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• W drugà niedziel´ czerwca o. Proboszcz

dzi´kujàc za dotychczasowà hojnoÊç i ofiar-
noÊç parafian, poinformowa∏, ̋ e w maju zosta-
∏o zebrane na tac´ z przeznaczeniem na prace
remontowe w naszym koÊciele 8595 z∏. 

• W czwartek 15 czerwca obchodziliÊmy
UroczystoÊç NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Paƒ-
skiej czyli Bo˝e Cia∏o. Po uroczystej Mszy Êw.
o godz. 9.00 odprawionej na wolnym powie-
trzu w eucharystycznej procesji przeszliÊmy
do czterech o∏tarzy ulicami naszej parafii.
Cz∏onkowie grup parafialnych dzia∏ajàcych
przy naszym koÊciele przygotowali wystrój
o∏tarzy i przystroili koÊció∏, mieszkajàcy na
trasie procesji udekorowali okna i przystroili
domy symbolami eucharystycznymi, a my
wszyscy z powagà i skupieniem uczestniczyli-
Êmy w tej jedynej w swoim rodzaju manifestacji
naszej wiary i przywiàzania do Jezusa Chry-
stusa obecnego w NajÊwi´tszym Sakramen-
cie. Obok dzieci I-komunijnych, dzieci sypià-
cych kwiaty, pocztów sztandarowych, orkie-
stry, ministrantów i naszych duszpasterzy,
w procesji wzi´∏o udzia∏ kilkaset osób.

• Jak ka˝dego szesnastego dnia miesiàca,
w czerwcowy piàtek o godz. 20.00 spotkali-
Êmy si´ na czuwaniu modlitewnym w intencji
Ojca Âwi´tego Benedykta XVI oraz w inten-
cji rych∏ej beatyfikacji Jana Paw∏a II.

• W niedziel´ 18 czerwca o godz. 10.30
w koÊciele górnym w obecnoÊci licznie zgro-
madzonych dzieci i ich rodziców zosta∏a od-
prawiona dzi´kczynna Msza Êw. za 7 lat pracy
w naszej parafii o. Andrzeja Nowaka SJ.

• Ukaza∏ si´ kolejny numer naszego para-
fialnego pisma „G∏os Pocieszenia”, a w nim
m.in.: wywiad z najstarszym mieszkaƒcem pa-
rafii, wspomnienia z uroczystoÊci I Komunii
Êw., Bierzmowania i Prymicji, a tak˝e z wyjaz-
du na spotkanie z Ojcem Âwi´tym Benedyk-
tem XVI na krakowskie B∏onia. 

• 23 czerwca zakoƒczono konkurs plastycz-
ny pod has∏em „Idêcie i g∏oÊcie” odbywajàcy
si´ w szko∏ach podstawowych naszej parafii
a zwiàzany z Jezuickim Rokiem Jubileuszo-
wym. Tego dnia nastàpi∏o wr´czenie przez o.
Proboszcza Wojciecha Zió∏ka SJ symbolicz-
nych nagród laureatom.

• W sobot´ 24 czerwca w uroczystoÊç Na-
rodzenia Êw. Jana Chrzciciela obchodziliÊmy
imieniny naszego duszpasterza o. Jana O˝oga
SJ. W Jego te˝ intencji modliliÊmy si´ podczas
Mszy Êw. o godz. 18.00.

• 25 czerwca podczas Mszy Êw. o godz. 18
wraz z ministrantami i ich rodzinami wspól-
nie podzi´kowaliÊmy Panu Bogu za kolejny
rok s∏u˝by przy o∏tarzu oraz prosiliÊmy Go
o opiek´ i b∏ogos∏awieƒstwo na czas wakacji.
Podczas tej Eucharystii kolejni ministranci
zostali uroczyÊcie przyj´ci do grona lektorów.
PoznaliÊmy równie˝ nazwiska tych, którzy
szczególnie wyró˝nili si´ w s∏u˝bie przy o∏ta-
rzu: Szymona Na∏´cza, ¸ukasza Józefiaka,
Adama Warcho∏a, Aleksandra Olendra, Mate-
usza Mastalerza, Filipa Olendra i ministranta
roku 2005/2006 – Przemys∏awa Zarzecznego.
Gratulujemy postawy i ˝yczymy konsekwencji
w dalszej s∏u˝bie Panu Bogu i ludziom.

• W czwartek 29 czerwca w uroczystoÊç
Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a podczas
Mszy Êw. o godz. 18. modliliÊmy si´ w inten-
cji naszego zakrystianina brata Piotra Wójcia-
ka SJ w dniu Jego imienin. 

LLIIPPIIEECC
• Od 2 lipca zaczà∏ w naszej parafii obowià-

zywaç nowy rozk∏ad Mszy Êw. niedzielnych.
Dla przypomnienia i utrwalenia sobie nowego
harmonogramu zamieszczamy go na str. 15.

• Jak co roku nasza parafia zorganizowa∏a
miesi´czne wyjazdy wakacyjno-rekolekcyjne
dla dzieci i m∏odzie˝y w Brzeznej, w Beski-
dzie Sàdeckim. Uczestniczy∏o w nich oko∏o
160 osób z m∏odzie˝owych grup parafial-
nych, liturgicznej s∏u˝by o∏tarza oraz dzieci
z ubogich rodzin naszej parafii. Wielu z nas
wspar∏o finansowo t´ inicjatyw´, wrzucajàc
25 czerwca do puszek kwestujàcej m∏odzie˝y
2125 z∏. W imieniu dzieci i m∏odzie˝y ser-
decznie dzi´kujemy za Waszà – Kochani Pa-
rafianie – wypróbowanà hojnoÊç i ˝yczli-
woÊç. 

• Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wycho-
wawców wraz z Radà Osiedla Grabiszyn –
Grabiszynek zorganizowa∏o pó∏kolonie dla
dzieci ze szkó∏ podstawowych, które odby-
wa∏y si´ w terminie od 31 lipca do 11 sierp-
nia na terenie naszego osiedla. 

• Nadesz∏y do nas listowne podzi´kowania
od o. Tadeusza Kasperczyka SJ, misjonarza
z Madagaskaru, który w 2. niedziel´ czerwca
g∏osi∏ kazania i zbiera∏ ofiary na misje. Dzi´-
kuje nam za doÊwiadczenie wspólnej modli-
twy i wiary, a tak˝e za finansowe wsparcie,
które wynios∏o ponad 9100 z∏otych.

• W drugà niedziel´ czerwca z ofiar z∏o˝o-
nych na tac´ zebrano 7488 z∏otych, które
przeznaczone zosta∏y na op∏acenie kosztu re-
montu toalety w g∏ównym holu koÊcio∏a. 

• 9 lipca grupa naszych parafian z Ko∏a
Przyjació∏ Radia Maryja uda∏a si´ autokarem
na pielgrzymk´ Rodziny Radia Maryja na Ja-
snà Gór´. Uczestniczyli we Mszy Êw. poprze-
dzonej godzinkami ku czci Niepokalanego
Pocz´cia NajÊwi´tszej Marii Panny oraz kon-
certem w wykonaniu orkiestry „Victoria”
z Rembertowa. Msz´ Âwi´tà pod przewod-
nictwem i z homilià arcybiskupa S∏awoja
Leszka G∏odzia poprzedzi∏a transmisja mo-
dlitwy Anio∏ Paƒski z Walencji, gdzie piel-
grzymowa∏ papie˝ Benedykt XVI.

• 31 lipca przypada∏a uroczystoÊç Êw. Igna-
cego Loyoli, kap∏ana i za∏o˝yciela Towarzy-
stwa Jezusowego. Z tej racji pos∏ugujàcy
w naszej parafii jezuici odprawili nowenn´ ku
czci Âwi´tego Ojca Ignacego. W wigili´ uro-
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czystoÊci, podczas Mszy Âwi´tej o godz.
10.30 wszyscy – Parafianie i Jezuici, modlili
si´ w intencji cz∏onków Towarzystwa Jezuso-
wego oraz wszystkich jego wspó∏pracowni-
ków, dobroczyƒców i przyjació∏. Na
zakoƒczenie tej Mszy Êw. zosta∏a poÊwi´cona
tzw. „woda Êw. Ignacego”, z którà wg tradycji
i wiary KoÊcio∏a zwiàzana jest ∏aska b∏ogo-
s∏awieƒstwa, opieki Bo˝ej i szcz´Êliwego po-
rodu dla matek oczekujàcych narodzin dziec-
ka oraz dla kobiet pragnàcych w∏asnego po-
tomstwa. 31 lipca, odwiedzajàc koÊció∏ jezu-
icki, mo˝na dostàpiç ∏aski odpustu zupe∏ne-
go pod zwyk∏ymi warunkami.

• Równie˝ 31 lipca dowiedzieliÊmy si´, ˝e
zakoƒczy∏ si´ remont toalet w dolnym holu
koÊcio∏a. B´dà nam one s∏u˝yç w godzinach
odprawiania nabo˝eƒstw i Mszy Êw. – w po-
zosta∏ym czasie b´dà nieczynne.

SSIIEERRPPIIEE¡¡
• W dniach 3-10 sierpnia ponad 3,5 tys.

osób, a wÊród nich i nasi parafianie, bra∏o
udzia∏ w tegorocznej XXVI Pieszej Piel-
grzymce Wroc∏awskiej na Jasnà Gór´. Liczba
ta jest w rzeczywistoÊci znacznie wi´ksza, po-
niewa˝ do tzw. grupy duchowego uczestnic-
twa zg∏osi∏o si´ przesz∏o 2 tys. pàtników. Po
specjalnym nabo˝eƒstwie celebrowanym
w katedrze Êw. Jana Chrzciciela pielgrzymów
po˝egna∏ i wyprowadzi∏ na tras´, niosàc piel-
grzymkowy krzy˝, ks. abp Marian Go∏´biew-
ski. Ksiàdz arcybiskup prosi∏ uczestników
pielgrzymki, by rozwa˝ajàc po drodze ró˝ne
aspekty papieskiego has∏a „Bóg jest mi∏o-
Êcià”, ubogacali si´ wewn´trznie i uczyli si´
tej mi∏oÊci p∏ynàcej od Boga, która jest za-
szczepiona w sercu ludzkim. 

• OtrzymaliÊmy listowne podzi´kowania
od ks. Alexego Bocka, proboszcza zaprzyjaê-
nionej z nami parafii Âwi´tych Ewaldów
z Dortmundu, któremu wys∏aliÊmy ˝yczenia
z okazji 50. rocznicy jego Êwi´ceƒ kap∏aƒ-
skich. Ksiàdz Block dzi´kuje nam za list z ˝y-
czeniami podpisany przez setki naszych para-
fian, za Msz´ Êw. w jego intencji odprawionà
11 czerwca, a przede wszystkim za doÊwiad-
czenie wspólnoty modlitwy i wiary przez
wszystkie lata naszego partnerstwa.

• 15 sierpnia, w uroczystoÊç Wniebowzi´-
cia NajÊwi´tszej Maryi Panny, czyli – wg pol-
skiej tradycji – Matki Boskiej Zielnej po ka˝-
dej Mszy Êw. Êwi´ciliÊmy przyniesione zio∏a
i kwiaty, wiszàce teraz w naszych domach ja-
ko znak wdzi´cznoÊci za pierwociny zbiorów,
którymi szczodrze obdarza nas OpatrznoÊç.
Ofiary z∏o˝one na tac´ w tym dniu przezna-

czone by∏y na odbudow´ koÊcio∏ów w archi-
diecezji wroc∏awskiej.

Tego dnia obchodziliÊmy równie˝ 86.
rocznic´ zwyci´stwa wojsk polskich nad bol-
szewikami w 1920 r., okreÊlanego mianem
„Cudu nad Wis∏à”. Naszymi modlitwami
ogarn´liÊmy tych wszystkich, którzy oddali
swoje ˝ycie w obronie naszej Ojczyzny.

• W tym roku mija 350 lat od Êlubów kró-
lewskich Jana Kazimierza w katedrze lwow-
skiej i 50 lat od Jasnogórskich Âlubów Naro-
du kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego. Nasza
parafia jest w sposób szczególny zwiàzana
z tamtymi wydarzeniami. To przed naszym
obrazem Matki Bo˝ej Pocieszenia, w koÊcie-
le jezuitów we Lwowie bezpoÊrednio po Êlu-
bach Jana Kazimierza nuncjusz apostolski
w Polsce po raz pierwszy wypowiedzia∏ s∏o-
wa tak bliskie wszystkim Polakom: „Królowo
Polski, módl si´ za nami!”. W ramach przygo-
towaƒ do tych wydarzeƒ od 17 do 26 sierpnia
na Mszach Êw. o godz. 18.00 odmawialiÊmy
nowenn´ dzi´kczynno-b∏agalnà do Matki
Bo˝ej. Na zakoƒczenie tej nowenny w uro-
czystoÊç Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej przed
cudownym obrazem Matki Bo˝ej Pociesze-
nia wspólnie odnowiliÊmy Jasnogórskie Âlu-
by Narodu. 

• 31 sierpnia min´∏a 26. rocznica podpisa-
nia Porozumieƒ Sierpniowych i powstania
Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Za-
wodowego „SolidarnoÊç”. Z tej racji o godz.
11.00 w naszym koÊciele zosta∏a odprawiona
uroczysta Msza Âwi´ta w intencji Ojczyzny
oraz wszystkich cz∏onków NSZZ „Solidar-
noÊç”. BezpoÊrednio po Mszy Êw. w gronie
zwiàzkowców, przedstawicieli w∏adz paƒ-
stwowych (m.in. wojewody wroc∏awskiego
Krzysztofa Grzelczyka) i samorzàdowych
(m.in. wiceprezydenta Wroc∏awia Jaros∏awa
Obremskiego), w∏adz partyjnych –  od LPR,
przez PiS do PO, oraz sympatyków „Solidar-
noÊci” mogliÊmy uczestniczyç w uroczystoÊci
pod tablicà „SolidarnoÊci” przed zajezdnià
MPK przy ul. Grabiszyƒskiej. 

WWRRZZEESSIIEE¡¡
• 1 wrzeÊnia obchodziliÊmy 67. rocznic´ roz-

pocz´cia II wojny Êwiatowej. Z tej racji na Mszy
Êw. o godz. 18 modliliÊmy si´ w intencji wszyst-
kich ˝o∏nierzy Armii Krajowej i ich rodzin. Mo-
dliliÊmy si´ zarówno za tych, którzy polegli
w obronie Ojczyzny w czasie wojny, za tych, któ-
rzy padli ofiarà terroru komunistycznego w cza-
sach PRL-u, oraz za tych, którzy jeszcze ˝yjà. 

• W niedziel´ 10 wrzeÊnia uroczystoÊcià odpu-
stowà ku czci Matki Bo˝ej Pocieszenia uwielbili-
Êmy Boga w Tej, która króluje nam w swoim cu-
downym obrazie. Uroczysta suma odpustowa
pod przewodem ks. Andrzeja Brodawki, pro-
boszcza parafii Âwi´tych Stanis∏awa, Doroty
i Wac∏awa, z udzia∏em ksi´˝y z dekanatu i zapro-
szonych goÊci zosta∏a odprawiona o godz. 12.00.
OkolicznoÊciowe kazanie wyg∏osi∏ o. Jacek Ma-
ciaszek SJ, proboszcz i kustosz sanktuarium
Matki Bo˝ej Pocieszenia w Nowym Sàczu.

• 17 wrzeÊnia, dzi´kujàc za dotychczasowà
hojnoÊç i ofiarnoÊç Parafian, nasi Duszpasterze
przedstawili nam „rozliczenie” parafialnego
„konta remontowego” od 7 maja br., kiedy to je-
go stan wynosi∏ 39862 z∏. Od tamtej pory do
dnia dzisiejszego przychód wyniós∏: 43390 z∏ (5
tac z II niedzieli miesiàca, zmiany tajemnic ró-
˝aƒcowych, wp∏aty indywidualne), a wydatki:
58444 z∏. Na kwot´ wydatków sk∏adajà si´
przede wszystkim: koszty remontu ubikacji oraz
pomieszczenia gospodarczego w holu koÊcio∏a
(9000 z∏); koszty renowacji zabytkowych foteli
dla celebransów (2240 z∏); koszty renowacji za-
bytkowych kielichów i monstrancji (13924 z∏);
koszty wykonania koncepcji programowo-prze-
strzennej zwiàzanej z generalnym remontem ko-
Êcio∏a, domu katechetycznego i domu zakonne-
go (29280 z∏) oraz koszty uporzàdkowania i re-
montu zaplecza i placu koÊcielnego (4000 z∏).
Tak wi´c, po zap∏aceniu wszystkich rachunków,
obecny stan naszego „konta remontowego” wy-
nosi 23100 z∏. Pieniàdze te przeznaczone b´dà
na zap∏acenie za malowanie dolnej i górnej za-
krystii oraz ∏àczàcej je klatki schodowej, a tak˝e
obiecywanego od dawna malowania poczekalni
przed kancelarià.

cd. strona 19 >
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Dzi´ki determinacji jednego cz∏owieka, na-
szego parafianina pana Micha∏a Haniszewskie-
go oraz osób, które uda∏o mu si´ namówiç do
wspó∏pracy, nekropolia ta otrzyma∏a wreszcie
godnà, chrzeÊcijaƒskà opraw .́

Cmentarz powsta∏ w 1947 roku. W jego na-
zwie Encyklopedia Wroc∏awia b∏´dnie podaje
lokalizacj´ „na Oporowie”. Granic´ pomi´dzy
osiedlami stanowi rzeka Âl´za, wi´c terytorialnie
przynale˝y on do Grabiszynku. Pierwotnie ulo-
kowano go w cz´Êci Cmentarza Grabiszyƒskie-
go obok kwater ˝o∏nierzy w∏oskich. Obecnie sà
to tereny rekreacyjne. Jednak ze wzgl´du na zbyt
ma∏à powierzchni ,́ uniemo˝liwiajàcà zaplano-
wanà rozbudow´ cz´Êci reprezentacyjnej, ko-

nieczne okaza∏o si´ przeniesienie go na inne
miejsce. 

Znajdujàce si´ u zbiegu ulic Grabiszyƒskiej
i Solskiego wzgórze, na którym obecnie jest
usytuowany, nie powsta∏o wskutek dzia∏ania si∏
natury. Starsi wroc∏awianie pami´tajà, ˝e tam
wywo˝ono gruzy z terenu miasta po zniszcze-
niach wojennych. Przebudowa wysypiska trwa-
∏a od roku 1968 do 1970 i mia∏a nadaç mu
kszta∏t kurhanu. 

Cmentarz na nowym miejscu otwarto w 1971
roku. Spoczywajà na nim prochy ˝o∏nierzy pol-
skich poleg∏ych podczas II wojny Êwiatowej
oraz Polaków deportowanych na Dolny Âlàsk.
Organizacyjnie podzielono go na cztery kwatery.

Pierwsza – ˝o∏nierze wrzeÊnia 1939 roku, któ-
rzy zmarli w lazaretach na tych terenach; druga
– ˝o∏nierze II Armii Wojska Polskiego polegli
w 1945 roku; trzecia – Polacy wywiezieni do III
Rzeszy na roboty przymusowe, powstaƒcy war-
szawscy i przedstawiciele Polonii Wroc∏awskiej;
czwarta – wi´êniowie obozów koncentracyj-
nych, g∏ównie filii Gross Rosen. 

¸àcznie znajduje si´ tam ponad 600 mogi∏.
Rozmieszczono je tak, aby widziane z lotu pta-
ka tworzy∏y kszta∏t husarskiego skrzyd∏a. Obok
p∏yt nagrobnych umieszczono kamienne rzeêby
stylizowane na miecze grunwaldzkie. W central-
nym punkcie cmentarza usytuowany jest po-
mnik ˚o∏nierzy Wojska Polskiego wykonany
wed∏ug projektu prof. ¸ucji Skomorowskiej- 
-Wilimowskiej, ods∏oni´ty w 1979 roku. Sk∏ada
si´ z dwóch cz´Êci, równie˝ stylizowanych na
skrzyd∏a husarskie. U podstaw ka˝dej z nich wy-
konano p∏askorzeêby. Jedna przedstawia sylwet-
ki u∏anów i koni – szar˝´ z 1939 roku, druga ata-
kujàcych ˝o∏nierzy Ludowego Wojska Polskie-
go. Od powstania tej nekropolii zaznacza∏ si´
jednak, wynikajàcy z przyczyn politycznych,
brak jakichkolwiek symboli religijnych.

W latach osiemdziesiàtych w naszej parafii
zosta∏ zapoczàtkowany zwyczaj procesji na
Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich w Rocznic´ Od-
zyskania Niepodleg∏oÊci. Procesja jak i Êwi´to
by∏y wówczas nielegalne, tote˝ odbywa∏y si´
o zmroku. Inicjatorem by∏o Duszpasterstwo
Akademickie „Kana” przy naszej parafii i jego
opiekun ojciec Jerzy Karpiƒski. Od 1997 r. or-
ganizowania tej uroczystoÊci podj´∏o si´ Dusz-
pasterstwo Ludzi Pracy i Wroc∏awski Oddzia∏
Pi∏sudczyków. Aby modliç si´ w godnych wa-
runkach przynieÊli ze sobà krzy˝ pielgrzymko-
wy, który po skoƒczonym nabo˝eƒstwie zabrali
z powrotem do koÊcio∏a. Obecnie mo˝na go
zobaczyç w sali Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Nast´pnego roku postawili nielegalnie, bo bez
zgody odpowiednich w∏adz, pierwszy krzy˝
brzozowy. Zosta∏ on zbezczeszczony – wyrwa-
ny z podstawy i wyrzucony. W listopadzie 1999
r. roku zastàpi∏ go kolejny, wi´kszy, który obec-
nie znajduje si´ u podnó˝a góry. Zaniesiony zo-
sta∏ 11 listopada po Mszy Êw. w uroczystej pro-

PPrraaccee nnaadd CCmmeennttaarrzzeemm WWoojjeennnnyymm ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy PPoollsskkiicchh wwee WWrroocc∏∏aawwiiuu zzoossttaa∏∏yy zzaakkooƒƒcczzoonnee.. NNaa oossttaattnnii eelleemmeenntt
ccaa∏∏ooÊÊccii kkoommppoozzyyccjjii pprrzzeessttrrzzeennii,, jjaakk˝̋ee pprrzzeecciiee˝̋ nniieezzbb´́ddnnyy ww ttaakkiimm mmiieejjssccuu,, ssppoocczzyywwaajjààccyy ttuu cczzeekkaallii ppoonnaadd 3300 llaatt..

Doczekali si´ krzy˝a
Iwona KubiÊ
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cesji pod przewodnictwem ojca Micha∏a Bogu-
sza. Wówczas te˝ grupa naszych parafian podj´-
∏a myÊl pana Micha∏a Haniszewskiego, aby roz-
poczàç legalne dzia∏ania majàce na celu uzupe∏-
nienie akcentami religijnymi kompozycji Cmen-
tarza Wojennego ˚o∏nierzy Polskich.

13.12.1999 r. zosta∏o wystosowane do Woje-
wódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Wal-
ki i M´czeƒstwa pismo z proÊbà o wydanie zgo-
dy na budow´ trwa∏ego krzy˝a na terenie nekro-
polii. Patronowa∏ temu przedsi´wzi´ciu Wro-

c∏awski Oddzia∏ Zwiàzku Pi∏sudczyków.
3.03.2000 r. pomys∏ zosta∏ zaakceptowany na
posiedzeniu odpowiedniego wydzia∏u Dolno-
Êlàskiego Urz´du Wojewódzkiego.

Konieczne okaza∏o si´ dotarcie do twórców
ju˝ istniejàcego pomnika, poniewa˝ wed∏ug
obowiàzujàcych zasad dzie∏o skoƒczone nie
mo˝e byç doposa˝ane. Zatem elementy religijne
nie mog∏y ingerowaç w za∏o˝enie artystyczne
monumentu znajdujàcego si´ na terenie nekro-
polii. Projekt krzy˝a opracowany przez prof.
¸ucj´ Skomorowskà i prof. Józefa Sztayera za-
twierdzi∏ i b∏ogos∏awi∏ metropolita wroc∏awski
kardyna∏ Henryk Gulbinowicz. 

22.01.2003 r. w 140 rocznic´ wybuchu Po-
wstania Styczniowego zosta∏ powo∏any z inicja-
tywy pana Micha∏a Haniszewskiego Spo∏eczny
Komitet Budowy Krzy˝a na Cmentarzu Wojen-
nym ˚o∏nierzy Polskich, nad którym honorowy
patronat przyjà∏ Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy
Armii Krajowej. W jego sk∏ad weszli: dr Jerzy
Woêniak – przewodniczàcy, kpt. Czes∏aw Cza-
plicki, dr Mieczys∏aw Borecki, ks. p∏k. S∏awomir
˚arski, mec. Stanis∏aw Zapotoczny, p∏k. Anatol
Tichoniuk, Zdzis∏aw Szewczuk, Tadeusz Wojt-
kowiak oraz Micha∏ Haniszewski. Komitet po-
wiadomi∏ o zamiarze budowy krzy˝a hierar-
chów koÊcio∏ów innych wyznaƒ i uzyska∏ ich
akceptacj .́ 

Niezb´dne okaza∏o si´ zdobycie funduszy na

tak wznios∏e przedsi´wzi´cie. Wojewoda dolno-
Êlàski Stanis∏aw ¸opatowski odmówi∏ jakiego-
kolwiek wsparcia finansowego. Decyzj´ swojà
uzasadnia∏ tym, i˝ w bud˝ecie paƒstwa, którego
cz´Êcià rozporzàdza jako urz´dnik, nie przewi-
dziano wydatków umo˝liwiajàcych pokrywanie
kosztów dzia∏aƒ tego typu. Natomiast Krajowa
Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz
Wydzia∏ Kultury Urz´du Miasta przekaza∏y pie-
niàdze na ten cel. Uzyskane fundusze wystar-
czy∏y jednak tylko na pokrycie kosztów projek-

tu i zakup cz´Êci mosiàdzu, z którego krzy˝ jest
wykonany. Pozosta∏y metal jest darowiznà za-
k∏adu S.A. „Hutmen”.

Historia budowy tego symbolu chrzeÊcijaƒ-
skiego to jednoczeÊnie lista darczyƒców, bez
których cmentarz do dziÊ nie doczeka∏by si´
uzupe∏nienia swojej kompozycji. Firma „Te-
mer” dzi´ki ˝yczliwoÊci jej dyrektora in˝. Jerze-
go Mermela podj´∏a si´ ca∏kowicie bezp∏atnego
wykonawstwa krzy˝a. Zgodnie z projektem jest
on zmontowany nietypowà technikà – pr´ty
mosi´˝ne sà skr´cane Êrubami imbusowymi,
które zosta∏y podarowane przez pana Rados∏a-
wa Koelnera prezesa firmy „Koelner”. Obli-
czeƒ wytrzyma∏oÊciowych konstrukcji dokona∏
tak˝e nieodp∏atnie in˝. Edmund Ratajczak. Ka-
seton stanowiàcy podstaw´ krzy˝a dostarczy∏o
dzi´ki zaanga˝owaniu in˝. Kazimierza Choro-
szego „Cuprum Business Center”. Beton u˝yty
przy budowie fundamentu ofiarowa∏a firma
RMC „Beton Âlàsk”. Aby mo˝na by∏o godnie
celebrowaç uroczystoÊci religijne, teren wokó∏
krzy˝a i pomnika wy∏o˝ono p∏ytami granitowy-
mi darowanymi przez prezesa „M & F Interna-
tional Trading” pana Marka Che∏chowskiego.
Projekt u∏o˝enia przygotowa∏ nieodp∏atnie dr
in˝. Tomasz Myczkowski. 

Krzy˝ z zawieszonà na nim stu∏à jest kon-
strukcjà a˝urowà o wysokoÊci 6 m i rozpi´toÊci
ramion 4 m 16 cm. By∏ gotowy ju˝ w paêdzier-

niku ubieg∏ego roku, ale nie zamontowano go
na cmentarzu, poniewa˝ nie zosta∏ ustalony ter-
min poÊwi´cenia. Ostatecznie zosta∏ ustawiony
10.07.2006 r. Monta˝u dokona∏a firma „Temer”
przy u˝yciu sprz´tu wypo˝yczonego przez
„Vrobis”. W trakcie prac teren i transport za-
bezpieczali funkcjonariusze wroc∏awskiej poli-
cji. 

Dat´ uroczystoÊci 27.09.2006 wybrano nie-
przypadkowo – 67. rocznica powo∏ania S∏u˝by
Zwyci´stwu Polsce jako struktury Polskiego
Paƒstwa Podziemnego. PoÊwi´cenia krzy˝a do-
kona∏ ks. arcybiskup Marian Go∏´biewski.
WÊród zaproszonych goÊci by∏ prezes Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz
w∏adze paƒstwowe i samorzàdowe. Godzin´
Mszy Êw. ustalono na 12.00, aby umo˝liwiç
uczestnictwo uczniom wraz z nauczycielami,
których zaproszono za poÊrednictwem wro-
c∏awskiego kuratora oÊwiaty. Jego eminencja ks.
arcybiskup Marian Go∏´biewski wystosowa∏ pi-
smo do proboszczów wroc∏awskich parafii za-
ch´cajàce wiernych do udzia∏u w uroczystoÊci.
W czasie jej trwania wmurowano przy funda-
mencie dokument w j´zyku polskim, ∏aciƒskim
i angielskim umieszczony w os∏onie z gilzy ar-
matniej, zawierajàcy histori´ powstania krzy˝a.
W∏o˝ono do niej m.in. bursztynowy ró˝aniec
poÊwi´cony na Jasnej Górze jako symbol ∏àcz-
noÊci z Ba∏tykiem, poniewa˝ na cmentarzu spo-
czywa kontradmira∏ Stefan Frankowski, dowód-
ca obrony Wybrze˝a
w 1939 r. 

Cmentarz Wojenny
˚o∏nierzy Polskich na
Grabiszynku ma status
miejsca pami´ci naro-
dowej. Smutne zatem
jest, ̋ e dla wielu wroc∏a-
wian, w tym naszych pa-
rafian, to teren rekre-
acyjny, wybieg dla psów
a nierzadko miejsce spo-
tkaƒ towarzyskich przy
alkoholu. 

Dzi´ki wysi∏kowi jed-
nego cz∏owiek wierzàce-
go w ludzkà wra˝liwoÊç
i bezinteresownoÊç uda-
∏o si´ stworzyç dzie∏o
materialne symbolizujàce
poÊwi´cenie i zwyci´-
stwo. Nam pozostaje
stworzyç pomnik ducho-
wy pami´ci i szacunku dla
spoczywajàcych tam bohaterów.

FFoottoorreeppoorrttaa˝̋ ¸̧uukkaasszzaa KK∏∏oobbuucckkiieeggoo zz
ppooÊÊwwii´́cceenniiaa kkrrzzyy˝̋aa zzaammiieesszzcczzaammyy nnaa ssttrr.. 2200..
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BBooggddaann SSzzyysszzkkoo:: 1188 wwrrzzeeÊÊnniiaa mmiinnàà∏∏ rrookk
oodd mmoommeennttuu,, ggddyy nnaa mmooccyy ddeekkrreettuu kkss.. aarr--
ccyybbiisskkuuppaa MMaarriiaannaa GGoo∏∏´́bbiieewwsskkiieeggoo oobbjjàà∏∏
KKssiiààddzz jjaakkoo pprroobboosszzcczz nnaasszzàà ppaarraaffii´́.. PPoodd--
cczzaass rroozzmmoowwyy,, rrookk tteemmuu mmóówwii∏∏ KKssiiààddzz
oo ttoowwaarrzzyysszzààccyycchh mmuu wwtteeddyy uucczzuucciiaacchh ll´́--
kkuu ii wwddzzii´́cczznnooÊÊccii..

O. WOJCIECH ZIÓ¸EK SJ: Wycho-
dzi na to, ˝e jestem sta∏y w uczuciach, bo
jedno i drugie nie min´∏o. Jest i l´k,
i wdzi´cznoÊç. Wdzi´cznoÊç spot´gowana
rocznym doÊwiadczeniem ˝yczliwoÊci ze
strony parafian i wspó∏braci. A l´k? Jest
l´k wynikajàcy z tego, ˝e nie wiem, co Pan
Bóg i co ludzie na to, co zrobi∏em, powie-
dzà. Bo ja jestem mistrzem w robieniu
dobrego wra˝enia, ale chcia∏bym, ˝eby na
dobrym wra˝eniu si´ nie koƒczy∏o, by to
mia∏o prze∏o˝enie na konkretne czyny
i dokonania. I o to si´ troch´ obawiam.
Czy uda si´ nam podtrzymaç i rozwinàç
˝ycie duchowe w parafii? Czy poradz´ so-
bie z zamierzeniami materialnymi, np. re-
montami? ˚eby si´ l´kowi nie daç, cz´sto
przypominam sobie s∏owa wroc∏awskiego
Kabaretu „Elita”, które zacytowa∏em na
pierwszej Mszy Êw.: „niczego Paƒstwu nie
b´dziemy obiecywaç i jestem g∏´boko
przekonany, ˝e s∏owa dotrzymamy”.

–– CCzzyy uuwwaa˝̋aa KKssiiààddzz,, ̋̋ ee jjeesstt jjuu˝̋ „„uu ssiieebbiiee””??
– Mo˝e to trwa∏o troch´ d∏ugo, ale po-

woli si´ aklimatyzuj´ – w czerwcu rozpa-
kowa∏em ostatnià paczk´. Co prawda,
pierwszà nocà, którà przespa∏em jak cz∏o-
wiek w poÊcieli, a nie w Êpiworze, by∏a do-
piero noc wigilijna, ale w∏aÊnie dlatego, ˝e
wczeÊniej to wszystko by∏o jeszcze jakieÊ
takie nie moje, tymczasowe. Na poczàtku
nie mia∏em te˝ w pokoju odpowiednio
d∏ugiej wersalki i dlatego spa∏em na pod∏o-
dze w Êpiworze. Ale teraz ju˝ jestem u∏o-
˝ony i grzeczny i Êpi´ na wersalce, w po-
Êcieli, jak na statecznego ksi´dza przysta∏o.

–– JJeeÊÊllii mmiiaa∏∏bbyy KKssiiààddzz pprrzzeepprroowwaaddzziiçç bbii--
llaannss tteeggoo rrookkuu,, ttoo wwii´́cceejj ww nniimm bbyy∏∏oobbyy

zzddaarrzzeeƒƒ cciieesszzààccyycchh,, rraaddoossnnyycchh cczzyy ttee˝̋
ttrruuddnnyycchh ii bboolleessnnyycchh??

– JeÊli chodzi o doÊwiadczenia z parafia-
nami, to mo˝e zdarza∏o si´ kilka mniej lub
bardziej przykrych rozmów (bardzo je po-
tem prze˝ywam i to doÊç depresyjnie), ale
generalnie – by∏y raczej same dobre do-
Êwiadczenia. Ze wspó∏pracy z moimi za-
konnymi wspó∏braçmi jestem bardzo za-
dowolony – widz´, ˝e w wielu sprawach
uzupe∏niamy si´. Ceni´ ich otwartoÊç
i ˝yczliwoÊç. MyÊl´, ˝e – w m´skim wyda-
niu – to musi byç taka „szorstka przyjaêƒ”,
czyli bez zbytnich czu∏oÊci i „çwierkania”,
ale z dyspozycyjnoÊcià i gotowoÊcià do
wspó∏pracy. Natomiast doÊwiadczenia
trudne i bolesne wià˝à si´ g∏ównie z mojà
osobà, z tym jak ja siebie samego doÊwiad-
czam i oceniam. Mam takie poczucie, ˝e
stara∏em si´, ˝e chcia∏em, choç jednocze-
Ênie mam ÊwiadomoÊç, ˝e brakowa∏o
w tym takiego ognia, zapa∏u, jaki mia∏em
kiedyÊ, gdy by∏em o kilka lat m∏odszy, gdy
by∏o wi´cej takiego nieoglàdania si´ na nic,
tylko dzia∏ania. Troch´ si´ boj´ oceniaç ten
rok, bo mnie to byç mo˝e nie uskrzydli,

natomiast chc´ si´ trzymaç tego, co Êpiewa∏
M∏ynarski: „Róbmy swoje...”, a dopiero po
pewnym czasie nie ja, ale wszyscy na ze-
wnàtrz b´dà mogli oceniç nasze wspólne
dokonania.

–– JJaakk KKssiiààddzz,, ppoo rrookkuu „„oojjccoowwaanniiaa ppaarraaffiiii””,,
oocceenniiaa jjeejj kkoonnddyyccjj´́,, nnpp.. ppaattrrzzààcc nnaa ddzziiaa∏∏aanniiee
ggrruupp ppaarraaffiiaallnnyycchh??

– Jest ich sporo, ró˝norodnych. W ka˝-
dej dzieje si´ wiele dobrego, ale to, co
zwraca czasami mojà szczególnà uwag´, to
jakiÊ taki brak lidera, kogoÊ, kto by w danej
grupie przewodzi∏ i nadawa∏ ton jej poczy-
naniom. Wtedy w samej grupie daje si´ od-
czuç brak takiego„ognia”, który to brak
cz´sto bierze si´ z doÊwiadczenia w∏asnej
s∏aboÊci i niedoskona∏oÊci, z tego, ˝e szara
codziennoÊç bycia we wspólnocie rozmi-
n´∏a si´ z poczàtkowym pragnieniem
wznios∏ych dzia∏aƒ i goràcego chrzeÊcijaƒ-
stwa. 

Dlatego myÊl´, ˝e to, czego nam wszyst-
kim potrzeba, to podtrzymywanie nadziei,
˝e owszem: jest nasza ma∏oÊç, nasza s∏a-
boÊç, ale, ˝e te˝ w tym wszystkim jest Pan
Bóg i ˝e On nas prowadzi i wspiera.

AAnnii ssii´́ oobbeejjrrzzeelliiÊÊmmyy,, aa ttoo jjuu˝̋ rrookk mmiinnàà∏∏ kkiieeddyy ssttaannoowwiisskkoo pprroobboosszzcczzaa oobbjjàà∏∏ ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii oo.. WWoojjcciieecchh ZZiióó∏∏eekk SSJJ..
TTaakk ookkrrààgg∏∏eejj ii wwaa˝̋nneejj zzaarraazzeemm rroocczznniiccyy ggrrzzeecchheemm bbyy∏∏oobbyy nniiee uucczzcciiçç rroozzmmoowwàà......

Bogdan Szyszko

Róbmy swoje...BBLL
AA

CCKK



G∏os Pocieszenia
7

BBLLAA
CCKK

A oprócz tego potrzeba nam te˝ wysi∏ku
do rozniecania ognia i wi´kszego ˝aru. 

–– CCzzyy nniiee uuwwaa˝̋aa KKssiiààddzz,, ˝̋ee nnaallee˝̋aa∏∏oobbyy
zzwwrróócciiçç sszzcczzeeggóóllnnàà uuwwaagg´́ nnaa uuddoosskkoonnaalleenniiee
wwssppóó∏∏pprraaccyy mmii´́ddzzyy ggrruuppaammii ppaarraaffiiaallnnyymmii??

– Wspólne podejmowanie zadaƒ przez kil-
ka grup parafialnych, to chocia˝by ró˝ne pa-
rafialne Êwi´ta. Wiele rzeczy jest robionych
w miar´ dobrze – po prostu si´ dzieje. Na
przyk∏ad kawiarenka – jest bardzo dobrym
(i smacznym!) przyk∏adem wspó∏pracy mi´-
dzy tymi, którzy chcà coÊ robiç. Dobrym
przyk∏adem mo˝e te˝ byç wspó∏dzia∏anie
wszystkich parafian przy okazji zesz∏orocz-
nego odpustu z okazji wspomnienia Êw. Kle-
mensa Dworzaka, kiedy to ka˝dy, przyno-
szàc ciasto, móg∏ si´ przy∏àczyç do grona or-
ganizatorów.

–– AA mmoo˝̋ee wwaarrttoo bbyy∏∏oobbyy tteeggoo rrooddzzaajjuu iinnii--
ccjjaattyywwyy kkoonnttyynnuuoowwaaçç??

– OczywiÊcie, mamy plany, ˝eby coÊ takie-
go zrobiç, np. festyn parafialny, gdzie wszyst-
kie parafialne grupy b´dà si´ mog∏y w t´ ini-
cjatyw´ w∏àczyç. 

–– CCoo jjeesszzcczzee wwyynniikkaa zz rroocczznnyycchh oobbsseerrwwaa--
ccjjii ˝̋yycciiaa ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii??

– Mamy parafi´ ludzi starszych, ale bardzo
oddanych, zaanga˝owanych i bardzo ˝yczli-
wych, bardzo blisko zwiàzanych z pracujàcy-
mi tu ksi´˝mi. MyÊl´, ˝e troch´ zaniedbani sà
u nas chorzy, nie ma u nas np. wolontariatu,
czyli grupy ludzi ch´tnych do tego, ˝eby od-
wiedzaç chorych.

–– CCzzyy mmyyÊÊllii mmoo˝̋ee KKssiiààddzz oo nnaaddzzwwyycczzaajj--
nnyycchh sszzaaffaarrzzaacchh KKoommuunniiii ÊÊww..,, kkttóórrzzyy mmooggllii--
bbyy nniieeÊÊçç PPaannaa JJeezzuussaa cchhoorryymm nnaawweett ccoo ttyy--
ddzziieeƒƒ??

– MyÊl´ nad tym, ale te˝ jestem ciekaw
czy chorzy by chcieli. Tu nic nie mo˝na
wprowadzaç na si∏´. Natomiast w kontek-
Êcie liturgii myÊl´ te˝ o lektorach. Zastana-
wiam si´ nad zrobieniem kursu lektorskie-
go dla doros∏ych, ˝eby wtedy, kiedy nie ma
lektora spoÊród ministrantów, wychodzi∏
taki lektor z ∏awek koÊcio∏a i czyta∏ lekcj´
czy te˝ modlitw´ wiernych, a wszystko to
po to, ˝eby Msza Êw. nie by∏a „monodra-
mem” w wykonaniu ksi´dza, ˝eby liturgia
nie by∏a niepotrzebnie sklerykalizowana
i to, co wierni Êwieccy mogà podczas litur-
gii robiç, ˝eby robili.

–– PPooddcczzaass lliicczzeenniiaa wwiieerrnnyycchh ookkaazzaa∏∏oo ssii´́,,
˝̋ee nnaa nniieeddzziieellnnee MMsszzee ÊÊww.. ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii
uucczz´́sszzcczzaa 2244%% wwiieerrnnyycchh –– ttoo dduu˝̋oo cczzyy
mmaa∏∏oo?? CCoo zzrroobbiiçç,, ˝̋eebbyy wwii´́cceejj lluuddzzii zzee--
cchhcciiaa∏∏oo aakkttyywwnniiee uucczzeessttnniicczzyyçç ww ˝̋yycciiuu ppaa--
rraaffiiii,, cchhooççbbyy ww tteenn mmiinniimmaallnnyy ssppoossóóbb??

– To oczywiÊcie jest bardzo ma∏o. Grze-
szy∏bym pychà, gdybym powiedzia∏, ˝e
wiem jak zrobiç, ˝eby by∏o wi´cej. To, co
mi przychodzi do g∏owy i co ju˝ mówi∏em
rok temu, to to, ˝e trzeba pokochaç to
miejsce, tych ludzi i to, co si´ robi, i po-
zwoliç, ˝eby i oni mnie pokochali. A reszt´
podpowiada ˝ycie. I tutaj apel do naszych
parafian: ˝eby zg∏aszali pomys∏y, idee, któ-
re ko∏aczà im si´ po g∏owach. W ciàgu te-
go roku by∏o troch´ osób, które z takimi
pomys∏ami przysz∏y, i co wa˝ne, same za-
anga˝owa∏y si´ w ich realizacj´, w myÊl
z∏otej zasady: „kto wymyÊla, ten robi”.

–– JJaakk ssppoowwooddoowwaaçç,, ˝̋eebbyy nnaassii PPaarraaffiiaanniiee
bbyyllii aakkttyywwnniieejjssii ii zzaajj´́llii ssii´́ rreeaalliizzaaccjjàà wwaarrttoo--
ÊÊcciioowwyycchh ppoommyyss∏∏óóww??

– MyÊl´, ˝e trzeba tworzyç przede
wszystkim dobrà atmosfer´ w parafii i wo-
kó∏ parafii – byç dla ludzi ˝yczliwym, nie
gasiç ludzkich inicjatyw, sprawiç, ˝eby lu-
dzie wiedzieli, ˝e mogà przyjÊç do nas, do
ksi´˝y, staraç si´, ˝eby parafianie czuli si´
docenieni i wa˝ni. Ale nigdy nie mia∏em
i nie mam gotowej recepty, jak to wszystko
zrobiç.

–– JJaakkiiee ssàà KKssii´́ddzzaa zzaammiieerrzzeenniiaa ii ppllaannyy
dduusszzppaasstteerrsskkiiee nnaa nnaajjbbllii˝̋sszzyy cczzaass?? 

– JeÊli chodzi o plany i zamierzenia dusz-
pasterskie, to chcielibyÊmy bardzo (mówi´
w liczbie mnogiej, bo to pomys∏ i inicjaty-
wa moich wspó∏braci) dowartoÊciowaç
i nadaç odpowiednià rang´ nowennie do
Matki Bo˝ej Pocieszenia, ˝eby by∏a ona ta-
kim maryjnym wydarzeniem tygodnia. My-
Êl´, ˝e trzeba jà zrobiç przed Mszà Êw., bo
to Eucharystia jest ukoronowaniem wszel-

kich uroczystoÊci w KoÊciele, a nie od-
wrotnie; trzeba to nabo˝eƒstwo dopraco-
waç i od strony muzycznej, i od strony li-
turgicznej. I wtedy we wtorek nie by∏oby
innych nabo˝eƒstw, a jeÊli ju˝, to w jakiÊ
sposób wplecione w liturgi´ nowenny. Po
drugie: kwestia nabo˝eƒstwa do Mi∏osier-
dzia Bo˝ego, które za mojego poprzedni-
ka, o. Andrzeja Górskiego zosta∏o rozbu-
dowane, a potem przez remont schodów
i dolnego koÊcio∏a zosta∏o zaniedbane.
Wiele osób wcià˝ si´ dopytuje o dalsze lo-
sy tego nabo˝eƒstwa. RozmawialiÊmy
o tym we wspólnocie i planujemy, aby
dniem tygodnia poÊwi´conym Mi∏osier-
dziu Bo˝emu by∏ piàtek. Przecie˝ Mi∏osier-
dzie Bo˝e i Serce Bo˝e, które czcimy,
szczególnie w pierwsze piàtki, to dwa
aspekty, dwa uj´cia tego samego przymio-
tu Boskiego: Jego darmowej, bezwarunko-
wej i niezas∏u˝onej mi∏oÊci do nas. Chodzi
wi´c o to, by w ka˝dy piàtek Msza Êw.
o godz. 18.00 po∏àczona by∏a z kazaniem
i koronkà do Mi∏osierdzia Bo˝ego,
a w pierwszy piàtek miesiàca o godz. 15.00
w koÊciele dolnym by∏aby odprawiana Go-
dzina Mi∏osierdzia, czyli wystawienie Naj-
Êwi´tszego Sakramentu, wspólnie odma-
wiana koronka do Mi∏osierdzia Bo˝ego,
˝eby by∏a mo˝liwoÊç indywidualnej, cichej
adoracji do godz. 16.00. Kto chcia∏by si´
wyspowiadaç, te˝ mia∏by okazj´. 

No i oczywiÊcie marzà mi si´ takie praw-
dziwe Roraty. Prawdziwe, czyli o 6.30 rano!
A po nich wspólne spotkanie przy parafial-
nym stole… B´dziemy do tego dà˝yç.

–– AA ccoo ppoozzaa lliittuurrggiiàà??
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– To kwestia ró˝nych pomys∏ów, pra-
gnieƒ. Zarówno moich, jak i innych, którzy
z tym do mnie przyszli. MyÊl´ o spotka-
niach dla osób, nazwijmy to umownie,
z pokolenia czterdziestolatków. Chodzi
o to, by t´ grup´, kluczowà dla istnienia
spo∏ecznoÊci wielopokoleniowych, spróbo-
waç uaktywniç. Chcia∏bym razem z tymi,
którzy sà w podobnym do mojego wieku,
zaczàç si´ zastanawiaç nad faktem, ˝e jest
si´ jakby w po∏owie ˝yciowej drogi i nad
konsekwencjami tego faktu. Kolejnym po-
mys∏em (nie moim, ale bardzo mi na nim
zale˝y) jest coÊ, co wst´pnie zosta∏o nazwa-
ne „Parafialnà Akademià RozmaitoÊci”. To
majà byç otwarte spotkania bez ograniczeƒ
tematycznych: w jednym miesiàcu ktoÊ
chcia∏by na przyk∏ad powiedzieç coÊ o ja-
kimÊ Êwi´tym, w innym s∏uchalibyÊmy ko-
goÊ, kto zna si´ na ogródku, w trzecim jesz-
cze jakiegoÊ teologa lub lekarza. Mamy
przecie˝ wÊród nas ludzi, którzy si´ znajà
na ró˝nych rzeczach i mogliby si´ tà wiedzà
podzieliç. OczywiÊcie warto by∏oby te˝ po-
ruszaç tematy, które sà w danym momencie
goràce, np. problem lustracji w KoÊciele.
Ale od razu mówi´, ˝e inicjatywa zwiàzana
z konkretnym tematem, musi wyjÊç od Pa-
rafian. Mo˝e uda∏oby si´ te˝ zrobiç coÊ
w rodzaju „Grupy Nikodema” – kameral-
nej grupy dyskusyjnej, rozmawiajàcej na te-
maty wiary, omawiajàcej tematy palàce, na-
wet kontrowersyjne w KoÊciele. 

–– KKttoo mmiiaa∏∏bbyy ttee ssppoottkkaanniiaa pprroowwaaddzziiçç??
– Na spotkania Parafialnej Akademii

RozmaitoÊci zapraszani byliby prelegenci,
czterdziestolatków chcia∏bym poprowa-
dziç sam, bo sam jestem tematem ˝ywot-
nie zainteresowany, a „Grupa Nikode-
ma”... – zobaczymy – to chyba zadanie dla
jezuitów….

–– KKiieeddyy cchhcciiaa∏∏bbyy KKssiiààddzz zz ttyymm pprrooggrraa--
mmeemm rruusszzyyçç??

– NajwczeÊniej od paêdziernika, listopa-
da.

–– JJaakkiiee ssàà wwyynniikkii pprrzzeeggllààdduu ssttaannuu kkooÊÊcciioo--
∏∏aa,, pplleebbaanniiii,, ddoommuu zzaakkoonnnneeggoo ii ccaa∏∏eeggoo ppaa--
rraaffiiaallnneeggoo oottoocczzeenniiaa?? MMoo˝̋ee ttee˝̋ ppaarr´́ ss∏∏óóww
oo „„iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh”” ppllaannaacchh nnaa pprrzzyysszz∏∏ooÊÊçç..

– JeÊli chodzi o generalny remont ko-
Êcio∏a i domu zakonnego, to zrobiono
koncepcj´ programowo-przestrzennà, zo-
sta∏a za∏o˝ona ksià˝ka obiektu, uporzàd-
kowaliÊmy sprawy w∏asnoÊci gruntów, ma-
my wyciàgni´te z Archiwum Miejskiego
plany naszych obiektów i dzia∏ek i zgodnie
z tym zosta∏y zaprojektowane rozbudowa

i remont wszystkich naszych budynków.
Teraz jest to w stadium akceptowania
przez nasze w∏adze zakonne. Kolejnym
krokiem b´dzie zdobywanie pozwoleƒ na
budow´ u w∏adz miejskich i konserwatora
zabytków i ukonkretnianie planów. B´dzie
te˝ zrobiona wizualizacja (w postaci ma-
kiety bàdê planu – formy jeszcze nie zna-
my) tego wszystkiego – tak, ˝eby Parafia-
nie te˝ mogli to zobaczyç. 

–– CCzzyy mmoo˝̋ee nnaamm KKssiiààddzz zzddrraaddzziiçç jjaakkiieeÊÊ
sszzcczzeeggóó∏∏yy??

– Pewnie, ˝e mog´ i nie b´dzie to ˝adna
zdrada tajemnicy tylko przejrzystoÊç pla-
nów i zamierzeƒ. Bardziej szczegó∏owo
rzecz bioràc, ca∏a ta koncepcja polega na
rozbudowie znajdujàcego si´ w ˝a∏osnym
stanie domu katechetycznego i przekszta∏-
cenie go w przyzwoite parafialne centrum
duszpasterskie, gdzie – w godziwych wa-
runkach – b´dzie mo˝na prowadziç prace
pastoralne. B´dzie wi´c zbudowany spa-
dzisty dach z mansardami, dobudowane
pi´tro, które przewiàzkà u góry po∏àczy go
z domem zakonnym. W piwnicach zapla-
nowaliÊmy przestrzeƒ dla m∏odzie˝y –
tam m∏odzi mogliby si´ rzàdziç po swoje-
mu, np. pograç, potaƒczyç, coÊ ugotowaç;
by∏yby tam te˝ toalety z prysznicami dla
ewentualnych goÊci, a na samej górze, na
poddaszu, by∏yby pokoje goÊcinne z pi´-
trowymi ∏ó˝kami do przenocowania jakiejÊ
grupy. Sale na Êrodkowych pi´trach prze-
znaczone by∏yby na potrzeby poszczegól-
nych grup, na kawiarenk´ z prawdziwego
zdarzenia, oczywiÊcie, z zapleczem ku-
chennym .

To samo dotyczy naszego domu zakon-
nego: z dotychczasowych klitek, w których
w tej chwili mieszkamy, b´dà urzàdzone
ma∏e dwupokojowe mieszkania z ∏azienka-
mi – teraz mamy jednà wspólnà ∏azienk´
na koƒcu korytarza. I tu, i tam czeka nas
te˝ remont wszystkich instalacji, wymiana
okien , bo to, co jest, pochodzi z czasów
póênego Gomu∏ki. 

–– AA ccoo zz kkooÊÊcciioo∏∏eemm.. CCzzyy zzmmiieennii ssii´́ jjeeggoo
kksszzttaa∏∏tt??

– A koÊció∏? Wystarczy popatrzeç, jakie
zagrzybione sà mury, niesprawna instalacja
grzewcza i elektryczna, okna nieszczelne,
brak wentylacji – praktycznie trzeba robiç
wszystko. Plany sà takie, ˝eby przy okazji
generalnego remontu dobudowaç bocznà
naw´ od strony podwórka, a nad tà bocznà
nawà zbudowaç chór. Oznacza to, ˝e ko-
Êció∏ mia∏by taki troch´ stadionowy uk∏ad,
bo chóry by∏yby po∏àczone. Tu, gdzie teraz
jest prezbiterium, Êciana zosta∏aby zamu-
rowana i za nià by∏aby w miar´ obszerna
zakrystia. No, ale to ju˝ sà dalsze plany. 

–– ZZ jjaakkiicchh ÊÊrrooddkkóóww ffiinnaannssoowwaannaa mmaa bbyyçç
rreeaalliizzaaccjjaa ttyycchh ddooÊÊçç aammbbiittnnyycchh ppllaannóóww??

– Nas, jako parafii na pewno nie by∏oby
staç na sfinansowanie tych zamierzeƒ.
Trzeba si´ b´dzie pewnie zastanowiç czy
mo˝e wziàç jakiÊ kredyt, który potem b´-
dziemy mogli sp∏acaç jednà remontowà ta-
cà na miesiàc,. W tej chwili jest to oko∏o 9,
mo˝e 10 tysi´cy z∏otych miesi´cznie. Lu-
dzie biorà kredyty, to pewnie i my mo˝emy.
Polscy jezuici wybudowali w ten sposób
oÊrodek w Chicago, wzi´li kredyt roz∏o˝o-
ny na 20 lat i teraz go sp∏acajà. Tak czy ina-
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czej, to musi byç przedsi´wzi´cie, w któ-
rym b´dziemy wspomagani przez zakon,
a sami b´dziemy szukaç Êrodków równie˝
poza parafià. Jednym z mo˝liwych êróde∏
sà unijne fundusze strukturalne.

–– KKiieeddyy ttoo wwsszzyyssttkkoo mmiiaa∏∏oobbyy ssii´́ rroozzppoo--
cczzààçç??

OczywiÊcie nie wiem. Nie wiem nawet
czy w ogóle si´ zacznie, czy znajdziemy
funusze, czy Pan Bóg pozwoli. Nie wiem.
Ale jestem przekonany, ˝e trzeba
spróbowaç. ˚eby potem nie ˝a∏owaç, ˝eby
nie zmarnowaç szansy. – Z tego, co mi mó-
wià in˝ynierowie, rozpocz´cie prac jest
mo˝liwe najwczeÊniej wiosnà 2008 roku,
a mo˝e i póêniej. MyÊl´, ˝e jeszcze w tym
roku mo˝emy si´ spodziewaç wizualizacji
projektu, takiej jego prezentacji, którà ka˝-
dy Parafianin b´dzie móg∏ zobaczyç, oce-
niç, pochwaliç bàdê skrytykowaç. Nie prze-
widujemy jednak mo˝liwoÊci dyskusji nad
szczegó∏ami koncepcji, bo trudno dyskuto-
waç z 13 tysiàcami potencjalnych autorów
poprawek, z których cz´Êç b´dzie za tym,
˝eby nic nie robiç, a druga cz´Êç za tym, ˝e-
by wszystko zburzyç. Ale ˝yczliwych uwag
i sugestii zawsze z uwagà wys∏uchamy, bo
chodzi o to, ˝eby wszyscy byli przekonani,
˝e nie robi si´ tego dla czyjegoÊ widzimisi´
tylko dlatego, ˝e d∏u˝ej ju˝ nie mo˝na go-
dziç si´ na stan istniejàcy, bo nast´pne po-
kolenia nas przeklnà. Tego, co jest, nie
mo˝na bez przerwy ∏ataç – to wszystko
trzeba zrobiç kompleksowo. Ale robiç trze-
ba i to w miar´ szybko – ˝eby ka˝dej zimy
nie p∏aciç kolosalnych pieni´dzy za ogrze-
wanie, które – tak naprawd´ – jest „dogrze-
waniem Wroc∏awia”, bo w szpary mi´dzy
oknami mo˝na nie tylko palec, ale i r´k´
w∏o˝yç.

–– CCoo zz ddoottyycchhcczzaassoowwyycchh zzaammiieerrzzeeƒƒ,, jjeeÊÊllii
cchhooddzzii oo rreemmoonnttyy ii iinnwweessttyyccjjee mmaatteerriiaallnnee,,
uuddaa∏∏oo ssii´́ oodd uubbiieegg∏∏eeggoo rrookkuu zzrroobbiiçç??

– Chronologicznie rzecz bioràc: na no-
wych schodach zosta∏y po∏o˝one paski an-
typoÊlizgowe, w przedsionku mamy nowe
maty i wycieraczki; posadzka zosta∏a wypa-
stowana substancjà antypoÊlizgowà;
w zjazdach do dolnego koÊcio∏a zosta∏y
zrobione schodki, ˝eby mo˝na by∏o bez-
piecznie i wygodnie sprowadzaç dzieci´ce
wózki; zosta∏ odnowiony zamykany konfe-
sjona∏; w prezbiterium mamy nowe, odre-
staurowane, godne tego miejsca fotele
i krzes∏a, w tym stylu b´dà te˝ zrobione
dwa krzes∏a dla nowo˝eƒców; odrestauro-
waliÊmy Êwiecznik na pascha∏ oraz pi´ç

kielichów, pi´ç puszek do NajÊwi´tszego
Sakramentu i dwie monstrancje, które
gdzieÊ tam, pozawijane w ga∏gany le˝a∏y na
strychu; ostatnio gruntownie wyremonto-
wano ubikacje, które przed remontem by-
∏y ∏udzàco podobne do szaletów dworco-
wych w Zagórzu czy Skorogoszczy; mamy
dwie nowe skarbonki przy wejÊciu do dol-
nego koÊcio∏a, mamy te˝ nowy rzutnik do
przeêroczy z mocniejszà lampà.

–– ZZ kkooƒƒcceemm wwrrzzeeÊÊnniiaa mmiijjaa pprrzzeedd∏∏uu˝̋oonnaa
oo rrookk kkaaddeennccjjaa RRaaddyy PPaarraaffiiaallnneejj.. CCoo zz tteejj
rroocczznneejj wwssppóó∏∏pprraaccyy zz nniiàà ddllaa KKssii´́ddzzaa wwyy--
nniikkaa?? 

– Przede wszystkim wynika wiele dobre-
go. To, ˝e nasza parafia w zesz∏ym roku
t´tni∏a ˝yciem, to w du˝ej mierze efekt tej
wspó∏pracy. Z tego rocznego doÊwiadcze-
nia wynika i to, ˝e by∏o nas za du˝o na spo-
tkaniach, przez co by∏y one nie tak efek-
tywne, jak powinny. I tak sobie myÊl´, ˝e
trzeba b´dzie albo zmniejszyç Rad´ do
maksimum 10 osób, albo stworzyç prezy-
dium Rady, w którym znaleêliby si´ szefo-
wie poszczególnych sekcji pracujàcych nad
wàskimi zadaniami.

–– WWeedd∏∏uugg jjaakkiieeggoo kklluucczzaa nnaassttààppii wwyybbóórr
cczz∏∏oonnkkóóww RRaaddyy??

– B´d´ chcia∏ zaprosiç do Rady osoby,
które, na podstawie moich rocznych ob-
serwacji, wykaza∏y si´ wi´kszym zaanga˝o-
waniem w parafii, ale te˝ na zasadzie wyko-
rzystywania pewnego rodzaju intuicji,
z której wynika, ˝e niektórzy ludzie majà
jakiÊ potencja∏ i mo˝na by go spróbowaç

uwolniç. OczywiÊcie b´d´ pyta∏ i konsulto-
wa∏ to z moimi wspó∏braçmi oraz z cz∏on-
kami dotychczasowej rady. 

–– CCzzyy uuddaajjee ssii´́ KKssii´́ddzzuu bbyyçç bblliisskkoo ppaarraa--
ffiiaann?? GGddyy tteeggoo ppoottrrzzeebboowwaa∏∏eemm,, ttoo pprraawwiiee
zzaawwsszzee ww ggooddzziinnaacchh uurrzz´́ddoowwaanniiaa,, mmoogg∏∏eemm
ssppoottkkaaçç KKssii´́ddzzaa ww kkaanncceellaarriiii ppaarraaffiiaallnneejj.. 

– Nie wiem czy udaje mi si´ byç blisko
parafian. W kancelarii by∏em przez ca∏y
rok i myÊl´, ˝e tak zostanie, mo˝e z wyjàt-
kiem poniedzia∏ków. Chcia∏bym, ˝eby
w przypadku, gdy ludzie majà coÊ do za∏a-
twienia, a cz´sto sà to sprawy wymagajàce
decyzji proboszcza, wiedzieli, gdzie i kiedy
mogà mnie zastaç. 

–– NNaasszzaa ppaarraaffiiaa mmaa ssppoorree ttrraaddyyccjjee zzaaaann--
ggaa˝̋oowwaanniiaa ssppoo∏∏eecczznneeggoo,, ppaattrriioottyycczznneeggoo..
CCzzyy zzaammiieerrzzaa KKssiiààddzz ppoopprrzzeezz sswwoojjee ddzziiaa--
∏∏aanniiaa ttoo ppooddttrrzzyymmyywwaaçç??

– To nie jest kwestia zamiarów, ale jakby
powiedzia∏ mój dziadek: to mój „psi obo-
wiàzek”. Bardzo mi na tym zale˝y i zawsze
si´ staram braç w takich uroczystoÊciach
udzia∏; wyjàtkiem by∏ 31 sierpnia, kiedy to
przesuni´to mi dat´ rozpocz´cia rekolek-
cji, do których prowadzenia wczeÊniej si´
zobowiàza∏em. Ale zawsze si´ staram za-
chowywaç, podtrzymywaç i rozwijaç te
wartoÊci.

–– AA ccoo ww ttyymm wwzzggll´́ddzziiee ww nnaajjbbllii˝̋sszzyymm
cczzaassiiee bb´́ddzziiee ssii´́ ddzziiaa∏∏oo ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii??

– JesteÊmy ju˝ po rozmowach z Zarzà-
dem Regionu „SolidarnoÊci” dotyczàcych
obchodów 25. rocznicy wprowadzenia sta-
nu wojennego w Polsce i w∏àczenia do
ogólnowroc∏awskich obchodów naszej pa-
rafii, w której przez wiele lat, od 1982 r.,
odbywa∏y si´ comiesi´czne Msze za Ojczy-
zn´. Te parodniowe obchody rozpocz´∏y-
by si´ u nas Mszà Êw. za Ojczyzn´ – jak
w tamtych czasach – w niedziel´, a zakoƒ-
czy∏yby si´ Mszà Êw. w katedrze, w sam
dzieƒ 13 grudnia. Ju˝ teraz wszystkich za-
praszamy.

–– DDzzii´́kkuujj´́ zzaa tteenn kkrróóttkkii bbiillaannss.. TToo,, ccoo
nnaamm KKssiiààddzz pprrzzeeddssttaawwii∏∏,, oobbrraazzuujjee nniiee ttyyll--
kkoo ddoottyycchhcczzaassoowwyy wwyyssii∏∏eekk ii oossiiààggnnii´́cciiaa
KKssii´́ddzzaa jjaakkoo pprroobboosszzcczzaa,, aallee ii ppaarraaffiiaann,,
kkttóórrzzyy zz KKssii´́ddzzeemm wwssppóó∏∏pprraaccuujjàà.. MMaamm nnaa--
ddzziieejj´́,, ˝̋ee sspprroossttaammyy wwyyzzwwaanniioomm,, kkttóórree
nnaamm KKssiiààddzz pprrzzeeddssttaawwii∏∏,, ii ˝̋ee zzaa kkiillkkaa llaatt
bb´́ddzziieemmyy ssii´́ wwssppóóllnniiee cciieesszzyyçç zz tteeggoo,, ccoo
wwssppóóllnniiee zzbbuudduujjeemmyy –– zzaarróówwnnoo nnaa nniiwwiiee
mmaatteerriiaallnneejj,, jjaakk ii pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm dduucchhoo--
wweejj.. PPoolleeccaajjmmyy ttoo wwsszzyyssttkkoo PPaannuu BBoogguu zzaa
pprrzzyycczzyynnàà MMaattkkii BBoo˝̋eejj PPoocciieesszzeenniiaa,, nnaasszzeejj
ppaattrroonnkkii ii oorr´́ddoowwnniicczzkkii..

BBLLAA
CCKK
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BBOOGGUUMMII¸̧ NNOOWWIICCKKII:: WWiittaammyy oojjccaa
bbaarrddzzoo ggoorrààccoo ii sseerrddeecczznniiee ww nnaasszzeejj ppaarraaffiiii..
NNaa ppoocczzààtteekk cchhyybbaa jjuu˝̋ ttrraaddyyccyyjjnnee ppyyttaanniiee ––
ddllaacczzeeggoo ppoowwoo∏∏aanniiee ddoo kkaapp∏∏aaƒƒssttwwaa oojjcciieecc
zzddeeccyyddoowwaa∏∏ ssii´́ ooddnnaajjddyywwaaçç ii rreeaalliizzoowwaaçç
ww TToowwaarrzzyyssttwwiiee JJeezzuussoowwyymm??

JAN MAZUR: Zadecydowa∏ o tym
przypadek, ale, ˝eby nie zabrzmia∏o to pre-
tensjonalnie, musz´ wróciç do swojej m∏o-
doÊci. Otó˝ jako m∏ody cz∏owiek nie by-
∏em jakoÊ szczególnie religijny. Tzn. ow-
szem chodzi∏em co tydzieƒ do koÊcio∏a,
ale nie by∏a to gorliwa wiara, nie by∏em mi-
nistrantem, nie nale˝a∏em do ˝adnych ko-
Êcielnych formacji, nie interesowa∏o mnie
˝ycie zakonne. Pierwsze wewn´trzne g∏osy
powo∏ania „us∏ysza∏em” stosunkowo póê-
no, bo dopiero w wojsku po studiach (oj-
ciec Mazur skoƒczy∏ geodezj´ na Akademii
Rolniczej we Wroc∏awiu – przyp. red.).
Tam po godz. 15.00 mieliÊmy praktycznie
wolne popo∏udnia i wówczas zaczà∏em re-
gularnie ucz´szczaç na nabo˝eƒstwa majo-
we i wieczorne Msze Êw. Atmosfera ko-
Êcio∏a, regularne sakramenty Spowiedzi
i Komunii Êw. oraz elementy maryjne
wzmocni∏y wewn´trzny g∏os powo∏ania.
Ale wojsko si´ skoƒczy∏o i trzeba by∏o
podjàç prac´. Bardzo szybko okaza∏o si´,
˝e to, co odczuwa∏em w wojsku, nie by∏o
przejÊciowe, czerpa∏em coraz wi´cej we-
wn´trznej pociechy po Eucharystii. Mog´
nawet powiedzieç, ˝e to uczucie by∏o tak
mocne, ˝e chyba nawet potem w zakonie
nie prze˝ywa∏em tego w ten sposób.

I wtedy zaczà∏em stawiaç sobie pytanie,
co z tak silnymi uczuciami zrobiç. A ˝e do-
bija∏em ju˝ do trzydziestki, jakoÊ wydawa-
∏o mi si´ nie na miejscu wst´powanie do
seminarium, co zazwyczaj dzieje si´ tu˝ po
maturze. I docieramy do owego przypad-
ku. Podczas pobytu w moim rodzinnym
domu w Dzier˝oniowie zaczà∏em przeglà-
daç przywiezionego przez mam´ od
chrzestnej „Pos∏aƒca Serca Jezusowego”.

Na przedostatniej stronie by∏a jezuicka in-
formacja dotyczàca powo∏aƒ i sakramen-
talne: „Jak chcesz, to napisz...”. Rozgrza∏o
mnie to i od razu napisa∏em. Odpisa∏ Êp.
Ojciec M∏ynarczyk i zaprosi∏ mnie do Kra-
kowa na spotkanie. Po 2-godzinnej rozmo-
wie wst´pnej us∏ysza∏em: „Ja nie mam wàt-
pliwoÊci, ˝e masz powo∏anie, ale musisz
poczekaç do maja na tzw. rozmow´ kwali-
fikacyjnà”. Poczeka∏em i zosta∏em przyj´-
ty. Poczu∏em wielkà wewn´trznà radoÊç...

–– PPrroosszz´́ oo kkiillkkaa ss∏∏óóww oo sswwoojjeejj rrooddzziinniiee..
– SpoÊród rodzeƒstwa jestem najm∏od-

szy. Mam brata i dwie siostry. Rodzice, nie-
stety, ju˝ nie ˝yjà – mama zmar∏a 17 lat te-
mu, doczeka∏a jedynie moich pierwszych
Êlubów, tych po dwóch latach nowicjatu.
Tat´ Pan powo∏a∏ do siebie w 2004 roku.

–– JJaakkaa bbyy∏∏aa ddrrooggaa OOjjccaa oodd nnoowwiiccjjaattuu ddoo
oossttaattnniieejj ddyyssppoozzyyccjjii??

– Po nowicjacie dwa lata filozofii. Za-
zwyczaj takie studia sà trzyletnie, ale ja
z racji tego, ˝e ju˝ skoƒczy∏em Êwieckie
studia mia∏em ten okres krótszy. Z tego sa-
mego powodu nie mia∏em tzw. magisterki
i podjà∏em w Warszawie trzyletnie studia
teologiczne i po egzaminie koƒcowym, ja-
ko diakon pracowa∏em przez rok w parafii
w Bytomiu. Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà-
∏em w 1995 roku, po których trafi∏em w∏a-
Ênie do tutejszej parafii. Zdà˝y∏em si´ ju˝
zorientowaç, ˝e wiele osób mnie pami´ta –
chocia˝by z czasu wspólnych lekcji religii
w SP 82, w której uczy∏em szóste i siódme
klasy, Odwiedza∏em równie˝ wielu cho-
rych. Wówczas, podobnie zresztà jak
i obecnie, by∏em w parafii Ministrem. Po
dwóch latach pobytu we Wroc∏awiu konty-
nuowa∏em studia w Katowicach w filii war-
szawskiej ATK, aby uzyskaç tytu∏ magistra-
-licencjata. U nas to troch´ inny stopieƒ ni˝
w ˝yciu Êwieckim. Krótko mówiàc po
ukoƒczeniu tych studiów – je˝eli wybra∏-
bym drog´ naukowà – mog∏em prowadziç
wyk∏ady z teologii. Nie zdecydowa∏em si´

jednak na rol´ wyk∏adowcy, ale wiedza
z teologii przyda∏a mi si´ do nowej roli, jakà
by∏a funkcja socjusza magistra nowicjatu,
czyli pomoc w opiece i formowaniu du-
chowym naszych jezuickich nowicjuszy
w Starej Wsi. Po kolejnych dwóch latach
trafi∏em do Zakopanego na naszà tzw.
Górk´, gdzie mia∏em sprawdziç si´ w roli
rekolekcjonisty. Po czterech miesiàcach za-
dzwoni∏ Ojciec Prowincja∏ i rzecze: „Ju˝
wiem, ˝e si´ nadajesz do tej roli, ale czeka
na ciebie nowe zadanie...”. I tak w trybie
awaryjnym trafi∏em do K∏odzka, aby za-
pe∏niç wakat na stanowisku nauczyciela
w Zespole Szkó∏. Mia∏o to byç na d∏u˝ej,
ale tak to ju˝ u nas jest, ˝e jezuita nie mo-
˝e planowaç na d∏u˝szà met´, i ta przygo-
da ze szko∏à te˝ trwa∏a tylko jeden semestr.
Potem probacja w Jastrz´biej Górze, na-
st´pnie tzw. kolejowa parafia w Nowym
Sàczu, gdzie po raz pierwszy zaczà∏em zaj-
mowaç si´ ró˝nymi grupami parafialnymi,
tyle tylko, ˝e znów bardzo krótko, bo tylko
przez rok. Pierwszà mojà d∏u˝szà pracà by∏o

ZZggooddnniiee zz jjeezzuuiicckkàà ttrraaddyyccjjàà PPrroowwiinnccjjaa∏∏ ddookkoonnuujjee ccoorroocczznnyycchh ddyyssppoozzyyccjjii ddllaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh zzaakkoonnnniikkóóww
TToowwaarrzzyyssttwwaa.. OOjjcciieecc JJaann MMaazzuurr ww wwyynniikkuu ttaakkiieejj ddyyssppoozzyyccjjii ttrraaffii∏∏ ddoo nnaasszzeejj ppaarraaffiiii ii bb´́ddzziiee ttoo jjeeggoo ddrruuggaa
ppooss∏∏uuggaa ww ttyymm ddoommuu zzaakkoonnnnyymm..

Po raz drugi we Wroc∏awiu
Bogumi∏ Nowicki
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prowadzenie åwiczeƒ Duchownych w na-
szym cz´stochowskim Centrum Ducho-
woÊci. Podczas czteroletniego pobytu pod
Jasnà Górà sprawowa∏em tak˝e funkcje mini-
stra i ekonoma. Od sierpnia jestem z Wami.

–– JJaakkiiee zzaaddaanniiaa wwyyzznnaacczzoonnoo oojjccuu ww nnaa--
sszzeejj ppaarraaffiiii??

– Codzienna pos∏uga podczas Mszy Êw.,
to oczywiste. Poza tym, o czym ju˝ wspo-
mina∏em, jestem tu Ministrem, b´d´ si´
opiekowa∏ Drogà Neokatechumenalnà i
Odnowà w Duchu Âwi´tym, przejà∏em
tak˝e opiek´ nad chorymi po Ojcu Janie,
któremu z racji wieku trudno ju˝ „biegaç”
po parafii.

–– ZZ kkttóórryymmii oobbeeccnnyymmii wwssppóó∏∏bbrraaççmmii oojj--
cciieecc ssii´́ jjuu˝̋ wwcczzeeÊÊnniieejj zzeettkknnàà∏∏??

– Z ojcem Steczkiem pracowaliÊmy ra-
zem w K∏odzku, gdzie by∏ moim superio-
rem (prze∏o˝ony domu zakonnego –
przyp. red.), z bratem Piotrem znamy si´
z nowicjatu (by∏ o rok wy˝ej) no i krótka
znajomoÊç z ojcem O˝ogiem podczas
wspomnianych 4 miesi´cy w Zakopanem. 

–– DDrrooggaa zzaakkoonnnnaa oojjccaa jjeesstt iimmppoonnuujjààccaa,,
mmoo˝̋nnaa zzaatteemm jjuu˝̋ sspprróóbboowwaaçç ppookkuussiiçç ssii´́
oo oocceenn´́,, ccoo uuwwaa˝̋aa oojjcciieecc ww pprraaccyy kkaapp∏∏aaƒƒ--
sskkiieejj zzaa nnaajjbbllii˝̋sszzee sseerrccuu..

– MyÊl´, ˝e dobrze czuj´ si´ w rekolek-
cjach, które prowadzi∏em przecie˝ przez
cztery lata i chcia∏bym do tego kiedyÊ wró-
ciç. Specjalizowa∏em si´ w 8-dniowych re-
kolekcjach zamkni´tych, które mo˝na pro-
wadziç tylko w domach rekolekcyjnych.
Wierz´, ˝e na podobne wyjazdowe rekolek-
cje uda mi si´ namówiç naszych parafian.
Wiele takich potrzebujàcych osób spotkam
zapewne w konfesjonale, postaram si´ te˝
przybli˝yç je w naszym „G∏osie Pociesze-
nia”.

OczywiÊcie mo˝na i sà próby organizo-
wania czegoÊ podobnego w parafiach, ale
z racji tego, ˝e trzeba poÊwi´ciç temu sporo
czasu, zarówno ze strony uczestnika, jak
i rekolekcjonisty, jak te˝ potrzebne jest od-
izolowanie si´ od ˝ycia codziennego mo˝e
to byç jedynie namiastka rekolekcji, o któ-
rych myÊl´. Natomiast – je˝eli chodzi o pa-
rafie – obecnie coraz cz´Êciej popularne sta-
je si´ tzw. kierownictwo duchowe. Sà to re-
gularne spotkania-rozmowy z wybranym
kap∏anem na 1-2 godziny miesi´cznie, cz´-
sto po∏àczone ze spowiedzià. 

DDzzii´́kkuujj´́ zzaa rroozzmmooww´́ ii cczzeekkaammyy nnaa OOjj--
ccaa ss∏∏oowwoo ww kkoolleejjnnyycchh wwyyddaanniiaacchh „„GG∏∏oossuu””..
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Wielu z nas mia∏o przyjemnoÊç poznaç
ju˝ o. Jakuba. Przez wiele lat jeêdzi∏ z o. An-
drzejem Nowakiem SJ na oazy, pomaga∏ je or-
ganizowaç i prowadziç. Tym, którzy go nie
znajà pragniemy przybli˝yç sylwetk´ nowego
ksi´dza, który b´dzie zajmowa∏ si´ najm∏od-
szymi parafianami. Dlatego zadaliÊmy mu kil-
ka pytaƒ.
IIwwoonnaa KKooÊÊcciieellsskkaa:: SSkkoorroo OOjjcciieecc bb´́ddzziiee pprraaccoo--
wwaa∏∏ zz ddzziieeççmmii,, ttoo zzaacczznniijjmmyy oodd tteeggoo ookkrreessuu ̋̋ yy--
cciiaa.. DDzziieecciiƒƒssttwwoo kkoojjaarrzzyy mmii ssii´́ zz ……
O. JAKUB: Z rodzinà oczywiÊcie. Oprócz ro-
dziców mieszkali z nami dziadkowie. Mam te˝
dwie siostry i trzech braci, wi´c by∏o weso∏o.
Dzieciƒstwo kojarzy mi si´ równie˝ z górami,
z jeziorem, z pracà na gospodarstwie rodzi-
ców, z sadami i z pi´knymi lasami.
–– MMsszzee ddllaa ddzziieeccii mmaajjàà ssppeeccyyffiicczznnàà,, rrooddzziinnnnàà
aattmmoossffeerr´́.. MMaalluucchhyy cczzuujjàà ssii´́ ttuu jjaakk ww ddoommuu,,
kkttóórryy ddllaa OOjjccaa ttoo……
– Dom kojarzy mi si´ zawsze z tym, co naj-
bli˝sze sercu cz∏owieka. Wiem, ˝e dzieci czujà
si´ tu dobrze, znajà to miejsce i majà mi∏e
wspomnienia po o. Andrzeju, który umia∏
zdobyç ich serca. Ja zaÊ musz´ si´ przyznaç, ˝e
jestem jeszcze lekko wystraszony, bo nie∏atwo
jest: po pierwsze – zastàpiç o. Andrzeja, a po
drugie – nauczyç si´ mówiç do dzieci j´zykiem
dla nich zrozumia∏ym. Krótko mówiàc, dzieci

to najbardziej wymagajàcy uczestnicy niedziel-
nych spotkaƒ na Eucharystii.
–– SSkkààdd ssii´́ wwzzii´́∏∏oo ppoowwoo∏∏aanniiee??
– Niby ∏atwe pytanie, ale tak nie jest. Powiem
tyle, ˝e o to, „skàd powo∏anie”, nale˝a∏oby za-
pytaç Pana Boga. 
–– JJaakk OOjjcciieecc wwssppoommiinnaa ookkrreess ssttuuddiióóww??
– Jak ka˝dy student, mi∏o i sympatycznie. By∏
nowicjat w Starej Wsi, potem studia w Krako-
wie, dwuletnia praca w Lecce i znów studia
w Warszawie, i w Rzymie. MyÊl´, ˝e to pi´kny
okres w ˝yciu ka˝dego jezuity.
–– CCzzyy ttoo jjeesstt ppiieerrwwsszzaa OOjjccaa ppaarraaffiiaa??
– Tak. Ostatni rok pracowa∏em w Krakowie
w bursie dla m∏odzie˝y i dla studentów. Dla
mnie parafia to na razie zupe∏nie coÊ nowego.
–– PPrraaccaa zz ddzziieeççmmii ttoo ooggrroommnnee ii ssttrreessuujjààccee
wwyyzzwwaanniiee.. CCzzyy ttrruuddnnoo ssttaannààçç pprrzzeedd ttaakkiimm aauu--
ddyyttoorriiuumm?? CCoo OOjjcciieecc wwtteeddyy cczzuujjee??
– Wystarczy∏o popatrzeç na mnie na ostatnich
Mszach Êw., jaki jestem jeszcze przej´ty i nie-
pewny. Nie jest ∏atwo skupiç uwag´ dzieci na
tym, co si´ dokonuje w czasie Eucharystii,
a tym bardziej dialogowaç z nimi w czasie ho-
milii. Licz´ na ich wyrozumia∏oÊç, bo muszà
si´ jakoÊ przyzwyczaiç do mnie a i ja do nich.
–– NNaajjwwii´́kksszzyymm mmaarrzzeenniieemm OOjjccaa jjeesstt……
– Mam ich wiele, ale… niech pozostanà ta-
jemnicà.

Marzeƒ mam wiele
OOjjcciieecc JJaakkuubb CCeebbuullaa SSJJ uurrooddzzii∏∏ ssii´́ ww 11997744 rrookkuu ww NNoowwyymm SSààcczzuu,, 
aallee ppoocchhooddzzii zz wwiioosskkii ppoo∏∏oo˝̋oonneejj nnaadd JJeezziioorreemm RRoo˝̋nnoowwsskkiimm.. TTaamm ttee˝̋
sspp´́ddzzii∏∏ ddzziieecciiƒƒssttwwoo..

Z Ojcem Jakubem Cebulà SJ rozmawia∏a Iwona KoÊcielska
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CCKK Refleksji kilka na temat
wychowania dzieci

GGddyy ppaattrrzzyymmyy nnaa ooppiissaannee,, zzddeewwaassttoowwaannee ÊÊcciiaannyy bbuuddyynnkkóóww,, ggddyy ww ttrraammwwaajjuu ss∏∏yysszzyymmyy nnaassttoollaattkkóóww
bbeezz sskkrr´́ppoowwaanniiaa ssyyppiiààccyycchh wwuullggaarryyzzmmaammii,, ggddyy zzee ÊÊrrooddkkóóww mmaassoowweeggoo pprrzzeekkaazzuu ddoowwiiaadduujjeemmyy ssii´́ oo
kkoolleejjnnyycchh aakkttaacchh pprrzzeemmooccyy ddookkoonnaannyycchh pprrzzeezz mm∏∏ooddyycchh lluuddzzii,, zzaacczzyynnaammyy zzaassttaannaawwiiaaçç ssii´́ nnaadd
wwyycchhoowwaanniieemm nnaasszzyycchh ddzziieeccii..

W „Katechizmie KoÊcio∏a Katolickiego”
zapisano: „Rodzice pierwsi sà odpowiedzialni
za wychowanie swoich dzieci. (...) Dom ro-
dzinny jest w∏aÊciwym miejscem kszta∏towania
cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia si´
wyrzeczenia, zdrowego osàdu, panowania nad
sobà, które sà podstawà wszelkiej prawdziwej
wolnoÊci. Rodzice powinni uczyç dzieci pod-
porzàdkowywaç „wymiary materialne i in-
stynktowne ... wymiarom wewn´trznym”. Na
rodzicach spoczywa powa˝na odpowiedzial-
noÊç za dawanie dobrego przyk∏adu swoim
dzieciom. W ostatnich latach jednak modne
sta∏o si´ wÊród rodziców „zwalnianie si´” z te-
go obowiàzku. Bez chwili zastanowienia potra-
fià wyliczyç „winnych” z∏ej postawy ich dziec-
ka: koledzy, reklamy, telewizja, gry komputero-
we, ∏atwy dost´p do u˝ywek, szko∏a nie wywià-
zujàca si´ ze swoich zadaƒ.

Jest wiele racji w twierdzeniu, ˝e Êrodki ma-
sowego przekazu sà noÊnikami treÊci nieodpo-
wiednich dla dzieci, dost´pnych w ró˝ny spo-
sób przez ca∏à dob´. Nawet przed seansem ki-
nowym wykupionym tylko dla uczniów szko∏y
emituje si´ niestosowne reklamy. W pogoni za

zyskiem otwiera kolejne sklepy monopolowe,
a ich obs∏uga cz´sto nie interesuje si´ wiekiem
kupujàcych. Dla nastolatka opinia rówieÊni-
ków ma wi´ksze znaczenie ni˝ zdanie rodzi-
ców. Aby nie straciç akceptacji grupy, godzi si´
na wulgarnoÊç, agresj´, czy si´ga po u˝ywki.

Nie odizolujemy dzieci od otoczenia. Nie je-
steÊmy w stanie sprawiç, aby z murów znikn´-
∏y bilbordy, z telewizji i kin reklamy, a ze skle-
pów alkohol i papierosy. Niew∏aÊciwe te˝ by∏o-
by uk∏adanie w szko∏ach list uczniów w klasach
w sposób selektywny, w zale˝noÊci od Êrodo-
wiska z jakiego dziecko pochodzi.

Nie znaczy to jednak, ˝e rodzice przestali
mieç wp∏yw na wychowanie swojego potom-
stwa. To w∏aÊnie rodzina powinna byç prze-
ciwwagà dla nieodpowiednich treÊci, z którymi
m∏ody cz∏owiek styka si´ na co dzieƒ. Hierar-
chia wartoÊci, którymi b´dzie kierowaç si´
w swoim doros∏ym ̋ yciu, wyniesiona jest z do-
mu rodzinnego. Je˝eli ten element wychowania
zostanie zaniedbany, dziecko i tak na podsta-
wie w∏asnych obserwacji przejmie wiele z oso-
bowoÊci i zachowania ojca i matki. Powinno
byç to zatem dzia∏anie odpowiedzialne, ze

ÊwiadomoÊcià tego, co chce si´ utrwaliç w jego
postawie. Twierdzenie, ˝e wychowaniem zaj-
muje si´ szko∏a, jest próbà przerzucania odpo-
wiedzialnoÊci lub usprawiedliwiania przez ro-
dziców w∏asnych b∏´dów wychowawczych.

Wiele dzieci cierpi na tak zwanà „bezdom-
noÊç emocjonalnà”. Dom i rodzina zaspokaja-
jà ich potrzeby materialne, cz´sto w sposób
przesadny. JednoczeÊnie pozostawiajà pustk´
w sferze uczuç. Dobra materialne nie sà ekwi-
walentem prawdziwej wi´zi; kupienie kompu-
tera czy psa nie zastàpi braku zainteresowania
ze strony rodziców. W kontaktach z dzieckiem
wa˝na jest nie tylko iloÊç czasu sp´dzonego ra-
zem, ale przede wszystkim jego jakoÊç. Nawet
proste zaj´cia domowe wykonywane wspólnie
mogà staç si´ okazjà do nawiàzania wi´zi emo-
cjonalnej.

Je˝eli z otoczenia dziecko przejmuje treÊci
niew∏aÊciwe, to zadaniem domu jest zrówno-
wa˝yç je tym, co w∏aÊciwe. M∏ody cz∏owiek nie
musi ca∏y czas przebywaç w tym samym Êro-
dowisku – mieç tylko kolegów z klasy, korzy-
staç tylko z oferty zaj´ç pozalekcyjnych propo-

G∏os Pocieszenia

Iwona KubiÊ

1
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nowanych przez szko∏´. Zwykle jednak nie
potrafi poradziç sobie sam z poszerzaniem
swoich zainteresowaƒ i tu zaczyna si´ rola ro-
dziców. Organizujàc zaj´cia popo∏udniowe,
weekendowe i wakacyjne zyskujà równie˝
wp∏yw na to, co, gdzie i z kim robi ich pocie-
cha. Niestety, tak ulubione przez rodziców
„mówienie” nie wystarczy. Dziecko potrzebu-
je aktywnego przyk∏adu. Jego brak zostawia
luk´, którà ktoÊ lub coÊ wype∏ni; zwykle jest to
nieformalna grupa rówieÊnicza.

Tak cz´sto podnoszony w rozmowach do-
ros∏ych „brak wp∏ywu” te˝ nie do koƒca jest
prawdà. To, jakie programy telewizyjne, czaso-
pisma czy gry komputerowe trafià do m∏ode-
go cz∏owieka, nie zale˝y tylko od niego. IloÊç
znajdujàcych si´ na osiedlu sklepów monopo-
lowych wp∏ywa nie tylko na ∏atwoÊç dost´pu
do u˝ywek, ale te˝ i na cz´stoÊç stykania si´
m∏odzie˝y ze z∏ym przyk∏adem. Potrzeba zde-
cydowanych kroków podj´tych przez miesz-
kaƒców, tak˝e w interesie ich dzieci, aby zmie-
niç ten stan rzeczy. Rodzice sà tak˝e pierwszy-
mi mistrzami uczàcymi zaanga˝owania w ˝ycie
religijne i dojrza∏oÊci duchowej.

Wspó∏praca ze szko∏à to tak˝e obszar, na
który rodzic mo˝e mieç wp∏yw. Klasowe Rady
Rodziców, Rada Rodziców Szko∏y wcià˝ po-
trzebujà ludzi, którzy wychowanie rozumiejà
jako spo∏eczny obowiàzek, a nie tylko dobro
swojego dziecka.

Mówiç natomiast nale˝y g∏oÊno i cz´sto
o odpowiedzialnoÊci rodziców za wychowanie
dzieci. Tak, aby ci, którym wygodnie jest nie
dostrzegaç tego problemu, przestali czuç si´
komfortowo. Postawa „ja si´ do tego nie mie-
szam” jest zgodà na taki stan rzeczy, a ma on
wp∏yw na wszystkie dzieci.

1 – Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 506–507.

Wielu z nas pami´ta zapewne, zresztà nie tak odleg∏e czasy, kiedy z wiaduktów kolejowych,
elewacji monumentalnych budowli czy miejskich skwerów wo∏a∏y do nas sztandarowe has∏a so-
cjalizmu. Wi´kszoÊç z nich denerwowa∏a, niektóre Êmieszy∏y, zw∏aszcza kiedy niewidzialna r´ka
dopisa∏a do nich co nieco. Z tych, co zapad∏y mi w pami´ci, mam dwa ulubione: „Lenin w paê-
dzierniku” z niewinnym dopiskiem „... a koty w marcu” oraz „Nie chcemy pershingów” z ad-
notacjà „... a kto wam daje”. Ostatnie wydarzenia historii najnowszej przypomnia∏y mi jeszcze
jeden, który akurat – jak dla mnie – jest bardzo aktualny i doskonale obrazuje nasza dzisiejszà
rzeczywistoÊç. „O co walczymy, dokàd zmierzamy?” I wraca do mnie niczym bumerang.

Mimo ˝e pierwsze zdania mogà sugerowaç rozrywkowy charakter moich przemyÊleƒ, dalszy
ciàg nie jest wcale do Êmiechu. Bo jak tu si´ Êmiaç, skoro ˝yjemy w czasach, w których z moral-
nego i etycznego punktu widzenia robiona jest nam woda z mózgu. Politycy i pseudoautoryte-
ty przy pomocy wszechobecnych mediów dokonujà planowego i systematycznego wyprucia nas
z wszelkich zasad moralnych, aby w tak skonstruowanym Êwiecie mo˝na by∏o nam wmówiç
wszystko wg. goebbelsowskiej zasady „k∏amstwa powtórzone tysiàc razy stajà si´ prawdà”. Od-
nosz´ wra˝enie ˝e wspó∏czesny Êwiat zwariowa∏ a kultura europejska kreuje zasady, które w pro-
stej linii dà˝à do samounicestwienia gatunku ludzkiego. Nadrz´dnà ideologià staje si´ kultywo-
wanie WOLNOÂCI wg zasady „róbta co chceta”. Rodzina, która jeszcze nie tak dawno wyda-
wa∏a si´ najlepszym narz´dziem wychowania i kszta∏towania ludzkich postaw, staje si´ karyka-
turà. Podobnie jak szko∏a, wiara, narodowoÊç czy paƒstwo. Uk∏ad tato, mama, dzieci, dziadko-
wie jest w totalnym odwrocie. WOLNOÂå wskazuje nam nowe rozwiàzania – zwiàzki tymcza-
sowe, nie sakramentalne, bezdzietne, homoseksualne oraz ich wszelkie kombinacje i permuta-
cje. Szko∏a, w której uczeƒ ma wi´ksze prawa od nauczyciela, a autorytetem jest najsilniejszy
i najcz´Êciej najg∏upszy. Wiara – o czym Êwiadczà statystyki wizyt w koÊciele – ponownie staje
si´ synonimem zacofania i ciemnoty. NarodowoÊç i paƒstwo to terminy, które jak tak dalej pój-
dzie, wkrótce b´dà jedynie historycznymi i w ogóle trudno definiowalnymi.

Mój redakcyjny kolega przypomnia∏ mi ostatnio pewnà prawid∏owoÊç historycznà. Zmiata∏a
ona najbardziej rozwini´te, Êwiat∏e i zadufane w sobie kultury Êwiatowe, które zast´powa∏y le-
piej zorganizowane, silniejsze fizycznie i militarnie kultury powszechnie zwane barbarzyƒskimi.
Czy aby nie stoimy w przededniu kolejnego zwrotu w historii? Kreowana wspó∏czeÊnie WOL-
NOÂå ma wszystko co ciekawe, pociàgajàce, dajàce satysfakcj´, ale nie ma najwa˝niejszego, czy-
li instynktu samozachowawczego!

Nie wdajàc si´ w szczegó∏y zasadnoÊci, zwróçmy uwag´, jaka by∏a reakcja kultury islamskiej
na zamieszczone w europejskiej prasie karykatury Mahometa czy ratyzboƒski wyk∏ad Josefa
Ratzingera. A jaka jest nasza reakcja na szarganie naszych autorytetów i Êwi´toÊci? Czy w ogó-
le jeszcze takowe mamy? „Gwiazda” rockowa, stojàc na scenie przed wielomilionowà publiczno-
Êcià, drze publicznie zdj´cie Papie˝a lub ostentacyjnie si´ krzy˝uje; „gwiazda” filmowa fotogra-
fuje si´ w koszulce „wyskroba∏am si´”, a jej wizerunek obiega wszelkie mo˝liwe media; „gwiaz-
da” artystyczna w najbardziej presti˝owej galerii sztuki wiesza na symbolu chrzeÊcijaƒstwa ge-
nitalia. WOLNOÂå przekonuje nas jednak do swobody wyra˝ania uczuç, Êwiatopoglàdu, wra˝-
liwoÊci jednostki. WOLNOÂå okreÊla jej oponentów mianem oszo∏omów i ciemniaków. WOL-
NOÂå zabrania nam dania klapsa niesfornemu dziecku, WOLNOÂå pozwala uczniowi wysy-
paç kube∏ Êmieci na g∏ow´ nauczyciela, WOLNOÂå umo˝liwia w niektórych „Êwiat∏ych” kra-
jach zachodnich kupienie na recept´ narkotyków w aptece, eliminowanie z grona gatunku ludz-
kiego jednostek zbyt m∏odych (WOLNOÂå okreÊla, co ju˝ jest cz∏owiekiem, a co jeszcze przej-
Êciowym produktem biologii) lub zbyt starych (WOLNOÂå okreÊla, kto jest jednostkà niepe∏-
nowartoÊciowà, mo˝liwà do usuni´cia). Partyjny ideolog w czasach Polski socjalistycznej, kon-
struujàc slogan „o co walczymy” pewnie nie myÊla∏ o „naszej” WOLNOÂCI, a, zastanawiajàc
si´ nad drugà cz´Êcià has∏a, pewno ani do g∏owy mu nie przysz∏o, ˝e to, czym ˝y∏, i to, co kre-
owa∏, za kilka lat stanie si´ zamkni´tà kartà historii.Rys. Barbara åwik

felieton Bogumi∏a Nowickiego

Wielki brat WOLNOÂå
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Tak, tak, jak co roku nasi ojcowie Andrzej
Nowak SJ i Stanis∏aw TabiÊ SJ zorganizowali
w lipcu wyjazd dzieci i m∏odzie˝y na „waka-
cje z Bogiem”. Od 1 do 16 lipca dzieciaki wy-
poczywa∏y w Brzeznej – ma∏ej, malowniczo
po∏o˝onej miejscowoÊci pod Nowym Sà-
czem. By∏o nas tam sporo, bo wszystkich ra-
zem (uczestnicy, animatorzy, kadra medycz-
na, kadra kierownicza) ok. 80 osób. Wszystko
by∏o niby tak jak dawniej – ten sam rozk∏ad
zaj´ç (odpad∏y tylko, ku uciesze dzieciaków
dy˝ury przy myciu naczyƒ), wycieczki, basen,
spacery, konkursy – ale jednak inaczej. Ina-
czej, bo i temat rozwa˝aƒ by∏ inny: rozpatry-
waliÊmy nasze ˝ycie, wiar ,́ postaw´ chrzeÊci-
jaƒskà w oparciu o film „Król Lew II. Czas
Simby.” Inaczej, bo by∏o wielu nowych
uczestników, inaczej, bo nigdy nie jest tak sa-
mo. Najwa˝niejsze jednak jest to, ˝e ta oaza
by∏a ostatni raz zorganizowana przez o. An-
drzeja Nowaka SJ. Co nie oznacza, ˝e ju˝ nie
spotkamy si´ podczas wakacji z naszym cu-
downym duszpasterzem, gdy˝ „niezbadane
sà wyroki Boskie”. Program dnia by∏ tak u∏o-
˝ony, by dzieciaki si´ nie nudzi∏y. Codzienne
obowiàzki poprzeplatane by∏y zaj´ciami re-
kreacyjnymi, konkursami, zabawami. ByliÊmy
na wielu wycieczkach w Nowym Sàczu (zwie-
dzanie miasta, Msza Êw. w koÊciele przed ob-
razem Matki Bo˝ej Pocieszenia, skansen),
Krynicy Górskiej (Góra Parkowa, zje˝d˝al-
nie, Msza Êw. na Êwie˝ym powietrzu) i oczy-
wiÊcie na basenie, równie˝ w Nowym Sàczu.
Pod koniec dnia dyskoteki i tzw. „pogodne
wieczory”, a szczególnie „Taniec z animato-
rami” zorganizowany przez grupy dziewczàt:
najstarszà – Pszczó∏ki i najm∏odszà – Haku-

na Matata, który wzbudzi∏ ogólnà i d∏ugo-
trwa∏à weso∏oÊç uczestników. Animatorzy
tak˝e starali si´ ubarwiç pobyt dzieciakom
i pilnie çwiczyli skecz pt. „Portfel”, który za-
prezentowali podczas po˝egnalnej agapy. Oj,
dzia∏o si ,́ dzia∏o. Te dni mija∏y bardzo szyb-
ko, tak, ̋ e nawet nie spostrzegliÊmy, jak pobyt
na oazie dobieg∏ koƒca. 

Poni˝ej przytaczam wypowiedzi kilku
z uczestników wyjazdu. Ich s∏owa oddajà at-
mosfer´ i potwierdzajà sens organizowania
tego typu akcji. W imieniu w∏asnym i dzieci
serdecznie dzi´kuj´ za wspólnie sp´dzony
czas wszystkim, którzy przyczynili si´ do zor-
ganizowania tego wypoczynku. 

„„NNaa kkoolloonniiii ffaajjnniiee bbyy∏∏oo,,
nniiggddyy mmii ssii´́ nniiee nnuuddzzii∏∏oo..
ZZ PPaanneemm BBooggiieemm oobbccoowwaa∏∏aamm,,
nnoowwee mmiieejjssccaa ppoozznnaawwaa∏∏aamm..
WWsszzyyssccyy bbyyllii bbaarrddzzoo mmiillii,,
dduu˝̋oo uuwwaaggii mmii ppooÊÊwwii´́cciillii..
PPoojjaadd´́ ttaamm zznnoowwuu zz ppeewwnnooÊÊcciiàà,,
bboo ppoobbyytt wwssppoommiinnaamm zz rraaddooÊÊcciiàà..”” 

Ada Chorà˝ewska

„„NNaa ooaazziiee ppooddoobbaa∏∏yy mmii ssii´́ wwyycciieecczzkkii..
BByy∏∏yy rróó˝̋nnee ffaajjnnee zzaabbaawwyy”” 

Karolina Majewska

„„NNaa kkoolloonniiii bbyy∏∏oo ffaajjnniiee.. BByy∏∏oo wweessoo∏∏oo ii cciiee--
kkaawwiiee.. BByy∏∏oo dduu˝̋oo ffaajjnnyycchh zzaabbaaww..”” 

Izabela Droszcz

„„NNaa kkoolloonniiii bbyy∏∏oo cciieekkaawwiiee.. BByy∏∏yy ffaajjnnee zzaa--
bbaawwyy,, ddoobbrree jjeeddzzeenniiee,, mmii∏∏ee aanniimmaattoorrkkii.. JJeeêê--
ddzziilliiÊÊmmyy nnaa bbaasseenn ii wwyycciieecczzkkii..””

Beata Droszcz

„„DDoo wwyyjjaazzdduu nnaa ooaazz´́ pprrzzyyggoottoowwyywwaallii--
ÊÊmmyy ssii´́ bbaarrddzzoo dd∏∏uuggoo.. TToo ddllaa nnaass wwssppaanniiaa∏∏ee
pprrzzee˝̋yycciiee.. JJeeêêddzziimmyy rraazzeemm jjuu˝̋ 44 llaattaa.. ZZaawwsszzee
jjeesstt ssuuppeerr.. CCaa∏∏yy rrookk cczzeekkaammyy nnaa ttee ddwwaa ttyyggoo--
ddnniiee,, kkttóórree sspp´́ddzzaammyy zz kkoollee˝̋aannkkaammii ii kkoollee--
ggaammii.. WWaa˝̋nnee jjeesstt ddllaa nnaass ttoo,, ˝̋ee ddzzii´́kkii ttaakkiimm
wwyyjjaazzddoomm mmoo˝̋eemmyy ppoozznnaawwaaçç nnoowwyycchh lluuddzzii,,
zzaawwiiààzzyywwaaçç pprrzzyyjjaaêênniiee,, kkttóórree ppoommiimmoo ooddllee--
gg∏∏ooÊÊccii ttrrwwaajjàà.. TToo ww∏∏aaÊÊnniiee nnaa ooaazziiee ppoozznnaalliiÊÊmmyy
rrookk tteemmuu nnaasszzyycchh pprrzzyyjjaacciióó∏∏ zz KKrraakkoowwaa,,
zz kkttóórryymmii uuttrrzzyymmuujjeemmyy kkoonnttaakktt ii kkttóórrzzyy,,
ddzzii´́kkii ddoobbrrooccii oo.. AAnnddrrzzeejjaa,, mmooggllii bbyyçç zz nnaammii
rróówwnniiee˝̋ tteerraazz.. 

ZZaa wwsszzyyssttkkoo sseerrddeecczznniiee ddzzii´́kkuujjeemmyy:: kkssii´́--
˝̋oomm,, aanniimmaattoorroomm,, PPaannii EEllii ii PPaannuu AAnnddrrzzeejjoo--
wwii,, PPaanniioomm KKuucchhaarrkkoomm ii oocczzyywwiiÊÊcciiee wwsszzyysstt--
kkiimm uucczzeessttnniikkoomm.. DDoo zzoobbaacczzeenniiaa zzaa rrookk!!”” 

Paulina i Patryk KoÊcielscy
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......ttaakk jjeesszzcczzee nniieeddaawwnnoo ÊÊppiieewwaa∏∏yy nnaasszzee ddzziieecciiaakkii.. BBoo zzuuppee∏∏nniiee nniieeddaawwnnoo ooddpprroowwaaddzzaalliiÊÊmmyy ppoocciieecchhyy nnaa
ddwwoorrzzeecc cczzyy,, jjaakk ww pprrzzyyppaaddkkuu ddzziieeccii zz nnaasszzeejj ppaarraaffiiii,, ppoodd kkooÊÊcciióó∏∏..

Iwona KoÊcielska

Lato, lato, lato czeka...



G∏os Pocieszenia
15

BBLLAA
CCKK

– Na oazie w Brzeznej spotka∏y si´ trzy
grupy magisowe (Wroc∏aw, Bytom i Gliwi-
ce).

– Nie, to brzmi zbyt powa˝nie. 
– OK, wi´c na wakacyjkach <jo∏>...
– Spotka∏yÊmy wielu wspania∏ych lu-

dzi… Atmosfera by∏a Êwietna, humor nas
nie opuszcza∏, a nad naszymi g∏owami czu-
wa∏o a˝ czterech ksi´˝y

– A mi si´ wydawa∏o, ˝e pi´ciu: o. An-
drzej Nowak, o.Stanis∏aw TabiÊ, ks. Jakub
Âpiewak, o. Adam Maleska…

– No tak i „Bielu nasz twardzielu” czy-
li po prostu o. Krzysztof Biel. A˝ pi´ciu!!

– …a mo˝e tylko pi´ciu, zwa˝ajàc na
fakt, ˝e by∏o nas oko∏o 100 osób w wieku
od 14 do 19 lat!

– A˝ tyle!
– Samych uczestników by∏o 100,

a z animatorami i paniami kucharkami 120.
– Ale za to posi∏ki by∏y pyszne!
– Tylko zmywanie ju˝ nie takie fajne!
– He, he, pocierpieç troch´ mo˝na przy

takiej liczbie atrakcji.
– Aha! Przecie˝ byliÊmy na basenie,

w Krynicy, w Nowym Sàczu…
– ...zdobyliÊmy Trzy Korony, najwy˝szy

szczyt Pienin; Gór´ Zamkowà i Sokolic´…
– ...ale nie mo˝emy zapominaç, ˝e to

jednak by∏y rekolekcje…
– Mnie osobiÊcie chyba najbardziej po-

doba∏a si´ „szko∏a modlitwy”.
– Chyba nie tylko tobie. Krzy˝ ze Êwiec,

nastrojowa muzyka, wiele spraw mo˝na by-
∏o przemyÊleç.

– A na koniec naszego pobytu w Brze-
znej prze˝yliÊmy „Dzieƒ Spowiedzi”.

– No, ale nie wybiegajmy myÊlami tak
daleko. Jeszcze o samych rekolekcjach s∏ów
kilka.

– Wiem, ˝e wielu osobom podoba∏a si´
oprawa Mszy Âwi´tej, rozumiesz, wspólny

Êpiew i te sprawy…
– Tak, tak, konferencja te˝ nie by∏a chy-

ba najgorsza.
– Spodoba∏o mi si´ to, ˝e ca∏y czas od

obiadu do kolacji by∏ tzw. czasem dla ma∏ej
grupy. PoznaliÊmy si´ troch´ bardziej i mo-
gliÊmy tak szczerze, d∏ugo porozmawiaç.

– Troch´ przybli˝y∏y nas do siebie tak-
˝e pogodne wieczorki, w pami´ç najbar-
dziej zapad∏a zabawa, w której trzeba by∏o
jak najwi´kszej liczbie osób napisaç coÊ mi-
∏ego na kartce przyczepionej do pleców.

– Uhm, a to wszystko w ciàgu zaledwie
9 dni!

– To by∏ pi´kny czas! Potem pojechali-
Êmy na Ignacjaƒskie Dni M∏odzie˝y do Sta-
rej Wsi.

– Tam spotkaliÊmy si´ z „naszymi”,
przebywajàcymi na III stopniu.

– Na IDM-ie by∏o Êwietnie, z resztà pi-
sa∏am ju˝ o tym tekst.

– Naprawd´?

– Tak, nie k∏ami´. Uczestniczy∏am tam
w warsztatach dziennikarskich. Efekty na-
szej pracy b´dzie mo˝na nied∏ugo zoba-
czyç w Internecie na oficjalnej stronie
IDM-u.

– Oprócz warsztatów dziennikarskich
by∏y równie˝ warsztaty modlitewne, poli-
cyjne, redaktorskie, stra˝ackie, tancerskie…

– Wystopuj troch´, by∏o ich przecie˝
ko∏o dwudziestu!

– Ale IDM to przecie˝ nie tylko warsztaty.
– Tak, to te˝ wieczorne koncerty, spo-

tkania z ciekawymi ludêmi i wiele, wiele in-
nych. Chcesz wiedzieç jakich, a tak˝e jakie
sà wra˝enia uczestników, czy zdj´cia, zaj-
rzyj na stron´ www.jezuici.pl/idm

– OK, zajrz´ na pewno! Do zobaczenia
w piàtek o 19.00 na mszy Magisowej!

– OK., czeÊç!
OO ooaazziiee ii IIDDMM--iiee rroozzmmaawwiiaa∏∏yy
MMaaggddaa HHEERRMMAASSZZEEWWSSKKAA

JJooaannnnaa NNOOWWIICCKKAA

KKiieeddyy ppoopprroosszzoonnoo mmnniiee oo nnaappiissnniiee ppooooaazzoowweeggoo aarrttyykkuu∏∏uu,, nniiee mmiiaa∏∏aamm zzbbyytt sszzcczz´́ÊÊlliiwweejj mmiinnyy...... PPiissaaçç ppoo rraazz ppiiàà--
ttyy oo ttyymm ssaammyymm?? NNiiee bbaarrddzzoo mmii ssii´́ uuÊÊmmiieecchhaa∏∏oo.. AAllee ttoo mmaa bbyyçç aarrttyykkuu∏∏ oo rreekkoolleekkccjjaacchh mm∏∏ooddzziiee˝̋oowwyycchh...... AA ttoo ccoo
iinnnneeggoo!! SSzzyybbkkoo pprrzzyysszz∏∏oo ooppaammii´́ttaanniiee.. AAllee jjaa pprrzzeecciiee˝̋ nniiee uummiieemm!! BB´́ddàà ssii´́ zzee mmnniiee ÊÊmmiiaaçç...... TTaakk,, ttaakk,, tteeggoo jjeeddnnee--
ggoo oobbaawwiiaamm ssii´́ jjaakk ddiiaabbee∏∏ ÊÊwwii´́ccoonneejj wwooddyy,, cchhoocciiaa˝̋ nniiee wwiieemm,, cczzyy ww ttyymm pprrzzyyppaaddkkuu jjeesstt ttoo ddoobbrree ppoorróówwnnaanniiee..
BBoo ww nnoowwee ÊÊrrooddoowwiisskkoo ttrrzzeebbaa ddoobbrrzzee „„wweejjÊÊçç””.. AA MMAAGGIISS jjeesstt ddllaa mmnniiee cczzyymmÊÊ nnoowwyymm,, cchhooçç nniiee ppoowwiieeddzziiaa∏∏aa--
bbyymm,, ˝̋ee ssttrraasszznnyymm...... NNoo,, aallee oodd cczzeeggoo ssàà pprrzzyyjjaacciióó∏∏kkii.. OO ppoommoocc ppoopprroossii∏∏aamm MMaaddzzii´́ HHeerrmmaasszzeewwsskkàà.. 

Powakacyjna rozmowa
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STRONA RADY OSIEDLA GRABISZYN-GRABISZYNEK

Zadanie dla ka˝dego: czystoÊç

CzystoÊç jest swoistà, niepowtarzal-
nà cechà ka˝dego miejsca: mieszka-
nia, kamienicy, podwórza, osiedla,
wreszcie miasta, o ile dbajà o nià
mieszkaƒcy i s∏u˝by porzàdkowe. Ka˝-
dy z nas na w∏asnym terenie jest odpo-
wiedzialny za zachowanie porzàdku.

Na osiedlach Grabiszynku i Grabi-
szynie, bo tak administracyjnie podzie-
lono i obdzielono nazwami obszar, któ-
ry obejmuje nasza parafia, a tak˝e jed-
na, wspólna Rada Osiedla, z porzàd-
kiem, trzeba przyznaç, nie jest najgo-
rzej. W miar´ higienicznie utrzymane
sà grabiszyƒskie Êmietniki, nie rzucajà
si´ w oczy dzikie wysypiska, co nie
znaczy, ˝e nie ma ju˝ w tej dziedzinie
nic do zrobienia oraz poprawienia.
Im jednak lepszy jest punkt wyjÊcia,
tym wi´ksze widoki na dalsze, dobre
efekty. 

A we Wroc∏awiu efekty w dziedzinie
czystoÊci powinny systematycznie
i szybko si´ pojawiaç, poniewa˝ w∏a-
dze miasta zabra∏y si´ do rzeczy ostro
i od podstaw. G∏ównym przejawem tego

dzia∏ania jest szczegó∏owy i precyzyjny
„REGULAMIN UTRZYMANIA CZY-
STOÂCI I PORZÑDKU W GMINIE
WROC¸AW I NA TERENIE MIASTA
WROC¸AWIA” przyj´ty uchwa∏à przez
Rad´ Miasta w dniu 29 grudnia 2005r.,
który b´dzie podstawà dalszej zinten-
syfikowanej aktywnoÊci.

Od kar Miasto zaczynaç nie zamie-
rza, choç regulamin, naturalnie, takie
przewiduje. Najpierw ma nastàpiç sze-
roka akcja informacyjna i wprowadzenie
rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych realizacj´
przepisów porzàdkowych. Ca∏y pro-
gram b´dzie wdra˝any stopniowo,
problem za problemem. A problemów
wyszczególniono osiem, bowiem
osiem rozdzia∏ów liczy regulamin. Na
pierwszy ogieƒ wzi´to zanieczyszczenia
powodowane przez zwierz´ta domowe.
Jak to wszystko b´dzie wyglàdaç
w szczegó∏ach, omówimy w kolejnych
numerach „G∏osu Pocieszenia” na
stronach Rady Osiedla.

Radna Maria

WWaakkaaccjjee zz WWSSWW ii RROO

Wroc∏awskie Stowarzyszenie Wychowawców
wraz z Radà Osiedla zorganizowa∏o pó∏kolonie
dla dzieci ze szkó∏ podstawowych. Dzi´ki uzy-
skanej dotacji od Gminy Wroc∏aw kilkudziesi´-
cioosobowa grupa dzieci, g∏ównie z naszego
osiedla, mog∏a sp´dziç dwa wakacyjne tygodnie
pod opiekà wykwalifikowanych pedagogów.
Czas wype∏nia∏y gry i zabawy. Nie zabrak∏o
wyjÊç na wroc∏awskie kàpieliska i do pobliskich
parków. Stra˝ Miejska przyj´∏a dzieci na Party-
nicach, gdzie mieÊci si´ stajnia dla koni pe∏nià-
cych na co dzieƒ s∏u˝b´ w sta∏ych patrolach.
Uczestnicy wybrali si´ równie˝ na wycieczk´ do
Sobótki. W Henrykowie o historii opactwa 
cysterskiego na tle dziejów Dolnego Âlàska
opowiada∏ sam kard. Henryk Gulbinowicz.
Wspólnie sp´dzone chwile zakoƒczy∏ rejs stat-
kiem po Odrze.

NNoowwaa ppllaaccóówwkkaa eedduukkaaccyyjjnnaa –– nnaa oossiieeddlluu

Po wyjàtkowo d∏ugich wakacjach dzieci powró-
ci∏y do szkó∏. Wraz z poczàtkiem roku szkolnego
zwi´kszy∏a si´ liczba placówek edukacyjnych na
naszym osiedlu. W wyremontowanej, wydzier-
˝awionej od miasta willi przy ul. O. Beyzyma 17
swà dzia∏alnoÊç wznowi∏a Szko∏a Mi´dzynaro-
dowa dla dzieci inwestorów zagranicznych.
Prowadzi jà Fundacja Edukacji Mi´dzynarodo-
wej. J´zykiem wyk∏adowym jest j´zyk angielski,
którego intensywnie uczà si´ wszyscy ucznio-
wie niezale˝nie od pochodzenia (obecnie do
placówki ucz´szczajà dzieci 21 narodowoÊci,
w wieku od 4-16 lat). Szko∏a nie podlega pol-
skiemu Ministerstwu OÊwiaty, lecz specjalnej
izbie z siedzibà w Londynie. Gwarantuje to jed-
nolitoÊç programów nauczania we wszystkich
placówkach na ca∏ym Êwiecie. 

ZZnnaakkoowwaanniiee ppssóóww

Gmina Wroc∏aw po raz kolejny ju˝ prowadzi
akcj´ znakowania psów. Specjalne mikroproce-
sory mo˝na wszczepiaç bezp∏atnie w wytypo-
wanych przez miasto lecznicach. Pe∏na lista przy-
chodni weterynaryjnych znajduje si´ na stronach:
www.grabiszynek.prv.pl oraz www.wroclaw.pl.
Warto si´ poÊpieszyç, gdy˝ nieodp∏atnoÊç za
ten zabieg koƒczy si´ z dniem 22. grudnia br.

ZZaapprraasszzaammyy ddoo sseerrwwiissuu

Internetowy Serwis Osiedlowy www.grabiszy-
nek.prv.pl powróci∏ po d∏u˝szej przerwie. Ser-
decznie zapraszamy do jego odwiedzania
i wspó∏tworzenia.

PPrraaccee nnaadd ppllaanneemm zzaaggoossppooddaarroowwaanniiaa pprrzzee--
ssttrrzzeennnneeggoo nnaa nnaasszzyymm oossiieeddlluu

Biuro Rozwoju Wroc∏awia jest w trakcie sporzà-
dzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu w obr´bie ulic Rac∏a-
wickiej i Rymarskiej. Studium to ma umo˝liwiç
odpowiednie skomunikowanie drogowe Grabi-
szynka z Krzykami i Oporowem. Plany b´dà
przewidywa∏y przed∏u˝enie ul. Rac∏awickiej a˝
do Al. Piastów. Z projektami planów b´dzie
mo˝na zapoznaç si´ w dniach od 27.09. do
26.10. w siedzibie Biura Rozwoju Wroc∏awia
przy ul. Âwidnickiej 53. Publiczna dyskusja nad
studium odb´dzie si´ w dniu 2. 10.2006r. w sie-
dzibie Urz´du Miejskiego Wroc∏awia, pl. Nowy
Targ 1/8, w sali nr 204 o godz. 15.

WW PPoollssccee kkwweessttiiee zzwwiiààzzaannee zz uuttrrzzyymmaanniieemm cczzyyssttooÊÊccii ii ppoorrzzààddkkuu,, rreegguulluujjee
uussttaawwaa zz ddnniiaa 1133 wwrrzzeeÊÊnniiaa 11999966 rr.. oo uuttrrzzyymmaanniiuu cczzyyssttooÊÊccii ii ppoorrzzààddkkuu
ww ggmmiinnaacchh,, uuddoosskkoonnaallaannaa,, nnoowweelliizzoowwaannaa,, ww sswwoojjeejj jjeeddnnoolliitteejj wweerrssjjii zzaa--
wwaarrtteejj ww DDzziieennnniikkuu UUssttaaww zz 22000055 rrookkuu NNrr 223366,, ppoozz.. 22000088.. 

AAlliinnaa PPuurrzzyycc--MMuussiiaa∏∏oowwsskkaa::

– cz∏onek Zarzàdu Rady
Osiedla Grabiszyn-Gra-
biszynek

– data urodzenia:
02.01.1947r.

– ukoƒczy∏a: Technikum
Drogowe (budowa dróg 
i mostów ko∏owych) 
we Wroc∏awiu.

– praca spo∏eczna: Rada Osiedla Grabiszyn-
-Grabiszynek; Przewodniczàca Komisji 
Infrastruktury i Ochrony Ârodowiska; 
NSZZ „SOLIDARNOÂå“ (skarbnik) przy
Zarzàdie Dróg i Komunikacji; Spó∏dzielnia
Mieszkaniowa „METALOWIEC“ Rada Osiedla nr 1

– rodzina: mama Janina, dzieci Halinka i Darek,
synowa Agnieszka, wnuk Eryk

– lubi: pomagaç innym, wycieczki górskie, spacer
z psem, prac´ w ogrodzie, kwiaty.

– w najblizszych wyborach samorzàdowych
b´dzie ubiegaç si´ o mandat Radnej miasta
Wroc∏awia
aaddrreess ee--mmaaiill:: apurzyc@zdik.wroc.pl

PPRREEZZEENNTTAACCJJAA RRAADDNNYYCCHH

DDYY˚̊UURRYY
DDyy˝̋uurryy rraaddnnyycchh::
I i III czwartek miesiàca o godz. 1730–1830

przy ul. Blacharskiej 12 (lokal RO); 
II i IV Êroda miesiàca o godz. 1600–1700

przy ul. Hallera 149 (Êwietlica ROMDOMu)

DDyy˝̋uurryy PPoolliiccjjii zz KKPP GGrraabbiisszzyynneekk::
I czwartek miesiàca o godz. 1730–1830

przy ul. Blacharskiej 12; IV Êroda miesià-
ca o godz. 1600–1700 przy ul. Hallera 149

WWsszzeellkkiiee zzgg∏∏oosszzeenniiaa mmoo˝̋nnaa kkiieerroowwaaçç ppoodd
nnuummeerraammii::
986 – centrala stra˝y miejskiej
696 55 34 46 – numer bezpoÊredni do
stra˝nika

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

wwwwww..ggrraabbiisszzyynneekk..pprrvv..ppll
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IINNFFOORRMMAATTOORR DDUUSSZZPPAASSTTEERRSSKKII 
PPAARRAAFFIIII PPWW.. ÂÂWW.. KKLLEEMMEENNSSAA MMAARRIIII DDWWOORRZZAAKKAA

SSaannkkttuuaarriiuumm MMaattkkii BBoo˝̋eejj PPoocciieesszzeenniiaa
53-232 Wroc∏aw, Aleja Pracy 26, tel. 071 339-16-74 lub 0 71 360-10-18; www.dworzak.pl

GG∏∏ooss PPoocciieesszzeenniiaa”” –– ggaazzeettaa ppaarraaffiiii ÊÊww.. KKlleemmeennssaa MMaarriiii DDwwoorrzzaakkaa 
ooppiieekkuunn:: oo.. Wojciech Zió∏ek SJ, Bogumi∏ Nowicki – rreedd.. nnaacczzeellnnyy; Iwona KoÊcielska – sseekkrreettaarrzz rreedd..;
rreeddaakkccjjaa:: Barbara åwik (projekt ok∏adki), Dorota Kaniecka, ¸ukasz K∏obucki (foto), Iwona KubiÊ, Agnieszka
Leja, Bogdan Szyszko; ssttaallee wwssppóó∏∏pprraaccuujjàà:: Krzysztof Matolicz (foto), Piotr Rydzak, Marcin Kisiecki (grafika),

Marek Witek i Pawe∏ Godorowski (strony Rady Osiedla). 
SSppoottkkaanniiaa kkoolleeggiiuumm rreeddaakkccyyjjnneeggoo: poniedzia∏ki, godz. 19.00 (sala w budynku katechetycznym w ogrodzie - Ip).

SSkk∏∏aadd ii ∏∏aammaanniiee tteekkssttóóww::
Agencja reklamowa b-en, www.b-en.pl, tel./fax: 071 339 09 09, poczta@b-en.pl

PPooggrrzzeebbyy 0055..0066..--2266..0099..22000066 ((4477))
Stanis∏aw Osieka; W∏odzimierz Kazimierz Dziadus; Helena Grabarczyk; Edward Pawlikowski; Stefan Jan Kaleta;
Edward Piotrowia; Genowefa Okoƒ; Barbara Rasiak; Anna Woêna; Marian Grzegorz Romaszkiewicz; Helena Strzeliƒska;
Mieczys∏aw Jan Kierzkowski; Lucjan Szymoniak; Marian Florian Raêny; Stanis∏aw Brzost; Wac∏aw Tusiƒski; Zofia Klimas;
Józef Urbaniak; W∏adys∏aw Kempa; Jadwiga Forysiak; Weronika Wawrzosek; Józefa Baran; Jerzy Ryszard Guz; Janina
Kuzior; Antoni Zembrowski; Józef Pakiet; Danuta Teresa Pu∏a; Weronika Sakowska; Jan Janowski; Maria D∏ugosz; 
Jan W∏adys∏aw Hewig; Napoleon Radziwi∏∏owicz; Roman Jerzy Dobrowolski; Stanis∏aw G∏ogowski; Stanis∏awa Ratymirska;
Kazimierz Fercowicz; Marcin Jerzy Mitr´ga; Ludwik Hudziak; Lubomir Stanis∏aw Stasiewicz; Alojzy Michalak; 
Jan Romuald Smoliƒski; Jadwiga Mieczys∏awa Krawczyk; Zofia Madej; Jadwiga Adamska; Lech Konrad Ró˝ycki; 
Urszula Sieczka, Jan Stràk.

CChhrrzzttyy 0055..0066--2233..0099.. 22000066 ((1199))
Maja Magdalena Rymarska; Maria Szurka∏o, Pawe∏ Dàbrowski; Aleksandra Anna Pawolska; Zofia Aleksandra Sereja; 
Micha∏ Karol Skraba; Aleksy Stefan Augustyn; Julia Adrianna Grochowina; Hanna Julia Walentynowicz; Weronika Barbara
Dàbrowska; Magdalena Katarzyna Wojak; Jacek Jan Pastuszewski; Zuzanna Laura Tybiƒska; Maksymilian Rozmarynowski;
Anna Maria Cendrowska; Nina Ró˝a Âmi∏owska; Natalia El˝bieta Pa∏ubiƒska; Anna Marta Juchniewicz; Alex Piotr
Zarzeczaƒski.

ÂÂlluubbyy ddoo 3300..0099..22000066 ((1188))
Miros∏aw Artur Bednarski – Barbara Ma∏gorzata Paw∏ów; Tomasz Bàk – Agnieszka Monika Sroka; Jakub Piotr Skowron
– Anna Lidia Grzonkowska; Marcin Przemys∏aw Fiedak – Bogumi∏a Mrozowska; Arkadiusz Marek Nowak – Katarzyna
Anna Dudek; Marcin Bogus∏aw Sipurzyƒski – Katarzyna Barbara Mikulska; Wojciech Machynia – Justyna Horbacewicz;
Emil Dobosz – Katarzyna Aleksandra Czapska; Przemys∏aw Borowiak – Ewa El˝bieta Radziwi∏∏owicz; Ryszard Józef
Kucharski – Anna Karczmarek; Tomasz Sebastian Polisiakiewicz – Agnieszka ¸aba; Robert Tybiƒski – Monika Tybiƒska;
¸ukasz Pietraszek – Ma∏gorzata Szmigiel; Piotr Malec – Anna Gostkowska; Wit Tarkowski – Dorota Kornicka; Robert
Grzegorz Podle˝aƒski – Anna Magdalena Sidorowicz; Jacek W∏osik – Patrycja Szwarczyƒska; Wojciech Pawe∏ Baczyƒski
– Maria Greta Grzeszyk.

GGooddzziinnyy MMsszzyy ÊÊww.. nniieeddzziieellnnyycchh ((oodd 22..0077..22000066))

66..3300 – tzw. msza cicha (bez udzia∏u organów)
77..3300,, 99..0000,, 1100..3300 kaplica górna 

1100..3300 kaplica dolna – dla dzieci (z wyjàtkiem wakacji)
1122..0000,, 1188..0000

2200..0000 (z udzia∏em m∏odzie˝owego zespo∏u muzycznego)
WW ddnnii ppoowwsszzeeddnniiee:: 

66..3300,, 77..1155 (z wyjàtkiem wakacji), 88..0000,, 1188..0000
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• 29 czerwca w bazylice NajÊwi´tszego Ser-
ca Pana Jezusa w Krakowie odby∏y si´ Êwi´-
cenia kap∏aƒskie jezuitów. Z ràk J.E. biskupa
Józefa Guzdka Êwi´cenia przyj´∏o 8 jezuitów
z Prowincji Polski Po∏udniowej: Pawe∏ Bro-
˝yniak, Artur Demkowicz, Wies∏aw Faron,
Marek Janowski, Tomasz ¸yszczarz, Adam
Maleska, Jacek Poznaƒski, Miros∏aw Skiba.
W∏àczmy ich wszystkich do naszych modlitw.

• W dniach 26-31 lipca w Starej Wsi odby-
∏y si´ III Ignacjaƒskie Dni M∏odzie˝y, które
dla wi´kszoÊci z 350 uczestników by∏y zwieƒ-
czeniem 9 dniowych rekolekcji Magis. Te kil-
ka dni wspólnego Êwi´towania by∏o dla m∏o-
dych dobrà okazjà do zabawy, radowania si´
wspólnotà, budowania wi´zi. Temat tego-
rocznego IDM-u brzmia∏: „Przyjaêƒ czy ko-
chanie”. Uczestnicy mogli go zg∏´biç uczest-
niczàc w konferencjach oraz spotkaniach
w grupach. Mieli tak˝e mo˝liwoÊç rozwijania
swoich talentów poprzez udzia∏ w jednej z 20
grup warsztatowych.

• Wspomnienie liturgiczne Êw. Ignacego
Loyoli 31 lipca jest w tym roku szczególnie
uroczyÊcie obchodzone przez za∏o˝ony
przez niego zakon, gdy trwa jezuicki rok jubi-
leuszowy. W rzymskim koÊciele del Gesù
uroczystej Eucharystii przewodniczy∏ prze-
∏o˝ony generalny jezuitów, o. Peter-Hans
Kolvenbach. W homilii mówi∏ on o ducho-
woÊci Êw. Ignacego i aktualnoÊci jego prze-
s∏ania na dzisiejsze czasy. Szczególny charak-
ter majà obchody 450. rocznicy Êmierci Êw.
Ignacego z Loyoli w jego ojczyênie. W ro-
dzinnej miejscowoÊci za∏o˝yciela Towarzy-
stwa Jezusowego zosta∏a odprawiona uroczy-
sta Eucharystia, w której udzia∏ wzi´li prze-
∏o˝eni prowincji europejskich. Mszy Êw.
w Bazylice w Loyoli przewodniczy∏ 1 sierpnia
abp Pedro Barreto SJ z Huancayo z Peru,
a wspó∏koncelebrowali prze∏o˝eni jezuickich
prowincji w Europie. Z okazji Jubileuszowe-
go Roku Towarzystwa Jezusowego, podczas
którego wspominane jest tak˝e 500-lecie
urodzin Êw. Franciszka Ksawerego oraz b∏.
Piotra Fabera w Loyoli zosta∏a otwarta spe-
cjalna wystawa poÊwi´cona dziedzictwu Êw.
Ignacego poczàwszy od XVI wieku a˝ do na-
szych czasów. Rok Jubileuszowy ma s∏u˝yç
jezuitom do odnowy trzech charyzmatów:
spotkaç Boga i zjednoczyç si´ z nim poprzez
prac´, aby doprowadziç wszystko do pe∏ni
jak to uczyni∏ Ignacy, g∏osiç z pasjà Ewange-
li´ na wzór Franciszka Ksawerego oraz po-
g∏´biç ˝ycie duchowe jak Piotr Faber, pod-
kreÊli∏ o. Kolvenbach.

• Wywiad, jakiego udzieli∏ o. Peter-Hans

Kolvenbach rozg∏oÊni Radia Watykaƒskiego: 
RRWW:: JJaakkiiee nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee zzaaddaanniiaa,, ssttaawwiiaa

ssoobbiiee ddzziiÊÊ TToowwaarrzzyyssttwwoo JJeezzuussoowwee?? 
O. Peter-Hans Kolvenbach: OczywiÊcie

przez 450 lat od Êmierci Ignacego Êwiat bar-
dzo si´ zmieni∏, jednak zasadnicze ludzkie
problemy i potrzeby pozosta∏y takie same.
Nie mo˝na si´ zatem dziwiç, ˝e Towarzy-
stwo Jezusowe podejmuje dziÊ podobne
dzia∏ania, jak za czasów Ignacego. Pragnienie
niesienia pomocy ludziom doprowadzi∏o go
do apostolstwa wychowania, które do dziÊ
nale˝y do najwa˝niejszych dziedzin naszej
pracy. Równie˝ jego wra˝liwoÊç na problemy
spo∏eczne oraz czynne zaanga˝owanie na
rzecz ubogich i zepchni´tych na margines
stanowià dla Towarzystwa Jezusowego sta∏e
zadanie i wymóg. Mamy staraç si´ wcià˝
przez nasze zaanga˝owanie na rzecz sprawie-
dliwoÊci wiarygodnie Êwiadczyç o mi∏oÊci
Bo˝ej. Dzia∏alnoÊç misyjna, która doprowa-
dzi∏a Franciszka Ksawerego do Indii, rów-
nie˝ dzisiaj jest rozleg∏ym polem pracy, na
którym nasz zakon stara si´ pe∏niç swà misj´.
A uwzgl´dniajàc liczb´ jezuitów czynnych
w krajach misyjnych, Towarzystwo Jezusowe
jest najwi´kszym zakonem misyjnym.

RRWW:: AA jjaakk pprrzzeeddssttaawwiiaa ssii´́ ssttaann jjeezzuuiicckkiicchh
ppoowwoo∏∏aaƒƒ??

O. Peter-Hans Kolvenbach: Obecnie
w Towarzystwie Jezusowym jest 897 nowi-
cjuszy. Liczba powo∏aƒ w poszczególnych
krajach zale˝y od ró˝nych czynników, po
cz´Êci natury religijnej, po cz´Êci jednak ma-
jàcych przyczyny spo∏eczne. Spo∏eczeƒstwo
podstarza∏e z ma∏à liczbà m∏odzie˝y wyda
mniejszà liczb´ powo∏aƒ, ni˝ takie, w którym
przeci´tna wieku jest poni˝ej 30. roku ˝ycia.
W prowincjach indyjskich i afrykaƒskich od-
notowuje si´ wi´kszy narybek, ni˝ w innych
asystencjach zakonu. Szczególnie liczne sà
powo∏ania w Indonezji, na Filipinach i w Ko-
rei, a w ostatnich latach tak˝e w Wietnamie.
W Europie sytuacja powo∏aniowa niewàtpli-
wie najlepsza jest w Portugalii, a zaraz potem
– w obu polskich prowincjach. 

• O. Peter-Hans Kolvenbach udzieli∏ te˝
wywiadu rzymskiej agencji Zenit. Mówi∏
o zwo∏anej przez siebie kongregacji general-
nej Towarzystwa Jezusowego. Ta kapitu∏a ge-
neralna, którà zapowiedzia∏ w lutym, ma si´
odbyç w styczniu roku 2008. Przedstawiciele
prawie 20 tys. jezuitów dokonajà w czasie niej
wyboru jego nast´pcy. Prze∏o˝ony generalny
wyjaÊni∏, ˝e Êw. Ignacy nie uwa˝a∏ za s∏uszne
regularnego zwo∏ywania kongregacji general-

nych. Jego zdaniem przygotowania do niej
i zwo∏ywanie do Rzymu znacznej liczby jezu-
itów z ca∏ego Êwiata mog∏y byç przeszkodà
w prowadzonych przez nich dzie∏ach apo-
stolskich. Nakaza∏ wi´c zwo∏ywanie kongre-
gacji jedynie z racji spraw najwy˝szej wagi.
Dlatego przez 465 lat istnienia zakonu odby-
∏y si´ tylko 34 kongregacje generalne. Majàca
si´ odbyç za pó∏tora roku kongregacja gene-
ralna jezuitów podejmie tematyk´ ewangeli-
zacji – zw∏aszcza na Czarnym Làdzie i w Chi-
nach. Mówiç si´ te˝ b´dzie o globalizacji,
emigracji, dialogu kultur, wyzwaniach relaty-
wizmu i laicyzacji. Podejmujàc spraw´ wybo-
ru swego nast´pcy, o. Peter-Hans Kolven-
bach przypomnia∏, ˝e urzàd genera∏a Towa-
rzystwa Jezusowego jest do˝ywotni. Âw.
Ignacy podjà∏ t´ decyzj´ w XVI wieku
i w tamtych czasach by∏a ona uzasadniona.
Przeci´tne ˝ycie ludzkie trwa∏o wtedy o wie-
le krócej ni˝ dziÊ. Ignacy Loyola zmar∏ majàc
65 lat, a zakonem kierowa∏ przez lat 15. Ge-
neralstwa dwóch pierwszych jego nast´pców
trwa∏y po 7 lat, przy czym o. Diego Laínez
zmar∏ jako cz∏owiek 53-letni, a Êw. Franciszek
Borgiasz – jako 62-letni. „Ja jestem prze∏o˝o-
nym generalnym ju˝ ponad 22 lata – powie-
dzia∏ o. Kolvenbach agencji Zenit. – W roku
2008, jak Pan Bóg pozwoli, b´d´ koƒczy∏ 80.
rok ˝ycia i 25. generalstwa. Czas ju˝, by wy-
brano mojego nast´pc´” – stwierdzi∏ genera∏
jezuitów. W ostatnich latach liczba jezuitów
na Êwiecie zmniejsza si´. Jest ich obecnie 19,5
tys., podczas gdy 30 lat temu by∏o ich 28 tys.

• Dziesi´ç tysi´cy jezuitów i Êwieckich ˝yjà-
cych duchowoÊcià tego zakonu zgromadzi∏o
si´ w Lourdes w dniach 27 lipca – 4 sierpnia
na obchodach Roku Jubileuszowego. Uczest-
nicy spotkania brali udzia∏ w nabo˝eƒstwach
i dyskusjach nt. ekumenizmu, choroby, polity-
ki, zarzàdzania itp. By∏ wÊród nich m.in. se-
kretarz generalny Âwiatowej Organizacji Han-
dlu Pascal Lamy. Do sanktuarium maryjnego
w Pirenejach przyby∏o 400 jezuitów, tysiàc
sióstr zakonnych ze zgromadzeƒ ignacjaƒ-
skich, 4 tys. cz∏onków Wspólnot ̊ ycia Chrze-
Êcijaƒskiego oraz kilka tysi´cy ludzi m∏odych
(w tym tysiàc dzieci poni˝ej 13. roku ˝ycia),
m.in. z Eucharystycznego Ruchu M∏odych,
cz∏onkowie Wspólnoty Chemin-
-Neuf (Nowa Droga) i innych grup, tworzà-
cych Rodzin´ Ignacjaƒskà. „Macie swojà rol´
do odegrania w misji KoÊcio∏a” – przekony-
wa∏ 2 sierpnia Êwieckich „przyjació∏ Êw. Igna-
cego” genera∏ zakonu 78-letni o. Hans-Peter
Kolvenbach. Przewodniczy∏ on Mszy Êw. ku
czci b∏. Piotra Fabera w Bazylice Ró˝aƒcowej.
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• Równie˝ 17 wrzeÊnia na Mszy Êw. o godz.
10.30 o. Proboszcz poÊwi´ci∏ odnowione za-
bytkowe kielichy, puszki i monstrancje, które
ca∏y dzieƒ mogliÊmy w ca∏ej ich krasie oglà-
daç wystawione na stoliku przy o∏tarzu.

• Zgodnie z decyzjà naszego o. Prowincja-
∏a po wakacjach prac´ w naszym koÊciele
rozpocz´∏o dwóch nowych ksi´˝y: o. Jan Ma-
zur SJ, który pracowa∏ ju˝ kiedyÊ w naszej pa-
rafii, a tak˝e o. Jakub Cebula SJ, znany z wy-
jazdów wakacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y
oraz z „kol´dy”, w której pomaga∏ nam wie-
lokrotnie. Sà oni wÊród nas ju˝ od po∏owy
sierpnia i przyj´liÊmy ich serdecznie i goràco,
ale poniewa˝ wczeÊniej nie by∏o mo˝liwoÊci,
wi´c dopiero dziÊ witamy ich oficjalnie, ˝y-
czàc, by pobyt i praca w naszej parafii po-

mog∏y ka˝demu z nich, a tak˝e nam: w doj-
rzewaniu do ˝ycia autentycznie chrzeÊcijaƒ-
skiego. 

• 27 wrzeÊnia o godz. 12.00 na Cmentarzu
˚o∏nierzy Polskich odby∏a si´ uroczystoÊç
poÊwi´cenia krzy˝a zbudowanego dla
uczczenia ˝o∏nierzy polskich –  ofiar II woj-
ny Êwiatowej zorganizowana przez Zarzàd
Okr´gu DolnoÊlàskiego Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Uroczystej
Mszy Êw. przewodniczy∏ i poÊwi´cenia doko-
na∏ metropolita wroc∏awski ks. arcybiskup
Marian Go∏´biewski.

• W zwiàzku z przypadajàcym w tym roku
jubileuszem 350-lecia Êlubów Jana Kazimie-
rza oraz 50-lecia Jasnogórskich Âlubów Na-
rodu w dniach od 29 do 30 wrzeÊnia odby∏a

si´ Archidiecezjalna Pielgrzymka Wroc∏aw-
ska na Jasnà Gór´ oraz czuwanie przed cu-
downym obrazem Matki Bo˝ej Cz´stochow-
skiej.

WWKKRRÓÓTTCCEE
• W tym roku mija 25 lat, odkàd do naszej

parafii dotar∏ pierwszy transport darów
z Dortmundu. Ten gest serdecznej i odwza-
jemnionej solidarnoÊci zapoczàtkowa∏ part-
nerskà wspó∏prac´ mi´dzy naszà wspólnotà
parafialnà a parafià Âwi´tych Ewaldów z Do-
rtmundu. Partnerstwo to trwa do tej pory.
Podobna wspó∏praca zosta∏a póêniej nawià-
zana równie˝ mi´dzy innymi wroc∏awskimi
i dortmundzkimi parafiami, co zaowocowa∏o
nast´pnie utworzeniem Fundacji Âwi´tej Ja-
dwigi, której 15-lecie w∏aÊnie obchodzimy. 

Obydwa te jubileusze sà Êwi´towane w na-
szym mieÊcie od 29 wrzeÊnia do 3 paêdzier-
nika wspólnie z naszymi GoÊçmi z Niemiec.
Centralnym punktem naszych parafialnych
obchodów b´dzie uroczysta Msza Êw. dzi´k-
czynna, którà odprawimy w niedziel´ 1 paê-
dziernika o godz. 10.30 wspólnie z ks. Pro-
boszczem Christianem Herholdem oraz de-
legacjà z parafii Âwi´tych Ewaldów. Po Mszy
Êw. jako znak trwa∏ej, ˝ywej i rozwijajàcej si´
przyjaêni wspólnie z GoÊçmi z Dortmundu
zasadzimy w naszym ogrodzie drzewko, dar
od naszych niemieckich Przyjació∏.

• W paêdzierniku Schola Laudate Domi-
num wyje˝d˝a na Jasnà Gór´, gdzie weêmie
udzia∏ w Apelu Jasnogórskim i Mszy Âwi´tej.

• 28 paêdziernika odb´dzie si´ w parafii pw.
Chrystusa Króla we Wroc∏awiu XVI Dzieci´cy
Festiwal Piosenki Religijnej.

Wskaza∏, ˝e „nasze czasy wymagajà m´˝-
czyzn i kobiet, którzy jako Êwieccy byliby
wsparciem i punktem odniesienia w dziedzi-
nie duchowoÊci”.

• Ukaza∏ si´ nowy miesi´cznik katolicki
„Pos∏aniec”, który powsta∏ z po∏àczenia
dwóch pism: „Pos∏aƒca Serca Jezusowego” –
ukazujàcego si´ w Polsce od 135 lat oraz
„Pos∏aƒca Serca Jezusa” – wydawanego
w USA od prawie 90 lat. 

• 10 wrzeÊnia w Cz´stochowie mia∏o miej-
sce spotkanie jezuitów z Prowincji Polski Po-
∏udniowej z okazji roku jubileuszowego (500
lat od Êmierci Êw. Ignacego Loyoli oraz 450
lat od urodzin Êw. Franciszka Ksawerego i b∏.
Piotra Fabera). 

• W dniach 22-23 wrzeÊnia w Piotrkowie

Trybunalskim odby∏y si´ uroczystoÊci dzi´k-
czynne za koronacj´ obrazu Matki Bo˝ej
Trybunalskiej. Podczas piàtkowych modlitw,
J. E. biskup Ireneusz P´kalski nada∏ piotr-
kowskiemu koÊcio∏owi jezuitów tytu∏ „sank-
tuarium”, a w sobot´ na Rynku Trybunal-
skim zosta∏a odprawiona Msza Âwi´ta pod
przewodnictwem ks. kard. Stanis∏awa Dzi-
wisza, z udzia∏em, m.in. ordynariuszy: ∏ódz-
kiego – abpa W∏adys∏awa Zió∏ka i wroc∏aw-
skiego – abpa Mariana Go∏´biewskiego.

• M∏odzi jezuici studiujàcy w Krakowie fi-
lozofi´ wydajà raz na pó∏ roku czasopismo
zatytu∏owane „Jezuici – nasze wiadomoÊci”.
Na jego ∏amach dzielà si´ tym, czym ˝yjà:
„Ca∏y czas wielu kojarzy zakonnika z klaszto-
rem, Êredniowiecznà celà z misà na wod´

i pryczà, workowatym habitem. W opinii wie-
lu uszed∏ ze Êwiata, aby nic nie zmàci∏o jego
spokoju na modlitwie. Prowadzi ˝ywot pod-
dany niemal wojskowej dyscyplinie. Wyglàda
to nieco inaczej. Czytajàc nasz magazyn do-
wiecie si´ wi´cej o tym, jak ˝yjemy i czym si´
zajmujemy. Jest on skierowany do naszych
przyjació∏. WydaliÊmy ju˝ trzydzieÊci nume-
rów. JeÊli interesuje ci´ ta tematyka i chcesz
si´ przekonaç, co kryje si´ za murami klasz-
tornymi, skontaktuj si´ z nami i zamów poje-
dynczy egzemplarz naszego periodyku lub
wpisz si´ na list´ stale prenumerujàcych. Cza-
sopismo wysy∏amy bezp∏atnie na podany
przez ciebie adres”. 

NNaappiisszz:: nnaasszzeewwiiaaddoommoossccii@@jjeezzuuiiccii..ppll..

19
G∏os Pocieszenia
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