
Parafialny rok 2016 w telegraficznym skrócie 

Rok 2016 prawie za nami. Działo się tyle, że aż się z łamów GP wylewa. Nie sposób wszystkiego zebrać, 
ogarnąć, a pisze się przeważnie o tym, co dobre. Tyle dobra... Bogu niech będą dzięki! 
 
Nasze (ważniejsze) wydarzenia 
W dolnym kościele, jak co roku już od wielu lat, dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli Grabiszyna-
Grabiszynka przygotowały, pod przewodnictwem Gimnazjum nr 6, bożonarodzeniowe jasełka. Jasełka 
wystawiły też wspólnoty neokatechumenalne naszej parafii. 
Nasi duszpasterze, wspomagani przez współbraci jezuitów, rozpoczęli duszpasterską wizytę kolędową na 
terenie parafii 27 grudnia. Dzięki mocnej mobilizacji (były dni, że na kolędę wyruszało 11 duszpasterzy!) i 
licznej pomocy zakończyli ją 17 stycznia. 
W uroczystość Zwiastowania Pańskiego ponad 50 osób złożyło przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka 
poczętego.  
Eucharystią i wspólną agapą świętowaliśmy uroczystości: odpustową św. Klemensa Dworzaka, patrona naszej 
parafii, a także ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Tydzień przed Wielkim Piątkiem odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami naszego osiedla, tradycyjnie 
przygotowywane przez wszystkie grupy parafialne.  
Przed Niedzielą Palmową została odprawiona Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych i 
lurdzkim błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. 
Przed Mszą św. o godz. 10.30 odbyła się uroczysta procesja z palmami poświęconymi przed kościołem, które 
wnieśli, jak co roku, członkowie wspólnot neokatechumenalnych. 
W ramach ogólnodiecezjalnej Nocy Konfesjonałów duszpasterze spowiadali od godz. 17.00 do rana następnego 
dnia. 
Parafianie licznie uczestniczyli w obrzędach Triduum Paschalnego celebrowanych w Wielki Czwartek, Piątek i 
Sobotę. Bogata liturgia tych najważniejszych dla chrześcijan dni w roku ubogacana była m.in. śpiewem 
parafialnego zespołu „Clemensianum”. 
Długą uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej zakończyła odbywająca się wśród radosnych rozbłysków 
pękających na ciemnym niebie sztucznych ogni procesja rezurekcyjna wokół parafialnego ogrodu i 
błogosławieństwo dla wszystkich uczestników na wielkanocne świętowanie. 
Przez cały okres wielkanocny członkowie Drogi Neokatechumenalnej z naszej parafii spotykali się codziennie 
w swojej sali w domu parafialnym na uroczystej Eucharystii i radośnie – włącznie ze śpiewem i tańcem - 
celebrowali Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Dla ubogacenia wielkanocnego świętowania zostało zorganizowane nabożeństwo „Drogi Światła”, 
przygotowywane przez członków różnych grup parafialnych z oprawą muzyczną zespołu „Clemensianum”. 
Na terenie parafialnego ogrodu oraz budynku i boiska Gimnazjum nr 6 odbył się kolejny już Festyn 
Grabiszyński, wspólne przedsięwzięcie parafii, Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek oraz Gimnazjum nr 6 i 
innych placówek oświatowych osiedla. 
W uroczystość Bożego Ciała, po Eucharystii w parafialnym ogrodzie wierni przeszli w procesji do czterech 
ołtarzy ulicami parafii. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów było hasło „Miłosierni jak Ojciec”. 
Przed liturgicznym wspomnieniem św. Ignacego Loyoli została odprawiona 9-dniowa nowenna. 
Na zakończenie wieczornych nabożeństw odmawiane były modlitwy w ramach triduum przed uroczystością 
Matki Bożej Częstochowskiej, kiedy to odnowiony został parafialny Akt Zawierzenia Matce Bożej w 1050. 
rocznicę Chrztu Polski. 
Z okazji parafialnego odpustu Matki Bożej Pocieszenia o godz. 12.00 (już w wymalowanym, górnym kościele) 
została odprawiona suma odpustowa. 
W Narodowe Święto Niepodległości o godz. 12.00 została odprawiona uroczysta Msza św., po której odbyła się 
procesja różańcowa na Cmentarz Żołnierzy Polskich. 
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o godz. 12.00 został odczytany Jubileuszowy Akt 
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (poprzedziła go parafialna 9-dniowa nowenna). Na tej samej Mszy 



św. małżonkowie obchodzący w bieżącym roku okrągłe jubileusze sakramentu małżeństwa odnawiali swoje 
ślubowania i uzyskali specjalne błogosławieństwo. 
Młodzież z Magisu urządziła 4 listopada (po raz już kolejny) Bal Wszystkich Świętych. 
W Adwencie, po Mszach św. o godz. 6.30 grupy parafialne przygotowywały dla ich uczestników roratnie 
śniadania. 
 
PAR, wykłady 
W ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości gościliśmy w tym roku: dr Annę Haratyk z wykładem nt. 
góralskiego Bożego Narodzenia w Karpatach Wschodnich; prof. Stanisława Rosika z konferencją pt. „Chrzest 
Polski czy chrzest Mieszka I w 966 roku?”; mgr. Michała Pieczkę z prelekcjami o muzyce Wielkiego Postu, i o 
orchideach; dyrektora Ośrodka Pamięć i Przyszłość dr. Wojciecha Kucharskiego z prelekcją pt. „Co zobaczymy 
w Centrum Historii Zajezdnia”, Mateusza Podsiadłego, który mówił o tanim podróżowaniu po świecie i o 
swoim miesięcznym pobycie w Stanach Zjednoczonych; mgr Elżbietę Regulską podążającą „Śladami św. 
Teresy z Lisieux”; oraz prof. dr. hab. Włodzimierza Suleję z wykładem pt.: „Gry listopadowe Józefa 
Piłsudskiego”. Ponadto, wykład z prezentacją zdjęć o wrocławskim ratuszu poprowadził turystyczny 
przewodnik i organizator parafialnych pielgrzymek Witold Hermaszewski.  
 
Goście 
Oprócz wspomnianych wyżej prelegentów, gościliśmy w naszej parafii szereg osób i grup, które, bez zbytniego 
wchodzenia w szczegóły, warto choć pokrótce wspomnieć.  
Po przedstawieniu jasełkowym, w jezuickim refektarzu (jadalni) na spotkaniu opłatkowym spotkali się 
dyrektorzy i nauczyciele osiedlowych szkół, przedstawiciele Rady Osiedla, Rady Parafialnej, policji i nasi 
duszpasterze.  
W naszej parafii na dniu skupienia spotkali się delegaci kół Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej. Na 
zakończenie Mszy św. ogłoszono zmianę na stanowisku diecezjalnego asystenta AK. Sprawującego tę funkcję 
od 20 lat ks. Mariana Biskupa zastąpił ks. Łukasz Piłat. 
Gościliśmy też, jak co roku, byłych internowanych i więźniów czasów komunizmu, a także – na uroczystej 
Mszy św. w 36 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” - metropolitę wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego 
oraz licznych delegatów i gości Związku. Swój jubileusz 25-lecia powstania obchodził również u nas 
Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.  
Na Mszach św. kazania informacyjne o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, głosił główny koordynator 
Sztabu ŚDM w archidiecezji wrocławskiej ks. Piotr Wawrzynek; dom zakonny posługujących w naszej parafii 
jezuitów wizytował (dwa razy - w lutym i grudniu) o. Jakub Kołacz SJ, przełożony Prowincji Polski 
Południowej Towarzystwa Jezusowego; o. Dariusz Piórkowski, dyrektor Wydawnictwa WAM z Krakowa głosił 
kazania o Bożym miłosierdziu; odbyła się kanoniczna wizytacja naszej parafii przez metropolitę wrocławskiego 
ks. abp. Józefa Kupnego (Ksiedza Arcybiskupa gościliśmy również podczas dorocznych uroczystości 
jubileuszowych Solidarności), który spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych i przewodniczył 
uroczystej Mszy św. o godz. 12.00, podczas odpustu parafialnego; Mszę św. w jedną z niedziel koncelebrował 
o. Wojciech Ziółek SJ, nasz były proboszcz, obecnie duszpasterz w Tomsku na Syberii; podczas uroczystości ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa kazanie wygłosił o. Janusz Cechowy SJ z Gliwic; naszym duszpasterzom 
pomagali w czasie Triduum Paschalnego kl. Mateusz Kowalcze SJ oraz kl. Krzysztof Faltus SJ; wspólnota 
neokatechumenalna naszej parafii gościła dwie grupy pielgrzymów z Australii i Papui-Nowej Gwinei w ramach 
Światowych Dni Młodzieży; pod koniec sierpnia oraz w październiku swoje jubileuszowe obchodzili u nas 
związkowcy z Solidarności – regionalnej i Sekretariatu Przemysłu Chemicznego; z okazji parafialnego odpustu 
Matki Bożej Pocieszenia została odprawiona suma odpustowa, podczas której kazanie wygłosił o. Tomasz 
Nogaj SJ, do niedawna misjonarz w Sudanie Południowym (kilka tygodni później „przypomniał” się 
parafianom podczas akcji misyjnej z o. Czesławem Tomaszewskim SJ); młodzież z Magisu spotkała się z 
„ciekawą osobą” - Aleksandrem Pindralem, prezesem Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 
Alberta. 
 



Gościliśmy u innych 
Przedstawiciele naszej parafii gościli m.in. w parafii św. Karola Boromeusza, na dorocznym spotkaniu 
opłatkowym Fundacji św. Jadwigi; poczet sztandarowy Związku Piłsudczyków wziął udział w obchodach 153. 
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w kościele garnizonowym św. Elżbiety; młodzież z Magisu 
spotkała się we wrocławskiej katedrze z metropolitą wrocławskim ks. abp. Józefem Kupnym na Spotkaniu 
Młodych; nasz parafialny chór „Vox Clemens” wystąpił, w ramach diecezjalnych obchodów 1050-lecia chrztu 
Polski, w kościele św. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim; poczet sztandarowy naszego Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 71. rocznicę zakończenia II wojny światowej, na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich; wolontariusze z naszej parafii: młodzież z Magisu i członkowie Drogi 
Neokatechumenalnej wzięli udział m.in.w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i 
pielgrzymce papieża Franciszka do Polski; proboszcz parafii o. Jacek Maciaszek SJ przewodniczył 
uroczystości, z udziałem naszych parafian, poświęcenia historycznego krzyża ze świetlówek, w latach 80. XX 
w. powieszonego na fasadzie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej; przedstawiciele naszej parafii 
wzięli udział w świętowaniu zakładanej m.in. przez nich przed 25 laty, Fundacji św. Jadwigi; nasi parafianie 
zaangażowani w pracę Rady Osiedla współuczestniczyli w akcji (udanej) na rzecz realizacji projektów w 
ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, cieszące się poparciem osób związanych z szerokim 
spektrum środowisk działających na terenie parafii; przedstawiciele wspólnoty młodzieżowej z naszej parafii 
tradycyjnie już wzięli udział w ogólnopolskim Dniu Wspólnoty Magis; dla uczczenia kolejnej rocznicy 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu udał 
się delegat naszego Duszpasterstwa Ludzi Pracy; o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ i członkowie Rady 
Parafialnej wzięli udział w okolicznościowej wieczornicy w siedzibie Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynekz 
okazji Narodowego Święta Niepodległości, w uroczystości związanej z 50-leciem powstania Szkoły 
Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej oraz w spotkaniu z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec”. 
 
Występy zespołów muzycznych 
Nasze zespoły muzyczne wytwale towarzyszyły parafianom w czasie liturgii i nie tylko: „Vox Clemens” pod 
kierownictwem prof. Piotra Łykowskiego uraczył nas możliwością wysłuchania koncertu kolęd w okresie 
Bożego Narodzenia, oraz „Pasji” Jana Kühnhausena w Wielkim Poście, wystąpił również w ramach 
diecezjalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski w kościele św. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim, a 
także, już po wakacjach, w uroczystość Chrystusa Króla, podczas Mszy z jubileuszowym aktem poświęcenia. 
„Clemensianum”, oprócz coniedzielnego towarzyszenia nabożeństwom o godz. 20.00, animował modlitewne 
czuwanie w Niedzielę Palmową, a także celebracje Wielkiego Tygodnia. Ptaszki też ćwierkają, że rozpoczęli 
nagrywanie swojej pierwszej płyty... 
 
Ferie, wypoczynek 
W czasie zimowych ferii parafialna młodzież z Magisu wypoczywała i modliła się w Marianówce i 
Lubomierzu, a Czterdziestolatkowie regenerowali siły w Dzianiszu k. Zakopanego. Latem młodzież modliła się 
i wypoczywała w okolicach Starej Wsi na Podkarpaciu, a dziesięcioosobowa grupa ministrantów młodszych z 
o. Andrzejem Pełką SJ i dwoma opiekunami wyjechała na wypoczynek do Nowego Waliszowa w Kotlinie 
Kłodzkiej.  
 
ŚDM 
Jednym z największych wydarzeń mijającego roku był udział parafii i parafian w przygotowaniach do 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a szczególnie w poprzedzających je Dniach w Diecezjach, kiedy to w 
rodzinach gościliśmy pielgrzymów z Ekwadoru. Kilka razy członkowie Akcji Katolickiej, którym towarzyszyła 
młodzież z Magisu przeprowadzali kwestę do puszek na ŚDM, z kazaniami informacyjnymi gościliśmy 
diecezjalnego koordynatora imprezy, odbyło się też kilka spotkań z rodzinami mającymi przyjąć gości. Kiedy 
pielgrzymi z Ekawadoru jednodniowym opóźnieniem przyjechali, przez kilka dni zrobiło się w parafii jakby 
barwniej i młodziej (choć grupa była wiekowo... mieszana). Najważniejszym punktem pobytu pielgrzymów z 



Ameryki Południowej w naszej parafii była wspólna Eucharystia w niedzielę 24 lipca, a po niej spotkanie w 
ogrodzie parafialnym. Wszystkie wydarzenia tłumaczone były na język polski. W poniedziałek, tuż po 
wyjeździe Ekwadorczyków, do naszego kościoła – na dwugodzinną modlitwę - zawitała rozśpiewana i 
rozmodlona grupa młodych członków Drogi Neokatechumenalnej z Australii Południowej i Oceanii (podobną 
grupę nasza wspólnota neokatechumenalna przyjęła 4 dni wcześniej). 
 
Msze rocznicowe 
W czasie całego roku pamiętaliśmy o zmarłych naszych proboszczach i duszpasterzach (szczególnie dbali o to 
członkowie Duszpasterstwa Ludzi Pracy). W kolejne rocznice ich śmierci odprawiane były Msze św. w ich 
intencji. W ten sposób czciliśmy również pamięć m.in. byłego przewodniczącego dolnośląskiego Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność” Janusza Łaznowskiego – w 1. rocznicę śmierci, oraz marszałka Józefa 
Piłsudskiego - w 81. rocznicę śmierci. 
 
Zbiórki, akcje charytatywne 
Wielokrotnie nasi parafianie dawali wyraz swojej ofiarności, składając w formie zwyczajnej – na tacę, bądź 
nadzwyczajnej – do puszek, datki na fundusz remontowy parafii oraz na wiele różnych celów zasugerowanych 
przez naszych duszpasterzy. Na cele związane z pracami remontowymi i modernizacyjnymi w kościele 
przeznaczony jest zazwyczaj naddatek z II niedzieli ponad średnią ze wszystkich datków na tacę z miesiąca 
(tzw. składka remontowa). Oprócz tego odbyły się kwesty m.in.: na rzecz wrocławskich hospicjów: domowego 
przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz stacjonarnego Hospicjum Ojców Bonifratrów, a także hospicjum w 
Wilnie; na potrzeby Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Akademii Ignatianum w 
Krakowie; na pomoc humanitarną dla Ukrainy; na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie; na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie; na pomoc materialną dla poszkodowanym w 
trzęsieniu ziemi we Włoszech; na działalność Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia organizującej stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin; na pokrycie kosztów wakacyjnych prac malarskich i remontowo-
modernizacyjnych w naszej świątyni; na pomoc materialną dla Polaków żyjących na terenach za wschodnią 
granicą Rzeczpospolitej. 
Poza tym młodzież z Magisu rozprowadzała palmy, z których sprzedaży dochód przeznaczony został na ich 
letnie rekolekcje; w kancelarii parafialnej można było nabyć opłatki i świece na stół wigilijny oraz świece-
paschaliki na wielkanocny stół, z których dochód przeznaczony był na potrzeby diecezjalnej Caritas; 
rozprowadzano książki o historii parafii, z czego dochód przeznaczono na spłatę zobowiązań remontowych 
parafii; Fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zorganizowała zbiórkę elektrośmieci (stare radia, 
magnetowidy, komputery, itp.),  
 
Rekolekcje 
W obu szkołach podstawowych naszego osiedla oraz w Gimnazjum nr 6 ośmiu jezuickich kleryków z Krakowa 
przeprowadziło wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży. Wielkopostne nauki rekolekcyjne 
głosił o. Henryk Całka SJ. Ponad 20-osobowa grupa młodzieży z Magisu wyjechała na coroczne rekolekcje w 
okolice Starej Wsi na Podkarpaciu. Rekolekcje adwentowe, będące też renowacją misji parafialnych sprzed 
dwóch lat, powierzone zostały oo. Longinowi Płachcie SJ i Józefowi Klemenzowi SJ. 
 
Pielgrzymki 
Odbyła się parafialna pielgrzymka do sanktuariów związanych m.in. ze św. Janem Pawłem II i św. Janem 
Sarkandrem w Beskidach i na Słowacji. Parafialna wspólnota „Kana” zorganizowała wyjazd na Jasną Górę do 
Częstochowy na czuwanie ruchów Odnowy w Duchu Świętym oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie Łagiewnikach na uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. 
 
Jubileusze 
Parafianie dzielili się we wspólnocie swoimi radościami z przeżywanych jubileuszy. 
70-lecie małżeństwa obchodzili Władysława i Bolesław Misiakowie; 50-lecie małżeństwa obchodzili m.in. 



Krystyna i Bogdan Mazgisowie, Krystyna i Stefan Więckowscy, Janina i Edmund Maliccy 
Świętowaliśmy 90. urodziny prof. Kazimierza Czaplińskiego, 80. urodziny p. Michała Haniszewskiego, p. 
Edmunda Malickiego, p. Alicji Wrabec. 60 lat we wspólnocie Żywego Różańca celebrowała p. Janina 
Kozłowska. Fetowaliśmy też kilka „parafialnych” ślubów i 30 lat pracy przy utrzymaniu kościoła i domu 
zakonnego w czystości przez p. Stanisławę Ulikowską, która w tym roku też zakończyła u nas pracę 
przechodząc na emeryturę (Dziękujemy!) 
 
Nasi parafianie - osiągnięcia 
Nasza parafianka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 82, Magdalena Radka została nagrodzona na XXII gali 
ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, za swoją bezinteresowną działalność społeczną, a p. Stefan 
Więckowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności dla zasłużonych działaczy opozycji z lat 
1956–1989.  
 
Inwestycje 
Na ścianach domu zakonnego jezuitów powieszone zostały nowe głośniki umożliwiające korzystanie z systemu 
nagłośnieniowego w ogrodzie parafialnym. 
Żywy Różaniec w naszej parafii ma swój sztandar! W Boże Ciało, o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ poświęcił 
sfinansowaną z ofiar członków wspólnoty, pięknie wykonaną dwustronną chorągiew zawieszoną na centralnie 
umocowanym drzewcu, z czterema białymi wstęgami. Sztandar przedstawia z jednej strony wizerunek Matki 
Bożej Różańcowej z napisem: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, a z drugiej – scenkę objawienia 
fatimskiego – pastuszków klęczących przed Maryją i napis: Pani Fatimska, wstawiaj się za nami; Dar Żywego 
Różańca.  
Poświęcono też figurkę Matki Bożej Fatimskiej, zakupioną z okazji rozpoczynajacego się Roku Fatimskiego.  
Własnymi siłami (tzn. p. Stanisława, parafialnego konserwatora) odnowione zostały pomieszczenia biblioteczne 
i prasowe w holu kościoła. 
Pracami przygotowawczymi związanymi z opróżnieniem z wyposażenia górnego kościoła rozpoczęło się 27 
czerwca długo przez parafian oczekiwane malowanie kościoła. Od wieczornej Mszy św., podczas remontu, 
wszystkie nabożeństwa odbywały się w kościele dolnym. Choć do górnego kościoła wierni mogli po 
malowaniu wejść już 4 września, ekipa malarzy z Nowego Sącza, w swoim tempie, solidnie i z dbałością o 
szczegóły, pracowała u nas do 15 października.  
Ekipa malarska, po solidnym przygotowaniu podłoża w górnym kościele położyła na ściany potrójną warstwę 
farby, uzupełniła cokoliki i wykonała mnóstwo dodatkowych drobnych prac budowlanych. M.in. 
wyremontowano hol przy windzie na I piętrze oraz – z sali św. Jadwigi – stworzono dwa pomieszczenia, z 
których jedno ma służyć jako liturgiczna garderoba, a drugie, ma pełnić, jak dotąd, funkcję zakrystii używanej 
przy specjalnych uroczystościach. Odremontowany też został pokoik, mający służyć jako skład różnego rodzaju 
dekoracji. Przy okazji, w szafie obrazu Matki Bożej Pocieszenia zostały zawieszone odświeżone wota, 
uzupełnione o spoczywającą dotąd w depozycie część wotów jeszcze ze Lwowa; powieszono też gabloty z 
wotami nie tylko z boków, ale również na czołowej ścianie prezbiterium. Ekipa elektryków dobrała oświetlenie 
prezbiterium, wyregulowała częściowo nagłośnienie i dopracowała system wyłączników oświetlenia kościoła. I 
na koniec dwie nowości: figura Najświętszego Serca Pana Jezusa z górnego kościoła została przeniesiona do 
dolnego, w miejsce obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który wrócił do górnego kościoła. I druga: pod chórem w 
ścianie, w miejscu łatwo dostępnym nawet, gdy jest zamknięta kościelna krata, zamontowane zostało 
relikwiarium z relikwiami św. Jana Pawła II. 
Po malarzach przyszedł czas na stolarzy, których to ekipa (tez z Nowego Sącza) pracowała przez tydzień w 
naszym kościele przy montażu ław z oparciami przy ścianach (dla 140 osób), ustawianiu figur św. Antoniego i 
św. Józefa oraz zawieszania obrazów Bożego Miłosierdzia i św. Klemensa Dworzaka. Przy okazji prac 
stolarskich zrobiono również postumenty pod odnowione figury św. św. Józefa i Antoniego;  
W połowie listopada o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ przedstawił parafianom finansowe podsumowanie prac 
remontowych prowadzonych w górnym kościele i przyległych pomieszczeniach. Wynika z niego, że same prace 
malarskie kosztowały parafię - 125 tys. zł. Pozostałe prace modernizacyjne - ok. 52 tysiące zł. Z bieżących 



przychodów zapłaciliśmy już 51 tys. zł. Zatem do zapłacenia pozostało 126 tys. zł. 
 
Sakramenty 
Podczas dwóch Mszy św. do I Komunii św. przystąpiło 33 dzieci klas III ze Szkoły Podstawowej nr 109 oraz z 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori. 
Na początku czerwca ks. inf. Józef Pater udzielił 54 młodym ludziom z ostatnich klas gimnazjalnych i 
pierwszych licealnych oraz szóstce dorosłych sakramentu bierzmowania. 
 
Zmiany u jezuitów 
Oprócz nowego generała, którym wybrano Wenezuelczyka Arturo Sosę Abascala SJ, także i w naszej parafii 
zaszły podczas wakacji zmiany. OO. Stanisława Datę SJ i Tadeusza Móla SJ zastąpili oo. Krzysztof 
Antoniewicz SJ i Piotr Blajerowski SJ. 
 
Zmiany organizacyjne 
Od października wszystkie nabożeństwa związane z I piątkiem miesiąca odprawiane są w górnym kościele. Do 
kalendarza stałych inicjatyw weszła coponiedziałkowa adoracja Najświętszego Sakramentu, za którą 
odpowiedzialne są poszczególne grupy parafialne. 
 
Wydawnictwa 
Pod koniec roku ukazały się dwie publikacje dotyczące naszej parafii. W ostatnią niedzielę listopada osobom, 
które wspomagały datkami akcję zbiórki środków finansowych na spłatę zadłużenia związanego z pracami 
malarskimi w kościele, wręczano książeczki autorstwa p. Zdzisława Mężyka pt. „Historia cudownego obrazu 
Matki Bożej Pocieszenia z kościoła parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu”, a dwa tygodnie później do 
nabycia była książka pod redakcją p. Bogdana Szyszko pt. „Z historii parafii św. Klemensa Marii Dworzaka 
1925-2016”, z której sprzedaży dochód przeznaczony był również na ten sam cel. 
 
Zmarli 
Wspólnota parafialna pożegnała w mijającym roku ze swojego grona (od 31.10.2015 do 27.10.2016 r.) 153 
osoby. Spośród nich oraz tych, którzy z parafią byli związani w szczególny sposób warto wspomnieć m.in.: 
wieloletniego członka Drogi Neokatechumenalnej, pracującego w parafii jako palacz i dbającego o porządek 
wokół kościoła śp. Zenona Karczewskiego; współzałożycielke, razem z mężem, parafialnego chóru „Ornament” 
śp. Liliannę Kordecką; długoletnią członkinię Duszpasterstwa Ludzi Pracy, aktywną na wielu polach 
działalności społecznej, Jadwigę Marcinkiewicz; wieloletniego przyjaciela naszej parafii z Dortmundu, Franza-
Josefa Bäckerlinga; działacza opozycji antykomunistycznej w latach 70. i 80. XX w., bezinteresownego 
działacza na rzecz dobra wspólnego, Jerzego Gieysztora; czy wreszcie zmarłego w Nowym Sączu Tatę naszego 
o. Proboszcza, Wilhelma Maciaszka. 
 
Inne 
Przed kościołem zbierane były podpisy pod obywatelskim projektem „Stop aborcji”, mającym na celu 
zapewnienie prawa do życia każdemu dziecku już od momentu poczęcia. 
W październiku od wtorku do soboty po Mszy św. o godz. 18.00 wspólnota Żywego Różańca prowadziła 
wspólną modlitwę różańcową w intencjach polecanych przez Ojca św. Franciszka.  
Przez cały Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (a i po jego zakończeniu inicjatywa wciąż trwa), w każdy 
poniedziałek po Mszy o godz. 18.00 odbywały się adoracje Najświętszego Sakramentu, za które 
odpowiedzialne były poszczególne grupy parafialne 
W liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych przed kościołem duszpasterze 
błogosławili kierowców i pojazdy mechaniczne. 
Zarówno na zakończenie roku szkolnego, jak i na jego rozpoczęcie odprawiane były Msze św. z 
błogosławieństwem dla dzieci i młodzieży. 
Z powodu przedłużającego sie remontu budynku szkoły, jedna z klas Szkoły Podstawowej nr 82 miała przez 



cały wrzesień zajęcia w sali im. o. Pio w naszym domu parafialnym. 
Wspólnymi Mszami św. zainaugurowane zostały cykle przygotowania dzieci przystępujących w roku szkolnym 
2016/17 po raz pierwszy do Komunii św. i ich rodziców, a także uczniów trzecich klas gimnazjum oraz osób, 
które chcą w najbliższym czasie przyjąć sakrament bierzmowania.  
Na kurs przygotowawczy uczęszcza jeden mężczyzna, który zgłosił chęć zostania w przyszłości 
nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. 
Do Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie, zostały uroczyście przyjęte cztery rodziny z 
naszej parafii. 
Odbyło się pięć spotkań Rady Parafialnej. 
O. Jacek Maciaszek SJ, proboszcz naszej parafii cztery razy w ostatnim roku informował parafian o żywotnych 
sprawach dla wspólnoty. duszpastersko podsumował miniony rok, nawiązywał do mającego się za tydzień 
rozpocząć malowania kościoła, podsumował dotychczasowe działania, składał krótkie sprawozdanie finansowe 
po zakończonych pracach. 
Ukazało się 6 numerów Głosu Pocieszenia oraz pierwsza książka z serii Biblioteka „Głosu Pocieszenia” 
traktująca o historii parafii. 
W imieniny duszpasterzy wierni pamiętali o nich w modlitwie podczas wieczornych Mszy św. 
Przybyło nam trzech nowych ministrantów. 
Odbyły się dwa kursy katechezy przedmałżeńskiej. 
 

Opr. bs 
 
 
 


