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KALENDARIUM luty 2007 – kwiecieƒ 2007
LUTY
21 lutego, Êroda
• W Ârod´ Popielcowà, ukaza∏ si´ pierwszy
w 2007 roku numer G∏osu Pocieszenia.

• Zgodnie z zach´tà Biskupów Polskich, by∏
dla ca∏ego duchowieƒstwa w naszej Ojczyênie
dniem szczególnej modlitwy i pokuty za grzechy, winy, s∏aboÊci i zaniedbania. Wspólnota
jezuitów pracujàcych w naszej parafii celebrowa∏a taki akt pokutny w Ârod´ Popielcowà,
podczas Mszy Êw. o godz. 18.00.
26 lutego, poniedzia∏ek
• W dniach 26 lutego – 8 marca trwa∏ w naszej
parafii kurs przedma∏˝eƒski. Zaj´cia rozpoczyna∏y si´ przez dwa kolejne tygodnie w poniedzia∏ki, wtorki, Êrody i czwartki o godz.
19.00 w sali Êw. Stanis∏awa Kostki.

MARZEC
2 marca, piàtek
• 2 i 3 marca, jak co miesiàc, w pierwszy piàtek i pierwszà sobot´ miesiàca, w godzinach
przedpo∏udniowych nasi Duszpasterze odwiedzili chorych z Komunià Âwi´tà.
6 marca, wtorek
• Podczas uroczystych nieszporów, o godz
19.30, mogliÊmy uczestniczyç w tzw. „Redditio symboli” – inauguracji uroczystego wyznania wiary pierwszej wspólnoty neokatechumenalnej z naszej parafii. Nast´pne nabo˝eƒstwa zapowiadane by∏y na wtorki 20 i 27,
i Êrody 21 i 28 marca o tej samej porze.
8 marca, czwartek

• Tego dnia obchodziliÊmy Mi´dzynarodowy
Dzieƒ Kobiet. Z tej okazji, po Mszy Êw.
o godz. 18.00, odprawionej w intencji kobiet
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naszej parafii, nasi Duszpasterze obdarzyli
wszystkie Panie wychodzàce z koÊcio∏a
pierwszymi wiosennymi kwiatami – tulipanami.
10 marca, sobota
• Po wieczornej Mszy Êw. odby∏ si´ koncert
muzyki pasyjnej w wykonaniu studentów
Wroc∏awskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem naszego parafianina – Piotra ¸ykowskiego.
11 marca, niedziela

17 marca, sobota

• Nasza parafialna wspólnota KoÊcio∏a Domowego Ruchu Âwiat∏o-˚ycie by∏a gospodarzem Wielkopostnego Dnia Wspólnoty tego˝
ruchu. Ju˝ od godziny 10.00 w domu katechetycznym i koÊciele rozbrzmiewa∏y modlitwy
doros∏ych oazowiczów z rodzinami z ca∏ego
Wroc∏awia. Wi´cej na ten temat wewnàtrz numeru.

• W dniach 11 – 14 marca odprawiliÊmy nasze
wielkopostne rekolekcje parafialne. Wyg∏osi∏
je o. Pawe∏ Pasierbek SJ, proboszcz jezuickiej
parafii w Opolu. Nauki rekolekcyjne g∏oszone by∏y w niedziel´ na wszystkich Mszach Êw.
oraz od poniedzia∏ku do Êrody w czasie Mszy
Êw. o godz. 8.00 i 18.00. W poniedzia∏ek
i wtorek po Mszy Êw. wieczornej modliliÊmy
si´ razem podczas medytacyjnej modlitwy
prowadzonej przez Ojca Rekolekcjonist´.
Rozpoczyna∏a si´ ona o godz. 19.30 a koƒczy∏a apelem jasnogórskim o godz. 21.00. Wi´cej
– wewnàtrz numeru.
• Z racji drugiej niedzieli miesiàca, ofiary z∏o˝one na tac´ przeznaczone by∏y na sfinansowanie prac remontowych w naszym koÊciele
i domu katechetycznym. Ojciec Proboszcz,
dzi´kujàc za dotychczasowà hojnoÊç i ofiarnoÊç parafian, poinformowa∏, ˝e od dnia 4 lutego br. przychód na koncie remontowym
wyniós∏ 9.901 z∏ a wydatki a˝ 40.640 z∏. Wydatki to przede wszystkim: koszty malowania
budynku katechetycznego, remontu tamtejszych toalet i pomieszczeƒ przy bibliotece parafialnej, koszty remontu organów i wymiany
mikrofonów w dolnym koÊciele. Tak wi´c, po
zap∏aceniu bie˝àcych rachunków, stan „remontowego” konta naszej parafii spad∏ poni˝ej zera i na ten dzieƒ wynosi∏ minus 7.665 z∏.
16 marca, piàtek
• Jak co miesiàc, odby∏o si´ modlitewne czuwanie w intencji Ojca Âwi´tego Benedykta
XVI oraz w intencji rych∏ej beatyfikacji Jana
Paw∏a II. Czuwanie rozpocz´∏o si´ o godz.
20.00 a zakoƒczy∏o apelem jasnogórskim
o godz. 21.00.
G∏os Pocieszenia

• Komitet Charytatywny dzia∏ajàcy przy naszej
parafii zorganizowa∏ Êwiàtecznà zbiórk´ dla potrzebujàcych pomocy. Zbiórk´ zaplanowano na
Niedziel´ Palmowà, 1 kwietnia. W dwie poprzedzajàce akcj´ niedziele, czyli 18 i 25 marca,
przy wyjÊciu z koÊcio∏a rozdawane by∏y specjalne kupony, na których napisano jakà ˝ywnoÊç
nale˝y kupiç. Wszyscy, którzy chcieli aktywnie
i efektywnie w∏àczyç si´ w pomoc ubogim mieli mo˝liwoÊç wzi´cia tych kuponów, kupienia
odpowiedniej ˝ywnoÊci i przyniesienia jej
w dzieƒ zbiórki.
18 marca, niedziela

• Cz∏onkowie Akcji Katolickiej rozprowadzali
autobiograficzne ksià˝ki autorstwa Jana Paw∏a
II pt. „Wstaƒcie, chodêmy”. Ksià˝ki te mo˝na
by∏o nabyç po promocyjnej cenie 5 z∏.
cd. na stronie 15

W-ojciec-h Zió∏ek SJ

BLACK

Puste taczki czy pusty Grób?

Kochani, przed nami najÊwi´tsze dni w roku...
Podczas liturgii Triduum Paschalnego Pan Jezus kl´knie przed nami grzesznymi i obmyje nam nogi, potem - umierajàc na krzy˝u - nie pot´pi nas ∏otrów, ale powie do ka˝dego z nas „Zaprawd´ powiadam Ci, dziÊ b´dziesz ze Mnà
w raju” a w koƒcu – zmartwychwstajàc - zwyci´˝y Êmierç i z∏o, dzi´ki czemu patrzàc na nasze liczne grzechy nie
b´dziemy musieli rozpaczaç, ale – w blasku p∏onàcego pascha∏u – radoÊnie zaÊpiewaç „O b∏ogos∏awiona wino,
któraÊ znalaz∏a tak wielkiego Odkupiciela”...
A do tego jeszcze 2. rocznica Êmierci Jana Paw∏a II ju˝ jakoÊ tak na sta∏e wpisana
w klimat Wielkanocy, bo to przecie˝ te˝
by∏a pascha, przejÊcie do Domu Ojca, które choç zaciemnione czernià ˝a∏oby rozkwit∏o przecie˝ – jak bia∏a wstà˝eczka
przypi´ta do naszych ubraƒ - bielà ufnoÊci
i nadziei.
Przed nami najÊwi´tsze dni w roku, ale
w zawrotnym tempie codziennej i przedÊwiàtecznej krzàtaniny bardzo ∏atwo mogà
nam one przeciec przez palce. ˚eby tego
uniknàç musimy zadbaç o czas, musimy
znaleêç czas na zatrzymanie si´, na modlitw´, na liturgi´. Czas dla Pana Boga.
Wi´c tak na spokojnie, bez poÊpiechu,
sp´dêmy z Chrystusem i wieczorne czuwanie w rocznic´ papieskiej Êmierci i wielkoczwartkowy wieczór, czyli pamiàtk´
Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Chrystus
„umi∏owawszy swoich, którzy byli na
Êwiecie, do koƒca nas umi∏owa∏” i zosta∏
z nami jako Chleb.
Bàdêmy z Nim w Wielki Piàtek - dzieƒ

Jego Êmierci, zarówno podczas Drogi
Krzy˝owej o godz. 15.00 jak i podczas
wieczornej liturgii M´ki Paƒskiej. Nie
opuszczajmy Go równie˝ w ciàgu nocy.
Trwajmy na adoracji przy Jego Grobie
przez ca∏à noc. Niech ka˝dy i ka˝da z nas
znajdzie swoje pó∏ godziny, aby - w czasie
tej szczególnej nocy - pobyç z Nim w ciszy w∏asnego serca sam na sam. Niech
Chrystus zabity przez nas, ale za nas i dla
nas, ani na chwil´ nie b´dzie sam.
Przyjdêmy równie˝ wszyscy na najpi´kniejszà w ca∏ym roku nocnà liturgi´ Wigilii
Paschalnej. W tym roku b´dzie ona celebrowana u nas w parafii w pe∏nej formie.
B´dzie d∏uga, ale w ca∏ym roku jest tylko
jedna taka „Âwi´ta Noc, w której niebo ∏àczy si´ z ziemià a sprawy ziemskie ze sprawami Boskim”. Nie szcz´dêmy wi´c Panu
Bogu czasu, nawet jeÊli po krótkim Ênie
G∏os Pocieszenia

trzeba b´dzie zaraz, rano wstaç na Rezurekcj´... Ale co by to by∏a za Wielkanoc,
gdybyÊmy jà mieli przespaç lub zmarnowaç na beznami´tne chodzenie w codziennym kieracie?
Przed nami najÊwi´tsze dni w roku a my,
póki co, tacy zabiegani, tacy zapracowani,
tacy nieprzygotowani, tacy ma∏o Êwi´ci.
Stary dowcip mówi, ˝e gdy tempo ˝ycia
i pracy zwi´ksza si´ ponad miar´ to zaczynamy „biegaç z pustymi taczkami”, bo nie
ma czasu... ich za∏adowaç. A tymczasem
istotà tych najÊwi´tszych dni, które przed
nami nie sà puste taczki, ale pusty Grób.
Odstawmy wi´c nasze puste taczki na bok.
W imieniu ca∏ej naszej zakonnej wspólnoty ˝ycz´ sobie samemu i Wam wszystkim wielkiej radoÊci z faktu pustego Grobu i jak najbli˝szego spotkania z Tym, który z Grobu powsta∏.
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o. Jan O˝óg SJ

Zmartwychwstanie Paƒskie

W chwili Êmierci Jezusa na Krzy˝u zas∏ona Êwiàtyni rozdar∏a si´ na dwie po∏owy, ziemia zadr˝a∏a i ska∏y zacz´∏y
p´kaç, ale czas jakby si´ nagle zatrzyma∏, tak jakby Êwiat ca∏y zastyg∏ w jakimÊ bezruchu ze zdumienia. I ten niby
to bezruch trwa∏ a˝ do chwili, kiedy nasta∏ wieczór po wielkim szabacie i zaÊwita∏ pierwszy dzieƒ nast´pnego
tygodnia.
Nie dlatego ten dzieƒ zaÊwita∏, ˝e ju˝
Êwit nasta∏, tylko dlatego, ˝e – jak to bywa
wieczorem po pe∏ni – zajaÊnia∏ ksi´˝yc
i zamigota∏y gwiazdy. Wtedy to na nowo
si´ wszystko poruszy∏o: otwarto sklepy
zamkni´te na czas wielkiego szabatu, ludzie si´ poruszyli i zacz´li swobodnie
chodziç po Jerozolimie, a kobiety, które
by∏y obecne przy pospiesznym pogrzebaniu Jezusa, tak˝e si´ uda∏y do miasta, ˝eby
kupiç olejki i wonnoÊci potrzebne do ponownego namaszczenia cia∏a Jezusa. Mo˝e
i Aposto∏owie, choç przera˝eni tym, co
si´ sta∏o, wyszli do miasta – bodaj z ciekawoÊci.
Nikt nie wiedzia∏ o tym, ˝e tego samego
wieczoru lub nieco póêniej – bo tego nie
wiemy – poruszy∏ si´ tak˝e Jezusowy
grób. Najpierw anio∏ Paƒski zstàpi∏ z nieba,
podszed∏, odsunà∏ kamieƒ i usiad∏ na
nim. Kiedy to zobaczyli stra˝nicy, zadr˝eli
przed nim ze strachu i chyba rzeczywiÊcie
uciekli, bo Êwi´ty Mateusz pisze, ˝e niektórzy z nich przyszli do miasta i powiadomili
arcykap∏anów o wszystkim, co zasz∏o.
Wnet potem przysz∏a do grobu Maria
Magdalena i inne niewiasty i zacz´∏o si´
niezwyk∏e poruszenie, które trwa a˝ po
dzieƒ dzisiejszy: Ukrzy˝owany powsta∏
z grobu, a to przecie˝ oznacza, ˝e w dziejach naszego ludzkiego ˝ycia nastàpi∏ –
jak to w czasie ubieg∏orocznej Wigilii Paschalnej powiedzia∏ papie˝ Benedykt XVI
– absolutnie decydujàcy skok w zupe∏nie
nowy wymiar, jakiego nie zna∏a d∏uga historia ˝ycia i jego rozwoju: skok w ca∏kowicie nowy porzàdek, który dotyczy nas
i dotyczy ca∏ej historii. To skok jakoÊciowy
– doda∏ Ojciec Êwi´ty – w historii »ewolucji« i ˝ycia ku nowemu przysz∏emu ˝yciu,
4

ku nowemu Êwiatu, który wychodzàc od
Chrystusa przenika nieustannie do naszego Êwiata, przemienia go i przyciàga
ku sobie.
Pusty grób Jezusa z Nazaretu nie tyle
zdumienie spowodowa∏, ile poruszenie
ca∏ego Êwiata tak gwa∏towne, ˝e w porównaniu z nim trz´sienie ziemi w chwili
Êmierci Jezusa wydaje si´ niczym. Arcykap∏ani i faryzeusze sà przera˝eni tym, co
si´ sta∏o, bo jedyne, co im pozosta∏o, to
powo∏ywanie si´ na Êpiàcych Êwiadków.
Maria Magdalena biegnie do Aposto∏ów
przekonana, ˝e zabrano Pana z grobu.
Piotr i Jan, a pewnie tak˝e inni aposto∏owie, budzà si´ z odr´twienia tak, ˝e Piotr
z Janem po prostu biegnà do grobu, ˝eby
zobaczyç, co si´ sta∏o. Dwaj uczniowie
tymczasem odchodzà co prawda z Jerozolimy, wracajà jednak z Emaus natychmiast, kiedy tylko poznali, ˝e Pan powsta∏
z martwych. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiÊcie zmartwychwsta∏
i ukaza∏ si´ Szymonowi.
I zapewne nawet nie wiedzieli, ˝e natychmiast po swoim zmartwychwstaniu
Pan Jezus wszechÊwiat ca∏y objà∏ w prawdziwe w∏adanie, ˝e si´ w tej samej chwili
sta∏ jedynym prawdziwym Królem nieba
i ziemi. Mo˝e to i dobrze, ˝e o tym jeszcze nie wiedzieli, bo pewnie by ich onieÊmieli∏a niespodziewana Jezusowa pot´ga,
tak jak nas wszystkich naprawd´ onieÊmiela, chocia˝ tak dobrze jà od dzieciƒstwa znamy. Sam Zbawiciel te˝ zdawa∏ sobie spraw´ z tego ra˝àcego nasze oczy
blasku swojej chwa∏y i pewnie dlatego, by
nas oÊmieliç, zgotowa∏ nam mi∏à niespodziank´.
G∏os Pocieszenia

Bo popatrzcie tylko! ale popatrzcie
uwa˝nie i dobrze! Któ˝ to tu˝ obok Jezusa
idzie z nim od Krzy˝a na Kalwaryjskim
Wzgórzu a˝ pod sam tron Króla niebieskiego? Nie widzicie? A to takie proste,
wyraêne, a nawet oczywiste. Jezusowi towarzyszy najzwyklejszy z∏oczyƒca, ∏otr na
Êmierç skazany prawomocnym wyrokiem
sàdu Pi∏ata i razem z Jezusem ukrzy˝owany, ten sam ∏otr, do którego Pan na kilka
chwil zaledwie przed swojà Êmiercià powiedzia∏: Zaprawd´, powiadam ci: DziÊ ze
Mnà b´dziesz w raju. To nie Matka NajÊwi´tsza idzie ze swoim Synem, chocia˝
jako Niepokalanie Pocz´ta mog∏aby Mu
Êmia∏o towarzyszyç, kiedy na tronie królewskim zasiada i ber∏o w d∏oƒ bierze.
I wcale by nas to nie dziwi∏o. Ale to nie
Ona podchodzi z Jezusem do tronu nale˝nego prawdziwemu W∏adcy Êwiata.
Ona dopiero czeka na chwil´ radosnà,
kiedy si´ Jej pojawi Zmartwychwsta∏y. To
nawet nie Aposto∏owie z Nim idà, tak
nam w grzechu bliscy, bo jeden z nich Go
zdradzi∏, drugi si´ Go wypar∏, a pozostali
uciekli z Ogrodu Oliwnego w obawie, ˝e
oni tak˝e mogà byç pojmani. Kiedy
Zmartwychwsta∏y podchodzi na ob∏okach niebieskich do królewskiego tronu,
towarzyszy Mu z∏oczyƒca, ∏otr, czyli mówiàc po prostu: grzesznik. Jeden z nas.
A je˝eli tak, to w imieniu naszego ksi´dza proboszcza i nas wszystkich, którzy
si´ w miar´ si∏ przy tym koÊciele trudzimy,
jednego Wam wszystkim tylko ˝ycz´: Ani
na jednà chwil´ nie traçcie nadziei, bo
gdyby si´ nawet tak zdarzy∏o, ˝e grzechy
wasze b´dà jak szkar∏at brunatno-czerwone,
to przy zranionym boku Jezusa Zmartwychwsta∏ego jak Ênieg wybielejà.

BLACK

Iwona KoÊcielska

Ja∏mu˝na – dar serca

Dzieci sà naszà przysz∏oÊcià. Cieszymy si´ widzàc jak dorastajà, biegajà, bawià si´, Êmiejà. Moja córka ma 13 lat, jest
radosna, wiecznie w p´dzie, wiecznie ma coÊ do zrobienia. To taki niespokojny duch – mówi si´ o takich „gdzie go
nie posiejesz, tam wzejdzie”. I tak jest. Czasami nie nadà˝am za nià nawet myÊlami.
Kole˝anki z lat szkolnych przy spotkaniach zawsze chwalà moje dzieci, mówià
jak sà dobrze wychowane, radosne jakie
szybkie. To cieszy. Spotykamy si´ w swoim
gronie kole˝eƒskim – trzech przyjació∏ek
ze szkolnej ∏awy i wypraw wakacyjnych –
przynajmniej raz do roku. Nie jest to ∏atwe, gdy˝ los rzuci∏ nas w ró˝ne strony, ale
staramy si´ znaleêç dla siebie chocia˝ par´
godzin, by powspominaç. Dorota, Ewa
i ja – dzisiaj doros∏e, zam´˝ne, ale zawsze
tak samo ch´tne do przygód, jak dawniej.
Dorotka mieszka w okolicach Warszawy
wraz z m´˝em, Ewa z m´˝em i synem
w Elblàgu, mnie los z dzieçmi rzuci∏ do
Wroc∏awia. Dzieci du˝e, bo Ewy syn jest
w wieku mojej córki, czyli ma 13 lat. Mo˝na by rzec sielanka, spotkanie przy kawie,

a dzieciaki na wspólny spacer, pobiegaç
do parku. Brzmi fajnie, jest tylko takie ma∏e
ale. Wojtek – syn Ewy – ma dzieci´ce pora˝enie mózgowe. I pomimo radosnego
uÊmiechu, pogody ducha nie b´dzie biega∏ wraz ze swoimi rówieÊnikami. Nie
wejdzie na drzewo, nie pojeêdzi na rowerze, nie pogra w pi∏k´. Ka˝de spotkanie
z Ewà to dla mnie dawka wiary, ile ta
dziewczyna ma si∏y, jakie samozaparcie,
jak wielka jest jej mi∏oÊç do syna i do m´˝a. Od tylu lat walczy z chorobà Wojtka.
Nie poddaje si´, a mnie tak trudno czasami poradziç sobie z „ma∏ym” problemem, za∏amuj´ r´ce i p∏acz´. Ka˝de nasze
spotkanie daje jednak tà wiar´ i si∏´, bo
mi∏oÊç matki daje takie efekty, skoro jej
widz´ jak wielkie post´py uczyni∏ Wojtek,
wiara pomaga i uskrzydla, motywuje do
znam go przecie˝ od urodzenia. Skoro
dzia∏ania to dziecko, to czym sà moje problemy z dzieçmi, czy nie poradz´ sobie
Szanowni Paƒstwo,
z takimi b∏ahymi sprawami. Wszystko
serdecznie dzi´kujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz naszego syna Wojtka.
mog´, wystarczy tylko kochaç.
No tak, ale Wojtkowi potrzeba te˝ pieU Wojtka zdiagnozowano dzieci´ce pora˝enie mózgowe (postaç spastyczna czterokoƒni´dzy
na rehabilitacj´. Wszyscy wiemy
czynowa) i, mimo swoich niespe∏na 13 lat, nie potrafi on jeszcze samodzielnie siedzieç
jak du˝o kosztujà leki przy zwyk∏ym
i chodziç.
przezi´bieniu, a tu potrzeba leków, sprz´Dzi´ki zebranym funduszom, mogliÊmy pojechaç na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny, gdzie syn codziennie bra∏ udzia∏ w wielu zaj´ciach usprawniajàcych, m.in. w hipotu, terapii. Dlatego staramy si´ wÊród
terapii (uwielbia konie).
znajomych rozpropagowaç akcj´ 1% na
JesteÊmy Paƒstwu niezmiernie wdzi´czni za ten wspania∏y gest. JednoczeÊnie informujemy,
rzecz Wojtka. Teraz mieszkam tutaj, tu sà
˝e w bie˝àcym roku (dzi´ki Fundacji "Zdà˝yç z Pomocà") istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
moi znajomi dlatego zwracam si´ do Paƒprzekazania 1% podatku na rzecz Wojtka.
stwa z proÊbà – pomó˝cie Wojtkowi.
Dzi´kujemy w imieniu Wojtka oraz w∏asnym.
Niech ten dar serca – bo tak nale˝y to na¸àczymy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy.
zwaç – b´dzie te˝ tà naszà Wielkopostnà
Ewa, Andrzej i Wojtek Kotlik
ja∏mu˝nà. Podzielcie si´ sercem z dzieckiem, którego serce jest pe∏ne mi∏oÊci do
Wp∏aty prosz´ kierowaç na adres:
Êwiata, rodziców, Boga.
Fundacja Dzieciom "Zdà˝yç z Pomocà"
Oto list, który Ewa z Andrzejem wys∏a∏a
ul. ¸omiaƒska 5, 01-685 Warszawa
znajomych, aby podzi´kowaç za ubieg∏oPKO BP XV/O Warszawa
rocznà akcj´.
nr 50 1020 1156 0000 7902 0007 7248
„Przesy∏am” go dalej, aby wiedzieli, jak
z dopiskiem: (2937) podatek 1%.
wiele znaczy ich gest.
G∏os Pocieszenia
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Joanna Wiciƒska

Szukajàc êród∏a w

Wielki Post to taki szczególny czas w roku liturgicznym, kiedy dane jest nam wyruszyç w czterdziestodniowà w´drówk´ przez pustyni´, by w jej surowej ciszy odnaleêç na nowo swoje zagubione serce i ponownie us∏yszeç, zag∏uszony przez zabieganà codziennoÊç, G∏os Boga…Nie jest jednak ∏atwo samemu odnaleêç drog´ na pustyni´. Trud no jest znaleêç w sobie si∏´ i ochot´, by w takà drog´ wyruszyç.
Pomocà okaza∏ si´ udzia∏ w rekolekcjach wielkopostnych, bo jak s∏usznie
twierdzi jedna z naszych parafianek, pani
Iwona, „Rekolekcje to pretekst, aby zastanowiç si´ nad ˝yciem, stosunkiem do Boga, nad tym jak ˝yjemy…”.
W tym roku w naszej parafii g∏osi∏ rekolekcj´ przyjaciel Ojca Proboszcza, ksiàdz
Pawe∏ Pasierbek – jezuita z Opola. Podczas trzech dni, od 11 do 14 marca, próbowa∏, p∏ynàcymi z g∏´bi serca s∏owami
wyprowadziç nas na pustyni´ wewn´trznej zadumy. W´drowaliÊmy, zas∏uchani
w jego nauki, od tajemnicy Osoby Boga,
poprzez problematyk´ grzechu, a˝ do odkrycia bezgranicznej mi∏oÊci objawiajàcej
si´ w cierpieniu krzy˝a.
Pierwszego dnia musieliÊmy zmierzyç
si´ z pozornie „os∏uchanym” tematem
Boga.
Chocia˝ stale o Nim s∏yszymy na kazaniach, czytamy w PiÊmie Âwi´tym, to czy
potrafimy odpowiedzieç sobie na tak
podstawowe pytania: kim jest dla mnie
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Bóg, w którego wierz´? W jakiego Boga
wierz´? Do jakiego Boga si´ modl´? Nazwaç Boga i naszà relacj´ z Nim jest niezwykle trudno, bo przecie˝ Bóg jest niezg∏´bionà tajemnicà, która przekracza nasze mo˝liwoÊci poznania.
W zbli˝eniu si´ do Boga, w odkryciu
choç cz´Êci Jego tajemnicy pomaga modlitwa. Modlitwa to, jak okreÊli∏ to Ojciec
Rekolekcjonista, „rozmowa z Panem Bogiem, o Bogu, w kontekÊcie Pana Boga.”
Grzech jest takà chorobà duszy, która
czyni nas Êlepymi na Boga, dlatego konieczne jest równie˝ czyste serce, lub chocia˝ pragnienie wolnoÊci od przywiàzania
do z∏a.
Bóg przedstawi∏ si´ Moj˝eszowi, ujawniajàc Swoje tajemnicze imi´: „Ja Jestem,
Który Jestem”. Wydaje si´, ˝e odzwierciedla ono wieczny i absolutny charakter Boga, ale wspólna historia Boga i ludzi ukazuje nam bli˝sze okreÊlenie „Ja Jestem
Dla Ciebie”. Bóg objawia si´ w bezgranicznym oddawaniu si´ cz∏owiekowi. Jest

G∏os Pocieszenia

ciàgle z nami, bo nie jest Bogiem miejsc
i zdarzeƒ, ale „Bogiem Abrahama, Izaaka
i Jakuba”, a wi´c Bogiem ludzi. U˝ywajàc
okreÊleƒ dotyczàcych Boga, musimy pami´taç, ˝e sà one bliskie naszym realiom
ludzkim i sà zwiàzane z osobistymi doÊwiadczeniami, stereotypami, mo˝e tak˝e
zranieniami. Warto wi´c co jakiÊ czas
poddawaç na nowo refleksji nasze spojrzenie na Boga.
Prawdziwà próbà naszego myÊlenia
o Bogu staje si´ doÊwiadczenie cierpienia.
Wobec tragedii Bóg wydaje si´ ch∏odny
i daleki, oboj´tny i surowy. Wymagamy
cz´sto od Niego naiwnie, by uczyni∏ nasze ˝ycie beztroskim, wolnym od cierpieƒ. O. Rekolekcjonista sugerowa∏, by
w takich chwilach postawiç sobie przed
oczami osob´ Jezusa Chrystusa, którego
szaleƒcza mi∏oÊç do nas objawia si´ w∏aÊnie w cierpieniu krzy˝a.
Drugiego dnia naszej duchowej w´drówki wkroczyliÊmy na nieprzyjemny temat grzechu. Ojciec Pawe∏ ukaza∏ nam,
jakim dramatem dla Boga i dla nas jest
grzech. Grzech oczarowuje nas tak bardzo, ˝e czyni nas Êlepymi na Bo˝à mi∏oÊç,
sprawia, ˝e nie rozumiemy Boga, odwracamy si´ od Niego, uciekamy, gdy nas szuka.
Naszym najwi´kszym problemem jest
brak poczucia grzechu. Poj´cie dobra i z∏a
jest dziÊ tak rozmyte w nag∏aÊnianej stale
„quasi tolerancji i quasi poszanowaniu cudzych poglàdów”, ˝e gubimy si´, próbujàc
byç „elastyczni”. Ale nie wolno nam zapominaç o grzechu, bo przecie˝ krzy˝,
symbol Bo˝ej mi∏oÊci, jest wynikiem w∏aÊnie grzechu cz∏owieka, odrzuceniem mi∏oÊci.

Ojciec Pawe∏ przypomnia∏ nam tak˝e,
˝e zarówno dobro, jak i z∏o pochodzà
z naszego wn´trza i jesteÊmy za nie odpowiedzialni. Cz´sto wi´c zamiast dobra siejemy z∏o i zara˝amy nim tych, z którymi
si´ spotykamy: naszych bliskich, znajomych albo przypadkowe osoby. Tak wi´c,
konsekwencje grzechu sà zawsze spo∏eczne, bo odnoszà si´ do drugiego cz∏owieka.
Rekolekcjonista ostrzega∏ równie˝, ˝e
zaniedbanie w jednej dziedzinie pociàga
za sobà kolejne potkni´cia i upadki i prowadzi do lawinowego rozprzestrzenienia
si´ grzechu w naszym ˝yciu. Gdy kolejny
raz upadamy, nie powinniÊmy jednak rozpaczaç, lecz zwróciç si´ do Boga, który
stale jest przy nas obecny.
Ostatniego dnia rekolekcji Ojciec Pawe∏
ponownie nak∏ania∏ nas do zadania sobie
pytania: „Kim jest dla mnie Bóg?”, ale
tym razem w kontekÊcie cierpienia. Kiedy
Chrystus zapowiada∏ swojà m´k´, Êwi´ty
Piotr zaprotestowa∏, bo w jego wyobra˝eniach Mesjasz jawi∏ si´ nie jako cichy, pokorny i cierpiàcy, lecz jako silny i zwyci´ski. Czy i my nie mamy pokusy, by dla
w∏asnej wygody, wykreÊliç wolny od krzy˝a obraz Boga? Tymczasem Krzy˝ jest
nieod∏àcznie zwiàzany z chrzeÊcijaƒstwem, z obrazem Boga Kochajàcego. JeÊli z wiarà i ufnoÊcià przyjmiemy Krzy˝,
ujrzymy sens w naszym cierpieniu i znajdziemy radoÊç w pe∏nej realizacji naszego
˝ycia, nieod∏àcznie zwiàzanego tak˝e
z bólem. Trzeba bowiem pami´taç, i˝
w prawdziwej mi∏oÊci jest wiele poÊwi´ceƒ, wyrzeczeƒ, a tak˝e cierpienia…
Szczególnym dope∏nieniem prze˝ywanych rekolekcji by∏a modlitwa prowadzona przez Ojca Paw∏a o 19.30 zamiast nauk
stanowych. Pierwszego dnia skupiliÊmy
si´ na szczegó∏owych rozwa˝aniach s∏ów
modlitwy „Ojcze nasz”, a w kolejnym
dniu, odmawiajàc koronk´ i litani´ do Mi-

∏osierdzia Bo˝ego, zag∏´biliÊmy si´ w medytacji nad mi∏oÊcià Mi∏osiernego Boga.
Parafianie byli pozytywnie zaskoczeni tà
zmianà w standardowym planie rekolekcji. Paƒstwo Maria i Boles∏aw, z czterdziestoletnim sta˝em ma∏˝eƒskim, zwierzyli
mi si´: „To by∏o coÊ innego. Nie takie typowe rekolekcje. Dzi´ki modlitwie jest
wi´ksze skupienie, prze˝ywanie. Cz´sto
nie korzystaliÊmy z nauk stanowych (…),
a taka modlitwa daje bardzo du˝o”. Pani
Ewa by∏a na poczàtku przera˝ona zaplanowanym na 1,5 godziny czasem modlitwy, ale zach´ci∏a jà jej medytacyjna forma. Urzeczona s∏owami p∏ynàcymi z ust
Ojca Paw∏a, przeplatajàcymi si´ z cichym
Êpiewem ∏aciƒskich kanonów wykonywanych przez m∏odzie˝owy zespó∏, wprowadzi∏a si´ w stan g∏´bokiej refleksji. Nie
zauwa˝y∏a, jak szybko minà∏ jej czas sp´dzony w koÊciele. Najbardziej poruszy∏y
jà rozwa˝ania poszczególnych sentencji
modlitwy „Ojcze Nasz”. Przywo∏a∏y
w niej wspomnienia o jej zmar∏ych: ojcu
i teÊciu, o pewnych trudnych zdarzeniach
w jej ˝yciu. Uwa˝a, ˝e taka medytacja pod
przewodnictwem rekolekcjonisty jest dobrym drogowskazem „˝ebyÊmy potrafili
w okreÊlonych sytuacjach znaleêç odpowiednie s∏owa modlitwy, (…) bo modliG∏os Pocieszenia
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surowej ciszy pustyni
twa stawia nas na nogi w trudnych chwilach”. Tak jak i pozostali parafianie, z którymi rozmawia∏am, pani Ewa sàdzi, ˝e
wieczorna modlitwa jest du˝o lepszym
pomys∏em ni˝ nauki stanowe. Pani Jola
zaÊ wr´cz domaga si´:„Wi´cej takich modlitw!!!”
A co sam Ojciec Pawe∏ sàdzi o pomyÊle
umieszczenia takiej wspólnotowej modlitwy w miejsce nauk stanowych?
Uwa˝a je za nieco przestarza∏à form´
ewangelizowania, która nie pasuje do naszych czasów. Nie da si´ dziÊ podzieliç parafian na jednorodne grupy, gdy˝ w ka˝dej
z nich znajdziemy takie przypadki, które
wymagajà indywidualnego rozpatrzenia.
Na przyk∏ad ju˝ w samej grupie m´˝czyzn
odnajdujemy trzydziestolatków i szeÊçdziesi´ciolatków, kawalerów, tych ˝yjàcych
w ma∏˝eƒstwie i tych w zwiàzkach niesakramentalnych. W jego opolskiej parafii
ju˝ od dawna nie ma zwyczaju g∏oszenia
nauk stanowych. Za sprawà naszego Proboszcza i Rady Parafialnej i my zrezygnowaliÊmy z tradycyjnych nauk, by zastàpiç
je modlitwà. Ojcu Paw∏owi od razu to si´
spodoba∏o i ch´tnie przygotowa∏ teksty
rozwa˝aƒ. MyÊli bowiem, ˝e „coÊ, co jest
us∏yszane, a potem przemodlone dzia∏a ze
zdwojonà si∏à”.
cd. na str. 8
7

BLACK K

Sam, jak mówi,„jest pod wra˝eniem
Bo˝ego Mi∏osierdzia”, ch´tnie modli si´
koronkà i litanià do Mi∏osierdzia Bo˝ego, zaÊ w jego parafii prowadzone sà regularne nabo˝eƒstwa do Bo˝ego Mi∏osierdzia.
Uda∏o mi si´ zatrzymaç Ojca Rekolekcjonist´ na troch´ d∏u˝szà rozmow´.
Zdradzi∏ mi, ˝e zna si´ z o. Wojciechem
Zió∏kiem ju˝ 20 lat. Pami´tajà si´ jeszcze
ze studiów w Krakowie. Nasz Proboszcz
jest troch´ od niego starszy. Ich ogromna przyjaêƒ zacz´∏a si´ w 1998 roku od
wspó∏pracy w Duszpasterstwie Akademickim w Opolu. To by∏a pierwsza powa˝na praca Ojca Paw∏a. WczeÊniej pracowa∏ przez rok jako wikary, teraz mia∏
zostaç pomocnikiem ojca Wojtka – dyrektora Domu Duszpasterstwa Akademickiego. Przyznaje, ˝e wiele nauczy∏ si´
od naszego Proboszcza, który by∏ dla
niego „przewodnikiem w nowoÊci”.
Twierdzi, ˝e po∏àczy∏o ich du˝e poczucie
humoru, wspólne zapatrywanie na Êwiat,
poglàdy, a tak˝e podobne wspomnienia
domu rodzinnego.
We Wroc∏awiu jest tak d∏ugo po raz
pierwszy. WczeÊniej wpada∏ tylko na par´ godzin, by coÊ za∏atwiç. Do tej pory
nie pozna∏ miasta, ale zachwyca si´ ludêmi. Zauwa˝y∏ ogromnà ˝yczliwoÊç, zas∏uchanie, oddanie naszych parafian. Jest
pod wra˝eniem tego jak w∏àczyliÊmy si´
duchowo i finansowo w realizacj´ odwa˝nych pomys∏ów Ojca Proboszcza: „
To nie jest do zrobienia bez zaufania
i odzewu ludzi”.
Jak wszyscy zauwa˝yliÊmy podczas
g∏oszonych przez niego nauk, Ojciec Pawe∏ jest osobà pe∏nà ekspresji, otwartà
i niesamowicie sympatycznà. Opowiada
wi´c ch´tnie, mówi du˝o, g∏oÊno i interesujàco. Twierdzi, ˝e jest to jak najbardziej naturalne i zwiàzane z jego cholerycznym temperamentem. Przyznaje te˝:
„Bardzo lubi´ mówiç. Kiedy mówi´, mówi´ o tym, czym ˝yj´”. Korzysta zwykle
z materia∏ów pomocniczych, ale sà one
dla niego jedynie inspiracjà. Nigdy nie
czyta i mo˝e w∏aÊnie dlatego jest taki autentyczny i potrafi wciàgnàç s∏uchacza
w swojà opowieÊç, jak w jakàÊ niesamowità przygod´.
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KoÊció∏ Domowy
Dzi´ki ˝yczliwoÊci o. Proboszcza Wojciecha Zió∏ka 17 marca 2007 r. nasza
parafia
by∏a
gospodarzem
rejonowego dnia wspólnoty Ruchu
Âwiat∏o-˚ycie.

„Nie potrafi∏bym przeczytaç kazania, bo
wstydzi∏bym si´, ˝e nie wyp∏ywa z mojego
serca” – wyznaje. SzczeroÊç i bazowanie na
w∏asnych doÊwiadczeniach sà dla niego tak
wa˝ne, ˝e nie obawia si´ nawet przyznawaç
do pope∏nionych b∏´dów: „Nie boj´ si´
mówiç, ˝e w czymÊ nie domagam, bo g∏´boko wierz´, ˝e naoko∏o sà tacy sami ludzie
jak ja.(…) Ja te˝ musz´ si´ uczyç, ˝e mi∏oÊç
to cierpienie”.
Kiedy na koniec prosz´ go o rad´, co
zrobiç, by nie zapomnieç tych rekolekcji,
mówi : „I tak zapomnimy te kazania. Nie
w tym rzecz. Wa˝ne by zapami´taç jednà
myÊl – niekoniecznie t´ wypowiedzianà
przez rekolekcjonist´, ale t´, która zrodzi∏a
si´ z zainspirowania konferencjà”. Potem
nale˝y próbowaç realizowaç w swoim ˝yciu
t´ myÊl, ale nie zniech´caç si´ upadkami,
niepowodzeniami.
W´drówka przez pustyni´ jeszcze nie dobieg∏a do koƒca. Byç mo˝e b´dziemy powracaç na pustyni´ ciszy i refleksji jeszcze
wiele razy w ˝yciu. Niejeden raz jeszcze
upadniemy, zwàtpimy, stracimy si∏y, a mo˝e
i ufnoÊç… Wyruszymy wi´c ponownie na
poszukiwanie Boga. Kolejny raz ulegniemy
pragnieniu zmiany i pójdziemy szukaç èród∏a… Potem znowu je zgubimy….
W chwili zniech´cenia przypomnijmy sobie
s∏owa Ojca Paw∏a, dla którego najwa˝niejsze jest samo pragnienie zmiany: „Grzech
jest rzeczà ludzkà, lecz pozostawanie
w grzechu jest rzeczà szataƒskà”.
G∏os Pocieszenia

GoÊciliÊmy u siebie wspólnoty z parafii: Êw.
Anny, Êw. Karola Boromeusza, Êw. Augustyna
oraz Âwi´tej Trójcy. Wi´kszoÊç obecnych stanowi∏y rodziny KoÊcio∏a Domowego. Opiekà
nad realizacjà programu spotkania zajmowa∏
si´ o. Jakub Cebula. Dzi´ki jego pomocy mogliÊmy godnie przyjàç naszych goÊci odpowiednio przygotowujàc salki i kawiarenk´.
W salce nad kawiarenkà odby∏o si´ nabo˝eƒstwo ewangelizacyjne, któremu przewodniczy∏ franciszkanin, o. Wies∏aw Grabski. S∏owo
wst´pne przygotowa∏ nasz o. Jakub. W czasie
tego nabo˝eƒstwa odby∏o si´ „czytanie”
Ewangelii obrazem filmu „Jezus”, wys∏uchaliÊmy nauki o. Wies∏awa oraz Êwiadectwa Ali
i Staszka. Po nabo˝eƒstwie, w kawiarence,
mogliÊmy si´ cieszyç spotkaniem i ubogacaç
wiarà. Spotkanie to uÊwietni∏a obecnoÊç naszego o. Proboszcza. Punktem kulminacyjnym spotkania by∏a modlitwa przed NajÊwi´tszym Sakramentem oraz Eucharystia w dolnej kaplicy pod przewodnictwem kapucyna, o.
Adama Wróbla, który w homilii, rozwa˝ajàc
s∏owa Ewangelii, mówi∏ o postawach osób we
wspólnocie. Mamy nadziej´, ˝e prze˝yty dzieƒ
wspólnoty przyniós∏ dobre owoce jego
uczestnikom. Pragniemy jeszcze raz podzi´kowaç ojcom: Adamowi, Jakubowi i Wies∏awowi za wspania∏e przeprowadzenie nauk.
Dla wyjaÊnienia dodajmy jeszcze, ˝e KoÊció∏
Domowy jest ga∏´zià ruchu Âwiat∏o-˚ycie, za∏o˝onego przez s∏ug´ Bo˝ego, ks. Franciszka
Blachnickiego. Podstawowà strukturà tego ruchu jest kràg, w którego sk∏ad wchodzi kilka
rodzin (od 3 do 7). Celem ruchu jest prowadzenie ma∏˝eƒstw do coraz dojrzalszego ˝ycia
chrzeÊcijaƒskiego. Do jego realizacji ma s∏u˝yç wzajemna pomoc rodzin kr´gu we wspieraniu tego rozwoju, wspólna formacja, dyskusje i zaanga˝owanie w ˝ycie parafii. Ma∏˝eƒstwa zainteresowane szerszà informacjà lub
wstàpieniem do kr´gu rodzin mogà si´ zg∏aszaç do Ali i Staszka Nykiel (tel. kom.
512901134), ojca Proboszcza, mogà równie˝
szukaç informacji o ruchu w internecie (np.
www.wroclaw.oaza.org.pl).
Ala i Stanis∏aw NYKIELOWIE
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Moje zmartwychwstanie w Al-Anon
Zbli˝ajà si´ moje kolejne Êwi´ta z Al-Anon. Âwi´ta wa˝ne nie tylko w aspekcie naszej wiary. Po
raz kolejny uzmys∏awiam sobie, jak wiele da∏ mi Al-Anon. Wielokrotnie podnosi∏am si´ po to, ˝eby za chwil´ znowu upaÊç, jak Chrystus w drodze na Golgot´. Al-Anonki, jak Szymon z Cyreny
pomagajà mi nieÊç mój krzy˝ – powstaç, otrzepaç si´ z brudów wyzwisk i ruszyç naprzód, w dalszà drog´. A bywa trudno, nawet bardzo trudno.
Zresztà – z moim pijanym m´˝em
i tym, co w pijackich amokach wykrzykiwa∏ – gdzie mog∏am pójÊç? Upada∏am
coraz ni˝ej i ni˝ej, a˝ wreszcie okaza∏o
si´, ˝e dotkn´∏am dna – w sensie fizycznym i psychicznym. Coraz bardziej pogarszajàca si´ sytuacja doprowadzi∏a
mnie do tego, ˝e sama nie potrafi∏am racjonalnie myÊleç, nie wiedzia∏am co jest
dobre, a co z∏e dla mnie i mojej rodziny.
Nie mia∏am si∏y nic robiç – nie widzia∏am w tym ˝adnego sensu, bo w opinii
mojego m´˝a wszystko, co robi∏am by∏o
z∏e, niedobre i najgorsze. A ja by∏am tà
najgorszà z najgorszych, podczas gdy
mój Êmierdzàcy alkoholem mà˝ uwa˝a∏
siebie za „pana nad panami”. Nie umia∏am i nie chcia∏am zadbaç o dzieci – nawet to nie mia∏o dla mnie sensu. Mój
mà˝, pijany od wielu lat, doprowadzi∏
mnie na samo dno. ˚ycie w rozpaczy, samotnoÊci, beznadziei, to umieranie. To
Êmierç!
Co mia∏am zrobiç z tym „˝yciem”,
które ju˝ ˝yciem nie by∏o? Znajomi
i przyjaciele odwrócili si´ ode mnie – nie
interesowa∏y ich moje problemy, a od
rodziny ze strony m´˝a s∏ysza∏am niejednokrotnie, ˝e „jak ch∏op pracuje, to
i wypiç mo˝e. Przecie˝ to nic z∏ego.”
Owszem, alkohol jest dla ludzi, ale
wszystko powinno mieç swój umiar.
A mój mà˝ pi∏ nawet przez trzy miesiàce
– dzieƒ w dzieƒ. Po tych trzech miesiàcach robi∏ sobie tydzieƒ przerwy, dla regeneracji organizmu, i znów pi∏ kilka
miesi´cy. Przesta∏ ∏o˝yç na dom, lecz jego liczna rodzina nie przyjmowa∏a tego
do wiadomoÊci. Mia∏am co prawda
wsparcie w swoim rodzeƒstwie, lecz oni

mieszkali daleko, wi´c nawet porozumiewanie si´ z nimi by∏o trudne. Zanim
doszed∏ list, to sprawy w nim poruszone
by∏y ju˝ ma∏o aktualne. Telefon by∏, ale
niestety, ze wzgl´du na brak funduszy
nawet na jedzenie, nie mog∏am pozwoliç
sobie na ˝alenie si´ komukolwiek. By∏am odarta ze wszystkiego, zdeptana
i wdeptana. Ju˝ nawet nie mia∏am si∏y
wo∏aç o pomoc. Nie chcia∏am.
Kilka lat temu goÊci∏am w swoim domu ksi´dza. Przy herbacie rozmawialiÊmy o moim ˝yciu. Ksiàdz poleci∏ mi
obejrzenie „Pasji” Mela Gibsona. Kiedy
go oglàda∏am – cierpia∏am. UÊwiadomi∏am sobie wówczas, jak bardzo moje ˝ycie podobne jest do m´ki Chrystusa.
Przecie˝ wyparli si´ mnie wszyscy, udajàc, ˝e nic si´ nie dzieje. Mia∏am nawet
swoich Judaszy i w efekcie zosta∏am sama – zagubiona i zap∏akana. Mo˝e nie
powinnam porównywaç swojego ˝ycia
do m´ki Jezusa… Jednak˝e, podobnie,
jak dla Chrystusa Jego krzy˝ – mój krzy˝
by∏ i dla mnie za ci´˝ki. By∏o mi coraz
ci´˝ej.
Ale zdarzy∏ si´ cud. Trafi∏am na Al-Anon i tam zacz´∏am powoli podnosiç
si´ od dna. OczywiÊcie cz´sto upada∏am
ponownie, ale wstawa∏am. Nauczy∏am
si´ s∏uchaç ludzi, nawet alkoholika, który te˝ mia∏ swoje racje. W Al-Anon jestem ju˝ par´ ∏adnych lat i zauwa˝am, ˝e
nie ma tamtej bezsilnej, bezwolnej, zrozpaczonej kobiety. Umiem zawalczyç
o swoje. Zmartwychwsta∏am. Zmartwychwsta∏am w Al-Anon.
Chwa∏a Bogu, ˝e istniejà takie wspólnoty, bo ratujà wiele istnieƒ ludzkich
i przy okazji uczà kochaç – Boga, siebie,
G∏os Pocieszenia

drugiego cz∏owieka, pijanego cz∏onka
rodziny – po prostu kochaç wszystko, co
nas otacza. Zapyta ktoÊ, czy mo˝na kochaç pijanego m´˝a, który wyrzàdzi∏
mnie i mojej rodzinie tak wiele krzywd.
Z ca∏ym przekonaniem odpowiem, ˝e
mo˝na! Mi∏oÊcià màdrà, która – wierz´
w to ca∏ym sercem – zaprowadzi mojego
m´˝a – alkoholika, na drog´ trzeêwoÊci.
W grupie Al-Anon uczymy si´ od siebie, jak ˝yç i pokonywaç problemy. ˚ycie z cz∏owiekiem uzale˝nionym od alkoholu jest trudne, jest po prostu inne,
ale mo˝na si´ nim cieszyç – wierzcie mi!
I dziÊ wiem, ˝e to nie ja mam problem,
ale mój uzale˝niony mà˝. Wiem te˝, ˝e
nie mam mocy rozwiàzaç tego problemu
za mojego m´˝a, ale mog´ mu w tym
pomóc. Ja i ca∏a nasza rodzina mo˝emy
mu pomóc – ale to on musi tego
chcieç…
JeÊli w Twojej rodzinie jest ktoÊ uzale˝niony od alkoholu – przyjdê do nas.
Spróbuj, nie masz nic do stracenia.
U nas niewa˝ne sà stroje, zasobnoÊç
portfela czy dobry nastrój. W Al-Anon
nikt nie zbanalizuje Twoich problemów.
JesteÊ nam potrzebny/a. Z Twoim smutkiem, rozterkà i ∏zami. U nas na Twoich
ustach zagoÊci uÊmiech. W Al-Anon zobaczysz, ˝e nie jesteÊ sam/a ze swoimi
problemami. Dlatego apeluj´ do Ciebie
– przyjdê, a byç mo˝e i Ty u nas zmartwychwstaniesz.
Dzi´ki uprzejmoÊci naszego o. Proboszcza spotykamy si´ w ka˝dy poniedzia∏ek o godz. 17 w domu katechetycznym w ogrodzie.
Al-Anonka
Kontakt mailowy: alanon@tlen.pl
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Rak mieszkajàcy na drzewie

Na poczàtku Wielkiego Postu przy wielu koÊcio∏ach naszego miasta wywieszono du˝e, ale troch´
dziwne afisze. Przedstawiono bowiem na nich scen´, absurdalnà nigdzie w przyrodzie nie spotykanà: raka, który zamieszka∏ na drzewie palmy. Napisy umieszczone obok tego dziwnego mal owid∏a by∏y równie˝ nieco tajemnicze.
Z afisza mogliÊmy bowiem si´ dowiedzieç, ˝e w parafii Êw. Klemensa Dworzaka we Wroc∏awiu odbywa si´ REDDITIO SYMBOLI. Kto zna∏ ∏acin´ ten sobie przet∏umaczy∏, ˝e oznacza to: ODDANIE (ZWRÓCENIE) SYMBOLU,
ale i tak brzmia∏o to jakoÊ tajemniczo
i nie by∏o ca∏kiem zrozumia∏e.
Troch´ wi´cej mo˝na dowiedzieç si´
z dalszej cz´Êci afisza. Mo˝na na nim
przeczytaç, ˝e chodzi o uroczyste wyznanie wiary, które dwa razy w tygodniu,
podczas nieszporów przez ca∏y Wielki
Post, sk∏adaç b´dzie pierwsza wspólnota
neokatechumenalna z parafii Êw. Klemensa Dworzaka we Wroc∏awiu i ˝e na te
nieszpory zaprasza si´ wszystkich ch´tnych.
Dlaczego jednak mieliby si´ tym zainteresowaç cz∏onkowie innych parafii?
Dla wielu mieszkaƒców Wroc∏awia nazwa „wspólnoty neokatechumenalne" nie
jest obca. Pierwsze takie wspólnoty powsta∏y bowiem 1984 roku w koÊciele Êw.
El˝biety przy ulicy Grabiszyƒskiej. Teraz
sà tak˝e przy parafii Êw. Augustyna na ul.
Sudeckiej, Êw. Franciszka na ul. Borowskiej, Êw. Antoniego na ul. Miko∏aja,
Chrystusa Króla na ul. Zachodniej, równie˝ w Wo∏owie i Brzegu Dolnym, no
i oczywiÊcie przy naszej parafii Êw. Klemensa Dworzaka na Alei Pracy.
Mo˝e warto jednak przypomnieç, ˝e do
wspólnot neokatechumenalnych nale˝à
ludzie, którzy zobaczyli, ˝e ich wiara jest
niedojrza∏a i niekonsekwentna, ˝e ich codzienne post´powanie nie bardzo pasuje
do tego, o czym mówi Ewangelia. Zapragn´li wi´c usunàç ten rozdêwi´k mi´dzy
ich wiarà i ˝yciem. Zrozumieli bowiem,
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˝e rozdêwi´k ten istnieje dlatego, ˝e nie
rozwin´∏a si´ w nich ∏aska chrztu Êwi´tego, ˝e cudowny dar tego sakramentu nie
wydaje w ich ˝yciu w∏aÊciwych owoców.
Rozpocz´li wi´c we wspólnocie drog´
prowadzàcà ich do autentycznej dojrza∏oÊci w wierze. Jest to Droga Neokatechumenalna, bo podczas podà˝ania tà
drogà cz∏onkowie wspólnot przechodzà
formacj´ duchowà wzorowanà na staro˝ytnej instytucji katechumenatu. Tam by∏
katechumenat przed chrztem, tutaj zaÊ
po chrzcie, ale zawsze chodzi∏o i chodzi
o to, by dojrzewaç w wierze, ˝eby ta wiara zacz´∏a wydawaç dobre owoce. Podobnie jak staro˝ytny katechumenat, droga
neokatechumenalna trwa wiele lat i prowadzi przez wiele etapów. Jednym z tych
etapów jest w∏aÊnie „REDDITIO”.
Cztery lata wczeÊniej wspólnota ta prze˝ywa∏a etap zwany TRADITO SYMBOLI.
Wtedy przyby∏a do nich starsza na drodze wiary wspólnota i w obecnoÊci ksi´dza
biskupa pokaza∏a braciom i siostrom ze
wspólnoty symbol wiary, czyli znany nam
z pacierza „Sk∏ad Apostolski", a wi´c
„Wierz´ w Boga Ojca Wszechmogàcego..." Wspólnota podczas swoich cotygodniowych spotkaƒ liturgicznych szczegó∏owo studiowa∏a poszczególne prawdy
wiary zawarte w „Sk∏adzie Apostolskim".
Bracia i siostry z tej wspólnoty, po dwie
osoby, odwiedzali te˝ domy ludzi mieszkajàcych na terenie naszej parafii i próbowali
obwieszczaç im to czego sami doÊwiadczyli, ˝e Bóg ich kocha, ˝e Jezus zmartwychwsta∏y ˝yje w swoim KoÊciele i ma moc
nad wszystkim, co nas niszczy i zabija i ˝e
oni tego w swoim ˝yciu doÊwiadczyli.
G∏os Pocieszenia

Teraz w obrz´dach REDDITIO SYMBOLI ci sami bracia i siostry niejako oddajà, zwracajà KoÊcio∏owi otrzymany
przedtem symbol wiary. Jest on jednak
ubogacony przez ich osobiste doÊwiadczenie. Jest to troch´ podobne do opisanego w Ewangelii post´powania s∏ug,
którzy dostali od swego pana talenty, obracali nimi, a kiedy pan powróci∏ z podró˝y zwrócili tych talentów dwa razy wi´cej
ni˝ dostali (zob. Mt 25,14-30).
No dobrze – powie ktoÊ – ale co wspólnego z tym wszystkim ma rak mieszkajàcy na drzewie? Dok∏adniej mówiàc, nie
chodzi tu o naszego poczciwego raka, ale
o kraba, zwanego langustà. Wizerunek
langusty mieszkajàcej wÊród ga∏´zi drzewa palmowego stanowi cz´Êç pi´knej mozaiki zdobiàcej staro˝ytny (IV w.) koÊció∏
we w∏oskiej miejscowoÊci Akwilea. Zrozumienie sensu tego dziwnego wizerunku
u∏atwia tekst Pisma Êw. umieszczony tak˝e na afiszu zapraszajàcym na „redditio":
„Ziemne stworzenia zamienia∏y si´
w wodne, a wodne na làd wychodzi∏y."
(Mdr 19,19).
Autor tego tekstu mia∏ na myÊli wielkie
dzie∏a Bo˝e, których Êwiadkami byli Izraelici wychodzàcy z niewoli egipskiej. Widzieli bowiem jak wodne stworzenia (˝aby) wysz∏y na làd, by staç si´ jednà z plag,
jakie Bóg zes∏a∏ na Egipcjan, gdy nie
chcieli wypuÊciç Izraelitów ze swego kraju. Widzieli te˝ jak ziemne stworzenia,
czyli ich byd∏o i trzody zamienia∏y si´ niejako w wodne, gdy˝ przechodzi∏y przez
wody Morza Czerwonego, które Bóg
otworzy∏ przed swoim ludem.
Langusta mieszkajàca na palmie – symbol rzeczy niemo˝liwej – ma oznaczaç, ˝e
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dzi´ki wierze dla cz∏owieka stajà si´ rzeczywistoÊcià rzeczy po ludzku niemo˝liwe. Dojrza∏y w wierze chrzeÊcijan na codzieƒ bowiem doÊwiadcza, ˝e dzi´ki mocy Bo˝ej staje si´ on zdolny do czynów,
które przekraczajà jego czysto ludzkie
mo˝liwoÊci, takich jak np. mi∏owanie nieprzyjació∏, przebaczenie swoim wrogom,
nadstawianie drugiego policzka, gdy mnie
ktoÊ uderzy w jeden, a wi´c przyjmowanie
postaw, których Chrystus oczekuje od
swoich uczniów, a zw∏aszcza tych, które
opisuje Kazanie na Górze (zob. Mt 5,17,29).
CzegoÊ takiego zacz´li doÊwiadczaç
bracia i siostry z naszej wspólnoty neokatechumenalnej i o tym mówià w czasie
swojego „redditio". Zanim wi´c publicznie i uroczyÊcie wypowiadajà prawdy wiary zawarte w „Sk∏adzie Apostolskim",
mówià o swoich doÊwiadczeniach ˝yciowych, w których zobaczyli moc Bo˝à
obecnà w ich ˝yciu, i na podstawie których mogà powiedzieç nie tylko, ˝e wierzà w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa,
w Êwi´ty KoÊció∏ powszechny itd. ale
mogà te˝ powiedzieç dlaczego w to
wszystko wierzà. Tym swoim doÊwiadczeniem wiary dzielà si´ z innymi, by okazaç Bogu wdzi´cznoÊç za wielkie rzeczy,
które w ich ˝yciu uczyni∏, aby oddaç Mu
publicznie chwa∏´, a tak˝e pami´tajàc
o tym, ˝e Chrystus powiedzia∏: „Kto si´
przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna si´
i Syn Cz∏owieczy do niego wobec anio∏ów Bo˝ych" (¸k 12,8-9). Podczas jednego wieczoru zwykle mówi w ten sposób
5-6 cz∏onków wspólnoty, ci których
ksiàdz celebrujàcy nieszpory, na dany
dzieƒ wylosowa∏. OczywiÊcie ich „redditio" musia∏o si´ z koniecznoÊci ograniczyç do zaledwie kilku minut. MyÊl´, ˝e
przynajmniej niektórzy z tych braci
i sióstr neokatechumenów mogliby
w swoim „redditio" powiedzieç tyle, i˝
wystarcza∏oby to na zape∏nienie ca∏ej
ksià˝ki, tak jak to zrobi∏ np. Êw. Augustyn.
Jego „Wyznania" sà przecie˝ w∏aÊciwie
rozszerzonym „redditio". Mo˝emy
w tych „Wyznaniach" znaleêç tak˝e histori´ zwiàzanà z „redditio" pewnego
s∏ynnego w owym czasie Rzymie, filozo-

fa. W swoim sercu nawróci∏ si´ on na
chrzeÊcijaƒstwo, nie mia∏ jednak odwagi
przyznaç si´ do tego publicznie, aby nie
naraziç si´ na wyÊmianie i szykany Êrodowiska, w którym przedtem g∏osi∏ swoje
poglàdy przeciwne chrzeÊcijaƒstwu.
W pewnym momencie jednak zdecydowa∏ si´ i powiedzia∏: „Chodêmy do KoÊcio∏a, chc´ zostaç chrzeÊcijaninem". Jego „redditio" wywo∏a∏o zarówno wielkie
zdumienie, jak i wielkà radoÊç wÊród
zgromadzonych s∏uchaczy.
Dla niektórych braci i sióstr ze wspólnoty ju˝ samo wystàpienie publiczne
w koÊciele i mówienie o swoich doÊwiadczeniach zwiàzanych z wiarà, to ˝e byli
do tego zdolni, by∏o znakiem, ˝e Bóg potrafi uzdolniç ich do rzeczy, które wydawa∏y si´ im przedtem niemo˝liwe. Inni
mówili te˝ o wielkiej mocy jakà Bóg okaza∏ w ich ˝yciu odbudowujàc ich zniszczone ma∏˝eƒstwo, albo umo˝liwiajàc
spokojne otwarcie si´ na przyj´cie kolejnego dziecka, czy te˝ uzdalniajàc do
przebaczania ludziom, z którymi od wielu lat ˝yli w niezgodzie. Wszyscy te˝ mówili o doÊwiadczeniu wielkiego mi∏osierdzia Bo˝ego nawet wtedy, gdy mieli naprawd´ powa˝ne grzechy. Obrz´dy „redditio" koƒczà si´ tym, ˝e wszyscy, którzy
z∏o˝yli publiczne wyznanie swojej wiary,
w Niedziel´ Palmowà otrzymujà wielkie
ga∏´zie prawdziwych palm. Trzymajàc
w r´kach palmy bracia i siostry ze wspólG∏os Pocieszenia

noty uczestniczà w procesji, a potem
podczas Mszy Êw. uroczyÊcie Êpiewajà
„Wierz´ w Boga...". Po powrocie do domu zawieszajà je nad drzwiami swoich
mieszkaƒ, co jest znakiem, ˝e mieszkaƒcy
tego domu wierzà w ˝ycie wieczne i spodziewajà si´ cieszyç jego pe∏nià w niebie.
Palmy te oznaczajà tak˝e gotowoÊç wyznawania wiary nawet wtedy, gdy b´dzie
to wymaga∏o nara˝enia si´ na przeÊladowania a nawet na Êmierç m´czeƒskà.
OczywiÊcie cz∏onkowie wspólnoty zdajà sobie spraw´, ˝e postawy, które wyra˝a
chodzenie z palmà i umieszczenie jej na
drzwiach mieszkania, nie sà postawami
mo˝liwymi do osiàgni´cia w oparciu tylko o w∏asne ludzkie si∏y. Rozumiejà dobrze, ˝e zachowanie tych postaw,
a zw∏aszcza gotowoÊç poÊwi´cenia ˝ycia
za wiar´ w Chrystusa, jest dla nich tak samo niemo˝liwe jak niemo˝liwe jest, by
langusta – krab morski – zamieszka∏ na
drzewie. Majà jednak w pami´ci swój obrz´d „redditio", gdy z ust przedstawiciela
KoÊcio∏a us∏yszeli wypowiedzianà nad nimi modlitw´: „Duch Âwi´ty niechaj ci´
podtrzymuje i wspomaga, gdy b´dziesz
dawa∏ Êwiadectwo swojej wiary w Pana
naszego Jezusa Chrystusa, abyÊ móg∏
osiàgnàç palm´ zwyci´stwa, którà jest ˝ycie wieczne". W oparciu o takà moc
wszystko jest mo˝liwe, nawet coÊ tak
dziwnego jak zamieszkanie raka na drzewie.
Opracowa∏ Jacek SOSNA
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Dzieƒ Chorego
24 lutego, z racji obchodzonego corocznie
w KoÊciele Âwiatowego Dnia Chorego zosta∏a
w górnym koÊciele o godz. 15 odprawiona uroczysta Msza Êw. dla chorych. Licznie zgromadzeni wierni, po których w wielu przypadkach
widaç by∏o, i˝ przyjÊcie do koÊcio∏a kosztowa∏o
sporo wysi∏ku, uczestniczàc w Eucharystii wys∏uchali homilii o. Proboszcza, który zasugerowa∏, ˝e staroÊç mo˝na odebraç jako szans´ wejÊcia w sytuacj´ i niedol´ innych, ˝e Pan Bóg doÊwiadcza nas czasami chorobà, by nas uwra˝liwiç na ból i cierpienie innych. A tym, którzy dla
siebie nie widzà ju˝ szansy na uzdrowienie czy to
fizyczne, czy to duchowe, przypomnia∏, ˝e nie sà
sami, ˝e Pan Jezus przyszed∏ w∏aÊnie do tych,
którzy sà chorzy, „którzy si´ êle majà” i do ka˝dego, nawet najbardziej chorego, zagubionego
i zamkni´tego mówi: „nie przejmuj si´ swoimi
s∏aboÊciami i niedoskona∏oÊciami i pójdê za
Mnà – Ja ci´ ulecz´”. Po homilii nasi duszpasterze wyszli przed o∏tarz i wyciàgnàwszy r´ce nad
ludem, modlili si´ o uzdrowienie wszelkich chorób i dolegliwoÊci zgromadzonych wiernych.
Nast´pnie, przechodzàc wzd∏u˝ koÊcio∏a,
wszystkim ch´tnym udzielili sakramentu namaszczenia. Po Mszy Êw. zebrani uczestniczyli
w krótkim nabo˝eƒstwie eucharystycznym zakoƒczonym indywidualnym b∏ogos∏awieƒstwem
NajÊwi´tszym Sakramentem (o. Proboszcz szed∏
wzd∏u˝ koÊcio∏a i ka˝dego z osobna monstrancjà b∏ogos∏awi∏). Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w uroczystej liturgii z okazji Dnia Chorego by∏o to niesamowite prze˝ycie bliskoÊci Pana
Jezusa – lekarza cia∏ i dusz.
Agapa
14 marca, w wigili´ wspomnienia Êw. Klemensa Dworzaka, po koƒczàcej rekolekcje Mszy Êw.
o godz. 18.00 rozpocz´liÊmy Êwi´towanie naszego parafialnego odpustu. Wszyscy zostali zaproszeni do odmalowanego i wysprzàtanego dzieƒ
wczeÊniej wysi∏kiem m.in. m∏odzie˝y, cz∏onków
Wspólnoty Neokatechumenalnej i Rady Parafialnej, domu katechetycznego, gdzie mogli skorzystaç, w kilku salkach zastawionymi sto∏ami, ze
Êwiàtecznego pocz´stunku. Mo˝na by∏o zjeÊç
coÊ na ciep∏o (ry˝ z dwoma rodzajami mi´snych
sosów przygotowa∏a firma kateringowa) i os∏o16

dziç sobie ˝ycie przyniesionymi przez parafian
ciastami. A do tego wszystkiego by∏a kawa, herbata i owoce, o które zadbali cz∏onkowie Rady
Parafialnej i za∏oga naszej parafialnej Kawiarenki. O tym, ˝e by∏o to wspólne Êwi´towanie
Êwiadczà dziesiàtki upieczonych i przyniesionych przez parafian ciast. Mo˝na je by∏o sk∏adaç
na plebanii, przez ca∏à Êrod´. Wspólne „goszczenie si´” trwa∏o ponad 1,5 godziny. Mo˝na by∏o porozmawiaç „na ˝ywo” z o. Rekolekcjonistà,
„zahaczyç” o. Proboszcza i nawet zagraç w pi∏karzyki z o. Tabisiem w sali m∏odzie˝owej.
A i kontakty mi´dzyludzkie wiele zyska∏y na tym
spotkaniu, bo mieli mo˝noÊç bli˝szego poznania
ludzie, którzy widujà si´ tylko od czasu do czasu
w koÊciele czy na ulicy. Wszyscy zapytani o pomys∏ tego typu spotkaƒ i panujàcà atmosfer´,
byli zachwyceni. Pani Ewa przyzna∏a: „Jestem
drugi raz. Ch´tnie przysz∏am. Namówi∏am znajomych. Takie spotkania sà wskazane, bo wzrokowo si´ poznajemy. Ciàgle brakuje rozmów…Ale wa˝ne, ˝e teraz parafianie b´dà rozpoznawani”. Pani Jola jest „zachwycona”. PodkreÊla, ˝e „odkàd naszà parafi´ prowadzi nowy
Ksiàdz Proboszcz, jest to zupe∏nie inna parafia:
wi´ksza wspólnota, wi´ksza wi´ê. Czuje si´ to
tak˝e przy takich spotkaniach przy ciastku”.
Paƒstwo Maria i Boles∏aw szczerze uÊmiechajà
si´: „Jest przyjemnie, ˝e parafianie mogà przyjÊç,
razem integrowaç si´.” Tak wi´c Êwi´to by∏o
chyba udane, bo przy wyjÊciu mo˝na by∏o zobaczyç same zadowolone twarze, a i ÊwiadomoÊç
tego, ˝e, jak to jeszcze pods∏uchaliÊmy w jednej
z rozmów: „w tej parafii z g∏odu nie zginiemy” te˝
Êwiadczy o umocnieniu mi´dzyludzkich wi´zi.

Odpust
15 marca, w czwartek, w liturgiczne wspomnienie Êw. Klemensa Marii Dworzaka, obchodziliÊmy odpust – Êwi´to naszej wspólnoty parafialnej. Uroczysta suma odpustowa zosta∏a odprawiona o godz. 18.00. Podczas uroczystej
Mszy Êw. zarówno g∏ówny celebrans, ks. wicedziekan Andrzej Dzie∏ak, jak i g∏oszàcy homili´
nasz niedawny rekolekcjonista, ks. Pawe∏ Pasierbek, cz´sto nawiàzywali do postaci Êw. Klemensa Dworzaka (Hofbauera), patrona naszego koÊcio∏a i parafii. Mówili o jego przemo˝nej ch´ci
zostania ksi´dzem, ch´ci, która musia∏a pokonaç
G∏os Pocieszenia

wiele przeciwnoÊci ˝yciowych; wspominali
o Êwiadectwie jego ˝ycia, które wyra˝a∏o si´
w budowaniu przytu∏ków dla upad∏ych kobiet,
trosce o ubogich i misyjnej pracy wÊród tych
wszystkich, którzy, pomimo, ˝e ochrzczeni – ˝yli jakby czasami o Bo˝ych przykazaniach w ogóle
nie s∏yszeli. O. Pasierbek nawiàza∏ te˝ do aktualnych problemów, jakimi w ostatnich dniach ˝yjà
media, mówiàc, ˝e nie wystarczy zadekretowaç
przestrzegania jakichÊ przepisów – prawdy, do
których si´ one odnoszà nie mogà byç narzucone
– one powinny wynikaç z naszej mi∏oÊci do Boga
i cz∏owieka. Na zakoƒczenie Mszy Êw. o. Proboszcz serdecznie podzi´kowa∏ wszystkim parafianom za ˝ywe Êwiadectwo wiary i jednoÊci okazane podczas rekolekcji wielkopostnych i uroczystoÊci odpustowych. Powiedzia∏, m.in. i˝ udzia∏
parafian w rekolekcjach i tak liczne przyst´powanie do sakramentów Êwi´tych to dla duszpasterzy
powód do wielkiej radoÊci i wdzi´cznoÊci wobec
Pana Boga. Podzi´kowa∏ te˝ za wspania∏à atmosfer´ podczas Êwi´towania w domu katechetycznym, oraz za mnóstwo przyniesionego ciasta.
S∏owa podzi´kowania skierowa∏ te˝ do wszystkich, którzy przyczynili si´ do tego, by uroczystoÊci parafialne mia∏y pi´knà i godnà opraw´: liturgicznej s∏u˝bie o∏tarza, panu organiÊcie, siostrze
Miriam uk∏adajàcej kwiaty, pani Stasi sprzàtajàcej
koÊció∏ oraz bratu zakrystianowi.

Nowe mieszkania
Jak si´ dowiedzieliÊmy, na miejscu dawnej bazy Wrobis-u, pomi´dzy ulicami In˝ynierskà, alejà Pracy i Grabiszyƒskà, Verona Building – inwestor znany ju˝ z dwóch innych du˝ych inwestycji realizowanych we Wroc∏awiu – rozpoczà∏
prace przy budowie luksusowego kompleksu
mieszkaniowo-us∏ugowego o nazwie Corte Verona. B´dzie tu 370 mieszkaƒ o powierzchni od
37 do 100 m2. Teren kompleksu b´dzie ogrodzony i strze˝ony, a w podziemnych gara˝ach
b´dzie mo˝na zaparkowaç ponad 480 samochodów. Na parterze budynków znajdzie si´ miejsce
dla sklepów i punktów us∏ugowych, a na dachach… mo˝e kiedyÊ pojawià si´ ogrody? Koniec inwestycji jest planowany na III kwarta∏
2009 r. Wyglàda na to, ˝e okolica nam wypi´knieje, a i parafian – miejmy nadziej´, gorliwych –
przyb´dzie.
opracowa∏ bs
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INFORMATOR DUSZPASTERSKI
PARAFII PW. ÂW. KLEMENSA MARII DWORZAKA
Sanktuarium Matki Bo˝ej Pocieszenia
53-232 Wroc∏aw, Aleja Pracy 26, tel. 071 339-16-74 lub 0 71 360-10-18; www.dworzak.pl

Chrzty od 01.01 do 31.03.2007
Hanna Katarzyna ¸abuƒska; Hanna Buczek; Matylda Spychalska; Wiktoria Stefaniak; Maciej Pawe∏ Kaziej; Maja
Aleksandra Chodorek; Jan Franciszek Pasturak; Karol Jan Malec; Piotr Robert Skiba

Âluby od 01.01 do 17.02.2007
Iwona Urszula Traczyk – Pawe∏ Marcin Nalepa; Sylwia Iwona Ró˝ycka – Rafa∏ Âwiàtek

Pogrzeby od 13.12.2006. do 27.03.2007
Jan Pawe∏ Gutt; Emilia Nowak; Kazimierz Ratymirski; Wojciech Adamski; Ewa Sobczak; Marianna Mazur; Teresa
Krasny-Krasiƒska; Janina Kisiel-Strawiƒska; Emilia Ilnicka-Janczerska; Zofia Jakubek; Marian Pabich; S∏awomir
Zwierz; Teresa Witek; El˝bieta Seminowicz; Leszek ˚∏obiƒski; Danuta Miller; Wies∏aw Antoniak; Józef Froƒ;
Zdzis∏aw Marzec; Maria Labok; Aniela Holc; Ryszard Miedziƒski; Jerzy Pianko; Marcjanna Dybalska; Stanis∏aw
Szostak; Irena Krupiƒska; Gustaw Adma Polakowski; W∏adys∏aw Staszków; Roman Kobel; Leontyna Âmietaƒska;
Michalina Joanna Ostrowska; Feliksa Woliƒska; Wanda Sankowska; Helena W∏odarczyk; W∏adys∏awa Tobo∏a; Wies∏aw
Piotr Jóêwiak; Izydor Matuszewski; Gertruda Dro˝d˝ewska; Stanis∏aw Protas; Czes∏awa Emilia JaÊkiewicz; Genowefa Kaprzyk;
Kazimierz Kalemba; Ryszard Li˝ewski; Aleksandra Anna Sylwester; Ryszard Âwiniarski; Jerzy Pawe∏ Chmieliƒski.

Kancelaria parafialna
czynna w poniedzia∏ek, Êrod´, czwartek i piàtek w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.30 z wyjàtkiem dni Êwiàtecznych
i pierwszych piàtków miesiàca.
Konto parafialne: Bank PeKaO S.A. I/o Wroc∏aw 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394

Biblioteka parafialna
czynna w piàtki w godz. 17.00-18.00; w niedziel´ w godz. 10.00-12.00

G∏os Pocieszenia” – gazeta parafii Êw. Klemensa Marii Dworzaka
opiekun: o. Wojciech Zió∏ek SJ, Bogumi∏ Nowicki – red. naczelny; Iwona KoÊcielska – sekretarz red.;
redakcja: Barbara åwik, ¸ukasz K∏obucki (foto), Iwona KubiÊ, Bogdan Szyszko, Joanna Wiciƒska;
stale wspó∏pracujà: Krzysztof Matolicz (foto), Agnieszka Leja, Piotr Rydzak, Marcin Kisiecki (grafika),
Ok∏adka: Barbara åwik
Spotkania kolegium redakcyjnego: poniedzia∏ki, godz. 19.00 (sala w budynku katechetycznym w ogrodzie – Ip).
e-mail: glospocieszenia@tlen.pl
Serdecznie zapraszamy ch´tnych do wspó∏pracy z naszym pismem.
Redakcja G∏osu Pocieszenia nie zwraca niezamówionych materia∏ów
i zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowaƒ redakcyjnych.

Sk∏ad i ∏amanie tekstów:
Agencja reklamowa b-en, www.b-en.pl, tel./fax: 071 788 95 15, poczta@b-en.pl
G∏os Pocieszenia
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U JEZUITÓW luty – kwiecieƒ 2007
BLACK

Do˝ywotni genera∏?
O. Peter-Hans
Kolvenbach SJ,
79-letni genera∏
jezuitów, który
w przysz∏ym roku
po 25 latach kierowania zakonem mia∏ – jak sam zapowiedzia∏
– ustàpiç z pe∏nionej funkcji, mo˝e pozostaç
na swym stanowisku po interwencji papie˝a
Benedykta XVI. O. Kolvenbach na poczàtku
lutego 2006 roku wys∏a∏ komunikat oficjalnie
zwo∏ujàcy na styczeƒ 2008 roku 35. Kongregacj´ Generalnà Towarzystwa Jezusowego, którego zadaniem mia∏o byç m.in. wybranie nowego genera∏a zakonu. 15 marca, w Rzymie
mia∏o si´ spotkaç 14 cz∏onków rady „Coetus
Praevius”, która przestudiowa∏aby oko∏o 350
propozycji przes∏anych przez poszczególne
prowincje w celu przygotowania przysz∏orocznej kongregacji. O. Kolvenbach wys∏a∏ jednak
list do wszystkich wy˝szych prze∏o˝onych zakonu na ca∏ym Êwiecie, informujàc ich o ˝yczeniu papie˝a Benedykta XVI, by urzàd genera∏a
zakonu pozosta∏ funkcjà do˝ywotnià, z „klauzulà ustàpienia z powa˝nych przyczyn”. Wed∏ug amerykaƒskiej agencji CNS, pragnienie
Papie˝a oznacza raczej ponownà reelekcj´ o.
Kolvenbacha ni˝ wybór kogoÊ nowego w 2008
roku, chyba ˝e sam o. Kolvenbach zrezygnuje
z pe∏nionej funkcji. Urzàd genera∏a, inaczej ni˝
we wszystkich innych zakonach, w Towarzystwie Jezusowym na mocy specjalnych przywilejów Stolicy Apostolskiej jest pe∏niony do˝ywotnio, a przynajmniej sprawowany do czasu,
dopóki urz´dujàcy prawnie genera∏ jest w stanie rzàdziç zakonem. Genera∏ jest wybierany
przez Kongregacj´ Generalnà i zatwierdzany
przez Papie˝a. Tak˝e na jego ewentualnà dymisj´ zgod´ musi wyraziç Stolica Apostolska.
Peter-Hans Kolvenbach urodzi∏ si´ w 1928 roku w Druten w Holandii. We wrzeÊniu 1983
roku podczas 33. Kongregacji Generalnej zosta∏ wybrany prze∏o˝onym generalnym Towarzystwa Jezusowego.
26.02.2007 KAI

W tym dniu przypada rocznica kanonizacji
Êwi´tego jezuity, która mia∏a miejsce w 1622 r.
Podczas nowenny organizowane sà pielgrzymki z diecezji Pampeluny. Natomiast 4
i 10 marca do Javier przyb´dà pielgrzymi z ca∏ej Hiszpanii. Pokonajà oni pieszo tras´ ok. 8
km z pobliskiej miejscowoÊci Sangüesa. Na
miejscu uroczystà Msz´ odprawi abp Fernando Sebastián z Pampeluny. Szacuje si´, ˝e za
ka˝dym razem weêmie udzia∏ ok. 10 tys. osób.
Szczególnego charakteru nabra∏y Ksaweriady
w roku 2006 podczas obchodów 500 rocznicy
urodzin misjonarza Dalekiego Wschodu
(07.04.1506 r.). Do Javier przyby∏o wówczas
ok. miliona pielgrzymów. Zwyczaj Ksaweriad
narodzi∏ si´ pod koniec XIX w. Poczàwszy od
1940 r. popularna dzisiaj pielgrzymka nabra∏a
bardziej formalnego charakteru.
2007-03-03 Radio Watykaƒskie

Kara dla jezuity?

Hiszpania: Ruszajà Ksaweriady

Za wywiad z ks.
Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim zakon jezuitów blokuje
Êwi´cenia Andrzejowi Miszkowi – doniós∏ tygodni Wprost. Jak si´ dowiedzia∏ Wprost, o. Krzysztof Dyrek SJ zapowiedzia∏, ˝e dopóki b´dzie kierowa∏ prowincjà, zakonnik Êwi´ceƒ nie dostanie. Autor
ksià˝ki „Ksi´˝a wobec bezpieki” w 2006 r.
ujawni∏ w rozmowie z o. Miszkiem, ˝e dwóch
nie˝yjàcych ju˝ jezuitów z Krakowa wspó∏pracowa∏o z SB. Nied∏ugo potem o. Miszk
zosta∏ przeniesiony z Krakowa do Wroc∏awia.
To samo spotka∏o zwolennika lustracji w koÊciele – o. Krzysztofa Màdra SJ. Wed∏ug ks.
Isakowicza-Zaleskiego, jezuici naciskali na
krakowskà kuri´, aby uniemo˝liwiç mu dost´p do akt zakonu. Jak twierdzi Wprost, za
k∏opotami m∏odych zakonników stojà duchowni skupieni wokó∏ ks. Bogus∏awa Steczka SJ, by∏ego prowincja∏a jezuitów. W ubieg∏ym roku ks. Steczek mia∏ stwierdziç, ˝e aby
za∏atwiç spraw´ lustracji w zakonie, wystarczy
„daç po ∏apach Miszkowi i Màdlowi”.
12.03.2007 Wprost

„G∏oÊcie, ˝e Bóg jest mi∏oÊcià” – s∏owa nawiàzujàce do encykliki Benedykta XVI sà has∏em tegorocznej Ksaweriady, popularnej
w Hiszpanii pielgrzymki do Javier, rodzinnej
miejscowoÊci Êw. Franciszka Ksawerego, wielkiego misjonarza Dalekiego Wschodu.
Poczàtek Ksaweriad zbiega si´ z nowennà ku
czci patrona misji i Nawarry. Nowenna rozpoczyna si´ 4 marca i trwa do 12 marca.

Od redakcji portalu Wiara.pl:
Jak wynika z informacji portalu Wiara.pl powodem k∏opotów diakona Andrzeja Miszka
SJ (tytu∏ „ojciec” zwyczajowo przys∏uguje zakonnikom, którzy majà Êwi´cenia prezbiteratu) jest z∏amanie Êlubu pos∏uszeƒstwa, w zakonie jezuitów szczególnie wa˝nego, a nie
wywiad z ks. Zaleskim.
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Nota Kongregacji Nauki Wiary
o nauczaniu o. Jona Sobrino SJ
Kongregacja Nauki Wiary zakwestionowa∏a kilka
opinii teologicznych o. Jona Sobrino SJ, nie pot´piajàc jednak
jego osoby i nie odrzucajàc opcji na rzecz
ubogich. Dykasteria wyda∏a notyfikacj´
w sprawie pewnych opinii przez niego wyra˝onych. Urodzony w Kraju Basków, w 1938
r. jezuita, od 1958 r. przebywa w Salwadorze. Nale˝a∏ do ekipy Uniwersytetu Ârodkowej Ameryki w San Salvadorze, których 6
cz∏onków bestialsko zamordowano w roku
1989, z powodu zaanga˝owania tej uczelni
na rzecz ubogich. Watykaƒska notyfikacja
dotyczy pewnych opinii zawartych w dwóch
ksià˝kach o. Sobrino: „Jezus Chrystus Wyzwoliciel” i „Wiara w Jezusa Chrystusa”.
Chodzi o to, ˝e autor pomniejsza znaczenie
stwierdzeƒ Nowego Testamentu i pierwszych Soborów Powszechnych dotyczàcych
bardzo istotnych punktów wiary. Sà to: bóstwo Chrystusa, wcielenie Syna Bo˝ego, Jego relacja z Królestwem Bo˝ym, w∏asna
ÊwiadomoÊç Jezusa i zbawcza wartoÊç Jego
Êmierci. B∏´dy te wynikajà stàd, ˝e o. Sobrino – pracujàc wÊród ubogich i prze˝ywajàc
ich dramatyczne doÊwiadczenia – koncentruje si´ bardziej na cz∏owieczeƒstwie Chrystusa i na Jego solidarnoÊci z ludêmi. Os∏abia jednak przy tym znaczenie Jego bóstwa.
Tymczasem Jezus z Nazaretu jest poÊrednikiem mi´dzy Bogiem a ludêmi w∏aÊnie jako
jednoczeÊnie Bóg i cz∏owiek. Dzi´ki temu
pozwala cz∏owiekowi spotkaç si´ z Bogiem
i mo˝e daç mu zbawienie.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e notyfikacja
Kongregacji Nauki Wiary nie wysuwa ˝adnych sankcji karnych wobec o. Sobrino.
W do∏àczonej do tego dokumentu nocie
wyjaÊniajàcej podkreÊlono, ˝e KoÊció∏
troszczy si´ o ubogich. NierównoÊci i ucisk
sà w jawnej sprzecznoÊci z Ewangelià. KoÊció∏ g∏osi opcj´ na rzecz ubogich, przy
czym jednak nie jest ona wy∏àczna. Tym niemniej pewne poglàdy jezuickiego teologa
wyzwolenia z Salwadoru wymaga∏y wydania
notyfikacji. Mogà bowiem zaszkodziç wiernym, jako b∏´dne czy przynajmniej niebezpieczne.
14.03.2007 Radio Watykaƒskie

Na podstawie serwisów internetowych (bs)

• W dniach 18 – 21 marca, odby∏y si´ parafialne rekolekcje dla dzieci i m∏odzie˝y. Prowadzi∏a je grupa m∏odych jezuitów z Warszawy. Klerycy z II roku teologii – Andrzej
Kowalski, Tomasz Szymczyk, Waldemar
Los, Krzysztof Pietruszkiewicz, Miros∏aw
Jajko i Romuald Domaga∏a przez cztery dni
próbowali dotrzeç z przekazem Ewangelii
do naszego m∏odego pokolenia. Przekazywali or´dzie o dobroci Boga poprzez Êpiew,
gr´ na gitarze, drog´ krzy˝owà oraz czuwanie przed NajÊwi´tszym Sakramentem.
Dzieci mia∏y swoje spotkanie z rekolekcjonistami w godzinach zaj´ç lekcyjnych, m∏odzie˝ gimnazjalna o godz.12.30, a m∏odzie˝
licealna i studencka o godz.19.00. Odzew
by∏ bardzo ró˝ny – od entuzjastycznego
przyj´cia i wspólnej, uczàcej zabawy wÊród

dzieci klas 1-3, przez prób´ zainteresowania
Dobrà Nowinà klas 4-6 i gimnazjalistów, po
doÊç zaanga˝owane uczestnictwo tych najbardziej ch´tnych, choç nielicznych spoÊród
m∏odzie˝y. Ale i tak o owocach przekonamy
si´ w przysz∏oÊci. W ka˝dym bàdê razie –
serdecznie dzi´kujemy m∏odym jezuitom za
ich chwilami tytaniczny wysi∏ek i ˝yczymy
wszystkiego najlepszego na drodze do kap∏aƒstwa.
19 marca, poniedzia∏ek

• ObchodziliÊmy imieniny Duszpasterzy pos∏ugujàcych w naszej parafii – o. Józefa
Steczka SJ i o. Józefa Klemenza SJ. Podczas
wieczornej Mszy Êw. O godz. 18.00 modliliÊmy si´ wspólnie dzi´kujàc Panu Bogu za
ich wÊród nas obecnoÊç i proszàc Go o b∏ogos∏awieƒstwo na dalsze lata kap∏aƒskiej
s∏u˝by.

22 marca, czwartek

• BezpoÊrednio po wieczornej Mszy Êw., odby∏o si´ bogato ilustrowane przeêroczami
spotkanie w ramach Parafialnej Akademii
RozmaitoÊci. Tym razem poprowadzi∏ je p.
Micha∏ Pieczka, historyk sztuki. Tematem
czwartkowego spotkania by∏a: „M´ka
i Zmartwychwstanie Chrystusa w sztuce”.
25 marca, niedziela
• Podczas Mszy Êw. o godz. 12.00 modliliÊmy
si´ w intencji Êp. Boles∏awa Walczaka i Kazimierza Michalczyka, zamordowanych przez
funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
PRL.
• Koƒczy si´ Wielki Post. Starajàc si´ jak najlepiej prze˝yç ten Êwi´ty czas, uczestniczyliÊmy w tradycyjnych nabo˝eƒstwach wielkopostnych – droga krzy˝owa, do której rozwa˝ania przygotowywane by∏y co tydzieƒ przez
innà grup´ parafialnà, odbywa∏a si´ w ka˝dy
piàtek o godz. 17.30 w koÊciele górnym, dla
doros∏ych, i o tej samej porze w koÊciele dolnym dla dzieci. M∏odzie˝ mia∏a swojà drog´
krzy˝owà o godz. 20.00 w koÊciele dolnym;
Gorzkie ˝ale wraz z kazaniem pasyjnym, które g∏osi∏ w tym roku o. Mazur, odprawiane
by∏y w niedziele o godz. 17.00. Podejmujàc
sprawdzone i skuteczne praktyki wielkopostne, czyli modlitw´, post i ja∏mu˝n´, staraliÊmy si´ jak najcz´Êciej (nasi Duszpasterze zach´cali nas, ˝eby to robiç codziennie) odmawiaç modlitw´ o nawrócenie, której tekst
umieszczony by∏ na obrazkach rozdawanych
w Ârod´ Popielcowà, oraz podejmowaliÊmy
ró˝norodne postanowienia wielkopostne.
Do skarbony na pó∏pi´trze lub do skarbonek
wzi´tych do domów mo˝na by∏o sk∏adaç
ofiary, które przeznaczone zostanà na pomoc
dla ubogich rodzin w naszej parafii.
• Z tablicy umieszczonej przed kancelarià parafialnà mo˝na zabraç ulotki zach´cajàce do
przekazania 1% podatku na jezuickie „Dzie∏o Pomocy Dzieciom” oraz informujàce dok∏adnie jak tego przekazania dokonaç. Równie˝ przed kancelarià mo˝na znaleêç podobne ulotki diecezjalnej „Caritas”.
G∏os Pocieszenia

26 marca, poniedzia∏ek
• ObchodziliÊmy uroczystoÊç Zwiastowania
Paƒskiego. Od wielu ju˝ lat dzieƒ ten obchodzony jest jako Dzieƒ Âwi´toÊci ˚ycia. W tym
dniu, podczas Mszy Êw. o godz. 18.00, ponad
30 osób – poprzez uroczyste przyrzeczenie
na stopniach o∏tarza, dokona∏o tzw. „duchowej adopcji”, zobowiàzujàc si´ do codziennej
dziewi´ciomiesi´cznej modlitwy w intencji
pocz´tego dziecka i jego rodziców.
30 marca, piàtek
• 30 marca, w piàtek, po wieczornej Mszy Êw.
uczestniczyliÊmy w nabo˝eƒstwie drogi krzy˝owej ulicami naszej parafii. W tym roku trasa drogi krzy˝owej, w której uczestniczy∏o
wielu wiernych z zapalonymi Êwiecami, ró˝ni∏a si´ od lat poprzednich i wiod∏a alejà Pracy,
mi´dzy budynkami wzd∏u˝ ul. In˝ynierskiej,
ul. Budowlanà, mi´dzy budynkami do alei
Hallera i nast´pnie, po przekroczeniu tej˝e –
ulicami Odkrywców, Pionierskà, ˚eglarskà,
alejà W´drowców, ponownie Pionierskà i znowu Odkrywców, a˝ do skrzy˝owania ze Âlusarskà.
31 marca, sobota
• Poraz kolejny parafialna kawiarenka rozdawa∏a paczki z ˝ywnoÊcià dla rodzin wielodzietnych z naszej parafii.

KWIECIE¡
1 kwietnia, niedziela

• W Niedziel´ Palmowà, czyli M´ki Paƒskiej,
rozpoczynajàcà Wielki Tydzieƒ, podczas
wszystkich Mszy Êw. sà Êwi´cone palmy, a Msza
Âwi´ta o godz. 10.30 ma byç poprzedzona procesjà z palmami na placu koÊcielnym. W tym
roku, jak ju˝ to Wasz redaktor móg∏ naocznie
sprawdziç, palmy, dzi´ki staraniom kilkunastu
osób spoÊród cz∏onków ˚ywego Ró˝aƒca
i Apostolstwa Modlitwy, przez kilka godzin
przygotowujàcych je we wtorek – 27 marca,
majà szczególnie okaza∏y wyglàd i bogatà kolorystyk´. Gratulujemy wykonawczyniom i serdecznie im dzi´kujemy!
Opracowa∏ (bs)
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