będą miały sens, jeżeli Chrystus narodzi się w nas samych. Więc kto
wie? Może tym razem słowa kolędy, „że
się spełnił cud”, nie będą puste? Może
naprawdę od światła gwiazdy betlejemskiej tak zapłoną nasze serca, że po
Pasterce podzielimy się dobrą nowiną
i opłatkiem ze sobą nawzajem?

IK

kolportaż: Jacek Podsiadły, Przemysław
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Rok 2011 w parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu

Fot. Bogdan Szyszko

Nasze zespoły muzyczne
- W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, młodzieżowy zespół muzyczny zespół „Clemensianum” (grający na
niedzielnych mszach o 20.00) wystąpił
z corocznym koncertem, podczas którego przeprowadzono zbiórkę pieniężną
dla fundacji „Dobrze, że jesteś”.
- Nasza schola „Laudate Dominum” zajęła drugie miejsce w kategorii średniej

Zbiórki, akcje charytatywne
- Akcja Katolicka zbierała ofiary na pomoc dla poszkodowanych w wyniku
trzęsienia ziemi i fali tsunami w Japonii
(zebrano 8180 zł),
- Przed kościołem młodzi wolontariusze
z ruchu hospicyjnego kwestowali do puszek na rzecz hospicjum oo. bonifratrów
na Poświętnem we Wrocławiu,
- Misjonarka – s. Maria Michalska,
zbierała datki na wyposażenie warsztatu
krawieckiego w Kamerunie. Parafianie
ofiarowali na ten cel prawie 15 tysięcy
złotych!
- Członkowie Duszpasterstwa Ludzi
Pracy i Akcji Katolickiej przeprowadzili
w holu kościoła kwestę pieniężną na pomoc umierającym z głodu i pragnienia
ludziom w Afryce. Zebrano 8920,21 zł.
- Taca ze Mszy Świętych jednej z wrześniowych niedziel przeznaczona była na
finansowanie archidiecezjalnego „Radia
Rodzina”.
- o. Czesław Tomaszewski SJ głosił na
Mszach św. kazania, a przed kościołem, przy pomocy członków Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
przeprowadził akcję misyjną ze sprzedażą kalendarzy i kartek świątecznych.
- Z okazji XI Dnia Papieskiego, członkowie Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy zbierali ofiary na rzecz
uzdolnionej, a biednej młodzieży. Zebrano 5656 zł.
- Podopieczni z ubogich i wielodzietnych rodzin naszej parafii mogli odebrać przygotowane przez organizatorów
Kawiarenki świąteczne (na Boże Narodzenie i Wielkanoc) paczki żywnościowe. Kawiarenka parafialna fundowała
ze swych dochodów, w SP 82 i 109,
obiady dla dzieci z ubogich rodzin.
Głos Pocieszenia
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- Ofiary złożone na tacę w Poniedziałek Wielkanocny przeznaczone zostały
na potrzeby „Ignatianum” w Krakowie.
Zebrano 7621 zł.
Wyjazdy, pielgrzymki
- Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym uczestniczyła w pielgrzymce do
Częstochowy na czuwanie grup Odnowy.
- Na Jasną Górę szli pielgrzymi z 31. Pieszą Pielgrzymką Wrocławską. Z naszej
parafii, „luzem” – w różnych grupach
poszło kilka osób. Za to liczniejsza była
rzesza tych, którzy będąc na miejscu
wspomagali pielgrzymów na trasie – do
modlitwy za pielgrzymów zobowiązało
się ponad 40 osób.
- W 29. Pielgrzymce Ludzi Pracy na
Jasną Górę, wzięła udział 22-osobowa
grupa naszych parafian.
- Piłsudczycy uczestniczyli w letniej
wyprawie na Wołyń, podczas której porządkowali groby ofiar II wojny
światowej, a także w marszu szlakiem
I Kompanii Kadrowej Legionów Józefa
Piłsudskiego.
- Z okazji obchodzonego w archidiecezji
wrocławskiej Roku Biblijnego zorganizowano parafialną pielgrzymkę do Ziemi Świętej, w której udział wzięło ponad
20 osób (z o. Proboszczem na czele).

Fot. Tadeusz Kumaszka

na 20. Dziecięcym Festiwalu Piosenki
Religijnej we Wrocławiu. Gratulujemy!
- Podczas piątkowych młodzieżowych
mszy o 19.00 liturgię swoją grą i śpiewem ubogaca zespół „Kostki”, który już
okrzepł i na stałe się zadomowił wśród
najnowszego pokolenia magisowiczów.
- Przemysław Zarzeczny, student Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wroclawiu, zagrał organowy
koncert wielkopostny.
- Nasz parafialny chór przyjął nazwę
„Vox Clemens” Ubogacał on parafialne
przeżywanie roku liturgicznego, śpiewając podczas Mszy św. jak i na specjalnych koncertach.

Co nam przybyło (bądź ubyło)
materialnie
- Kosztem 356100 zł został wybudowany system ułatwiający dostawanie
się osobom z ograniczeniami ruchowymi i rodzinom z dziećmi w wózkach
do górnego kościoła. W skład systemu
wchodzi nowoczesna winda w wysokim
na ponad 12 m szybie dobudowanym
do budynku domu zakonnego, oraz metalowy podjazd, na solidnej betonowej
podmurówce – przed wejściem do kościoła. Teraz czeka nas jeszcze spłacenie
inwestycji!
- Na budynkach domu parafialnego
i zakonnego przybyły nowe latarnie
ułatwiające orientację w ciemnościach,
w kościele zamontowano oświetlenie
pulpitu na ambonce, a przed kościołem
wymieniono popękane płytki chodnikowe.
- Rozbito nam figurę św. Antoniego.
O. Proboszcz bardzo szybko zareagował
i w przeciągu tygodnia kupił nową.
- Parafianie podarowali obrusy na Adwent i na Święta; jezuici otrzymali też
paczki z elementami liturgicznych strojów w rozmiarach o. Kramera.
- Zdarzyły się przypadki wandalizmu
i złodziejstwa: stłuczono klosze niedawno założonych lamp i skradziono klamki z drzwi do dolnego i górnego kościoła; zgłaszano też kradzieże rowerów.
- W górnym kościele został zamontowany nowy system audiowizualny – jest
większy ekran i rzutnik o dużo większych możliwościach. Jak mówią parafianie widać dużo lepiej i wyraźniej!

PAR, spotkania
- W ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości odbyły się prelekcje: o. Jacka
Siepsiaka SJ, dr. Pawła Raczyńskiego,
Zofii Daniszewskiej, prof. Piotra Łykowskiego, mgr Aleksandry Milewicz,
Anny Pawlaczyk i dr. Tomasza Głowińskiego.
- Modliliśmy się w intencji byłych więźniów i internowanych stanu wojennego,
którzy po Eucharystii, w ogrodzie parafialnym, zebrali się na tradycyjne wspólne śpiewanie.
- Ponad 60 osób obejrzało film Grzegorza Brauna „Eugenika – w imię postępu”, a po projekcji zostało na spotkanie
z reżyserem (momentami burzliwe).

Rok 2011 w parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu

Rekolekcje, wakacje
- Podczas zimowych ferii młodzież
z Magisu odpoczywała (i modliła
się) w Bardzie, Czterdziestolatkowie
w Dzianiszu, a młodsi ministranci
w Lubomierzu.
- Wielkopostne rekolekcje parafialne
głosił o. Tomasz Nogaj SJ, duszpasterz
młodzieży ze Starej Wsi. Rekolekcje
szkolne dla dzieci klas 1-6 poprowadził
nasz duszpasterz dziecięcy – o. Andrzej
Pełka SJ. Rekolekcje adwentowe głosił
pod koniec listopada ks. Zenon Stoń –
proboszcz z Karpacza.
- 40-latkowie mieli swoje rekolekcje
wielkopostne w Bardzie, a wspólnota
neokatechumenalna zakończyła kolejny
etap swojej duchowej formacji.
- Młodzież z Magisu modliła się i odpoczywała na wakacyjnych rekolekcjach
w Brzozowie, Grabownicy, Starej Wsi
i Golcowej, a młodsi ministranci –
z o. Andrzejem Pełką – w Lubomierzu

Fot. Bogdan Szyszko

Sakramenty, ślubowania
- W dwóch grupach celebrowaliśmy
uroczystość I Komunii św. 63 dzieci
klas II ze Szkół Podstawowych nr 82
i 109. Nowością było pierwszeństwo
wpuszczania na te Msze św. osób z zaproszeniami.
- Tydzień po I Komunii ubiegłoroczni
„komuniści” świętowali swoją rocznicę.
- Ks. bp Józef Pazdur udzielił 57 osobom spośród młodzieży naszej parafii
sakramentu bierzmowania.

Tegoroczne zmiany
- Wróciliśmy do tradycji dwóch mszy
pasterskich w Wigilię Bożego Narodzenia – o 22.00 i 24.00. Po Pasterce,
łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie
życzenia w parafialnej wspólnocie.
- W uroczystość Objawienia Pańskiego,
pierwszy raz od wielu lat obchodzoną
jako dzień wolny od pracy, Msze św.
były odprawiane jak w niedzielę – frekwencja też była „niedzielna”.
- W odpowiedzi na prośby parafian
podczas Wielkiego Postu zostały wprowadzone dodatkowe dyżury w konfesjonale. Chodziło o to, by penitenci łatwiej
mogli trafić do konkretnego kapłana do
spowiedzi.
- Od nowego roku szkolnego odszedł
z naszej parafii o. Tomasz Łyszczarz
SJ, a przyszło dwóch nowych jezuitów:
o. Paweł Berwecki SJ i diakon Jarosław
Studziński SJ.
- Od września zakończyły się cotygodniowe dyżury Komitetu Charytatywnego w środy.
- Przybyło nam trzech ministrantów.
Ale jest jeszcze kilku kandydatów.
- Duszpasterstwo Akademickie „Dwór”
zostało połączone ze swoim odpowiednikiem z par. św. Ignacego Loyoli ze
Stysia, a u nas powstało Duszpasterstwo
Absolwentów. Powodzenia!
- Rozpoczął się nowy nabór chętnych
do posługiwania w kościele jako lektorzy. Tym razem szkolenie przejdzie
młodzież. Trochę się boją, ale będzie
dobrze!
- W tym roku kolęda rozpoczęła się już
od II Niedzieli Adwentu, tj. od 4 grudnia. Domy parafian będą do połowy
stycznia odwiedzać tylko duszpasterze
pracujący w naszej parafii.
- Parafialna Kawiarenka świętowała 15lecie swojego funkcjonowania. Przy tej
okazji odbyła się zmiana osób odpowiedzialnych za jej działanie.
- Z funkcji redaktora naczelnego Głosu
Pocieszenia zrezygnował po wieloletniej
społecznej pracy na tym stanowisku
p. Bogumił Nowicki.

Ważniejsze wydarzenia
- Nasi duszpasterze w dniach 27.12.2010
-27.01.2011 odwiedzali domy parafian
z doroczną wizytą kolędową. Wspomagał
ich kl. Jarosław Studziński SJ. Duszpasterza przyjęło około 62 % mieszkańców
naszej parafii, w 17 % mieszkań odmówiono przyjęcia księdza po kolędzie,
w reszcie mieszkań nikogo nie zastano.
- Świętowaliśmy odpust parafialny św.
Klemensa Dworzaka. Po wieczornej
Mszy św. chętni mieli okazję do spotkania przy biesiadnym stole w parafialnej
kawiarence. Obchodziliśmy też odpust
MB Pocieszenia – choć już bez specjalnej oprawy.
- Ulicami parafii przeszła parafialna
droga krzyżowa, do której rozważania
przygotowały poszczególne grupy parafialne.
- Triduum Paschalne było obchodzone
jak zwykle bardzo uroczyście – dekoracje świąteczne przygotowała s. Henryka, która przez cały rok układa w kościele kwiaty. Wieczorna liturgia Wigilii
Paschalnej rozpoczęła się o godz. 21.30.
Zaraz po Eucharystii, około północy,
odbyła się uroczysta procesja rezurekcyjna wokół ogrodu, z którego centrum
zostały odpalone wielkanocne race.
- Odbył się V już piknik parafialny, tym
razem połączony z piknikiem osiedlowym. Frekwencja dopisała, pogoda też,
a i nagród dla najaktywniejszych było
więcej.

Fot. Bogdan Szyszko

- W Dniu Świętości Życia, 33 osoby złożyły przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Życia Poczętego.
- Tylko jedna para odważnych małżonków w tym roku obchodzących jubileusz 25-lecia małżeństwa stanęła w górnym kościele podczas Mszy św. o 10.30
przed ołtarzem, by publicznie odnowić
swoje małżeńskie przyrzeczenia.

- W naszej parafii gościli Niemcy,
uczestnicy programu Fundacji Edukacji
Międzynarodowej, którzy przez parafian zostali zapoznani z historią naszej
wspólnoty, a szczególnie z wydarzeniami z lat 80. XX wieku. Grupa pielgrzymów z Wiesentheid uczestniczyła we
Mszy św. w naszym kościele. Z podróżą
sentymentalna byli też u nas pp. Hecktowie z partnerskiej parafii śś. Ewaldów
w Dortmundzie. Nasi parafianie wzięli
udział w obchodach 30-lecia partnerstwa parafii Wrocławia i Dortmundu.

- Odbyły się w naszej parafii cztery kursy przedmałżeńskie.
- Z okazji kolejnych rocznic śmierci
modliliśmy się w intencji śp. papieża
Jana Pawła II, oo. Adama Wiktora SJ,
Tadeusza Zaporowskiego SJ, Stanisława
Tabisia SJ, Władysław Pietryki SJ, Franciszka Wilczka SJ, a także: Kazimierza
Michalczyka, Piotra Bednarza i ofiar
katastrofy smoleńskiej.
- Ukazało się pięć numerów Głosu Pocieszenia.

Głos Pocieszenia
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Ostatni miesiąc przed Bożym Narodzeniem dla uczniów większości polskich szkół to czas mniej lub bardziej gorączkowej nauki przed wystawieniem ocen semestralnych oraz oczekiwanie na
upragniony czas wolny.
I nagle „bach!” (czy raczej „łup”, żeby
nie mieszać w to zagadnienie wielkiego kompozytora) - barszczyk, opłatek,
wszystkiego najlepszego, i wzajemnie,
pasterka, makowiec, trzeba spakować
się do szkoły. „Święta, święta i po świętach”, nawet nie zauważyliśmy, którym
oknem wślizgnęły się do naszych domów ani kiedy właściwie było już „po
wszystkim”. Pan Jezus narodził się, jak
co roku, osiołek z wołkiem stali przy
żłóbku, organista tradycyjnie pomylił się
w trzeciej zwrotce naszej ulubionej kolędy. Chyba nie o to chodziło, mieliśmy
się przecież przygotować, doświadczyć
Narodzenia Pańskiego w sobie, a nie na
plastikowych figurkach obłożonych sianem. Tylko… czy tak się da? Jest jakieś
miejsce na ziemi, gdzie zdążymy przeżyć
Adwent we właściwy sposób? Wbrew
pozorom jest ich wiele, tylko nie należą
do najgłośniej obwieszczających swoje istnienie. Ale czy znajdzie się szkoła,
w której uczniowie rozwijają zarówno
intelekt jak i ducha?
Nie. Tylko uczennice. Nie żartuję, znam takie miejsce we Wrocławiu,
gdzie cała szkoła przygotowuje się do
świąt Bożego Narodzenia - to moja
szkoła. Żeńska, a jeśli ktoś pyta o pełną
nazwę, to uprzejmie donoszę, że jestem
uczennicą Prywatnego Żeńskiego Liceum sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
we Wrocławiu. Wykładając kawę na
ławę lub herbatę na stół w śniadaniówce (miejsce bardzo uczęszczane w czasie
przerw śniadaniowych, które jak sama
nazwa wskazuje służą pokrzepieniu ciała przed zaaplikowaniem kolejnej dawki
wiadomości) na kilkanaście dni przed
Świętami Bożego Narodzenia chciałabym opowiedzieć odrobinę, jak takie
dni przebiegają w Liceum Sióstr Urszulanek, i wcale nie kryję, że mam zamiar
wykazać, iż wypróbowany przez lata
styl wychowania w tej Szkole jest jedną
z lepszych propozycji dla współczesnej
nastolatki.
Podstawową, niepisaną, deklaracją na
początku nauki w LO Sióstr Urszulanek
jest postawienie przed sobą wymagań
nie tylko dotyczących nauki, ale również prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie. Oznacza to chociaż-

by dostrzeżenie w drugim człowieku
bliźniego, który czasem potrzebuje pomocy. W realizacji takich postanowień
bardzo pomagają nam Siostry zachęcające do codziennego uczestnictwa
w roratach w szkolnej kaplicy (w obrębie obiektu mamy jeszcze dwa kościoły,
z czego w podziemiach „św. Jadwigi”
spoczywają szczątki doczesne Piastów
Śląskich, możemy więc na każdej przerwie rozmawiać z Bogiem w innym
miejscu, utrzymanym w odmiennym
stylu architektonicznym).
Szkoła to w ogóle wspaniałe miejsce do
wyrzeczeń i refleksji adwentowych. Byle
wyrzeczeniem nie okazała się rezygnacja
z nauki, a przemyślenia nie były podejmowane w czasie sprawdzianu z matematyki. Przez cały rok możemy pomagać sobie w nauce, zaś Siostra Oktawia
apeluje po porannej modlitwie o pamięć
o najuboższych - możemy zbierać zużyte znaczki, przynosić ubrania, zabawki
i jedzenie do specjalnego koszyka „pod
zegarem” gdzie również wisi znana
większości uczennic, różowa skarbonka.
Modlimy się i oddajemy stare jeansy, ale
konkretnych potrzebujących omijamy
szerokim łukiem? Takiego manewru nie
zaakceptowałyby same uczennice, dlatego już w listopadzie pytają o możliwość
bezpośredniej pomocy. Angażujemy się
w akcje „Caritas”, kilka dziewcząt zostało tutorami, a to już deklaracja na
dłuższy okres, jedna z moich koleżanek
jest też animatorką w przyparafialnej
grupie dziecięcej. Jak zauważyła nasza
Siostra Dyrektor: „każda z was znajdzie
dla siebie odpowiednią formę aktywności”. A nawet kilka form, i jeszcze zdąży
nauczyć się do kartkówki. Dlaczego? Bo
chce, a poza tym nie słyszałam jeszcze
o żadnym dobrym uczynku, który nie
przynosiłby nagrody, wystarczy pamiętać, ze największa czeka w niebie. A docześnie? Warto rozejrzeć się za dobrym
liceum, drogie gimnazjalistki. Najlepiej
takim, które nie przeszkodzi w realizowaniu naszego indywidualnego Bożego
planu działania.
Gabriela Gajda,
uczennica klasy maturalnej
Liceum Sióstr Urszulanek
Głos Pocieszenia
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W czasie kolejnego roku działalności
w Komitecie Charytatywnym przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu
jako wolontariusze pracowały 4 osoby.
Zajmowaliśmy się w minionym roku następującymi sprawami:
1. Nasi parafianie przekazali odzież, która
została posortowana i rozdzielona potrzebującym. Nadwyżkę odzieży przekazaliśmy
do parafii św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej, do Klubu Inteligencji Katolickiej oraz
do parafii katolickich na Ukrainie.
2. Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego
rozdzieliliśmy dary żywnościowe (z koszyka
przy święceniu pokarmów) potrzebującym
i zgłaszającym się naszym parafianom.

Fot. Bogdan Szyszko

Adwent u Urszulanek

Sprawozdanie z działalności
Komitetu Charytatywnego
w 2011 r.

3. Przekazane od sponsora z terenu naszej
parafii ciasto i chleb na Wielkanoc i Boże
Narodzenie, rozdzieliliśmy potrzebującym
rodzinom i zgłaszającym się indywidualnym osobom.
4. Z okazji św. Mikołaja obdarowano czekoladą 250 dzieci po Mszy św. w dolnym
kościele.
Od października 2011 r. nie ma już dyżurów Komitetu Charytatywnego w środy
i nie jest przyjmowana odzież. W sprawach
obejmujących działalność Komitetu Charytatywnego należy kontaktować się z Księdzem Proboszczem.
Za pomoc naszych parafian, (szczególnie właścicielowi piekarni) i wszelkie dary
przeznaczone dla ubogich i potrzebujących
Komitet Charytatywny składa najserdeczniejsze podziękowania.
Wszystkim naszym Pasterzom i Parafianom składamy też serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne, by Rodzący
się w stajence betlejemskiej Bóg-Człowiek
narodził się też w naszych sercach, a Jego
Matka była dla nas Pocieszeniem w trudnych chwilach.
Szczęść Boże!
Komitet Charytatywny, Wrocław 6.12.2011 r.

K alen da riu m pa ź dzier nik - g ru dzień 2011
mszę uroczystą” Gioacchino Rossiniego. Po
części artystycznej o. Proboszcz zaprosił na
obiad przedstawicieli firm uczestniczących
w dziele budowy szybu i samej windy.

19 listopada, sobota

Z okazji 15-lecia naszej parafialnej Kawiarenki na Mszy św. o godz. 16.00 odprawianej w intencji wszystkich, którzy współpracowali w tym dziele, spotkało się spore
grono przychylnych temu dziełu osób. Po
Eucharystii obchody były kontynuowane
w domu parafialnym.

q

q Tylko

W niedzielę głosił nauki na wszystkich
Mszach św., a w tygodniu na nabożeństwach o 8.00, 18.00 i 19.30.

30 listopada, środa

24-27 listopada

Podczas wieczornej Mszy św. o godz.
18.00 modliliśmy się szczególnie w intencji
obchodzących tego dnia imieniny, o. Andrzeja Pełki i naszego organisty – p. Andrzeja Garbarka.

q

q Naszą wspólnotę jezuitów wizytował (jak
co roku) o. Prowincjał Wojciech Ziółek SJ
(nasz były proboszcz). Oprócz rozmów z zakonnikami, w kawiarence parafialnej spotkał się w piątek o 19.00 z przedstawicielami wszystkich grup parafialnych. Spotykał
się tak z wieloma życzliwymi ludźmi aż do
niedzieli (jego obecność w kawiarence wydatnie zwiększyła jej utarg), a później powędrował dalej, tzn. zaczął wizytację w parafii
św. Ignacego Loyoli przy ul. Stysia.

20 listopada, niedziela

jedna para odważnych małżonków
w tym roku obchodzących jubileusz 25-lecia małżeństwa stanęła w górnym kościele
podczas Mszy św. o 10.30 przed ołtarzem,
by publicznie odnowić swoje małżeńskie
przyrzeczenia. Gratulujemy odwagi i życzymy dużo małżeńskiego szczęścia!

grud zień
3 grudnia, sobota

Kilkoro naszych parafian wzięło udział
(z grupami z innych parafii) w pielgrzymce
do Torunia z okazji 20-lecia Radia Maryja.
q

4 grudnia, niedziela

26 listopada, sobota

W kancelarii parafialnej rozpoczęło się
rozprowadzanie świec „Caritas”, z których
dochód przeznaczony jest na wsparcie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i opłatków na stół wigilijny. Do każdego kompletu opłatków dołączony jest list z życzeniami
oraz tekst modlitwy przy wigilijnym stole.

q

Zabawę andrzejkową urządzili w kawiarence Czterdziestolatkowi. Myśleli, że będą
współzawodniczyć z młodzieżą z Magisu,
… ale się zawiedli. Młodzi zapomnieli?!

godz. 13.00 została poświęcona, a tym
samym zakończona jako inwestycja, nasza
parafialna winda, która ma służyć osobom
niepełnosprawnym, by mogły łatwiej dostać się do górnego kościoła. Wcześniej zostało wybrukowane podwórko przy wejściu
na plebanię i wykończony podjazd przed
kościołem. Zaraz po poświęceniu odbył się
koncert, będący wyrazem wdzięczności dla
tych wszystkich, którzy przyczynili się do
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qO

Adwent

Podczas Adwentu specjalna Msza św.
przygotowująca na obchody uroczystości
Bożego Narodzenia, tzw. roraty, odprawiana jest codziennie (z wyjątkiem niedziel)
o g. 6.30 rano. Po roratach, uczestników zapraszamy do kawiarenki na wspólne śniadanie przygotowywane przez: w poniedziałki
– neokatechumenat, we wtorki – Odnowę
q
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Fot. Bogdan Szyszko

q

budowy windy - modlitwą, ofiarami czy też
własną pracą. Chóry „Vox Clemens”, z naszej parafii i „Misericordia” z parafii Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu wraz z zaproszonymi artystami zaprezentowały„Małą

w Duchu Świętym, w środy – Żywy Różaniec i Apostolstwo Modlitwy, w czwartki – Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Akcję
Katolicką, w piątki – Czterdziestolatków
i w soboty – młodzież. Roraty dla dzieci
celebrowane są w poniedziałki i czwartki
o godz. 17.00 w kościele dolnym. Przed roratami, o 5.40, neokatechumenat prowadzi
w kościele „laudesy”, czyli poranną modlitwę Kościoła psalmami.

27-30 listopada

W parafii przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe. Prowadził je ks. Zenon Stoń.

q

q Wzorem lat ubiegłych, w holu kościoła
członkowie Akcji Katolickiej zbierali fundusze na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Zebrano 3210 zł. Również można było nabyć kalendarze misyjne
i kartki świąteczne wg wzorów zrobionych
przez dzieci na Madagaskarze i w ten sposób wesprzeć pracę misjonarzy.
q Rozpoczęła się tegoroczna kolęda. W niedzielne popołudnie nasi duszpasterze zapukali do drzwi mieszkańców nowych osiedli parafii: Corte Verona, Ogrodów Hallera
i Grabiszyńskich. W soboty i niedziele kolęda zaczyna się o godz. 15.00, a w pozostałe
dni tygodnia – o 16.00.

q Odbył

5-15 grudnia

się czwarty już w tym roku w naszej parafii kurs przedmałżeński. Zajęcia
odbywały się przez dwa kolejne tygodnie
w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki
o godz. 19.00 w sali św. Stanisława Kostki.
opracował bs

Poszu kujemy osób z zacięciem d ziennik a rsk im lub komputerow y m do reda kcji
„G łosu Pocieszenia”. Chęt nych prosimy o konta kt z k s. Proboszczem.
Głos Pocieszenia
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