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„Wyszed∏em szukaç Ciebie o Êwicie i w trwodze,
Nie znajdujàc, myÊla∏em, ˝em szed∏ drogà k∏amnà;
I spotka∏em Ci´, kiedym odwróci∏ si´ w drodze,
Bowiem przez ca∏e ˝ycie krok w krok szed∏eÊ za mnà”.

(Lepold Staff)



11-14.12.2005. Rekolekcje adwentowe. Wyjàt-
kowà formà pomocy w dobrym przygotowaniu si´
do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia by∏y w naszej parafii
rekolekcje adwentowe. W ramach zapoznawania si´
z naszà parafià, rekolekcje poprowadzi∏ nasz nowy
proboszcz, o. Wojciech Zió∏ek SJ. 

15.12.2005. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci „Ka-
wiarenki”. 10 listopada 2005 r. min´∏a 9. rocznica
dzia∏alnoÊci „Kawiarenki”, która powsta∏a z ini-
cjatywy grup dzia∏ajàcych przy naszej parafii, tj.
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Akcji Katolickiej,
Rodziny Rodzin, Neokatechumenatu, Wspólnoty
Modlitewnej „Kana”, Seniorów oraz innych grup.
Mia∏a ona zintegrowaç parafian oraz pomóc w ze-
braniu pieni´dzy na do˝ywianie dzieci rodzin po-
trzebujàcych. Uaktualnione sprawozdanie z dzia-
∏alnoÊci kawiarenki na str. 11.

18.12.2005. Ukaza∏a si´ nowa p∏yta z kol´dami
w wykonaniu scholi dzieci´cej z naszej parafii. Pie-
niàdze z jej sprzeda˝y przeznaczone sà na dofinanso-
wanie wypoczynku naszych parafialnych dzieci.

18.12.2005. Dotar∏o do naszej parafii „betlejem-
skie Êwiat∏o pokoju”. Jego p∏omieƒ towarzyszy∏ nam
w niedziel´ podczas Mszy Êw. o godz. 18.00. Wszy-
scy, którzy chcieli, mogli ten p∏omieƒ odebraç i za-
nieÊç do swoich domów. Do Polski przyby∏ ju˝ po
raz 15. P∏onie nieustannie w Grocie Narodzenia
w Betlejem upami´tniajàc przyjÊcie na Êwiat Chrystu-
sa Pana. Legenda g∏osi, ˝e pierwszym, który prze-
wióz∏ je w rodzinne strony by∏ rycerz powracajàcy
z wyprawy krzy˝owej, pragnàcy przekazaç najbli˝-
szym tchnienie dobra i pokoju. Obecnie harcerze
i skauci, podtrzymujàc t´ tradycj ,́ roznoszà sztafetà
„p∏omieƒ pokoju” po ca∏ym Êwiecie. 

2.12.2005. WylosowaliÊmy zwyci´zców konkur-
sów dla dzieci, ucz´szczajàcych na Roraty.  Katego-
rii by∏o wiele i tyle˝ nagród. Nagrodzono m.in. naj-
pi´kniej wykonane lampiony, odpowiedzi na pytania
zadawane na Roratach oraz frekwencj .́

24.12.2005. ZakoƒczyliÊmy Wigilijne Dzie∏o
Pomocy Dzieciom. Wzorem lat ubieg∏ych, przed
Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia w naszej parafii
rozprowadzane by∏y Êwiece Caritas, z których do-
chód przeznaczony zosta∏ na wsparcie funduszu
Wigilijnego Dzie∏a Pomocy Dzieciom.

25.12.2005. UjrzeliÊmy nowy, Êwiàteczny wy-
strój koÊcio∏a. Na Mszy Êw. pasterskiej, rozpoczy-

najàcej obchody Bo˝ego Narodzenia, mieliÊmy
okazj´ podziwiaç go po raz pierwszy – z szopkà,
nie jak to zazwyczaj bywa∏o ustawionà z ty∏u ko-
Êcio∏a, a wyeksponowanà na stopniach prezbite-
rium. Autorce nowej koncepcji i jej realizatorce,
pani Barbarze Chomie gratulujemy udanego po-
mys∏u i czekamy na nast´pne.

25.12.2005. Ukaza∏ si´ nowy numer „G∏osu
Pocieszenia”. Data szczególna, gdy˝ opracowany
zosta∏ przez nowy zespó∏ redakcyjny. Znalaz∏y si´
w nim m.in.: wywiady z nowymi duszpasterzami
naszej parafii oraz z prowincja∏em Po∏udniowej
Prowincji Zakonu Towarzystwa Jezusowego, plan
kol´dy, informacje Rady Osiedla itp. Gazetk´ roz-
prowadzali ministranci po Pasterce. Pierwszy rzut
rozszed∏ si´ momentalnie – potrzebny by∏ do-

druk. Dzi´kujemy i wcià˝ czekamy na nowych re-
daktorów.

25.12.2005. Dotar∏a do nas wiadomoÊç, ˝e
z okazji 25. rocznicy powstania SolidarnoÊci, Êp.
o. Adam Wiktor SJ, d∏ugoletni proboszcz naszej
parafii, zosta∏ przez Komisj´ Krajowà NSZZ
„SolidarnoÊç” uhonorowany poÊmiertnie meda-
lem „Zawsze solidarni” za zas∏ugi w tworzeniu
klimatu mi´dzyludzkiej solidarnoÊci w trudnych
latach po wprowadzeniu stanu wojennego i po-
wolnego dochodzenia do pe∏nej niepodleg∏oÊci.
Medal do∏àczony zostanie do wotów przy obrazie
Matki Bo˝ej Pocieszenia, a okolicznoÊciowy dy-
plom trafi do parafialnego archiwum (medal i
dyplom na ostatniej stronie „G∏osu”).

26.12.2005 Wys∏uchaliÊmy koncertu kol´d
m∏odzie˝owej diakoni muzycznej z naszej parafii.
W drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wystàpi∏a
o godz. 19.00 w dolnej kaplicy. Po wyst´pie, podczas
którego us∏yszeliÊmy kol´dy w aran˝acji zarówno tra-
dycyjnej, jak i bardzo nowatorskiej, licznie zgroma-
dzona publicznoÊç d∏ugo domaga∏a si´ bisów, a arty-
Êci zaprosili na koncert za rok. Kochana m∏odzie˝y,
jest jedno ale – wyst´pujecie rzadko, za rzadko!

27.12.2005. Rozpocz´∏a si´ w naszej parafii wi-
zyta duszpasterska, zwana „kol´dà”. Inaczej ni˝
w ubieg∏ych latach pierwszymi odwiedzonymi byli
parafianie mieszkajàcy przy ulicy Grabiszyƒskiej, na
których zazwyczaj koƒczy∏a si´ kol´da. „Musi byç ja-
kaÊ sprawiedliwoÊç” – wyzna∏ o. Proboszcz. Wielkie
uk∏ony sk∏adamy o. Andrzejowi G´gotkowi SJ, któ-
ry opracowa∏ grafik odwiedzin w ca∏oÊci podany do
wiadomoÊci jeszcze przed wizytami. Narodzi∏a si´
wi´c podczas Êwiàt kolejna „nowa tradycja”.

29.12.2005. Rada Osiedla zorganizowa∏a spo-
tkanie w Domu Kultury „Bakara” przy ul. Ró˝anej
dla seniorów i osób samotnych, na którym zaprosze-
ni goÊcie mogli pos∏uchaç dobrej muzyki, koncertu
kol´d  w wykonaniu naszej parafialnej scholi ”Lauda-
te Dominum”, wziàç udzia∏ w ró˝nych konkursach
oraz sp´dziç mi∏o czas przy smacznym cieÊcie...

1.01.2006. O. Proboszcz poinformowa∏ wszyst-
kich parafian, ˝e w 2. niedziel´ grudnia zebrano 
8 987 z∏, a na zakoƒczenie rekolekcji 3 880 z∏ z prze-
znaczeniem na prace remontowe w naszym koÊciele.
Po zap∏aceniu niezb´dnych rachunków oraz po
uwzgl´dnieniu przelewów od indywidualnych dar-
czyƒców, których wcià˝ przybywa, stan parafialnego
„konta remontowego” wyniós∏ 14 132 z∏. 

6.01.2006. Cz∏onkowie ˚ywego Ró˝aƒca i Apo-
stolstwa Modlitwy spotkali si´ z o. Proboszczem, aby
wspólnie prze∏amaç si´ Êwiàtecznym op∏atkiem.
W dolnej kaplicy by∏o du˝o ˝yczeƒ, uÊmiechu i ser-
decznoÊci. 

ciàg dalszy na str. 19
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NAJBLI˚SZE INWESTYCJE

Jakie sà najbli˝sze plany inwestycyjne
w naszej parafii?
– Zrobienie schodków na podjazdach, cze-
go nie da∏o si´ zrobiç ze wzgl´du na mro-
zy, a druga rzecz, to, o czym ostatnio mó-
wiliÊmy, a o czym przed chwilà rozmawia-
∏em z potencjalnymi wykonawcami – zro-
bienie inwentaryzacji budowlanej i kon-
cepcji planowo–przestrzennej przebudo-
wy koÊcio∏a, domu zakonnego, domu para-
fialnego i ca∏ego ich otoczenia. Zrobienie
ca∏oÊciowych planów wià˝e si´ te˝ niestety
ze sporym finansowym wydatkiem.

Czy te plany obejmujà te˝ zmian´ wystro-
ju koÊcio∏a?
– Absolutnie tak! Koniecznie! Natomiast
z rzeczy bie˝àcych: wymalowanie po-
mieszczenia, które jest nazywane zamkni´-
tym konfesjona∏em, odnowienie korytarza
przy kancelarii parafialnej i zrobienie tam
∏adnej, estetycznej poczekalni. No i jeszcze
odmalowanie i odÊwie˝enie ubikacji w bu-
dynku koÊcielnym. Z ich ewentualnym ge-
neralnym remontem poczekamy jednak na
skonkretyzowanie ca∏oÊciowej koncepcji,
˝ebyÊmy byli pewni, ˝e tam w∏aÊnie b´dà
ubikacje, a nie np. winda albo coÊ innego.

Winda?
– Je˝eli jest mowa o jakiejÊ wi´kszej prze-
budowie koÊcio∏a, winda jest rzeczà abso-
lutnie koniecznà. Nale˝y si´ ludziom star-
szym, ˝eby nie musieli si´ wspinaç po stro-
mych schodach o kulach czy o lasce – to
raz. A dwa: nale˝y si´ te˝ osobom niepe∏-
nosprawnym, które poruszajà si´ na wóz-
kach i które majà do wyboru: albo staç
w holu i tak naprawd´ s∏uchaç Mszy Êw. jak
przez radio, albo poprosiç co najmniej
czterech panów, którzy wniosà ten wózek
na gór´, bo innego wyjÊcia nie ma. Windy
sà w wielu wroc∏awskich koÊcio∏ach.

Czy b´dzie si´ Ksiàdz w zwiàzku z tymi in-
westycjami stara∏ o jakieÊ dotacje?
– Najpierw módlmy si´ o to, by te inwesty-
cje wystartowa∏y, ˝eby wysz∏y poza s∏owa,
marzenia i plany. Z tego, co wiem, by∏o ju˝

wielu, którzy marzyli, planowali i chcieli re-
montu naszego koÊcio∏a, a jaki jest tego
efekt – ka˝dy widzi. Istnieje zatem realne
niebezpieczeƒstwo, ˝e i obecne plany, pra-
gnienia, marzenia mogà spe∏znàç na ni-
czym. Trzeba marzyç i planowaç, bo bez
tego si´ umiera, ale trzeba te˝ realnie stà-
paç po ziemi, bo bez tego si´ „odlatuje”.
Najpierw wi´c martwmy si´ o to, by
wszystko nabra∏o realnych kszta∏tów,
a o dotacj´ b´dziemy si´ martwiç póêniej.
Pieniàdze to rzecz nabyta.

ROZMAITOÂCI PARAFIALNE

Ostatnio zasygnalizowa∏ Ksiàdz mo˝li-
woÊç zamówienia Mszy Êw. gregoriaƒskiej.
Czy mo˝na prosiç o par´ s∏ów objaÊnienia
na ten temat?
– Jest to 30 Mszy Êw. odprawianych przez
kolejnych 30 dni w intencji osoby zmar∏ej.
Ta praktyka zosta∏a zapoczàtkowana w VI
wieku przez papie˝a Grzegorza I Wielkie-
go; jest oparta na przekonaniu o jej szcze-
gólnej skutecznoÊci w uwolnieniu zmar-
∏ych od kar czyÊçca. Takie Msze Êw. mogà
byç przyjmowane przede wszystkim w ta-
kich warunkach, jak nasze, czyli w warun-
kach ksi´˝y zakonnych, których jest wi´cej.
W naszej parafii jest dziewi´ciu kap∏anów,
a ka˝dego dnia odbywajà si´ cztery Msze
Êw., wi´c pi´ciu z nas ma wolne intencje. 

A jak, w takim przypadku, powinna wyglà-
daç finansowa ofiara za takà Msz´?
– Powiem to, co zawsze mówi´ w kancelarii,
kiedy s∏ysz´ podobne pytanie: dopóki tutaj sà
jezuici, dopóty nie b´dzie nigdy ˝adnych sta-
wek dotyczàcych Mszy Âwi´tych, czy to zwy-
k∏ych, czy gregoriaƒskich. Kiedy zatem s∏y-
sz´ pytanie: „No dobrze, ale ile konkretnie?”
– odpowiadam: „Ile Paƒstwo uwa˝acie, jeÊli
Paƒstwo uwa˝acie i co Paƒstwo uwa˝acie”,
absolutnie nie precyzujàc kwot. Nasi Parafia-
nie wiedzà bowiem, ˝e stypendia za Msze Êw.
sà êród∏em utrzymania ksi´˝y, domu zakon-
nego, plebanii, z ofiar m.in. op∏acamy ra-
chunki za ogrzewanie, pràd, gaz. Ufajàc Panu
Bogu i naszym Parafianom, nigdy si´ nie za-
wiedliÊmy, nikt z nas z g∏odu nie umar∏. Te-
raz te˝ si´ nie zawiedziemy. 

Jednego z naszych parafian interesuje czy
wi´zienie przy ul. Fio∏kowej jest obj´te
opiekà duszpasterskà?
– Naszà nie. Natomiast w ka˝dej diecezji
jest kapelan wi´ziennictwa i on troszczy si´
o to, by poszczególne zak∏ady karne mia∏y
zapewnionà pos∏ug´ duszpasterskà. Aresz-
tem przy ul. Fio∏kowej zajmujà si´, tak jak
i innymi zak∏adami karnymi we Wroc∏awiu,
ksi´˝a ze zgromadzenia Misjonarzy Obla-
tów Maryi Niepokalanej.

Mo˝na by∏o ostatnio zauwa˝yç nowe prze-
êrocza. Czy jest to reakcja na wczeÊniejsze
sygna∏y dotyczàce ich z∏ej jakoÊci?
– Tak. To szybka i sprawna reakcja naszego
pana Organisty.

Mamy dwie Msze Êw. o godz. 10.30. W dol-
nej kaplicy czasami doÊç g∏oÊno grajà instru-
menty elektroniczne, co czasami przeszka-
dza uczestniczàcym we Mszy Êw. w koÊciele
górnym. Czy coÊ z tym mo˝na zrobiç?
– Ja w prezbiterium tego nie zauwa˝am, ale
nie wykluczam, ˝e mo˝e to komuÊ prze-
szkadzaç. MyÊlimy jednak o generalnej reor-
ganizacji godzin odprawiania Mszy Êw., tak
by odbywa∏y si´ co pó∏torej godziny, a nie
co godzin´ i pi´tnaÊcie minut. Wtedy te˝,
byç mo˝e, wspólnie z Rada Parafialnà
i wspó∏braçmi, zdecydujemy si´ na dodanie
coniedzielnej i Êwiàtecznej Mszy Êw. o godz.
20. Nie b´dzie ˝adnego „trz´sienia ziemi”,
ale pewne zmiany powinny nastàpiç. 
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Oby na planach si´ nie skoƒczy∏o!
Z o. Wojciechem Zió∏kiem SJ, proboszczem parafii pw. Êw. Klemensa M. Dworzaka we Wroc∏awiu rozmawia Bogdan Szyszko
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Innymi problemami sygnalizowanymi
przez naszych Czytelników sà: s∏abe
ogrzewanie, przeciàgi i z∏a wentylacja
w koÊciele.
– To jest jeden z tych punktów, co do
których nie bardzo wiem co powiedzieç,
dlatego ˝e palimy w piecu codziennie.
W czasie odwiedzin duszpasterskich –
„kol´dy” od cz´Êci osób s∏ysza∏em, ˝e
jest ch∏odno, drugie tyle mówi∏o zaÊ, ˝e
grzejemy za mocno i ludzie muszà si´
w koÊciele rozpinaç, i ˝e jest to niezdro-
we, bo wchodzi si´ z mrozu do bardzo
ciep∏ego pomieszczenia.

Prawda zapewne le˝y gdzieÊ po Êrodku
i dlatego mo˝emy uznaç, ˝e pod tym
wzgl´dem nie jest najgorzej. Ale przecià-
gi sà czymÊ, czego istnienie nie podlega
˝adnym wàtpliwoÊciom.
– Tak jest. Przeciàgi sà olbrzymie i jesz-
cze raz stanowczo apelujemy do naszych
parafian: bardzo prosimy o zamykanie
drzwi wejÊciowych!

Niektórzy parafianie skar˝à si´ na z∏y
stan ∏awek w koÊciele.
– Ich stan nie odbiega od ogólnej kondy-
cji estetyczno-materialnej naszego ko-
Êcio∏a, która jest kiepska i dlatego wyma-
ga interwencji.

A co Ksiàdz Proboszcz sàdzi na temat
zainstalowania na naszym koÊciele dzwo-
nów?
– Ka˝dy kij ma dwa koƒce. Wiem, ˝e na-
si wierni chcieliby, ˝eby w ich koÊciele
by∏o jak najbardziej po chrzeÊcijaƒsku
i katolicku, ˝ebyÊmy mieli Êwiàtyni´
z dzwonnicà. Znajàc jednak polskie re-
alia, wiem te˝, ˝e jeÊli po przebudowie –
a chcia∏bym, ˝eby tak by∏o – zamontowa-
no wie˝´ i dzwonnic´, to na pewno poja-
wià si´ protesty mieszkaƒców Alei Pracy
oraz ulic In˝ynierskiej i Hallera, których
te dzwony b´dà w niedziele budziç. 

PLAC IMIENIA
KSI¢DZA ADAMA WIKTORA

A czy rozwa˝a Ksiàdz powrót do pomy-
s∏u zmiany nazwy cz´Êci Alei Pracy na ul.
Ksi´dza Adama Wiktora – d∏ugoletniego
i wielce zas∏u˝onego proboszcza naszej
parafii?
– MyÊl´, ˝e nie powinna to byç inicjatywa
proboszcza, ale parafian. Proboszcz

mo˝e jedynie hamowaç parafian w zbyt
wielkiej aktywnoÊci. Czekam wi´c, ˝eby
Parafianie zacz´li na nas wywieraç presj´.
Ca∏à rzecz utrudnia fakt, ˝e pierwsza
próba by∏a nieudana. MyÊl´, ˝e podejmo-
wanie kolejnej próby dotyczàcej inicjaty-
wy, która wywo∏a∏a takie kontrowersje
i dlatego nie zosta∏a uwieƒczona sukce-
sem, jest niekorzystne. Trzeba chyba ra-
czej pójÊç w stron´ jakiegoÊ kompromisu
czy te˝ omini´cia tego, co wywo∏ywa∏o
konflikt. Takim pomys∏em mo˝e byç np.
na 10–lecie Êmierci ksi´dza Wiktora, po
sporzàdzeniu ca∏oÊciowych planów mo-
dernizacji i przebudowy koÊcio∏a, domu
zakonnego i terenu przykoÊcielnego, na-
zwanie tego placu przed koÊcio∏em imie-
niem naszego wielkiego Proboszcza.
I wtedy Aleja Pracy nie zmieni∏aby na-
zwy, ale parafia i dom zakonny mieÊci∏y-
by si´ przy placu Ksi´dza Adama Wikto-
ra. Nikt by wtedy nie mówi∏, ˝e z tego
powodu musi ponieÊç koszty zmiany pie-
czàtek czy dowodów osobistych. Jednak
powtarzam: to musi byç inicjatywa para-
fian, a nie duszpasterzy.

BEZPIECZE¡STWO,
DOBRE OBYCZAJE 

A jaki efekt przynios∏a, organizowana
w niedziel´, 22.01.2006 r., akcja zbierania
podpisów przeciw sprzeda˝y alkoholu
w nowym supermarkecie mieszczàcym
si´ naprzeciw koÊcio∏a i w bezpoÊrednim
sàsiedztwie szkó∏?
– Nigdy doÊç podkreÊlania faktu, ˝e nie
jest to akcja przeciw sklepowi, ale prze-
ciw sprzeda˝y w nim alkoholu. Sam
sklep, s∏usznie usytuowany, dobrze s∏u˝y
naszym parafianom. Zresztà w ostatnim
numerze naszej gazetki zach´caliÊmy
wr´cz parafian do tego, ˝eby kupowali
tam, a nie w hipermarketach, bo dzi´ki
temu sklep b´dzie móg∏ si´ utrzymaç.
Natomiast, i to napisaliÊmy w liÊcie do
Urz´du Miejskiego, usytuowanie miejsca,
gdzie b´dzie móg∏ byç sprzedawany al-
kohol, w bezpoÊredniej bliskoÊci przed-
szkola, szko∏y podstawowej, gimnazjum
i koÊcio∏a jest przeciwne nie tylko uchwa-
∏om Rady Miejskiej, ale te˝ zasadom do-
brego wychowania, sàsiedzkiego wspó∏-
˝ycia i zdrowego rozsàdku i ˝e to taki
iÊcie PRL–owski pomys∏, godny scena-
riuszy komedii Barei.
Tym bardziej, ˝e w ostatnim czasie odby-

∏o si´ spotkanie mieszkaƒców ulic In˝y-
nierskiej, Hallera i Alei Pracy z policjà
i stra˝à miejskà na temat pogarszajàcego
si´ stanu bezpieczeƒstwa w tej˝e okolicy.
– Jak najbardziej. Pod naszym listem ze-
braliÊmy ponad 400 podpisów przy∏àcza-
jàc si´ tym samym do protestu Rady
Osiedla i zobaczymy teraz jak si´ sprawa
potoczy. W piÊmie napisaliÊmy te˝ wy-
raênie, ˝e nie sprzeciwiamy si´ istnieniu
tego sklepu, ale te˝ nie pozwolimy, ˝eby
ktokolwiek lekcewa˝y∏ opini´ mieszkaƒ-
ców osiedla, demokratycznej spo∏eczno-
Êci, której jako parafianie czujemy si´
wa˝nà cz´Êcià.

WIELKA ORKIESTRA 
ÂWIÑTECZNEJ POMOCY

Jaki jest stosunek Ksi´dza Proboszcza
do akcji typu Wielka Orkiestra Âwiàtecz-
nej Pomocy? Czy zdaniem Ksi´dza mo˝-
na przeciwstawiaç sobie akcje charyta-
tywne ró˝nych organizacji czy te˝ nale˝y
je uwa˝aç za uzupe∏niajàce si´?
– MyÊl´, ˝e nie powinno si´ ich przeciw-
stawiaç, ale robi∏a to ostatnio sama Or-
kiestra.Tegoroczne has∏o WOÂP: „Kto
zrobi∏ wi´cej?!”, jest has∏em prowokacyj-
nym i – poniewa˝ jest pytaniem retorycz-
nym, sugeruje odpowiedê, ˝e nikt, co jest
nieprawdà, bo z ostatnio opublikowa-
nych danych wynika, ˝e w ubieg∏ym roku
Caritas Polska udzieli∏a  wsparcia ubogim
i potrzebujàcym w ró˝norodnych for-
mach na ponad 200 milionów z∏otych, co
jest sumà wielokrotnie wy˝szà, ni˝ kwo-
ta, którà zebra∏a Wielka Orkiestra Âwià-
tecznej Pomocy. 

W tej akcji biorà te˝ udzia∏ dzieci i m∏o-
dzie˝ z naszej parafii.
– Majà do tego prawo. Mia∏em takà roz-
mow´ z wolontariuszami Orkiestry, któ-
rzy stali przed naszym koÊcio∏em w dniu
zbiórki. Zagadnà∏em, dlaczego nie zapy-
tali, czy mogà kwestowaç przed koÊcio-
∏em. Ale poniewa˝ bardzo grzecznie
przeprosili i powiedzieli, ˝e o tym nie po-
myÊleli – nie mia∏em nic przeciwko temu.
Poniewa˝ w ten sposób chcieli pomagaç
innym i zapewne mieli szlachetne pobud-
ki – ja nie mam prawa im tego zabraniaç.
Natomiast mam prawo mieç w∏asne zda-
nie i ja na Orkiestr´ nie daj´.

Rozmawia∏ Bogdan SZYSZKO
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Od osady do Festung Breslau

Osada powsta∏a w miejscu najdogod-
niejszej przeprawy, tam, gdzie Odra p∏ynie
szerokim rozlewiskiem, tworzàc wiele wysp.
èród∏a archeologiczne, podobnie jak nie-
liczne pisane, mówià o jej s∏owiaƒskim ro-
dowodzie. „Geograf Bawarski” z po∏owy
IX wieku opisuje plemi´ Âl´˝an zamieszku-
jàce tereny Êrodkowego Âlàska. Wspó∏cze-
Ênie uwa˝a si´, ˝e ich nazwa wywodzi si´ od
po∏o˝onej niedaleko góry Âl´˝y lub rzeki
Âl´zy. W kronice merseburskiego biskupa
Thietmara wymieniona jest nazwa miasta –
„Wrotizla”. Uwa˝a si´, ˝e pochodzi od imie-
nia Warcis∏aw lub Wrocis∏aw, skróconego
nast´pnie do Wroc∏aw. W Êredniowieczu
najpopularniejsza by∏a nazwa „Wratislawia”.
¸àczono jà z imieniem czeskiego ksi´cia
Wratys∏awa I.  W czternastowiecznych do-
kumentach niemieckich stolica Âlàska zapi-
sana jest jako Prezzla lub Breslaw, po czym
póêniej przekszta∏cono jà na Bressla, Bres-
slaw, a ostatecznie Breslau.2

Dzieje Wroc∏awia sà burzliwe i wià˝à
miasto przynale˝noÊcià politycznà z wielo-
ma paƒstwami. Wielu badaczy uwa˝a, ˝e we
wczesnym Êredniowieczu nale˝a∏ do Czech.
Pod w∏adzà polskà znalaz∏ si´ za sprawà
Mieszka I, ok. X wieku. Wiadomo, ˝e w 990 r.

Czesi podj´li nieudanà prób´ odzyskania
miasta. Wroc∏aw na krótko powróci∏ pod
w∏adz´ ksi´cia czeskiego Brzetys∏awa I z dy-
nastii PrzemyÊlidów w latach 1038-1050. Do
1335 r. by∏ stolicà Âlàska – jednego z ksi´stw
ówczesnego paƒstwa polskiego. Po zjedno-
czeniu dzielnic przez W∏adys∏awa ¸okietka,
Wroc∏aw i Âlàsk pozosta∏y poza granicami
paƒstwa, by po bezpotomnej Êmierci ostat-
niego z Piastów wroc∏awskich, w 1335 r.
znaleêç si´ w granicach Czech. Przez 191 lat
ziemia Êlàska by∏a cz´Êcià Korony Czeskiej.
W 1526 r. austriacki w∏adca Ferdynand
I Habsburg otrzyma∏ Âlàsk wraz z Wroc∏a-
wiem jako posag swojej ̋ ony ksi´˝niczki An-
ny, siostry króla czeskiego Ludwika Jagiel-
loƒczyka, który zginà∏ w bitwie pod Moha-
czem, nie pozostawiajàc spadkobierców.
W 1740 r. rozpocz´∏a si´ wojna austriacko –
pruska o te tereny. Miasto zamierza∏o zacho-
waç neutralnoÊç i nie wpuÊciç ˝adnej ze
stron. Fryderyk II Hohenzollern zdoby∏ go
podst´pem i w roku 1741 w∏àczy∏ do paƒ-
stwa pruskiego. Po zjednoczeniu Niemiec,

do roku 1945 Wroc∏aw by∏ miastem nie-
mieckim. W czasie drugiej wojny Êwiatowej
og∏oszono go twierdzà – Festung Breslau.
W sierpniu 1944 r. rozpocz´to budow´
umocnieƒ. Walki rozpocz´∏y si´ 17 lutego
1945 r. Dowódca obrony miasta gen. Her-
man Niehoff podpisa∏ kapitulacj´ dopiero 6
maja 1945 r. Natomiast w dniu 9 maja 1945
r. Rosjanie przekazali Wroc∏aw grupie opera-
cyjnej, która reprezentowa∏a w∏adze polskie. 

WÊród pionierów, którzy jako pierwsi
przybyli do p∏onàcych jeszcze ruin Festung
Breslau, znalaz∏ si´ prof. dr Stanis∏aw Kul-
czyƒski. Po latach wspomnia∏: „Miasto
przedstawia∏o obraz zupe∏nej ruiny. 68%
budynków uleg∏o zupe∏nemu i nieodwracal-
nemu zniszczeniu. 32% ocala∏o w stanie
g∏´bokiej dewastacji.”3

Iwona KUBIÂ
1 T. Kulak „Wroc∏aw. Przewodnik historycz-
ny”, Wroc∏aw 2000, s. 5.
2 tam˝e, s. 11-12
3 cytat za: W. Brodzki , Wst´p, s. 8 [w:] A. Zi´-
ba „Pami´tnik pedagoga”, Wroc∏aw 1988. 

„Terytorium dzisiejszego Wroc∏awia by∏o zamieszkane od pradawnych czasów. Przez te okolice
prowadzi∏y bowiem wa˝ne szlaki handlowe: jeden z po∏udnia ku pó∏nocy, to jest z W∏och i wybrze˝y
Adriatyku poprzez Czechy, ziemi´ k∏odzkà, ku zasobnym w bursztyn brzegom Ba∏tyku; drugi ze
wschodu na zachód, od Rusi i wybrze˝y Morza Czarnego do krajów germaƒskich i zachodniej Europy.”1

Dzieje Wroc∏awia

Wychodzàc naprzeciw postulatom Czytelników „G∏osu Pocieszenia” b´dziemy przedstawiaç histori´ naszego miasta, 
naszej parafii i koÊcio∏a a tak˝e ludzi, którzy w tej historii „zapisali” si´ w sposób szczególny.
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Obecny rok jest dla cz∏onków Towarzystwa Jezusowego szczególny. Jezuici – wcià˝ najwi´kszy zakon na Êwiecie –
wspominajà w nim 450-lecie Êmierci za∏o˝yciela zakonu, Êw. Ignacego Loyoli, 500-lecie urodzin jego najbli˝szego
towarzysza, Êw. Franciszka Ksawerego (drugiego wielkiego Êwi´tego zakonu) oraz 500-lecie urodzin b∏. Piotra
Fabera, pierwszego kap∏ana wsród grupy Przyjació∏ w Panu, z której narodzi∏o si´ Towarzystwo Jezusowe.

Âw. Ignacy Loyola za∏o˝yciel Towa-
rzystwa Jezusowego. Urodzi∏ si´ w 1491
roku w kraju Basków. Jego dworska ka-
riera zosta∏a nagle przerwana w wyniku
ran odniesionych w obl´˝onej Pampelu-
nie w 1521 roku. Podczas rekonwale-
scencji dozna∏ ∏aski nawrócenia pod
wp∏ywem lektury „˚ycia Chrystusa”
oraz „˚ywotów Âwi´tych”. Potem w gro-
cie na Manresie napisa∏ s∏ynnà ksià˝ecz-
k´ åwiczeƒ Duchownych. W roku 1528
podczas studiów w Pary˝u spotka∏ m∏o-
dych ludzi ogarni´tych pasjà s∏u˝enia Bo-
gu w kontemplacji i dzia∏aniu. Dnia 15
sierpnia 1534 r. z∏o˝yli oni Êluby czysto-
Êci, ubóstwa oraz udania si´ do Ziemi
Âwi´tej. Z czasem stali si´ ziarnem nowe-
go zakonu – Towarzystwa Jezusowego
zaaprobowanego przez papie˝a Paw∏a
III w 1540 r. Od tego czasu Ignacy prze-

bywa∏ w Rzymie jako prze∏o˝ony gene-
ralny zakonu. Zmar∏ 31 lipca 1556 roku.
Beatyfikowa∏ go papie˝ Pawe∏ V w 1609
roku, a kanonizowa∏ Grzegorz XV
w 1622 roku. Âwi´ty Ignacy wskazuje
nam dzisiaj drog´, ˝e nie wystarczy tru-
dziç si´ dla Boga, ale trzeba wszelkie za-
anga˝owania powierzyç w Jego r´ce.

Âw. Franciszek Ksawery urodzi∏ si´ 7
kwietnia 1506 roku na zamku Javier,
w ksi´stwie Nawarry. W 1526 roku rodzi-
na wys∏a∏a go na studia do Pary˝a.
Wkrótce po uzyskaniu stopnia magistra
zaprzyjaêni∏ si´ z Piotrem Faberem, a za
jego poÊrednictwem tak˝e z Ignacym
Loyolà. Pod jego kierunkiem odprawi∏
w 1534 roku rekolekcje i wyszed∏ z nich
gruntownie odmieniony. Ju˝ jako cz∏o-
nek Towarzystwa Jezusowego w kwietniu
1541 roku wyruszy∏ w kierunku Indii.

W czasie przymusowych postojów dawa∏
dowody niezwyk∏ej pokory i oddania
bliênim. Przez trzy lata aposto∏owa∏
wÊród Europejczyków, oddajàc si´ tak˝e
dzie∏u bezpoÊredniej ewangelizacji Hin-
dusów: chrzci∏ i zak∏ada∏ stacje misyjne.
W 1549 roku dotar∏ do kraju „kwitnàcej
wiÊni”, gdzie powo∏ywa∏ do ˝ycia gminy
chrzeÊcijaƒskie. Jego wielkim marzeniem
by∏o przedostanie si´ do Chin. Zmar∏ 3
grudnia 1552 roku Âw. Franciszek Ksa-
wery jest przyk∏adem niezwykle gorliwe-
go misjonarza, cz∏owieka wielkiego roz-
machu apostolskiego do odkrywania
i przemierzania nowych pól misyjnych.

B∏. Piotr Faber by∏ Sabaudczykiem.
Urodzi∏ si´ 13 kwietnia 1506 roku w Vil-
laret, na terenie diecezji genewskiej.
W 1525 roku znalaz∏ si´ w Pary˝u, gdzie
w kolegium Êw. Barbary przysz∏o mu

G∏os Pocieszenia
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dzieliç cel´ z m∏odym szlachcicem z Na-
warry, Franciszkiem Ksawerym. Zetknà∏
si´ nast´pnie ze starszym o pi´tnaÊcie lat
Ignacym Loyolà. Udziela∏ mu korepety-
cji, a Ignacy z kolei sta∏ si´ jego ducho-
wym mistrzem i udzieli∏ rekolekcji. By∏
pierwszym kap∏anem w za∏o˝onym
przez Ignacego zakonie. On to 15 sierp-
nia 1534 roku odprawi∏ na Montmartre
Msz´ Êw., podczas której grupka adep-
tów nowego sposobu ˝ycia z∏o˝y∏a Êluby.
By∏ w zakonie wys∏annikiem w ró˝nych
delikatnych i nadzwyczajnych sprawach.
Podejmowa∏ ró˝ne misje w Êrodkowej
i pó∏nocnej Italii, Niemczech, Hiszpanii
i Portugalii. Zosta∏ tak˝e wys∏any na ob-
rady Soboru Trydenckiego. W swojej
pracy duszpasterskiej spowiada∏, prowa-
dzi∏ dyskusje i rozmowy duchowe.
Przede wszystkim jednak udziela∏ reko-
lekcji ignacjaƒskich. B∏. P. Faber zmar∏ 
1 sierpnia 1546 roku.

Towarzystwo Jezusowe
Forma ˝ycia: zakon apostolski na

prawie papieskim; charyzmat: szerzenie
wiary i sprawiedliwoÊci oraz praca tam,
gdzie posy∏a Ojciec Âwi´ty i gdzie rze-
czywistoÊç stawia nowe wyzwania przed
KoÊcio∏em; has∏o: Ad majorem Dei glo-
riam – Na wi´ksza chwa∏´ Bo˝à; charak-
terystyczna cecha: czwarty Êlub pos∏u-
szeƒstwa papie˝owi w sprawach misji;
zatwierdzenie przez Papie˝a: 1540 r.
w Rzymie; za∏o˝yciel: Êw. Ignacy Loyola;
przybycie do Polski: 1564 r. do Branie-
wa; polscy Êwi´ci i b∏ogos∏awieni jezuici:
Êw. Stanis∏aw Kostka, Êw. Andrzej Bobo-
la, Êw. Melchior Grodziecki, b∏. Jan Bey-
zym; s∏awni polscy jezuici: Piotr Skarga,
Jakub Wujek, Franciszek Bohomolec,
Adam Naruszewicz, Jan Pawe∏ Woro-
nicz; liczba jezuitów na Êwiecie: 20 tysie-
cy; liczba jezuitów w Polsce: 680; ducho-
woÊç: wyrasta z åwiczeƒ Duchownych
i z Konstytucji zakonu napisanych przez
Êw. Ignacego Loyol´. Polega na szukaniu,
znajdowaniu i mi∏owaniu Boga i Jego
woli we wszystkim i bycie kontempla-
tywnym w dzia∏aniu. Charakteryzuje si´
wielkodusznoÊcià i uniwersalizmem, któ-
re motywujà dynamizm apostolski
i zdolnoÊç do inkulturacji w ró˝norod-
nych zaanga˝owaniach we wspó∏cze-
snym Êwiecie; cel: s∏u˝yç Bogu pod
sztandarem krzy˝a w KoÊciele, niosàc
pomoc duszom – dla wi´kszej chwa∏y
Boga i dla wi´kszego dobra wspólnego.

Niby s∏ysz ,́ ˝e by∏ biczowany, zosta∏
ukrzy˝owany. Czy mimo wszystko zdaj´
sobie spraw´ z ogromu ci´˝aru krzy˝a, nie-
samowitej iloÊci ran? Czy jeszcze kiedyÊ
droga na Golgot´ wyda mi si´ przejmujàca?
Teraz gdy w koÊciele s∏ucham kolejnych
numerów stacji i opisów M´ki, nie wzbudza
to we mnie przej´cia Jego losem, jakiejÊ
g∏´bszej refleksji. Nagle Bóg umiera. Po-
chylam si ,́ ale z pewnà oboj´tnoÊcià. Oka-
za∏o si ,́ ˝e potrzebuj´ wstrzàsu, którego
dozna∏em dopiero w kinie...

Sytuacja jest tak znana, ˝e mo˝na by za-
kwestionowaç kolejnà prób´ adaptacji. Jed-
nak dzie∏o Mella Gibson’a jest wyjàtkowe.
Wzbudzi∏o kontrowersje, nim jeszcze zo-
sta∏o wyÊwietlone w kinach. Naturalizm
scen rzeczywiÊcie daje o sobie znaç, ale czy
sà brutalne, to ju˝ kwestia indywidualnej
oceny. Filmowi zarzucano antysemityzm,
a dla mnie jest po prostu prawdziwy. S∏owa
– „Tak rzeczywiÊcie by∏o” – które wypo-
wiedzia∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II po obejrzeniu
„Pasji” wydajà si´ idealnym podsumowa-
niem.  Nie wiem, co sta∏o si´ nieca∏e dwa
tysiàce lat temu, ale mog´ si´ domyÊlaç, i˝
Jezusa nie uderzono biczem raz czy dwa.
Z pewnoÊcià liczba Jego ciemi´˝ycieli by∏a
znaczna. Wyobra˝am sobie setki, a nawet
tysiàce ludzi, którzy plujà, uderzajà, l˝à
Zbawiciela. Wizja Gibsona nie jest odleg∏a
od mojej. W filmie Syn Bo˝y upada pi´ç ra-
zy. Wed∏ug mnie Mesjasz osuwa   si´ i nie
wytrzymuje cz´Êciej – pod ka˝dym znacz-
niejszym wzrostem nieprzeliczalnego na
znane ludziom jednostki ci´˝aru grze-
chów...

Podczas niektórych scen moje wn´trze
(sumienie?) buntowa∏o si´: Jak mo˝ecie?
Czy nie wiecie, ˝e to Syn Bo˝y? ˚a∏owa∏em
Judasza i wspó∏czu∏em Piotrowi... Stara∏em
si´ zrozumieç Maryj´, podziwia∏em Szy-
mona z Cyreny... Pojà∏em, ˝e ja nie móg∏-
bym podà˝aç równie wiernie i wytrwale jak
Jezus... 

OczywiÊcie „Pasja” nie jest doskona∏a.
Krytyki wymagajà niektóre dodatki – jak
dzieci przemieniajàce si´ w fantastyczne

chochliki czy kruk dziobiàcy „z∏ego ∏otra”.
Sceny trz´sienia ziemi i b∏yskawic wydajà
si´ niepotrzebne, wr´cz nie na miejscu...

W filmie postaci mówià po aramejsku
i ∏acinie. Dla mnie z pewnoÊcià sztucznie
wyglàdaliby Rzymianie czy ˚ydzi mówiàcy
po amerykaƒsku. Dzi´ki stylizacji na j´zyki
ówczesne dzie∏o zyska∏o na wiarygodnoÊci.

Opuszczajàc sal´ nie s∏ysza∏em ̋ adnych
rozmów. Z poprzedniego seansu ludzie wy-
chodzili zap∏akani – prawd´ mówiàc, mnie
te˝ wzruszy∏o poÊwi´cenie Jezusa i Jego
nieustajàca mi∏oÊç, ch´ç wybaczania. Mil-
czenie, jakie powoduje oraz ∏zy, które po-
p∏yn´∏y w kinie, to znak, ˝e film porusza.
„Pasja” dociera do g∏´bi ludzkich serc
i umys∏ów. Ka˝e si´ zastanowiç nad tym, co
ju˝ wydawa∏o si´ odkryte – Boskà mi∏oÊcià
i oddaniem. M´ka Chrystusa nabiera nowe-
go sensu – pos∏usznej s∏u˝by nie tylko Oj-
cu, ale i ludziom. Jezus umiera za nas i co
równie istotne – cierpi, rezygnuje na okres
ziemskiego ˝ycia z BoskoÊci. Doznaje nie-
samowitego, niewyobra˝alnego cierpienia,
a mimo to – wytrzymuje. Gibson uwypukli∏
najstraszniejsze i najtrudniejsze fragmenty
drogi na Golgot .́ Wiele osób mog∏o do-
strzec w historii jedynie epatowanie okru-
cieƒstwem, brak szacunku. Ja jednak sàdz ,́
˝e ludzie wra˝liwi lub Ci, którym Bóg nie
jest oboj´tny, docenià ten prawdziwy obraz.
Wierz´ w jego sukces, czyli doprowadzenie
do naszej refleksji, a mo˝e nawet przemia-
ny serc... Piotr RYDZAK

(PASJO)NUJÑCA OPOWIEÂå
Historia najwi´kszej mi∏oÊci, dzie∏o zmartwychwstania – cz´ste
okreÊlenia ˝ycia, a w szczególnoÊci drogi krzy˝owej Jezusa. Jak˝e
jednak ma∏o mówi si´ o cierpieniu, bólu, gehennie
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Jak wsiàÊç do tego pociàgu, 
by nie musieç wyskakiwaç tylnymi drzwiami?

Nie wiedzia∏am, czego mog´ si´ spodziewaç,
czy ten jak˝e istotny dokument nie oka˝e si´ tyl-
ko kwestià czysto formalnà, jakoby wierni na ca-
∏ym Êwiecie z niecierpliwoÊcià wyglàdali ju˝
pierwszego dzie∏a Benedykta XVI. Wreszcie,
w jaki sposób poradzi sobie z tak trudnym tema-
tem jak szeroko rozumiana mi∏oÊç. Ku mojemu
zaskoczeniu, pisze on jasno i przyst´pnie, a˝ za-
dziwiajàcy to fakt ze wzgl´du na status tego dzie-
∏a – dokumenty ka˝dego rodzaju rzadko posiada-
jà t´ niezwyk∏à cech´, by czytelnik chcia∏ poch∏a-
niaç je „od deski do deski”. A tak w∏aÊnie prze-
czyta∏am „Bóg jest Mi∏oÊcià.” 

S∏ów par´ o „frazesie”
Kiedy tylko w prasie podano, jaki tytu∏ b´dzie

nosiç to pismo, mia∏am do niego mimo wszystko
mieszane uczucia. Moje wyobra˝enie o pierw-
szych encyklikach, powsta∏e pod wp∏ywem po-
przedników Benedykta XVI, w jednej chwili zo-
sta∏o mocno zachwiane. Zarówno Jan Pawe∏ II
jak i inni Pasterze KoÊcio∏a XX wieku w ten spo-
sób wyznaczali kierunek swojego pontyfikatu,
myÊl przewodnià, która póêniej towarzyszy∏a im
nieprzerwanie przez wszystkie lata panowania.
W tym kontekÊcie, zwa˝ywszy na oczekiwanie
czegoÊ zaskakujàcego, wielkiego i wyjàtkowego,
zaj´cie stanowiska w tak oczywistej kwestii jak
Bo˝a mi∏oÊç wyda∏o mi si´ doÊç b∏ahà sprawà.
Mi∏oÊç jest i ju˝. Zawsze by∏a, istnieje i istnieç b´-
dzie nadal. Z drugiej strony, pot´gowa∏o to mojà
ciekawoÊç, bo jak ka˝dy, kogo otacza na co dzieƒ
tak niepotrzebnie wyÊwiechtany zwrot jak „ko-
cham ci´”, zarówno w mediach, na szkolnym ko-
rytarzu, a nawet na ulicy, chcia∏am poznaç oficjal-
ne stanowisko KoÊcio∏a w sprawie mi∏oÊci. 

Badawcze podejÊcie Papie˝a przesz∏o moje
najÊmielsze oczekiwania. Ju˝ przy wst´pie rozwia-
∏y si´ moje wàtpliwoÊci co do s∏usznoÊci wyboru
tego tematu. Benedykt podzieli∏ swà encyklik´ na
dwie g∏ówne cz´Êci. W pierwszej prowadzi nie-
zwyk∏à mini-rozpraw´ teologiczno-filozoficznà
dotyczàcà mi∏oÊci jako takiej, jej rodzajów oraz
roli w historii zbawienia. Z kolei w drugiej cz´Êci,
bardziej oficjalnej, którà czyta∏o mi si´ ju˝ znacz-
nie trudniej ni˝ poczàtkowà, wyró˝ni∏ zadania
KoÊcio∏a, powiàzane ÊciÊle z wype∏nianiem przy-
kazania mi∏oÊci w codziennym ˝yciu.

J´zykowy mezalians
Zarówno mocno zdziwi∏a mnie jak i ucieszy∏a

obecnoÊç w encyklice ró˝norodnych aluzji do litera-
tury, religii i kultury naszego kontynentu, co, poprzez
polemik´ ze znanymi w Europie i nie tylko wypowie-
dziami szanowanych bàdê kontrowersyjnych autory-
tetów, wzbogaci∏o rozwa˝anie o wiele przekonujà-
cych argumentów. MnogoÊç aspektów, przez pry-
zmat których rozpatrzona zosta∏a istota mi∏oÊci, jest
naprawd´ godna uwagi. Co wi´cej, po˝ytecznoÊç
owego dokumentu dla samej wiary nie wyklucza
próby wzbogacenia ogólnej wiedzy czytelnika,
z resztà bardzo udanej. Wbrew pozorom w tym te-
macie pozosta∏o bowiem jeszcze wiele do wyjaÊnie-
nia, mimo i˝ uczy si´ nas o mi∏oÊci w szkole, w do-
mu rodzinnym, w koÊciele, pewne zagadnienia albo
pomija si ,́ albo w g´stwinie innych informacji zwy-
czajnie nam umykajà.  „Mi∏oÊç Boga wobec nas jest
sprawà zasadniczà dla ˝ycia i niesie ze sobà decydu-
jàce pytania o to, kim jest Bóg i kim my jesteÊmy.
W tym kontekÊcie przeszkod´ stanowi przede
wszystkim j´zyk.” - czytamy w drugim paragrafie.
Okazuj´ si ,́ ˝e s∏owo „mi∏oÊç” kryje w sobie co naj-
mniej trzy ledwie zaz´biajàce si´ terminy. 

Pierwszy z nich, eros, definiuje uczucie pomi´-
dzy kobietà a m´˝czyznà, rodzàce si´ niezale˝nie od
ich myÊli i woli (popularnie nazywamy je wpierw za-
kochaniem, które z biegiem czasu przeradza si´
w „mi∏oÊç po˝àdliwà”). Drugie, philia, dotyczy spe-
cyficznej relacji, jakà jest przyjaêƒ, niekoniecznie po-
mi´dzy osobami ró˝nych p∏ci. Wreszcie agape skry-
wa w sobie mi∏oÊç ofiarnà, bezinteresownà, która
„nie zazdroÊci, nie szuka poklasku, wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pok∏ada nadziej ,́
wszystko przetrzyma.” (1Kor 13, 4. 7) I pomyÊleç, ̋ e
obecnie ca∏à t´ feeri´ barwnych okreÊleƒ wrzuca si´
do jednego worka z etykietkà „mi∏oÊç”. Szczególnie
wiele da∏o mi to do przemyÊlenia w czasie Walenty-
nek, mijajàc na ulicy zapatrzone w siebie pary, b∏ogo
si´ uÊmiechajàce, zdajàce si´ wr´cz w swym szcz´Êciu
unosiç nad ziemià. A przecie˝ ka˝de to uczucie
z osobna ró˝ni si´ od pozosta∏ych. Tymczasem, na-
tr´tnie wcià˝ si´ je sp∏yca, traktuje niemal˝e jak wo-
rek kartofli, podczas gdy wymaga ono przyjaznego
Êrodowiska, by wzrastaç, kszta∏towaç si ,́ by z eros
przemieniç si´ w agape – mi∏oÊç chrzeÊcijaƒskà.

Po˝àdanie na swoim miejscu
W PiÊmie Âwi´tym s∏owa „mi∏oÊç” u˝ywano we

wszystkich trzech wariantach, z przyt∏aczajàcà prze-

wagà agape. Nieprawdà jest jednak, jakoby pozosta-
∏e dwa zosta∏y wykreÊlone z jego kart, co zdaje si´
byç powszechnym stwierdzeniem, zwa˝ywszy na
wcià˝ ˝ywe „Êredniowieczne” poj´cie na temat Ko-
Êcio∏a i poni˝enia cia∏a wzgl´dem duszy. Nic bardziej
mylnego! Benedykt XVI szczególnà uwag´ zwraca
na integralnoÊç tych dwóch ludzkich natur, zazna-
czajàc, ˝e mimo tendencji do gloryfikowania duszy,
„jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiajà si´
naprawd´ w jednà ca∏oÊç, cz∏owiek staje si´ w pe∏ni
sobà.” Do tych rozwa˝aƒ do∏àcza równie˝ obszerny
fragment o wykorzystywaniu cia∏a, o prostytucji jako
obdarciu kobiety z jej godnoÊci. 

Ze wszystkiego najbardziej do Encykliki, do jej
trafnoÊci i prawdziwoÊci, przekona∏a mnie Êwiado-
moÊç papie˝a i ch´ç stawienia wyzwaniu tematom na
ogó∏ przemilczanym. Jasno i wyraênie pisze on
o seksie jako dobru dla cz∏owieka, oczywiÊcie doro-
s∏ego, trwajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim. Takiego
zwrócenia si´ w stron´ „zwierz´cej natury”, w stro-
n´ tego, co w nas s∏abe, uczynienie go mocnym, te-
go potrzeba laikatowi Europy XXI wieku, gdy ucie-
ka si´ on do hedonizmu, oskar˝ajàc Stolic´ Apostol-
skà o brak relatywizmu i wszechobecny tradycjona-
lizm. A przecie˝ wiernoÊç nauce Chrystusa stanowi
podstaw ,́ na której opiera si´ KoÊció∏ w samej isto-
cie swojego istnienia, nie liczmy wi´c na to, ˝e pew-
nego dnia bia∏e nazwie on czarnym, a czarne bia∏ym. 

Ojciec Âwi´ty wskazuje tutaj bardzo rzeczowe,
wr´cz wyj´te z nauki stoickiej rozwiàzanie – prób´
zachowania „z∏otego Êrodka”. Nie pot´pia on mi∏o-
Êci eros, nie wskazuje na agape jako jedynie s∏usznà
i dopuszczalnà, lecz stawia pewne wymagania: „Eros
potrzebuje dyscypliny, oczyszczenia, aby daç cz∏o-
wiekowi nie chwilowà przyjemnoÊç, ale pewien
przedsmak szczytu istnienia, tej szcz´ÊliwoÊci, do
której dà˝y ca∏e nasze istnienie.”

Znana wszystkim PieÊƒ nad PieÊniami, uwa˝ana
przez biblistów za czystej krwi erotyk, równie˝
w swej inicjalnej cz´Êci na okreÊlenie mi∏oÊci u˝ywa
s∏owa podobnego do eros jako „mi∏oÊci niepe∏nej,
poszukujàcej”. Znajduje ona swoje przeznaczenie
w agape. Benedykt w tym kontekÊcie wszed∏ w pole-
mik´ z filozofià Nietzschego, oskar˝ajàcà chrzeÊci-
jaƒstwo o „podanie erosowi trucizny”. Stwierdzenie
to okaza∏o si´ zwyczajnie mylne.

Drabina Jakuba
Równie intrygujàco zosta∏a przedstawiona logi-

ka Bo˝ej mi∏oÊci, jej wype∏nianie si´ poÊród ludzi,
charakter i cechy szczególne. Rozwiewa tak˝e pewne
niejasnoÊci, obala mity zwiàzane z „mi∏oÊcià”, która
powinna wg naszej wiary zaistnieç pomi´dzy cz∏o-
wiekiem a Bogiem. Wielu z nas buntuje si´ przeciw
takiemu okreÊleniu, zwracajàc, z resztà s∏usznie, uwa-
g´ na  niezale˝noÊç tego uczucia od ludzkiej woli. Jak

Na pierwszà encyklik´ naszego nowego papie˝a przysz∏o mi czekaç kilka
miesi´cy. Wpierw zapowiadana na 8 grudnia zesz∏ego roku, ukaza∏a si´
dopiero pod koniec stycznia. 

Mi∏oÊç na ˝àdanie
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Nied∏ugo minie rok od Êmierci
Jana Paw∏a II. Oto krótkie wspo-
mnienie tamtych dni, a w∏aÊciwie
jednego epizodu.

Lubi´ chodziç do naszego koÊcio∏a na dzieci´cà
Msz´ Êw. o godz. 10.30. Lubi´ nie tylko dlatego, ˝e
moja córka Êpiewa w chórku, a syn cz´sto s∏u˝y do
mszy. Lubi´, bo jest na niej po prostu fajnie. Doro-
Êli bardzo ch´tnie przychodzà na dó∏, nie tylko po
to, ˝eby byç ze swoimi dzieçmi lub wnukami. Za-
wsze na tej mszy jest wi´cej rodziców i dziadków ni˝
dzieci, a znaleêç miejsce siedzàce jest trudno. Pro-
wadzàcy jà ksiàdz Andrzej Nowak ma wielki talent
do pracy z dzieçmi. Jest przy tym zawsze uÊmiech-
ni´tym duchownym, pe∏nym ciep∏a i humoru. Nie-
raz po mszy ma∏e dzieciaki podbiegajà do niego, ˝e-
by si´ na chwilk´ przytuliç i nikogo to nie dziwi.

Msze Êw. sà nie tylko spotkaniem z Panem Bo-
giem, sà dyskusjà z dzieçmi, przy której mo˝na si´
nieêle poÊmiaç. Nie ma na nich typowego kazania.
Ksiàdz Andrzej zmusza do uwagi, bo ciàgle pyta
o s∏owa z Ewangelii. Dochodzi do nich nieraz za-
bawnymi kroczkami. Pytajàc dzieci o rzeczy oczywi-
ste dla doros∏ych uzyskuje od nich szczere, ale bar-
dzo cz´sto humorystyczne odpowiedzi.

Ks. Andrzej kiedyÊ pyta∏ kolejno: co to jest
zdrowie? Co to jest choroba? Jak si´ leczy choroby?
Kto by∏ kiedyÊ chory? Jak si´ wtedy czu∏? Co nale˝y
zrobiç by byç zdrowym? W koƒcu podsuwa∏ suge-
stie, ˝e nad zdrowiem cia∏a czuwajà tata i mama,
a nad zdrowiem duszy – Pan Jezus.

Co druga odpowiedê jest weso∏a, do tego Êpiew
dzieci´cego chórku z jego pogodnym repertuarem
i zawsze uÊmiechni´ty ksiàdz sprawiajà, ˝e na t´
obowiàzkowà wizyt´ do koÊcio∏a idzie si´ z ochotà,
zapomina o k∏opotach i troskach i jak mówià nie-
którzy „∏aduje akumulatory”. Ksiàdz stara si´ wydo-
byç z m∏odych ludzi radoÊç i uÊmiech. Czasami za-
daje pytania typu: Czy jedliÊcie Êniadanie? To dlacze-
go jesteÊcie tacy smutni? Dla o. Nowaka Eucharystia
jest czymÊ radosnym.

W dniu 3.04.2005 r. poszed∏em jak zwykle na
dzieci´cà Msz´ Êw. Ksiàdz Andrzej stara∏ si´ jà po-
prowadziç jak zawsze, radoÊnie i szczerze. PomyÊla-
∏em sobie wtedy, ˝e nawet tak powinno byç. Prze-
cie˝ Jan Pawe∏ II nigdy nas nie namawia∏ do p∏aczu,
tylko do czynnego uczestnictwa w ˝yciu i w wierze.
Zgodnie z tradycjà pada∏y pytania o s∏owa z Ewan-
gelii, jak zwykle us∏yszeliÊmy zabawne odpowiedzi.
Âmiech by∏ taki sam. Mo˝e tylko trwa∏ krócej, ale
tym razem ludzi w koÊciele by∏o nadzwyczaj wielu,
wi´c by∏o jak zwykle g∏oÊno. Tylko raz przypomnia-
∏y dzieci o zmar∏ym papie˝u w trakcie pytania
„O kogo si´ b´dziemy teraz modlili?”. Dzieci wtedy

zazwyczaj podcho-
dzà do mikrofonu
i mówià, od tych
najmniejszych do
du˝ych, s∏owa: „zia
tate i… mame
i dzidziusia”, „Za
babci´ i dziadka”,
czasami za chore-
go w rodzinie, za
kotka, chomika, za
ca∏y Êwiat itp. Tym
razem pad∏o „za dusz´ Jana Paw∏a II”.

Wszystko by∏o wi´c jak w ka˝dà niedziel´, jak
na ka˝dej dzieci´cej mszy, a˝ do momentu rozdania
Komunii Êw. W trakcie jej trwania „Schola” – dzie-
ci´cy chór Êpiewa kilka pieÊni. Tym razem zaÊpiewa-
li „Bark´”. Jest to spokojna i pogodna pieÊƒ latyno-
ska, którà tak bardzo ukocha∏ Jan Pawe∏ II. Nieocze-
kiwanie ta zwyczajna Eucharystia sta∏a si´ inna. ¸a-
twa i prosta pieÊƒ brzmia∏a, jak ̋ a∏obny hymn. Chó-
rek Êpiewa∏ od poczàtku do koƒca, nie przerywa∏
i nie fa∏szowa∏. Ale ci m∏odzi ludzie co chwil´ od-
wracali si´ do Êciany i w poÊpiechu wycierali ∏zy. Za-
raz potem wracali do mikrofonów i dalej spe∏niali
nale˝ycie swojà powinnoÊç. Âpiewali nadal majàc ∏zy
na policzkach.

Nagle ta Êmierç jakby wreszcie dotar∏a do Êwia-
domoÊci wszystkich ludzi. Niby ka˝dy si´ z nià li-
czy∏, ka˝dy widzia∏ chorego, potem ci´˝ko chorego
Ojca Âwi´tego. Wszyscy wiedzieli, ̋ e jego koniec ̋ y-
cia przyjÊç musi. Ale myÊlenie o Jego Êmierci grani-
czy∏o w umys∏ach z grzechem, jakby igranie
z ogniem. Ale odszed∏ nasz wspólny Ojciec. Dobry
Ojciec. A przecie˝ ka˝dy chce mieç màdrego i do-
brego ojca, który wska˝e drog´ i pocieszy. A ile˝ On
nam da∏ radoÊci! Nigdy nas nie zawiód∏!

Nagle odszed∏, pi´knà s∏onecznà wiosnà. W so-
botni wieczór 2.04.2005 r. po raz pierwszy w ˝yciu,
o tej porze roku, s∏ysza∏em Êpiew s∏owika! Po m´-
czàcej i d∏ugiej zimie powinienem si´ cieszyç s∏oƒ-
cem i wiosnà, ale p∏aka∏em. P∏aka∏em jak dzieci
z chórku. P∏akali ludzie wracajàcy od Komunii Êw.
WiadomoÊç o Jego Êmierci przysz∏a w nocy, jak z∏y
sen. Teraz przysz∏o przebudzenie. Ale to by∏a rze-
czywistoÊç, a nadzieja, ˝e to tylko sen uciek∏a…

Siedzàcy niedaleko roÊli tatusiowie te˝ wycierali
oczy. Kobietom to podobno „uchodzi” – m´˝czy-
znom nie, ale ˝al by∏ silniejszy. Wszyscy poczuliÊmy
si´ sierotami. Nie zapomn´ do koƒca ˝ycia Êpiewa-
jàcych i jednoczeÊnie zap∏akanych twarzy dzieci
z chórku, które na zakoƒczenie zaÊpiewa∏y jeszcze
„Abba Ojcze”. Bo na tym zakoƒczy∏a si´ ta
(nie)zwyk∏a msza. A my wychodziliÊmy na ten s∏o-
neczny Êwiat z pytaniem w sercach, jak to teraz da-
lej b´dzie…

Witold HERMASZEWSKI

(Nie)zwyk∏a mszamamy pokochaç to, co niewidzialne, niematerialne,
nie z tego Êwiata? „JeÊliby kto mówi∏: ‘Mi∏uj´ Boga’,
a brata swego nienawidzi∏, jest k∏amcà, albowiem
kto nie mi∏uje brata swego, którego widzi, nie mo˝e
mi∏owaç Boga, którego nie widzi.” (1 J 4,20)

Benedykt XVI przytacza w tym momencie nie-
zwyk∏à histori ,́ która pozornie zdaje si´ nie mieç nic
wspólnego z mi∏oÊcià, histori´ Jakuba: „W biblijnym
tekÊcie jest mowa o tym, ˝e patriarcha Jakub widzi
we Ênie ponad kamieniem, który s∏u˝y mu za pod-
g∏ówek, drabin´ si´gajàcà nieba, po której wchodzili
i schodzili anio∏owie Bo˝y.” Nawiàzanie do tego sta-
rotestamentowego wydarzenia odnajdujemy w 2. Li-
Êcie do Koryntian, gdzie to Êw. Pawe∏ zostaje porwa-
ny do nieba, aby poznaç tajemnice Bo˝e i w∏aÊnie
w ten sposób, kiedy wraca na ziemi ,́ jest w stanie
byç „wszystkim dla wszystkich”. 

Papie˝ powraca tu do eros i agape, kontrastujàc
je jako mi∏oÊç „wst´pujàcà” i „zst´pujàcà”: Zwraca-
my si´ w stron´ naszego Pana z mi∏oÊcià poszukujà-
cà, niepewnà, nieoczyszczonà, a On odwzajemnia
ów gest, obdarzajàc nas pe∏nià, mi∏oÊcià odwiecznà,
sta∏à, która uzdalnia nas do dalszego kochania i do-
skonalenia naszej decyzji. Nie chodzi tu bowiem
o uczucie, które mo˝e przyjÊç lub nie, ale o nasz wy-
bór, powiedzenie Bogu „tak”, o pe∏nà ÊwiadomoÊç,
post´powanie jak najbardziej racjonalne. 

Mi∏oÊç po kazachsku
Encyklika „Deus Caritas Est” nie podaje goto-

wych rozwiàzaƒ, ale te˝ nie zosta∏a napisana w tym
celu. Mnie, po jednokrotnym przeczytaniu, zostawi-
∏a z wieloma niewiadomymi, myÊlami nieposk∏ada-
nymi, a przede wszystkim z przekonaniem, ˝e s∏o-
wa te nie sà jedynie czczà, nie˝yciowà paplaninà, od-
leg∏ym punktem na horyzoncie. Wiem, ˝e jeszcze
nie raz po nie si´gn .́ Choç wydawaç si´ mo˝e, ˝e
nape∏ni∏y mnie niezachwianà pewnoÊcià, mnie, któ-
ra z poczàtku powàtpiewa∏a w sens istnienia takiego
dokumentu, tak naprawd´ jeszcze raz uÊwiadomi∏y
mi ogrom, nieprzebranoÊç Bo˝ej Mi∏oÊci. Jak dobry
musi byç Bóg, skoro obdarowa∏ cz∏owieka umiej´t-
noÊcià kochania, samemu pozostajàc jej pierwo-
wzorem. Tak, s∏owa Ojca Âwi´tego umocni∏y mnie,
pozwoli∏y znów normalnie spojrzeç na mi∏oÊç – na
przepi´kny dar, „zapowiedê nieÊmiertelnoÊci
i wiecznego szcz´Êcia”. 

Pozostaje jeszcze odpowiedzieç na jedno pyta-
nie – jak w takim razie b´dzie wyglàda∏ pontyfikat
Benedykta XVI? Po przeczytaniu encykliki ka˝dy na
w∏asny sposób b´dzie w stanie udzieliç odpowiedzi.
Tym, którzy wcià˝ wàtpiliby w zachowanie nauki Ja-
na Paw∏a II, przypomn´ jednà z wielu myÊli, z który-
mi zostawi∏ nas, tak˝e obecnego papie˝a, jego Po-
przednik: „W j´zyku kazachskim ‘kocham ci´’ mówi
si´: ‘mien siené jaksé korejmen’, co mo˝na przet∏u-
maczyç: ‘dobrze na ciebie patrz ,́ moje oczy sà
utkwione w tobie’. Mi∏oÊç cz∏owieka, a jeszcze bar-
dziej mi∏oÊç Boga do cz∏owieka i stworzenia, rodzi
si´ z dobrego spojrzenia, spojrzenia, które pozwala
widzieç dobro i sk∏ania do czynienia dobra.” (prze-
mówienie do m∏odzie˝y w Astanie, 23.09.2001 r.)

Agnieszka LEJA

G∏os Pocieszenia
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S∏uchajàc kazania o. Proboszcza, który
podsumowywa∏ jezuickie wizyty  w na-
szych domach, szybko okaza∏o si´, ˝e za
statystykami stojà ˝ywi ludzie. Tu nie
liczby by∏y wa˝ne, ale MY, NASZE od-
czucia, NASZE myÊli, wskazówki. Ju˝
w pierwszym zdaniu powiedzia∏, wskazu-
jàc na wartoÊç ludzkà: „odwiedziny dusz-
pasterskie sà jak odwiedziny u rodziny”.
T´ w∏aÊnie silnà, rodzinnà wi´ê, jakà My
parafianie mamy z KoÊcio∏em podkreÊla∏
o. Wojciech. Mówi∏ o serdecznoÊci,
o szacunku, z jakim si´ spotykali ksi´˝a
podczas „kol´dowania”. Ale  nasi drodzy
duszpasterze, ten szacunek i serdecznoÊç
dali odczuç tak˝e w drugà stron´. 
Krótki czas odwiedzin nie pozwala∏ na
„wylewnoÊç” rozmów i „biesiadny” na-
strój, ale by∏ wystarczajàcy na zasygnali-
zowanie wielu problemów, na znalezienie
zrozumienia dla nas samych. Ta wspólna
chwila modlitwy, zadumy i rozmowy
mia∏a bardo du˝e znaczenie, zarówno dla
odwiedzanych, jak i odwiedzajàcych. 
W swoim podsumowaniu kol´dy o. Pro-
boszcz przypomnia∏ przyczyny, dla któ-
rych kol´da by∏a, jest i b´dzie. To aspekt

tradycyjny – kol´dowanie z szopkà, g∏o-
szenie Dobrej Nowiny ludziom. Ka˝dy
z nas odczuwa potrzeb´ podzielenia si´
dobrymi wiadomoÊciami, radoÊcià. Dru-
gi aspekt, to zwyk∏y ludzki odruch – nasi
kap∏ani chcà nas poznaç. Cieszy∏o nas,
Parafian, ˝e wszystko to, o czym mówili-
Êmy – pomys∏y, proÊby, jakie staraliÊmy
si´ podsunàç, zosta∏y zanotowane, upo-
rzàdkowane i przedstawione innym. 

Podstawowe, poruszane podczas kol´dy
kwestie, zosta∏y podzielone na grupy te-
matyczne i zamieszczone na parafialnej
stronie internetowej www.dworzak.pl.
Czytajàc je pami´tajmy,  ˝e modlitwa czy-
ni cuda. Módlmy si´ wi´c za naszych

ksi´˝y, za Parafi´, za KoÊció∏. ProÊmy
Matk´ Bo˝à Pocieszenia, abyÊmy potrafili
piel´gnowaç i utrzymaç ˝yczliwoÊç, sza-
cunek nie tylko w czasie kol´dy, ale przez
ca∏y rok.

Rada Parafialna
o postulatach:
W drugim tygodniu lutego zebra∏a si´
Rada Parafialna, aby przedyskutowaç
problemy, poruszone podczas wizyt
duszpasterskich. 
• Wskazano na potrzeb´ jeszcze wi´k-
szej koordynacji dzia∏aƒ w sprawie wy-
kupywania przez Parafi´ obiadów szkol-
nych dla dzieci z rodzin ubogich. Chodzi
o jeszcze wi´ksze rozeznanie, ˝eby nikt
potrzebujàcu nie zosta∏ pomini´ty. 
• Zg∏aszanie przez wiernych osób star-
szych, potrzebujàcych opieki, wskazuje,
˝e nale˝y w wi´kszym stopniu rozpropa-
gowaç oraz rozwinàç wolontariat m∏o-
dzie˝owy, dzia∏ajàcy w naszej parafii.
• Ojciec Proboszcz zapewni∏, ˝e wszyst-
kie osoby chore, zgloszone podczas ko-
l´dy, b´dà regularnie odwiedzane przez
ksi´˝y z Komunià Êw.
• Podj´to ju˝ konkretne starania o po-
praw´ napisów na rzutnikach w koÊciele,
je˝eli b´dzie taka potrzeba zostanà zaku-
pione nowe.

Podsumowanie „kol´dy” wydawa∏oby si´ jest rzeczà prostà.
Troch´ danych statystycznych, par´ mi∏ych s∏ów i ju˝.
Ale w rzeczywistoÊci przecie˝ nie o liczby tu chodzi.

Frekwencja – kol´da Ogó∏em gospodarstwa

Przyj´ta kol´da

Nieprzyj´ta kol´da
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• Rozpatrzono postulaty, dotyczàce
zmiany godzin Mszy Êw. w niedziel´
i Êwi´ta. Przedyskutowano warianty no-
wego harmonogramu odprawiania
Mszy Êw. Ich ostateczny kszta∏t zostanie
wkrótce podany do wiadomoÊci. G∏ów-
ne przygotowywane zmiany to Msze Êw.
co 1,5 godz. i Msza Êw. o 20.00, na sta∏e.
• Rada zastanawia∏a si´ nad takim spo-
sobem przyst´powania wiernych do Ko-
munii Êw., który b´dzie godny i pe∏en
szacunku dla NajÊwi´trzego Sakramen-
tu, uwzgl´dniajàcy zró˝nicowanà wra˝li-
woÊç wiernych i ich wiek, a jednoczeÊnie
pozwalajàcy na sprawne rozdzielanie

Cia∏a Paƒskiego, bez koniecznoÊci t∏oku
i przepychania si´. O wszelkich zmia-
nach w tym wzgl´dzie parafianie b´dà
informowani bezpoÊrednio przez o.
Proboszcza.
• Ze wzgl´du na wiele postulatów, doty-
czàcych Sakramentu Pokuty, Rada po-
prosi∏a o. Proboszcza, by poÊwi´ciç te-
mu tematowi niektóre z niedzielnych ka-
zaƒ. Z dotychczasowych ustaleƒ wiado-
mo, ˝e b´dzie remontowany tzw. pokój
spowiedzi, który otrzyma nowà form´
i wystrój. 
• Wszelkie postulaty, dotyczàce prac re-
montowych b´dà stopniowo realizowa-
ne po opracowaniu kompleksowego pla-
nu. Drobne prace (np. gwoêdzie wysta-
jàce z krzese∏ na chórze) b´dà wykony-
wane na bie˝àco. Rada rozwa˝a, czy
przed kompleksowym remontem sanita-
riatów w koÊciele, nie odnowiç ich na
okres przejÊciowy.
• Nie ma ˝adnych przeciwwskazaƒ do
organizowania pielgrzymek parafialnych
np. do Cz´stochowy, Wilna itp., ale wa˝-
ne jest by inicjatywa wychodzi∏a bezpo-
Êrednio od parafian. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z o. Proboszczem.
• Wychodzàc naprzeciw postulatom
„aby ksi´˝a wychodzili do ludzi” Rada

Parafialna zach´ca ksi´˝y do kontynuacji
otwartego stylu duszpasterskiego,
a wszystkich do korzystania z obecnoÊci
i dyspozycyjnoÊci naszych Ojców.  Naj-
lepiej umówiç si´ na rozmow´, korzysta-
jàc z obecnoÊci Ksi´˝y po Mszach Êw.
niedzielnych przed koÊcio∏wm lub w pa-
rafialnej kawiarence. Adresy mailowe b´-
dà zamieszczone na stronie www.dwo-
rzak.pl oraz w informatorze „G∏osu”.
• Negatywnie odniesiono si´ do postula-
tu, aby kol´da trwa∏a przez ca∏y rok,
gdy˝ straci∏a by swój tradycyjny charak-
ter (patrz: omówienie kol´dy obok). 
• Pozytywnie oceniono inicjatyw´ wyda-
nia kalendarza parafialnego na przysz∏y
rok.
• Uznano, ˝e tradycja wspólnego ∏ama-
nia si´ op∏atkiem bezpoÊrednio po Pa-
sterce jest godna kontynuacji. 
• Rada z radoÊcià przyjmuje wszelkie ini-
cjatywy pomocy parafian m.in. w zakre-
sie doradztwa marmurowego, pomocy
przy zmianie wystroju koÊcio∏a, darmo-
wych konsultacji psychologiczno-logo-
pedycznych, pracy w biurze itp. Podczas
kolejnych spotkaƒ omawiane b´dà spo-
soby ich wykorzystania.

opr. Iwona KOÂCIELSKA
Bogumi∏ NOWICKI

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „G∏osu”, przed-
stawiajàc sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
„Kawiarenki” przy Parafii Êw. Klemensa
Marii Dworzaka we Wroc∏awiu za okres
od grudnia 2004 do grudnia 2005 r.,
z∏oÊliwy chochlik „ukrad∏” nam w jednej
z liczb jedynk´, co wypaczy∏o dane. Aby
zatem by∏y one rzetelne przytaczamy je
ponownie, ju˝ we w∏aÊciwej wersji.
Za pieniàdze uzyskane ze sprzeda˝y
ciast, kawy i herbaty „Kawiarenka” by∏a
w stanie w w/w okresie udzieliç nast´-
pujàcej pomocy charytatywnej:
1. Op∏aciç obiady dla 15 dzieci w szko-
∏ach podstawowych nr 82 i 109 (∏àcznie
2650); 2. Przygotowaç paczki ˝ywno-
Êciowe dla dzieci na Êwi´ta Bo˝ego Na-
rodzenia 2004 (85 dzieci – 25 paczek); 3.
Przygotowaç paczki ˝ywnoÊciowe dla
dzieci na Êwi´ta Wielkanocne 2005 (85
dzieci – 25 paczek);  4. Dop∏aciç dzie-
ciom do wyjazdu na kolonie w 2005 r.
(18 dzieci); 5. Dofinansowaç zakup pod-
r´czników i pomocy szkolnych w roku
szkolnym 2005/2006 (57 dzieci na ∏àcz-
nà kwot´ 16 091 z∏). 
Za b∏àd przepraszamy.

Na zakoƒczenie roku jubileuszowego 100-lecia koronacji obrazu Matki Bo˝ej
Pocieszenia przygotowaliÊmy dla wszystkich naszych Czytelników 10 upominków –
specjalnie przygotowanych bombek-Êwieczników z wizerunkiem Matki Bo˝ej
Pocieszenia. Aby otrzymaç jednà z nich, nale˝a∏o wype∏niç kupon i wrzuciç go do
skrzynki. Losowania zwyci´zców dokonaliÊmy po wieczornej Mszy Êw. w Uroczys-
toÊç Trzech Króli, a w roli „sierotki” wystàpi∏ sam ks. Proboszcz. Oto zwyci´zcy
konkursu: Rodzina Dutkowiaków, Micha∏ Wrabec, Romana Drzewiecka, Ewa
Piechocka-Matolicz, Józef Sto˝ek, Joanna Wiciƒska, Wanda Kosatka, Irena Zatoka,
Maria Turowska, Franciszka Górzkowska. Serdecznie gratulujemy. 

Konkurs

G∏os Pocieszenia
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Z Ojcem Adamem zetknà∏em si ,́ s∏u˝àc
do Mszy Êw. w rodzinnej parafii Êw. Klemen-
sa M. Dworzaka. Prawdziwie pozna∏em go
jednak dopiero po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. Pozna∏em i na swój sposób poko-
cha∏em, chocia˝ uÊwiadomi∏em to sobie do-
piero póêniej, w doros∏ym ˝yciu.

Fenomen Ojca Adama polega∏ na bez-
granicznej, bezinteresownej s∏u˝bie innym
ludziom, której podporzàdkowa∏ wszystko
co mia∏ – swoje talenty oraz swojà parafi´, ze
swà ma∏à, skromnà Êwiàtynià. Udowodni∏, ˝e
we wszystkim, co dzieje si´ wokó∏ nas, naj-
wa˝niejszy jest cz∏owiek, zdolny – bez wzgl´-
du na okolicznoÊci – do rzeczy wielkich.

Wspominajàc Adama Wiktora, warto
wróciç do dni wprowadzenia stanu wojenne-
go. W obliczu strachu, niepokoju o jutro za-
pe∏ni∏y si´ Êwiàtynie w ca∏ym kraju. Potem,
gdy sytuacja zacz´∏a si´ stabilizowaç, koÊcio-
∏y zacz´∏y stopniowo pustoszeç. Ale nie przy
Alei Pracy. Ojciec Adam potrafi∏ wszak do-
strzec, ˝e ludzi w Êwiàtyni ubywa, ale tych za-
gubionych, przestraszonych, w koƒcu prze-
Êladowanych i torturowanych jest coraz wi´-
cej. To w∏aÊnie ich przede wszystkim przy-
garnà∏, otoczy∏ opiekà, pozwoli∏, aby w Êwià-
tyni przy Alei Pracy poczuli si´ jak u siebie,
aby mogli uwa˝aç jà za swojà, mimo ˝e
mieszkali kilka, a nawet kilkaset kilometrów
od niej.

Chcàc sprostaç wytyczonemu sobie celo-
wi, okaza∏ si´ przy okazji znakomitym gospo-
darzem i organizatorem. Wykorzysta∏, ˝e ko-
Êció∏ mieÊci si´ przy Alei Pracy i w∏aÊnie lu-
dziom pracy podporzàdkowa∏ ca∏e swoje
dzie∏o. Przebudowa∏ Êwiàtyni´, przywiezio-
nemu ze Lwowa obrazowi MBP nada∏ przy-
nale˝nà mu rang´, przekona∏ ludzi by ze-
chcieli oddaç si´ jej pod opiek´. I oni si´ jej
oddawali, przynoszàc tysiàce wotów, w zde-
cydowanej wi´kszoÊci nie ze z∏ota czy srebra,
ale z papieru, drewna czy stali. Nie selekcjo-
nowa∏, nie ocenia∏. Wszystkie przyjmowa∏
z nieukrywanà radoÊcià i darowywa∏ Matce

Pocieszenia niczym najcenniejsze skarby.
Dba∏ nie tylko o dobre samopoczucie ludzi
pracy, ale i o ich edukacj .́ Organizowa∏ dy˝u-
ry prawne, zaprasza∏ intelektualistów, z jego
inicjatywy odbywa∏y si´ wyk∏ady historyczne,
wyÊwietlano religijne i „podziemne” filmy.

Odprawiane przez Adama Wiktora Msze
Êw. w intencji Ojczyzny sta∏y si´ – obok od-
prawianych przez ks. Popie∏uszk´ i ks. Jan-
kowskiego – s∏ynne w ca∏ej Polsce. Zawsze
bardzo uroczyste, z recytujàcà Pismo Âwi´te
przybocznà wartà wroc∏awskich aktorów,
z adekwatnà do rangi uroczystoÊci doborowà
obstawà najwy˝szych funkcjonariuszy milicji
obywatelskiej i s∏u˝by bezpieczeƒstwa.

Z inicjatywy Ojca Adama honorowymi
goÊçmi byli w Êwiàtyni wszyscy najwa˝niejsi
ludzie „SolidarnioÊci” z Anna Walentyno-
wicz i Lechem Wa∏´sà na czele. Podczas
Mszy za Ojczyzn´ witano wszystkich dolno-
Êlàskich przywódców zwiàzkowych, którzy
opuszczali obozy internowania, wi´zienia czy
tzw. podziemie.

Adam Wiktor odszed∏ z wroc∏awskiej pa-
rafii, kiedy odzyskaliÊmy ju˝ wolnoÊç. Tak jak
prezydent Kaczorowski odda∏ honorowe
przywództwo prawowitemu nast´pcy, tak Oj-
ciec Adam podda∏ si´ woli zwierzchników,
a jego kolejnym etapem w ˝yciu sta∏ si´ By-
tom na Âlàsku.

Te patetyczne s∏owa o dziele Ojca Adama
w∏aÊciwie mu nie przystojà. Kto go zna∏,
choç raz zetknà∏ si´ z nim, doÊwiadczy∏ za-
pewne jego niewyobra˝alnej skromnoÊci.
W jego s∏u˝bie nie by∏o polityki, kazaƒ na-
szpikowanych przenoÊniami i aluzjami. By∏a
s∏u˝ba i cz∏owiek, atmosfera wzajemnej po-
mocy, wewn´trznego uspokojenia.

Z tego wszystkiego zda∏em sobie spraw´
dopiero po jego Êmierci, kiedy zwolni∏em co-
dzienny bieg, w którym nie ma zazwyczaj
czasu na g∏´bszà refleksj´. Przypomnia∏em
sobie Adama, nie tylko tego w sutannie, przy
o∏tarzu, ale tak˝e tego w d˝insach i flanelowej
koszuli. Adama, który móg∏ jeêdziç samo-

chodem, ale wybra∏ wys∏u˝onà jawk´, a gdy
i jà ukradli „nieznani sprawcy”, zadowoli∏ si´
przechodzonym rowerem. Pami´tam Ada-
ma, gdy na owym rowerze obje˝d˝a∏ teren
parafii niczym gospodarz swoje obejÊcie. Za-
trzymywa∏ si´, pyta∏, wyjaÊnia∏, doradza∏. Po-
trafi∏ w t∏umnà, anonimowà dzielnic´ tchnàç
odrobin´ to˝samoÊci, indywidualnioÊci. Po-
trafi∏ ze spo∏ecznoÊci miejskiej wydobyç to
co charakterystyczne dla ma∏ych miejscowo-
Êci, których nie sposób przemierzyç bez spo-
tkania z sàsiadem.

Dla mnie Ojciec Adam zawsze pozosta-
nie wzorem kap∏ana. Chyba dlatego zawsze,
gdy s∏ysz´ niepochlebne s∏owa o ksi´˝ach i
klerze, buntuje si´ moja dusza. Ja przecie˝
wychowa∏em si´ u boku ksi´dza mieszkajàce-
go w skromnej jezuickiej celi, gotowego rzu-
ciç wszystko, by pomóc innym. Bezintere-
sownie.

Ojca Adama Wiktora po˝egna∏o 18 lute-
go 1999 roku w Bytomiu ponad stu ksi´˝y-
-kolegów i tysiàce wiernych-przyjació∏. Wy-
stawiono 40 pocztów sztandarowych, odczy-
tano list ówczesnego przewodniczàcego „So-
lidarnoÊci” Mariana Krzaklewskiego. Adam
Wiktor ˝y∏ 54 lata. W jego ziemskiej postaci
zawiod∏o to, co mia∏ najwi´ksze – serce.

Bogumi∏ NOWICKI

Wspomnienie o Ojcu Adamie Wiktorze SJ

Duszpasterz ludzi pracy
Na pewno jest wielu ludzi, którzy bl˝ej znali Ojca Adama, którzy pe∏niej
i lepiej oddaliby jego wielkoÊç, jego zas∏ugi dla ludzi, ludzi „SolidarnoÊci”
przede wszystkim. Moje wspomnienie b´dzie bardzo osobiste i odda
jedynie t´ cz´Êç jego ˝ycia, w której nasze drogi si´ skrzy˝owa∏y.



BLA
CKJak ferie, to do Barda

Nasz niezawodny jak zwykle o. Andrzej
nie zamierza∏ pozwoliç, abyÊmy, oglàdajàc
2587 odcinek naszego ulubionego serialu,
objadajàc si´ chipsami i czekoladà, nie ba-
czàc na niebezpiecznie drgajàcà  wskazówk´
wagi, marnowali ferie. 16.01. zwarci i gotowi
stawiliÊmy si´ na dworcu. Cel – Bardo Âlà-
skie. Jak zapewnie niektórzy pami´tajà, nie
pierwszy raz odwiedziliÊmy to miejsce, ko-
rzystajàc z goÊcinnoÊci sióstr Urszulanek.
Pisz´ ,,odwiedziliÊmy’’ gdy˝ pierwszy (i miej-
my nadziej´ nie ostatni :-)) nasze dotàd
dziewcz´ce grono powi´kszy∏o si´ o 4
ch∏opców. Tak wi´c, gdy ju˝ wdrapaliÊmy si´
po niezliczonej iloÊci schodów urzek∏ nas na
nowo widok tego miejsca oraz cudownego
budynku, który na 4 dni mia∏ si´ staç na-
szym domem. Z dala od wielkomiejskiego
zgie∏ku poczuliÊmy si´, jak w zupe∏nie in-
nym Êwiecie. Po rozpakowaniu baga˝y wy-
braliÊmy si´ na ma∏à, aczkolwiek obfitujàcà
w liczne wra˝enia wycieczk´ po okolicy.
OczywiÊcie obowiàzkowym punktem wy-
prawy by∏o odwiedzenie Sanktuarium M.B.
Bardzkiej, gdzie spotka∏a nas mi∏a niespo-
dzianka. W KoÊciele odbywa∏a si´ wystawa
szopek i innych bo˝onarodzeniowych arcy-
dzie∏ pochodzàcych z ca∏ej Polski i nie tylko.
W tym w∏aÊnie miejscu przekonaliÊmy si´,
˝e pomys∏owoÊç ludzka nie zna granic...
Obok szopki z muszelek pojawi∏y si´ szop-
ki z chleba, piernika, maleƒkich kawa∏ków
drewna, miniaturowych cegie∏ a tak˝e szop-
ka naturalnej wielkoÊci oraz szopka z w∏ócz-
ki i wiele wiele innych. Po tej niezwyk∏ej wy-
cieczce udaliÊmy si´ na jase∏ka, a potem na
kolacj´ (oczywiÊcie kuchnia sióstr tradycyj-
nie sprawi∏a, ˝e wróciliÊmy du˝o ci´˝si), po
której by∏a dyskoteka. Tak minà∏ pierwszy
dzieƒ naszego pobytu. Kolejny obfitowa∏
przede wszystkim w d∏uuuuugie zabawy na
Êniegu,  w czasie których co chwila roz-
brzmiewa∏y Êmiechy, a z których wróciliÊmy
ca∏kowicie przemoczeni. Nasi kochani opie-

kunowie zadbali o to, aby nikt si´ nie prze-
zi´bi∏ i podczas gdy nasze ubrania sch∏y –
poili nas goràcà herbatà i smarowali maÊcia-
mi rozgrzewajàcymi. Z racji tego, ˝e po
obiedzie wyjÊcie na dwór by∏o niemo˝liwe
(mokre kurtki) wszyscy graliÊmy w ró˝ne
gry, pok∏adajàc si´ przy tym ze Êmiechu.
Dzieƒ drugi równie˝ zakoƒczy∏ si´ dyskote-
kà. Kolejny dzieƒ podobny by∏ do poprzed-
nich, a zakoƒczyliÊmy go uroczym wieczo-
rem kol´d wraz z siostrami i innymi wypo-
czywajàcymi. Zarówno tradycyjne kol´dy
(,,WÊród nocnej ciszy”), pastora∏ki (,,Przy-
chodzimy do stajenki”), jak i te troche zapo-
mniane (,,Oj maluÊki, maluÊki”) tego wie-
czoru rozbrzmiewa∏y w jadalni. Niestety,
nadszed∏ dzieƒ czwarty. Nikt z nas nie chcia∏
wracaç. Wydawa∏oby si´, ˝e dopiero przyje-
chaliÊmy, a ju˝ trzeba wyje˝d˝aç. Chcàc, nie
chcàc spakowaliÊmy baga˝e. Jednak nie by∏

to jeszcze koniec przygód. Tego dnia po-
nownie odwiedziliÊmy Sanktuarium M.B.
Bardzkiej, tym razem, aby obej˝eç s∏ynnà,
ruchomà szopk´. Z wra˝enia a˝ zapar∏o
nam dech w piersiach... SpodziewaliÊmy si´
czegoÊ niezwyk∏ego, jednak nie a˝ TAK
NIEZWYK¸EGO!!! Byli Adam i Ewa, by∏
poczet królów Polskich, kominiarz, pociàg,
statek, byli anio∏owie, muzyka, by∏o, by∏o...
by∏o cudownie. Pe∏ni wra˝eƒ wróciliÊmy po
raz ostatni do budynku, gdzie na po˝egnal-
ny obiad jedliÊmy dziwnà potraw´ zwanà
,,zajàcami”. W koƒcu wsiedliÊmy do po-
ciàgu, który zawióz∏ nas do Wroc∏awia... Na
stacji kolejowej Wroc∏aw-G∏ówny nasza
przygoda dobieg∏a koƒca. Jednak du˝o z
niej zosta∏o... Zosta∏y wra˝enia i pi´kne
wspomnienia i utrwali∏a si´ wi´ê mi´dzy na-
mi. Teraz w imieniu wszystkich chcia∏abym
powiedzieç dzi´kuj´! Dzi´kuj´ o. Andrzejo-
wi, dzi´kuj´ naszym opiekunkom – p.
Iwonie KoÊcielskiej i Agatce KoÊcielniak,
dzi´kuj´ naszym rodzicom i dzi´kuj´ tak˝e
Wam, którzy byliÊcie uczestnikami tego wy-
jazdu. Mam nadziej´, ˝e prze˝yjemy razem
jeszcze wiele wspania∏ych chwil!!!

Joasia NOWICKA

Jeszcze w czasie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia tegoroczne ferie zapowia-
da∏y si´ niespecjalnie... Przede wszystkim deszcz pada∏ i pada∏, a
ut´sknonego Êniegu wcià˝ nie by∏o. Na szcz´Êcie w styczniu, ku uciesze
dzieci (i nie tylko) Ênieg nareszcie si´ pojawi∏. Stàd ju˝ niewiele
brakowa∏o do zorganizowania ferii, których d∏ugo nie zapomnimy...

G∏os Pocieszenia
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Âwietlica im. Êw. Ojca Pio jest miejscem, gdzie dzieci w czasie roku szkolnego mogà przyjÊç, odrobiç lekcje,
udzielane sà im darmowe korepetycje. MieÊci si´ w górnej salce domu katechetycznego w g∏´bi ogrodu przy
koÊciele. Czynna jest przez ca∏y rok w czwartki od godziny 17.00. W czasie ferii dzia∏alnoÊç Êwietlicy zosta∏a
poszerzona, a dzieci zbiera∏y si´ tam ju˝ ok. godz. 10.00. 

Pierwsze co dostrzeg∏em, gdy wszed∏em do
Êwietlicy, to wszechobecna praca. Ka˝de dziec-
ko by∏o czymÊ zaj´te. Nikt si´ nie nudzi∏, wszy-
scy byli radoÊni i uÊmiechni´ci. Salka t´tni∏a ˝y-
ciem. Spotyka∏y si´ tutaj dzieci w ró˝nym wieku,
g∏ównie ucz´szczajàce do szkó∏ podstawowych,
choç i od tego zdarza∏y si´ wyjàtki. Najm∏odsze
(z tego, co uda∏o mi si´ ustaliç) mia∏o pi´ç lat,
najstarsze pi´tnaÊcie. To dosyç du˝a rozpi´toÊç
wiekowa. Rodzaj zaj´ç musia∏ byç dostosowany
dla wszystkich, co czasem mog∏oby stanowiç
problem. Jednak opiekunowie Êwietnie sobie ra-
dzili z tà sytuacjà. Starsze dzieci z ch´cià poma-
ga∏y m∏odszym, rozwijajàc w ten sposób swoje
interpersonalne zdolnoÊci, a i problem znacznej
ró˝nicy wieku zosta∏ przy okazji rozwiàzany.
W sk∏ad programu zaj´ç wchodzi∏y zaj´cia pla-
styczne, zaj´cia teatralne, przeró˝ne gry i zaba-
wy. W tym wszystkim równie˝ znalaz∏ si´ czas
(i fundusze) na codzienny podwieczorek.
W tym roku dzieci posz∏y do Centrum Kultury
„Agora”, w którym obejrza∏y przedstawienie
poÊwi´cone wyprawie Marka Kamiƒskiego i Ja-
sia Meli na biegun po∏udniowy. Oprócz tego
odwiedzi∏y Muzeum Etnograficzne i uczestni-
czy∏y w balu organizowanym przez bibliotek´
rejonowà przy ul. Grabiszyƒskiej. W zesz∏ym
roku pojecha∏y na wycieczk´ do Z∏otego Stoku,
by zwiedziç tamtejszà kopalni´ z∏ota, a dwa lata
temu na Âl´˝ .́ Wszystkie zaj´cia odbywa∏y si´
pod okiem doÊwiadczonych pedagogów. Opie-
kunki sà nauczycielkami z pobliskich podstawó-
wek i gimnazjów. Nale˝à do Towarzystwa Cha-
rytatywnego im. O. Pio, które dzia∏a przy na-
szym koÊciele.

Wszystko, co uda∏o mi si´ dostrzec, by∏o na-
prawd´ niesamowite (zw∏aszcza przedmioty,

które dzieci same wyrabiajà na zaj´ciach pla-
stycznych… Niektóre zapierajà dech w pier-
siach, gdy si´ na nie popatrzy). Zrodzi∏o si´
w mojej g∏owie pytanie: Skàd pochodzà Êrod-
ki na to wszystko? Odpowiedê znalaz∏a si´
szybciej, ni˝ myÊla∏em –  wyrabiane przez
dzieci przedmioty sà sprzedawane na specjal-
nych kwestach (istne perpetum mobile). Do-
chód stanowià te˝ pieniàdze pochodzàce od
dobroczyƒców, którzy w ten sposób chcà wes-
przeç dzia∏alnoÊç Êwietlicy i ca∏ego Towarzy-
stwa. Fundusze czasami sprawiajà k∏opot, bo-
wiem nawet takie drobne sprawy, jak kupienie
biletów tramwajowych w obie strony, by poje-
chaç gdzieÊ dalej do miasta, to wydatek rz´du
50 z∏. Pude∏ko koralików, z których dzieci
przygotowujà swoje upominki kosztuje 30 z∏...
Ale póki co udaje si´ wiàzaç koniec z koƒcem.
Wi´kszy problem stanowi brak osób do po-
mocy.  Potrzeba wolontariuszy. Najlepiej, aby

by∏y to osoby z wykszta∏ceniem pedagogicz-
nym, ale nie jest to konieczne, gdy˝ pomoc nie
tylko musi polegaç na pilnowaniu dzieci. Takie
prace jak wypranie firan, czy przygotowanie
posi∏ków te˝ sprawiajà dosyç du˝o problemu.
Oprócz tego w czasie roku sà prowadzone ko-
repetycje, do których tak˝e przyda∏oby si´
wsparcie. Tak wi´c drogi Czytelniku, zwracam
si´ do Ciebie z apelem: jeÊli masz choç troch´
wolnego czasu i mo˝esz go poÊwi´ciç, aby po-
móc w prowadzeniu Êwietlicy, to goràco Ci´
do tego zach´cam. JeÊli masz ku temu mo˝li-
woÊci i ochot´, to proponuj´ skontaktowaç si´
osobiÊcie z paniami prowadzàcymi Êwietlic´
(w czwartki po 17.00), albo wys∏aç maila na
adres: w_anna@poczta.onet.pl . W tej Êwietli-
cy naprawd´ czuje si´ obecnoÊç Boga. A tam,
gdzie jest Bóg, dobrze jest gdy sà te˝ skorzy do
pomocy i czynienia dobra ludzie.

¸ukasz K¸OBUCKI
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Nazwa∏bym to zdanie – parafrazujàc
opowiadanie W. Osiejewa - „czarodziej-
skim”, ale do koƒca nie jestem przekona-
ny, ̋ e w periodyku stricte religijnym wypa-
da. Nazwa∏bym je „magicznym”, ale na tle
dyskusji o zgubnym wp∏ywie lansowania
magii przez Rowling Joanne K. i jej boha-
tera Harrego P., te˝ mi jakoÊ niezr´cznie.
Nazwa∏bym je w koƒcu „rewolucyjnym”,
ale zarówno pami´ç tej francuskiej z roku
1789, jak i tej radzieckiej z 1917 jakoÊ mi
nie pozwala – obie kojarzà mi si´ fatalnie.
Nazw´ wi´c to zdanie „màdrym”, bo aku-
rat nic màdrzejszego mi do g∏owy nie
przysz∏o, choç nadmieni´ od razu, ˝e mà-
dre ono jest li tylko moim zdaniem.

Brzmi ono: „kto wymyÊla, ten robi”. 
Tak, wiem. Kiedy je us∏ysza∏em po raz

pierwszy, te˝ wyda∏o mi si´ bez sensu. Ale
jak si´ z nim „obwàchaç”, zdecydowanie
zyskuje na wartoÊci. Zacznijmy od koƒca.

Kiedy u˝ywaç màdrego zdania?
Ano zawsze wtedy, gdy jesteÊmy

uczestnikami tzw. burzy mózgów, pod-
czas której kolejne màdre osoby przeÊci-
gajà si´ w recytowaniu kolejnych mà-
drych rad. „Nale˝y zrobiç to i tamto,
mo˝na zaczàç od tego i tamtego, to co
zrobili tamci, jest be”. I wtedy startujemy
z naszym màdrym zdaniem. Efekt? Licz-
ba màdrych rad diametralnie spada, po-
dobnie jak zapa∏ recytatorów. Zapropo-
nowanie konkretnych dzia∏aƒ, przefiltro-
wanych przez wizj´, ˝e proponujàcy mu-
si si´ sam zmierzyç z ewentualnà ich re-
alizacjà, redukuje tzw. màdre pomys∏y do
niezb´dnego minimum. Pomys∏odawcy,
po u˝yciu màdrego zdania, szybko ogra-
niczajà swoje propozycje, które niczym
dzia∏anie matematyczne –  dà˝à do zera.
Muszà wszak liczyç si´ z faktem, ˝e byç
mo˝e sami b´dà musieli podjàç si´ ich re-
alizacji.

Jaki plon przynosi 
màdre zdanie?

Ka˝dy, kto choç w minimalnym
stopniu uniknà∏ w szkole alergii na mate-
matyk´ wie, ˝e dzia∏ania dà˝àce do nie-
skoƒczonoÊci, przedzielone kreskà
u∏amkowà z „jedynkà” w liczniku, stajà
si´ ich odwrotnoÊcià – czyli dà˝à do ze-
ra. Màdre zdanie jest zatem katalizato-
rem zapa∏u. DoÊwiadczam tego, ilekroç
u˝ywam màdrego zdania. Ot choçby na
zebraniu rodziców w szkole córki. Ile˝
tam by∏o pomys∏ów, propozycji, kon-
cepcji. Jaka˝ metamorfoza dokona∏a si´
poÊród wszystkich rodziców po zdaniu:
„Ok, to faktycznie super pomys∏y, ale
niech realizuje, kto proponuje”. I co si´
okaza∏o? Na polu walki pozostali jedynie
ci, których zdanie cokolwiek znaczy∏o
(czytaj: wiedzieli, co mówià). Skoƒczy∏a
si´ dyskusja o marzeniach, zacz´∏a mery-
toryczna. Wniosek? Mo˝e po u˝yciu mà-
drego zdania nie przybywa ch´ci i zapa-
∏u do pracy, ale przynajmniej ubywa mà-
drali oraz przybywa wolnego czasu, któ-
rego nie marnotrawi si´ na czczà gadani-
n´. Warto zatem u˝ywaç màdrego zda-
nia, aby przekonaç si´, z kim ma si´ do
czynienia i od razu dodam – o czym si´
sam przekona∏em – wcale nie musi to
oznaczaç natychmiastowej ciszy. Trzeba
wierzyç w ludzi, a tych, którym si´ chce,
wcale nie musi byç ma∏o. Dyskusja staje
si´ zatem ˝niwami, màdre zdanie cepem,
po u˝yciu którego ulatujà plewy, a pozo-
staje czyste ziarno.

Czym grozi màdre zdanie?
U˝ycie màdrego zdania przez osob ,́

która sama nie ma nic do zaoferowania
jest nie fair. Owszem, ograniczy super po-
mys∏y, których nikt, nigdy nie zrealizuje,
ale – mówiàc niezbyt elegancko – nie pch-

nie ˝adnej sprawy do przodu. Przyzwo-
itoÊç zatem wymaga, aby przygotowujàc
si´ do u˝ycia màdrego zdania, samemu
przygotowaç jakiÊ pomys∏, godny i mo˝li-
wy do realizacji. Wtedy staniemy si´ pana-
mi sytuacji. Kosztuje to nieco wysi∏ku, ale
przecie˝ nie mo˝na szastaç tak szacow-
nym zdaniem ca∏kowicie za darmo (ina-
czej za tzw. frajer). A skoro o frajerze ju˝
mowa, czy nie czas odpowiedzieç sobie na
pytanie – kto tak na prawd´ jest frajerem?
Przez lata, od czasów szkolnych poczàw-
szy, wpajano nam, ˝e frajerem jest ten co
si´ uczy, pracuje, pomaga innym. Tyle tyl-
ko, ˝e nie bycie frajerem stoi w ca∏kowitej
sprzecznoÊci z byciem katolikiem. Nie
mo˝na zatem Bogu Êwieczk´, a bo˝kowi
ogarek. OsobiÊcie utkn´∏o mi w pami´ci
jedno ze zdaƒ pewnego kaznodziei – jedy-
nà walutà obowiàzujàcà w niebie, b´dà na-
sze bezinteresowne uczynki. Okazaç si´
zatem mo˝e, ˝e niebo ugina si´ pod ci´˝a-
rem frajerów.

Aha. Na koniec nadmieni´, bo uwa-
˝am, ˝e prawa autorskie trzeba szanowaç
w sposób szczególny, ˝e màdre zdanie
us∏ysza∏em z ust naszego nowego (choç
ju˝ nie tak ca∏kiem) ojca Proboszcza.
Zdecydowa∏em si´ to ujawniç nawet
kosztem zostania lizusem. A na frajera
to trzeba jednak sobie zas∏u˝yç.

Bogumi∏ NOWICKI

Ca∏kiem niedawno us∏ysza∏em zdanie, które diametralnie
zmieni∏o moje nastawienie do wielu rzeczy, b´dàcych
chlebem powszednim codziennego ˝ycia ka˝dego z nas. 

Felieton

Màdre zdanie
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STRONA RADY OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK

Informator osiedlowy
Czy nasze osiedle 
jest bezpieczne?
Mi´dzy Êwi´tami a Sylwestrem ubieg∏ego
roku, po publikacjach prasowych opisujà-
cych „psychoz´ strachu” jaka rzekomo pa-
nuje na Grabiszynie, odby∏o si´ spotkanie
poÊwi´cone tej sytuacji. Udzia∏ wzi´li przed-
stawiciele: policji, spó∏dzielni mieszkanio-
wej, Rady Osiedla oraz mieszkaƒcy.
Statystyki policyjne, które zosta∏y w tym
dniu przedstawione obejmowa∏y okres od
maja do listopada 2005 roku. Stró˝e prawa
zanotowali w tym okresie: rozboje, pobicia,
kradzie˝e, w∏amania oraz zak∏ócanie po-
rzàdku publicznego i spo˝ywanie alkoholu.
Kilka osób zosta∏o odwiezionych do izby
wytrzeêwieƒ. Liczba tych zdarzeƒ jest jed-
nak ni˝sza ni˝ w innych cz´Êciach miasta,
wi´c nie powinniÊmy si´ specjalnie obawiaç.
Mimo to na terenie osiedla pojawi∏y si´
wzmo˝one patrole. B´dà one kontrolowaç
w szczególnoÊci miejsca uznane za najbar-
dziej niebezpieczne. Dzia∏ania majà dopro-
wadziç do zwi´kszenia poczucia bezpie-
czeƒstwa wÊród mieszkaƒców osiedla.
Kolejne spotkanie z mieszkaƒcami zapowia-
dane jest na marzec. MW

Osiedle w sieci.
Rada Osiedla nawiàza∏a wspó∏prac´ z twór-
cami internetowego serwisu osiedlowego
www.grabiszynek.prv.pl. Strona ta w ca∏o-
Êci poÊwi´cona jest tematyce zwiàzanej
z naszym osiedlem. Stanowi ona równie˝
oficjalnà stron´ Rady Osiedla Grabiszyn-Gra-
biszynek. Mo˝na si´ na niej zapoznaç z bie-
˝àcymi pracami Rady, przeczytaç protoko∏y
z kolejnych posiedzeƒ oraz zobaczyç wszyst-
kie uchwa∏y.
Witryna jest w∏àczona do projektu POLINE-
ZJA, który ∏àczy witryny wroc∏awskich osie-
dli. Liczymy na dynamiczny rozwój strony
oraz na du˝à cz´stotliwoÊç Paƒstwa odwie-
dzin.
Mamy nadziej´, ˝e spodoba si´ Paƒstwu ta-
ka forma prezentacji podstawowych danych
dotyczàcych naszej dzia∏alnoÊci. MW  

Kolejne warsztaty 
dla rodziców
„Czy to dobrze, ˝e dzieci cicho siedzà
w swoim pokoju przy komputerze – czyli
bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie”. Jest to
temat kolejnego spotkania z cyklu warszta-
tów dla rodziców, opiekunów, wychowaw-
ców i nauczycieli przygotowanych przez
Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wychowaw-
ców. Odb´dzie si´ 23 marca (czwartek)
w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Blachar-
skiej 12/1. Poczàtek o godz. 17.00. Prowa-
dzàcym b´dzie Wojciech Piàtkowski – infor-
matyk, pedagog,  Przewodniczàcy Zarzàdu
Okr´gu DolnoÊlàskiego Zwiàzku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. MW

Du˝y problem ma∏ej szko∏y
Na Grabiszynku, przy ulicy Blacharskiej ju˝ od 45 lat istnieje Szko∏a Podstawowa
Nr 82. Jest ma∏a i kameralna, po∏o˝ona w cichym kàtku osiedla. Obecnie
ucz´szcza do niej 217 uczniów. Liczba ta jednak z roku na rok drastycznie spada.

Ust´pstwa b´dà niezb´dne

Wed∏ug szacunków Wydzia∏u OÊwiaty
UM w roku 2012 b´dzie do niej ucz´sz-
czaç ju˝ tylko 139 uczniów, co stawia pod
du˝ym znakiem zapytania dalszy sens jej
funkcjonowania. 

Jest jednak ra-
da na istniejàcà
sytuacj´. W mie-
Êcie przyrost na-
turalny rozk∏ada
si´ bardzo niesy-
m e t r y c z n i e .
W niedalekim sà-
siedztwie znajdu-
je si´ inna podsta-
wówka Nr 61 przy
ul. Skarbowców,
w której ju˝ obec-
nie panuje du˝e przepe∏nienie a prognozy
do roku 2012 wskazywa∏by na koniecz-
noÊç jej rozbudowy. Ponadto w jej rejonie
planowane sà du˝e inwestycje mieszka-
niowe z doÊç szybkim terminem realizacji.
W czym wi´c problem? Wystarczy tylko
zmieniç rejonizacj´ szkó∏ do∏àczajàc kilka
kolejnych uliczek do rejonu SP 82. Takie
rozwiàzanie wydawa∏oby si´ proste i roz-
sàdne. Pozwoli∏oby to na funkcjonowanie
obu szkó∏ a pieniàdze zarezerwowane na
rozbudow´ SP 61 mog∏yby zostaç przeka-
zane na konieczne remonty w SP 82. Ist-
nieje jednak podstawowy problem – brak
po∏àczenia drogowego pomi´dzy naszà

podstawówkà a osià ulicy Rac∏awickiej.
Po∏àczenie takie by∏o planowane, jednak
nie doczeka∏o si´ realizacji ze wzgl´du na
protesty mieszkaƒców. Przy∏àczenie ma-

∏ych uliczek we-
wnàtrzos iedlo-
wych do ul. Rac∏a-
wickiej znacznie
zwi´kszy∏oby ruch
gdy˝ umo˝liwia-
∏oby omini´cie za-
korkowanej ul.
Hallera przez kie-
rowców porusza-
jàcych si´ od W´-
z∏a Bielaƒskiego
w kierunku esta-
kady na Gàdowie. 

Czy niedogodnoÊci komunikacyjne b´-
dà powodem zamkni´cia szko∏y?

Miejmy nadziej´, ˝e nie. W tej w∏aÊnie
sprawie w dniu 12 stycznia tego roku w SP
82 odby∏o si´ spotkanie, w którym udzia∏
wzi´li: dyr. Wydzia∏u OÊwiaty UM wraz
z zast´pcà, dyr. SP 82, przedstawiciele
grona pedagogicznego, Rady Rodziców
oraz Rady Osiedla. Jest ju˝ kilka pomy-
s∏ów, które mogà u∏atwiç dowóz dzieci
z rejonu SP 61 a jednoczeÊnie nie b´dà
bardzo ucià˝liwe dla mieszkaƒców osie-
dla. Ka˝dy projekt b´dzie jednak wymaga∏
ust´pstw. O dalszych planach b´dziemy
informowali na bie˝àco. MW

BL
A

CK
K

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

D Y ˚ U R Y
Termin
dy˝uru

Miejsce
dy˝uru Czas Dy˝urujàcy

Radni

I tydzieƒ
czwartek
2 III 2006

II tydzieƒ
Êroda

8 III 2006
III tydzieƒ
czwartek

16 III 2006
IV tydzieƒ

Êroda
22 III 2006

Lokal Rady Osiedla
ul. Blaharska 12

A. Janeczek
M. Witek

Âwietlica ROMDOMU
ul. Hallera 149

J. Wiciƒska
M. Gebel

Lokal Rady Osiedla
ul. Blaharska 12

P. Godorowski
M. Sereja

Âwietlica ROMDOMU
ul. Hallera 149

K. Somoak
B. Zajàczkowska

godz.
17.30
-18.30

godz.
16.00
-17.00
godz.
17.30
-18.30
godz.
16.00
-17.00

Kontakt: drogà elektronicznà: e-mail: os.grab@wp.pl; telefonicznie:  071 360 11 17.
listownie: Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, ul. Hallera 149, 53-201 Wroc∏aw.

Dy˝ury osiedlowego straznika miejskiego pana Mariusza Demskiego:
pon. ul. Blacharska 12/1 (10.00-11:00); Êr. w pok. 13, ul. Ró˝ana 4/6 (13:00-14:30)
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W majestacie prawa, oczywiÊcie. W paƒ-
stwie prawa. W koƒcu ten SEJM przez tyle
lat nie pró˝nowa∏. Wi´c jest USTAWA z
dnia 26 paêdziernika 1982 r. O WYCHOWA-
NIU W TRZEèWOÂCI I PRZECIWDZIA¸ANIU
ALKOHOLIZMOWI.

Nazwa budujàca. Ale to jeszcze nie
wszystko. Jest jeszcze wst´pna deklaracja.
PREAMBU¸A? Chyba tak. Cytuj´: „Uznajàc
˝ycie obywateli w trzeêwoÊci za niezb´dny
warunek moralnego i materialnego dobra
Narodu (du˝a litera jest w USTAWIE!), sta-
nowi si´, co nast´puje:”. 

Ach! Jak pi´knie! No i takie pi´kne sà
jeszcze 3 podpunkty art. 1.

W ca∏oÊci trudno zacytowaç, bo za
d∏ugie, ale jest tam o „organach” (oczywi-
Êcie paƒstwowych i samorzàdowych), któ-
re sà obowiàzane. Do dzia∏ania, do prze-
ciwdzia∏ania i do wspó∏pracy… Ojejku!
Jejku!

Art. 2.1 trzeba chyba jednak zacyto-
waç, bo taki obiecujàcy: „Zadania w zakre-
sie przeciwdzia∏ania alkoholizmowi wyko-
nuje si´ przez odpowiednie kszta∏towanie
polityki spo∏ecznej, a w szczególnoÊci: (tu
UWAGA!!!) pkt. 4 „Ograniczenie dost´p-
noÊci alkoholu”.

Wielka prawda. W alkoholizm cz´sto
popada si´ w m∏odoÊci, wi´c takie ograni-
czenie wydaje si´ istotnym, skoro dzia∏a-
nie paƒstwa zmierza do WYCHOWANIA
W TRZEèWOÂCI I PRZECIWDZIA¸ANIA AL-
KOHOLIZMOWI.

Komu prawda, to prawda. I móg∏ si´
ju˝ tà prawdà nacieszyç w przytaczanych
artyku∏ach.. 

A dalej jest tak, jak to dawniej bywa∏o
z obywatelskimi prawami i wolnoÊciami
w przes∏awnej pami´ci PRL-u. KONSTYTU-
CJA? By∏a! ARTYKU Y̧? By∏y! A WOLNOÂå?

A wolnoÊcià cieszyli si´ raczej wyznawcy
praktycznej ˝yciowej zasady:

Nie ryzykuj, nie podskakuj,
Siedê na ……. i przytakuj.

No wi´c i w naszej ustawie z pi´knymi
deklaracjami jest art. 2. A w nim: „najbli˝-
sza okolica punktu sprzeda˝y napojów al-
koholowych – obszar mierzony od granicy
obiektu, zamkni´ty trwa∏à przeszkodà
o charakterze faktycznym, takà jak kra-
w´dê jezdni, zabudowa, która ze wzgl´du
na swój charakter uniemo˝liwia dost´p
oraz kontakt wzrokowy i g∏osowy, mur
bez przejÊç oraz ciek wodny bez bliskich
przepraw.”

A ˝e budynki przy ulicy stojà zwykle al-
bo obok siebie, a wówczas stojàc w bra-
mie szko∏y nie widzi si´ sàsiedniego sklepu
/brak kontaktu wzrokowego/ albo naprze-
ciw siebie, ale wtedy budynki przedziela
jezdnia a wi´c a˝ dwie „trwa∏e przeszkody
o charakterze faktycznym”, bo jezdnia ma
zwykle a˝ dwa kraw´˝niki. I w∏aÊciwie to
tylko biznesmeni prowadzàcy sklepiki
szkolne nie mogà liczyç na zezwolenie na
sprzeda˝ alkoholu. 

Co zatem pozostaje rodzicom, peda-
gogom, obywatelom zatroskanym o wy-
chowanie w trzeêwoÊci swoich dzieci i re-
socjalizacj´ osób uzale˝nionych?

Niewiele. Ja przesta∏am kupowaç
w „JIM”-ie.

Z rozp´du unikam i innych sklepów
prowadzàcych alkohole i po zakupy bie-
gam na placyk przy Jemio∏owej. Licz´, ˝e
dzi´ki temu przynajmniej b´d´ mniej nara-
˝ona na koniecznoÊç korzystania ze s∏u˝by
zdrowia, a ona te˝ podlega ustawodaw-
stwu.

Radna

No, piwko jest. ˚e co? ˚e mi´dzy dwiema szko∏ami a
koÊcio∏em? CoÊ to nie tak? Mo˝e bezprawie? A skàd˝e!
Wszystko w majestacie.

I co z tym piwkiem?
STRONA RADY OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK

G∏os Pocieszenia

UCHWA¸A Nr VIII/42/05 Rady Osiedla Grabiszyn-
Grabiszynek, z dnia 24 listopada 2005r., w spra-
wie zaopiniowania zgody na sprzeda˝ alkoholu.
Na mocy: § 6 pkt 5. b Statutu Osiedla, dotyczà-
cego opiniowania zezwoleƒ na sprzeda˝ alkoho-
lu, (Uchwa∏a nr XIII/404/03 Rady Miejskiej Wro-
c∏awia z dn. 16.10.2003 r.), Rada Osiedla Grabi-
szyn-Grabiszynek w jawnym g∏osowaniu jedno-
g∏oÊnie podj´∏a decyzj´ o negatywnym zaopinio-
waniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprze-
da˝ napojów alkoholowych zawierajàcych: – do
4,5 % alkoholu i piwa; – od 4,5 % do 18 % alko-
holu /z wyjàtkiem piwa/; – powy˝ej 18 % alkoho-
lu w sklepie: S. SPO˚YWCZY, WROC¸AW, ALEJA
PRACY 27 f.
OPINIA: Podstawà decyzji by∏y telefoniczne i ust-
ne, lecz liczne protesty mieszkaƒców Osiedla
oraz szkó∏, przedszkola i parafii. Protesty miesz-
kaƒców nastàpi∏y w chwili, kiedy pojawi∏y si´ na-
pisy reklamujàce sprzeda˝ napojów alkoholo-
wych i piwa. WczeÊniej zg∏aszane by∏y proÊby,
aby Rada nie dopuÊci∏a do handlu alkoholem
w tej placówce. Wokó∏ obiektu, o którym mówi-
my, w odleg∏oÊci 30-40 metrów znajdujà si´:
Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24; Przedszkole
Nr 96 przy Alei Pracy 29 a; KoÊció∏ pw. Âw. Kle-
mensa M. Dworzaka i tylko wàski chodnik od-
dziela pawilon, w którym znajduje si´ sklep, od
ogrodzenia boiska Szko∏y Podstawowej Nr 109. 
Osoby zamieszka∏e w rejonie tego sklepu majà
mo˝liwoÊç nabywania alkoholu w kilku pobli-
skich placówkach, po∏o˝onych w niedu˝ej odle-
g∏oÊci: przy Alei Pracy 1 (czynny do godz. 21.00),
przy In˝ynierskiej 240, In˝ynierskiej 19, przy Od-
krywców 5, Odkrywców 6, Pierwiosnkowej, Gra-
biszyƒskiej.

UCHWA¸A Nr XI /52 /06 Rady Osiedla Grabiszyn-
Grabiszynek, z dnia 25 stycznia 2006 r., w spra-
wie zaopiniowania zgody na podawanie alkoho-
lu.
Na mocy: (patrz Uchwa∏a powy˝ej) Rada Osiedla
Grabiszyn-Grabiszynek w jawnym g∏osowaniu
jednog∏oÊnie podj´∏a decyzj´ o negatywnym za-
opiniowaniu wniosku: o wydanie zezwolenia na
podawanie napojów alkoholowych zawierajà-
cych do 4,5 % alkoholu i piwa w lokalu: BAR – PI-
ZERIA „SAMOS”, WROC¸AW, ALEJA PRACY 27 f.
OPINIA: W tym samym obiekcie mieÊci si´ sklep
spo˝ywczy „JIM”, który mimo protestów miesz-
kaƒców i negatywnej oceny Rady Osiedla, zgod´
na sprzeda˝ alkoholu otrzyma∏.
Ju˝ tamta decyzja Zespo∏u Zezwoleƒ narusza,
naszym zdaniem, ustaw´ o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
Kolejny punkt z alkoholem w pobli˝u kilku placó-
wek oÊwiatowych i koÊcio∏a, to skandal.
Osoby zamieszka∏e w najbli˝szym rejonie tych
obiektów: sklepu i pizerii, nie sà pozbawione
mo˝liwoÊci nabycia alkoholu. Majà do wyboru
kilka pobliskich placówek (patrz opinia powy˝ej).
Takie nagromadzenie miejsc oferujàcych alkoho-
le jest wyrazem z∏ej woli i braku odpowiedzial-
noÊci w∏adz miejskich. W dodatku na osiedlu,
w którym jest tak nadmiernie du˝o mo˝liwoÊci
nabycia alkoholu, panuje atmosfera zagro˝enia,
znajdujà si´ miejsca, akurat bezpoÊrednio przy
pawilonie z „JIM“-em i pizerià „SAMOS”, w któ-
rych gromadzi si´ m∏odzie˝ nadu˝ywajàca alko-
holu, a nawet narkotyków (artyku∏ w „Gazecie
Wyborczej), nie ma natomiast ˝adnego obiektu
dostarczajàcego m∏odym ludziom (ale te˝ i star-
szym) jakiejkolwiek mo˝liwoÊci kulturalnej roz-
rywki, zabawy bàdê uprawiania sportu.
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Pogrzeby: (od 1.01.2006 do 11.02.2006)
Marianna Woêniak, W∏adys∏aw K´pka, Jerzy Pazik, Andrzej Olgierd 

Go∏´biowski, Franciszek Leszczyƒski, Teodor Boczkowski, Leon TajduÊ,
Marianna Franciszka Sobczyk, Jan Gajewski, Irena Sobieracka, Ewa Alicja

Jóêwiak, Antoni Suwa∏a, Stanis∏aw Kazyra, Krystyna Uliasz, Janina Baraƒska,
Józefa Olczyk, Bernard Dariusz Napieralski, Szymon Zajàc, Bronis∏aw
Henrysiak, Adam Ceremuga, Stanis∏awa Maria Machnacz, W∏adys∏aw 

Kogut, Ignacy Woêniak.

Chrzty (od 1.01.2006 do 11.02.2006):
Aleksandra Buldaƒczyk, Jan Zacharzewski, Anna Maria Zi´ba, Hanna Maria
Chmielewska, Nicole Basiƒska, Vanessa Lenik, Monika Julia Cetnarowicz,

Magdalena Komsta, Julia Maria ˚arnowiecka, Wojciech Michael.



6.01.2006. Po Mszy Êw. o godz. 18.00
rozstrzygn´liÊmy Êwiàteczny konkurs. Losowania
spoÊród osób, które prawid∏owo wype∏ni∏y kupon
konkursowy zamieszczony w naszej gazetce, doko-
na∏ sam jezuicki „szef”. R´cznie malowane bombki
choinkowe z wizerunkiem Matki Bo˝ej Pocieszenia
by∏y bardzo ∏adne, a zwyci´zcy zachwyceni. Jeszcze
raz serdecznie dzi´kujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli wziàç udzia∏ w naszej zabawie i zapraszamy
do czytania naszej gazety oraz udzia∏u w kolejnych
konkursach.

15.01.2006. Wys∏uchaliÊmy koncertu kol´d i pa-
stora∏ek. Wykonanie: Maria Czechowska (sopran),
Urszula Marciniec-Mazur (wiolonczela) oraz studen-
ci Akademii Muzycznej i Wy˝szej Szko∏y Teatralnej
we Wroc∏awiu. Na organach akompaniowa∏ nasz or-
ganista – Andrzej Garbarek. 

16-19.01.2006. Dzieci´ca schola wyjecha∏a
z opiekunem, o. Andrzejem Nowakiem SJ do Barda
Âl. na ferie. Czas zabawy i radoÊci up∏ynà∏, niestety,
bardzo szybko. Pogoda dopisa∏a, Ênieg równie˝. By-
∏o weso∏o i szkoda, ˝e ferie nie trwa∏y d∏u˝ej, ale ju˝
planujemy kolejne woja˝e do Barda, tym razem mo-
˝e wiosnà lub latem. Relacja z wyjazdu na str. 13.

16-20.01.2006. Trwa∏y zaj´cia rekreacyjne dla
dzieci, które nie wyjecha∏y na ferie. Towarzystwo
Charytatywne im. o. Pio, dzia∏ajàce przy naszej para-
fii, zorganizowa∏o zaj´cia plastyczne i teatralne. Rela-
cja na str. 14.

22.01.2006. ProtestowaliÊmy przeciwko sprze-
da˝y alkoholu w pobli˝u naszej Êwiàtyni. OdnoÊny
komunikat odczytano podczas wszystkich Mszy Êw.
Ci, którzy chcieli wesprzeç nasz protest, mogli sk∏a-
daç swe podpisy w holu przy drzwiach g∏ównych ko-
Êcio∏a lub przed kancelarià parafialnà. Pod listem
protestacyjnym, który wys∏ano do Urz´du Miasta
podpisa∏o si´ ponad 400 parafian. Wi´cej na ten
temat na stronach Rady Osiedla.

22.01.2006. UczestniczyliÊmy w kolejnym kon-
cercie kol´d. O godz. 19.00 w dolnej kaplicy gra∏
i Êpiewa∏ m∏odzie˝owy zespo∏ „Izmael” z Lublina.
25-osobowy zespó∏ tworzà m∏odzi katolicy pocho-
dzàcy z wielu miast Polski, którzy poprzez Êpiew

i muzyk´ chcà Êwiadczyç o Chrystusie. Choç siarczy-
sty mróz nie zach´ca∏ tego wieczoru do wychodze-
nia z domu. Jednak ci, którzy byli na koncercie na
pewno nie ˝a∏owali. Entuzjazm, promienne uÊmie-
chy na twarzach m∏odych artystów, ciekawe aran˝a-
cje kol´d polskich i nie tylko, a tak˝e pi´kny Êpiew
wywar∏y niezatarte wra˝enie. 

29.01.2006. O. Proboszcz na wszystkich
Mszach Êw. dokona∏ podsumowania „kol´dy”. Mó-
wi∏ m.in.: „Ufamy i modlimy si´ o to, by nasza wizy-
ta i krótkie spotkania z Wami zaowocowa∏y dobrem
i bliskoÊcià w naszej parafii i naszych rodzinach. Bar-
dzo serdecznie dzi´kujemy równie˝ za z∏o˝one przy
tej okazji ofiary. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e sà one wyra-
zem Waszej wielkiej ˝yczliwoÊci oraz hojnego i ofiar-
nego serca, wzgl´dem Pana Boga i KoÊcio∏a. Pienià-
dze te przeznaczone b´dà na utrzymanie i kszta∏ce-
nie kleryków w Seminarium Wroc∏awskim i w na-
szym jezuickim seminarium w Krakowie i Warsza-
wie, a tak˝e na potrzeby Wroc∏awskiej Kurii Metro-
politalnej oraz na bie˝àce op∏aty i utrzymanie nasze-
go koÊcio∏a i budynku katechetycznego”. Wi´cej
o podsumowaniu kol´dy na str. 10-11.

29.01.2006. Od tego dnia intencje wszystkich
Mszy Êw. w ciàgu tygodnia mo˝na znaleêç i przeczy-
taç nie tylko w gablotce parafialnej, ale równie˝ na
naszej stronie internetowej www.dworzak.pl. Parafia-
nie znajdà tam równie˝ m.in. uwagi i postulaty, które
nasi ksi´˝a zebrali podczas odwiedzin duszpaster-
skich. Zach´camy do surfowania.

4.02.2006. Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wy-
chowawców oraz Rada Osiedla zorganizowa∏y spo-
tkanie pt. „Dlaczego nie mo˝na dogadaç si´ ze swo-
im dzieckiem, czyli komunikacja w rodzinie”, które
odby∏o si´ w sobot ,́ 4 lutego w siedzibie Rady Osie-
dla przy ul. Blacharskiej 12/1. Jak zapowiadajà orga-
nizatorzy spotkania o podobnej tematyce majà si´
odbywaç co miesiàc. Czekamy na efekty, czyli pierw-
sze sygna∏y o znalezieniu wspólnego j´zyka z milu-
siƒskimi.

5.02.2006. Od tego dnia poczynajàc, w ka˝dà
pierwszà niedziel´ miesiàca, zamiast kazaƒ, na za-
koƒczenie ka˝dej Mszy Êw. odprawiana jest w na-
szym koÊciele krótka, kilkunastominutowa adoracja
NajÊwi´tszego Sakramentu. Ojciec Proboszcz,
wprowadzajàc t´ praktyk ,́ argumentowa∏: „wzorem
innych parafii i diecezji chcemy daç ka˝demu z nas
okazj´ do choçby krótkiego spotkania z Chrystusem
obecnym w Eucharystii”. Z nowej inicjatywy „wy∏a-
ma∏a” si´ jedynie msza dzieci´ca, ale o. Nowak za-
pewnia, ˝e równie˝ dzieci od nast´pnego miesiàca
b´dà uczestniczy∏y w adoracji.

5.02.2006. Taca w tym dniu (druga niedziela
miesiàca) przeznaczona by∏a na remont koÊcio∏a.
Dzi´kujàc za Waszà dotychczasowà hojnoÊç i ofiar-
noÊç informujemy, ˝e tego dnia zebraliÊmy 8 040 z∏,
a od indywidualnych darczyƒców wp∏yn´∏o w sumie
1 660 z∏. Z zebranych pieni´dzy pokryliÊmy koszty
renowacji kielichów mszalnych i puszek na komuni-
kanty. Tak wi´c stan naszego „remontowego” konta
wynosi obecnie 21 942 z∏. Dane zamieszczamy tym
ch´tniej, ̋ e otrzymaliÊmy wiele sygna∏ów chwalàcych
jawnoÊç tych˝e finansów.

12.02.2006. Zbiórka na pomoc ofiarom trage-
dii w Chorzowie. Ofiary z∏o˝one na tac´ w tym
dniu przeznaczone zosta∏y nie jak co miesiàc - na
prace remontowe w naszej Êwiàtyni, lecz na pomoc
rodzinom ofiar tragicznych wydarzeƒ w Chorzo-
wie. Sum´ w wysokoÊci 10 259 z∏ przekazano na
konto Caritas Polska. O. Proboszcz, w imieniu pa-
rafian, uznajàc, ̋ e remont mo˝e poczekaç, a ludzkie
potrzeby wynikajàce ze skali tej tragedii sà tak
ogromne i palàce, postanowi∏, w geÊcie chrzeÊcijaƒ-
skiej i ludzkiej solidarnoÊci, przekazaç Êrodki nor-
malnie przeznaczane na potrzeby naszej parafii.

11.02.2006. UczestniczyliÊmy w konsekracji
nowego wroc∏awskiego biskupa. Ks. abp Józef Ko-
walczyk, nuncjusz apostolski w Polsce og∏osi∏

5.02.2006 r. decyzj´ papie˝a o nominacji ks. pra∏.
Andrzeja Siemieniewskiego, profesora Papieskiego
Wydzia∏u Teologicznego we Wroc∏awiu na biskupa
pomocniczego archidiecezji wroc∏awskiej. Uroczy-
sta konsekracja – we wspomnienie Matki Bo˝ej
z Lourdes i Âwiatowy Dzieƒ Chorego – odby∏a si´
w archikatedrze wroc∏awskiej. G∏ównym konsekra-
torem by∏ metropolita wroc∏awski abp Marian Go-
∏´biewski. Nie zapominajmy o naszym nowym
duszpasterzu w naszych codziennych modlitwach.

11.02.2006. Nasi milusiƒscy mieli swoje kar-
nawa∏owe szaleƒstwo. Mo˝e nie by∏o ich zbyt
wielu, ale humory dopisywa∏y. By∏y taƒce,
pocz´stunek, konkursy... Zabawa przednia. Kto

by∏, to wie, a kogo zabrak∏o, niech ˝a∏uje. Ró˝nice
wiekowe szybko si´ pozaciera∏y i bawiliÊmy si´
wspólnie. Wyczynów tanecznych i pomys∏ów, je˝e-
li chodzi o stroje, nie zabrak∏o.

14.02.2006. Siódma  rocznica Êmierci Êp. ksi´-
dza Adama Wiktora SJ. Z tej okazji odprawiona zo-
sta∏a Msza Êw. w Jego intencji. Parafianie polecali Je-
go osob´ Patronce naszej parafii Matce Bo˝ej Po-
cieszenia, której o. Adam wiele lat wiernie s∏u˝y∏.
Wspomnienie o by∏ym proboszczu zamieszczamy
na str. 12.
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