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Lipiec

20 czerwca-3 lipca

12 lipca, niedziela

• Śladami św. Ignacego Loyoli pielgrzymowała autokarem po Europie kilkunastoosobowa grupa naszych paraﬁan. Więcej – wewnątrz numeru.

• Podczas wszystkich Mszy św. głosił kazania, a po nabożeństwach zbierał oﬁary na remont kościoła na Ukrainie polski misjonarz
– ks. Andrzej Kwiczała. Więcej – wewnątrz
numeru.
• Pieniądze zebrane w tym dniu na tacę, jak
w całej archidiecezji wrocławskiej, zostały
przeznaczone na pomoc oﬁarom powodzi,
które spowodowały spore zniszczenia w różnych rejonach Polski. Caritas Polska przekazała 3 sierpnia na rzecz poszkodowanych
przez kataklizmy 650 tys. zł. Łącznie wsparła ich kwotą 2 mln 655 tys. zł.
• Członkowie Rodziny Radia Maryja z naszej paraﬁi wzięli udział w autokarowej, 12.
już pielgrzymce tego środowiska na Jasną
Górę.

21 czerwca, niedziela
• Ukazał się kolejny numer Głosu Pocieszenia. Wraz z nim można było nabyć numer
specjalny, poświęcony zmarłemu 11 maja
wieloletniemu duszpasterzowi i proboszczowi naszej paraﬁi – o. Władysławowi Pietryce SJ.

22 czerwca-5 lipca
• Dzieci z naszej paraﬁi odpoczywały na koloniach w Wiśle. O tym, co tam robiły można przeczytać wewnątrz numeru.

• Spod katedry wyruszyła 29. Wrocławska
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym
roku nasi paraﬁanie pielgrzymowali w grupach 12. i 13., a osoby, które z racji wieku,
stanu zdrowia lub obowiązków nie wyruszyły w drogę, mogły pielgrzymować duchowo
zapisując się do grupy nr 16. Więcej – wewnątrz numeru.

• W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Zielnej, po każdej Mszy św. odbyło się poświęcenie ziół i kwiatów.

16-28 lipca

25 czerwca, czwartek

25 lipca, piątek

fot. Krzysztof Włodarczyk

• Po wieczornej Mszy św. bogato ilustrowane przeźroczami spotkanie na temat: „Pielgrzymowanie śladami Chrystusa w Ziemi
Świętej” w ramach Paraﬁalnej Akademii
Rozmaitości poprowadziła prof. Grażyna
Pańko. Więcej – wewnątrz numeru.

17 sierpnia,
p
p
poniedziałek

fot. Bogdan Szyszko

29 czerwca,, p
poniedziałek

• We wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych, po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00, na placu przed
kościołem odbyło się poświęcenie pojazdów
mechanicznych oraz błogosławieństwo kierowców i podróżujących.

27 lipca-1 sierpnia
• W Starej Wsi na Podkarpaciu, w VI Ignacjańskich Dniach Młodzieży wśród 550
gimnazjalistów i licealistów należących do
jezuickich wspólnot MAGIS była spora grupa młodzieży z naszej paraﬁi. Więcej – wewnątrz numeru.

31 lipca, czwartek
• W uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów podczas Mszy św. o godz.
18.00 modliliśmy się w intencji wspólnoty
jezuickiej posługującej w naszej paraﬁi, a
także współpracowników, dobroczyńców i
przyjaciół Towarzystwa Jezusowego. PodGłos Pocieszenia

fot. Bogdan Szyszko

• W Świętej Lipce, na pograniczu Warmii i
Mazur, odbyła się 10. edycja Jezuickich Dni
Młodzieży. W spotkaniu studentów i tegorocznych maturzystów uczestniczyły również 2 osoby z naszej paraﬁi.

• W dniu poświęconym św. Jackowi, po wieczornej Mszy św., paraﬁanie złożyli imieninowe życzenia naszemu proboszczowi, o. Jackowi Siepsiakowi SJ.

27 sierpnia-6 września
• Ponad 20 naszych paraﬁan, pod egidą Akcji Katolickiej uczestniczyło w pielgrzymce
do Medugorje połączonej z wypoczynkiem
w Chorwacji i zakończonej uczestnictwem
w Wiedniu w obchodach kolejnej rocznicy
odsieczy wiedeńskiej.

30 sierpnia, niedziela
• W związku z 29.
rocznicą podpisania
Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” na terenie
naszej paraﬁi odbyły
się okolicznościowe
obchody. Więcej –
wewnątrz numeru.
ciąg dalszy na stronie 27

fot. Bogdan Szyszko

24 czerwca, środa
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Sierpień
2 sierpnia, sobota

15 sierpnia, sobota

• W uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela, w dniu imienin seniora jezuitów z naszej paraﬁi – o. Jana Ożoga SJ modliliśmy się w jego intencji podczas Mszy św.
o godz. 18.00.

• W uroczystość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, podczas Eucharystii o godz. 18.00,
modliliśmy się szczególnie w intencji naszego zakrystiana – br. Piotra Wójciaka SJ, w
dniu jego imienin, oraz za o. Jana Ożoga SJ
z okazji jego jubileuszu 50. lat kapłaństwa.
• W lipcu i sierpniu nie było niedzielnej
Mszy św. dla dzieci, o 10.30 w kościele dolnym, ani Mszy św. o 7.15 w dni powszednie,
kancelaria paraﬁalna była czynna tylko w
poniedziałki, środy i piątki od 8.30 do 9.30
oraz od 16.00 do 17.30. W miesiącach wakacyjnych zostały też zawieszone spotkania
biblijne i nie funkcjonowała biblioteka paraﬁalna.

czas Eucharystii została również poświęcona woda św. Ignacego, z którą – według tradycji i wiary Kościoła – związana jest łaska
błogosławieństwa, opieki Bożej i szczęśliwego porodu dla matek oczekujących narodzin
dziecka oraz dla kobiet pragnących własnego potomstwa.

Rozpoczęliśmy Rok Kapłański
Drodzy Czytelnicy. Jeszcze przeglądamy wakacyjne zdjęcia, jeszcze
wspominamy krajowe i zagraniczne wojaże, a już trzeba przyzwyczajać się do szkoły i pracy. Wspaniała jesień wcale nam tego nie ułatwia
więc i my, w „Głosie Pocieszenia”,
staraliśmy się zaproponować artykuły, które wprowadzą nas w szarą, często trudną codzienność, ale
pozwolą też zatrzymać w pamięci
co nieco z kolorowych wakacji. Jest
więc sporo wspomnień z wyjazdów
i pielgrzymek, które proponujemy
potraktować jako zachętę do planowania przyszłorocznych wakacji.
Sierpień, zwłaszcza w naszej paraﬁi,
nie może się obyć bez tematu „Solidarności”. Jednak tym razem potraktowaliśmy go zupełnie inaczej –
z punktu widzenia kobiety, także tej,
a może przede wszystkim tej, którą z
„Solidarnością” łączyła li tylko osoba męża. Wydaje się nam, że warto
przeczytać także jak rok swojej pra-

cy ocenia nasz proboszcz, jakie ma
plany i co mu w duszy gra... Osobiście – pamiętając własne słowa „będziemy mieć takich księży, jakich
sobie wymodlimy” - pragnę zwrócić uwagę, że w czerwcu rozpoczęliśmy Rok Kapłański. A że w roku
dedykowanym kapłanom wezwanie
Pana Jezusa o otaczanie modlitewną
pamięcią osób Jemu poświęconych
nabiera szczególnego znaczenia, dlatego do niniejszego numeru dołączamy obrazek z tekstem modlitwy
za kapłanów, którą siostrze Józeﬁe
Menendez Chrystus podyktował
z prośbą, aby ją codziennie odmawiać. Ustaliliśmy także w redakcji,
że Czytelników, którzy zechcą narzekać na naszych jezuitów odpytamy w
pierwszej kolejności
czy „korzystali” z naszego insertu... :-)
Redaktor naczelny
Bogumił Nowicki

Modlitwa za kapłanów
O mój Jezu, przez Twoje Serce
tak bardzo kochające błagam Cię,
rozpal żarliwością Twej Miłości i gorliwością
o Twoją chwałę wszystkich kapłanów świata,
wszystkich misjonarzy i wszystkich,
którzy są odpowiedzialni za głoszenie
Twego Boskiego Słowa,
aby ogarnięci świętym zapałem
wyrywali dusze szatanowi i prowadzili je
do Twego Boskiego Serca,
gdzie będą Cię chwalić na Wieki.
Amen

Pan Jezus podyktował tę modlitwę siostrze Józeﬁe Menendez
z prośbą, aby powtarzać ją codziennie. Tekst modlitwy pochodzi
z książki „Wezwanie do miłości”, wydawnictwo WAM 2009.

Rocznica „Solidarności”
W niedzielę 30 sierpnia na terenie naszej paraﬁi odbyły się uroczystości związane z 29. rocznicą
powstania NSZZ „Solidarność”.
O godz. 11.00 delegacje związkowe
złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie zmarłego w tym roku Piotra Bednarza i zamordowanego w stanie wojennym
Kazimierza Michalczyka. Odmówiono
modlitwę Anioł Pański, krótko przemówił były przewodniczący dolnośląskiej
„S” Tomasz Wójcik. O godz. 12.00 w naszym kościele została odprawiona rocznicowa Msza św., której przewodniczył ks.
inf. Adam Drwięga. W Mszy św. zamówionej przez dolnośląski Zarząd Regionu
NSZZ „Solidarność” wzięły udział liczne
związkowe delegacje i poczty sztandarowe z zakładów pracy i organizacji patriotycznych. Proboszcz naszej paraﬁi o. Jacek
Siepsiak SJ we wprowadzeniu do Eucharystii powiedział, że dotychczas wolność
jednych oznaczała rozlew krwi i zniewolenie drugich, a „Solidarność” powstała
jako ruch pokojowy – bez Boskiej interwencji nie byłoby to możliwe. Znakomite
kazanie ks. infułata, którego wysłuchało
m.in. kilku naszych parlamentarzystów,
wskazywało drogę, którą wyznaczył nam
Jezus Chrystus a którą powinni podążać
wszyscy Polacy, zwłaszcza Polacy-katolicy: „nie zwalczajcie się, nie wykorzystujcie
środków masowego przekazu, aby poniżyć
i upokorzyć rywali – jedni drugich, brzemiona noście”. Bezpośrednio po Mszy św.
delegacje i poczty sztandarowe przemaszerowały ulicami naszej paraﬁi pod tablicę
upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność” przy VII zajezdni MPK przy
ul. Grabiszyńskiej, gdzie złożono wieńce
i kwiaty. W tej części uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz rządowych
i miejskich, związków kombatanckich i
organizacji patriotycznych (m.in. Związku Piłsudczyków), przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i Straży Miejskiej.
W jednym z przemówień przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Janusz Łaznowski powiedział, że nie martwi się o los
związku, gdyż ostatnio do „Solidarności”
zapisało się około 2 tysięcy ludzi, wśród
których sporą część stanowili ludzie młodzi. Po uroczystościach zaproszono wszystkich na poczęstunek na terenie zajezdni.
Krzysztof Włodarczyk

Głos Pocieszenia
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ROZMOWY GŁOSU POCIESZENIA

Więcej dzieci! I żeby korzystać z ogrodu
Minął rok odkąd probostwo w naszej paraﬁi przejął o. Jacek Siepsiak.
Dla jednych to krótko, dla innych długo... Dla nas wystarczająco
aby ten rok podsumować.
Głos Pocieszenia: To już rok czy dopiero
rok? Dłużyło się czy zleciało?
Ojciec Jacek Siepsiak SJ: Szybko zleciało.
Szybko zleciało. Znaczy – nie było
najgorzej?
– Najlepiej też nie.
No właśnie, a jakie były trudności?
– Trudności? No, pieniążki, administracyjne trudności, pozwolenia – to zawsze jest
problem; szczególnie tego doświadczyłem,
gdy próbowaliśmy się zorientować jak zrobić windę – pojawiło się dużo przeszkód
administracyjnych, obietnic – jak się okazuje – nie do spełnienia. Inne trudności,
to na pewno śmierć ojca Staszka – odszedł
człowiek, który znał paraﬁę, służył pomocą, prowadził różne sprawy. Choć ostatnio,
w czasie choroby, nie mógł już wiele robić,
jednak jego wiedza i doświadczenie były dla paraﬁi nieocenione. Oczywiście nie
chcę tak negatywnie podchodzić do jego
śmierci – była też błogosławieństwem dla
paraﬁi, bardzo mocno zjednoczyła wszystkich we wspólnej modlitwie.
Przez rok udało się pewnie rozeznać
w funkcjonowaniu paraﬁi. Czy są jakieś konkretniejsze plany tego, co Ojciec sygnalizował na początku swojego
„proboszczowania”?
– Na pewno myślałem, że będzie łatwiej ze
skatalogowaniem, przygotowaniem rzeczy
do Muzeum Solidarności; okazało się, że z
jednej strony są trudności zewnętrzne czyli ograniczenia jakim została poddana „Pamięć i Przyszłość” w ostatnich miesiącach
– ich zaangażowanie zostało właściwie wycofane (chociaż w ostatnich dniach pojawili
się jacyś studenci, którzy przejmują tę rolę
i może coś z tego będzie). Z drugiej strony, ogrom pracy przy inwentaryzacji materiałów do przyszłego muzeum widać tym
bardziej, im głębiej się sięga do zasobów
ukrytych w siedzibie Duszpasterstwa Ludzi
Pracy. Ale ostatnio można było dostrzec, że
praca zaczęła postępować sprawniej (może
to kwestia metody) – i po inwentaryzacji
wszystko ruszy szybciej. Ja, trochę z preme-

dytacją, się nie spieszę, bo rozmieszczenie
ekspozycji i jej projekt musi się dopiero wykluć i jest też uzależnione od windy. A z nią
jesteśmy do tyłu przez to, że wcześniejsze
propozycje okazały się słabe i teraz musimy
szukać nowych, droższych, a więc wymagających znów zorganizowania jakichś pieniędzy. A kredytu teraz, w dobie kryzysu,
brać nie chciałbym.
A jak Ojciec ocenia działanie naszych
inicjatyw i grup paraﬁalnych?
– Ogólnie jest lepiej niż myślałem. Ludzie
w nich są na tyle aktywni, że ten widok bardzo cieszy. Są grupy, których zaangażowanie jest szczególnie widoczne. Bardzo mnie
ucieszyła na przykład pomoc neokatechumenatu w przygotowaniu bierzmowania.
Myślę, że w tym roku było lepsze niż kiedyś i to nie jest broń Boże moja zasługa, ale
ludzi, którzy się angażowali; tego, że ojciec
Kramer podzielił młodzież na małe grupy i
że treść katechez była ciekawsza. I Kawiarenka działa „w ruchu ciągłym”, z trudnościami, bo z trudnościami, ale to jest duża
rzecz; zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo
tak długo prowadzić tego rodzaju inicjatywę – w prawie każdą niedzielę przygotować
ciasta. To naprawdę zadziwiająca rzecz, że
ta inicjatywa tak długo istnieje na zasadzie
wolontariatu. Czterdziestolatkowie w paraﬁi zaangażowani są w wiele inicjatyw. To,
że piknik tak, a nie inaczej wyszedł, to zasługa nie tylko pogody – zaangażowanych
weń było bardzo dużo ludzi. I śniadanka adwentowe. Jest dużo spraw, które zaskoczyły mnie tym, że grupy są tak fajne,
sprawne i tak dużo mogą. Oczywiście są też
takie jak np. Żywy Różaniec i Apostolstwo
Modlitwy, gdzie jak ktoś umrze, to nie za
bardzo jest go kim zastąpić. Ale mnie nie
za bardzo martwią tego rodzaju zjawiska,
uważam je za normalne, bo zmieniają się
formy zaangażowania, zmienia się też ludzka pobożność i to ci, którym ona jest bliska
(a nie proboszcz, bo niektórzy mają takie
wymagania) powinni dbać o zjednywanie sobie ludzi im pokrewnych w przeżyGłos Pocieszenia
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waniu modlitwy czy aktywności przykościelnej. Natomiast jest w paraﬁi wielu ludzi
zaangażowanych i to jest fajne. Poza tym
wielkim plusem jest Głos Pocieszenia – że
wychodzi, że działa, że szybko reaguje w takich momentach jak śmierć o. Staszka, o.
Pietryki czy rocznica śmierci o. Wiktora.
Można w nim znaleźć dużo ciekawych rzeczy. Myślę, że warto przemyśleć sprawę stałych rubryk. Są tacy, którzy czytają naszą
paraﬁalną gazetę od deski do deski, wielu
jest jednak zabieganych i sięgają po pismo,
gdzie mają swoje stałe rubryki czy ulubionego komentatora. To warto by podkreślić
w Głosie Pocieszenia – że są stałe rubryki,
np. „Na wesoło”. Niektórzy sięgną tylko po
krzyżówkę, inni przeczytają „Paraﬁalny savoir vivre”, a jeszcze inni skupią się na kalendarium „Z jezuickiego podwórka” czy
też poszukają ciekawych treści w „Z życia
paraﬁi”.
Co udało się przez ubiegły rok zrobić w
paraﬁi?

fot. Bogdan Szyszko

– Udało mi się np. zreformować godziny
pracy kancelarii, które teraz moim zdaniem
są rozsądniejsze, szczególnie dla jezuitów.
Od adwentu, tj. od 30 listopada, ruszy nowy porządek Mszy św. w dni powszednie
– nie będzie Mszy św. o 7.15 rano, tylko będzie Msza św. wieczorem o 19.30 (już można zamawiać intencje na te godziny).
Czyli w dzień powszedni Msze św. będą
o 6.30, 8.00, 18.00 i 19.30?
– Tak. W tym nowym rozkładzie chodzi
szczególnie o tych ludzi, którzy pracują do
późna i na Eucharystię o 18.00 już nie mogą zdążyć. A poza tym rozwiązuje to nam
też inne problemy. Śniadania roratnie nie
kolidują z Mszą o 7.15, a podczas rekolekcji Msza o 19.30 umożliwi uczestnictwo w
nich pracującym do późna. No i będzie to
Msza cicha. A w święta tzw. „zniesione”, żeby już ludziom nie plątać w głowach, nie
będzie Mszy św. o 20.00 tylko o 19.30. Natomiast w niedziele zostaje tak jak do tej
pory – dopóki nie będzie windy (łatwiej
jest wózkiem zjechać do dolnego kościoła
i wyjechać z powrotem niż się pakować do
górnego) – na razie nic nie zmieniamy
Widzę, że od windy bardzo dużo zależy.
– Tak, bo jeżeli zrobimy windę 3-piętrową,
może lepiej będzie zrobić kaplicę dla małych grup i jednocześnie domową, z pomieszczenia, które jest na wysokości chóru – jest tam przejście z domu zakonnego,
i wtedy winda obsługiwałaby też i tę kaplicę. No zobaczymy. I wtedy muzeum Solidarności mogłoby też ogarnąć kaplicę św.
Stanisława Kostki. Bo nie chodzi o to, żeby
muzeum zrobić i zamknąć – ono musi być
udostępnione. Powinno być miejscem dla
ludzi, ale też oczywiście miejscem na jakieś
spotkania i to w miarę nowocześnie wyposażonym. A jak już będzie winda, trzeba
zrobić dojazd, a więc też inaczej pogrodzić
parking. Nie będzie wielkiej rewolucji, tę
część parkingu będzie się otwierało na odpowiedni czas, np. w niedzielę, czy przed
wieczorną Mszą św.
Czy jest szansa, żeby władze miejskie w
jakiś sposób się w to włączyły?
– Instytut „Pamięć i Przyszłość” – agenda w pewien sposób miejska, jest władny,
żeby nam w tym względzie pomóc i my z
nimi ciągle współpracujemy; oni prowadzą
rozmowy z ludźmi z naszej paraﬁi, którzy
kiedyś byli mocno zaangażowani w działalność opozycyjną. Mają fundusze na inwentaryzację pamiątek, katalogowanie zbiorów,
na archiwizację świadectw; my im udostępniamy nasze zasoby, nasze pomieszczenia i

naszych ludzi – to się dzieje na ich koszt.
Natomiast ewentualne muzeum, to będą
koszty paraﬁi. O europejskich funduszach
nie zapominamy, ale musimy mieć swój
projekt, swój wkład i wtedy możemy się
starać o jakieś pieniądze.
Podczas wywiadu przed prawie rokiem
wyraził Ojciec nadzieję, że uda się zdynamizować duszpasterstwo dziecięce i
młodzieżowe.
– Jeden z konkretów to to, że młodszych
ministrantów – z podstawówki, przejmuje
o. Jakub Cebula; jest problem ze studentami, trochę ich jest – część chodziła do o.
Tabisia, a część wyrosła w Magisie, chcą
być w Magisie i nie chcę ich od tego odciągać, a z drugiej strony przydałoby się, żeby
jakaś grupa studencka, może nie duszpasterstwo, bo to za duże słowo, działała. Tylko znowu jest problem, bo nie ma kogo do
nich posłać. Zabierają nam teraz o. Gęgotka, nikogo nie dostajemy w zamian, o. Mól
ma neokatechumenat i Odnowę w Duchu
Świętym, teraz jeszcze będzie ekonomem i
katechetą; o. Tomaszewski weźmie duszpasterstwo Ludzi Pracy, ma też swoje obowiązki jako prokurator misyjny. Za rok, jeśli kogoś dostaniemy, to za o. Cebulę, który
zapewne pójdzie na probację. A większej
ilości ludzi ja się nawet nie spodziewam. Mi
osobiście, ze względu na to, że przez wiele lat byłem duszpasterzem akademickim,
bardzo zależałoby na studentach i z taką
nadzieją pojechałem w tym roku do Świętej
Lipki. Trochę studentów tu mieszka, ale to
nigdy nie będzie duże duszpasterstwo, no
chyba żeby się traﬁł człowiek, który miałby
dużo czasu i organizował, ściągał tu ludzi.
Czy będziemy rozwijać ideę Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia?

– Działaniem w tym kierunku jest planowane muzeum Solidarności; chodzi o to,
żeby historię tego miejsca, też współczesną,
jak najlepiej udokumentować i jak najatrakcyjniej pokazać. Gdy przyjedzie jakaś pielgrzymka czy wycieczka, żeby mogli zobaczyć nie tylko obraz, ale też muzeum. Mam
jeszcze taki swój prywatny projekcik – w tej
chwili jestem na etapie poszukiwań zdjęć
– chciałbym w oknach zrobić takie quasiwitraże w formie nawiązującej do wnętrza
kościoła, w którym do wojny był obraz
Matki Bożej Pocieszenia we Lwowie. To
byłoby jakieś nawiązanie – z jednej strony
Matka Boska Robotników, z drugiej kawał
historii – śluby Jana Kazimierza i wezwanie
litanijne do Matki Bożej Królowej Polski.
Jak wygląda materialna kondycja paraﬁi, co ostatnio zostało zrobione?
– Ciągle w remoncie jest klatka schodowa prowadząca do kościoła, uruchomione
są wentylatory w górnym kościele, założyliśmy siatki na oknach, jest nowa lodówka w kawiarence, został zakupiony nowy
płaski mikrofon na ołtarz, są nowe świece
przy tabernakulum, została zainstalowana
kamera do transmisji obrazu do dolnego
kościoła, w wejściu do budynku można zobaczyć nowe plansze ogłoszeniowe, zostały
odnowione gabloty i płoty wokół skwerku
przed kościołem, wymienione popękane
szyby. Planując przeniesienie ciężko chorego o. Staszka na parter domu zakonnego
odremontowaliśmy pokoje na dole, zbudowaliśmy łazienki – na ten cel poszła część
pieniędzy, które uskładaliśmy. I choć, niestety, nie zdążyliśmy, cieszę się, bo to były
remonty rozwojowe. Pozwoliły nam dobrać
się do kanalizacji, wyciągnąć piony, więc teraz będzie już dużo prościej.
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Czy piknik paraﬁalny przyniósł dochód i czy warto tego rodzaju imprezy
w paraﬁi organizować?
– Przyniósł minimalny dochód, o ile dobrze pamiętam to było jakieś 200 zł. Było
dużo ludzi (podobno około 400), został
wykorzystany ogród, sporo ludzi się zaangażowało i dobrze bawiło. Myślę, że to
zintegrowało paraﬁę. Jestem bardzo zadowolony. Oczywiście pewne rzeczy można
udoskonalić, podnieść poziom. Trudno
było np. znaleźć dobre miejsce na poczytanie bajek i poezji, nie zagłuszane dźwiękami z głośnika, z którego coś innego jest
nadawane.
Jaki model proboszczowania jest Ojcu bliższy – towarzyszący inicjatywom
paraﬁalnym, czy też otwarty na pomoc
w realizacji konkretnych zadań?
– Czuję się bardziej duszpasterzem niż
administratorem i taki model mi odpowiada. W historii swojego kapłaństwa
byłem w różnych miejscach, np. pracowałem w diecezji, która ma tradycje austriackie (Nowy Sącz, diecezja tarnowska
– przyp. red.) – niektórzy proboszczowie
jeszcze teraz czuja się tam bardziej administratorami niż duszpasterzami. Bliższy
jest mi jednak model proboszcza, który
głosi kazania, prowadzi spotkania biblijne – to duża radość, że takie spotkania
udało się wprowadzić – niż taki, który
siedzi nad jakimiś projektami, z architektami czy też chodzi po urzędach. Staram
się takie rzeczy konsultować z Radą Paraﬁalną. Uczciwie przedstawiam, co jest i
tam też wysłuchuję różnych opinii.
Czyli woli Ojciec towarzyszyć inicjatywom?
– Ten pierwszy rok taki był. Wszedłem w
paraﬁę, która już pracowała, miała swoje
tradycje, takie czy inne imprezy, więc nie
chciałem narzucać swojego stylu. Tym
bardziej, że proboszcz jest się tylko jakiś czas w paraﬁi. Szczególnie nasze zakonne paraﬁe tak mają. Paraﬁanie są tu
dłużej i nie chciałbym, żeby było tak, że
jak przyjdzie nowy proboszcz, to wszystko trzeba robić od początku – to jest
bez sensu. Jeśli zmieniam coś przy ołtarzu, wystrój Kościoła, czy harmonogram
Mszy św., to jest to coś, co dotyczy każdego i chce, czy nie – musi wziąć w tym
udział, dlatego tak ważnym jest, żeby to
wcześniej skonsultować. To też wynika z
zauważania konkretnych potrzeb (patrz
– planowane zmiany w rozkładzie Mszy
św. w tygodniu).

Co wydaje się ojcu najważniejsze w
kontaktach z paraﬁanami, co robić –
wychodzić z inicjatywami, zarażać nimi ludzi, czy czekać, co ludzie powiedzą, z czym wyjdą?
– Oczywiście, że to i to. Mam swoje marzenia, które chciałbym zrealizować, ale
muszę być ostrożny i nie chcę narzucać
tego innym. Ważne, żeby słuchać ludzi,
czego potrzebują. Wracam do windy – to
nie jest tylko moje marzenie, ale potrzeba,
którą mają paraﬁanie. Z drugiej strony –
jest to taka potrzeba, która staje się moim marzeniem. Boję się, że za mało zostawiam Panu Bogu, a za bardzo chcę, żeby
było moje. Marzy mi się też zmiana wystroju kościoła, pomalowanie go, budowa
transeptu (nawa poprzeczna, nawa krzyżowa – część kościoła, nawa prostopadła do osi
kościoła, położona pomiędzy prezbiterium,
a resztą jego budynku – przyp. red.) – są
to rzeczy ważne, potrzebne, ale nie są konieczne, mogą czekać na swój czas. Natomiast winda jest dla mnie jakby punktem
honoru, choć z drugiej strony nie chciałbym, aby właśnie takim punktem była, bo
to jest potrzeba głównie paraﬁan.
Nasza paraﬁa młodnieje czy się starzeje, rośnie czy maleje?
– Bez nowych mieszkańców paraﬁa się
zmniejsza, ale tendencja ostatnio się odwróciła – przybywa chrztów, ubywa pogrzebów. No i przybywa trochę mieszkańców – powstają nowe osiedla. Z ich
poczuciem łączności z paraﬁą jest bardzo
różnie. W okolicach ul. Racławickiej i Tapicerskiej jest bardzo dużo pustostanów,
są tam ciągłe zmiany – rodziny żyją po 2
lata, wynajmują mieszkania, więc trudno
mówić o paraﬁanach stałych. Część jest
takich, że zaczynają się osiedlać rodziny z
dziećmi. Ale do kościoła mają bliżej gdzie
indziej, zwłaszcza, kiedy przemieszczają
się samochodem. Łatwiej im dojechać np.
na ul. Krzycką. Trudno cokolwiek powiedzieć o Ogrodach Grabiszyńskich przy al.
Hallera, bo jest dopiero zasiedlane i ludzie
się wprowadzają. Trochę się nam wyjaśni
na kolędzie. Wg Urzędu Statystycznego w
tym roku mamy ok. 12 700 mieszkańców,
ostatnio było o 200 więcej. Może w przyszłym roku będzie więcej, bo powstanie
osiedle Corte Verona przy Grabiszyńskiej.
Apel do paraﬁan?
– Więcej dzieci! I żeby korzystać z ogrodu,
bo jest piękny i dla wszystkich.
W imieniu Głosu Pocieszenia
rozmawiał Bogdan Szyszko
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www.deon.pl
Kochani, wczoraj o północy (18
września – przyp. redakcji) urodziło
się nam, jezuitom, nowe dziecko!!! :-).
Jest śliczne i na
razie bardzo
maleńkie i kruche, ale ufamy,
że będzie szybko rosnąć. Ma
na imię www.
deon.pl i tam
właśnie można
je oglądać i nim się zachwycać. Póki
co, karmi się głownie „kliknięciami”, a
ponieważ, jak każde maleństwo musi
być bardzo regularnie odżywiane dlatego bardzo Was proszę byście pomagali
nam je karmić (ustawcie to jako stronę
startową, zaglądajcie tam często itd.)
i rozwijać. Jest bardzo mądre i inteligentne (wychowywane przez jezuitów!)
dlatego zrozumie wszystkie uwagi i propozycje (jeśli byście takowe mieli), które
mu napiszecie. Jest maleńkie i zanim
podrośnie (reklamy) to bardzo potrzebuje naszej czułości i miłości, więc rozpropagujcie wieść o jego narodzinach
wśród znajomych, rodzin i przyjaciół.
Niech otoczone wielką życzliwością rośnie nam ad maiorem dei gloriam! Natomiast dziękując Panu Bogu za jego
narodziny mówimy głośno wobec Was:
deon gratias! :-) Cieszcie się razem z
nami!
P.S.
A tak na poważnie to jeśli ktoś z Was
ma dość czerwieni Wyborczej, bluzgów
na Onecie i chętnie by poczytał prawdziwe wiadomości o życiu i Kościele, a
jednocześnie chciałby wiedzieć „co tam
Panie w polityce...” i sporcie oraz jak
dobrze zjeść i wypocząć, stworzyć własne społeczności i nie bać się na kogo się
traﬁ – to zapraszamy do nas!
Skoro franciszkanie wzięli telewizję,
a redemptoryści radio, to my nie mieliśmy innego wyjścia. Nam został internet. Pomóżcie nam, byśmy używając
go potraﬁli dobrze służyć Wam i Panu
Bogu.
WOJCIECH ZIÓŁEK SJ

Z AKCJĄ KATOLICKĄ NA JASNEJ GÓRZE

Krzysztof Włodarczyk

W obronie życia

W Częstochowie na Jasnej Górze zgromadzili się 27 czerwca członkowie Akcji Katolickiej z całej Polski. W tegorocznej 14. pielgrzymce tego środowiska, wzięło udział około 6 tys. osób, w tym 6 osób z
naszej paraﬁi.
w karetce pogotowia, która zabrała mnie
z pracy, gdy dopadła mnie choroba. Poza tym, jak każdy, i ja mam trochę osobistych spraw i problemów życiowych, które na Jasnej Górze powierzam Maryi, a
stąd wracam zawsze jakiś mocniejszy, naładowany, pełen nadziei i optymizmu.
Drugi wymiar mojej pielgrzymki to
pragnienie szerszego spojrzenia na działalność Akcji Katolickiej w Polsce okiem
dziennikarza. Akcja Katolicka to organizacja zrzeszająca świeckich katolików,
której zręby tworzyły się od końca XIX w.
a jej właściwym założycielem był Pius XI,

fot. archiwum Głosu Pocieszenia

W koncelebrowanej Mszy św. na jasnogórskich wałach, której przewodniczył
metropolita warszawski abp Kazimierz
Nycz uczestniczył również krajowy asystent i duszpasterz Akcji Katolickiej – bp
Mariusz Leszczyński. Od częstochowskiej katedry na Jasną Górę ulicami miasta przeszła długa procesja pielgrzymów.
Wśród licznych transparentów i sztandarów były widoczne i nasze, z archidiecezji
wrocławskiej.
W mszalnej homilii abp Nycz powiedział m.in. iż „wiara i tylko wiara jest i
może być podstawą wszelkiego apostolstwa w kościele (...). Źródłem całej działalności apostolskiej Kościoła jest wiara w
Chrystusa.” Metropolita warszawski wezwał ponadto członków Akcji Katolickiej
do działania apostolskiego na rzecz obrony życia i do przeciwstawienia się sprzecznemu z nauką Kościoła powoływaniu życia metodą in vitro.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu i Rady Krajowej Akcji
Katolickiej (Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej z Wrocławia reprezentował
m.in. inż. Eugeniusz Kaźmierczak),
wśród nich Prezes Zarządu Halina Szydełko i Konrad Głębocki – członek Sekretariatu Międzynarodowego Forum
Akcji Katolickiej. Przedstawiciele Forum
skierowali do pielgrzymów list z wyrazami jedności z przedstawicielami Akcji
Katolickiej z całego świata. Przypomniano również, że to Polska w przyszłym roku będzie gospodarzem VI Europejskiego Spotkania Międzynarodowego Forum
Akcji Katolickiej, które ma się odbyć w
dniach 6-9 maja.
Dla mnie osobiście pielgrzymka ta miała podwójny wymiar – osobisty i społeczny. Po pierwsze – byłem dziękować Bogu i Matce Najświętszej za uratowanie mi
życia w ubiegłym roku i powrót do zdrowia. To Jej zdążyłem oddać się w opiekę

który w 1928 r. uczynił z niej organizację ogólnokościelną, określając jej cele religijne i społeczno-polityczne. Za główny
swój cel AK uważała wprowadzenie zasad chrześcijańskich do życia społecznego
w Europie. W II Rzeczpospolitej działała w latach 1926-39. Ogromną szkodę i
zniszczenie organizacji w Polsce przyniosły pospołu – faszyzm i komunizm. W
wolnej Polsce struktury Akcji Katolickiej
zaczęły się oﬁcjalnie odradzać dopiero w
1993 r. To, co zobaczyłem na Jasnej Gó-

rze i usłyszałem od innych może napawać
małym optymizmem – wśród obecnych
widziałem wielu ludzi młodych, którzy są
nadzieją tego ruchu (dla przykładu – nowopowstałą organizację Akcji Katolickiej
przy kościele św. Kazimierza na Psim Polu
we Wrocławiu reprezentowała dwudziestoparoletnia p. Małgorzata – menadżer
jednego z dużych banków).
W dniu pielgrzymki od wyjazdu spod
wrocławskiej katedry do samej Częstochowy padał deszcz. Zachęceni przez
jednego z pielgrzymów wspomnieniem
podobnych okoliczności, wspólnie pomodliliśmy się do Pana Boga, za przyczyną bł. Anieli Salawy, wyniesionej na
ołtarze w 1991 r. przez Jana Pawła II mistyczki, która w życiu codziennym była
prostą sumienną gosposią, o dobrą pogodę podczas naszego pobytu. Z jakim
rezultatem? Pozytywnym oczywiście –
przed rozpoczęciem uroczystości na Jasnej Górze przestało padać. Niebo rozjaśniło się na 2 godz. Po Mszy św. zaczęło
znów padać. Czyżby jakieś przesłanie dla
Akcji Katolickiej na przyszłość?
I na koniec osobista reﬂeksja związana z Violettą Villas, z którą udało mi się
porozmawiać (jako dziennikarzowi prasy katolickiej – z innymi wyraźnie trudniej jej rozmawiać) pod jasnogórskim
szczytem, gdzie sprzedawała własne płyty. Dochód z ich sprzedaży przeznaczyła
na sﬁnansowanie ołtarza wykonanego w
pracowni artystycznej Mariusza Drapikowskiego, który znajduje się w Jerozolimie, w kaplicy IV stacji Drogi Krzyżowej.
W trakcie rozmowy była uśmiechnięta i
otwarta na rozmowę, pozwoliła zrobić
sobie zdjęcie. Zrozumiałem, że mam do
czynienia z zupełnie normalną i zrównoważoną osobą, której dziennikarze, przez
tendencyjność osądów wyrządzili dużo
krzywdy (tygodnik Angora z 9 sierpnia
2009 r. zamieścił drwiący w przekazie
artykuł o sprzedaży przez p. Villas płyt
pod Jasną Górą, nie zaznaczając ani słowem na jaki cel przeznaczony jest dochód
z ich sprzedaży i tym samym wypaczając
szczytną ideę tego działania. Chyba warto kolegom dziennikarzom przypomnieć,
że podawanie do publicznej wiadomości
tzw. półprawd to mało powiedzieć – niesolidność dziennikarska, to cyniczne wypaczanie prawdy.
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PIELGRZYMKA DO HISZPANII I FRANCJI

Śladami o. Ignacego
„Jesień idzie, nie ma na to rady”. Gdy dni coraz krótsze i słoneczne
promienie nie nazbyt chętnie grzeją warto zerknąć na wakacyjne
fotograﬁe, trochę powspominać, by znów rozkoszować się minioną
chwilą.
Czasem miło jest opowiedzieć innym o
tym co się widziało, co przeżyło.
Tego lata było mi dane odwiedzić miejsca niezwykłe, piękne lub piękne na swój
sposób. Także te dla katolików szczególnie ważne. A że były wśród nich i te specjalne, wyjątkowo bliskie sercu bo „jezuickie”, pozwolę sobie podzielić się z
Państwem odrobiną swoich wspomnień.
Pielgrzymkową przygodę rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy naszych ojców
jezuitów sobotniego czerwcowego popołudnia. Z Bożym błogosławieństwem zasiedliśmy w nader niepielgrzymkowym,
gdyż wyjątkowo wygodnym autokarze,
który bądź co bądź szykował się do pokonania w ciągu dwóch tygodni, ładnych
kilku tysięcy kilometrów. Jako transport,
czasem sypialnia, jadalnia, rozmównica,
żywa estrada, dom modlitwy, obwoźne
kino etc.
Po nocy przespanej w autokarze porannym słońcem, upragnioną kawą i cukierniami pełnymi świeżych croissantów
powitało nas urokliwe francuskie miasteczko Cluny. Ruiny monumentalnego

Paray-le-Monial

opactwa benedyktynów, największego
niegdyś kościoła, wspominały geniusz
budowniczych wznoszących setki lat temu Dom Boży. Uświadamiały niestety
również, nader namacalnie, spustoszenie
jakiego dokonała rewolucja francuska.
Odtąd z dziełem rewolucyjnej walki przeciw duszom spotykać mieliśmy się jeszcze
wielokrotnie.
Paray-le-Monial – pierwszy hotelowy
nocleg i pierwsze prawdziwie francuskie
jedzenie.
W niepozornej kaplicy klasztoru sióstr
wizytek, gdzie siostrze Małgorzacie Marii Alacoque objawił się Pan Jezus nakazując kult Swojego Najświętszego Serca,
mieliśmy okazję dwukrotnie uczestniczyć
w Mszy św. W miasteczku traﬁliśmy także na procesję z Najświętszym Sakramentem, nieco odmienną od polskich.
Za szybami autokaru przemyka Lyon,
pachnąca lawendą Prowansja zaprasza do
Avignon. Tu w XIV w. rezydowało siedmiu kolejnych papieży, gdyż Rzym nie
był im wówczas przyjazny. W słońcu odbijającym się od wszechobecnego kamie-

Barcelona

Montserrat
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nia, przyglądamy się potężnemu Pałacowi Papieskiemu, wstępujemy do katedry
Notre-Dame-des-Doms. Z ogrodów na
wzgórzu roztacza się malowniczy widok
na szeroką wstęgę Rodanu. Wiatr plącze
włosy, a my miast tańczyć na moście w
Avignon, spoglądamy nań z góry.
Przed wieczorem mijamy symboliczną
bramę do Katalonii, choć to Francja jeszcze. Z przodu Pireneje. W Lloret de Mar,
na Costa Brava można się rozpakować –
trzy noclegi.
Msza w krypcie barcelońskiej katedry,
przed grobem 13-letniej męczennicy za
wiarę, daje do myślenia.
Stolica Kataloni to dla mnie przede
wszystkim Gaudi. Sagrada Familia cudowne przeniesienie dziecięcych fantazji
nadmorskich zamków na piasku w realny świat dorosłego człowieka. Realizacja budowanej od dziesięcioleci świątyni,
pod którą kamień węgielny wmurowano
w 1882 r., zdaje się zmierzać ku szczęśliwemu ﬁnałowi. Może jeszcze jakieś dziesięć, dwadzieścia lat. Naprawdę warto
poczekać.
Barcelona, szalony od kolorów i wzorów Park Guell, La Rambla – taka nasza
Świdnicka w hiszpańskim wymiarze i
nastroju. Targ z mięskiem wprawdzie bez
skóry, ale za to z patrzącymi w nas szklistymi jeszcze oczkami, frutas del mar, tak
świeże, że żywe. A wieczorem na plaży w
Lloret szaleństwo sztucznych ogni i zabaw świętojańskiej nocy.
Krętymi drogami pod górę nasz autokar wspina się w kierunku Montserrat,
zbliżamy się do miejsc związanych z ży-

Rzeźby św. Ignacego w jego rodzinnej miejscowości Loyoli

ciem św. Ignacego. Tu wśród potężnych
skał wznosi się przepiękny klasztor benedyktynów. Przed Mszą św. wnętrze
świątyni wypełniają anielskie głosy chłopięcego chóru. Stąd Ignacy miał pielgrzymować dalej. Ponoć aby przeczekać aż
przejdą tłumy zatrzymał się w Manresie,
zatrzymał się i został tam przez jedenaście
miesięcy. W Manresie zatrzymał się też
czas, chyba bardzo dawno temu. Widzieliśmy z zewnątrz grotę, w której mieszkał
Ignacy, widzieliśmy ogromny kościół, do
którego przylega, widzieliśmy katedrę.
Chcieliśmy wejść – zamknięte. Widzieliśmy biedę, wchodzić nie chcieliśmy.
Opuszczamy wybrzeże Morza Śródziemnego, wyruszamy w kierunku Atlantyku. Krajobraz się zmienia. Coraz mniej
przyjaźnie, sucho, płasko, szarawo. Tym

Lourdes

milsze zaskoczenie Saragossą. Ciekawa
architektura, place z ogromnymi zbiornikami wodnymi, ciekawymi wodospadami. Modlimy się przed ﬁgurą Czarnej
Madonny w bazylice del Pilar. Dech zapiera wnętrze katedry, myślę, że najpiękniejszej jaką dotąd widziałam.
Stąd do Pampeluny gdzie został ranny
Ignacy, a ten dramat, dał początek jego
drodze do świętości. Dziś jest to miejscowość, w której ludzka próżność i żądza
krwi spotykają się z nieszczęściem zamęczanych zwierząt. Komu i czym byki tak
się naraziły? Centralne ulice w przebudowie, budynki oplecione mnóstwem zwisających rur, rureczek. A kościół św. Ignacego? Jest, werbistów. Uciekajmy stąd.
Coś na osłodę, taka ignacjańska perełeczka. Loyola, kościół i rodzinny dom

Paryż

Ignacego. Świetnie utrzymany, z oprowadzającym po pomieszczeniach nagranym
ciepłym polskim głosem. Z plastycznym przedstawieniem historii z życia
pierwszych jezuitów. I z pierwszym i jedynym rozpoznanym na naszym szlaku
żywym jezuitą. Maleńkim braciszkiem
zakonnym.
Lourdes, wieczorna procesja ze światłami, tysiące rozmodlonych osób. Różne
języki i kolory skóry. Niespotykane mnóstwo nieszczęścia w ludzkich ciałach, ze
szczęśliwymi twarzami, pełnymi nadziei.
Tu nikt nie musi walczyć o równouprawnienie niepełnosprawnych, tu oni mają pierwszeństwo. Tłumy wolontariuszy
starają się aby mogli poczuć miłość bliźniego i Łaskę Boga.
Przy potężnej świątyni, zwyczajna,

Trevir
Głos Pocieszenia
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Piesza Pielgrzymka Wrocławska 2009
„W trosce o życie” – pod takim hasłem wyruszyła tegoroczna XXIX Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Do Częstochowy w piętnastu grupach wędrowało około 2500 pątników. Grupę XVI tworzyli pielgrzymi duchowi, czyli ci, którzy ze względu na sytuację życiową lub stan zdrowia nie
mogli wybrać się w drogę.
Wśród pątników byli też i nasi paraﬁanie. Na pierwszym etapie Wrocław –
Trzebnica można było dostrzec około dwunastu osób, a na ostatnim, w dniu
wejścia na Jasną Górę – siedem; jedna siostra pełniła posługę w „Lazarusie”

Avignon

niezwykła Grota. W basenach, kranach,
zwyczajna, a niezwykła woda. Nalewana
z ufnością do kanistrów, butli, buteleczek
wędruje na cały świat. Wiara, rozmyślanie, zadziwienie. Nieopodal dosyć ostra
droga pod górę prowadzi do przepięknych
stacji Drogi Krzyżowej. Realizm scen i
postaci bardzo pomaga w modlitwie.
W miasteczku zwykły młyn, rodzinny
dom św. Bernadetty, wspomnienie niezwykłego ubóstwa, zwykłej dziewczynki,
którą Bóg obdarzył możliwością niezwykłych spotkań ze swa Matką. Dziś doskonale zachowane ciało Świętej spoczywa w przezroczystej trumnie w klasztorze
w Nevers, gdzie także mieliśmy okazję
uczestniczenia we Mszy św.
Paryż to jeden z ostatnich etapów naszego wyjazdu. Tu oczywiście zestaw
obowiązkowy. Tak ogromny z bliska Łuk
Triumfalny, czy potężna Katedra Notre
-Dame, z wysokości koronkowej wieży
Eiﬄa, pozostają gdzieś hen w dole. Pyszny w swym bogactwie, ociekający złotem
Wersal. Panteon – jedna z wielu katolickich oﬁar rewolucji państwowo laickiej
Francji. Ale i wzgórze Montmartre, gdzie
wśród tłumów hałaśliwej młodzieży ostała się tak ważna dla historii jezuitów, bazylika Sacre Coeur. Jeszcze wiele innych
ciekawych miejsc i cudnie romantyczny
rejs statkiem po Sekwanie, skąd nigdzie
nie trzeba się spieszyć. Oczywiście Luwr,
Musee d’Orsay, których namiastka zwiedzania zaostrzyła nam tylko apetyt by
wrócić tu na dłużej, dłużej się napatrzeć,
dłużej pobyć w miejscach niezapomnianych, wypić kawę na Montmartre.
Wyjazd nieuchronnie zbliżał się ku końcowi. A po powrocie? Odespać, wspominać, oglądać zdjęcia i marzyć o powrocie
do pięknych miejsc. :-)
Zoﬁa Nowicka

czyli służbie medycznej. Duchowo pielgrzymowało około 50 osób.
Rzeczywista ilość pątników z naszej paraﬁi może się nieco różnić od podanej,
ponieważ byliśmy rozproszeni w różnych grupach. Pomimo zorganizowania w
naszym kościele w czerwcu i lipcu spotkań oraz zapisów nie udało się w tym
roku stworzyć wspólnoty paraﬁalnej wewnątrz jednej grupy pielgrzymkowej.
Ogromnie dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierali nas swoją modlitwą,
ale pamiętali też, że nie samym duchem pielgrzym żyje i dostarczyli na trasę
przepyszne domowe jedzenie.
IK

Pielgrzymowanie inaczej
Początek wakacji przypomina o pielgrzymce, wracają pielgrzymkowe wspomnienia, modlitwy, momenty szczególne.
Choć serce się rwie, by znów pójść
wiem, że w tym roku trzeba wybrać inną
formę tej drogi: pozostanie w domu i czuwanie w modlitwie i przy radiowym odbiorniku o godzinie 13 i 20.30, bo wtedy
wrocławskie Katolickie Radio „Rodzina”
umożliwi wysłuchanie konferencji Orzecha i zapozna z tym, co się działo na trasie. To wiele, prawie jakby się tam było,
ale czegoś brak. Z pewnością Sióstr i Braci Pielgrzymów obok, widoku „węży ludzi
idących”, atmosfery – najczęściej życzliwości – idących i tych, których się mija, trzymania „kabelka”, śpiewów modlitewnych – tych z gitarą – i godziny ciszy,
zwłaszcza gdy Najświętszy Sakrament
niesiony na feretronie jest tak blisko, oraz
intencji modlitewnych... I codzienny wieczorny apel jest inny...
To inna pielgrzymka, ale przecież też
„idę” sercem, kiedy tą wędrówką jest coGłos Pocieszenia
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dzienna wieczorna Msza św. w paraﬁalnym kościele i dziesiątek różańca oraz
inna wspólna modlitwa jako wyraz solidarności z tymi, którzy oﬁarują i za nas
pielgrzymi trud – bolące nogi, pęcherze,
intencje... Wracają w ciągu dnia obrazy z ubiegłorocznej pielgrzymki i tych
poprzednich.
Dziękuję Panu i ludziom, że można i
tak pielgrzymować – może to sposób już
do końca moich dni? I wielka radość, kiedy Pani Halina – także z grupy XVI –
zaproponowała wyjazd samochodem do
Częstochowy w dniu, kiedy nasi pielgrzymi będą przed obliczem Czarnej Madonny. Więc jednak byłam! Razem z tymi, którzy trud pielgrzymowania złożyli
u Tronu Królowej, bo niezbadane są Boże
plany...
(g.)

XXIX PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA NA JASNĄ GÓRĘ

Rekolekcje w drodze
osiągnąć coś, co w dzieciństwie wydawało mi się niemal nierealne. Szczególny podziw budziły osoby w podeszłym
wieku (wśród pielgrzymów były zarówno
dzieci, które nie skończyły jeszcze roku,
jak i osiemdziesięciolatkowie).
W rzeczywistości podczas wędrowania nie było czasu na myślenie o zmęczeniu, gdyż całą drogę zajmował śpiew
przy wtórze gitary lub modlitwa. Konferencje i homilie ks. Stanisława Orzechowskiego vel Orzecha (Głównego
Przewodnika) były bardzo interesujące.
Głównym tematem była troska o życie
w różnych jego wymiarach. W przedostatni dzień można było złożyć podczas
Mszy św. deklarację duchowej adopcji
dziecka poczętego (taką samą, jak składała część naszych paraﬁan) lub deklarację trzeźwości.
Pielgrzymka składa się ponadto z wielu drobnych, niepozornych momentów,
w których odczuwa się Bożą obecność.
Myślę, że każdy przeżywał to na swój
sposób, ale dla mnie takimi momentami były uśmiech i serdeczność ludzi, których spotykaliśmy na trasie, słowa Ewangelii podczas polowej Mszy św., które tak

fot. Bogdan Szyszko

Muszę przyznać, że moja modlitwa
niesiona za wstawiennictwem Czarnej
Madonny była jakby głębsza. Myślę, że
już sam wysiłek ﬁzyczny jest w stanie
zacieśnić relacje między Matką Bożą a
wiernym. Fizyczny trud pielgrzymowania jednak tylko w małej cząstce odpowiada za to zbliżenie. Ważniejsza wydaje
się duchowa tego strona.
Nie da się w relacji (szczególnie tak
krótkiej jak ta) oddać pełni wrażeń z
rekolekcji w drodze. Każdy – na miarę
możliwości – powinien to przeżyć, nie
dlatego, że ktoś tak nakazuje (w przeciwieństwie do chrześcijan, muzułmanie
mają nakazane odbyć chociaż raz w życiu pielgrzymkę do Mekki), ale dlatego
że naprawdę warto. Postaram się w kilku
słowach zachęcić Czytelników do udziału w przyszłorocznej jubileuszowej XXX
Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej.
Jako osoba, która po raz pierwszy
uczestniczyła w pieszej pielgrzymce,
przeżyłem wielkie zaskoczenie już na
pierwszym postoju za Wrocławiem, gdy
patrzyłem na tłum ludzi odpoczywających na polanie. Nie bardzo dowierzałem, że tak dużo pielgrzymów ma zamiar

fot. archiwum GP

Kilkakrotnie odwiedzałem już w przeszłości klasztor na Jasnej Górze, ale zawsze byłem tam samochodem lub autokarem. Tym razem
w Kaplicy Cudownego Obrazu zjawiłem się po ponad 200-kilometrowej wędrówce, w ramach XXIX Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.
bardzo odpowiadały naszej sytuacji (np.
„A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że
nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów,
wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum
i tam szukali Jezusa.” – J 6,24), stający co
jakiś czas przed oczami wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej jako celu wędrówki, ale chyba w największym stopniu – piękny pielgrzymkowy zwyczaj
przyklękania na dłuższą chwilę przed zasadniczo każdym kościołem, który mijaliśmy (towarzyszył temu śpiew adoracji).
Nie można też pominąć poczucia jedności w wierze oraz niezwykłej więzi i
wspólnoty, jaka się zawiązywała między
uczestnikami wspólnej drogi. Kto chciał,
mógł w czasie trasy podzielić się świadectwem z przeżywania pielgrzymki lub
zaprosić do udziału w swoim ruchu lub
stowarzyszeniu. Skorzystałem z tej okazji i w swojej grupie XII – „Wawrzyny”,
opowiedziałem o Ruchu Solidarności z
Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, do
którego należę.
Sporym zainteresowaniem cieszył się
turniej piłkarski między poszczególnymi
grupami. Mecze odbywały się chyba codziennie. Doprawdy podziwiałem chłopaków, którzy po tylu kilometrach jeszcze mieli siłę grać. Ja ograniczyłem się do
kilkukrotnego zatańczenia – szczególnie
przypadł mi do gustu taniec belgijski.
Pogoda dopisywała, choć zapowiadała
się fatalnie: pierwszej nocy burza, a nazajutrz ulewa; ale potem wszystko się unormowało i nie było ani deszczowo, ani za
zimno, ani za gorąco. Chciałbym podziękować duchowym pielgrzymom z naszej
paraﬁi za wsparcie modlitewne. My też o
Was pamiętaliśmy. Najbliższa okazja do
pielgrzymowania będzie już 17 października – do św. Jadwigi, patronki Śląska –
do Trzebnicy. Zachęcam gorąco!
Konrad Czernichowski
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ks. Jan Ożóg SJ

Czy ksiądz może być człowiekiem?

Wyczytałem niedawno, że 30 czerwca w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogiczno-Filozoﬁcznej Ignatianum, odbyło się posiedzenie
Szkoły Formatorów, na którym próbowano odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak wielu kapłanów porzuca stan kapłański.
stanie się w najlepszym razie poprawnym
urzędnikiem pozornie dla Pana Boga, a w
rzeczywistości dla siebie samego, chociaż
sam też z tego nie będzie miał żadnych
konkretnych korzyści, i to nawet na tym
świecie. A stąd prosta droga ucieczki się
otwiera, bo albo stanowisko urzędnika
przestaje się podobać, a nawet się nudzi,
jeżeli się nie ma nadziei na jakiś konkretny awans, a tak najczęściej przecież bywa;
albo w urzędzie pojawi się jakieś urocze

rys. ks. Krzysztof Mądel SJ

W komunikacie z tego posiedzenia wymieniono wiele – prawdziwych zresztą
– powodów tych bardzo smutnych wydarzeń i decyzji takich jak: utrata wiary,
emocjonalna i psychiczna niedojrzałość,
rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością oraz poczucie osamotnienia
i trudności w relacjach z przełożonymi.
Te same zresztą powody istniały u podstaw odejść kapłanów wtedy, kiedy jeszcze do formacji seminaryjnej głęboka
psychologia nie miała dostępu.
Zastanowiło mnie jednak dlaczego nie znalazł się tam powód
– wg mnie najważniejszy – albo
reporter go nie wymienił (co by
zresztą świadczyło o jego bezgranicznej niekompetencji w tych
sprawach). Tym pominiętym
powodem jest osłabienie lub nawet całkowita utrata głębokiej
więzi z Panem Bogiem wskutek zaniedbania lub pełnego zaniechania osobistej modlitwy. I
umówmy się od razu, że to niekoniecznie oznacza utratę wiary, zawsze natomiast oznaczało
i dotąd oznacza bardzo niebezpieczny stan duszy, zwany w –
dawnej przynajmniej – ascetyce
oziębłością.
Wynika z tego prawda prosta
i dobrze wszystkim znana: jeżeli
ksiądz chce być księdzem z prawdziwego zdarzenia, musi być
człowiekiem modlitwy. Mam
na myśli nie tylko odmawianie modlitw
brewiarzowych czy różańca, bo może się
i tak zdarzyć, że to już nie jest modlitwa.
Ksiądz jako człowiek modlitwy powinien umieć z Panem Bogiem gaworzyć o
wszystkim, nawet o tym, że mu się już naprawdę nic robić nie chce i że całkiem nie
wie, dlaczego tak jest. Jest to warunek tak
niezbędny, że jeżeli go kapłan nie spełni,

długowłose stworzenie, z którym można
pięknie dzielić resztę życia, albo wreszcie lepiej uciekać przed biskupem, który
jest albo wydaje się być satrapą, a nie dobrym ojcem lub przynajmniej przyzwoitym wujkiem. Reszta jest już jasna. Zaginął w tym wszystkim i przestał się już
wyraźnie jawić w życiu kapłana Ktoś, kto
jest w kapłaństwie naprawdę Istotny, JeGłos Pocieszenia
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den Jedyny i Niezawodny, przestał być
dla życia swego sługi oparciem albo – jak
pięknie pisze Psalmista – bezpieczną Skałą Schronienia.
Dlaczego? W tym roku minęło pięćdziesiąt lat mojego kapłaństwa i tę rocznicę uroczyście obchodziłem w mojej
rodzinnej, wiejskiej zresztą, paraﬁi. Przygotowałem na tę uroczystość okolicznościowe obrazki z napisem, który na
szczęście jeszcze przed Mszą Świętą jubileuszową wywołał szczere zdumienie kilku moich kolegów-kapłanów wywodzących się także z tamtej paraﬁi: „Zabrałem
cię z pastwiska”. Pod koniec Mszy Świętej zabrałem głos, bo wypadało podziękować, a przy sposobności wyjaśniłem, co miałem na myśli, kiedy
wybierałem ten napis: „To prawda, że wyszedłem spośród was,
nie oznacza to jednak, że mnie
wśród was już nie ma; ponieważ
wyrosłem wśród was, jestem dokładnie taki sam jak wy, takie
same mam wady i dokładnie takie same zalety, jakie mieli wasi
ojcowie, dziadowie i jakie macie
wy wszyscy”.
Wydaje mi się, że w tej chwili – zwłaszcza w Roku Kapłańskim – warto na to zwrócić
szczególną uwagę, że kapłan
najczęściej będzie taki, jakie było środowisko, w którym spędził
dzieciństwo i wczesną młodość,
czyli jego rodzina przede wszystkim i najbliższe otoczenie.
A jakie jest to środowisko teraz
w świecie, a także w Polsce? Prawie czterdzieści lat temu chodziłem po kolędzie po naszej paraﬁi.
W którymś mieszkaniu zaskoczeni paraﬁanie zaczęli szukać krzyża, no bo przecież jakże to – kolęda bez krzyża? Dość
długo czekałem na odnalezienie zguby,
ale po kilku minutach się znalazła: krzyż
był w najniższej szuﬂadzie bieliźniarki,
przykryty brudną bielizną. I wtedy właśnie wpadła mi do głowy myśl, która mnie
ciągle jeszcze prześladuje: jeżeli krzyż jest

żywy jeszcze i cierpiący straszliwe męki
konania. Już nic nie mówi, bo powiedział
wszystko, już się nie uśmiecha, bo na
uśmiech ból Mu nie pozwala, spogląda
tylko na równie cierpiącego powołanego
przez siebie kapłana z taką życzliwością,
że kto odczuł na sobie to Jego spojrzenie,
już go zapomnieć nie zdoła. Czy uda się
wtedy zapomnieć o swoich kłopotach
i cierpieniach wewnętrznych, a także o
rozterkach duchowych? Chyba nie, ale
znieść je łatwiej można i rozwiązać. Czy

da się żyć bez grzechu? Z pewnością też
nie, ale w Jego obmytych łzami cierpienia
oczach można łatwo znaleźć przebaczenie
i siły do powrotu.
Toteż w Roku Kapłańskim modlić się
powinniśmy nie tylko o dobre powołania
kapłańskie i zakonne, ale także o to, by
wszyscy powołani zrozumieli, że dojrzewa
się wewnętrznie przez całe życie pod warunkiem, że się ciągle stoi w zasięgu spojrzenia Jezusa umierającego na Krzyżu.

Złap zasięg!
Tegoroczne Ignacjańskie Dni Młodzieży w Starej Wsi (27.07.–1.08.2009
r.) odbyły się pod hasłem „Złap zasięg!”
i miały na celu uświadomienie uczestnikom, że tak naprawdę istotne w życiu
jest bycie w kontakcie z Panem Bogiem,
czyli życie w JEGO zasięgu.
Dnia pierwszego odbyła się uroczysta, otwierająca IDM-y Eucharystia,
po której nastąpił tzw. koncert otwarcia, na którym hucznie zagrała grupa
„Porozumienie”.
W dzień drugi, rozpoczęły się rozmaite warsztaty dla uczestników, ale
dla naszej paraﬁalnej, ponad 50-osobowej grupy był szczególny ze względu na
inne wydarzenie – wieczór owego dnia
poświęcony był jednemu z założycieli
MAGIS-u, śp. o. Stanisławowi Tabisiowi SJ – ważnej i barwnej postaci nie tylko dla nas, wrocławskiej młodzieży, ale
też dla całej wspólnoty MAGIS.
Uroczystość przygotowana przez nas
– wychowanków Ojca – odbyła się w
bazylice.
Był to czas reﬂeksji i zatrzymania się
przy Jego osobie. Wyświetlona została prezentacja przybliżająca wszystkim
Ojca Staszka. Dawaliśmy też świade-

ctwa z jakże ważnej i cennej obecności Ojca w naszym życiu. Na koniec
odśpiewaliśmy piosenkę, złożoną z
Jego słów i głównych przesłań. Wieczór poświęcony o. Tabisiowi zakończył zespół „Izaiash” ze znanym i lubianym ojcem Wojtkiem Kowalskim
na czele.
Kolejne dni, oprócz standardowych punktów planu, obﬁtowały w
różne atrakcje, takie jak, np. poruszające nabożeństwo prowadzone przez
nowicjuszy, Freestyle, czyli czas dla
ludzi z talentem (aktorskim, tanecznym, wokalnym etc.) oraz, przedostatniego dnia, występ ﬁnałowy
„Stróżów Poranka”, którzy nie tyle
dali koncert, co modlili się śpiewem
razem z nami wszystkimi.
Dnia ostatniego odbyła się Msza
kończąca VI IDM-y. Później już tylko łzy, bo musimy się żegnać z ludźmi, z którymi spędziliśmy tak wspaniały czas, a połączyła nas Wiara.
Dlatego VI Ignacjańskie Dni Młodzieży w Starej Wsi uważamy za
udane!
Pozdrawiamy!
Kasia Kuras i Paweł Chorążewski

fot. archiwum MAGIS

fot. Kasia Kuras

w najniższej szuﬂadzie mojej bieliźniarki, to gdzie jest Pan Bóg w moim osobistym życiu? I kiedy z czasem zacząłem
się osobiście spotykać z problemami, jakie przeżywa wielu kapłanów młodszych
ode mnie, uświadomiłem sobie tę smutną
prawdę, że to, co się w psychologii nazywa niedojrzałością psychiczną, trzeba w
tej sprawie odłożyć na bardzo daleki plan,
chociaż taka dojrzałość jest niesłychanie
ważna. Trzeba mówić, że już nasze katolickie niby-rodziny są całkowicie niedojrzałe religijnie, bywa nawet, że ta ich niedojrzałość jest niedojrzałością niemowlęcia
w kilka chwil po urodzeniu: to rodzice
niemowlęcia coś tam o Panu Bogu wiedzą, a samo niemowlę zdaje sobie pewnie
sprawę tylko z tego, że tuż obok niego jest
ktoś bardzo mu bliski i bardzo je kochający. Otóż trzeba nam sobie zdawać sprawę z tego, że obecnie zazwyczaj z takich
właśnie niedojrzałych religijnie rodzin, w
których krzyż się znajduje w bieliźniarce,
a Pan Bóg daleko, daleko na marginesie,
wywodzą się współcześni kandydaci do
kapłaństwa. I żeby było weselej, najczęściej są to powołania naprawdę prawdziwe,
a marnieją nie dlatego, że ci chłopcy są
lub nie są dojrzali psychicznie, bo w darze powołania Pan Bóg ich niedojrzałość
zawsze może wypełnić, byle by tylko otwarli serca na to wypełnienie; nie dlatego
też, że przełożony jest taki lub inny, bo
on też jest człowiekiem i niejako ma prawo być inny; nie dlatego też, że jest rozdźwięk między tym, czego młody człowiek oczekiwał po swoim kapłaństwie,
a tym, co odnalazł, bo to już Apostołowie przeżywali i jeden z nich chyba także
dlatego odszedł; nie dlatego wreszcie, że
jak to oględnie nieco wyżej powiedziałem
pojawiło się w jego życiu jakieś urocze
długowłose stworzenie, bo świat zawsze
się składał z mężczyzn i kobiet, a małżeństwo także dla księdza jest nie tylko dobrem, ale i świętością, bo przecież on sam
życie zazwyczaj zawdzięcza temu, że jego
rodzice związali się tym sakramentem.
Jeżeli tak, to dlaczego te powołania tak
marnieją? Moim zdaniem prawdziwy
powód jest tylko jeden: tym chłopcom,
najczęściej bez ich winy niedojrzałym religijnie, bo tak niedojrzałe były już ich rodziny, nikt nie podpowiedział, że powinni nieustannie patrzeć tam, gdzie patrzą
wszyscy dobrzy ludzie: na Krzyż na Golgocie, na którym wisi Jezus z Nazaretu,
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środowiska lokalnego (jest m.in. czynnym redaktorem gazety paraﬁalnej przy
paraﬁi św. Faustyny na Biskupinie). Panie
Romualdzie, gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów i jak najmniej kłopotów (zwłaszcza z synem).

W ogrodzie paraﬁalnym 7 lipca odbyło się spotkanie wrocławskiego oddziału
Związku Piłsudczyków. Na spotkaniu
podsumowano pracę Oddziału w minionym roku i dyskutowano o przygotowaniach do uroczystości poświęcenia sztandaru Związku zaplanowanej w naszym
kościele na 27 września. Na uroczystość
zostały zaproszone m.in. władze Związku Piłsudczyków z Warszawy na czele z
krajowym prezesem Janem Józefem Kasprzykiem i byłym ministrem kultury
Kazimierzem Michałem Ujazdowskim.
Spotkanie w ogrodzie, któremu przewodniczył prezes Zdzisław Szewczuk
miało charakter piknikowy – przy kiełbaskach z grilla dyskutowano o aktualnej
sytuacji politycznej w kraju.
Wszystkim chcącym nawiązać kontakt
ze Związkiem Piłsudczyków przypominamy, że jego spotkania odbywają się w
pierwsze wtorki miesiąca o godz. 17.00 w
salce Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

bs

Jezioro na Grabiszynku
W pierwszych dniach lipca boisko w
Parku Grabiszyńskim pomiędzy ulicami
Ojca Beyzyma i Odkrywców zamieniło
się w jezioro. Na skutek długotrwałych i
gwałtownych opadów deszczu, podniósł
się poziom Ślęzy i wylał przepływający
przez park potok Grabiszynka. Zatopiona została nie tylko część parku (przez jakiś czas niektóre parkowe szlaki były nie
do przejścia – chyba, że w rybackich kaloszach), ale i leżące niedaleko Cmentarza
Żołnierzy Polskich pole golfowe.
bs

Remonty w domu zakonnym

Krzysztof Włodarczyk

fot. Bogdan Szyszko

Nagroda Wrocławia 2009
dla Romualda Siepsiaka

Miło nam podzielić się z naszymi Czytelnikami wieścią, że Tato naszego Ojca
Proboszcza – p. Romuald Siepsiak został uhonorowany Nagrodą Wrocławia
w 2009 roku. Od 1980 roku działał aktywnie w strukturach NSZZ „Solidarność” i to zarówno tych jawnych, jak i
podziemnych. Jako członek Wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w znaczący sposób przyczynił
się do zwycięstwa ówczesnej opozycji w
wyborach parlamentarnych w 1989 roku
i samorządowych w 1990 roku. W wolnej Polsce zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w administracji miejskiej,
wojewódzkiej i centralnej. Od 2002 roku jest na emeryturze, a swój wolny czas
poświęca aktywnej działalności na rzecz

W domu zakonnym wspólnoty jezuitów posługujących w naszej paraﬁi zakończył się remont dwóch mieszkań na
parterze. Został on bezpośrednio „sprowokowany” chęcią przeniesienia chorego o. Stanisława Tabisia SJ jak najbliżej
jadalni i kościoła i miał być zakończony
jeszcze w maju... O. Stanisław, niestety,
nie doczekał jego ﬁnału – jak pamiętamy zmarł 18 maja. W wyremontowanych
pomieszczeniach (dawnej rozmównicy i
składziku), które są małymi mieszkankami z łazienkami, zamieszkali – senior
wspólnoty jezuitów, o. Jan Ożóg SJ i zakrystianin br. Piotr Wójciak SJ. Przy okazji remontu uzupełniono dokumentację
dotyczącą instalacji wodnych i kanalizacyjnych w domu zakonnym, która posłuży dalszym pracom modernizacyjnym.

Krzysztof Włodarczyk

25-lecie ślubów zakonnych
s. Henryki
W Głosie Pocieszenia pamiętamy o
imieninach i jubileuszach naszych duszpasterzy, nie możemy też pominąć posługującej u nas Służebniczki – siostry
Henryki, która 22 sierpnia obchodziła
swój srebrny jubileusz. Patrząc na ołtarz

bs

Pracowity sierpień piłsudczyków
Członkowie Związku Piłsudczyków
Oddział Wrocław działający przy naszej
paraﬁi w dniach 6-12 sierpnia tradycyjnie już wzięli udział w marszu szlakiem
I Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego. W 44. od początku tradycji, a 29. po wojnie imprezie na trasie
Kraków-Kielce uczestniczyło ponad 400
osób, m.in. z Wrocławia, Trzebnicy i Jelcza-Laskowic. Trudno o trafniejszą formę
Głos Pocieszenia
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edukacji historycznej, owocniejszą od niejednej lekcji historii, dla młodzieży, która
była tu większością – nie dość, że szlak
I Kompanii Kadrowej poznało się na pamięć, to ileż się przy tej okazji dowiedziało i zapamiętało historycznych dat!
***
Pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”
członkowie Związku Piłsudczyków wraz
ze strzelcami z Trzebnicy i młodzieżą z
Gimnazjum Nr 1 z Jelcza-Laskowic wyruszyli 5 sierpnia na Wołyń (Ukraina) w
celu dokończenia rozpoczętych w ubiegłym roku prac przy odbudowie cmentarzy w Maniewiczach i Kostiuchnówce, gdzie pochowani są polegli w latach
1914 – 1920 legioniści Legionów Polskich. Grupa 33 osób odwiedziła również
ks. Andrzeja Kwiczałę, proboszcza paraﬁi
w Maniewiczach, który 12 lipca gościł w
naszej paraﬁi (szczegóły w tym numerze
„GP”). Dla jego paraﬁan przekazano dary od naszego komitetu charytatywnego (odzież, żywność). Do Polski grupa
wróciła 18 sierpnia, po drodze uczestnicząc jeszcze w pracach porządkowych
przy Kopcu Marszałka Piłsudskiego w
Krakowie.

fot. archiwum sióstr służebniczek

Spotkanie piłsudczyków

podziwiamy fantastycznie ułożone przez
Siostrę kwiaty, swoim pięknem chwalące
Pana Boga. Westchnijmy przy tej okazji
w intencji Jej samej i tych, które są bliskie
Jej sercu. Szczęść Boże, Siostro!
Poniżej zamieszczamy krótkie podziękowanie s. Henryki dla tych wszystkich,
którzy dobrym sercem, uśmiechem i po-
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mocną dłonią towarzyszą w Jej codziennym życiu
„Wszystko mi dałeś
co dać mogłeś”
Dziękuję Panu Bogu za dar ślubów
zakonnych złożonych w Zgromadzeniu
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny w Leśnicy Op. koło Góry św. Anny w Domu Prowincjalnym Sióstr. 25 lat
temu dwanaście sióstr złożyło tu I profesję zakonną. Dziękujemy Bogu i Wam za
dar Waszej modlitwy za powołanych. Bo
dzięki Wam, Waszej modlitwie mogłyśmy dotrwać i trwać w łasce powołania
zakonnego.
Ja, siostra M. Henryka, której dane byłoprzeżywać wśród Was ten Jubileusz daru powołania (pracując w paraﬁi), bardzo
dziękuję oo. Jezuitom i Wam kochani, za
Waszą modlitwę i zaufanie.

będzie obchodził 10-lecie swojego istnienia zaprasza na prezentacje nowego sprzętu podczas młodzieżowych Mszy św. o
godz. 20.00.
bs

15 urodziny paraﬁalnej scholi

fot. Bogdan Szyszko

Wakacyjna pomoc

bs

Rok 1994. 3 września – pierwsza sobota
miesiąca. Jak to często bywało po wakacjach – nowy ksiądz i nowe przedsięwzięcie. W końcu pojawiło się coś innego niż
dla ministrantów. Powstała schola dziecięca „Smerfy” pod kierownictwem Magdaleny Kruk i Małgorzaty Nanowskiej i
opieką śp. księdza Adama Kubisza SJ. Na
początku na sobotnie próby przychodziły rzesze dzieci z trzech szkół podstawowych. Z czasem, co niektórzy śpiewali do
mikrofonów. Dzięki tym śpiewom niedzielne nabożeństwo było bardziej przystępne dla najmłodszych.
Kolejni opiekunowie – jezuici: Antoni Drąg, Maciej Konenc, Wojciech Koszyk, Andrzej Nowak i Jakub Cebula,
oraz „świeccy”: Magdalena Neri, Magdalena Krychowska, Anna Lizak, Ewelina Gajewska, Iwona Kościelska, Dorota Kościelniak i Anna Wojciechowska
dokładali wszelkich starań, żeby nasza
schola, znana teraz pod nazwą „Laudate
Dominum”, nie tylko ubogacała liturgię
dziecięcych Eucharystii, ale prezentowała
się też „na zewnątrz”. Przez 15 lat zebrało
się sporo zwycięstw i wyróżnień w konkursowej rywalizacji z zespołami z całej
Polski i to zarówno w kategoriach indywidualnych, jak i zbiorowych, a w 2005
roku ukazała się płyta CD z piosenkami
scholi, nagrana w studio nagraniowym
Katolickiego Radia „Rodzina”, a w 2006
r. płyta z kolędami.
W kolejnych latach liczba członków
scholi się zmieniała i obecnie na próby
przychodzi 20-30 dzieci. Można powiedzieć, że nasz zespół jest zespołem pokoleniowym, ponieważ w jego szeregach

Magdalena Krychowska

Od Redakcji: Wszystkim byłym i obecnym członkom naszej paraﬁalnej scholi gratulujemy jubileuszu, dziękujemy w imieniu
paraﬁan za zaangażowanie w ubogacanie
liturgii i życzymy wielu sukcesów.

Podwójne świętowanie
Dzięki temu, że nasza paraﬁa jest jed-

fot. Bogdan Szyszko

Wdzięczna Panu Bogu za Was z modlitwą
S.M. Henryka

Podczas wakacyjnego wypoczynku i
rekolekcji naszego zakrystianina br. Piotra Wójciaka SJ w sierpniu dzielnie zastępowali go jezuiccy klerycy II roku ﬁlozoﬁi z Krakowa – Kamil Rogalski i Tomasz
Kopczyński. Serdecznie im za tę pomoc
dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłości nas jeszcze odwiedzą, a póki co
pomódlmy się, żeby im się wiodło jak najlepiej w jezuickiej formacji, a i o zaufaniu
Panu Bogu, żeby nie zapomnieli.

pojawiają się kolejni członkowie rodzin.
Zapraszamy wszystkich chętnych do posłuchania współczesnej muzyki religijnej
na niedzielne Msze św. o godz. 10.30 w
dolnym kościele, a chętne do śpiewania
dzieci – na próby w soboty o godz. 14.00
(również na dole).

nocześnie sanktuarium maryjnym mamy
okazję świętowania odpustu dwa razy w
roku. W niedzielę 6 września przeżywaliśmy uroczystość odpustową związaną ze
świętem Matki Bożej Pocieszenia, której
obraz zdobi nasze prezbiterium. Koncelebrowanej sumie, przewodniczył ks. dziekan Marek Biały z paraﬁi Bożego Ciała
we Wrocławiu. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Grzegorz Trawka z paraﬁi pw. św. Wawrzyńca na wrocławskich
Żernikach. Wskazał na przykładzie Matki Bożej, że aby móc skutecznie pocieszać, należy samemu doświadczyć bólu i
cierpienia. Dowodził także, że Matka Boża Pocieszenia pociesza, ale głównie przy
pomocy Jej własnych czcicieli. Modląc się
więc do niej o wstawiennictwo, wsłuchujmy się uważnie w Jej głos, czy aby przypadkiem nie wzywa nas i nie wyznacza
nam ważnej życiowej roli do spełnienia.

Nowe głośniki Clemensianum
Jak doniósł nam jeden z członków „Clemensianum”, nasz młodzieżowy zespół
wzbogacił się o zakupione ostatnio nowe kolumny, statywy do nich oraz kable
i już od końca sierpnia ich używa. Swoim
graniem pragną Panu Bogu podziękować
za oﬁarność naszych paraﬁan i oo. jezuitów, którzy dołożyli brakującą do całości
kwotę. Zespół, który w przyszłym roku

fot. archiwum scholi parafialnej
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Na urodzinach Magisu
w Gliwicach
W tym roku wspólnota Magis w Gliwicach obchodziła swoje piąte urodziny.
Oczywiście na uroczystości nie mogło
zabraknąć nas – ich wrocławskich przy-
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jaciół. Wyruszyliśmy więc bladym świtem w sobotę, 12 września, by na miejscu
spotkać się z członkami wspólnoty Magis
z całej Polski. Specjalnie z tej okazji w pobliskim lesie zostały zorganizowane zajęcia w grupach, m.in. park linowy, wyścigi
w workach. Po zabawie zostaliśmy obﬁcie nakarmieni i ruszyliśmy na nabożeństwo. Dziękowaliśmy Panu za wszystko,
co dał nam przez 5 lat gliwickiego Magisu – za dobroczyńców, wspólne rekolekcje, przyjaźnie. Po nabożeństwie przyszedł czas na imprezowanie! W pobliskiej
szkole mieliśmy dyskotekę, na której nie
zabrakło składania życzeń i urodzinowego tortu. Jako prezent, nasza wrocławska
wspólnota przygotowała specjalne przedstawienie – wyszło rewelacyjnie! Późnym
wieczorem wróciliśmy do naszych sal i
ułożywszy się na „średniomiękkiej” podłodze do snu. Następnego dnia odbył się
punkt kulminacyjny obchodów – rocznicowa Msza Święta. A potem, po wspólnych śpiewach w kaplicy i pysznym bigosie, choć nikt tego nie chciał, musieliśmy
już wracać do domu.
Cieszę się, że wraz z innymi mogliśmy
świętować urodziny gliwickiego Magisu.
Była to kolejna okazja do spotkania się z
przyjaciółmi i z Panem. Miałam okazję w
trakcie roku szkolnego poczuć się jak na
wakacjach.
WK

(podobno rasową) owczarka niemieckiego. Jak każde małe dziecko wymaga wiele
troski, a że została przywieziona przez o.
Proboszcza – on się nią najwięcej zajmuje.
Szczeniakowi wybudowano tymczasowy
kojec (z którym od razu dał sobie radę).
Pies jest bardzo towarzyski i przyjacielski
(szczególnie dla jezuitów – upodobał sobie
zwłaszcza ich sutanny i zakonne pasy), ale
w przyszłości ma odstraszać w ogrodzie w
godzinach nocnych nieproszonych gości,
którzy coraz częściej się tam pojawiają.
bs

Głos Pocieszenia
w Gościu Niedzielnym
Z okazji przypadającego 20 września
43. Dnia Środków Społecznego Przekazu
redakcja wrocławskiego dodatku „Gościa Niedzielnego”, pragnąc docenić rolę
prasy paraﬁalnej, zamieściła artykuł Agaty Combik pt. „Koszula bliższa ciału”, w
którym opisuje nasz „Głos Pocieszenia”.
Cieszymy się bardzo, że spośród tak wielu tytułów prasy paraﬁalnej, właśnie nas
spotkało to wyróżnienie – mamy nadzieję, że niebezpodstawnie.
bs

Walka z nałogiem tytoniowym
W sali bł. o. Jana Beyzyma 24 września
o godz. 18.00 odbyło się bezpłatne spotkanie edukacyjne w ramach Miejskiego
Programu Pomocy w Rzucaniu Palenia.
Można się było dowiedzieć o zdrowotnych skutkach palenia tytoniu, pomocy w
zerwaniu z nałogiem, była również możliwość dowiedzenia się wielu interesujących
wiadomości na temat innych uzależnień i
skutków niewłaściwego zażywania leków.
Spotkanie prowadził dr Rafał Babiak.
Kolejne spotkania z tego cyklu mają się
odbyć w naszej paraﬁi 15 października i
5 listopada. Koordynatorem programu ﬁnansowanego przez miasto Wrocław jest
p. Celina Bobik (tel. kont. 0713699062).

Paraﬁalna FAZA
Od 14 września w naszym paraﬁalnym
ogrodzie pojawił się nowy członek wspólnoty... paraﬁalnej(?), jezuickiej(?). Ma na
imię Faza i jest dwumiesięczną suczką

bs

fot. Bogdan Szyszko

Medjugorie
– zrealizowane marzenie
Od najdawniejszych czasów żywy był
kult miejsc uznawanych z różnych powodów za święte. Pobożni wyznawcy nawiedzali te miejsca w pielgrzymkach.. Z
upływem czasu zmieniały się formy pielgrzymek oraz ich lokalizacja. Ciągle pojawiały się nowe. Przykładem jest sankGłos Pocieszenia
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tuarium w Medjugorie. Mała, spokojna
wioska w zachodniej Hercegowinie, obecnie jest jednym z najbardziej znanych i
najchętniej nawiedzanych katolickich
miejsc pielgrzymkowych. Wedle świadectwa sześciorga wizjonerów (dwóch
chłopców i czterech dziewczynek) od 24
czerwca 1981 r. w miejscowości Bijakovici na terenie paraﬁi Medjugorie, codziennie objawia się Najświętsza Maryja Panna
– Królowa Pokoju. Od tego czasu do Medjugorie i Bijakovici codziennie przybywają tysiące pielgrzymów ze wszystkich
stron świata (w ciągu ostatnich 17 lat –
20 milionów). Tutejszą paraﬁą opiekują
się ojcowie franciszkanie. Niestrudzenie
powtarzają, że Medjugorie nie jest nowym objawieniem, ale ciągłym wołaniem
Matki Bożej skierowanym do ludzkości,

fot. archiwum Akcji Katolickiej
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aby się nawróciła i powróciła do Pana
Boga. Kiedy w czerwcu 1991 r. w Jugosławii wybuchła wojna domowa, Bośnia
i Hercegowina ogłosiła niepodległość.
Podczas trwającego kilka lat konﬂiktu
doszło do masowych zbrodni – zginęło
kilkaset tysięcy osób. Jednak działania
zbrojne ominęły szczęśliwie Medjugorie.
Wierni są przekonani, że Matka Boża w
1981 r. przepowiadała krwawą wojnę na
Bałkanach. Jeden z serbskich generałów
publicznie groził, że zniszczy to miejsce.
Mimo, iż zacięte walki toczyły się w oddalonym zaledwie o 20 km Mostarze –
na Sanktuarium nie najechały czołgi i nie
spadły bomby.
Do tego właśnie sanktuarium wyjechała autokarem z naszej paraﬁi 27 sierpnia
2009 r. pielgrzymka i dzięki staraniom p.
Teresy Ciszewskiej z Biura TurystycznoPielgrzymkowego Alfa-Tur oraz kapelana
- ojca Andrzeja Gęgotka SJ, zrealizowano
zamierzenia. Podczas pielgrzymowania
uczestnicy stworzyli prawdziwą wspólnotę, która złączyła wszystkich serdecznymi
więzami. Warto było być w Sanktuarium
w Medjugorie.
AI

REKOLEKCJE MAGIS, 17.07–1.08.2009 R.

Spotkanie Pana Boga na wakacjach
W tych dniach wiele musimy z siebie
dać, ale dzięki temu bardzo dużo też otrzymujemy. Rekolekcje Magis prowadzone są
przez jezuitów, którym pomagają animatorzy prowadzący małe grupki.
Uczestniczyłam w tym roku w rekolekcjach pierwszego stopnia. Pojechaliśmy do
Grabownicy, gdzie dotarły również wspólnoty z Krakowa, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego, Gliwic, Gdyni i Szczecina.
Pierwszego dnia, po zaniesieniu bagaży
do sal, oswojeniu z otoczeniem i poznaniu
przy tej okazji kilku nowych osób, udaliśmy się wszyscy na Mszę Świętą, która jak
to zwykle na magisowych rekolekcjach –
odprawiana była w sali gimnastycznej. Jest
tam wtedy niesamowity i niezapomniany
klimat, który pozwala łatwiej wejść w czas
rekolekcji. Podczas Eucharystii wszyscy
otrzymali Ewangelię św. Łukasza, bardzo
później pomocną przy codziennej medytacji (ta szczególna forma rozmowy z Panem
Bogiem pozwoliła nam otworzyć się na
Niego, porozmawiać z Nim i trochę bliżej
Go poznać).
W drugim dniu każdy dostał swój własny dziennik duchowy, w którym mógł zapisywać wszystkie przemyślenia i reﬂeksje,
dotyczące medytacji, wieczornych nabożeństw czy konferencji.
Codziennie uczestniczyliśmy też w „rozgrzewce”, która pomogła większości z nas
poczuć własne ciało. Po „rozgrzewce” miała
zazwyczaj miejsce konferencja, a następnie
szkoła śpiewu, gdzie poznawaliśmy pieśni,
śpiewane potem na Mszy Świętej.
Każdego dnia odbywały się spotkania
w małych grupkach, na których mogliśmy zintegrować się, poznać bliżej swoje
dotychczasowe życie, dowiedzieć się co jest
dla nas ważne, jakie mamy talenty i co inni
w nas cenią, a także nauczyć się otwierać
przed ludźmi. Bardzo ważnym punktem
dnia były wspólne wieczory, podczas któ-

fot. archiwum MAGIS

Rekolekcje Magis (łac. – więcej,
bardziej) to czas, w którym możemy BARDZIEJ poznać siebie i
Pana Jezusa, a także zbliżyć się do
wspólnoty i poznać tym samym
wielu ciekawych ludzi.

rych wszyscy bawiliśmy się na „wieczorku
pogodnym” (np. tańcząc „Tunaka” bądź
„taniec belgijski”), oglądaliśmy ﬁlm lub
uczestniczyliśmy w nabożeństwie.
Na jednym ze wspólnych wieczorów,
każda grupa musiała odegrać scenkę z wybranego losowo fragmentu Ewangelii wg
św. Łukasza. Wszystkie grupy podeszły do
tego humorystycznie, ale nie odchodząc od
tego, co należało przekazać. Wyszło to bardzo ciekawie.
I jeszcze nabożeństwa! Dla mnie chyba
najbardziej poruszające punkty rekolekcji.
Dzięki nim można rzeczywiście spotkać
Pana Boga, prawdziwie poczuć Jego obecność. Na jednym z nich (które najbardziej
zapadło mi w pamięci) zrobiliśmy „tunel
miłości” – wszyscy, stojąc naprzeciwko siebie, tworzyli tunel, który miał dużo zakrętów i był naprawdę bardzo trudny do pokonania, zważywszy na to, iż każdy, kto
przechodził, miał oczy zawiązane białą
chustą. Pomocą w przejściu przez tę trudną
drogę były słowa z Pisma Świętego mówiące o miłości. Kiedy szło się tunelem, widać
było jedynie biel, a prowadziły nas słowa
miłości, tak jakby Pan Bóg nami kierował.
To było coś niesamowitego!
Podczas DNIA MILCZENIA mieliśmy
okazję uczestniczenia w spowiedzi generalnej – spowiedzi z całego życia – niektórym
osobom pomogła ona wiele zrozumieć.
Rekolekcje zakończyła agapa, która była
ich podsumowaniem „na wesoło”.
Angelika Wojdyła

Ignacjańskie Dni Młodzieży
Kolejna rzecz tak dobra, że ciężko ją
opisać.
IDMy to zawsze czas, gdy wreszcie
możesz porozmawiać na spokojnie z dobrymi znajomymi z MAGISu, a gdy porozmawiasz z połową z nich, to IDMy się
kończą.
IDMy to czas świetnych warsztatów
(w tym roku uczestniczyłem w warsztatach rugby – trochę graliśmy, nauczyłem
się młyna – chyba jednej z moich ulubionych rzeczy w tym sporcie, i rytuału
haki).
IDMy to czas gdy Eucharystie (w
przeciwieństwie do najlepszych Mszy jakie są, czyli Rekolekcyjnych), są trochę
bardziej „poważne”, ale dalej pozostają
żywiołowe (nie spotkasz tego w normalnym kościele z diecezjalnym księdzem)
i pozwalają czuć tam (na IDMach i Rekolekcjach) że to naprawdę jest spotkanie z Kimś ważnym, a nie niezrozumiały
rytuał.
IDMy to czas świetnych koncertów (w
tym roku „Izaiash” i „Porozumienie” dali mi najmocniej odczuć ducha niekonwencjonalnej modlitwy, a choć „Stróże
Poranka” jakoś mi nie podeszli z muzyką, to przynajmniej ludzie, którzy nie
mogą uczestniczyć w pogo mogli być bliżej sceny podczas koncertu).
IDMy to również wieczór freestyle’u,
który w tym roku był (choć chyba krótszy) na wysokim poziomie. ;-)
IDMy to czas, którego zawsze jest za
mało.
Stanisław Czykaluk.
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ANEGDOTY O JEZUITACH

•

FOTOZAGADKA

jak Boża mądrość oraz niezgłębione jak Boże miłosierdzie.

Pewien pobożny jezuita spacerując po ogrodzie odmawiał
brewiarz. Miał jeszcze sporo do końca, gdy nagły podmuch wiatru przewrócił mu
kilka kartek do przodu. Wtedy zwrócił się do Pana Boga: –
Dzięki Ci, Boże, sam bym nie
miał odwagi...

Dwaj jezuici rozmawiają ze
sobą o różnych zakonach.
– Trzeba przyznać franciszkanom, że są bardzo ubodzy
i skromni. Trudno im dorównać w umartwieniach cielesnych. Ponadto bardzo kochają
i szanują wszystkie stworzenia
i angażują się w ruch ekologiczny. Dominikanie z kolei są
wybitnymi intelektualistami i
mistrzami słowa oraz świetnie
spisują się w polemikach.
– Zgadza się – przytakuje drugi. – Ale w pokorze i w
posłuszeństwie nikt nam nie
dorówna.

Po kazaniu wygłoszonym w
kościele jezuita zapytał jednego
z wiernych:
– Jakie wrażenie zrobiło na
tobie moje dzisiejsze kazanie?
Ten odpowiada:
– Ojcze, to było jednocześnie jak Boża mądrość i Boże
miłosierdzie...
– Jak mam to rozumieć?
– Kazanie ojca było niepojęte

Osoby, które odgadną tożsamość postaci na zdjęciach, proszone są o wrzucenie rozwiązań do naszej redakcyjnej skrzynki w holu kościoła. Prosimy nie zapomnieć o podaniu imienia
i nazwiska oraz adresu (nr tel. też mile widziany). Wśród osób,
które trafnie odpowiedzą, rozlosujemy nagrody.
Dla ułatwienia podajemy, że również chodzi o jednego z naszych księży jezuitów.

KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.

mistrzowie Europy z 14 września
święty z 18 września
kolor armii z 17 września 1939
pracuje w naszej paraﬁi do końca
września
5. wrześniowa trwała do 06.10.1939
6. zaatakowane 1 września 1939
7. Jezuicki portal informacyjny, ruszył
18 września 2009
8. kończy się 23 września
9. kwitną we wrześniu
10. Nowy... – kojarzony z 11 września
11. egzamin studencki we wrześniu
12. powód strajku dzieci z Wrześni
13. od września na nowo niedzielne spotkania o 19.00
14. wrześniowy festiwal – Wratislavia...
15. Matka Boża z 12 września
16. ma swój Światowy Dzień 27 września
17. 6 miesięcy przed wrześniem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rozwiązanie krzyżówki oraz imię i nazwisko, adres i telefon prosimy wrzucać do
skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła.
Wśród osób, które odgadną hasło rozlosujemy nagrody – książki Wydawnictwa WAM.

15.
16.
17.

Wśród osób, które odgadły fotozagadkę (o. Jakub Cebula) oraz rozwiązały krzyżówkę (hasło: Wakacje) rozlosowaliśmy nagrody
– książki wydawnictwa WAM. Otrzymują je Ewelina Galus i Leszek Grzela (fotozagadka) oraz Danuta Kwaśniewicz (krzyżówka).
Serdecznie gratulujemy i prosimy o odbiór nagród w punkcie sprzedaży prasy w niedzielę 4 października.
Głos Pocieszenia
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O KOLEJNEJ ROCZNICY „SOLIDARNOŚCI” NIECO INACZEJ

Barbara Ćwik

Z kobietami w tle

Kiedy zaczęła się walka o wolność, na barykady poszli przede wszystkim mężczyźni. Bo męską rzeczą jest być daleko, a kobiecą – wiernie
czekać. Oni od dziecka machający szabelką wyciętą z drewna, lub
patykiem, walczyli o... swoje ideały, marzenia, wizje.
A kobiety, ich żony, matki, siostry –
one zapewniały im poczucie bezpieczeństwa w domu, do którego zawsze kiedyś
wracali. One karmiły, zdobywały jedzenie, chroniły, czasem pomagały przenosić wiadomości, bibułę, chowały dzieci i
uczyły je trudnej historii, starały się rozświetlać szarą, upadlającą rzeczywistość.
Rozumiały, że ich mężczyźni muszą walczyć, by kiedyś było lepiej, godniej, spokojniej. Najczęściej były same ze swoimi
lękami, rozpaczami, bezradnością. Ale
trwały.
Były też i takie, które czynnie włączały
się w walkę o godność i dobrą przyszłość.
Często przegrywały i one, i ich rodziny.
W naszej paraﬁi było podobnie, a może
nawet mocniej, bo przecież kościół „Solidarności”... zobowiązywał do większego
wysiłku i ekstremalnej odwagi.
Kiedy dzisiaj, 20 lat po odzyskaniu tej
upragnionej wolności, rozmawiam z niektórymi z nich, słyszę smutek rozczarowania, ale chyba nie umiałyby inaczej.
To, w co się zaangażowały było na dobre
i na złe – tak zdecydowały. Ale tak się też
stało, że nie miał kto docenić ich wysiłków i poświęcenia, nie ma kto im za to
podziękować.
Chciałabym Wam trochę o nich opowiedzieć. Wiele z nich odeszło już odebrać
swoją nagrodę do Pana. Nie wszystkie
chciały rozmawiać, z różnych powodów
– uszanujmy to i nie zastanawiajmy się
dlaczego. Te, które podzieliły się wspomnieniami nie chciały, aby wymieniać
ich nazwiska, dalej chcą pozostać w tle.

Byłam sama
„Przed stanem wojennym wszyscy byli
bardzo odważni, potem większość bardzo
się bała. Najbardziej bałam się podczas rewizji. Mieszkaliśmy wtedy u teściów i widziałam, że oni trochę na mnie krzywo
patrzyli, może myśleli, że ja doniosłam

na męża. Pracowałam z nim w jednym
zakładzie pracy, ja w biurze, on na produkcji. Moje biurko stało pod oknem
i widziałam jak go zabierają – tacy po
cywilnemu. Nie pchałam się do działania, bo pracowałam za blisko wierchuszki. Kiedy go zamknęli byłam wzywana
parokrotnie na rozmowy. Obiecywali
mieszkanie, wypytywali o różne rzeczy.
Ale ja udawałam głupią i mówiłam, że
nic nie wiem, bo mąż w domu nic nie
mówi. Najpierw trzymali go na Łąkowej,
potem został internowany. Byłam nonstop śledzona. Wiem, bo to była zima,
ja nie noszę czapki, tylko kurtkę z kapturem i tak bokiem widziałam mężczyznę, ciągle tego samego, chodzącego za
mną. Ale dobrze, że chociaż puszczali na
widzenia. Hałas trzaskających drzwi śnił
mi się potem po nocach. Nawet kiedy był
internowany to byłam u niego parę razy.
Kiedyś wybuchł tam bunt i więźniowie
kazali nam uciekać, bo było niebezpiecznie. Raz zgodziłam się przemycić od nich
jakiś gryps, ale bardzo się bałam, ciągle
nas obserwowali, na szczęście wtedy mnie
nie rewidowali. Trzymali go trzy miesiące. Po powrocie działał dalej, to była jego
pasja, jego życie.
Byłam sama z tym swoim lękiem, problemami, nikt mi nie pomagał, nawet rodzina, bo każdy się bał. Dbałam jak
mogłam o to, żeby było wyprane, ugotowane, posprzątane, żeby miał gdzie wracać i odpoczywać. O wielu rzeczach nie
wiedziałam – może to i lepiej. Usiłowałam mu to wszystko wyperswadować, ale
się nie dało. Zawsze był uparty, jak sobie
coś wymyślił to nikt go z tej drogi nie był
w stanie zawrócić. Nie miałam wyjścia,
musiałam się z tym pogodzić. Gdybym
nie miała cierpliwości, to może nasze
małżeństwo by się rozpadło. W wielu domach tak było, mąż działał, a żony utrzymywały dom. Bywały chwile, o których

nie chce się pamiętać. Często bywało, że
wychodził z domu, nic nie mówiąc, mijały godziny, nie wiedziałam co się dzieje,
gdzie może być. Wreszcie wracał i nic –
milczał. Ale był. To najważniejsze.
Jak było mi ciężko, to zapalałam papierosa i wychodziłam z domu, chodziłam
aż mi przeszło i wtedy wracałam. Wykańczało mnie to, że nie wiadomo kogo trzeba było się pilnować, nie byłam
pewna nikogo, nawet najbliższych znajomych. Do dzisiaj nie wiadomo, kto doniósł na męża, a na pewno to był ktoś z
naszej ulicy. Mąż jak wracał po pracy, to
tylko zjadł i już go nie było. Zostawała mi
tylko modlitwa, albo... porządnie zakląć.
Chociaż te złe dni nauczyły mnie czegoś.
Tego, że w każdej sytuacji człowiek może
sobie dać radę, jeżeli chce”.

„Kobiety ojca Adama”
Wokół paraﬁi i o. Adama Wiktora
szybko zebrała się grupa ludzi chętnych
do działania. Zorganizowane to było
pod nazwą Duszpasterstwo Ludzi Pracy
i działało wielokierunkowo. Najważniejszym zadaniem było utrzymanie kontaktów między zakładami pracy, wymiana
informacji, pomoc potrzebującym, Msze
za Ojczyznę.
Przyjmowany był każdy chętny, tyle
było do zrobienia. Praca kobiet w tej grupie była może najmniej wdzięczna i widoczna, ale, jak po latach wspomina pan
Michał Haniszewski, bardzo potrzebna
i nie działałoby to wszystko tak dobrze
gdyby nie one.
Te, które odeszły
Zoﬁa Nowicka, technik radiologii w
szpitalu Marciniaka, organizuje podziemną „Solidarność” w służbie zdrowia.
Uczestniczka protestu głodowego przeciwko represjonowaniu działaczy „Solidarności” i atakom na Kościół w Krakowie-Bieżanowie. Po aresztowaniu 10 dni
siedziała na Łąkowej, a potem w ośrodku
dla internowanych w Gołdapi – pod radziecką granicą. Aktywna również na terenie naszej paraﬁi. Zwoływała innych na
manifestacje, brała udział w roznoszeniu
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fot. archwium DLP

przychodzących z zagranicy darów – dla
najbardziej potrzebujących, dla rodzin
internowanych.
Kazia Makutynowicz, pracowała w
Archimedesie. Była łączniczką między
Duszpasterstwem, a swoim zakładem
pracy.
Ania Gołębiewska, pracowała gdzieś na
Pilczycach w księgowości. Współautorka
katalogu wotów składanych w naszym
kościele.
Teresa Kluźniak, świetna katechetka z
Biskupina, skarbniczka naszej „Solidarności”. Wszędzie było jej pełno, oddała
wszystko działalności w podziemiu. Niestety w tym przypadku ucierpiała bardzo
na tym jej rodzina.
Te, które zostały
Wszystkie kobiety skupione wokół Alei
Pracy i o. Adama w czasach najtrudniejszych i tak ważnych dla Polski dawały od
siebie tyle, ile mogły, na ile się odważyły,
na ile pozwoliły warunki w jakich żyły.
Pomagały w transporcie osób, które trzeba było szybko i bezpiecznie dostarczyć
pod wskazany adres, tak żeby SB się nie
zorientowała. W kościele działała nielegalna drukarnia. Przekazywały paczki od
o. Adama pod wskazany adres. Nie wiedziały komu i co przynosiły.
„Pamiętam kiedyś takie spotkanie u
mnie w domu. Byli m.in. Frasyniuk,
Labuda, Leszek Budrewicz; siedzą przy
dyżurnych parówkach z musztardą i zastanawiają się nad tym, kto będzie premierem, kiedy uda się wygrać wybory.
Chyba Basia Labuda powiedziała: – No,
kto? Mazowiecki! – A prezydentem? –
Ooo to gorzej, nie mamy takiego.”
„Obserwowali mnie. Przed moim domem stał duży ﬁat, który zdarzyło się, że
ścigał mnie dwa razy. Zapamiętałam numer; kiedyś jak jechałam do znajomej na

Partynice jechał za mną pomimo tego, że
kluczyłam uliczkami. Udało mi się przed
nim podjechać i wejść do domu. Zza ﬁranek widziałam go jak przejechał dalej, a
to była ślepa uliczka. Miałam okazję dobrze się przyjrzeć kierowcy. A w niedzielę zobaczyłam go klęczącego obok mnie
w kościele. Uciekł od razu jak na niego
spojrzałam.”
„Miejscem spotkań ludzi „Solidarności” z całego Wrocławia były schody przy
Świdnickiej. Bywało, że jeździłam samochodem do Rynku i potem na piechotę. Przez Grabiszyńską szedł coraz bardziej gęstniejący pochód pracowników
Fadromy, Fatu, Hutmenu. Na wszystkich czekały milicyjne suki i oddziały
zomowców. Widziałam jak wrzucali do
samochodu Zosię Nowicką, która machnęła do mnie, żebym poszła. Za chwilę
podbiega do mnie mój syn i wciska mi do
ręki aparat, którym robił zdjęcia. Ledwie
schowałam go pod żakiet, a już go złapali za kołnierz i wrzucili do drugiej suki.

fot. Bogdan Szyszko

Szczęść Boże
Młodej Parze!
W niedzielę 1 sierpnia, w naszym kościele sakramentalne „tak” powiedzieli
sobie nasi redakcyjni współpracownicy:
Asia Wicińska i Piotrek Rydzak.
W imieniu redakcji „Głosu Pocieszenia” życzymy im dużo radości w tym,
nowym wspólnym życiu, wzajemnego
zrozumienia, umiejętności wspierania się
w trudnych chwilach i przede wszystkim
codziennego zaufania do Pana Boga.
Głos Pocieszenia
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Podbiegłam szybko do apteki, w której
pracowała moja znajoma i poprosiłam ją
o schowanie aparatu. Ale kiedy wróciłam,
w okolicy przejścia nie było już nikogo.
Synowi wtedy szczęśliwie udało się uciec
drugimi drzwiami z samochodu i dotrzeć
cało do domu”.
Pomimo aresztowań, po wyjściu wracały z powrotem do działalności. Widziały głęboki sens w tym, co robiły. Jednak
po wyborach, kiedy trzeba było coś konkretnie zrobić z nagle odzyskaną niepodległością, coś się z ludźmi porobiło. Ulotniła się gdzieś międzyludzka serdeczność
i solidarność. Wkradły się pretensje, podziały polityczne, ambicje, górę wzięła ludzka małość. Jak wspomina jedna z
nich: „Niedawno z kimś rozmawiałam i
powiedziałam, że chciałabym się obudzić
w tamtych czasach choćby na tydzień,
żeby znowu poczuć tę atmosferę. Ludzie
byli bliżej siebie, bardziej skorzy do pomocy, serdeczni”.
Kobiety ze środowisk artystycznych
również włączały się do wspólnego działania na rzecz Ojczyzny. Nie można zapomnieć Mszy za Ojczyznę z występami Ewy Kamas, Danuty Kierc, Joanny
Ładyńskiej.
Nie można myśleć o tamtych dniach,
latach bez kobiet. Ich modlitwa i serdeczność pozwalały przetrwać wszelkie szykany. One jeszcze są wśród nas, jak zwykle
w tle, za swoimi mężczyznami.
Chciałabym, żeby kiedy wracać będzie pamięć tamtych dni, mogły usłyszeć
„dziękuję, że byłaś, dziękuję, że jesteś”.

Parafialna Akademia Rozmaitości

Na ostatnim przedwakacyjnym
spotkaniu PAR – 25.06.2009 r. pani profesor Grażyna Pańko dzieliła
się ze słuchaczami osobistymi przeżyciami i reﬂeksjami z pielgrzymki
do najważniejszego na Ziemi miejsca
dla chrześcijan – Ziemi Świętej. Prelegentka świadomie pominęła walory
turystyczne świętych miejsc, skupiając się na przeżyciach duchowych w
miejscach takich jak: Jezioro Galilejskie, Nazaret, Betlejem, rzeka Jordan, Kana Galilejska, Kafarnaum,
czy wreszcie Jerozolima – metropolia
3 religii – judaizmu, chrześcijaństwa i
islamu. Choć w miejscach tych krzyżują się od wieków wpływy kulturowe wielu religii, a i współczesna cywilizacja odcisnęła na nich swoje piętno,
to, jak się okazuje, są oazy, w których
czas jakby zatrzymał się w miejscu.
Niewątpliwie do nich zaliczyć można
Górę Tabor, gdzie pielgrzymi przeżywają na nowo Przemienienie Pańskie, Pustynię Judzką z pokazywaną
przez przewodników Górą Kuszenia,
czy pękniętą skałę w Bazylice Grobu
Pańskiego. Ciekawostką była możliwość obejrzenia i dotknięcia fragmentu sławnego drzewa sykomory,
które rośnie nad Jeziorem Galilejskim. Tych, którzy pominęli ten ciekawy wykład z braku czasu lub może
temat wydawał im się mało atrakcyjny, mogę zapewnić, że takim nie był,
a udział w wykładzie stał się (przynajmniej dla mnie) zachętą do odwiedzenia świętych miejsc choć raz
w życiu. Motto wykładu? „Przeżyj to
sam” – Warto!
Krzysztof Włodarczyk

Program PAR w 2009 r.
29.10.2009r. Michał Pieczka,
Bogumił Nowicki:
Śladami o. Ignacego
Loyoli.
19.11.2009r. dr Krzysztof Kunert:
Wrocław chce rotmistrza Pileckiego.
17.12.2009r. prof. Piotr Łykowski:
Oczekiwanie i radość
w pieśniach adwentowych i kolędach.

Apel pamięci
odczytany na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu
l września 2009 roku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
KOMBATANCI! MIESZKAŃCY
WROCŁAWIA! ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO! RODACY!
My żywi – w hołdzie poległym, pomordowanym i zmarłym żołnierzom polskim
walczącym w II wojnie światowej i okresie powojennym – stajemy dziś do apelu na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy
Polskich na Grabiszynie we Wrocławiu.
Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie
przywołując pamięć Tych wszystkich,
którzy oﬁarą swego życia poświadczyli, że „Jeszcze Polska nie zginęła...”, Tych
wszystkich, dla których Ojczyzna pozostała do ostatniej chwili życia dobrem
najwyższym.
W sposób szczególny chcemy dziś oddać cześć walczącym żołnierzom września 1939 roku. Wzywam Was! Synowie
i córki Narodu Polskiego, którzy krwią
swoją zrosiliście Polską Ziemię, stając
przeciwko hitlerowskiej i sowieckiej nawale, pokazując światu, że Polski jesteście
warci. STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam Was, Żołnierze września
1939 roku, którzy w godzinie próby stanęliście do walki z przeważającymi siłami wroga. Do Was wołam! Waleczni
obrońcy Westerplatte i Poczty Gdańskiej
w Gdańsku. bohaterowie walk nad Bzurą, obrońcy twierdzy Modlin, Warszawy

fot. Bogdan Szyszko

Śladami Chrystusa
w Ziemi Świętej

i Kresów Wschodnich. STAŃCIE DO
APELU! CHWAŁA BOHATEROM!
Was Wzywam żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, harcerze Szarych Szeregów i Hufców Polskich
oraz innych formacji konspiracyjnych,
którzy nie przyjęliście jarzma niewoli, ale walczyliście z honorem, trwając w
zbrojnym oporze przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy. STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam wszystkich żołnierzy polskich poległych na frontach II wojny
światowej. Wołam niezłomnych żołnierzy polskiego powojennego podziemia
niepodległościowego. Przywołuję oﬁary
hitlerowskich i sowieckich zbrodni. Wzywam Was wszystkich, którzy do końca
pozostaliście wierni ukochanej Ojczyźnie. STAŃCIE DO APELU! CHWAŁA
BOHATEROM!
Do Was potomni! Czyny zbrojne oręża polskiego zachowajcie na zawsze w
Waszej pamięci. Imion bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość
Ojczyzny nie zapomnijcie. Niech ich postaci będą drogowskazem dla naszej nauki, pracy i służby dla Rzeczypospolitej.
CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ
ICH PAMIĘCI!

Listy do redakcji
Serdecznie dziękujemy Redakcji „Głosu Pocieszenia” za wydanie specjalnego
numeru poświęconego śp. Ojcu Władysławowi Pietryce SJ. Artykuły zawarte w
piśmie są dla nas otuchą w tym smutku,
który przeżywamy po stracie brata. Jest
nam niezmiernie miło, że tak wielu przyjaciół, których spotkał na drodze życia
kapłańskiego mile i serdecznie go wspomina. Dla naszej rodziny był również
wielkim oparciem i duchowym powiernikiem w różnych sytuacjach życiowych.
Wierzymy i mamy nadzieję, że śp. Ojciec
Władysław nadal będzie wspierał u Pana

wszystkich swoich krewnych, przyjaciół i
znajomych.
Wyrażamy również szczere podziękowanie za Msze św. gregoriańskie, które
będą odprawiane w Waszym Kościele.
Łączymy się we wspólnej modlitwie.
W imieniu rodziny – Ludwika Pietryka
(siostra śp. o. Władysława)

***
Msze św. gregoriańskie w intencji
śp. o. Władysława Pietryki SJ zostaną
w naszym kościele odprawione w dniach
1-30 października.
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KATOLICKIE DUSZPASTERSTWO NA UKRAINIE

„Nie chciałbym pracować w Polsce”
Opowiadając o swojej pracy mówił
wiele o ludziach, z którymi przyszło mu
pracować. O tym, że wśród nich czuje
się naprawdę potrzebny i spełniony jako duszpasterz. Bo są to ludzie bardzo
biedni, ale wielkiego serca. Często jedyną
oﬁarą przyniesioną do kościoła jest ostatni bochenek chleba albo zapewnienie o
modlitwie. I nigdy nie zostawią w potrzebie sąsiada, podzielą się czym mają, bez liczenia czy dla nich wystarczy. Są to ludzie
autentyczni w swym człowieczeństwie.
Większość mieszkających tam polskich
rodzin doświadczyła ogromnej tragedii
w czasie ostatniej wojny i nie chce, aby
historia uległa zapomnieniu. W jednej z
miejscowości krzyż do świątyni wykonano z dwóch kawałków drewna zabranych
z pogorzeliska po dawnym kościele, w
którym żywcem spalono mieszkańców i
siostry zakonne z tamtejszego klasztoru.
A jednocześnie Polacy i Ukraińcy, oﬁary i
kaci, oraz ich potomkowie żyją dziś obok
siebie. I mimo trudnych wspomnień
umieją przebaczać, szanować się nawzajem. Tam właśnie ekumenizm nie jest
tylko hasłem, ale sposobem na życie, bo
katolicy i prawosławni nauczyli się wspólnie uczestniczyć w celebracjach najważniejszych świąt chrześcijaństwa.
Jak zwykle przy okazji takich wizyt, po
Mszach św. kwestowano na remonty kościołów na Ukrainie, ale ks. Andrzej najbardziej prosił o modlitwę – o zdrowie dla
siebie, by jeszcze długo mógł służyć swoim paraﬁanom i aby bezduszne przepisy
nie zmusiły go do wyjazdu z Wołynia.
IK

Poniżej zamieszczamy rozmowę z ks.
Andrzejem Kwiczałą, którą przeprowadził nasz redakcyjny kolega Krzysztof Włodarczyk.
Głos Pocieszenia: Jaka jest sytuacja Polaków na Ukrainie, w paraﬁach, gdzie
Ksiądz posługuje?
Ks. Andrzej Kwiczała: Jeśli chodzi o
paraﬁę Maniewicze-Lubieszów, relacja
układa się dobrze ze względu na to, że są
to miasta partnerskie z miastami z Polski,
dzięki temu mamy język polski w szkole, mamy sobotnią szkołę języka polskiego, dzieci wyjeżdżają na różnego rodzaju
konkursy w czasie wakacji. Maniewicze
nie miały kłopotów narodowościowych
podczas wojny – tutaj panuje wręcz rodzinna atmosfera. Niestety Lubieszów
dotknęła tragedia wojennych rzezi, ale
ludzie starają się przebaczyć, choć nie
zapominają.
W zeszłym roku do Maniewicz dotarła z naszej paraﬁi pomoc materialna.
Co w tej chwili jest Wam najbardziej
potrzebne?
Właściwie każda pomoc się przyda. Potrzebne są leki, zwłaszcza nadciśnieniowe,
przeziębieniowe, ubrania, obuwie; zawsze
przydaje się pościel, paczki żywnościowe.
Największy jednak nacisk położyłbym na
środki czystościowe. Na Ukrainie panuje
bardzo wysoka inﬂacja i w związku z tym
jest to chyba jedno z najdroższych państw
w Europie. Dlatego czy to będzie pomoc ﬁnansowa, czy materialna – za każdą jesteśmy wdzięczni i z każdej jesteśmy
zadowoleni.
Jaka jest świadomość historyczna,
szczególnie ludzi młodych w polskich
paraﬁach na Wschodzie?
W takich paraﬁach jak Maniewicze i
Kostiuchnówka, znanych z historii Legionów Józefa Piłsudskiego, młodzież
polska i ukraińska wspólnie dba o cmentarze wojskowe – remontuje je, naprawia,
utrzymuje w czystości. Lubieszów z kolei
znany jest z gimnazjum oo. pijarów, gdzie
pobierał nauki Tadeusz Kościuszko. Życie
w takich miejscach daje możliwość zainGłos Pocieszenia
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Takim wyznaniem zaskoczył
słuchaczy głosząc homilie podczas Mszy św. w niedzielę 12 lipca ks. Andrzej Maciej Kwiczała
– misjonarz od lat sprawujący
posługę kapłańską na Wołyniu
na Ukrainie w dwóch paraﬁach
jednocześnie i „na pół etatu” w
trzeciej.

teresowania się historią. Dzięki temu niektóre osoby wybierają proﬁl historyczny,
są nawet takie, które będą robiły doktorat
z historii legionistów. Dzieci zdają sobie
sprawę z polskości i z wartości miejsca w
którym się urodziły i się wychowują.
A co z dialogiem polsko–ukraińskim i
rolą w nim Kościoła katolickiego?
Potrzebna jest współpraca duchownych
z obu stron. U nas jest tak, że razem z prawosławnym popem staramy się wspólnie,
na zmianę, organizować katechezę, żeby dzieci z rodzin mieszanych umiały się
znaleźć w każdej sytuacji. Tłumaczymy
to w ten sposób, że nie wiadomo jak się
życie ułoży, do jakiego państwa wyjadą.
Tak samo pomagamy sobie z paraﬁanami
w pracy przy budowie cerkwi czy porządkowaniu kościoła. Podczas większych
uroczystości u nas w kościele śpiewa chór
prawosławny. Nasz ekumenizm zaczęliśmy od dołu, nie czekając na wytyczne
z góry. Mając na swoim terenie mieszane małżeństwa musimy uczyć szacunku,
miłości, a nie podziału.
Czy ksiądz czuje się spełniony w tym,
co robi?
Na pewno jestem szczęśliwy, że pracuję na tych terenach. Przede wszystkim
mam ten zaszczyt, że pracuję na terenach
znanych dla Polski ze strony historycznej. Mam to szczęście, że wykonuję pracę
duszpasterską i medyczną taką, jaką chcę.
Mam też pewien niedosyt – bo chciałoby
się więcej, przede wszystkim wyremontować kościoły, w których się modlimy. W

Więcej wiadomości o pracy ks. Andrzeja Kwiczały na Wschodzie można znaleźć na stronie:
http://www.kresy.pl/kresydzisiaj,reportaz?zobacz/w-paraﬁi-u-poleszukow

Naszej koleżance
Aleksandrze Milewicz
i Jej Rodzinie
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy
z Duszpasterstwa Ludzi Pracy
i Związku Piłsudczyków

Dziecięce wakacje – Wisła 2009
Tegoroczna oaza była zupełnie inna (ze względu na miejsce pobytu),
ale tak samo ciekawa i pouczająca jak wcześniejsze.

fot. Agata Kościelniak

jednym był magazyn soli, drugi był zdewastowany przez milicję, która do tej pory
nie opuściła części obiektów. A chciałoby
się znaleźć jakichś sponsorów i doprowadzić je do porządku, żeby nie marniały.
Już nie doprowadzimy ich do świetności,
ale żeby było sucho i czysto; żeby mieć
normalne warunki pracy duszpasterskiej.
A dla mnie osobiście ze względu na to, że
nic z sobą do trumny nie wezmę, to najważniejsze żeby ludzie się modlili i żebym
miał zdrowie.
Pracuje Ksiądz głównie wśród Polaków, ale zapewne przebywa też z
Ukraińcami. Jak się ksiądz z nimi
dogaduje?
Rozmawiając po ukraińsku czy po rosyjsku – zdecydowanie mi to ułatwia
współpracę, nawet niektórzy nie domyślają się, że mogę być Polakiem. Dlatego
udaje mi się uzyskać ciekawe informacje,
np. o grobach zamordowanych w latach
II wojny światowej Polaków z moich paraﬁi. W ten sposób znalazłem miejsca pochówku dwóch księży zamordowanych
przez ukraińskich nacjonalistów. Z moich obserwacji wynika, że mam wypracowany pewien autorytet – jako medyk i
jako kapłan. Jeśli ktoś rozpoczyna trudny
temat, ja ten temat ciągnę i mam wtedy
sporo informacji. Jeżeli ktoś chce atakować, ja po prostu milczę.
Największe marzenie księdza?
Wyremontowanie kościołów, żeby sieroty miały wykształcenie, normalną pracę i żeby te paraﬁe trwały jak najdłużej
w swojej polskości i katolickości. A mnie,
żeby Pan Bóg dał zdrowie.

Być w Wiśle i nie zrobić sobie zdjęcia z Adamem Małyszem to grzech...

Mieszkaliśmy w niedużej szkole podstawowej w Wiśle-Jawornik. Były trzy
grupy dziewcząt (Super Dzieciaki z Ani
Paki, Brzydule oraz Gwiazdy Johnsona)
oraz trzy grupy chłopców (Ziomy, Faceci w Czerni [„zawsze Tobie wierni”]
oraz HOOPy), pieczę nad nami sprawował „Pierwszy Farmer Rzeczypospolitej” czyli ojciec Jakub.
Byliśmy na wielu ciekawych wycieczkach, głównie pieszych, ponieważ okolica zachęcała do podziwiania jej uroków.
Już na drugi dzień po przyjeździe wjechaliśmy wyciągiem na górę Soszów, potem były spacery w poszukiwaniu jagód
i próba zdobycia Czantorii. Wystraszyła
nas burza, więc do Ustronia wybraliśmy
się następnego dnia. Później była kolejna
wyprawa wyciągiem, a na szczycie czekał
tor saneczkowy – prawdziwy raj dla naszych urwisów. Podczas pikniku w Wiśle-Malince mogliśmy wjechać na skocznię im. Adama Małysza, obejrzeć pokaz
drapieżnych ptaków oraz podziwiać skoki treningowe polskich skoczków. Niezapomnianą pamiątką z tej wizyty jest
wspólne zdjęcie z Adamem Małyszem.
Byliśmy też na deptaku w Wiśle i
mieszczącym się w tym mieście aquaparku. Kompleks w hotelu „Gołębiewski”
był pełen basenów, zjeżdżalni i różnorodnych saun. Można też było wziąć kąpiel borowinową lub morską, odpocząć
w grocie solnej lub spróbować swoich sił
w grocie lodowej. Jedynym minusem był

krótki czas pobytu – cała grupa musiała
wyjść po upływie 90 min, no i potem
jeszcze suszyliśmy włosy w hotelowych
łazienkach ;-).
Któregoś dnia mieliśmy spotkanie z
iluzjonistą, który pokazał nam wiele
ciekawych sztuczek, mogliśmy też pojeździć na koniach. Dla niektórych była
to pierwsza i na pewno niezapomniana,
przejażdżka.
Podczas oazy dzieci uczestniczyły w
wielu konkursach, m.in. recytatorsko
-śpiewaczym, przebierańców, tanecznym, plastycznym i kilku sportowych
– chyba nikt nie wyjechał bez nagrody
:). Panie kucharki dbały o nas serwując
czasami nawet dwa ciepłe posiłki dziennie. Niestety pogoda była zmienna, raz
upalna tak, że najchętniej spacerowałoby się w stroju kąpielowym, a czasem
obdarowywała nas rzęsistym deszczem
– najgorzej, że w trakcie wędrówki – i
nawet kurtki przeciwdeszczowe nie pomagały. Ale czym byłby wyjazd bez
wspomnień.
Myślę, że – jak co roku – każdy wrócił wypoczęty i zadowolony, z mnóstwem wrażeń w pamięci. To wszystko
nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność
naszych sponsorów (zarówno w formie
ﬁnansowej jak i rzeczowej) oraz życzliwość wszystkich naszych dobroczyńców
oraz przyjaciół. Serdecznie dziękujemy
za miłe wakacje.
Magdalena „Brzydula” Krychowska
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• Z jezuickiego podwórka • Z jezuickiego podwórka •

• W sobotę, 28 czerwca, w bazylice Najświętszego Serca Jezusa święcenia kapłańskie przyjęło sześciu diakonów prowincji
Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego: Mirosław Jajko, Wojciech Kowalski, Waldemar Los, Andrzej Niczypor, Krzysztof Pietruszkiewicz i Tomasz
Szymczyk.
• Ojciec święty Benedykt XVI prefekturę apostolską Mongo w Czadzie wyniósł
do rangi wikariatu apostolskiego, a pierwszym wikariuszem apostolskim mianował
66-letniego jezuitę francuskiego, o. Henryka Coudray’a (w Afryce pracuje od 1980
roku), wynosząc go równocześnie do godności biskupiej.
• W stolicy Madagaskaru Antananarywie
arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, z upoważnienia Papieża beatyﬁkował 7 czerwca pierwszego zakonnika urodzonego na
tej wyspie. To Raphael-Louis Raﬁringa
ze Zgromadzenia Braci Szkolnych. Nowy
błogosławiony urodził się w 1856 r. Kiedy się zetknął z przybyłymi na Madagaskar braćmi szkolnymi, zaczął chodzić do
prowadzonej przez nich szkoły. Tam jako
trzynastolatek, w 1869 r., przyjął chrzest
i imię Raphael. Mając 22 lata, wstąpił w

mii Teologii Katolickiej, z której z czasem
wyrósł Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

• Do kardynała Stanisława Dziwisza
wpłynął list ze strony polskich tradycjonalistów, by jako metropolita krakowski
p ą na szczeblu diecezjalnym prorozpoczął
ces beatyﬁkacyjny
ks. Piotra Skargi,
jezuity, a do marszałka Sejmu, by
2012 rok, kiedy
mija 400. rocznica
śmierci ks. Skargi, ogłosić jego
rokiem.

• Od 6 sierpnia zespołem Sekcji Polskiej
Radia Watykańskiego kieruje jezuita, o.
Tadeusz Cieśla
• W Gdyni dnia 6 lipca 2009 r., w 92 roku życia i 61 roku powołania zakonnego
zmarł brat Stefan Franczak SJ, wybitny
hodowca kwiatów i roślin ozdobnych, odkrywca wielu odmian znanych na całym
świecie, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
• W wieku 76 lat zmarł w Rzymie po długiej i ciężkiej chorobie emerytowany dyrektor generalny Radia Watykańskiego
ks. Pasquale Borgomeo, jezuita. Pracy w
papieskiej rozgłośni poświęcił 35 lat. Pełnił w niej kolejno funkcje szefa redakcji
wiadomości, dyrektora programowego, a
następnie, przez dwadzieścia lat, dyrektora generalnego.

• W Centrum Studiów Społecznych przy
prowadzonej przez jezuitów Wyższej
Szkole Filozoﬁczno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w lipcu tego roku
odbyła się dyskusja nad treścią encykliki
Benedykta XVI „Caritas in veritate” .
• W Nepalu grupa nastolatków brutalnie pobiła księdza Sanjay’a Ekka, jezuitę, i zdewastowała jego mieszkanie. Do
zajścia doszło w Katmandu, gdzie ojciec
Ekka prowadzi internat dla 34 biednych
uczniów.

• 27 lipca minęło 400 lat od śmierci księdza Jakuba Wujka SJ, słynnego twórcy
pierwszego katolickiego przekładu Pisma
Świętego na język polski.
Zebrał i opracował ks. Jan Ożóg SJ

Zmiany osobowe w paraﬁi
i domu zakonnym

• W Hiszpanii po raz siódmy odbyła
się zorganizowana przez Sieć Młodzieży Ignacjańskiej europejska pielgrzymka
młodych śladami św. Ignacego Loyoli.
Wzięło w niej udział 170 osób w wieku
od 17 do 35 lat. W czasie wędrówki rozważano tematy związane z wyborem i
odpowiedzialnością.
• 4 sierpnia zmarł ojciec Jan Charytański, jezuita, nestor polskiej katechetyki.
Pogrzebowej Mszy
Świętej w stołecznym sanktuarium
św. Andrzeja Boboli przewodniczył abp Kazimierz
Nycz.
Zmarły
przez 31 lat pracował na AkadeGłos Pocieszenia
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• Od 1 sierpnia kierownikiem Redakcji
Programów Katolickich TVP jest o. Rafał Sztejka, jezuita.

fot. Internet

• W sobotę, 20 czerwca, w sanktuarium
św. Andrzeja Boboli w Warszawie święcenia diakonatu przyjęli dwaj klerycy z prowincji Polski Południowej Towarzystwa
Jezusowego: Paweł Berwecki i Andrzej
Duran.

1878 roku do ich wspólnoty zakonnej jako brat Raphael-Louis. Co to ma wspólnego z jezuitami? To, że jeden z naszych
współbraci pracujących od ponad roku
przy naszym kościele, ks. Czesław Tomaszewski, pracował przez wiele lat na
Madagaskarze.

fot. Internet

• W sobotę, 16 maja, w bazylice świętego
Andrzeja Boboli w Warszawie dwunastu
starych jezuitów obchodziło uroczyście
pięćdziesięciolecie kapłaństwa. 29 czerwca 1959 roku święcenia kapłańskie przyjęło dwudziestu dwóch młodych jezuitów.
Z tego czterech zmarło, między innymi
znany dobrze starszym paraﬁanom o. Jan
Mikulski, a dwóch porzuciło zakon i kapłaństwo. Z pozostałej szesnastki czterem
stan zdrowia nie pozwolił na przybycie
do Warszawy. Pracujący w naszej paraﬁi
ksiądz Jan Ożóg SJ obchodził jubileusz u
nas 29 czerwca podczas wieczornej Mszy
Świętej, a w niedzielę, 12 lipca. w swojej rodzinnej paraﬁi, Trzebosi, w diecezji
rzeszowskiej.

Ojciec Andrzej Gęgotek SJ, katecheta i
Duszpasterz Ludzi Pracy, został decyzją
Ojca Prowincjała wysłany na trzecią probację (ostatni rok jezuickiej formacji zakonnej), do Jastrzębiej Góry. Będzie z nami jeszcze do końca września. Ekonomem
domu zakonnego w miejsce o. Andrzeja,
został mianowany o. Tadeusz Mól SJ, który będzie też katechetą w Zespole Szkół
Budowlanych przy ul. Grabiszyńskiej. Na
opiekuna Duszpasterstwa Ludzi Pracy został wyznaczony o. Czesław Henryk Tomaszewski SJ.
Módlmy się w intencji naszych duszpasterzy, aby mogli jak najlepiej wypełniać wyznaczone im przez przełożonych
obowiązki.
bs

Thomas Söding, Christian Münch

KLUCZ DO ZROZUMIENIA
NOWEGO TESTAMENTU
Biorę do ręki Nowy Testament, zbiór
tekstów literackich
pisanych przez różne osoby, w czasach
jakże od nas odległych. Prawie 2000
lat dzieli nas od wydarzeń opisanych w
Nowym Testamencie. Jest to opowieść
o Bogu, który zstąpił z wysokości, żeby nauczać i zbawić wszystkich ludzi, o
Jego codziennym życiu z nimi, o trudnościach jakie napotykał, a także o życiu
już bez Jezusa, o misjach, o podążaniu
za Nim. Można to odczytać tak zwyczajnie, po prostu, przekładając na nasze dzisiejsze doświadczenia poznawcze.
Ale byłaby to bardzo zubożona historia.
A przecież zawiera ona w sobie o wiele
więcej treści.
Niezależnie od tego czy Nowy Testament czytamy często, czy słuchamy jedynie fragmentów podczas Mszy św.,
dobrze byłoby w pełni rozumieć czasy,
kulturę i ludzi jacy podczas jego powstawania żyli. Pomocą mogą być właśnie takie książki jak ta. Chociaż nie powiem,
żeby dla niewyrobionego czytelnika była łatwa. Nie możemy się jednak zniechęcać. Niech nas nie odstręczą słowa,
których dotąd nie znaliśmy, na pozór
zbyt trudne. Po prostu czytajmy ją małymi fragmentami. Ja potraktowałam tę
książkę jako pomoc w dokształceniu się.
Zależy mi na tym, by być lepszym katolikiem, dlatego uważam, że powinnam
się nieustannie uczyć na nowo odczytywać Nowy Testament. Z lepszym zrozumieniem tła, założeń, zawartości i działania jego tekstów.
Gorąco zachęcam aby w chwili spokoju wziąć do ręki „Klucz...”, usiąść wygodnie w fotelu i zacząć studiować.

Po tej lekturze zechcemy zapewne sięgnąć po inne wydawnicze pozycje uzupełniające naszą wiedzę o np. komentarze,
a może teksty historyczne lub teologiczne. Nowy Testament może stać się dla
nas lekturą fascynującą, barwną, żywą,
soczystą w warstwie obyczajowej. Jest
to przecież piękne, różnorodne i chyba
nie do końca docenione dzieło literackie,
religijne, natchnione wreszcie. Odnajdziemy w nim utrwalone ślady działania
Słowa Przedwiecznego i Jego ciągle ponawianych prób dialogu z człowiekiem.
Barbara Ćwik

Józefa Menéndez

WEZWANIE DO MIŁOŚCI
„Wzbudzał litość.
Oblicze, ramiona,
piersi pokryte śladami uderzeń i kurzem. Krew płynęła
Mu z głowy...”. Nie
takich obrazów Pana Jezusa spodziewamy się, sięgając po opisy objawień. W wyobrażeniu
większości z nas Chrystus ukazujący się
człowiekowi przybywa w królewskim
majestacie i słowa, że wyglądał jak „ubogi proszący o jałmużnę miłości”, stoją w
sprzeczności z naszymi oczekiwaniami.
Książka „Wezwanie do miłości” to zapis objawień Pana Jezusa siostrze Józeﬁe
Menendez – zakonnicy ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre
Coeur). Urodziła się w Madrycie w 1890
roku. Boże powołanie: „Chcę, żebyś całkowicie do Mnie należała” usłyszała już
w wieku 11 lat, przystępując do Pierwszej Komunii Świętej. Jednakże życie pokrzyżowało jej plany. Przeciwności losu
i, jak sama często podkreślała, jej słabość
sprawiły, że trzykrotnie podejmowała
próby wstąpienia do zakonu. Ostatecznie w wieku 29 lat rozpoczęła nowicjat
w Zgromadzeniu Sacre Coeur w Poitiers we Francji i tam złożyła śluby. Jej
życie zakonne trwało niecałe cztery lata.
Zmarła w 1923 roku.
Zawsze uważała się za osobę słabą i nic
nie znaczącą. Najbardziej pragnęła nie
zauważana przez nikogo wypełniać swoje obowiązki. Bóg miał jednak wobec niej
inne plany: „Świat nie zna Miłosierdzia
Mego Serca! Chcę się tobą posłużyć, aby
je dać poznać.” W swym krótkim życiu

zakonnym stała się narzędziem Zbawiciela, który właśnie jej powierzył Tajemnicę Swego Serca. „Wezwanie do miłości” to zapis objawionego siostrze Józeﬁe
Orędzia Miłości i Miłosierdzia Chrystusa, które polecił jej rozpowszechniać:
„Miłości szukam. (...) Moje Serce dlatego jest zranione, ponieważ często zamiast miłości doznaję oziębłości. Dajcie
Mi miłość, dajcie Mi dusze! Łączcie wasze czynności z Moim Sercem. Trwajcie
ze Mną, bo Ja zawsze jestem z wami. Ja
jestem Miłością samą i pragnę jedynie
miłości. Gdyby dusze wiedziały, jak czekam na nie, pełen miłosierdzia! Jestem
Miłością nad miłościami! Tylko przebaczanie sprawia Mi ulgę!”
W opisanych w książce objawieniach
Chrystus mówi wiele o swoim Miłosierdziu i Miłości do ludzi. A zwłaszcza tych zagubionych i grzesznych: „To
nie grzech najbardziej rani moje Serce,
ale fakt, że po popełnieniu grzechu nie
szukają w Nim ucieczki”. Szczególnie
troszczy się też o dusze Jemu poświęcone
– kapłanów, zakonników, misjonarzy.
Dlatego dyktuje siostrze Józeﬁe modlitwę za nich, którą poleca odmawiać
codziennie.
„Wezwanie do miłości” to książka budząca niepokój, zmuszająca czytelnika
do zastanowienia się nad swoją wiarą.
Zapiski siostry Menendez to wyznanie
Chrystusa, który opowiada człowiekowi
o swojej miłości do niego. Przedstawiony tu Bóg nie jest władczy i majestatyczny, to Bóg cierpiący i w tym cierpieniu
szukający bliskości ze swoim stworzeniem, to Bóg potrzebujący nas, naszej
ludzkiej ułomnej miłości i współczucia.
Bóg jawiący się jako nieogarniona potęga i wszechmoc, a zarazem rezygnujący z tego, aby przyjść do nas jako zraniony człowiek i błagać o pocieszenie i
modlitwę.
I choć książka nie jest łatwa w odbiorze, urzeka i pociąga. Bo mówi o tym, że
każdy z nas może być głosicielem Bożej
Miłości i Miłosierdzia. Bo Chrystus powiedział: „Ja nie patrzę na czyny, ale na
intencję. Najmniejsza rzecz uczyniona z
miłości zyskuje tyle zasług i przynosi Mi
tyle pociechy! Szukam jedynie miłości,
proszę jedynie o miłość!”
Iwona Kubiś
Cytaty zaczerpnięto z książki: „Wezwanie do
miłości”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
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INFORMATOR DUSZPASTERSKI
PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
53–232 Wrocław, Aleja Pracy 26, tel. 071 360 10 18, www.dworzak.pl

Godziny Mszy św. niedzielnych
6:30 (Msza św. cicha, czyli bez udziału organów), 7:30, 9:00, 10:30 (kościół górny),
10:30 (kościół dolny) – dla dzieci (z wyjątkiem wakacji), 12:00, 18:00,
20:00 (Msza św. dla młodzieży z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego).
W dni powszednie: 6:30, 7:15 (z wyjątkiem wakacji), 8:00, 18:00.
Chrzty po 14.06.2009 do 13.09.2009
Matras Jerzy Wojciech, Knapczyk Milena Hanna, Kalita Dawid Dominik, Małek Szczepan Aleksander, Kłoda Oliver, Kopeć Aleksandra Joanna, Kopeć Paulina Urszula, Klimek Aleksander Andrzej,
Barycz Jakub Mirosław, Szymkowiak Maja, Tyrcz Natalia, Waligóra Zuzanna. Prycik Wiktoria Weronika, Papadopulos Michał, Konieczna Jagoda Klaudia, Wujek Dawid, Antonik Gabriela Karolina,
Zięba Olga Maria, Świeca Kinga Maria, Blicharz Iwo Jakub, Dechnig Zuzanna Julia, Zwierzyński
Sebastian Andreas, Trzewińska Kamila Małgorzata, Olech Roksana Daria, Gala Zoﬁa Maria, Matkowski Michał Jakub, Maj Julia, Sipurzyńska Natalia Marta.

Śluby po 15.06.2009 do 18.09.2009
Aziewicz Katarzyna i Pająk Michał Bartosz; Ładowska Aleksandra i Palkij Artur Dawid;
Czepiga Anna Magdalena i Lesiak Artur; Roman Edyta i Wąs Aleksander Tadeusz;
Symula Marlena i Nalazek Kamil; Bednarz Justyna i Małek Artur Mariusz;
Kisiel Natalia Krystyna i Clay Johnson; Olszewska Magdalena i Dyl Rafał;
Wicińska Joanna Maria i Rydzak Piotr Jan; Prugar Joanna Alicja i Drelichowski Arkadiusz Zbigniew; Buczek Kamila i Markowski Łukasz Zenon; Ryszka Jowita Joanna i Patla Zbigniew Ariel; Zagrobelna Ewa i Markiewicz Mikołaj; Dorosz Joanna Magdalena i Gała Dominik Wojciech; Ruszała
Anna i Kordaszewski Paweł; Drozdowicz Monika i Szozda Michał Jan.

Pogrzeby po 15.06.2009 do 20.09.2009
Baranowska Teresa *15.11.34 + 22.06.09, Baryła Jarosław *23.05.55 +09.09.09, Bodylewicz Stanisława *28.10.31 +13.07.09, Brożyna Gertruda *07.03.30 +17.08.09, Całek Bronisław *01.03.47
+04.08.09, Cieślak Wanda Halina *04.01.34 +12.09.09, Ciszek Sylwia Blanka *28.08.87 +28.06.09,
Cyptor Helena *06.03.30 +29.07.09, Ćwil Teresa *14.05.34 +09.08.09, Derkaczewska Luba
*18.09.23 +04.07.09, Dziedzic Piotr Paweł *28.06.39 +26.08.09, Falenta Eugeniusz *10.09.27
+30.08.09, Forgiel Maria Barbara *06.09.33 +28.07.09, Gałgucka Stanisława 11.01.24 +18.08.09,
Gałuszka Ludwika *26.01.20 +22.06.09, Geist Bożena Katarzyna *25.11.47 +03.08.09, Ilnicki Jarosław *24.03.35 +07.09.09, Jasiński Bogusław Jerzy *15.08.56 +08.09.09, Kala Stanisław *06.05.36
+12.08.09, Kamiński Edmund Stanisław *13.10.23 +14.09.09, Karaś Zygmunt *01.06.36 +28.06.09,
Kasiłowska Eleonora *13.12.29 +05.09.09, Kowalska Marianna *16.07.20 +07.07.09, Kuczała Genowefa *06.01.32 +16.09.09, Ładowski Jan Stanisław 10.05.47 +18.08.09, Łubnicki Wiktor *22.09.19
+06.07.09, Malon Edmund *16.09.26 +09.09.09, Mączka Marian *23.07.34 +05.07.09, Mikołowski Władysław *11.07.25 +29.07.09, Milewicz Maria Stanisława*08.05.32 +25.08.09, Pionka Józefa
*27.01.12 +07.08.09, Pławnicki Jan Józef *27.01.36 +04.09.09, Poraszka Kamila Aldona *28.06.25
+28.08.09, Ragankiewicz Helena *14.07.30 +29.06.09, Rudnicka Maria *16.05.38 +12.08.09, Rutkowska Teresa *11.01.36 +13.08.09, Salwa Stanisława *07.05.20 +01.08.09, Sądel Anna *23.07.26
+01.09.09, Szadkowska Małgorzata *04.10.59 +27.06.09, Szypiłko Iwona Maria *22.06.59
+08.08.09, Wadowska Halina *22.01.21 +04.08.09, Wawruch Gabriela *28.07.09 +05.08.09,
Wojewódzka Krystyna *06.04.28 +10.07.09, Woźniak Anna *21.02.24 +20.09.09, Zygadło Elżbieta
Barbara *4.03.52 +20.06.09.

Kancelaria paraﬁalna:
Czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30–9.30 i 16.00–17.30,
z wyjątkiem dni świątecznych i pierwszych piątków miesiąca.
Konto paraﬁalne: Bank PeKaO SA I/o Wrocław 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394.

Biblioteka paraﬁalna:
Czynna w czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz w niedziele w godz.10.00-12.00

„Głos Pocieszenia” – pismo paraﬁi św. Klemensa Marii Dworzaka
e-mail: glospocieszenia@tlen.pl, tel. kontaktowy: 601 892 763
opiekun: o. Jacek Siepsiak SJ, redaktor naczelny: Bogumił Nowicki, sekretarz redakcji:
Aleksandra Kumaszka, redaktor prowadzący numeru: Bogdan Szyszko, redakcja: Barbara
Ćwik, Małgorzata Drath, Iwona Kubiś, Bogdan Szyszko, Krzysztof Włodarczyk, Przemysław
Zarzeczny, Przemysław Gardynik, Anastazja J. Drath, Agnieszka Król,
współpracownicy: o. Jan Ożóg SJ, Marcin Kisiecki, korekta: Anastazja J. Drath,
projekt okładki: Marcin Kisiecki, kolportaż: Jacek Podsiadły, Przemysław Gardynik
spotkania kolegium redakcyjnego: poniedziałki, godz. 20.00 w budynku katechetycznym
(z wyjątkiem wakacji); dyżur redakcyjny: w niedziele, godz. 11.30–12.30 Kawiarenka
paraﬁalna (z wyjątkiem wakacji), skład i łamanie tekstów: agencja reklamowa b-en,
www.b-en.pl, tel./fax 071 788 95 15, poczta@b-en.pl
Głos Pocieszenia

26

PARAFIALNY
SAVOIR-VIVRE
Nie stój w kruchcie!
We współczesnym języku polskim słowo kruchta już właściwie nie
funkcjonuje. Znane być może jeszcze osobom starszym, dla młodszych
jest tylko archaizmem. Na przedsionek kościoła, bo on właśnie kruchtą
był zwany, dziś mówimy raczej hol.
Zwłaszcza w naszym mamy taki typowy, bo z niego wchodzi się i do
kancelarii, i do kaplicy górnej, i do
kaplicy dolnej, i do biblioteki, i do
innych mniej ważnych, aczkolwiek
użytecznych pomieszczeń.
Jak samo słowo zapomniany też
został dawny zwyczaj odbywania
pokuty przez osoby, które weszły w
konﬂikt z przykazaniami lub obyczajami. Polegała ona na czasowym
wykluczeniu ze społeczności paraﬁalnej. Grzesznicy do końca swojej
„kary” nie mogli wejść do kościoła i
w Mszach Świętych uczestniczyli stojąc właśnie w kruchcie.
Dzisiaj już kapłani nie nakazują takiej pokuty, ale niektórzy z naszych
paraﬁan odbywają ją niejako spontanicznie. Podczas każdej Mszy Świętej, zwłaszcza w niedziele, kościelna
kruchta jest pełna. Nierzadko owi
„pokutnicy” z oburzeniem zwracają
uwagę osobom sprzedającym prasę,
przeprowadzającym zbiórki lub inne
akcje paraﬁalne, że przeszkadzają im
w modlitwie, chociaż hol jest najwłaściwszym do tego miejscem. Sytuacja
robi się wręcz kuriozalna o 10.30, ponieważ w obu kaplicach jednocześnie
są odprawiane msze i słowa jednej i
drugiej słychać w przedsionku. W
której zatem uczestniczą ci, którzy są
w kruchcie?
Może po prostu nie ma to dla nich
znaczenia i niedzielna Msza Święta
jest tylko niewygodnym obowiązkiem, który trzeba zaliczyć, niekoniecznie zwracając uwagę na to, w jaki sposób.
IK

K ALENDARIUM czerwiec – wrzesień 2009
18 września, piątek

Wrzesień

• W dniu wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, na wieczornej Mszy
św. w dolnym kościele o godz. 19.00, przy
relikwiach Świętego, spotkali się członkowie duszpasterstwa Magis i jego sympatycy.
Po Eucharystii świętowali dalej bawiąc się
wspólnie w sali im. o. Stanisława Tabisia w
domu katechetycznym.

1 września, wtorek
• Rok szkolny z Panem Bogiem rozpoczęły w naszej paraﬁi na Mszach św. – dzieci
(o godz. 8.00 w kościele górnym) oraz młodzież gimnazjalna i szkół średnich ( o 19.00
w kościele dolnym). Rozpoczęły się też spotkania kandydatów na ministrantów (soboty
o 10.00 w kościele dolnym) i chętnych do
bierzmowania.
• Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy
ul. Grabiszyńskiej o godz. 13.00 odbyły się
uroczystości z okazji 70. rocznicy wybuchu
II wojny światowej.

19-20 września
• W 27. Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną
Górę wzięli udział członkowie paraﬁalnego
oddziału Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa
Ludzi Pracy.

fot. Bogdan Szyszko

20 września, niedziela

• Tego też dnia w górnym kościele o godz.
18.00 została odprawiona Msza św. w intencji byłych żołnierzy Armii Krajowej.

4 września, piątek
• W dolnym kościele pierwszą po wakacjach
wspólnotową Eucharystię i spotkanie po niej
miało młodzieżowe duszpasterstwo Magis.

6 września, niedziela
• Obchodziliśmy uroczystość odpustową
Matki Bożej Pocieszenia. Uroczysta suma
odpustowa z udziałem księży z dekanatu
Wrocław-Śródmieście została odprawiona o
godz. 12.00. Kazanie wygłosił ks. Grzegorz
Trawka, proboszcz paraﬁi św. Wawrzyńca
we Wrocławiu-Żernikach.
• Po przerwie wakacyjnej w sali św. Stanisława Kostki o godz. 19.00 odbyło się pierwsze
z coniedzielnych Spotkań biblijnych. Serdecznie zapraszamy na kolejne.

8 września, wtorek
• W święto Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, czyli Matki Boskiej Siewnej zostały
odprawione dodatkowe Msze św. o 9.00 i
20.00.

14-24 września
• Odbył się w naszej paraﬁi kolejny kurs
przedmałżeński. Zajęcia odbywały się
jak zwykle w poniedziałki, wtorki, środy
i czwartki w sali św. Stanisława Kostki o
godz. 19.00.

• Podczas niedzielnych Mszy św. kazania
głosił o. Ludwik Zapała, jezuita, misjonarz
na co dzień pracujący w Zambii. W holu kościoła członkowie Akcji Katolickiej i
Duszpasterstwa Ludzi Pracy rozprowadzali kalendarze misyjne poświęcone Zambii i
Malawii oraz bożonarodzeniowe kartki zrobione na podstawie akwarel namalowanych
przez dzieci na Madagaskarze. Dochód z
ich sprzedaży przeznaczony jest na cele misyjne.

24 września, czwartek
• Duszpasterstwo Czterdziestolatków spotkało się na Eucharystii o godz. 19.30 w kościele dolnym. Zaprasza też chętnych do formowania się w tej grupie, w wieku mniej
więcej 35-50 lat, na spotkania, które odbywają się w II i IV czwartek miesiąca.

25 września, piątek
• W paraﬁalnej kawiarence o godz. 19.00
spotkała się Rada Paraﬁalna.

27 września, niedziela
• Podczas Mszy św. o godz. 12.00 zostanie
poświęcony sztandar Oddziału Wrocławskiego Związku Piłsudczyków.

W k rótce
11 października, niedziela
• W ramach IX Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”, podobnie jak rok
temu, odbędzie się zbiórka publiczna, której
dochód przeznaczony zostanie na realizację
programu stypendialnego Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Pamiętając o przesłaniu Sługi Bożego Jana Pawła II, nie zapominajmy o tym żywym Jego pomniku i ponad
dwóch tysiącach młodych ludzi, nad którymi sprawuje ona opiekę.
Opracował bs

Ogłoszenia
Dom Kultury „Bakara” przy ul. Różanej 4/6 oferuje do wynajmu sale (na
20, 50 lub 100 osób) na wesela, chrzciny, imieniny, 18-tki oraz inne uroczystości rodzinne. Istnieje również możliwość
organizowania konferencji, szkoleń i bankietów. Współpracujemy z ﬁrmą cateringową „Verona”. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Kontakt w godz. 10.00-17.00; tel. 071
332 93 10, 071 363 24 55.

Sprzedam
Chłodziarko-zamrażarka ﬁrmy Bosch.
Klasa energetyczna AA – dwa agregaty.
Stan idealny. Cena 200 zł. Tel. 605 659
569.

CZUWAJ!
Jesteśmy 14 Wrocławską Drużyną
Harcerek „Knieja” ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Chcesz poznać smak przygody?
Nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy? Rozwijać swoje umiejętności w
różnych dziedzinach życia? Chcesz
się świetnie bawić i zawrzeć znajomości, przyjaźnie na całe życie? Masz
więcej niż 10 lat i nie wiesz co zrobić
z wolnym czasem?
Zapraszamy Cię na zbiórkę naszej
drużyny. Spotykamy się co piątek, o
godzinie 17.14 pod Szkołą Podstawową nr 109 (ul. Inżynierska 54).
Kontakt:
Dolnośląska Chorągiew Harcerek
ZHR, ul. Pomorska 27/2, 50-216
Wrocław, tel 071 329 69 23
hufcowa: k.garncarz@gmail.com
drużynowa Magda Warchalewska:
tel. 680 852 897
zobacz wiecej:
www.photoblog.pl/knieja

mgr inż. Tomasz Malina
tel. 608 034 704, www.geomal.pl
ŚWIADCZ YMY USŁUGI W ZAKRESIE:
• MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH • TYCZENIE i POMIARY
POWYKONAWCZE • POMIARY i MAPY DO ODBIORÓW
• SCALENIA i PODZIAŁY • EWIDENCJA GRUNTÓW
• BEZPŁATNE DORADZTWO

Głos Pocieszenia

27

Pocztówka z wakacji

