K alen da riu m g ru dzień 2015 - lU T Y 2016
13 grudnia, niedziela
i W kolejną rocznicę dramatycznych
wydarzeń związanych z wprowadzeniem
stanu wojennego w Polsce 13 grudnia
1981 r., na apel Instytutu Pamięci Narodowej i Konferencji Episkopatu Polski,
o godz. 19.30 w oknach wielu domów
naszej parafii zapaliliśmy symboliczne
świece włączając się w kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

Po Mszach św. wolontariusze z Akcji Katolickiej, wspomagani przez młodzież z Magisu, przeprowadzili zbiórkę
do puszek na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Jako parafia jesteśmy zobowiązani odprowadzić
na ich organizację po 1,20 zł od każdej
osoby zameldowanej na naszym terenie;
przy ponad 13 tys. osób zameldowanych
daje to kwotę prawie 16 tys. zł.

podzielić się opłatkiem i złożyć sobie
świąteczne życzenia – wielu skorzystało.

i

27 grudnia, niedziela
Po Mszy św. o godz. 10.30 w górnym
kościele odbyła się comiesięczna zmiana
tajemnic Żywego Różańca, tym razem
wzbogacona o opłatek dla „kółkowiczów” tej najliczniejszej z grup parafialnych oraz dla członków Apostolstwa
Modlitwy.
i
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Nasi duszpasterze, wspomagani przez
współbraci jezuitów, rozpoczęli duszpasterska wizytę kolędową na terenie parafii. W dni powszednie chodzili od godz.
16.00, w soboty, niedziele i Trzech Króli
- od 15.00. Dzięki mocnej mobilizacji
(były dni, że na kolędę wyruszało 11
duszpasterzy!) i licznej pomocy zakończyli ją do 17 stycznia.

i

28 grudnia, poniedziałek
Na Mszy św. o godz. 18.00 osoby,
które złożyły przed dziewięcioma miesiącami przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego, złożyły przed ołtarzem symboliczne róże - jako symbol
ocalonego dzięki ich modlitwie życia.
i

Fot. Bogdan Szyszko

20 grudnia, niedziela
i Ukazał się świąteczny numer „Głosu
Pocieszenia” ze specjalnym prezentem –
siankiem na stół wigilijny. W numerze
zamieszczono wiele ciekawych artykułów związanych z Bożym Narodzeniem
i naszymi świątecznymi zwyczajami,
a szczególnie z pustym miejscem przy
wigilijnym stole.

21 grudnia, poniedziałek
W dolnym kościele, jak co roku już
od wielu lat, młodzież z Gimnazjum
nr 6 przygotowała o godz. 15.30 bożonarodzeniowe jasełka, w których udział
wzięły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół Grabiszyna-Grabiszynka. Po
przedstawieniu, w jezuickim refektarzu
(jadalni) na dzieleniu się opłatkiem spotkali się dyrektorzy i nauczyciele osiedlowych szkół, przedstawiciele rady Osiedla, policji i nasi duszpasterze.
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14 grudnia, poniedziałek
i Po Mszy św. o godz. 18.00 po raz
pierwszy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z racji właśnie rozpoczętego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Adoracja ma być powtarzana co
tydzień i będą za nią „odpowiedzialne”
poszczególne grupy parafialne. W tym
czasie można też skorzystać z sakramentu pojednania.

i Do samych Świąt można było w kancelarii parafialnej nabyć opłatki i świece
adwentowe Caritas. Dochód ze sprzedaży świec, jak co roku, wspomógł fundusz
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Fot. Bogdan Szyszko

Grud zień

24/25 grudnia, Boże Narodzenie
Na Pasterkach o 22.00 (dla dzieci)
i o 24.00 przywitaliśmy Nowonarodzonego Jezusa. Po Mszy św. o północy wierni i duszpasterze mieli okazję
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Słowo od proboszcza

o. Jacek Maciaszek SJ

Miłosierdzie na Golgocie

„Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw
więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież — sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus
mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»” (Łk 23,39-43).
– ja całe życie staram się być wiernym,
a tu „taki” i to na łożu śmierci, ponoć
otrzymał rozgrzeszenie? To dla nas –
„dobrych ludzi” za dużo, wprost nie do
zniesienia.
Pamiętam, jakie zdziwienie i wręcz
podpowiedź: „Niech ksiądz o tym więcej nie mówi głośno” – usłyszałem, gdy

Chrystusie”. I to jest istota dobrych wiadomości. Wszyscyśmy zawiedli, ale nigdy
nie upadliśmy tak nisko, żebyśmy nie
mogli zwrócić się do Boga: „Jezu wspomnij na mnie”. Zawsze pozostajemy
w zasięgu Jego miłosiernego spojrzenia.
Pewien uczeń, będąc z kolegami
w sklepie ukradł baton – snickersa. Został na tym przyłapany. Padło
pytanie: „Czy zapłaciłeś za to?”.
Zdarzyło mu się to jeden, jedyny raz! Już widział oczyma
wystraszonego dziecka karę za
przestępstwo: migające niebieskie światła, telefon po rodziców, może nawet kajdanki?!
Pani, która robiła zakupy obok
powiedziała do (słusznie zresztą wzburzonego, bo ciągle go
okradano) właściciela sklepu:
„Ja za to zapłacę”. A do chłopca: „Idź i nie rób tego więcej”.
I odeszła.
Dobry łotr wie, że został ukarany sprawiedliwie i że pokutuje za swe czyny, za swe grzechy.
Wie, że jest to cena za jego złe
postępowanie. Ale Chrystus powiedział:
„Zapłacę za to” – i to jest MIŁOSIERDZIE na GOLGOCIE! Ile jest takich
Golgot w naszym życiu? Ile przed nami?
Wszystko, co musimy zrobić, to poprosić: Panie Jezu…
A czas na to poproszenie jest dobry,
bo oto rozpoczynamy Wieli Post. Czas
na refleksję, na wyciszenie, nabożeństwa
wielkopostne, na rekolekcje. Rekolekcje
parafialne w tym roku poprowadzi Ojciec Henryk Całka SJ. Rozpoczną się
w Niedzielę Palmową, a zakończą w środę w Wielkim Tygodniu. Zapraszam.
Pamiętajmy, nie zmarnujmy danego
nam czasu, bo czas jest skarbem niszczejącym i niewykorzystany - przepada.
Tycjan, Chrystus i Dobry Łotr, Internet

Znamy tę scenę. Tradycja chrześcijańska nazywa ją spotkaniem Jezusa na
Golgocie z dobrym łotrem. Zastanawiamy się może - kim był ten człowiek? Za
jakie przestępstwo skazano go na tak okrutną śmierć?
Jezus nie patrzy na zarzuty stawiane
temu człowiekowi, nie pyta, za co go
skazano. Jezus na jego prośbę:
„Jezu, wspomnij na mnie…”
– zapewnia mu miejsce w raju
i to tego samego dnia.
Nieraz człowiek – z różnym
powodzeniem – usiłuje stworzyć sobie raj na ziemi. Chce
już tutaj mieć swoje „rajskie
wyspy”. Poświęca nieraz temu
sporo wysiłku. Skutki takich
zabiegów bywają różne. Nieraz
tworząc sobie raj na ziemi – tak
przy okazji - tworzy piekło innym, a nierzadko w końcu i samemu sobie.
A jednak przykład z „dobrym łotrem” uczy nas, że
prawdziwy raj, nie może być
osiągnięty tylko naszym wysiłkiem. Prawdziwy raj otrzymujemy od
Boga. Nawet, jeśli życie człowieka jest
tak mroczne, jak można przypuszczać
iż było obu łotrów na krzyżach. Nawet
w tej ostatniej chwili – kto żałuje, dostaje klucz do nieba.
Ktoś powie – kolejna zagubiona owca,
która się odnalazła. I zgadzamy się z tym,
gdy czytamy o tym na kartach Ewangelii. Ale co się dzieje, gdy zdarzy się to
w prawdziwym życiu?
Ile zdziwienia, niedowierzania wywołuje w nas wiadomość, że ten czy ów
na łożu śmierci pojednał się z Bogiem.
Nieraz mamy nawet jakby żal do Pana
Boga, jak ten starszy, „dobry” syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Jak to?

wspomniałem w jednym z kazań, że komendant obozu Auschwitz, Rudolf Hoess, przed śmiercią poprosił o spowiedź
i pojednał się z Bogiem. A jeden z parafian rzekł mi wprost: „Nie spodziewałem
się, że zaznawszy kiedyś rajskiego szczęścia spotkam tam też i tego …”
Ta scena z Golgoty zmusza nas jednak
do refleksji, że nawet ci, którzy w naszym
mniemaniu na to nie zasługują, mają
szansę się tam znaleźć. Mają tę szansę dzięki Chrystusowi. I to jest piękno
dobrej nowiny Jezusa Chrystusa: umarł,
abyśmy wszyscy mieli nowe życie.
Święty Paweł pisał do Rzymian, że:
„Wszyscyśmy zgrzeszyli i dostępujemy
usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski,
przez odkupienie, jakie jest w Jezusie
Głos Pocieszenia
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Radość z... Krzyża

o. Jan Ożóg SJ

Nie o to chodzi, byśmy rozumieli

I już wcale nie jest ważne, kto z nich
trwał w milczeniu, kto łzy wylewał lub
kto złorzeczył Ukrzyżowanemu. Ważne
jest to tylko, że byli wtedy na szczycie
Golgoty sami prawdziwi grzesznicy –
oprócz Najświętszej Matki Jezusa, oczywiście, chociaż i Ona została uchroniona
od grzechu pierworodnego także tylko
dzięki miłosierdziu płynącemu z Krzyża… A jeżeli tak, to na szczycie Golgoty
byliśmy także i my wszyscy: ochrzczeni
i nieochrzczeni, święci i grzesznicy, nawet szczerze nienawidzący Pana Boga…
A Ukrzyżowany Pan Jezus? Ukrzyżowany Pan Jezus – przybity do Krzyża
i na nim wywyższony, niby to przez ludzi, a tak naprawdę przez własną miłość
do grzeszników − ogarniał życzliwym
spojrzeniem wszystkich: tych, którzy
tam wtedy byli i tych wszystkich, którzy
się kiedykolwiek znajdą pod Krzyżem
i na których kiedykolwiek padnie cień
tego Krzyża… A padnie i pada nieustannie na wszystkich, także na tych, którzy
szczerze nienawidzą Krzyża i Ukrzyżowanego.
A cieniowi Jezusowego Krzyża towarzyszy, na nasze szczęście, pełne miłości
życzliwej Jezusowe spojrzenie. Pisałem
już kiedyś o tym spojrzeniu i często
o nim mówię, zwłaszcza w konfesjonale. Mimo to wrócę do niego właśnie
dlatego, że to Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. To spojrzenie dlatego jest takie
cudowne, wzruszające i skuteczne, że
jest ono spojrzeniem naprawdę żywego
Boga-Człowieka rozpiętego na świętym
Drzewie Krzyża. Nigdy nie zrozumiemy
tego Drzewa, jest ono bowiem naprawdę święte, a mimo to sprawia straszliwe
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Fot. Tadeusz Kumaszka

Bardziej może nawet Miłosierdzie na Krzyżu niż na Golgocie, chociaż Krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym stanął na samym szczycie Golgoty. Wtedy – przed tak wieloma już laty – szczyt „Góry Czaszki”
nie był pusty, bo zapełnili go zdecydowani wrogowie Pana Jezusa przede wszystkim, Jego przestraszeni i zdumieni zapewne dotychczasowi wierni słuchacze − zachwyceni do tej chwili Jego nauczaniem, a teraz może nawet wątpiący w każde niemal Jego słowo. I garstka prawdziwych, wiernych
przyjaciół zebranych tuż pod Krzyżem, zapłakanych może i na pewno smutnych: Matka Najświętsza Ukrzyżowanego, kilka niewiast, umiłowany uczeń, a w tłumie zaciekawionych gapiów i wrogów
może nawet jakiś jeden czy drugi zdumiony uczeń dotychczasowy, albo nawet jeden z Dwunastu…

cierpienie – nie grzesznikowi jednak,
który mógł sobie na to po prostu zasłużyć, tylko Bogu-Człowiekowi, który jest
samą miłością. Nigdy też nie zrozumiemy Boga-Człowieka, chociaż doskonale wiemy z najprostszego katechizmu,
dlaczego się zdecydował przyjąć takie
straszliwe cierpienie…
Zresztą wcale nie musimy tego zrozumieć, bo samemu Panu Jezusowi też nie
na tym zależy, byśmy rozumieli. I nam,
i Jemu w zupełności wystarczy, jeżeli
z tego korzystamy w całej pełni i jeżeli nam to przynosi szczerą i naprawdę
uśmiechniętą radość… I wbrew temu,
do czego jesteśmy przyzwyczajeni chyba od dzieciństwa, czas Wielkiego Postu
powinien w nas pogłębić i nawet nasilić
Głos Pocieszenia

radość wewnętrzną. To przecież święty
czas zapatrzenia się w Jezusowy Krzyż,
czas rozważania Jego straszliwej męki
i jakże bolesnej śmierci z pełną świadomością, że przecież po tym wszystkim
znany dobrze każdemu człowiekowi
tamtych czasów krzyż hańby zamienił się
w chwalebny Krzyż zwycięstwa, a wiszący na nim niemal nagi Boży Skazaniec,
w chwili zmartwychwstania przybrał
w jednej chwili uroczyste pontyfikalne
szaty kapłańskie.
Bo to jest tak, że z Jezusowego Krzyża
nie tylko nadzieja dla nas spływa i nie
tylko przebaczenie wywalczone przez
miłosierdzie, ale przede wszystkim zwycięstwo i z jakże wielu naszych własnych
kwiatów uwity wieniec chwały.

Rozważania o ludzkiej kondycji

o. Janusz Śliwa SJ

O niedowierzaniu Panu Bogu

Rozpoczęliśmy wielkopostną wędrówkę, która doprowadzi nas do przeżycia z Chrystusem Paschy
Wielkanocnej. Chcemy się do tego momentu dobrze przygotować, dlatego Wielki Post jest czasem,
w którym podejmujemy wysiłek porządkowania naszego życia względem Pana Boga i bliźniego.
Wielki Post, jak żaden inny okres liturgiczny, przypomina nam o naszej ludzkiej kondycji – kim
właściwie jesteśmy, jaka jest nasza egzystencjalna sytuacja.
to będę szczęśliwy. Im więcej będę ich
miał, tym lepiej! A jeśli nawet teraz ich
nie mamy, to chętnie byśmy się widzieli
w roli bogatych. Ale jednocześnie czujemy, że nigdy się nie nasycimy, że żadna
suma nie zaspokoi naszych oczekiwań
w tym względzie. Dla kogoś innego taką
zastępczą formą nieskończonej miłości
Boga może być uznanie i szacunek in-

Tycjan, Adam i Ewa, Internet

Chociaż podstawową prawdą jest to, że
jesteśmy dziećmi Bożymi i szczególnie na
modlitwie wchodzimy w tę postawę dziecka Bożego, to jednak w tle naszego życia
jest dramatyczna rzeczywistość grzechu
i pokusy do grzechu, która nam stale towarzyszy. Grzeszność towarzyszy nam od
grzechu pierwszych rodziców i wyznacza
naszą egzystencjalną sytuację. Warto więc
chociaż chwilę temu się przyglądnąć –
pomoże nam to w ciągłym nawracaniu
się. Nawracamy się przecież głównie
z grzechu, a także z wad, nałogów, złych
przyzwyczajeń – a tylko niektórzy nawracają się z niedoskonałości.
Całe Pismo św. mówi o miłości Bożej,
jaką Bóg darzy każdego z nas. Jednakże
już na początku zdarzyło się coś, co podważyło tę Bożą miłość. Pierwsi rodzice,
Adam i Ewa, którzy mogli przyjaźnie
obcować z Bogiem, odwrócili się od Niego. Stali się nieposłuszni. Zdarzyła się
tragedia, miał miejsce grzech, którego
skutki trwają do dzisiaj. Człowiek poddaje w wątpliwość Bożą miłość. W głębi
duszy to my tak naprawdę w tę miłość
nie wierzymy. My nie dowierzamy Bogu!
Zerwanie więzi z Bogiem, zerwało także
więź między ludźmi i całym stworzeniem
i zrodziło fundamentalną nieufność. Ta
nieufność ma miejsce w nas do dzisiaj.
Można powiedzieć, że człowiek, który
pozostaje pod władzą grzechu w ten sposób mówi do Boga: „Ty mnie w rzeczywistości nie kochasz, swoim prawem chcesz
mnie ograniczyć; historia, którą ze mną
tworzysz jest zła. Ja sam - kombinując na
własną rękę - lepiej pokieruję swoim życiem i skutecznie dam sobie szczęście”.
Grzeszny człowiek, który jest odwrócony od Boga, na własną rękę urządza sobie
życie. Robi to każdy z nas - na swój sposób. Jak?
Niektórzy nie wyobrażają sobie szczęśliwego życia na przykład bez pieniędzy.
Myślą: jeśli będę miał dużo pieniędzy,

nych ludzi dla niego samego. Aby sobie
jednak na nie zasłużyć, trzeba być „kimś”,
trzeba wyrobić sobie pozycję, trzeba móc
czymś zaimponować; dlatego o te właśnie
rzeczy ktoś może z całą swoją energią zabiegać. Są jeszcze inni, którzy zatracają się
w pracy. Poprzez nią chcą znaleźć swoje
potwierdzenie. Dzisiaj nazywa się to pracoholizmem. Ale praca, nawet tytaniczna, nie jest w stanie dać człowiekowi tego,
czego on pragnie. W końcu wielu jest takich, którzy uważają, że znajdą pełnię miłości w miłosnym związku: w „wolnym
związku” lub w małżeństwie. Myślą sobie:
związek z kobietą, związek z mężczyzną,
to kopalnia miłości. Dramat polega na
tym, że od partnera oczekuje się wielkiej, nieograniczonej miłości, którą może
nam dać tylko Bóg. A partner, niestety,

zraniony grzechem jak my, oczekujący
również nieograniczonej miłości od nas,
nie może naszemu oczekiwaniu sprostać.
To tylko przykłady, które uświadamiają
nam iluzje, że sami jesteśmy sobie w stanie urządzić szczęśliwe życie. Te iluzje
funkcjonują nawet w dziedzinie religii.
W ostatnim czasie powstało wiele nowych religii, przeważnie w nurcie New
Age, które po angielsku określa się: self
made religion, czyli „religia przeze mnie
stworzona”. W myśl tej rozpowszechnionej koncepcji, ktoś sam sobie wymyśla
religię, sam sobie wyznacza duchową
drogę i dzięki temu ma poczucie, że żyje
duchowością. W rzeczywistości nie wychodzi poza swoje subiektywne rojenia.
Jak wspomniano wyżej, pierwszy grzech
był wielką katastrofą egzystencjalną, co
oznacza, że tak głęboko zakłócił i zranił
naszą duchową strukturę, iż sami nie możemy już z tego dołka wyjść. Człowiek
sam z siebie zachowuje się jak nieprzyjaciel Boga, nie ufa Mu, jest nieposłuszny
Jego prawu, i nie jest w stanie postępować inaczej, mimo że często chciałby.
Św. Augustyn po długoletnich, bolesnych poszukiwaniach sensu swojego
życia wypowiedział to sławne, często powtarzane, zdanie: „Stworzyłeś nas, Boże
dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie”. W tym
powiedzeniu zawarta jest fundamentalna
prawda o człowieku: jest on tak skonstruowany – stworzony przez Boga, że jedynie w Nim może znaleźć swoje spełnienie, swój sens, swoje szczęście.
I rzeczywiście, Bóg w swoim miłosierdziu nas przygarnął, każdego z nas w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który
odkupił nasz grzech, abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Stąd cała nasza nadzieja w miłosierdziu Bożym. Ufność
mamy w miłosierdziu, które jest bezgraniczne i mocniejsze niż wszelki grzech.
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Po co Rok Miłosierdzia?

ks. Ryszard Kempiak SDB

O miłosierdziu, aby nam nic nie umknęło

Trwa Rok Miłosierdzia. Z 365 dni niekończącej się łaski już sporo upłynęło! Refleksja na temat miłosierdzia może stać się okazją do rachunku sumienia: jak ten czas łaski przeżywamy? Nie powinno
nam nic umknąć. Warto sobie na nowo uświadomić, że zaskakujące i wprost niewiarygodne jest to,
że nie my ten Rok Miłosierdzia wymyśliliśmy. Ani nawet papież Franciszek. Rok miłosierdzia to pomysł Pana Boga! On go wymyślił! To On nas tym świętym czasem obdarzył, bo my bardzo potrzebujemy miłosierdzia!
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z grzesznikami i zachował fundamentalne nauczanie Jezusa o miłosierdziu dawane w przypowieściach.
Słuchając także w okresie przygotowania paschalnego fragmentów Ewangelii
św. Łukasza sami się przekonamy, że
Łukasz jest piewcą Bożego Miłosierdzia.
To w tej Ewangelii - i wyłącznie w niej
- znajdują się opisy spotkań Jezusa z kobietą grzeszną, która obmyła Mu nogi
olejkiem (7,36-50), epizod ze zwierzchnikiem celników Zacheuszem (19,1-10),

Autor neznany, Obmycie nóg Jezusowi, Internet

Jakże wielką nadzieją napawa fakt, że
miłujący Bóg nie zostawił nigdy świata
swojemu losowi. Mimo grzechu i ludzkiej niewierności Stwórca wchodzi
w świat człowieka i czyni jego historię
swoją historią. W tajemnicy Wcielenia
najbardziej więc porusza Miłość. Głębia
Miłości Boga, który idzie za swoim pogubionym stworzeniem w otchłań braku Miłości – by tam, na dnie czeluści,
w której znalazła się ludzkość po grzechu, wyznać swoją Miłość i tak pokonać ciemność. Właśnie tak pokonuje się
ciemność: wnosząc Światło tam, gdzie
panuje ciemność. Tak się pokonuje brak
Miłości: kochając tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Jezus tak będzie czynił
przez całe życie: celnicy, nierządnice…
Ku zgorszeniu ,,porządnych”. Czasem
robimy pewien błąd: pragniemy miłości, szukamy jej i nie znajdujemy, cierpimy coraz bardziej, a tymczasem żeby
znaleźć i mieć miłość, wystarczy przestać
szukać i zacząć po prostu kochać. Miłość
ma się tylko w jeden sposób: kochając.
Tego nas uczy nasz Pan od dawna – to
jest Jego styl. Na to nas uwrażliwia Rok
Miłosierdzia.
Miłosierdzie to temat mocno obecny
w Piśmie Świętym. Wyjątkowym przewodnikiem po Bożym miłosierdziu jest
w Nowym Testamencie święty Łukasz,
którego Ewangelię czytamy w tym roku
liturgicznym. To właśnie autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich najbardziej
skoncentrował się na dobroci, jaką Jezus
okazuje grzesznikom. Łukasz nie tylko
jak Marek - opisał cuda, których dokonywał Jezus, nie tylko jak Jan - akcentował miłość jako motyw Bożego działania
w świecie, nie tylko jak Mateusz - ukazywał Królestwo Boże. Łukasz pozostawił
najpiękniejsze relacje ze spotkań Jezusa

relacja o dobrym łotrze współczującym
Jezusowi na krzyżu (23,40-43). Tylko
Łukasz zapisał też dwie najpiękniejsze
przypowieści Jezusa o Bożym miłosierdziu. Jedna mówi o miłosiernym Samarytaninie (10,25-37), druga o miłosiernym ojcu i dwóch braciach (15,11-32).
Obie pokazują, jak naprawdę wygląda
spotkanie człowieka z Bogiem. Łukasz
przywołuje te przypowieści w tej części
Ewangelii, w której przedstawia Jezusa
jako wędrownego nauczyciela, zmierzającego do Jerozolimy. Nie samo miasto
jest jednak Jego celem, ale to, co ma się
w nim wydarzyć, a mianowicie męka
i śmierć Syna Bożego, które najpełniej
ukazują miłosierdzie Boga. Ewangelia
Łukasza aż przez dziesięć rozdziałów
relacjonuje tę właśnie podróż Jezusa,
Głos Pocieszenia

podczas której Chrystus pokazuje, jak
tajemnica miłosierdzia wypełnia się
w konkretnych, dobrze nam znanych
sytuacjach z życia każdego człowieka.
To także u Łukasza znajdujemy wyjątkową zachętę: „Bądźcie miłosierni, jak
miłosierny jest wasz Ojciec” (por. Łk
6,27-36).
Aby prawidłowo odczytać ewangeliczną naukę na temat miłosierdzia trzeba
zdawać sobie sprawę z tego, co to jest
miłosierdzie. Miłosierdzie w świetle Bożego Słowa, to najlepsza reakcja na szeroko rozumianą nędzę człowieka. Szeroko
rozumianą, to znaczy nędzę, która może
być zarówno biedą materialną i społeczną, ale także, która może być grzechem
i złem.
Najpierw zastanówmy się nad reakcją
na biedę w znaczeniu ubóstwa. Na biedę, której nie brakuje dookoła, można
reagować w różny sposób. Można udawać, że biedy nie ma. Ignorowanie biednych, to nie jest miłosierdzie. Można
ludzi biednych traktować jako gorszych.
Poniżanie biednych, to nie jest miłosierdzie. Można również biednych oszukiwać i wykorzystywać. Uciskanie ubogich, to również nie jest miłosierdzie.
Miłosierdziem jest taka reakcja na biedę
ludzką, która tę biedę umniejsza, dając
potrzebującemu to, przez czego brak był
biednym.
A teraz pomyślmy o reakcji na biedę w znaczeniu zła i grzechu. Również
w tym wymiarze, reakcje mogą być różne. Na zło można reagować jeszcze większym złem. Taka postawa nie jest miłosierdziem. Taka postawa jest zemstą. Na
zło również można reagować takim samym złem. Taka reakcja na zło nie jest
miłosierdziem. Czasami nazywana jest
sprawiedliwością. Objawia się niekiedy

w tym, że nie rozmawiamy z tymi, co
nie rozmawiają z nami i dokuczamy
tym, co nam dokuczają. Na zło można
reagować również dobrem. Jezus mówił:
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają” (Łk 6,27-28). Miłosierdzie
to jest taka reakcja na zło, która daje
grzesznikowi to, czego mu najbardziej
brakuje, to znaczy daje mu miłość i dobro. Człowiek jest zły, bo ma w sobie
za mało dobra. Dlatego trzeba mu dać
dobro. Człowiek grzeszy, bo ma w sobie
za mało miłości. Dlatego trzeba mu dać
miłość.
Jeżeli nie rozumiemy miłosierdzia sięgajmy po biblijną podpowiedź tak
do Starego jak i Nowego Testamentu.
W Starym Testamencie Bóg się jawi
jako miłosierny, zaś miłosierdzie międzyludzkie przejawia się przede wszystkim w konkretnych uczynkach dokonanych przez poszczególne postaci. Lista
tych osób byłaby długa i uświadomiłaby nam, że człowiek Starego Testamentu jest człowiekiem konkretnym.
Wie, że miłosierdzie nie może kończyć
się na mówieniu. Oprócz przykładów

miłosierdzia, spotykamy w Starym
Testamencie również wiele wezwań
do bycia miłosiernym wobec innych,
a czasem nawet wobec obcych i wrogów. Człowiek starotestamentalny przeczuwał, że Bóg jest bardziej miłosierny
niż człowiek (2 Sm 24,14), ale nie mógł
pojąć, że Bóg może być miłosierny
bezgranicznie! A skoro Bogu człowiek
Starego Testamentu postawił granicę
miłosierdzia, nie mogło zabraknąć tych
granic w relacjach międzyludzkich. Dopiero przyjście Jezusa Chrystusa, który
objawił światu miłosierne oblicze Boga
Ojca, obaliło wszelkie granice, jakie
człowiek starotestamentalny stawiał
Bożemu i ludzkiemu miłosierdziu.
Pogubiliśmy się między różnymi odmianami dewocji i przejawami naszej
wszechmocy do tego stopnia, iż z czasem doszliśmy do przekonania, że bez
Bożego miłosierdzia możemy się obejść,
że poradzimy sobie sami. I nie ma dla
nas znaczenia, że to sam Bóg składa
przysięgę wobec nas, nierozumnych
i nieskorych do wierzenia (por. Łk
24,25) i przekonuje, że jest „miłością”
(J 4,8.16), że jest „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34,6), że nie może nie być

wierny samemu sobie (por. Pwt 7,9).
Jego miłosierdzie nie jest działaniem
na wzór wspaniałomyślnego monarchy,
który od czasu do czasu szafuje łaską,
a Jego przebaczenie nie ma nic wspólnego z zabieganiem o zmniejszenie liczby
kandydatów do piekła.
Papież Franciszek ogłosił Jubileusz
Miłosierdzia po to przede wszystkim,
by przypomnieć, że to „nasz Samarytanin, Jezus Chrystus” wychodzi cierpliwie na nasze ludzkie drogi, przybywa
w pielgrzymce do każdego z nas, bo
każdy człowiek - nieważne czy wierzący, czy nie - jest Jego upragnioną metą.
Chce do nas dotrzeć za wszelką cenę,
nawet kosztem broczących krwią rąk
i nóg... Puka do „świętych drzwi” naszej
egzystencji, naszych rodzin, wspólnot
chrześcijańskich, do całego świata.
Jeśli pozwolimy, by miłość Boga nas
dosięgła, będziemy gotowi na inną historię: zgodzimy się na naszą kruchość
i nasze ograniczenia, ale dostrzeżemy
w nich piękno i łaskę, szansę wzrostu
i poprawy, a przede wszystkim możliwość, okazję. To prawda, że czasami
czyni ona człowieka złodziejem, ale też
zawsze czyni go... materiałem na cud
Bożego Miłosierdzia.

Zamiast savoir – vivre’u

Kiedy aniołom pióra powypadały
Na lekcji religii katecheta czytał fragment Ewangelii św. Mateusza: „... byłem
chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście
mnie. A wówczas zapytają i ci: „Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo
spragnionym, albo przybyszem, albo
nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy
odpowie im: (...) Czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tegoście
i mnie nie uczynili”.
- Nie rozumiem – Jasiu podniósł rękę
do góry – skąd ci ludzie mieli wiedzieć,
że to Pan Jezus potrzebuje pomocy? To
jakoś widać?
- O to właśnie chodzi, że nie widać –
odpowiedział ksiądz – żeby sami z siebie
chcieli zrobić coś dobrego dla innej osoby, a w rezultacie dla Pana Jezusa.
- To już całkiem nie rozumiem – westchnął chłopiec.
- Spróbuję opowiedzieć ci to jako przypowieść – zaproponował nauczyciel.

- A co to przypowieść? – zainteresowała się Małgosia.
- To coś jak bajka, którą Pan Jezus
opowiadał ludziom, żeby wiedzieli, co
jest dobre. Wyobraźcie sobie zwykły
kościół, taki nawet trochę brzydki ...
- Ale musi być w nim coś ładnego –
wtrąciła dziewczynka – żeby nie był
smutny.
- No dobrze, w tym kościele były duże
organy i pięknie grający organista. I byli
dobrzy ludzie, ale niektórzy trochę zapomnieli o tym, czego uczył Pan Jezus.
Pewnej niedzieli, kiedy przyszli na mszę,
zobaczyli człowieka, który też chciał
wejść do kościoła. Był brudny, zaniedbany, miał zniszczone ubranie.
- Był żebrakiem? – spytał Jasiu.
- Nie wiadomo, ale niektórzy z parafian nie pozwolili mu wejść do środka,
mimo że on tłumaczył im, że chce tylko
uczestniczyć w mszy.
- Aaa, już chyba wiem! – zawołał

chłopiec – ci ludzie nie zrozumieli, że
w każdym człowieku mieszka Pan Bóg.
I to było tak, jakby przyszli do kościoła na mszę, ale nie wpuścili na nią Pana
Jezusa.
- Nie podoba mi się ta przypowieść –
stwierdziła Małgosia – jest smutna. Panu
Jezusowi na pewno było przykro, kiedy
nie mógł wejść do kościoła.
- To tylko przypowieść, żeby łatwiej
było wam zrozumieć Ewangelię, którą
czytałem – uspokajał katecheta.
- Już wiem! – zawołała Małgosia – wymyślę inne zakończenie tej przypowieści. Wszyscy ludzie dobrze pamiętali słowa Ewangelii i zaprosili tego żebraka na
mszę! Pan Jezus był bardzo zadowolony,
a anioły opiekujące się tymi ludźmi tańczyły z radości na niebie.
- I tak szalały, że im pióra ze skrzydeł
zaczęły wypadać – dokończył Jasiu.
IK
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Zdarzyło się na Golgocie

Iwona Kubiś

Byłem świadkiem wielkich rzeczy

Nazywam się Józef, a mieszkańcy miasta dodają do mojego imienia przydomek „z Arymatei”. Jestem
już starym człowiekiem i piszę te słowa, bo zanim odejdę, chcę opowiedzieć o najważniejszym dniu
w moim życiu. Byłem bowiem świadkiem wielkich rzeczy, które działy się w Jerozolimie, gdy nauczał tu i czynił cuda Jezus z Nazaretu.
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i czynem. I że czyni to nawet teraz,
w godzinie swojej śmierci.
Z przebitego boku wypłynęły krew
i woda. Setnik orzekł śmierć. Kobietami wstrząsnął szloch. A ja..., ja już się
nie bałem. Wiedziałem, co mam robić.
Poszedłem prosto do Piłata i poprosiłem
o ciało Jezusa. Chciałem Go godnie po-

Nauczyciela w swoim własnym grobie
na zboczu góry. Nie było to daleko, ale
nie wydawało mi się właściwe, abyśmy
razem z Janem nieśli ciało, więc wziąłem
wózek zaprzężony w osiołka. U podnóża Golgoty dołączył do mnie Nikodem.
Niósł zawiniątko z wonnościami. Nie
zamieniliśmy ze sobą ani słowa. Nie musieliśmy. Obu nas odmieniła
miłość Jezusa.
Setnik ucieszył się, gdy mu
przekazałem zgodę Piłata.
Dzień był męczący, a on chciał
już być w koszarach ze szklaneczką wina w ręce. Żołnierze sprawnie i szybko zsunęli
ciało z krzyża. Chwyciliśmy
je obaj z Janem, zanim upadło na ziemię. I złożyliśmy na
kolanach matki. To było najtrudniejsze. Nie potrafiłem
spojrzeć jej w oczy. Chciałem prosić o wybaczenie, że
nie broniłem jej Syna, że Go
opuściłem w chwili próby.
I nagle poczułem na mojej
dłoni jej drobną spracowaną rękę. Patrzyła na mnie,
a kiedy odwzajemniłem to spojrzenie,
zobaczyłem w jej wzroku tę samą miłość,
którą miał w oczach Nauczyciel.
Nie mieliśmy czasu na obmycie ciała.
Zawinęliśmy tylko w płótna przesypane
ziołami i złożyliśmy w grobie. Zasunąłem
z Nikodemem kamień. Chciałem matce
Jezusa i pozostałym kobietom zaproponować schronienie w moim domu, ale
Jan powiedział, że zanocują tam, gdzie
spędzili poprzednią noc. Rozstaliśmy się
w milczeniu.
Od tych wydarzeń upłynęło wiele lat.
Nie cenię już sobie zaszczytów ani zamożności. Bo na Golgocie nauczyłem
się, że to, co robię dla drugiego człowieka, jest tym, co naprawdę warto robić.
Duccio, Złożenie w grobie, Internet

Należałem do Wysokiej Rady i byłem
szanowanym obywatelem miasta. Miałem żonę oraz dzieci i ceniłem sobie szacunek, którym mnie otaczano ze względu
na pozycję w Sanhedrynie i zamożność
mojej rodziny. Ceniłem sobie również
wykształcenie i zawsze chętnie słuchałem
ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia.
Dlatego zainteresowałem się
Jezusem z Nazaretu, a kiedy
przebywał w mieście, słuchałem Jego nauk.
Był inny niż znani mi do tej
pory wędrowni nauczyciele
i zanim się spostrzegłem, zostałem Jego uczniem. Ponieważ nie cieszył się sympatią
większości członków Wysokiej Rady, a ja wtedy jeszcze
sądziłem, że mam wiele do
stracenia, więc pozostawałem
w ukryciu.
Pamiętam Jego proces i egzekucję. Obrzydliwe fałszywe zeznania i mój strach, że
ktoś odkryje moją tajemnicę
i podzielę los Nauczyciela.
Nie znalazłem w sobie siły,
by przemówić w Jego obronie. Nie znalazłem w sobie odwagi, by stanąć pod
krzyżem. Jego uczniowie także uciekli.
Zostały tylko kobiety i młodzieniec
zwany Janem. Z bezpiecznej odległości
obserwowałem mękę na krzyżu i śmierć.
A zanim żołnierz przebił Mu bok, poczułem na sobie Jego wzrok. Stałem daleko, ale byłem pewien, że patrzy prosto
na mnie. I czułem Jego..., Jego... miłość.
Czułem, że mnie kocha, że nie wini za
moje tchórzostwo, że mi wybacza.
I nagle zrozumiałem, że w życiu
wszystko sprowadza się do miłości. Tyle
razy słuchałem Jego nauk, tyle razy widziałem Jego cuda, ale dopiero teraz
zrozumiałem, że przez cały czas swojej
działalności rozdawał miłość. Słowem

chować. Nie obchodziło mnie, że zanim
zapadnie noc, wszyscy będą o tym plotkować. Nie obchodziło mnie, co sądzić
o tym będą inni członkowie Sanhedrynu. Myślałem tylko o matce Nauczyciela. O kobiecie, której los nie oszczędził
niczego, i która potrzebowała pomocy.
Mojej pomocy.
Kiedy przedstawiłem Piłatowi moją
prośbę, spojrzał na mnie uważnie.
A gdzieś na dnie jego oczu dojrzałem
jakby wdzięczność. No tak, słyszałem,
że próbował ocalić życie Jezusowi i może
nie chciał, aby Jego ciało wrzucono do
bezimiennego dołu razem z innymi
przestępcami i żebrakami.
W drodze powrotnej wstąpiłem
do domu. Postanowiłem pochować
Głos Pocieszenia

Okiem filozofa

Mariusz Bodynek

Słodki i zbawienny trud miłosierdzia

W bieżącym roku słowo „miłosierdzie” będzie w Kościele rzymskokatolickim częściej niż zwykle
gościło na ustach, afiszach i w homiliach. Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, w ten sposób motywując wiernych do podjęcia wytężonej refleksji nad jednym z najważniejszych, a zdaniem wielu świętych, mistyków i doktorów Kościoła najważniejszym przymiotem
Boga.
wyładować złość niż okazać łagodność;
łatwiej jest lubić bliskiego niż zadbać
o obcego. Łatwiejsza i przyjemniejsza
może wydawać się postawa wolna od
miłosierdzia. To jednak tylko złudzenie, które na domiar złego prowadzi do
śmierci ducha.
Miłosierdzie to wprawdzie trud, ale
przecież życiodajny, gdyż to właśnie
z miłosierdzia Bożego wyłonił się nie tylko akt wybawienia człowieka od śmierci, ale także akt powołania go do istnienia. Gdyby nie miłosierdzie nie tylko
nie byłoby nadziei na życie wieczne, ale
w ogóle świata i człowieka by nie było,
gdyż niczego by nie było poza Jednym
Samowystarczalnym Absolutem, będącym bytem w sobie i dla siebie (Arystotelesowski model Boga). Ponadto miłosierna ofiara jest źródłem szczególnej
rozkoszy. Słodycz tej miłości mają okazję smakować szczególnie rodzice, którzy - poświęcając się dla swoich dzieci
i pragnąc ich dobra - zapominają o sobie
i w tym samozatraceniu doznają radości,
poczucia sensu i spełnienia życiowego.
Taki dziwny paradoks: im mniej siebie
i dla siebie, tym bardziej stają się sobą,

tym lepiej im się żyje jako rodzicom.
Oczywiście nie trzeba być rodzicem, aby
posmakować z nektaru miłosierdzia,
bo któż nie doznał tej słodkiej radości wypływającej z nieprzymuszonego
okolicznościami dawania, pomagania,
wyświadczenia przysługi czy szczerego
wybaczenia? I tu, paradoksalnie, to obdarowujący bardziej się wzbogaca niż
obdarowany. W takim też duchu utrzymane są konstatacje znanego naśladowcy Chrystusa, Tomasza a Kempis, który
nauczał, że miłość „czyni lekkim to, co
ciężkie, i spokojnie znosi wszelkie niepokoje (…), dźwiga ciężar bez ciężaru,
a każdą gorycz zaprawia słodyczą i daje
jej smak wyborny”. Sam Zbawiciel, najwybitniejszy znawca miłosierdzia, nie
pozostawia cienia wątpliwości co do
natury ofiarnej miłości. Powiada On:
„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz
waszych. Albowiem jarzmo moje jest
słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt,
11,29-30). A zatem, słodki i zbawienny
jest trud miłosierdzia.

Rembrandt, fragment obrazu Powrót syna marnotrawnego, Internet

W dodatku trwający okres wielkopostny jako czas wspominania i przeżywania
Męki Pańskiej, w sposób szczególny zachęca do pochylenia się nad zagadnieniem miłosierdzia. W ofierze Chrystusa
najpełniej bowiem objawiło się Boże
Miłosierdzie, a fakt, że Jednorodzony
Syn Boży wydał się dobrowolnie na męczeńską śmierć, aby wyzwolić upadły ród
ludzki od grzechu i wybawić człowieka
od śmierci stanowi niedościgły wzorzec
miłosiernej miłości oraz miarę wszelkich
dzieł i uczynków chrześcijańskich.
Miłosierdzie wprawdzie nie musi mieć
męczeńskiego oblicza, jednak w każdym
akcie miłości miłosiernej musi zawierać
się trud, poświęcenie i samozaparcie.
Miłosierdzie bowiem, to heroiczny akt
wielkodusznej miłości, która wobec
braku wymogu wyświadczenia dobra
wynikającego z prawa, powinności lub
reguł sprawiedliwości wylewa dobroć
na tego, który jest w potrzebie, w niedoli lub odczuwa jakiś brak. Miłosierdzie przejawia się w nadprogramowym
i nadmiarowym dawaniu oraz przebaczaniu, a przeto jest czymś absolutnie
bezinteresownym i ofiarnym, czymś, co
całkowicie stoi w sprzeczności z „światową” logiką szczęścia mierzonego rachunkiem zysków i strat materialnych czy też
poziomem endorfin i dopaminy w ciele.
W świetle wartości cenionych w świecie, a zwłaszcza we współczesnej kulturze konsumpcjonizmu i atomistycznego
indywidualizmu, miłosierdzie to postawa bezsensowna i nieżyciowa. O wiele naturalniejsze zdają się być uczucia
przeciwne miłosierdziu, takie jak złość,
żądza zemsty czy też obojętność względem cudzych problemów. Te destrukcyjne uczucia mają w sobie jakiś dziwny powab, który pociąga i kusi. Łatwiej
jest bowiem oddać komuś pięknym za
nadobne niż mu wybaczyć; łatwiej jest
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Spotkania na Drodze Krzyżowej

WeronikaKumaszka

Być kobietą

Dzień kobiet jest dla mnie przede
wszystkim dobrą okazją do tego, by
zastanowić się nad istotą kobiecości,
nad tym jak zmieniał się jej wizerunek
i jakie zadania przynosi nam kobiecość
w dzisiejszych czasach. W Internecie
i gazetach w okolicach 8 marca pojawia
się trochę rozważań na ten temat. Jedne
bardziej psychologiczne, drugie skupiające się na wizerunku kobiety kreowanym przez aktorki, piosenkarki, gwiazdy. Pośród tego wszystkiego można się
pogubić, bo treści i opinie dotyczące
płci pięknej bywają bardzo skrajne. Na
szczęście w tym momencie na pomoc
przychodzi nam Kościół.
Tak to już jest, że Dzień Kobiet wypada w Wielkim Poście. Dobrze wiemy, że
w tym szczególnym czasie nasz wzrok,
nasza uwaga kieruje się na Krzyż i na
drogę, którą Jezus szedł na Golgotę. To
właśnie podczas Drogi Krzyżowej możemy szukać odpowiedzi dotyczącej tego,
jakie są kobiety i jakie stoją przed nimi
zadania.
Pierwszą ważną kobietą, jaką Pan Jezus spotyka podczas Drogi Krzyżowej,
jest Jego Matka. Myśląc o kobietach nie
sposób pominąć osoby matki i aspektu matczynej miłości, ponieważ każdy
z nas, bez względu na to jaka jest, czy
jaka była, posiada mamę. Macierzyństwo jest niesamowitym wyzwaniem,
którego podejmuje się większość kobiet
na świecie. To, jak wiele każda z nich
musi poświęcić dla swojego dziecka, jest
bardzo indywidualne, jednak na pewno
każda poświęca swój egoizm, czyli przeświadczenie, że powinna robić wszystko,
co leży w jej własnym interesie. Rzadko się do tego przyznajemy, ale egoizm
jest tą częścią nas, z którą ciężko nam się
rozstać. Macierzyństwo nie pozostawia
wyboru. Teraz już zawsze bardziej będzie
się liczyć dziecko, jego szczęście, jego
zdrowie, jego życie. Tego uczy Maryja.
Umniejszania własnego dobra, własnej
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miłości dla dobra swojego
dziecka. Miłość w Jej sercu
musiała krzyczeć, musiała
wołać, sprzeciwiać się temu,
co widziały Jej oczy podczas krzyżowej drogi. Żadna
matka nie chce cierpienia
własnego dziecka. Żadna nie
chce patrzeć, jak ono umiera. Jednak prawdziwa matka
do końca wierzy w swoje
dziecko. Potrafi w nie uwierzyć, potrafi mu zaufać. Do
końca. Wpatrując się w kobiecość Maryi dostrzegamy,
że jest w niej niesamowita
siła. Kobiety są silne. Potrafią przetrwać wiele, potrafią
znieść niesamowite ilości
bólu. Jednocześnie, mimo tej siły, nie są
stworzeniami z kamienia. Potrafią znosić wielki ból, ale tylko dlatego, że Bóg
dał im serce wrażliwe, by takiego bólu
doświadczać. Kobiety są silne, co nie
oznacza jednak, że po ich policzkach nie
płyną łzy. Niejednokrotnie to te łzy są
ich siłą.
Drugą kobietą, na którą możemy spojrzeć podczas rozważań Drogi Krzyżowej
jest Weronika. Przyzwyczailiśmy się do
tego, że jest ona symbolem odwagi. Nie
boi się, wybiega przed straże, przed żołnierzy, przed tłum i ociera umęczoną
twarz skazańca. Jej odwaga przerasta
niejednego śmiałka, może to właśnie ona
sprawiła, że nikt jej nie powstrzymał,
może to ten rodzaj odwagi, który onieśmiela ludzi dookoła. Każda z kobiet ma
w sobie tę odwagę. To, co nas blokuje,
to brak wiary. Ten brak wiary powodujemy niejednokrotnie same w sobie,
spoglądając w lustro i dostrzegając tam
słabą istotę – kogoś, kim wcale nie chcemy być. Ten brak wiary pochodzi też od
ludzi dookoła nas. Jednak, gdy zajrzymy
na dno własnego serca okaże się, że przy
stwarzaniu kobiety Bóg wyposażył ją
Głos Pocieszenia

El Greco, Święta Weronika trzymająca chustę, Internet

Dzień Kobiet to nietypowe święto. Jedni mówią, że komunistyczne, inni poważnie zastanawiają się
nad tym, co tu świętować. Są też tacy, który obsypują swoje ukochane kobiety kwiatami, podarunkami i życzeniami…

w tajne pokłady niesamowitej odwagi.
Czasem potrzeba czasu i wielu godzin
spędzonych na modlitwie, czasem potrzeba sytuacji krytycznej, by okazało
się, że jesteśmy naprawdę odważne.
Nie wiem, dlaczego jest nam tak ciężko
uwierzyć w to, że (jak mówi Psalm 92)
„Dałeś mi siłę bawołu, skropiłeś mnie
świeżym olejkiem”. To wszystko jest
w nas, a z Bożą pomocą możemy zrobić z tej siły niesamowity użytek. Bierzmy przykład z Weroniki, nie bójmy się
wyjść przed szereg.
Zajrzyjmy jednak też odrobinę głębiej,
cofnijmy się kilka minut przed moment,
w którym Weronika rusza w stronę Jezusa. Janek Głąba (jeden z naszych parafialnych starszych ministrantów, magisowicz i autor bloga: www.magisowicz.
blog.deon.pl), podczas prowadzonych
co tydzień w 2015 roku internetowych
rozważań Drogi Krzyżowej pisze, że
Weronika „to była zwykła kobieta - płacząca, czuła, delikatna, empatyczna”.
Nauczyliśmy się dostrzegać w Weronice
odwagę, siłę, zapominamy jednak, że
jednocześnie była ona czuła i delikatna.
Skąd ta pewność? Inaczej nie współczułaby Jezusowi, nie poczułaby w sobie

Świat modlitwy

Janek Głąba

Różaniec
w młodych rękach

Jest taka wspaniała rzecz, pięćdziesiąt dziewięć koralików, niepowtarzalny czas, rozmowa i łaska. Kilka miesięcy temu dwie dziesiątki młodszych naszych parafian odpowiedziało na apel wspólnoty Żywego Różańca. Za namową o. Andrzeja Pełki SJ młodzi ze
wspólnoty Magis, ale i wierni uczestniczący w niedzielnych „dwudziestkach” stworzyli młodzieżową różę różańca.
Od tamtego czasu rozpoczęliśmy
przygodę z kalibrem miłości. Dla wielu z nas ta dziesiątka w intencjach Ojca
Świętego Franciszka, to okazja do radości z modlitwy, to szansa do tego, by
w zabieganej codzienności zawierzyć
się Bogu przez ręce Maryi, to w końcu
i szansa, by dać świadectwo wiary i zaufania na ulicy, w pracy czy w szkole.
Wpisując na listę swoje imię i nazwisko
wielu z nas mocno się bało. Obawy pojawiły się bardzo naturalnie, a powodowały je nasze lenistwo i strach przed
monotonią modlitwy. Niewielu z nas
wiedziało „jak to działa”, nie każdy wierzył, że to zaproszenie jest skierowane
właśnie do niego. Jednak mimo tych
wszystkich obaw na naszej liście pojawiło się dwadzieścia nazwisk, znalazło
się wystarczająco dużo osób, które zechciały zaryzykować i podjąć się misji.
Nasza różańcowa modlitwa stała się
już faktem, gdy każdy z nas otrzymał
SMS-a od wspomnianego o. Andrzeja
z tajemnicą do rozważań na pierwszy
miesiąc. Po dwóch tygodniach zawierzenia Matce postanowiłem podzielić
się tym doświadczeniem na blogu; to,
co napisałem wtedy, dziś jest wciąż aktualne:
Wierzcie mi lub nie, kochani, ale idąc
każdego ranka do szkoły ciężko mi jest
nie wyjąć różańca, i nie odmówić czy jak
to się często zdarza - odśpiewać dziesiątki do Matki za Ojca Franciszka, za nasz
wspólny Kościół i przy okazji za dobry
dzień, również dla Was. Wydaje mi się,
ba - jestem przekonany, że różaniec jest
moim, naszym, karabinem, który jest zawsze pod ręką i zawsze z pełnym, wręcz
niekończącym się magazynkiem. Móc
pociągać za spust i zobaczyć, jak wylatuje z niego dobro, dobro w uśmiechającej

Fot. Jan Głąba

tego wielkiego bólu, nie zdjęłaby jej litość, nie chciałaby Mu ulżyć. Tak, ta silna kobieta, była jednocześnie delikatną,
empatyczną istotą. Delikatną na tyle,
by nie tylko zobaczyć, lecz by do głębi przejąć się bólem bliźniego. Na tym
polega największa tajemnica i największe piękno kobiet – jednocześnie jesteśmy silne i delikatne, potrafimy płakać
oglądając „Wiadomości”, gdy dzieje
się coś złego i walczyć o wolność swoją
i naszych dzieci. To wszystko jest w nas.
Wbrew pozorom nie jest to zakłamanie.
Nie jest to też schizofrenia. To jest piękna złożoność, to jest serce z ciała, które
pozwala współczuć, pozwala się pochylać i stawać w obronie bliźniego.
Ostatnimi kobietami, jakie Jezus
spotyka na swojej drodze na śmierć są
niewiasty, które płaczą nad Jego losem.
Płaczą nad Nim, bo widzą Jego cierpienie. Może płaczą też nad sobą, bo
nie potrafią sobie wyobrazić, co teraz
będzie, jak teraz będzie wyglądać życie
całego miasta. Prawdą jest też, że czasem kobiety potrafią płakać trochę zbyt
dużo, trochę zbyt długo. Łzy są oznaką
poruszeń duszy, lecz są też jedynie preludium do tego, co następuje później:
do działania. Myślę, że o to właśnie
chodziło Jezusowi. Nie chodziło o potępienie płaczu kobiet, ich współczucia, chodziło o skierowanie ich uwagi
na działanie, na nawrócenie. Po łzach
musi nadejść działanie, inaczej nasze łzy
są puste, są tylko słoną wodą spływającą po policzkach, a nie świadectwem.
Kobiece łzy powinny być świadectwem
tego, że coś się w nas dzieje, że cierpimy bądź się cieszymy, że jesteśmy poruszone, a to poruszenie mobilizuje nas
do działania. Do działania w szerzeniu
miłości, w kochaniu naszych rodzin,
naszych przyjaciół, naszych sąsiadów,
w kochaniu ludzi.
W Drodze Krzyżowej udało mi się
znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką
kobietą chcę być. Chcę kochać ponad
wszystko, jak kochała Maryja. Chcę być
silna i odważna, a zarazem czuła i delikatna, jak Weronika. Chcę móc pozwolić łzom płynąć po moich policzkach,
ale pamiętając o tym, że po łzach następuje działanie. Każdej kobiecie życzę,
by odnalazła w sobie to wszystko i w ten
sposób właśnie, jako kobieta mogła wypełniać wolę Bożą na tej ziemi.

się starszej pani, w innych młodych, którzy spoglądając przez ramię ukradkiem
robią znak krzyża i w wierze, że buduję
w ten sposób Kościół, to wszystko sprawia, że te koraliki, które przesuwam
z każdym kolejnym „Zdrowaś, Maryjo”
są jedynym w swoim rodzaju pociskiem
Miłości i dobra (www.magisowicz.blog.
deon.pl).
Dobro, którego doświadczam za każdym razem, trzymając w palcach różaniec, nie pozwala mi nie zaprosić Was,
Drodzy Czytelnicy, do tej przygody. Jeśli obawiasz się, to dobrze, będziesz mile
zaskoczony, modlitwa oddana w ręce
Maryi, to najlepsza „inwestycja” jakiej
możemy dokonać, wszak Matka jest blisko Jezusa i ma do Syna wielkie dojścia.

Głos Pocieszenia
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1050. rocznica Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego

Aleksandra Milewicz

Przyrzekamy! Ślubujemy!

„Nie wolno tworzyć «dziejów bez dziejów»; nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej ojczystej
i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać Narodu na poziom „zaczynania od początku”, jak
gdyby tu, w Polsce, dotąd nic wartościowego się nie działo; nie wolno milczeć, gdy na ostatni plan
w wychowaniu młodego pokolenia spycha się kulturę rodzimą, jej literaturę i sztukę, jej wypróbowaną moralność chrześcijańską oraz związek Polski z Kościołem rzymskim i przyniesionymi do Polski wartościami Ewangelii, Krzyża i mocy nadprzyrodzonych” (Stefan kardynał Wyszyński, homilia, Warszawa 25 maja 1972 r.).

Milenium poprzedzała Wielka Nowenna, odprawiana przez dziewięć kolejnych lat (1957-1966). Rozpoczęły ją
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego,
złożone przy udziale ok. miliona wiernych 26 sierpnia 1956 roku. Ważnym
elementem Nowenny była peregrynacja
kopii Obrazu Jasnogórskiego po parafiach w całej Polsce. Na terenie Dolnego
Śląska szczególnym wydarzeniem Wielkiej Nowenny był odpust 15 sierpnia
1959 roku w czasie uroczystości Wniebowzięcia NMP. Ks. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, podczas kazania
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Fot. Internet

zwrócił uwagę na znaczenie Barda i Dolnego Śląska dla chrześcijańskich dziejów
Polski.

Milenijny akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła
odczytany na Jasnej Górze 3 maja 1966
roku rozpoczął Milenijny Rok Jubileuszowy. W tym dniu na Jasnej Górze stanął pusty tron papieski przybrany kwiatami - papieża Pawła VI komunistyczne
władze nie wpuściły do Polski.
W całej Polsce odbywały się uroczystości związane z tym doniosłym wydarzeniem, każda diecezja przygotowywała
własny program obchodów milenijnych.
Tak też było na Dolnym Śląsku oraz
w jego stolicy - Wrocławiu.
2 i 3 lipca 1966 r. w Bardzie Śląskim
odbyły się ogólnokrajowe uroczystości
milenijne, podczas których abp Bolesław Kominek ukoronował cudowną
figurkę Matki Boskiej Strażniczki Wiary
Świętej z kościoła Ojców Redemptorystów. W ten sposób ówczesny metropolita wrocławski chciał podkreślić znaczenie Barda dla krzewienia wiary oraz
jego związek z początkami chrześcijaństwa w Polsce. Pod koniec uroczystości
dokonał aktu oddania swojej diecezji
Głos Pocieszenia

w „macierzyńską niewolę miłości”. Uroczystości w Bardzie Śląskim zgromadziły
około 150 000 wiernych. Wśród przybyłych obecni byli również Czesi, Morawianie i Niemcy.
W przeszłości w naszej parafii często
organizowano pielgrzymki do Barda. Ja
sama, jako małe dziecko (w I klasie SP),
pojechałam na taką pielgrzymkę, którą
organizowała cudowna Pani Jadzia (katechetka Jadwiga Rogala), a potem jeszcze kilkakrotnie byłam w tym sanktuarium z parafią oraz z naszą Oazą.
Centralne uroczystości milenijne odbywały się 15 i 16 października 1966 r.,
a na ich miejsce wybrano bazylikę św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz kościół oo. Dominikanów we Wrocławiu,
w którym spoczywa bł. Czesław, patron
naszego miasta. Także i w katedrze wrocławskiej oraz w kościele NMP na Piasku
uroczystości milenijne miały szczególny
charakter.

Fot. Internet
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W 966 roku Polska przyjęła chrzest
i staliśmy się częścią chrześcijańskiej Europy. Można przyjąć, że wtedy powstało
też Państwo Polskie.
W 1966 roku obchodziliśmy 1000.
rocznicę tego wielkiego wydarzenia.
Rzeczywistość polityczna tamtego czasu
sprawiła, iż obchody kościelne i państwowe Milenium Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego odbywały się
odrębnie.
Inicjatorem kościelnych obchodów
Milenium Chrztu Polski (Sacrum Poloniae Millennium) i nadania im maryjnego charakteru był prymas Stefan kardynał
Wyszyński. Idea ta zrodziła się podczas
internowania Prymasa Tysiąclecia i jego
pobytu w Prudniku i Komańczy.

W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym te wielkie wydarzenia odbyło się
wiele spotkań modlitewnych, czuwań
dziennych i nocnych, prelekcji i Mszy
św. w poszczególnych dekanatach i kościołach parafialnych.
14 października wieczorem we wszystkich parafiach archidiecezji odprawiono milenijne Msze św., stanowiące

dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod
wspólnym dachem domostwa naszego
nie było głodnych, bezdomnych i płaczących..., przyrzekamy wypowiedzieć
walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości...,
przyrzekamy!”.
„Matko Kościoła, oddani Tobie w niewolę, pragniemy czynić w naszym życiu
osobistym, rodzinnym, społecznym
i narodowym nie wolę własną, ale wolę
Twoją i Twojego Syna...”. To słowa naszych obietnic złożonych przez nas lub
naszych dziadków, rodziców w ich i naszym imieniu. Czy znamy je i wcielamy
w życie?

czystości na Dolnym Śląsku. Jeszcze tylko następnego dnia odbyła się plenarna
sesja Episkopatu Polski.
Co nam zostało z tamtych lat? Zdjęcia, wspomnienia, tablice pamiątkowe
na ścieżkach różańcowych w Bardzie,
w katedrze wrocławskiej oraz bazylice
trzebnickiej? Orędzie biskupów polskich
do biskupów niemieckich, treść homilii
i kazań wygłoszonych podczas Wielkiej
Nowenny i Roku Milenijnego? Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Akt oddania się Polski i Polaków w macierzyńską
niewolę miłości? Czy rzeczywiście znamy ich teksty i wypełniamy: „Przyrzekamy walczyć w obronie każdego dziecka
i każdej kołyski..., przyrzekamy Ci stać
na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety..., przyrzekamy

Fot. Internet

Polski (m. in.: biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej i dyrektor Sekretariatu Episkopatu Polski ks. Bronisław Dąbrowski, biskup łomżyński ks.
Czesław Falkowski, ks. abp Antoni Baraniak, ks. biskup Franciszek Jop z Opola, metropolita krakowski ks. abp Karol
Wojtyła, ks. biskup Ignacy Tokarczuk
z Przemyśla), o godz. 18.00 rozpoczęła
się pontyfikalna Msza św. Celebrował
ją metropolita krakowski ks. abp Karol
Wojtyła, kazanie zaś wygłosił Prymas
Polski. W następnym dniu Episkopat
udał się do Trzebnicy i tam o 11.00 rozpoczęła się kolejna pontyfikalna Msza
Święta. Przewodniczył jej ks. abp Antoni Baraniak, a kazanie wygłosił prymas
Stefan Wyszyński; nawiązał w nim do
wielu palących problemów współczesnej
Polski. Na zakończenie Mszy św. administrator apostolski archidiecezji wrocławskiej, abp Bolesław Kominek, oddał
całą archidiecezję w opiekę Matce Bożej.
Następnie uczestniczący w liturgii biskupi udzieli wiernym błogosławieństwa
i odśpiewano dziękczynne „Te Deum”.
Po uroczystościach w Trzebnicy powrócono do Wrocławia. O 16.00 w kościele NMP na Piasku odbyło się nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju.
Następnie duchowieństwo i wierni procesyjnie, z relikwiami świętych ziemi
śląskiej udali się do matki kościołów

archidiecezji - katedry wrocławskiej.
Tam, przy ołtarzu polowym, abp Bolesław Kominek celebrował Mszę św. Kazanie wygłosił prymas Polski. Nawiązał
w nim do bieżących wydarzeń – listu
biskupów polskich do biskupów niemieckich, soboru watykańskiego II oraz
sytuacji w Polsce. Na zakończenie Mszy
dokonano odsłonięcia tablicy upamiętniającej Tysiąclecie Chrztu Polski oraz
odśpiewano hymn „Bogurodzica”.
Było to zakończenie kościelnych uro-

Fot. Internet

Fot. Internet

Fot. Internet

przygotowanie do mających nastąpić nazajutrz uroczystości. W sobotę wieczorem 15 października w kościele Ojców
Dominikanów rozpoczęły się obchody.
Z Gniezna przywieziono relikwie św.
Wojciecha – jego ramię. Po przywitaniu
prymasa Wyszyńskiego i przybyłych do
Wrocławia przedstawicieli Episkopatu

W tym roku obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski i powstania Państwa
Polskiego. Czy przyrzekamy? Czy przyrzekam?
Korzystałam, m.in. z: S. A. Bogaczewicz,
„Czterdzieści lat temu. Milenium Chrztu Polski na Dolnym Śląsku”, oraz historii sanktuariów w Bardzie Śląskim i na Jasnej Górze,
a także z artykułów prasowych w tygodniku
katolickim „Niedziela”.
W następnym numerze - m.in. o represjach władzy i uroczystościach państwowych (wraz z ufundowaniem pomnika
Jana XXIII).

Głos Pocieszenia
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Wojownicy Światła
„Opuścił chwałę nieba”

Jan Paweł II mówił o tym, że każdy z nas przez całe życie szuka miłości, bo tylko ona może dać nam prawdziwe
szczęście. I rzeczywiście tak jest. Bo aby znaleźć jedyną wyjątkową miłość nieraz potrzeba wielu trudów, wiele motywacji i wiele poświęcenia. W zamian otrzymujemy nagrodę, której wartość jest nie do ogarnięcia.
Na miłość nigdy nie jest za późno jest to uczucie i dar, które nie umiera
nigdy. Jest niezniszczalne. Największą
miłością, jaką otrzymujemy każdego
dnia jest Bóg. Każdego poranka, kiedy
się budzimy On daje nam nowy dzień,
czystą kartkę. Od poranka do wieczora
zapisujemy ją. Wszystkie nasze dobre
uczynki, błędy które popełniliśmy, cały
dzień zostaje na tej kartce. I dopiero
kładąc się do łóżka, modlitwą na koniec dnia oddajemy kartkę. Dziękując
za to, co się zdarzyło, przepraszając za
złe rzeczy i prosząc o lepszy dzień.
Wielu z nas w codziennym biegu
i zamieszaniu nie zawsze zauważa
drobne uczynki miłosierdzia. A ich
jest tak wiele! Warto spróbować ich
szukać, to nic trudnego, a sprawia
ogromną radość. Pan Bóg ciągle wyciąga do Ciebie rękę, wciąż wysyła Ci
znaki swojej miłości, często w drugim
człowieku. Czasem tak trudno to zobaczyć. Mama, która każdego dnia,
kiedy wróci z pracy, przygotowuje Ci
obiad, tata, który wraca zmęczony
z pracy i pyta co u Ciebie? A może
siostra, która zapyta, czy chcesz obejrzeć z nią film? Jak tylko poszukasz,
możesz się zdziwić, ile osób darzy Cię
miłością, ile o osób o Ciebie dba i ile
dla Ciebie poświęcają.
Miłość można okazać na wiele sposobów. Nie tylko słowa, ale i czyny
o niej świadczą. Pewien mój kolega
powiedział, że największym znakiem
miłości jest Krzyż. Wtedy pomyślałam
sobie, że to takie oczywiste, a jednak
nie każdy zauważa. Krzyż, to przecież
symbol naszego zbawienia. Naszej
szansy na wieczne życie z Panem Bogiem. Niby takie jasne, niby takie proste, a ja tego nie umiałam zauważyć.
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Nasz Ojciec zesłał na ziemię swojego
jedynego Syna, świadomy tego, że zostanie ukrzyżowany. A On przyszedł,
aby nas zbawić.
Jest taka pieśń, której słowa mówią o tym, że przyszedł, aby pokonać
śmierć, zbawić nas, dać szanse na życie wieczne. Dalej jest o tym, że pokazał nam, jak kochać, że każdy może się
nawrócić, że dla każdego jest szansa.
W każdym momencie. Często w złych
chwilach właśnie doceniamy, jak wiele posiadamy. Śmierć Chrystusa była
związana również z cierpieniem. Bi-

czowanie, opluwanie, wyśmiewanie.
Nie było to przyjemnym przeżyciem.
Każda miłość ma lepsze i gorsze chwile.
Prawdziwa miłość nigdy się nie kończy
i Jezus udowodnił to wtedy, gdy zmartwychwstał. Pokonał śmierć, pokonał
zło. Uwolnił nas od grzechu. Podczas
każdej Mszy św. On umiera i zmartwychwstaje kolejny raz. Potwierdza,
że to, co stało się dwa tysiące lat temu
zdarza się każdego dnia. To wciąż jest
aktualne. I nieprzereklamowane. Największy znak miłości od Pana Boga.
Joanna Teodorowicz

Chciałbym umieć dziś przebaczać
Tam, na Golgocie, idąc z krzyżem i na
krzyż Jezus całkowicie zmienił definicję
miłości. Patrząc w agonii na oprawców
i szyderców prosił Ojca o przebaczenie,
które było niczym innym jak miłością
doskonałą, którą Bóg ukochał ludzi.
Golgota wszystko „skomplikowała”,
Jezus na sam koniec ziemskiego życia
bardzo wysoko podniósł poprzeczkę;
ilu na poważnie brało przykazanie
miłości bliźniego; czy nim przebaczył
z krzyża w apostołach nie było chęci
kamienowania prostytutek; w końcu,
czy ktokolwiek wcześniej niż przed wydarzeniami Golgoty wierzył, że każdy
ma szansę na Zbawienie? Dziś, w Roku
Miłosierdzia, trzeba nam zastanowić
się, jak Golgota zmienia moje życie,
jak je kształtuje i skąd - jeżeli, w ogóle - płynie moja chęć wybaczania. Czy
jest ona wynikiem obecności Chrystusa w moim sercu i zaufania Jemu, czy
raczej podyktowana jest przez jakiś
obowiązek, w którym nie ma grama
miłości?
Głos Pocieszenia

Panie Jezu, miłosierdzie i Golgoty
czas.
Przecież my, to tylko ludzie, przecież
Ty znasz nas.
Powiedz, gdzie tam szukać sensu, jak
to zrobić mam?
Chciałbym umieć dziś przebaczać, czy
to dane nam?
Panie Jezu, powiedz szczerze jak
odpuścić grzech?
Przecież ludzkie we mnie serce,
wszakże to mój pech.
Powiedz, jak zwyciężać złego, jak to
zrobić mam?
Chciałbym umieć dziś przebaczać, czy
to dane nam?
Panie Jezu, bardzo pragnę, ja chcę
kochać Cię.
Przecież jesteś również w grzesznych
więc i naucz mię.
Powiedz jak pokochać, powiedz jak to
zrobić mam?
Chciałbym umieć dziś przebaczać, czy
to dane nam?
Janek Głąba

Magis rodzinnie, czyli msza z rodzicami

W piątek 15 stycznia w dolnej kaplicy, na naszej magisowej Mszy Świętej, stworzyliśmy wspólnotę z wyjątkowymi dla nas ludźmi – naszymi rodzicami. Tydzień wcześniej wszyscy z nich otrzymali list od o. moderatora Andrzeja Pełki SJ, w którym zaprosił ich do odwiedzenia miejsca, w którym ich dzieci spędzają co piątek
swój wolny czas, swój początek weekendu, w którym tworzą przyjaźnie i realizują się w swoich pasjach.
Nasz czas z rodzicami w Magis rozpoczęliśmy Eucharystią. Wspólna
modlitwa, śpiew i nasze obyczaje, które u wielu wywołały uśmiech pozwoliły nam cieszyć się razem spotkaniem
z Bogiem. Podczas kazania o. moderator zwrócił się do rodziców, podziękował im za kształtowanie nas, młodych,
na drodze do Chrystusa, opowiadał
o naszej chęci spotkania z Bogiem
i nawiązał do świadomego wypełniania drogi chrztu świętego. Później
zwrócił się również do nas, magisowiczów, byśmy umieli doceniać nasze
rodziny i również w nich realizować to,
co dla nas ważne. Dla wielu z nas i naszych rodziców były to ważne słowa,
nie tylko będące pochwałą, ale także
zachętą do dalszej realizacji na drodze
magis (z łac. - więcej).
Zaproszenie skierowane do rodziców nie dotyczyło jednak samej
modlitwy, choć była ona jego bardzo
ważnym elementem. Obecność naszych najbliższych stała się dla niektórych z nich pierwszą okazją do poznania naszego charyzmatu, historii,
a także wspólnych działań. Tą część
spotkania przygotowali dla rodziców
animatorzy, którzy prezentując zdjęcia odzwierciedlające wszystko, o co
rodzice mogli pytać, opowiadali im
z wielką pasją, jak to wszystko wygląda na co dzień. Wieczór z Magis
przybrał formę bardzo przyjemnego, rodzinnego spotkania. Rodzice
mieli okazję wysłuchać świadectw,
a także artystycznego popisu naszej
diakoni muzycznej KOSTKI, a my mogliśmy w pełni im to wszystko przybliżyć.
Czas spotkania minął bardzo szybko,
wielu z naszych rodziców odetchnęło
z głęboką ulgą, ale i szczęściem, gdy

dowiedziała się, gdzie i po co w piątkowy wieczór znikają ich dzieci. Po
zakończonej prezentacji, prowadzonej
przez Martę Wróblewską i Janka Głąbę, rodzice mieli okazję do indywidualnej rozmowy z o. Andrzejem. Mogli
go poznać i zapytać o to wszystko, co
jeszcze ich ciekawiło.

Czas wspólnej modlitwy, ale i opowieści o tym, co na co dzień tworzymy
pod szyldem Magis był niesamowitym
przeżyciem. Z wielką radością mogliśmy wykrzyczeć wszyscy razem: „Lubię nas!”.
Janek Głąba

Głos Pocieszenia
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Logogryf dla dorosłych

Uśmiechnij się!

1
2

1)
2)
3)
4)
5)

3
4
5
6

6)

7

7)
8)
9)
10)
11)

8
9
10
11

12)

12

13)
14)
15)

13
14
15

16)
17)

16
17

chroniony chiński miś;
afrykański krewniak świni;
linia zetknięcia się lądu z wodą;
wyprawa do innego kraju;
można nim podróżować po
morzach;
plamka na ciele afrykańskiego
kota;
poetycka nazwa Anglii;
nasz południowy sąsiad;
kulisty model Ziemi;
jest nimi wybrukowane piekło;
śnieżyca połączona z silnym
wiatrem;
osiedle w Krakowie lub ... Jana
i Cecylii - w „Nad Niemnem”;
niedostępne miejsce w puszczy;
pracowicie spędza życie;
razem z wiarą silniej przemawiają
do wieszcza niż mędrca szkiełko
i oko;
cel naszej ziemskiej wędrówki;
grunt pod nogami.

Logogryf dla dzieci

***

Pewien parafianin podczas wizyty duszpasterskiej tłumaczył księdzu:
- Wie ksiądz, ja to jestem wierzący, ale
niepraktykujący.
Na to ksiądz:
- A ja jestem nudystą, ale też nie praktykuję.
- Przecież to bez sensu - zdziwił się parafianin.
- No właśnie - odparł ksiądz.

2
3

jedna z czternastu części Drogi Krzyżowej;
4
rzucali o nie losy żołnierze po ukrzyżowaniu Pana Jezusa;
to, co zrobiła Weronika, widząc zakrwawioną twarz Pana Jezusa;
stamtąd pochodził Józef, któremu Piłat wydał ciało Pana Jezusa;
cierniową miał Pan Jezus na głowie podczas Drogi Krzyżowej;
dla naszego zbawienia cierpiał i umarł na krzyżu (dwa wyrazy);
imię Piłata;
sądowy - dla Pana Jezusa odbył się przed Piłatem;
przebito nią bok Pana Jezusa;
dla świata symbol hańby, dla chrześcijan - zbawienia;
przewrócenie się Pana Jezusa pod ciężarem krzyża (stacja III,
VII i IX).

5
6
7
8
9
10
11

Opracowała Aleksandra Kumaszka
Rozwiązania z numeru grudniowego:
Logogryf dla dzieci - CICHA NOC;
Logogryf dla dorosłych - ZAPYTAJ JEZUSA CZEGO CHCE OD
CIEBIE I BĄDŹ ODWAŻNY.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych konkursach. Nagrody książkowe wylosowały: Elżbieta Korban
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***

Turysta nad jeziorem Genezaret czyta
informację: „Przepłynięcie łodzią 500 dolarów”. Podchodzi do kasjera i skarży się:
- 500 dolarów, to strasznie drogo.
- No tak, ale to przecież po tym jeziorze
sam Jezus piechotą chodził.
- Ja się Mu nie dziwię! Przy takich cenach!

1

Litery z zaznaczonych pól, czytane kolumnami,
utworzą rozwiązanie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Podczas lekcji religii ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie:
- Arabowie mogą mieć kilka żon. To się
nazywa poligamia. Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną żonę. To się nazywa...
mono, mono – podpowiada ksiądz.
Jasiu podnosi rękę do góry:
- To się nazywa monotonia, proszę księdza!

Litery z zaznaczonych pól, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie
- myśl świętego Ignacego.

i Paulina Korban. Gratulujemy!
Rozwiązania konkursów z bieżącego numeru, wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu prosimy wrzucać do skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła. Można
je też wysyłać na mailowy adres redakcji: glospocieszenia@
tlen.pl.

Głos Pocieszenia

Uwem Akpan
POWIEDZ, ŻE
JESTEŚ JEDNĄ
Z NICH
Ta książka wstrząsnęła mną do głębi.
Pokazuje świat, o którym właściwie nic nie
wiemy. Środkowa Afryka jest miejscem
ciągłych krwawych konfliktów. Skorumpowane rządy powodują powiększanie
się obszarów nędzy, a co za tym idzie
i przestępczości. Najdotkliwiej dotyka to
dzieci - nikt ich nie chroni, radzą sobie
jak mogą, instynktownie.

Razem można więcej

Tym razem coś z naszego własnego podwórka. Od wielu już lat do bożonarodzeniowego numeru Głosu Pocieszenia
dodajemy, tzw. insert czyli garstkę siana,
żeby było co podłożyć pod obrus podczas wieczerzy wigilijnej – na pamiatkę
tego, że Pan Jezus narodził się właśnie
na sianie. Zazwyczaj Głos Pocieszenia
wydrukowany jest i dostarczony na
miejsce już w piątek wieczorem, około
18.00 i redakcja może spokojnie uzupełnić numery pisma wcześniej przygotowanymi woreczkami z siankiem.

Barbara Ćwik

W tym roku jednak, tak się nieszczęśliwie (a może szczęśliwie?) złożyło, że
kartony z naszym parafialnym pismem
zostały dostarczone bardzo późno, bo
po 21.00 i nie było już szans, żeby nasze
zamierzenia zrealizować jeszcze tego samego dnia. Co prawda powiedzieliśmy
sobie, że sianko powkładamy do Głosu
Pocieszenia następnego dnia w sobotę – po roratach, ale gdzieś tam, w tyle
głowy, już widzieliśmy siebie żmudnie
ślęczących nad kartonami z pismem,
które wciąż nie chciały sie zapełniać...
A tymczasem – w sobotę, kiedy większość stałych bywalców roratnich śniadań już się rozeszła, nasza redakcyjna
koleżanka, niby to żartem, rzuciła: no
to teraz siadamy i wklejamy sianko do
Głosu Pocieszenia. I co się okazało –
w kilkanaście osób, w większości z różnych grup parafialnych, ale nie tylko,
które z humorem i ochotą zareagowały

Rada parafialna
4 lutego odbyło się pierwsze w 2016
roku spotkanie Rady Parafialnej. Wśród
poruszanych tematów wiele czasu poświęciliśmy na rozmowę o - dawno oczekiwanym - malowaniu kościoła. Ponieważ to
duża inwestycja, bardzo ważne jest abyśmy,
jako parafia, wybrali firmę solidną, sprawdzoną, z rekomendacją. Ojciec Proboszcz
chciałby, aby prace remontowe toczyły się
w miesiącach letnich tego roku.
Nie tak dawno skończył się czas kolędowych wizyt, o których także rozmawialiśmy, a już trzeba omówić kwestie dotyczące Wielkiego Postu. Kazania pasyjne
podczas nabożeństw Gorzkich Żali głosić
będzie w tym roku o. Jan Ożóg. Rekolekcje szkolne (od 22.02 do 24.02) poprowadzą jezuiccy klerycy, a „dorosłe” (od 19.03
do 23.03) o. Henryk Całka SJ. Piątkowe
nabożeństwa Drogi Krzyżowej przygotują
poszczególne grupy parafialne, 18 marca
odbędzie się wspólne nabożeństwo - ulicami parafii.
Z najbliższych wydarzeń: 28 lutego przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na
hospicja. 13 marca przybędzie do nas z wizytacją ks. abp Józef Kupny, dwa dni później, o 18.00, odprawiona zostanie msza
odpustowa, a po niej, w kawiarence, wszyscy są zaproszeni na tradycyjne już pierogi.
W związku z odprawianą 19 marca Mszą
Świętą dla chorych, prosimy o pomoc potrzebującym w dotarciu do naszego kościoła (od godz. 9.00 spowiedź, a o godz.
10.00 msza).
Zofia Nowicka
na hasło: „potrzebna pomoc”, tak szybko udało się zrobić to, co zamierzyliśmy,
że nasz redakcyjny fotograf, który przyszedł o 8.20 - myśląc, ile to czasu będzie
musiał w kawiarence spędzić na żmudnej porannej pracy - ledwo zdążył zrobić
zdjęcie. Choć i tak nie uchwycił tego, co
było najważniejsze: ciepłej, przyjacielskiej atmosfery, w której pracowaliśmy
te kilkadziesiąt minut. Bardzo Wam
wszystkim, Drodzy Nasi Pomocnicy,
dziękujemy!			
bs

Fot. Bogdan Szyszko

Tym razem zdecydowałam się opowiedzieć Wam o książce trudnej, ale sięgającej głębin naszych odczuć, poruszającej
nasze człowieczeństwo. Nie są to zbyt
wielkie słowa. Kto z Was odważy się po
nią sięgnąć i przeczyta do końca, stanie
się trochę innym, może zacznie uważniej i mądrzej żyć.

Panujące tu niegdyś plemienne wierzenia wyparte zostały prawie zupełnie
przez chrześcijaństwo i islam. Taki stan
rzeczy w połączeniu ze złymi rządami,
sprzyja krwawym rozruchom. Przez kraje regionu przelewa się co jakiś czas bezrozumna, okrutna rzeź, w której ofiarami stają się wszystkie strony konfliktów.
Przyczynia się do tego z pewnością,
oprócz skrajnej biedy, analfabetyzm,
ale rządom zależy na dolarach od zagranicznych koncernów eksplorujących
bogactwa naturalne tych ziem, a nie na
jakości życia swoich obywateli.
Wielokrotnie chciałam przerwać
lekturę porażona niewyobrażalną beznadzieją i okrucieństwem w niej pokazanymi, ale przecież nie można się
oszukiwać, że jeżeli czegoś nie widzimy,
nie wiemy, to tego nie ma. Tak wielkie
cierpienie i bezsilność istnieje i nie możemy o tym zapominać. Musimy być
tego świadomi. Jeżeli nie możemy nic
zrobić, to przynajmniej doceniajmy to,
co mamy - pokój, jedzenie, dach nad
głową, dostęp do wiedzy, poczucie bezpieczeństwa.
Nigeryjski jezuita Uwem Akpan pokazuje nam w pięciu opowiadaniach,
prawdziwe historie, jakie były udziałem
dzieci w Kenii, Beninie, Etiopii, Nigerii
i Rwandzie.
Może niektórzy z Was zgorszą się obrazami z życia tych dzieciaków, ale pamiętajmy, że to okrutne życie, ale innego one
nie zaznały. To jest lektura obowiązkowa.

Głos Pocieszenia
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Zaproszenie

Modlić się i służyć
Apostolstwo Modlitwy (AM) powstało we Francji w 1844 r.; jego twórcą był Francuz, Franciszek
Gautrelet SJ; jest obecne w 90 krajach świata. W Polsce pierwsze ogniska AM działały od ok. 1867 r.,
jednak formalnie początek inicjatywy, to dopiero rok 1871, kiedy to zostały sformułowane pierwsze
intencje, a rok później ukazał się jako jego organ - „Posłaniec Serca Jezusowego”.
W naszej parafii Apostolstwo Modlitwy powstało w 1946 r. i było wówczas
połączone z grupami Żywego Różańca.
Pierwszym opiekunem duchowym był
śp. o. Stefan Kuśmierz SJ. W 1949 r.
władze komunistyczne zabroniły działalności organizacji, dalej mógł działać
jedynie Żywy Różaniec. AM wznowiło działalność w naszej parafii dopiero
w 1997 r.; jego opiekunem duchowym
został wtedy o. Władysław Pietryka
SJ. Przez kilka następnych lat prowadził nas i z nami się modlił o. Michał
Bogusz SJ oraz inni ojcowie z naszej
parafii. Obecnie już od wielu lat
naszym ojcem duchowym jest o.
Jan Ożóg SJ.
W latach wcześniejszych modliliśmy się w naszych domach
prywatnych, ale ze względu na
małe mieszkania i wysokie piętra
zaczęliśmy się spotykać w kościele. AM jest grupą modlitewną i stowarzyszeniem religijnym,
a nie ruchem charyzmatycznym.
Naszym hasłem jest „Modlić się
i służyć”, które to wyrosło na
gruncie „Ćwiczeń duchownych”
św. Ignacego Loyoli. Apostolstwem
Modlitwy opiekują się jezuici. Trwamy
w uwielbieniu Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które jest znakiem i symbolem
duchowości AM. Generał jezuitów o.
Adolfo Nicolás powiedział kiedyś, że
AM jest drogą do świętości dla chrześcijan trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa.
Odmawiając codziennie rano modlitwę ofiarowania i uczestnicząc w pełny
sposób w Mszy św. służymy ludziom
i modlimy się za grzeszników, aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa to wszystko, czym Je zasmucają i znieważają. Jeśli to możliwe, uczestniczymy
w Mszy św. częściej niż raz w tygodniu.
Odmawiamy również codziennie jedną
dziesiątkę różańca w intencjach Ojca
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Świętego. Na spotkaniach Apostolstwa
modlimy się w intencji Ojczyzny i świata, jak też w sprawach naszych i innych
ludzi. Praktykujemy również wieczorem
rachunek sumienia, a podczas modlitwy
staramy się być pokorni. We wspólnocie
cieszymy się sobą - że możemy się modlić i spotykać.
W Apostolstwie Modlitwy, oprócz
trwania w grupie modlitewnej istnieje
też możliwość indywidualnego należenia
do organizacji, po spełnieniu odpowied-

nich warunków. Według zaleceń, na co
dzień powinniśmy zwracać się do siebie
per „siostro” czy „bracie”, ale najczęściej
mówimy sobie po imieniu.
Nasze parafialne Apostolstwo liczy
16 osób. Można do nas należeć już od
najmłodszych lat życia. Spotykamy się
dwa razy w miesiącu, w poniedziałki od 16.30 do 17.30. W I piątki miesiąca
uczestniczymy w sposób pełny w Mszy
św. i w późniejszej adoracji Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Prawie
wszyscy nasi członkowie należą do Żywego Różańca. W modlitwie różańcowej prosimy Matkę Bożą Niepokalaną
Głos Pocieszenia

o wstawiennictwo za naszym AM. Jak
stwierdzono podczas spotkania dyrektorów Apostolstwa w Rzymie w 2015 r.,
głównym zadaniem członków AM jest
w dzisiejszych czasach posługa duchowego pocieszania w świecie rozbitym
przez smutek niewiary.
Patronami Apostolstwa Modlitwy są
św. św. Franciszek Ksawery, Małgorzata
Maria Alacoque, Klaudiusz Colombiére
i Teresa od Dzieciątka Jezus. Dyrektorem generalnym AM na świecie jest generał jezuitów (obecnie o. Adolfo Nicolás SJ) reprezentowany przez Delegata
Apostolstwa Modlitwy (aktualnie
o. Frédéric Fornos SJ z Francji).
Dyrektorem AM w Polsce jest
obecnie o. Stanisław Groń SJ.
Oprócz ojca duchowego,
o. Jana Ożoga, mamy w parafii
świeckiego animatora prowadzącego modlitwę. Naszą animatorką przez kilka poprzednich lat
była Iwona Paraskiewicz, która
w 2002 r. wstąpiła do zakonu
karmelitanek bosych. Obecnie
tę funkcję pełni Irena Han. Jako
nasza przedstawicielka raz w roku
uczestniczy w rekolekcjach dla animatorów AM w Polsce. Lektura miesięcznika „Posłaniec Serca Jezusowego”,
redagowanego przez ojców jezuitów
i kultywującego duchowość Apostolstwa
Modlitwy, zalecana naszym członkom,
pomaga nam w rozwoju duchowym oraz
w krzewieniu nabożeństwa do Najśw.
Serca Pana Jezusa. Wszystkich, którym
bliska jest duchowość św. Ignacego Loyoli i pragnienie podnoszenia na duchu
przez modlitwę wszystkich strapionych
prosimy o zgłaszanie się do nas, by było
nas coraz więcej dla uradowania wspólną modlitewną mobilizacją Serca Pana
Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi
Panny. Szczęść Boże.
Parafianka Irena Sochacka

Kącik misyjny

WeronikaKumaszka

Plon trzydziestokrotny

Drugą rzeczą, jaką dostałam w Kasisi to ufność. Zaufanie Bogu, że wie, co
robi to codzienne wyzwanie. Nie wiem,
jak święci to robili, że każdego dnia byli
przekonani o tym, że Pan Bóg wie, co
robi (a może wcale tak nie było?). Ja
codziennie mam swój pomysł na życie
i z wielkim trudem przychodzi mi stwierdzenie „dobrze, Boże, wierzę, że masz na
to dobry pomysł”. Myślę, że każdy z nas
musi podejmować wieczną walkę o to,

by nie forsować swoich pomysłów na
życie i świat, lecz zaufać Bogu, że z Jego
pomocą będziemy nawet nie tyle bezpieczni, co szczęśliwi. Bo przecież On
chce naszego szczęścia.
No i jeszcze jedna wielka i wspaniała
rzecz. Moje dzieciaki z Kasisi ukształtowały mnie, jako pedagoga. To właśnie
Sarah, Mapalo i Nelly sprawiły, że dzisiaj
mogę iść do pracy i pomagać Sebastianowi, Ani i Adamowi - dzieciom, którymi zajmuję się w przedszkolu. Moje
zambijskie dzieci, mimo że tak różne od
tych, z którymi pracuję tutaj, nauczyły
mnie cierpliwości i szukania potencjału w każdym człowieku. Dzięki nim
wiem, że czasem trzeba powtórzyć coś
sto, dwieście, tysiąc razy, ale w końcu się
uda. Granice mojej cierpliwości przesunęły się na tyle, że spokojnie mogę teraz
przez godzinę uczyć dziecko jednej piosenki, bo wiem, że właśnie tej godziny
ono bardzo potrzebuje.
Póki co, plon jaki zbieram po misjach,
to plon trzydziestokrotny. Jestem jednak
przekonana, że za kolejny miesiąc, rok,
kilka lat będzie on sześdziesięcio- a może
nawet stokrotny. Wiem, że wpłynie nie
tylko na to, jakim jestem pedagogiem, ale
też jaką jestem córką, siostrą, przyjaciółką i jaką będę w przyszłości żoną i matką. Dlatego każdemu, komu po głowie

chodzi wielka życiowa zmiana, ale boi
się jej konsekwencji pragnę powiedzieć:
jest się czego bać! Obiecuję, że Wasze
życie wywróci się do góry nogami, że
już nic nie będzie takie jak wcześniej, że
dosięgnie to każdej sfery Waszego życia.
Ale obiecuję także, że będzie to zmiana
na lepsze, że pomoże Wam piękniej żyć
z innymi ludźmi, być lepszymi ojcami
i matkami, mężami i żonami, córkami,
synami, a nawet wnukami. Warto podejmować w życiu ryzyko zmiany, szczególnie, jeśli ma się przy sobie Boga, który
pragnie naszego szczęścia. Boga, który
kocha do samego końca. Naszego Boga.

Fot. Archiwum Weroniki Kumaszki

Fot. Archiwum Weroniki Kumaszki

Minął rok od mojego drugiego wyjazdu do Kasisi. Wiedziałam, że decyzja
o pojechaniu na misje na zawsze odmieni moje życie. Nie spodziewałam się
jednak, że już po roku dostrzegę w sobie
tak ogromną zmianę.
Pierwszą rzeczą, której nauczyłam się
to pokora. Oczywiście tam, w Zambii musiałam pogodzić się z odmienną
kulturą, z brakiem finansów i realiami
domu dziecka, ale jak to wpłynęło na
moje wrocławskie życie? Bardzo, bardzo mocno. Przede wszystkim na moje
relacje z innymi ludźmi. Nauczyłam się
akceptować pewne rzeczy w innych, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam, nawet
jeśli mi się nie podobają. Dziś wiem, że
są takie części nas, których na dany moment nie da się przeskoczyć, pominąć,
zapomnieć. Są takie wady, z którymi
w danym dniu nie potrafimy się rozstać,
ale może za tydzień, miesiąc czy rok, będziemy umieli je zostawić. A może nie
pozbędziemy się ich nigdy, a mimo to
będziemy i jesteśmy dobrymi ludźmi.

Fot. Archiwum Weroniki Kumaszki

„Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon:
jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.
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Rozliczenia podatkowe 2015

1% - Twój dar

Zaczął się coroczny czas rozliczeń podatkowych. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale każdy
z nas ma wpływ na to, czy pieniądze z jego podatków (a przynajmniej ich część) zostaną przeznaczone ogólnie np. na tak krytykowaną przez wielu (czasami słusznie) państwowa służbę zdrowia czy
też na fundację, która przeznacza środki na ratowanie konkretnych osób lub wspomaga inne cele,
nie leżące w zakresie zainteresowania administracji państwowej. Może się wydawać, że kilkanaście
czy kilkadziesiąt złotych niewiele zmieni, ale dla potrzebujących, którymi opiekują się fundacje to
naprawdę ogromne wsparcie.
Według danych Ministerstwa Finansów na podzielenie się 1% podatku
za 2014 rok z organizacjami pożytku
publicznego zdecydowało się 47 proc.
podatników. To wynik lepszy niż w poprzednich latach, ale wciąż ponad połowa Polaków nie korzysta z przywileju
decydowania, na co przeznaczone zostaną ich podatki. Tymczasem naprawdę
warto poświęcić chwilkę, przekazać swój
podatek wybranej przez siebie organizacji. Tym wszystkim, którzy nie wiedzą
w jaki sposób zadysponować swoją cześć

podatkowego „ciasteczka” dedykujemy
poniższą podpowiedź ze skrótowym wyjaśnieniem jak to zrobić oraz z trzema
pozycjami, wartymi wg nas wsparcia.
Jak przekazać 1% podatku w 2016
roku?
Sama procedura jest wyjątkowo prosta – podatnik nie musi sam dokonywać
wpłaty na rachunek wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym
wskaże organizację, którą chce wesprzeć

Dzieło Pomocy Dzieciom
Fundacja Ruperta Mayera
KRS 0000095631
Wspieramy działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych
i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych,
zagrożonych, biednych, rozbitych itp. Patronat i nadzór nad Fundacją sprawuje Prowincja
Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Dortmundzko-Wrocławska Fundacja
im. Świętej Jadwigi we Wrocławiu
KRS 0000080096

Wspieramy dzieci z potrzebujących rodzin Wrocławia, wspieramy projekty realizowane przez wrocławskie parafie, prowadzimy kursy języka niemieckiego (non profit), organizujemy międzynarodowe
wymiany młodzieżowe, organizujemy w Niemczech
praktyki i pobyty językowe, organizujemy praktyki zawodowe dla ukraińskiej młodzieży, wspieramy
mieszkańców Ukrainy w tym Lwowa i lwowską
Fundację „Dajmy nadzieję”.
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– podaje jej nazwę i numer KRS, a wybranej Fundacji 1% podatku przekazuje
naczelnik urzędu skarbowego. Pamiętać
trzeba o jednym – na jednej deklaracji
można wskazać tylko jedną organizację.
Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak
musiałby przekazać na rzecz Skarbu
Państwa. Procent, który czyni dobro
Opr. bs

Fundacja „Na ratunek dzieciom
z choroba nowotworową”
KRS 86210

Nasza organizacja to fundacja dla
dzieci, która, przede wszystkim,niesie
bezpośrednią pomoc podopiecznym:
finansuje niezbędne podczas terapii
leki, nierefundowane przez NFZ, zapewnia pomoc socjalną najbardziej
potrzebującym, a także stara się rozjaśnić trudną, szpitalną codzienność.
Organizuje uroczystości, obchodzi
z dziećmi święta, przeprowadza terapie zajęciowe z małymi pacjentami.
Dba także o wzrost świadomości społecznej w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory
poprzez organizację koncertów, happeningów, badań przesiewowych,
pikników oraz wszelkiego typu imprez promocyjno-charytatywnych,
mających na celu także zbiórkę funduszy niezbędnych, by skutecznie
pomagać swoim podopiecznym.

Śp. Zenon Karczewski
(16.02.1948 - 23.01.2016)
Przez 29 lat będąc we Wspólnocie
Neokatechumenalnej odkrywał ogrom
Miłości Pana Boga do siebie, człowieka
słabego i grzesznego, a poprzez odkrywanie znaczenia swojego chrztu, uczył
się jak być chrześcijaninem, by coraz
pełniej kochać Pana Boga, siebie i ludzi.
W marcu 2015 roku uroczyście odnowił
przyrzeczenia chrzcielne i otrzymał białą
szatę, jako znak nowego człowieka gotowego iść gdziekolwiek Pan zawoła.
Wiele lat był katechistą i głosił Dobrą
Nowinę nie tylko w naszej parafii, ale
też w wielu parafiach Wrocławia, między innymi w parafii św. Michała, św.
Antoniego, św. Franciszka, katechizował też w parafii św. Karola Boromeusza
w Wołowie. Ewangelizował, razem ze
wspólnotami, także na ulicach i placach
wielu miast Polski i w Paryżu, głosząc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego.

Od paru lat pracował w naszej parafii
jako palacz, dbał o porządek wokół kościoła, a także pomagał w zakrystii i służył do Mszy św.
Pochodził z wielodzietnej rodziny, do
tej pory żyje Jego mama. Był mężem,
ojcem, dziadkiem, a nawet już pradziadkiem.
Dla nas we wspólnocie był bardzo dobrym i uczynnym bratem, którego kochaliśmy.
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby
i umarł, żyć będzie” (J 11,25)
Bracia i siostry z I Wspólnoty Neokatechumenalnej z parafii św. Klemensa Dworzaka

***
Z facebookowego profilu parafii św.
Klemensa Dworzaka:
- Dziś rano zmarł wieloletni członek wspólnoty neokatechumenalnej,

Fot. Bogdan Szyszko

„A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek…” (Mdr 4,7)

uczynny, życzliwy człowiek, przez ostatnich kilka lat pracujący jako palacz
w naszej parafii, dbający też o otoczenie kościoła i zabudowań parafialnych,
p. Zenon Karczewski. W minionym
roku, razem ze swoją wspólnotą zakończył cykl formacyjny. Po 28 latach
formacji - był gotowy świadczyć o miłosiernym Bogu, żyć dla Chrystusa. Był
gotowy pełnić wolę Bożą... Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...
- Rozmowa z Nim, nigdy nie była bez
uśmiechu.
- Był gotowy świadczyć o miłosiernym
Bogu i zaświadczył; cieszę się, że tu był,
dziękuję za to Wszechmocnemu.

Wielki Post 2016 – co się będzie działo
Droga krzyżowa: w piątki o godz.
17.30 w kościele górnym dla dorosłych
i o tej samej godz. w kościele dolnym
dla dzieci. Dla młodzieży o godz. 19.45
w kościele dolnym.
Gorzkie żale: niedziele o godz. 17.00.
Jutrznia: w dni powszednie Wielkiego Postu (od poniedziałku do piątku)
wspólnota neokatechumenalna zaprasza
wszystkich chętnych na wspólną modlitwę poranną - jutrznię, na godz. 5.40 do
górnego kościoła.
Odpust parafialny: wtorek, 15 marca
– Msza św. odpustowa o godz. 18.00.
Rekolekcje parafialne: Rekolekcje
parafialne w tym roku poprowadzi Ojciec Henryk Całka SJ. Rozpoczną się
one w Niedzielę Palmową, a zakończą
w środę w Wielkim Tygodniu.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej: w szkołach – poprowadzą

je jezuiccy scholastycy (klerycy) wraz
z kapłanem – od 22 do 24 lutego.
Droga krzyżowa ulicami parafii: 18
marca, piątek o godz. 18.45 (w dniu
tym nie ma innych nabożeństw drogi
krzyżowej w kościele).
Dzień Chorego: 19 marca, sobota godz. 10.00, Msza św. w kościele górnym (od godz. 9.00 – możliwość spowiedzi).
Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek: 24 marca, liturgia
o godz. 18.00 - przewodniczy o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ,
Wielki Piątek: 25 marca, liturgia
o godz. 18.00 – przewodniczy o. wikary
Janusz Śliwa SJ (o godz. 15.00 - droga
krzyżowa),
Wielka Sobota: 26 marca, święcenie pokarmów w godz. 10.00-16.00;
liturgia o godz. 20.00 – przewodniczy

o. proboszcz, Jacek Maciaszek SJ, na zakończenie - procesja rezurekcyjna wokół
ogrodu parafialnego,
Wielkanoc: 27 marca - porządek
Mszy św. niedzielny,
Poniedziałek Wielkanocny: 28 marca - porządek Mszy św. niedzielny.
Spowiedź w Wielkim Tygodniu:
poniedziałek, 21 marca: w godz. 6.30
– 9.00 i 17.00 – 20.00;
wtorek, 22 marca: w godz. 6.30 – 9.00
i 17.00 – 20.00;
środa, 23 marca: w godz. 6.30 – 9.00
i 17.00 – 20.00;
Wielki Czwartek, 24 marca: w godz.
7.00 – 17.00;
Wielki Piątek, 25 marca: w godz. 7.00
– 17.00;
Wielka Sobota, 26 marca: w godz.
7.00 – 16.00.
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• Z JEZUICKIEGO PODWÓRKA • Z JEZUICKIEGO PODWÓRKA •

Fot. Zbigniew Wiktorowski

W niedzielę, 20 grudnia 2015 roku
w sanktuarium świętego Ignacego Loyoli w Loyoli otwarto bramę Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Obrzędowi przewodniczył biskup San Sebastian. Józef
Ignacy Munilla, a koncelebrował z nim
rektor sanktuarium, ojciec Koldo Alzibar. Obrzęd rozpoczął się uroczystym
otwarciem bramy od strony placu przed
bazyliką. Wnętrze bazyliki wypełnili kapłani i wierni. Na początku Mszy Świętej przypomniano słowa Ojca Świętego
Franciszka, który rok jubileuszowy ogłaszał „jako szczególny czas dla Kościoła, w którym wierni dadzą mocniejsze

i bardziej skuteczne świadectwo” o Panu
Jezusie.
* * *
W stolicy Egiptu, Kairze, znów uruchomiono nowicjat jezuicki. Na drugim roku jest Egipcjanin i Jordańczyk,
a na pierwszy Egipcjanin i Libańczyk.
Wkrótce ma do nich dołączyć Syryjczyk. Ponadto w tym roku trzech nowicjuszy egipskich złożyło pierwsze śluby
zakonne.
Wiadomości w dwóch różnych źródłach
znalazł i przekazuje
ks. Jan Ożóg SJ
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czyli do 6 maja. Wigilia to czas postu.
Niczego nie je się do kolacji, nie pali się
nawet fajki, co bywa czasami sporym
wyrzeczeniem.

Fot. Alina Ogrodowczyk

Boże Narodzenie
u Hucułów
21 stycznia w ramach Akademii Rozmaitości p. Anna Haratyk z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosiła wykład pt.:
„Góralskie Boże Narodzenie w Karpatach Wschodnich”.
Prelegentka, chcąc wprowadzić świąteczny nastrój, przygotowała wystawkę
z oryginalnymi huculskimi świątecznymi atrybutami, wśród których były
hafty, bożonarodzeniowy świecznik,
dzwoneczek, ciupaga i krzyż kolędowy. Opowiedziała przy tym o bogatym
folklorze obrzędowym górali z Huculszczyzny, w którym każda wieś ma swoje
zwyczaje, ozdoby, a nawet swoją kolorystykę. I gdzie czas zatrzymał się w XVIII
wieku.
Huculskie Boże Narodzenie rozpoczyna się 6 stycznia po sześciu tygodniach
ostro przestrzeganego ścisłego postu.
Nie jada się nawet nabiału. Przed Wigilią mężczyźni przygotowują obejście
- myją nawet bydło, by było czyste na
święta.
Dom jest domeną kobiet. Na wigilijną kolację przygotowują one 12 potraw
z produktów, które wyprodukowano
w gospodarstwie: kutię, ryby, najczęściej pstrąga, bób, zupę grzybową, kapustę z grochem, gołąbki, barszcz, pierogi
z różnym postnym nadzieniem, kluski
z makiem. Wszystkie potrawy są przygotowywane ze świeżo tłoczonym olejem.
Wypieka się obrzędowy chleb, który jest
trzymany w domu do Świętego Jurija,

Nie rąbie się drewna. Z domu wynosi
się wszystkie igły, by w nowym roku nie
było w rodzinie żadnej zadry. Huculi byli
i są w dalszym ciągu bardzo zabobonni.
Na wigilijnym stole kładą... nożyce, co
ma chronić zwierzęta domowe przed
drapieżnikami. Na wieczerzę zapraszają
uboższych sąsiadów. Przed kolacją wszyscy klękają przed świętym obrazem na
wspólną modlitwę. Wieczerzę rozpoczynają od kutii i pierwsze trzy łyżki... rzuca
się na sufit. Wszyscy jedzą z jednej misy.
Gaździna po odrobinie każdej potrawy
rozkłada na oknach, w rogach izby, by
były pokarmem dla aniołów i dusz zmarłych. Troszeczkę każdej z potraw daje się
również zwierzętom, by Chrystus też
ich doglądał. Gazda przy tym naśladuje
Głos Pocieszenia

karmione zwierzęta, gdacze za pomyślność kur, muczy za krowy. Pszczoły też
są darzone dużym szacunkiem, dlatego również się je karmi. W domu przy
kolacji wypowiada się różne zaklęcia.
Alkohol jest nieodłącznym elementem
Wigilii. Gaździna przygotowuje wódkę
z pieprzem, miodem lub przyprawami,
a toasty „zaliczają” też dzieci.
Po posiłku nie sprząta się ze stołu, by
dusze zmarłych w nocy mogły się pożywić. Wtedy przychodzi czas na wróżby,
bo Hucułów z jednej strony cechuje
wielka wiara, a z drugiej - wiara w magię. Wreszcie wyciągane są też instrumenty, bo w okresie postu nie wolno
było grać. Zaczyna się czas radości i kolędowania. Z domu zabiera się potrawy,
odwiedza się innych, składa się życzenia.
Kolędowanie ma tutaj inny wymiar.
Góry, duże odległości między sąsiadami, śnieg, mróz oraz wielka gościnność
gospodarzy odwiedzanych domów sprawia, że kolęduje się długo. Kolęda często
może zakończyć się śpiewem i tańcami,
bo dla Hucuła każda okazja do zabawy
jest dobra.
Okres Bożego Narodzenia kończy
Święto Jordanu, dzień Chrztu Pańskiego, które przypada 19 stycznia. Po mszy
w cerkwi nad rzekę wyrusza procesja.
Tam duchowny święci wodę. Następnie
wierni poświęconą wodę nabierają do
naczyń i nią obmywają się z grzechów
(co odważniejsi nawet kąpią się w lodowatej wodzie rzeki).
Alina Ogrodowczyk

Kawiarenka parafialna 2015
W roku 2015 z dochodów Kawiarenki udzielono następującego wsparcia:
1. wykupiono 1715 obiadów o wartości 7799 zł dla uczniów Szkół Podstawowych 82 i 109;
2. dopłacono 500 zł do książek;
3. na Wielkanoc i Boże Narodzenie
rozdysponowano kilkadziesiąt bonów
towarowych na kwotę 4000 zł.
Razem wydano 12299 zł.
Dziękuję wszystkim biorącym udział
w pieczeniu ciast i ich sprzedaży: parafialnym grupom IV i V, chórowi parafialnemu, czterdziestolatkom, grupie
różańcowej, grupie młodzieżowej, Odnowie w Duchu Świętym i neokatechumenatowi. Dziękuję osobom, które
poza grupami piekły ciasta: pp. Zofii
Turkosz, Jadwidze Doli, Marii Kowalewicz, Krystynie Straszewskiej, Janinie
Bijak, Dorocie Nowakowskiej, Jolancie
Wieczorek. I dziękuję tym, którzy przychodzili ciasta kupować; bez nich nasza
praca poszłaby na marne, a dzieci zostałyby bez obiadów. Zapraszam do współpracy w 2016 roku.
Danuta Chmielewska, koordynatorka

Nakarmiliście Mnie...
Suche dane liczbowe i wyliczenie grup
czy osób biorących w inicjatywie nazwanej jesienią 1996 roku „kawiarenka parafialną” nie oddają faktycznego
znaczenia ani materialnego wymiaru
pomocy udzielonej ze środków Kawiarenki, ani zaangażowania wszystkich jej

uczestników, ani tym bardziej znaczenia
tego przedsięwzięcia dla parafii.
Bo czy jesteśmy w stanie ocenić, w jakiej kondycji byłyby dzieci bez tego,
czasem jedynego ciepłego posiłku, jaki
stanowi wykupiony dla nich w szkolnej
stołówce obiad? Na ile możemy wycenić
uśmiech takiego dziecka?
Albo czy możemy jakoś wycenić okazję
do zrobienia czegoś dobrego – upieczenie ciasta, stanięcie za ladą, by usłużyć
gościom kawiarenki, czy też wrzucenie
paru złotych do koszyczka za pyszne
ciastko i herbatę spożyte w dobrym towarzystwie?
Czy też wreszcie jesteśmy w stanie
przeliczyć na jakąś walutę sam fakt dogadania się grup parafialnych, by służyć
nie osobno - jako młodzi, starzy, modlący się czy działający, ale jako wspólnota
parafii św. Klemensa Dworzaka – tym,
którzy tej pomocy potrzebują?
Pożytki z Kawiarenki można by jeszcze długo wyliczać, ale nie o to chodzi.
Najważniejszy jest drugi, słabszy, uboższy człowiek, któremu można pomóc,
bo – jak uczy nas sam Pan Jezus: „Byłem
głodny, a nakarmiliście Mnie...”. Dzięki Kawiarence wielu nie musi pytać:
„A kiedy to, Panie, widzieliśmy Cię ubogim...?”, bo właśnie tu realizują przykazanie miłości Boga i bliźniego. A Ty?
Kawiarenka zaprasza w każdą niedzielę
w godzinach 8.30-13.30. Skorzystasz?
bs

Dyżury w kawiarence
I półrocze roku 2016
10.01.2016
17.01.2016
24.01.2016
31.01.2016
07.02.2016
14.02.2016
21.02.2016
28.02.2016
06.03.2016
13.03.2016
20.03.2016
03.04.2016
10.04.2016

Neokatechumenat
Odnowa w Duchu Świętym
Chór parafialny
Grupa V
Grupa różańcowa
Grupa IV
Grupa młodzieżowa
Duszp. Czterdziestolatków
Neokatechumenat
Odnowa w Duchu Świętym
Grupa V
Chór parafialny
Grupa różańcowa

17.04.2016
24.04.2016
01.05.2016
08.05.2016
15.05.2016
22.05.2016
29.05.2016
05.06.2016
12.06.2016
19.06.2016
26.06.2016
04.09.2016

Grupa młodzieżowa
Duszp. Czterdziestolatków
Grupa IV
Neokatechumenat
Grupa V
Odnowa w Duchu Świętym
Chór parafialny
Grupa różańcowa
Grupa młodzieżowa
Duszp. Czterdziestolatków
Grupa IV
Neokatechumenat

Wspólnota trwa
- życzenia z Dortmundu
Po wrześniowej wizycie członków naszej do niedawna partnerskiej, a teraz
można powiedzieć nieustannie przyjacielskiej, parafii Świętych Ewaldów
z Dortmundu, otrzymaliśmy przed
Świętami Bożego Narodzenia list, którego, niestety, nie zdążyliśmy zamieścić
w poprzednim numerze Głosu Pocieszenia. Nadrabiamy to teraz – miłych i dobrych słów nigdy za wiele! (red.)
Drogi ks. Jacku, drogi ks. Januszu!
Droga Wspólnoto Parafialna św.
Klemensa!
Miło wspominamy naszą wizytę
w Waszej Parafii, która przebiegła tak
harmonijnie i radośnie. Przeżywamy
kolejny Adwent i przygotowujemy się
na Narodzenie Jezusa. Ewangelista Łukasz pisze, że Jezus narodził się w stajni
w obcym otoczeniu, bo Maryja i Józef
nie znaleźli miejsca w żadnej gospodzie.
Z podobną sytuacją jesteśmy bezpośrednio skonfrontowani w tym roku.
Niedaleko naszego kościoła ponad 100
osób, które uciekły przed wojną, prześladowaniami i biedą, znalazło swoje
schronienie w sali gimnastycznej. Dwa
następne budynki na terenie naszej parafii Świętych Ewaldów przyjmą wkrótce kolejnych uchodźców. Z wieloma
innymi chrześcijanami trudzimy się,
żeby przygotować im godne człowieka
warunki pobytu.
W obliczu palących problemów
i wzburzonego świata musimy się o wiele więcej modlić o pokój i sprawiedliwość i czynić to podczas naszych Mszy
św. i nabożeństw. Także w tym czujemy
się zjednoczeni z Wami we Wrocławiu,
pomimo wielu kilometrów oddalenia.
Pozostańmy w dobrym i przyjacielskim
kontakcie. Będziemy się cieszyć, jeśli
znowu od Was coś usłyszymy lub nawet
ponownie zobaczymy.
Błogosławionych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Was i całej wspólnoty parafialnej św. Klemensa i dobrego, pełnego pokoju roku 2016!
Serdeczne pozdrowienia!
Ludger Hojenski - proboszcz,
Annette i Wilhelm Sprenger,
Maria i August Wilhelm Heckt
Dortmund, 10.12.2015

Głos Pocieszenia

23

• Z ŻYCIA PARAFII • Z ŻYCIA PARAFII • Z ŻYCIA PARAFII •
współczesnym przeżywaniu przyjścia na
świat Bożego Syna. We wszystkich występach najwięcej było... wspólnie przeżywanej radości. A czyż to nie jest jedna
z głównych idei tych Świąt?!
Czas kolędy
Od niedzieli 27 grudnia do soboty
17 stycznia do drzwi naszych domów
pukajli ministranci i młodzież z Magisu, by poinformować o tym, że mamy

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

Zbiórk a na Światowe Dni
Młodzieży
Czas płynie nieubłaganie i Światowe
Dni Młodzieży roku 2016 coraz bliżej.
Spotkanie młodych katolików, organizowane przez polski (nasz!) Kościół, odbędzie się w dniach 26 lipca - 31 lipca
2016 w Krakowie, ale goście z całego
świata będą obecni w wielu miejscach
naszego kraju, m.in. we Wrocławiu.
W niedzielę 20 grudnia przeprowadzona została kolejna już zbiórka funduszy
na ten cel. Jak zwykle niezawodni byli
czuwający przy kweście członkowie
Akcji Katolickiej, którym towarzyszyła młodzież z Magisu. Wielu parafian,
odpowiadając na apel pasterzy Kościoła, wspomogło inicjatywę, pokazując
tym samym współodpowiedzialność za
wzrost najmłodszego - przyszłościowego
- pokolenia katolików.

Fot. Bogdan Szyszko

Szkolne jasełk a
W poniedziałek 21 stycznia, jak co
roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, nasz dolny kościół zamienił się
w salę teatralną, w której liczne grono
aktorów w wieku od wczesnoprzedszkolnego do późnogimnazjalnego wzięło udział w jasełkach koordynowanych
przez uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 6. Dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół naszego osiedla prezento-

wały kolędy, pastorałki, scenki religijne,
które w całości złożyły się na rzecz o...
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szczególną okazję, bo w naszym domu,
spotkać się z duszpasterzem, razem
z nim pomodlić, poinformować o tym,
co nas cieszy, martwi czy niepokoi w naszym najbliższym otoczeniu, parafii,
Kościele, kraju... Wielu z nas nie zmarnowało tej szczególnej okazji, by móc
przekazać jakąś swoją inicjatywę, opowiedzieć o kimś z naszego otoczenia, kto
potrzebuje pomocy, zadać pytanie o coś,
co nas nurtuje, a na co nie znajdujemy
wiarygodnych źródeł odpowiedzi. I nie
bali się, że może to przybywającemu do
nas gościowi sprawić kłopot – bo on po
to właśnie do nas przychodzi, by choć
część tych kłopotów nie była wyłącznie naszymi, a stała się zadaniem dla
wspólnoty parafialnej. Wspólnoty, którą
odwiedzający nas ksiądz reprezentuje...
A tegoroczna kolęda przebiegła wyjątkowo sprawnie, m.in. dzięki temu, że o.
Proboszcz poprosił o pomoc jezuickich
kleryków, którzy zostali do nas na czas
około Bożego Narodzenia oddelegowani, a także naszych byłych duszpasterzy
i ich jezuickich współbraci, dla których
nie było strasznych pytań – bez odpowiedzi. No, może poza tymi, które dotyczyły ilości naszych parafialnych grup...
Głos Pocieszenia

Ale... jeden o. Proboszcz wie ile ich naprawdę jest...
Spotk ania opłatkowe
Bożonarodzeniowy okres, to czas tradycyjnego składania sobie dobrych życzeń. Nie wszyscy to lubią, nie wszyscy
potrafią, ale... to dobry czas i dobrze jest
być ze sobą i mieć możliwość przełamać
się chlebem opłatka i choćby uśmiechnąć się do drugiej osoby ze zwykłym:
Wszystkiego najlepszego! Taką okazję
mieliśmy po „głównej” pasterce, a także
podczas spotkań we wspólnotach parafialnych. W ostatnią niedzielę roku, po
Mszy św. o godz. 10.30 również Żywy
Różaniec miał taką okazję i ją wykorzystał. „Różańcowiczom” tak spieszno
było do uśmiechów i dobrych życzeń, że
aż, jak to powiedział o. Proboszcz, popełnili falstart, i trzeba było wszystkim
dźwiękiem dzwonka przypomnieć, że
istnieje coś takiego jak określony porządek spotkania. Ale...dobrze, że jest taki
czas życzeń...
Ur atowane życia
W liturgiczne wspomnienie Świętych
Młodzianków (28 grudnia), czyli dzieci
zabitych na rozkaz Heroda po usłyszeniu przez niego o narodzinach nowego
żydowskiego króla, w symboliczny sposób zakończono tegoroczną akcję Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jej
uczestnicy, przez 9 miesięcy modlący się
za nieznane sobie, ale wiadome Panu
Bogu dziecko w łonie matki, zagrożone
aborcją, w duchu wiary i dziękczynienia
złożyli przed ołtarzem symboliczne róże
- wierząc, że gdzieś tam, w świecie zostało ocalone ich życie. Ich modlitwa dała,
wierzymy, siłę i możliwości - rodzicom
do przyjęcia dziecka, a modlącym się
jeszcze większe umiłowanie życia. Każdego.
Jasełk a
w neok atechumenacie
Do tradycji czasu Bożego Narodzenia
należą jasełkowe przedstawienia w neokatechumenacie. Piszę: przedstawienia,
bo to nie tylko widowiska, ale prawdziwe misteria, w których również widzowie uczestniczą w tworzeniu atmosfery,
w śpiewach. W tym roku 6 stycznia
w domu parafialnym w multimedialnym
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Pobożonarodzeniowa
kontynuacja
Mszą św. w święto Chrztu Pańskiego - 10 stycznia - zakończony został
liturgiczny okres Bożego Narodzenia;
w naszych domach stały choinki i śpiewaliśmy kolędy. I choć trzej królowie
złożyli już Jezusowi swoje dary, powoli
wybrzmiewały jasełkowe rymy, duszpasterze odwiedzali nasze domy z wizytą
kolędową - świąteczna rzeczywistość
powoli ustępowała okresowi zwykłemu.
Zwykłemu, to znaczy jakiemu? Smutnemu, mniej radosnemu i gościnnemu...?
Chyba jednak takiemu, które jest konsekwencją bożonarodzeniowej bliskości, serdeczności, ofiarności. I właśnie
na czas tego przejścia przypadła akcja
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas której młodzi wolontariusze z uśmiechniętymi buźkami zbierali
środki na wyposażenie oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych polskich
szpitali. Wcześniej to ich właśnie, naszych milusińskich, obdarowywaliśmy
największą ilością prezentów - pod choinką, na Mikołaja... A teraz oni postanowili dać coś z siebie. To chyba dobry
owoc czasu Bożego Narodzenia?
Statystyk a za 2015 rok
Skrótowemu podsumowaniu ubiegłego roku, jakiego dokonał 17 stycznia na Mszy św. o 10.30 ks. Proboszcz
towarzyszył kolędowy koncert naszego
parafialnego chóru „Vox Clemens” (po

A w swoim podsumowaniu o. Jacek
Maciaszek SJ podał kilka danych dotyczących duszpasterskiej pracy w naszej
parafii: w 2015 roku udzielono 113
chrztów, 12 ślubów, odprowadzono
na miejsce doczesnego spoczynku 155
wiernych, do I Komunii św. przystąpiły
92 osoby (dzieci i dorośli), sakrament
bierzmowania przyjęły 62 osoby, rozdano 140500 Komunii św. Usłyszeliśmy też, że wzrasta ilość korzystających
z naszej parafialnej biblioteki. W 2015
r. przybyło 96 książek (cały księgozbiór
liczy ich 4620), wypożyczono 565 książek (o 114 więcej niż w roku ubiegłym),
zarejestrowanych jest 157 czytelników
(w ciągu roku przybyło18 osób). A to
wszystko obsługują cztery panie-wolontariuszki oczekujące na czytelników
w każdą niedzielę w godz. 9.00-12.00.
Zasoby biblioteczne są na bieżąco

wzbogacane o nowości, o których informujemy m.in. na łamach „Głosu Pocieszenia”. Zapraszamy!
Opr. bs

Fot. Bogdan Szyszko

nabożeństwie), który wpasował się idealnie w inaugurację w dniu dzisiejszym
(tj. 17 stycznia) roku kultury i prezentację Wrocławia jako jej europejskiej stolicy. Występ, na który złożyły się kolędy
znane i mniej znane, polskie i zagraniczne, w sporej części w opracowaniu
znakomitego kierownika zespołu i jej
dyrygenta - prof. Piotra Łykowskiego,
wykonane nie tylko z wielkim zaangażowaniem chórzystów, ale też na wysokim
poziomie śpiewaczym, pokazał, że nasz
chór wciąż się rozwija i wokół pięknego
śpiewu na Bożą chwałę jest w stanie gromadzić ludzi... zadowolonych z tego, co
robią, a przy okazji upiększających rzeczywistość. Bo aż przyjemnie było ich
posłuchać i na nich popatrzeć, czego dowodem były słowa uznania po koncercie,
jakie członkowie zespołu odbierali od
słuchaczy. Każdy, kto im (pozytywnie)
zazdrości może do nich dołączyć - próby odbywają się w poniedziałki o godz.
20.00 w domu parafialnym.

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

spektaklu uczestniczyły jak zwykle dzieci - jako aktorzy na scenie, ale też i na
widowni, gdzie z głębokim przejęciem
obserwowały bożonarodzeniowe misterium, a szczególnie bardzo dynamicznie
i sugestywnie zagraną scenę szatańskiego
kuszenia Heroda, kiedy to przesądzony
został los ich rówieśników sprzed ponad
2000 lat...

Nasze plany na WBO 2016
Szczęśliwa siódemka na Grabiszynku:
siedem projektów na zagospodarowanie
przestrzeni na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek zgłoszonych do Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego zostało zakwalifikowanych do realizacji w 2016 roku.
Wśród nich m.in. projekt nr 136, który
przewiduje budowę na terenie SP 109
boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego, bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i siłowni. Warto dodać, że SP
109 drugi raz z rzędu, dzięki mobilizacji
społeczności lokalnej, stała się beneficjentem WBO (w zeszłym roku został
na jej terenie wybudowany plac zabaw
sportowo-rekreacyjnych). Warto również przypomnieć, że Grabiszynek drugi
rok z rzędu uzyskuje dofinansowanie na
wysokobudżetowy projekt budowy infrastruktury sportowej (w zeszłym roku
została przeprowadzona modernizacja
bazy sportowej na terenie Gimnazjum
nr 6). Pozostałe sześć szczęśliwych projektów to projekty o numerach 77, 616,
618, 705, 744, 749. Więcej informacji
o nich można znaleźć na stronie: www.
wroclaw.pl.
Na przełomie września i października
będziemy głosować na projekty WBO
na kolejne lata. Może warto byłoby się
skupić na czymś, co podniesie i poziom
bezpieczeństwa na Osiedlu i da komfort wielu okolicznym spacerowiczom
i biegaczom, np. na zrobieniu oświetlenia w alejkach w Parku Grabiszyńskim.
Czekamy na Wasze, Drodzy Czytelnicy,
opinie i… zaangażowanie.
Opr. mb, bs
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INFORMATOR DUSZPASTERSKI PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
53–232 Wrocław, al. Pracy 26,
tel. 71 360 10 18, 797 907 703, www.dworzak.jezuici.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. z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego).
W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00, 19.30 (z wyjątkiem wakacji).

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.

Zapraszamy:

--do biblioteki parafialnej czynnej w niedziele od 9.00 do 12.00.
--na spotkania biblijne w piątki po Mszy św. o godz. 18.00 (Izba
Pamięci Solidarności);
--do kawiarenki parafialnej (niedziele 8.30-13.30);
--na cichą, prywatną, Adorację Najświętszego Sakramentu
w I niedziele miesiąca o godz. 15.00 (górny kościół);
--na nabożeństwa w I piątek miesiąca: spowiedź święta na porannych Mszach św. i po południu od godz. 16.00. Dzieci zapraszamy na Mszę św. do górnego kościoła na godz. 17.00,

a młodzież - do kościoła dolnego na godz. 19.00. Godzina miłosierdzia - godz. 15.00 w kościele dolnym;
--na nabożeństwa parafialne: do Matki Bożej Pocieszenia – wtorki godz. 17.30; majowe (do Matki Bożej) – o 17.30; czerwcowe
(do Najświętszego Serca Pana Jezusa) – o 17.30, różańcowe –
w październiku o 17.30; wypominkowe – w listopadzie o 17.30;
w Wielkim Poście: droga krzyżowa - piątki o 17.30 i gorzkie żale
- niedziele o 17.00
--na ciche adoracje Najświętszego Sakramentu w poniedziałki
w godz. 18.30-19.30

Chrzty po 6-12-2015 do 6-02-2016
Tomasz Czaja; Wojciech Jan Tworzydło; Kacper Sylwester Gajewski; Dominik Piotr Suchecki; Maciej Kopiński; Jakub Kopiński;
Michalina Anna Wojtasik; Oskar Cezary Klimentowicz; Tymon Maciej Hussak; Jan Michał Bereżecki;
Stanisław Hilary Mączka-Modelski; Nina Maria Bodynek; Piotr Antoni Kula-Pijarowski; Kacper Hubert Oponowski

Śluby po 19-09-2015
Joanna Anna Modelska – Tomasz Stanisław Mączka ( 27-12-2015)

Pogrzeby po 10-12-2015 do 6-02-2016
Wanda Rybak (*25-02-1932+11-12-2015) l. 83; Aniela Mazur (*1-07-1922+14-12-2015) l. 93;
Czesław Kamiński (*12-09-1944+13-12-2015) l. 71: Zbigniew Szkolniacki (*9-06-1933+11-12-2015) l. 82;
Maria Teresa Buchowiecka (*23-04-1936+17-12-2015) l. 79; Krystyna Helena Pawlicka (*4-02-1939+9-12-2015) l. 76;
Stanisława Trąbisz Machnicka (*25-04-1928+21-12-2015) l. 87; Zofia Dudziak (*16-07-1924+23-12-2015) l. 91;
Janina Milczarek (*21-04-1935+24-12-2015) l. 80; Bronisława Tytus (*6-01-1927+23-12-2015) l. 88;
Krystyna Kędzior (*4-08-1945+26-12-2015) l. +++++70; Kazimiera Kokocińska (*21-03-1933+6-01-2016) l. 83;
Eugenia Cecylia Majewska-Kromer (*30-11-1924+6-01-2016) l. 92; Józef Chmura (*11-03-1936+1-01-2016) l. 80;
Stefan Janicki (*28-08-1937+10-01-2016) l. 79; Leon Medygrał (*10-09-1926+12-01-2016) l. 90;
Stanisław Mazur (*16-11-1927+12-01-2016) l. 89; Irena Ślusarczyk (*10-04-1924+13-01-2016) l. 92;
Eugenia Mnich (*12-04-1930+15-01-2016) l. 86; Zofia Osińska (*14-12-1921+21-01-2016) l. 95;
Janina Grzeszczuk (*30-12-1928+22-01-2016) l. 88; Tomasz Władysław Żarnowiecki (*29-09-1965+18-01-2016) l. 51;
Zenon Karczewski (*16-02-1948+23-01-2016) l. 68; Małgorzata Jamróz (*21-03-1951+1-02-2016) l. 65;
Jerzy Marceli Cieślik (*21-02-1926+1-02-2016) l. 90; Tadeusz Chmula (*6-06-1935+4-02-2016) l. 81;
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Redakcja „Głosu Pocieszenia” nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo
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odmowy zamieszczania niektórych treści reklamowych (nie odpowiadamy za treść publikowanych ogłoszeń). Anonimów nie publikujemy i nie
odpowiadamy na nie.

Chochlikowe psoty
Bardzo przepraszamy naszych Czytelników
za błąd w poprzednim numerze Głosu Pocieszenia: na okładce, zamiast Grudnia 2015
widniał Wrzesień 2015 roku. Tak mocno zajęliśmy się wnętrzem, że umknęło nam to, co
najbardziej oczywiste...

K a l e n d a r i u m g r u d z i e ń 2 0 1 5 - LU T Y 2 0 1 6
ciąg dalszy ze strony 2

31 grudnia, czwartek
i We wspomnienie św. Sylwestra
o godz. 18.00 została odprawiona Msza
św. na zakończenie Starego Roku, a tuż
po niej – nabożeństwo dziękczynnoprzebłagalne.

szpitalnych oddziałów dziecięcych i geriatrycznych.

parafii (wraz z kilkudziesięcioma innymi) wziął udział w obchodach 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
które rozpoczęły się uroczystą Mszą św.
w kościele garnizonowym św. Elżbiety.
23 stycznia, sobota
Zmarł nagle wieloletni członek Drogi
Neokatechumenalnej, pracujący w parafii jako palacz i dbający o porządek
wokół kościoła śp. Zenon Karczewski.
Pogrzeb z Eucharystią, której przewodniczył o. Jacek Siepsiak SJ, a homilię
wygłosił o. Jacek Maciaszek SJ, w licznej
obecności członków wspólnoty neokatechumenalnej, rodziny i przyjaciół, odbył
się 27 stycznia na cmentarzu komunalnym we Wrocławiu Kiełczowie.

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

i

St yczeń

16 stycznia, sobota
W gościnnych progach parafii św.
Karola Boromeusza odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Fundacji św. Jadwigi, w której wzięli udział przedstawiciele naszej parafii.
i

Fot. Bogdan Szyszko

1 stycznia, Nowy Rok
i W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obowiązywał niedzielny porządek
Mszy św.
6 stycznia, środa
W uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) podczas nabożeństw
święcone były, tradycyjnie, kreda i kadzidło – wystawione przy wejściu do
kościoła; o złoto parafianie musieli się
postarać na własną rękę...
i W domu parafialnym wspólnoty neokatechumenalne naszej parafii (mamy je
dwie) zorganizowały przedstawienie jasełkowe.
i

17 stycznia, niedziela
Po Mszy św. o godz. 10.30, na której
o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ krótko duszpastersko podsumował miniony
rok, parafianie wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu naszego parafialnego
chóru – „Vox Clemens” pod kierownictwem prof. Piotra Łykowskiego.
i

10 stycznia, niedziela
Jak co roku w okolicy kościoła wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowali na wyposażenie

Fot. Bogdan Szyszko
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21 stycznia, czwartek
i W ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości, o godz. 18.45 w Izbie Pamięci
Solidarności dr Anna Haratyk z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosiła wykład
(z przeźroczami) nt. góralskiego Bożego
Narodzenia w Karpatach Wschodnich.

i

1-14 lutego
W czasie zimowych ferii parafialna
młodzież z Magisu wypoczywała i modliła się w Marianówce i Lubomierzu,
a Czterdziestolatkowie regenerowali siły
w Dzianiszu k. Zakopanego – więcej na
ostatniej stronie bieżącego numeru GP.

i

22 stycznia, piątek
i Poczet sztandarowy Związku Piłsudczyków spotykających się przy naszej

4 lutego, czwartek
Odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady Parafialnej.
i

opr. bs

Decyzją Ojca Świętego Franciszka,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia 2015 r.) Kościół
katolicki rozpoczął Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. Nasza świątynia, decyzją ks. abp. Józefa Kupnego
została wskazana, jako sanktuarium
jubileuszowe, gdzie przez cały Rok
Miłosierdzia (do 20 listopada 2016
r.) można uzyskać odpust zupełny.
W każdy poniedziałek w godz. od
18.30 do 19.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
W tym czasie można też skorzystać
z sakramentu pojednania i doświadczyć tu łaski nawrócenia, przebaczenia i pokoju.
Aby uzyskać odpust zupełny należy być w stanie łaski uświęcającej
i przyjąć Komunię św., pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca
Świętego, a także wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także
powszedniego.
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„ ...wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)
Rekolekcje Magis
Marianówka
1-4 lutego 2016
fot. o. Andrzej Pełka SJ

Duszpasterstwo
Czterdziestolatków
Dzianisz

6-14 lutego 2016
fot. Bogdan Szyszko

