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i Ukazał się listopadowy numer „Głosu

Pocieszenia”, pod hasłem „Życie jest tu
i teraz”, z biało-czerwonymi wstążeczkami na Święto Niepodległości i specjalną
wkładką z litanią do św. Jana Pawła II,
którego relikwie znajdują się w naszym
kościele.
11 listopada, wtorek
W 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości o godz. 12.00 została
odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbyła się procesja różańcowa na Cmentarz Wojenny Żołnierzy
Polskich na Wzgórzu Grabiszyńskim.
i

i Odbyły się dwie tury ogólnopolskich
wyborów samorządowych, w których
uczestniczyli i nasi parafianie. Na terenie
naszego osiedla i parafii pracowało sześć
Obwodowych Komisji Wyborczych.

20 listopada, czwartek
W ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości prof. dr hab. Włodzimierza Suleja wygłosił o godz. 18.45 wykład pt.
„Legionowi bohaterowie”.
i

ślenia uroczystego charakteru tego dnia
- różami.
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9 listopada, niedziela
i W nawiązaniu do akcji pomocy misjom, kazania głosił i rozprowadzał kalendarze misyjne O. Czesław Tomaszewski, odpowiedzialny w krakowskiej
prowincji jezuitów za promocję misji
zagranicznych. Przy pomocy członków
Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy na pomoc misjonarzom zebrał
rekordową sumę ponad 12 tys. zł.

i Dortmundu, jubileuszu 80-lecia urodzin, po Mszach św. w Izbie Pamięci Solidarności były zbierane podpisy pod listem gratulacyjnym, wysłanym później
do Szanownej Jubilatki.

27 listopada, czwartek
i W parafialnej kawiarence zebrała się
Rada Parafialna.
i Wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii wyjechała na trzydniową
konwiwencję na Górę św. Anny.
29 listopada, sobota
Duszpasterstwo Czterdziestolatków
bawiło się na wieczorze andrzejkowym
zorganizowanym w parafialnej kawiarence.
i

23 listopada, niedziela
W uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata małżonkowie obchodzący w tym roku okrągłe jubileusze: 5, 10,
itd., … 55-lecia sakramentu małżeństwa, podczas Mszy św. o godz. 12.00
odnowili swoje przyrzeczenia. Po Mszy
i
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30 listopada, niedziela
W dniu imienin modliliśmy się
szczególnie w intencji o. Andrzeja Pełki i p. Andrzeja Garbarka, naszego organisty.
i

Grud zień
Adwent
Podczas Adwentu roraty są odprawiane codziennie (oprócz niedziel) o godz.
6.30. Po roratach w kawiarence grupy
parafialne przygotowują wspólne śniadanie.
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św. odbył się koncert Jana Oberbeka,
światowej sławy gitarzysty klasycznego,
specjalnie dedykowany jubilatom, a przy
wyjściu z kościoła panie obdarowywane
były przez ministrantów - dla podkreGłos Pocieszenia
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16 listopada, niedziela
i Po Mszach św. członkowie Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy
przeprowadzili zbiórkę do puszek na organizację w Polsce w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży. Zebrano 3480 zł.
i Z okazji obchodzonego 27 listopada
przez p. Marię Heckt, inicjatorkę międzypafialnej współpracy Wrocławia
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Największy klejnot

,,Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatnich dniach przemówił do
nas przez Syna’’(Hbr 1, 1). W Jezusie Bóg wypełnił swoją obietnicę. To On - Jezus z Nazaretu - jest oczekiwanym
Mesjaszem. Chociaż tak jak dwa tysiące lat temu, tak i dzisiaj – nie wszyscy Go rozpoznają.
Pewien człowiek wszedł do sklepu z minerałami. Na półkach
było ich sporo, o rożnych rozmiarach, kształtach i kolorach,
dużo kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Człowiek ten
nie spojrzał jednak na żaden z nich. Schylił się i zajrzał do pudełka leżącego na podłodze, niedaleko kasy. Po pewnym czasie
wyciągnął z niego jakiś kamyk. Zapytał właściciela sklepu, czy
jest na sprzedaż. Właściciel wziął go do ręki, spojrzał niedbale
i odpowiedział: „oczywiście, dwa dolary i 50 centów”. Klient
zapłacił i wyszedł ze sklepu, biorąc ze sobą największy rubin,
jaki został odkryty w historii naszej planety! Rok później magazyny i telewizje światowe podały, że ów człowiek sprzedał za
dwa i pół miliona dolarów rubin, który wcześniej kupił za dwa
i pół dolara. (por. o. T. Forrest, „Zróbmy to!”, Częstochowa
2003). Dwóch ludzi trzymało w ręku i patrzyło na ten sam
kamyk. I tylko jeden rozpoznał w nim drogocenny minerał
i to on został milionerem.

Przyzwyczailiśmy się do Pana Jezusa. Wydaje się nam, że
Go znamy, że niczym nas już nie zaskoczy. Stał się dla nas taki
zwyczajny, powszedni, że Go może nawet w naszym życiu już
mało zauważamy. Jeden spośród wielu, jakaś propozycja na
życie na równi z tysiącami innych, które świat dzisiaj oferuje.
Jeden z misjonarzy pracujący pod koniec lat osiemdziesiątych w Azji opowiadał, że niedaleko od miejscowości gdzie
pracował, Polacy budowali zaplecze elektrowni atomowej.
Zaintrygował go i pozostał w pamięci następujący obraz: robotnicy mieszkali w barakach, kilkaset metrów od budynków
potężnej elektrowni jądrowej, lecz oni sami żyli w ciemnościach albo przy blasku lampy naftowej.
Tak dzieje się czasem z naszą relacją do Chrystusa: Jezus jest
na wyciągnięcie ręki, jest zdolny rozświetlić i ogrzać całe nasze
życie, ale my pędzimy życie w ciemnościach i w zimnie.
Życzę Wam, Drodzy Parafianie abyśmy Nowonarodzonego,
Mesjasza, nie tylko teraz rozpoznali, ale rozpoznawali i przyjmowali do swego serca przez wszystkie dni nadchodzącego
2015 roku. Przyjmowali Go w sakramentach Kościoła, w Słowie Bożym, w naszych relacjach z drugimi i potrafili się Nim
dzielić. A On da nam … po stokroć więcej.
O. Proboszcz
Jacek Maciaszek SJ

Wyjątkowe Boże Narodzenie
Cicha noc, święta noc!
Pokój niesie ludziom wszem...

Rys. Małgorzata Drath

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w ciągu roku. Najpierw długo przed nim biegamy, żeby wszystko było dopięte
na ostatni guzik, kupujemy prezenty, gotujemy, sprzątamy...
robimy wszystko, żeby ten czas był piękny. Po wyczerpującym
biegu trafiamy w końcu na metę - wigilijny stół. Tu dzielimy
się opłatkiem, wzruszamy, śmiejemy się, płaczemy - doświadczamy pięknych chwil wśród bliskich nam osób.
Jako redakcja również na swój sposób chcemy przyczyniać
się do czynienia czasu Bożego Narodzenia wyjątkowym, dlatego ze szczególną uwagą dbamy o każdy numer świąteczny.
Również w tym wydaniu można znaleźć wiele pięknych artykułów. Wśród rozmyślań nad przyjściem Pana Jezusa na
nasz ziemski świat znajdujemy list do przyjaciela, zachętę do
podejmowania duchowej adopcji, ale także krótkie opowieści
naszych parafian dotyczące ich wyjątkowych Świąt. Pochylając się nad bieżącym numerem mamy okazję do podsumowania ubiegłego roku, zastanowienia się, co dla nas, jako parafii,
się zmieniło, co zmieniło się w życiu wspólnot, w życiu każdej
i każdego z nas. Myśląc o tym, co działo się u nas, nie zamykamy się jednak tylko w ramach naszego podwórka - tym razem
w kąciku misyjnym mamy okazję przeczytać o przygotowaniach do świąt w misji w Sudanie Południowym. Wychodzimy również poza ramy czasu i cofamy się do roku 1945, by
poczytać, jak powojenny Wrocław powoli wracał do życia.
Podróżując między kontynentami, podróżując w czasie, skupiamy się mimo wszystko najbardziej na czasie teraźniejszym.
Mamy nadzieję, że tym sposobem przyczynimy się do dobrego duchowego przeżycia tych Świąt. Oby nasze oczy zwrócone
były na naszego wielkiego Boga, który stał się tak mały, że dał
się zawinąć w pieluszki i położyć w żłóbku...
Redakcja
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Żłóbek i ... krzyż

o. Jan Ożóg SJ

Do czego mnie wzywa Boże Narodzenie?

Kiedy jako śpik smarkaty (razem z moją bardzo małą wtedy jeszcze siostrą, oczywiście) w każdą
moją dziecięcą wigilię Bożego Narodzenia siadałem na podłodze pod choinką jak najpiękniej ozdobioną, myślałem o bardzo wielu rzeczach, nawet o tym, że kiedyś będę księdzem, ale chyba nigdy
nie myślałem o tym, do czego mnie wzywa Boże Narodzenie, do czego mnie zwłaszcza wtedy zobowiąże, kiedy rzeczywiście po latach jakże wielu zostanę wreszcie księdzem i każdego dnia będę
mógł radośnie odprawiać Mszę Świętą. Więcej nawet! Nie pamiętam, żebym się nad tym naprawdę
poważnie zastanawiał w którekolwiek Boże Narodzenie, kiedy je przeżywałem już jako kapłan, jako
zakonnik, jako jezuita. Dziwne? Może i dziwne, ale tak było naprawdę.
To dopiero konieczność napisania tego artykułu jakby rozbudziła Pana Jezusa i jakby Go zmusiła do zadania mi dziwnego pytania: Czy ty wiesz, do czego to ciebie, jako księdza i jezuitę, zobowiązuje Boże Narodzenie? Ale ja jestem chytry i zamiast
odpowiedzieć wprost wiem albo nie wiem, poszedłem w ślady świętego Jana Ewangelisty, który na podobne pytania
w Apokalipsie dawał zawsze jedną i tę samą odpowiedź:
Panie, Ty wiesz! Pan Jezus jednak – jak to Pan Jezus
− nie dał się nabrać na moje piękne słówka i całkiem niespodziewanie zamiast wyraźnej i jasnej odpowiedzi zasiał w moim jakże starym
sercu swoje własne słowa, które wypowiedział do swoich uczniów tuż przed
swoim wniebowstąpieniem: Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu.
I wtedy mi zaświtało w starej głowie! Przecież ja znam
doskonale ten mój obowiązek
przynajmniej od kilkunastu
lat, czyli od tej chwili, kiedy to
przypadkiem, w świątecznym
wydaniu jakiejś gazety – chyba
Wyborczej nawet! − znalazłem
wiadomość o znajdującym się
w polskim muzem w Warszawe pięknym obrazie włoskiego
karmelity z piętnastego wieku,
Fra Diamante, zatytułowanym
umownie Adoracja Dzieciątka.
Jest to obraz spokojny i cichy,
ale smutny jakiś i pełen powagi.
Domalowane później dwa aniołki są jakby na siłę wciśnięte
w całą przestrzeń obrazu i właściwie ich radość, okazywana graniem na fletach lub piszczałkach jakichś, nijak się ma
do powagi całego obrazu. Matka Boża, ubrana we wspaniały płaszcz królowej niebios, modlitewnie co prawda adoruje
Dzieciątko, wpatruje się w nie jednak uważnym i wyraźnie
zatroskanym spojrzeniem. Święty Józef rękę oparł na fragmencie rozwalonego muru, a głowę na dłoni i równie uważnie
na Dzieciątko spogląda – z melancholią, jakby nie do końca
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rozumiał to, co wie. Nawet Dzieciątko bawi się co prawda
i oczy ma otwarte, ale nawet śladu uśmiechu na wargach. Te
trzy święte postaci zajmują niemal całą przestrzeń obrazu,
tak że niewiele miejsca pozostało na tło: zrujnowana stajenka
betlejemska, do której przez fragment muru zagląda wół poważny nad wyraz i zadziwiony osioł. Za stajenką fragment
pejzażu: jakaś równina u stóp pasma wzgórz.
Cóż jest powodem tego smutku w obrazie Narodzenia Pańskiego? Dlaczego te postaci – zwłaszcza święty Józef i Matka Boża – tak bardzo są
zamyślone i tak niezwykle poważne? Malarz odpowiada na to pytanie trójkątnym zwieńczeniem, które wypełnia
scena ukrzyżowania: Jezus jest
znowu niemal sam, towarzyszy mu tylko klęcząca Matka
i pewnie uczeń umiłowany. Tak
naprawdę jednak Jezus wcale
nie jest sam, ci dwoje przecież to
rodzący się z Jezusowego boku
Kościół. Jezus zatem jest w swoim Kościele.
Wtedy zachwycił mnie niezwykły kontrast w tym obrazie:
w dolnej jego części znana mi
dobrze scena Bożego Narodzenia, a w górnej – Ukrzyżowanie
także doskonale mi znane. Dopiero dzisiaj po wpływem owego nakazu Pana Jezusa: Idźcie
na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu − zrozumiałem, że to nie kontrast, tylko pełnia przepięknie podkreślona.
Na Boże Narodzenie od samego początku cieniem się kładł
Jezusowy krzyż. Cień tego krzyża jest i złowrogi, i radosny.
Złowrogi, bo zbudowały go nasze grzechy i moje grzechy,
czyli grzechy wszystkich ludzi i grzechy każdego człowieka
z osobna. Jest to jednak cień radosny, krzyż bowiem jest znakiem naszego zbawienia. To pod tym cieniem możemy dzisiaj
wszyscy odpocząć i jakby z perspektywy dalekiej spojrzeć na
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ubogi żłóbek, w którym nikomu nieznana dziewica, Miriam
z Nazaretu, złożyła swego Pierworodnego. Może ktoś z nas
w drogę się zechce wybrać spod krzyża do betlejemskiej stajni,
żeby Nowonarodzonemu razem z pasterzami hołd złożyć i razem z Mędrcami służby swoje ofiarować? A może ktoś zawstydzony własnymi grzechami i przeszłością niewesołą w cieniu
krzyża pozostanie i trwać pod nim będzie, jak trwała Matka
Boża z uczniem przez Jezusa umiłowanym? A może ktoś utrudzony życiem i związanymi z nim kłopotami wahać się będzie
w niepewności, bo i cień krzyża opuścić mu trudno, i do Betlejem droga jeszcze tak bardzo daleka i cierniami najeżona?
To nieważne. Ważne jest to, żebyśmy potrafili dostrzec związek zachodzący między betlejemskim żłóbkiem a Jezusowym

krzyżem. Tu początek naszego zbawienia, bo nadeszła pełnia
czasów, a tam dopełnienie naszego zbawienia, bo nadeszła
godzina Pana. Tu początek Jezusowego ludzkiego trudu, tam
zwieńczenie tego trudu krzyżem i zmartwychwstaniem.
I tu jest właśnie odpowiedź na zadane mi przez Pana Jezusa pytanie. Moim zadaniem, jako księdza i zakonnika jezuity,
i zadaniem wszystkich moich Czytelników jest głoszenie − życiem własnym, a nie tylko słowami – że istnieje nierozerwalny
związek Bożego Narodzenia z ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa.
I wszystkim moim Czytelnikom tego z całego serca życzę:
swoim życiem głoście, że Pan Jezus po to się narodził, żeby nas
mógł zbawić i napełnić szczęściem.

zamiast noworocznych zamyśleń

Iwona Kubiś

List do Przyjaciela

Kochany Panie Boże,
dziękuję za Twój cudowny prezent. Za te 365 klocków, które poukładane we właściwej kolejności dni, tygodni i miesięcy okazały się być wspaniałym rokiem. Muszę koniecznie opowiedzieć Ci, które spodobały mi się
najbardziej.
Nasza parafia jest najlepsza na świecie. I tylu w niej sympatycznych, dobrych ludzi. Wiem to na pewno, bo
w każdą niedzielę i święto spotykam ich w kościele, na dziedzińcu i w kawiarence. Bardzo polubiłam te dni,
kiedy miałam czas, żeby pograć z Fazą w piłkę. A skoro już o piłce mowa, to nasza reprezentacja zaczęła odnosić
sukcesy!
Duch Święty natchnął ekonoma prowincji, żeby umorzył nam część długu za windę. To był doskonały pomysł.
Dzięki bardzo! A jak już jestem przy podziękowaniach, to pogodę na piknik parafialny podesłałeś nam idealną.
Piknik może nie był całkiem nasz, ale na pewno udany.
„Głos Pocieszenia” wzbogacił się o dwie nowe rubryki – dobrych wiadomości i kącik misyjny. Poza tym mamy
znakomitego organizatora parafialnych pielgrzymek i wycieczek. Zgłosiło się czterech kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. A kiedy nasz organista gra, to zapewne chóry anielskie milkną, żebyś mógł
delektować się jego cudowną muzyką.
Teraz trochę o mnie. Moja rodzina jest najwspanialsza na świecie...
.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
								

........................................................

P.S. Drogi Czytelniku, wolne miejsce jest dla Ciebie. Dokończ ten list sam. A jeszcze lepiej, napisz od początku
swój własny. I nie oburzaj się, że ton jest zbyt poufały. Przecież to jest list do Przyjaciela.
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Czas człowieka - czasem Boga

ks. Ryszard Kempiak SDB

„Porodziła Syna” (Łk 2, 1-7)

Łukasz pragnie włączyć wydarzenie
narodzenia w obraz historyczny, uniwersalny: jest nim cała ziemia. Ale zaraz
potem horyzont się zacieśnia: Betlejem,
miasto judzkie, w rzeczywistości małe
osiedle. Region mało znany i pogardzany, a jednak: centrum, promieniujące na
całą ziemię. Dziecko to będzie nazwane
„Księciem pokoju”. Przyniesie pokój
wszystkim ludziom, który przyćmi tak
bardzo wychwalany pokój rzymski.
Cezar króluje, trzyma w swojej władzy niezmierzone imperium. Betlejem
ma być policzone tak jak „cała ziemia”.
Cezar chce bowiem dotknąć ręką swojej władzy, policzyć tych wszystkich,
którzy są mu poddani. Biblia nie odnosi się z sympatią do spisów. Ponieważ
kryje się za nimi ludzka zarozumiałość:
policzyć swoje panowanie, aby wzbić
się w pychę, lekceważąc w ten sposób
jedyne panowanie, jakim jest panowanie Boga. Pamiętamy upomnienie, jakie Bóg dał Dawidowi! A Betlejem jest
właśnie miastem Dawida. Jezus będzie
jednym z tych policzonych. Jednak On
jest poza wszelkim spisem. On położy
kres wszystkim imperiom, rozumianym
jako panowanie człowieka.
Józef nie buntuje się, lecz podporządkowuje się rozkazowi Cezara. A taka
możliwość była, gdyż spisy były często
okazją do antyrzymskich wystąpień.
I wiemy, jak zachowa się Syn. Nie włączy się w grę oczekiwań politycznych,
nie zmarnuje energii na doczesne i terytorialne rewindykacje. Powie: „Oddajcie
Cezarowi to, co należy do Cezara”, lecz
zaraz dodaje: „a Bogu to, co należy do
Boga”. To zmienia wszystko, gdyż jeśli
Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne pozostaje w relacji do Jego Królestwa. Józef wyrusza, gdyż – jak mówi
Łukasz – „pochodził z domu i rodu
Dawida”. Należał więc do dynastii króla
Dawida. Jezus pochodzi od Dawida nie
tylko dlatego, że urodził się w Betlejem,
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Fot. Bogdan Szyszko

Opowiadanie o wyjątkowych narodzinach zaczyna się bardzo uroczyście. Na pierwszym miejscu
słyszymy wielkie imię: Cezar August. Jego władza obejmuje „całą ziemię”. Potem wymieniony jest
wielkorządca Syrii - Kwiryniusz. Dlaczego taki uroczysty początek?

ale dlatego że Jego ziemski ojciec należał
prawnie do rodu Dawida. Łukasz podkreśla to zaraz na początku, że Jezus jest
autentycznie potomkiem Dawida.
I oto zbliża się wydarzenie: „Wypełniły się dni”. Jest to wyraźna aluzja do
proroka Micheasza: „A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze spośród miast judzkich,
z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał
w Izraelu” (Mi 5, 1-2). Podróż zbliża się
ku końcowi. Z Nazaretu przyszli do Betlejem - „domu chleba”. Nazaret wypełnia
swoją misję: wydaje na świat swój najpiękniejszy kwiat. W Betlejem kwiat ten
się rozwinie i stanie się owocem, chlebem życia. Maryja położy Go w żłobie,
w miejscu, gdzie kładzie się pokarm, aby
zaspokoić głód. Oto pierwsza wiązanka
rozważań, jakie podsuwa nam Łukasz.
Cezar myślał, że ma w ręku całą historię, tymczasem to Bóg kieruje historią. Niezależnie od wszystkich przyczyn
ludzkich, Bóg był tym, który zarządził
ten spis poruszający cały naród, aby ta
jedna para małżonków wyruszyła z dotychczasowego miejsca zamieszkania
i udała się do Betlejem. Aby wreszcie
ludzkość wydała swój kwiat i aby świat
otrzymał chleb dla zaspokojenia swego głodu. Za tymi wydarzeniami kryje
Głos Pocieszenia

się plan. Cezar oczywiście nie zna tego
planu, a jednak wykonuje go. Posłuszni
tym wydarzeniom, Józef i Maryja są posłuszni planowi Bożemu. Cała historia
do tego prowadziła. „Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania” – brzmi uroczyste
zdanie. Nie wskazuje ono tylko na fakt
fizyczny, na wypełnienie się dziewięciu
miesięcy oczekiwania, ale na wypełnienie się długiego oczekiwania wszystkich
pokoleń. Mówi „List do Hebrajczyków”: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg... a w tych
ostatecznych dniach...” (Hbr 1, 1-2).
A św. Paweł w „Liście do Galatów” pisze:
„Kiedy nadeszła pełnia czasu” (Ga 4, 4).
Po grzechu Adama Bóg włączył się w historię. I od tej pory czas człowieka jest
czasem Boga. Nadeszła godzina spełnienia. To znaczy, że historia nie jest pusta,
że żadne wydarzenie nie jest banalne, że
każda chwila naszego życia jest czasem
Boga. Ponieważ jak cała historia przed
Chrystusem zmierza do Niego i w Nim
się koncentruje, tak cała historia po
Chrystusie od Niego bierze początek
i w Nim ma swoje spełnienie.
Łukasz opowiada nam historię, lecz
aby w niej uczestniczyć trzeba mieć
świadomość historyczną; świadomość,

Wystarczy chcieć

Moja przygoda z Duchową Adopcją zaczęła się, kiedy wyjechałam na studia – przed wyjazdem nie miałam zielonego pojęcia, że
coś takiego istnieje. Dowiedziałam się o niej w Duszpasterstwie
Akademickim i muszę przyznać, że choć uwielbiam dzieci i bycie
matką jest jednym z największych pragnień mojego serca, na początku strasznie się bałam.
Obawiałam się, że nawalę, że coś pójdzie nie tak. Bałam się, że jeżeli nie dam
rady, to dziecko, za które wzięłam odpowiedzialność, nie przyjdzie na świat –
i to będzie także moja wina. Poza tym,
nie rozumiałam samej istoty Duchowej
Adopcji. Miałam w głowie mnóstwo pytań. Bardzo dużo rozmawiałam z ludźmi, którzy już wcześniej podjęli się tego
wyzwania, ale wciąż się wahałam. Ostatecznie zdecydowałam się, ufając, że
jakoś sobie poradzę – w końcu ta dziesiątka różańca dziennie nie jest jakimś
ogromnym obciążeniem. Zadziałały też
świadectwa osób, z którymi rozmawiałam, a które gorąco namawiały mnie,
żeby spróbować. Przecież to gra naprawdę warta świeczki. Ale czym w ogóle jest
Duchowa Adopcja i na czym polega?
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
to zobowiązanie do codziennej modlitwy jedną dziesiątką różańca świętego
przez dziewięć miesięcy w intencji poczętego, jeszcze nienarodzonego dziecka,
aby przyjęte z miłością mogło urodzić
się w kochającej rodzinie. Znając wagę
sprawy, do modlitwy można dołączyć
dobrowolne postanowienie, np. post,
uczynek miłosierdzia, wyrzeczenie.
Czy wiemy, za kogo się modlimy?

Niezupełnie. Nie znamy imienia dziecka. Nie wiemy, jakiej jest narodowości.
Nie wiemy, kim będzie w przyszłości.
Wiemy natomiast, że jest maleńkim,
bezbronnym człowieczkiem, który potrzebuje naszej pomocy, by żyć. Dlatego
otaczamy je swoistym „parasolem modlitwy” na czas trwania ciąży.
Duchową Adopcję podjęłam i przeżywałam wraz ze swoim chłopakiem. Staraliśmy się w miarę możliwości modlić
się za nasze adoptowane dzieci razem.
Od tego czasu w ogóle często modlimy
się razem. Sprawdzaliśmy też, w jakim
stadium rozwoju są nasze dzieci i wyobrażaliśmy sobie, jakiej są wielkości, jak
wyglądają, czy mają już serduszka, rączki, nóżki.
Obecnie kończę swoją drugą Duchową Adopcję i zamierzam podejmować
kolejne. Moi rodzice także czekają teraz
na narodziny swoich duchowo adoptowanych dzieci. Ogromnie wiele możemy zdziałać, poświęcając niewiele czasu
i siły. Z doświadczenia mogę już powiedzieć, że to naprawdę nic trudnego i nie
ma się czego bać. Z pomocą Pana Boga
możemy uratować bardzo wiele bezbronnych istot. Wystarczy chcieć.
Agata „Owca” Kołodziejska

Fot. Internet

że żyjemy w historii zbawienia. Trzeba
być na drodze, która z Nazaretu wiedzie
do Betlejem. Trzeba być w logice kwiatu, który dojrzewa, aby stać się chlebem
dla życia świata. I trzeba być na tej drodze z Maryją. Ponieważ w tym całym
splocie wydarzeń ważna jest właśnie
Ona. To o Niej mówi się, że „Porodziła
swojego syna pierworodnego”. „Swojego” – aby nikomu nie przyszło na myśl,
że Jezus tylko udawał, że stał się człowiekiem. On był naprawdę Jej synem,
był autentycznie dzieckiem kobiety.
„Pierworodnego” - Jezus jest synem Maryi, ale należy do Boga, jest własnością
Boga. Jest Jej, więc może Go ofiarować.
Ale nie jest Jej własnością – należy do
Boga!
Maryja „owinęła Go w pieluszki”. Nie
należy tych słów traktować jako nic nie
znaczący szczegół. Tym bardziej, że jest
to znakiem oznajmionym przez aniołów pasterzom: „Znajdziecie Niemowlę
owinięte w pieluszki”. Trzeba więc zastanowić się, jakie znaczenie ma ten znak.
Pieluszki są przede wszystkim znakiem
ludzkiej kondycji, właściwej człowieczeństwu Jezusa. On urodził się jak każdy inny człowiek. Ma tę samą naturę, co
my, te same potrzeby, jak każdy zwykły
śmiertelnik. Tekst Łukasza mówi nam,
że w górze jaśnieje światłość, objawia
się chwała, rozbrzmiewa śpiew aniołów. Lecz na dole Dzieciątko owinięte
jest w pieluszki! Rozpoczyna swoje życie
pod znakiem ubóstwa. Na zewnątrz nie
widać tego boskiego światła.
Maryja „Położyła Go w żłobie, gdyż
nie było dla nich miejsca w gospodzie”.
Gospoda była zajazdem, czyli podwórzem otoczonym portykiem, pod którym mogli się schronić ludzie i zwierzęta. Józef i Maryja zostali odepchnięci
nie ze złości, gdyż gościnność jest na
Wschodzie rzeczą świętą, ale z braku
miejsca dla tak delikatnego wydarzenia,
jakim było urodzenie dziecka. Znaleźli
więc schronienie w naturalnej grocie.
I złożyli Go w żłobie.
„Nie było miejsca”. Bóg jest w drodze
do człowieka, a człowiek nie znajduje miejsca dla Boga. Nie ma dla Boga
prawdziwego, autentycznego domu.
„Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy
złożyć”. Złoży ją na łonie Ojca. „Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?”.
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Wyjątkowe Boże Narodzenie
Boże Narodzenie... to samo święto obchodzone w wielu krajach na całym świecie, to same święto
obchodzone niemal w każdym domu w Polsce, to same święto obchodzone w domach naszych parafian. Co roku takie samo. Tak jest tylko na pierwszy rzut oka, bo tak naprawdę jest wyjątkowe.
Dla jednych jest wyjątkowe co roku, dla innych to Boże Narodzenie wspominane ze wzruszeniem
po kilkudziesięciu latach, dla niektórych to zeszłoroczny grudzień. Takimi refleksjami związanymi
z wyjątkowym Bożym Narodzeniem postanowili podzielić się nasi parafianie.
Po śląsku
Święta to przede wszystkim czas spędzony z bliskimi, z rodziną. To czas, kiedy na stole pojawiają się takie potrawy,
których nie jadamy na co dzień; makówki,
moczka, kapusta z grochem, karp. Z dzieciństwa pamiętam, że cały dom pachniał
piernikiem, gotowanym na mleku makiem,
kapustą z grochem i smażonym karpiem.
Wigilię spędzam z rodziną, raz na Śląsku,
raz w Przedborzu, gdzie dzielimy się opłatkiem oraz zasiadamy wspólnie do świątecznego stołu. Do późna kolędujemy i rozmawiamy. Najwytrwalsi idą na pasterkę.
Kiedy zostaję we Wrocławiu, razem z mamą
przygotowujemy wybrane śląskie potrawy
wigilijne, stroimy dom i balkon w bożonarodzeniowe ozdoby, ubieramy dwie choinki, jedną w salonie, drugą u mnie w pokoju.
Choinkę mamy czasem naturalną, a czasem
sztuczną, którą stroimy piernikami i ozdobami wykonanymi własnoręcznie. Mój wymarzony prezent? Hm... Mikołaj już pewnie wie. Przecież on wie wszystko!

Moje niezwykłe Boże Narodzenie
Każde Boże Narodzenie było dla mnie niezwykłe. Przede wszystkim ze
względów duchowych. Gdybym jednak miała wybrać jakiś szczególne,
to pewnie musiałabym wspomnieć o tym, kiedy byłam młodą dziewczyną i z powodu dość poważnej choroby nie mogłam w ogóle wychodzić
z domu, nie mogłam być na Pasterce… czułam się naprawdę źle i nieswojo… I wtedy właśnie, w Boże Narodzenie, przyszli do mnie w odwiedziny wszyscy moi znajomi, a właściwie cała młodzież z naszej wioski. To
było naprawdę coś ważnego, niesamowitego…
Szczególne były też Święta, które spędzałam już tu, we Wrocławiu.
Mieszkałam wtedy u cioci i przyjechała do nas moja mamusia. Mój narzeczony miał przywieźć indyka, ale na dwa dni przed Wigilią zjawił
się z gęsią jeszcze w piórach i niewypatroszoną… Na szczęście wszystko
udało się zrobić. Gęś została starannie oskubana i sprawiona a potem
upieczona w prodiżu, bardzo wszystkim smakowała. Pióra przydały się,
zostały starannie przechowane do czasu, gdy posłużyły do wypchania
niemowlęcego becika…
W.D.

Patryk Świech

Wciąż czekam
Zadając sobie pytanie o jakieś wyjątkowe Boże Narodzenie w moim życiu, próbowałem się posiłkować wrażeniami moich
przyjaciół z Duszpasterstwa Czterdziestolatków, z którymi razem przygotowywaliśmy jedno z roratnich śniadań. Nie było
łatwo wydobyć coś doraźnie z moich towarzyszy pracy. Ale pierwszym było zdanie o tym, że teraz jest jakoś trudniej zmobilizować się do solidniejszego przygotowania do Świąt, że kiedyś nam to jakoś łatwiej przychodziło. A dzisiaj - codzienne
zabieganie odbiera nam radość oczekiwania (bo jako ludzie dorośli czekamy często na sfinalizowanie wielu naszych inicjatyw), a i względny wzrost dobrobytu nie daje nam się cieszyć tym, co i na co dzień jest w zasięgu ręki.
Kolejna refleksja wiązała się już bezpośrednio z dniem Wigilii i przygotowaniami do wieczerzy przeżywanej na wsi, kiedy
to w oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę przyszło gospodarzowi odbierać poród owcy i na świecie pojawiło się małe, kudłate
zwierzątko, będące dla wszystkich obecnych niejako zwiastunem i potwierdzeniem zstąpienia na świat „radości wielkiej”,
w której to chwili mamy okazję uczestniczyć co roku.
A ja na swoje wyjątkowe Boże Narodzenie wciąż czekam.
Co roku przeżywam - łatwiejsze lub trudniejsze, radośniejsze albo smutniejsze chwile - duchowych i materialnych - przygotowań do Świąt, poszukiwania prezentów, składania życzeń, wspólnej modlitwy za tych, co się zgromadzili i za tych,
którzy odeszli, wspólnego posiłku, śpiewania kolęd, rozmów w rodzinnym gronie (tych optymistycznych, ale nie tylko),
wstania od stołu, pożegnań i wreszcie - zwieńczenia wieczoru - udziału w Pasterce, podczas której mam okazję Nowonarodzonemu ofiarować to wszystko, co przeżyłem, tych wszystkich, z którymi się spotkałem, te historie, bóle i radości, które mi
powierzono. I te życzenia, które mi złożono. I też te, które ja sam złożyłem. Jest pięknie, podniośle, czasami trochę męcząco.
W tym dniu czuję zazwyczaj szczególną bliskość ludzi. I Pana Boga.
Ale na swoje wyjątkowe Boże Narodzenie wciąż czekam. 						
Bogdan Szyszko
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Niełatwe święta
„Jezus przychodzi, jako DAR aby dać nadzieję i byś Ty stał się DAREM dla drugiego”.
Reklamy już od połowy listopada bombardują nas informacjami o „magicznych” Świętach, rodzinnych, pachnących, cudownych, białych, idealnych. Widzimy w mediach i na bilbordach rodziny pięknie ubrane, stół wzorowo nakryty, choinki
świetliste, wymarzone prezenty, a przy stole wszyscy uśmiechnięci i zadowoleni. Potem patrzymy na naszą rodzinną rzeczywistość, zaganianie, brak czasu, konflikty, mało magii, ale za to setki obowiązków i widzimy, że przecież w naszych rodzinach
nie zawsze jest tak radośnie. Bywa trudno, bo doświadczamy napięć, urazów i nieporozumień, wydaje się wtedy, iż tracimy
ten „urok i klimat” Świąt i jakoś chcemy przetrwać te dni z rodziną.
Ale może właśnie w tych momentach uda się być bardzo blisko siebie jeśli, dostrzeżemy jako Dar, sam fakt bycia razem
i zrobimy mały wysiłek ku drugiemu pamiętając, że miłość nigdy się nie obraża, bo obraża się tylko pycha.
Ostatnia moja rodzinna Wigilia chociaż rozpoczęła się w samo południe wypadkiem samochodowym, była właśnie jedną
z tych najpiękniejszych. Moje auto zamiast zawieźć mnie na Święta do siostry, w konsekwencji pojechało na lawecie na złom.
Fizycznie nikomu nic się nie stało, poza strachem, zaskoczeniem, bólem po ucisku pasów czyli drobnymi obrażeniami, chociaż wypadek wyglądał groźnie. Kierowca, który wymusił pierwszeństwo usłyszał od mojej siostry: „Tak się panu spieszyło,
i zepsuł nam pan Święta”. Ale jak bardzo się myliła pokazał już najbliższy czas. Siedząc przy stole uświadomiliśmy sobie
bowiem, że Wigilia w takim składzie mogła nie dojść do skutku, bo to, że żyjemy to Łaska i Dar, bo tak mało brakowało...
Nie chcieliśmy pamiętać o wypadku, urazach, trudnościach i bólach, chcieliśmy po prostu ucieszyć się tym, że JESTEŚMY
RAZEM! Wszyscy jakoś złagodnieli, byli życzliwi i pogodni, bo przecież życie jest takie kruche. Zobaczyliśmy też, że Pan
Jezus nie zawsze przychodzi tak jak byśmy chcieli, czyli na pięknym, wykrochmalonym obrusie, we wzorowej szopce, ze
wzorową rodziną wokół, jak w reklamie. Ale czasem przychodzi poprzez trudności i kłopoty, które nam uświadamiają jak
bardzo potrzeba nam tej drugiej osoby i jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni.
Poprzednie Święta dodatkowo mnie przemieniły, bo od tego czasu staram się mówić ludziom dobre i miłe rzeczy, dostrzegać piękno w inności drugiego i cieszyć się tym, kiedy jesteśmy razem, bo czas jest krótki... I chyba o to chodzi w tych
Świętach, żeby Jezus narodził się w nas, przemienił na lepsze nasze relacje z tymi, których mamy koło siebie i dał nadzieję,
na nowe życie. I chociaż może w Święta nie będzie fajerwerków, ciasto będzie miało zakalec, prezenty będą skromnie, a nie
te wymarzone, zaś dekoracje u nas, w domu, będą dalekie od ideału… ,to dokona się Boże Narodzenie, jeśli w drugim zobaczymy Dar z Nieba i sami staniemy się Darem dla Niego. 						
D.N.

Cud nie w terminie

Święta Bożego Narodzenia…
Dla mnie to czas, który powinno
się spędzać w rodzinnym gronie.
Czas, w którym Jezus po raz kolejny
do nas przychodzi, rodzi się w naszych sercach. Jest to trochę magiczny czas. Zanim jednak przyjdą Święta
mamy Adwent, czyli czas, który nas
przygotowuje na przyjście Pana Jezusa na świat. Osobiście bardzo lubię
te święta, są moimi ulubionymi, ale
denerwuje mnie cały świąteczny tłok,
pełne galerie wszystkich świątecznych
„bzdurek”. Wszystkie te rzeczy są już
na półkach w listopadzie. Niektórzy
ludzie nie rozumieją, co najważniejsze jest w tym czasie. A co jest? Jezus
Chrystus, który rodzi się po to, by
wyzwolić nas od grzechu.
Joanna Teodorowicz

Wigilia, o której chcę opowiedzieć, wcale nie była 24 grudnia. Pracuję w szkole
i zwyczajowo urządzamy taką „klasową Wigilię” w ostatnim dniu nauki.
Ale zacznijmy od początku. Do klasy, której wychowawczynią byłam, uczęszczał
uczeń, którego poziom agresji, wulgarności, braku samokontroli znacznie przewyższał to, do czego obecnie nauczyciele są już przyzwyczajeni. To nie był zwykły chuligan czy tzw. trudne dziecko. Nie będę zagłębiać się w szokujące szczegóły, dodam
natomiast, że klasa odetchnęła z ulgą i poczuła się bezpiecznie dopiero, gdy chłopiec zaczął realizować obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego.
Problem powrócił w grudniu. Klasowa Wigilia to dzień, kiedy uczniowie są
w szkole, ale nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Co zatem z (nazwijmy go)
Maćkiem?
Trudno mi powiedzieć, dlaczego to zrobiłam. Po prostu czułam, że tak trzeba.
Że wigilijny stół (nawet taki w klasie i nie w terminie) nie ma sensu, jeżeli nie znajdzie się przy nim miejsce dla każdego. I mimo że najbardziej prawdopodobnym
scenariuszem naszego klasowego spotkania wydawało się kilka godzin powstrzymywania Maćka przed zrobieniem krzywdy sobie lub komuś innemu, zaprosiłam
go na klasową Wigilię. Uczniowie zostali również uprzedzeni o tym fakcie i na początku nie byli przychylni temu pomysłowi. Myślę, że po prostu się przestraszyli.
Ale przyjęli moje tłumaczenia o tym, że w ten szczególny czas nie może zabraknąć
miejsca dla nikogo.
Kilka dni przed tym spotkaniem Maciek obiecał mi, że nie sprawi żadnego kłopotu i słowa dotrzymał. A prawdziwy cud zdarzył się w trakcie łamania opłatkiem.
Podeszłam do niego pierwsza, obawiając się, że mogę być jedyna. Kiedy jednak
obejrzałam się za siebie, zobaczyłam, że za mną stoi cała klasa i każdy uczeń podchodził do Maćka, łamał się opłatkiem i składał mu życzenia. A on odpowiadał
tym samym.							
wychowawczyni
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Kącik misyjny

o. Tomasz Nogaj SJ

Boże Narodzenie 2014
w Sudanie Południowym

Moje pierwsze Święta Bożego Narodzenia w Sudanie Południowym. Wiele oczekiwań, wiele przygotowań. Już od pierwszej niedzieli Adwentu zachęceni słowami Ewangelii, by czuwać, by oczekiwać,
przekazujemy sobie nawzajem niegasnącą nadzieję na pokój i nie poddajemy się w modlitwie i dosłownie „w czynieniu pokoju” tam, gdzie nas Dobry Bóg postawił.
wiadomość od Boga dla nas, że to, co tu
opisujecie, jest prawdą? My znamy życie
dzikich zwierząt - tak lampartów, lwów,
hien, a także kobry i innych gadów. Czy
to jest możliwe, co tu jest narysowane
na tym obrazku?”. Idąc za słowami Pisma Świętego za prorokiem Izajaszem
(Iz 11, 6-9), pragniemy powiedzieć:

czytać i pisać, to obrazy oglądane zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych,
przemawiają do serc i zostają w pamięci. Dinkowie mają niesamowitą pamięć.
I tu warto zaznaczyć, że tak do dobrych
jak i do złych rzeczy. Latami pamiętają
krzywdę im wyrządzoną i zawsze gotowi są do odwetu. To kulturowa sprawa.
Pamiętają też dobre sprawy i to na nich
chcemy budować pomost do siebie nawzajem, posługując w tej jakże odmiennej kulturze, w której trwa wierzenie, iż
Bóg, który stworzył wodę i krowę zadba
o swoich i nie pozwoli im umrzeć z głodu. Niestety, jednak wojna domowa
zbiera coraz większe żniwo.

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Wtedy wilk zamieszka wraz
z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą
przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki
żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają
morze”.

Adwent to czas oczekiwania i przygotowania swojego serca na przyjście
Chrystusa, Syna Bożego, którego wyznajemy w Credo w każdą niedzielę i święto, który dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem. To wielkie orędzie miłości
kochającego Boga, który dla człowieka
tak wiele działa każdego dnia.
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Obrazy namalowane do tejże broszury przez s. Barbarę Paleczny ze zgromadzenia sióstr loretanek pochodzących z Irlandii są ujmujące i głęboko
przemawiające do czytelnika. I chociaż
niewielu ludzi w naszym okręgu potrafi
Głos Pocieszenia

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Okładka biuletynu zaprasza do refleksji nad tym, czym są starania o pokój,
które wraz z Bożym błogosławieństwem
przyniosą upragniony koniec wojny domowej w Sudanie Południowym. Lampart i owieczka, dziecko i kobra. Cóż za
przeciwstawienie. Jedna z uczestniczek
liturgii pierwszej niedzieli Adwentu,
podczas której przybliżaliśmy i wyjaśnialiśmy znaczenie tego przesłania,
wstała i zapytała wprost: „Czy to jest

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Mała broszura zatytułowana „Bóg
wzywa nas do uzdrowienia, do nadziei
i budowania naszego narodu”, to książeczka przygotowana przez diecezjalną
grupę Sudanu Południowego we współpracy z grupą duszpasterską Sudanu na
nadchodzący Adwent i Święta Bożego
Narodzenia. Dała ona nowy impuls,
wniosła wiele optymizmu i rozpaliła na
nowo serca misjonarzy i wiernych Sudanu Południowego.

W tym dziele zbawienia współdziałają
z samym Bogiem ludzie dobrej woli, jak

Fot. Tomasz Nogaj SJ

„Jesteśmy Bożym domem. Bóg jest
najwspanialszym domem. Uczyńmy
nasz dom w Bogu” (A. Orobator SJ).
„Nie bądźmy niewolnikami, lecz
braćmi i siostrami”, wzywa nas Papież
w orędziu na światowy Dzień Pokoju
2015. Wielu ludzi myśli, że niewolnictwo to przeszłość, jednak ta choroba,

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Fot. Tomasz Nogaj SJ

pokoju, które ufamy stanie się naszym
udziałem w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Fot. Tomasz Nogaj SJ

Maryja nawiedzająca Elżbietę niesie
pod swoim sercem Chrystusa, którym
się dzieli, a Chrystus rodzi się w sercu nowo spotkanej osoby. Tak jest też
w naszym życiu, kiedy spotykamy drugą
osobę. Możemy zanieść błogosławieństwo lub przekleństwo. Wybór należy
do nas. Przebaczenie lub nienawiść.
Dlatego orędzie pokoju jest tak bardzo
ważne szczególnie w tym nadchodzącym
czasie Świąt Bożego Narodzenia. Księża
biskupi apelują: „Wierzymy, że ludzie
naszego kraju są w stanie wziąć w swoje ręce przyszłość narodu, wychodząc
z obecnego konfliktu, podziału i wojny.
W długoterminowym procesie uzdrowienia serc mieszkańców Południowego
Sudanu kluczową rolę powinni odegrać
przywódcy plemion, lokalni liderzy, politycy i wszystkie wspólnoty zamieszkujące teren Południowego Sudanu”.

jak ją określa papież Franciszek, pozostaje wciąż realna dzisiaj i zagraża całemu światu na różne sposoby. „Pokój jest
możliwy tylko wtedy, kiedy każdy człowiek rozpozna godność w drugim człowieku jako bracie i siostrze. (...) Nasz cel
to budowanie narodu i świata, którego
fundamentem będzie godność i równość bez dyskryminacji. By to osiągnąć,
potrzeba zaangażowania mediów, całego
systemu edukacyjnego i kultury, w której promowane są powyższe wartości
a nagrodą będzie wolność, sprawiedliwość i tak bardzo upragniony pokój”.

Mędrcy - dzisiaj powiedzmy mądrzy
ludzie - idą za gwiazdą, która wschodzi
w ich sercach i prowadzi do Jezusa, do
Boga miłości i pokoju.
Fot. Tomasz Nogaj SJ

Fot. Tomasz Nogaj SJ

to śpiewamy w „Chwała na wysokości”
za chórami anielskimi, które zwiastowały pasterzom Boże Narodzenie. Biskupi, duszpasterze, siostry zakonne, wielu
świeckich katechetów a także organizacje charytatywne trudzą się nad tym, by
nieść zarówno pomoc humanitarną jak
i orędzie pokoju i nadziei na najbliższy
czas, kiedy to Książę Pokoju zagości
w naszych progach.

Episkopat Sudanu Południowego
zwrócił się do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli z przesłaniem: „Jako
Biskupi stwierdzamy bez wahania i strachu, że obecny wewnętrzny konflikt
i wojna domowa są złem i muszą się natychmiast i bezwarunkowo i niezależnie
od jakichkolwiek racji po obu stronach
zakończyć. Wzywamy wszystkich przywódców, liderów politycznych, wszystkich oficerów wojskowych, każdego
żołnierza w każdym stopniu, wszystkich
cywilów niezależnie od tego czy są po
stronie obecnego rządu, czy też w opozycji, by zaprzestać wzajemnego zabijania.
To jest niemoralne i jest złem. Pytanie,
jakie powinniśmy sobie dziś postawić,
brzmi: czy mam na tyle dobrej woli, by
zaprzestać przemocy, aby doprowadzić
do pojednania i pokoju?”.
Słonecznik wraz ze swoim słonecznym blaskiem i wieloma nasionami
symbolizującymi nasiona nadziei jest
znakiem, pod którym wszyscy oczekujemy spełnienia - długo wyczekiwanego

Adwent / Boże Narodzenie 2014
- Rumbek / Akol Jal, Sudan Południowy
Ilustracje pochodzą z biuletynu „God Calls Us
to Heal, Hope and Build Our Nation”

Drodzy parafianie!
W ostatnich dniach misja prowadzona przez o. Tomasza jest zagrożona. Sytuacja polityczna w Sudanie
Południowym jest wciąż niestabilna - dochodzi tam do walk między
plemionami. Dziewiątego grudnia
Ojciec Tomasz podał informację, iż
samochód, którym jechał przez busz
został ostrzelany. Pocisk trafił w samochód, nikomu nic się nie stało,
jednak sytuacja jest naprawdę groźna. Dlatego, w imieniu o. Nogaja,
prosimy Was wszystkich o wzmożoną modlitwę za jego misję, za wszystkich, którzy tam pracują. Otoczmy
swoim modlitewnym ramieniem
cały Sudan Południowy i modląc się
o pokój, pomóżmy temu młodemu
państwu.
Redakcja

Głos Pocieszenia
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• PARAFIALNA AKADEMIA ROZMAITOŚCI •
i studentów, były chyba najbardziej rozpolitykowanym wojskiem w tamtych
czasach (co rzutowało też i na późniejsze
dzieje naszego państwa). Ciekawy wykład, już po raz drugi goszczonego u nas
znanego naukowca, daje nadzieję na
dalsze spotkania, bo tematów, o których
może mówić Pan Profesor jest naprawdę
wiele, a i zainteresowanie historią w narodzie nie ginie.

Bywają w życiu chwile, że nagromadzi się tyle różnych nieciekawych okoliczności, że choć człowiek na zewnątrz
trzyma fason, inni widzą i wiedzą, że
jest mu ciężko, czasami bardzo ciężko.
I co wtedy mogą zrobić?
I w naszym rodzinnym życiu zdarzył
się taki czas, że nie tylko codzienne

troski przyginały nasze karki do ziemi,
ale też ludzka nieżyczliwość dawała nam
się szczególnie we znaki. I choć był to
czas naszych imienin i urodzin, kiedy
to mniej lub bardziej powinniśmy świętować, nie było w nas radości, która by
nas do tego motywowała. I co zrobili
nasi przyjaciele, którzy zauważyli naszą
podłą psychiczną kondycję? Zaprosili
nas na towarzyskie spotkanie. Iść, nie iść
- niby chodziło o sprawy związane z naszą wspólnotą, ale... bez nas też pewnie
życie będzie się toczyć. Ale w końcu
poszliśmy. Jakie było nasze zdziwienie,
gdy w gościnnych jak zawsze progach

Fot. Bogdan Szyszko

zapoczątkowanej przez prof. Zielińskiego, szkoły badawczej dziejów polskiej
myśli politycznej XIX i XX wieku, wielce zasłużony badacz biografii politycznych oraz historii Wrocławia i ruchów
opozycji politycznej po II wojnie światowej (w tym historii „Solidarności”) oraz
autor kilkunastu książek i ponad 200
innych publikacji mówił o legionowych
bohaterach. Ten bardzo bliski mu temat
przedstawił na tyle ciekawie, że jedni
zapamiętali z niego fakt, iż mówił o Józefie Piłsudskim - polityku i jego współpracownikach - wybitnych wojskowych
sprawdzających się na frontach I wojny światowej i podczas wojen wczesnej II Rzeczpospolitej, a niekoniecznie
podejmujących trafne decyzje podczas
kolejnej wojny, a inni - iż Legiony, sformowane w sporym stopniu z uczniów

Jesienne refleksje
Idąc na grudniowy wykład Parafialnej Akademii Rozmaitości zatytułowany: wieczór patriotyczno-religijny:
„Jesienne refleksje” ani ja, ani zapewne
żaden ze słuchaczy nie mieliśmy świadomości, co zostanie zaprezentowane.
Może właśnie ten fakt (tzn. brak choć
jednego zdania więcej w ogłoszeniach
duszpasterskich o meritum spotkania)
sprawił, że frekwencja na ciekawym
wieczorze poetycko-pieśniarskim nie
była zbyt duża. A było to dość ciekawe
i pełne wrażeń spotkanie. Artystyczny duet (znany też jako „Ich Dwoje”),
tworzony przez Zbigniewa Ciesielskiego, poetę, kompozytora, malarza, barda i organistę, oraz Halinę Kuśmierz
- poetkę, śpiewaczkę, autorkę książki
„W jesieni życia” i sprawną organizatorkę - zaprezentował program, który
skłaniał do wielu refleksji. Oboje artyści
- członkowie Katolickiego Klubu Literackiego „Źródło”, mającego swoją siedzibę w parafii św. Maksymiliana Kolbego na Gądowie, zrzeszającego poetów
z różnych wrocławskich parafii, podczas
krótkiego kilkudziesięciominutowego
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występu, śpiewali (z akompaniamentem
organów elektronicznych) i recytowali
o wartościach rodzinnych, powrocie do
dzieciństwa; treści przez nich prezentowane dotyczyły tego, co ich poruszało,
co dla nich było i jest ważne - odniesień
do rzeczy małych i wielkich - Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka, ważnych
postaci - bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
św. Maksymiliana Kolbego, św. Jana
Pawła II. Słowa utworów, wyrażały treści znane, ale które powinny być wciąż
przypominane - a przekazywane przez
artystów zmuszały do myślenia i refleksji. Padały w nich pytania proste, ale dlatego najbardziej cenne.

Fot. Bogdan Szyszko

Legionowi bohaterowie
W czwartek 20 listopada, podczas
kolejnego w tym roku spotkania naszej
Parafialnej Akademii Rozmaitości wykładu prof. Włodzimierza Sulei, byłego
wieloletniego dyrektora wrocławskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej,
wysłuchało z ogromnym zainteresowaniem spore grono osób. Kontynuator,

Wyrazisty image artystów, mocny,
głęboki głos Zbigniewa Ciesielskiego,
wspomagany dodającym czułości i miękkości kobiecym głosem Haliny Kuśmierz
(oraz jej nastrojową konferansjerką i recytacjami) stwarzał nostalgiczny nastrój,
który, jak zaznaczył na zakończenie spotkania o. Proboszcz - dawał słuchaczom
świadomość, że prezentowane utwory
były przemodlone i pochodzące z serca.
I tego artystom słuchacze, po występie
nagrodzonym brawami, na pewno najbardziej zazdrościli.		
bs

zaczęto nam składać życzenia, a niejako „zza węgła” wyłonili się ci wszyscy,
którzy nasz smutek i przygnębienie zauważyli i dla których, jak się okazało był
to fakt, z którym trzeba było coś zrobić.
Zrobiono nam przyjęcie, że hej! Każdy
coś przyniósł i stół był pełny. Byliśmy
zaskoczeni, wzruszeni i trochę zakłopotani, bo to wszak do nas należało przygotowanie przyjęcia dla przyjaciół...
Po czym poznaje się przyjaciół? Że rozumieją twoje troski i potrafią cię zaskoczyć czymś, czego ci najbardziej w danej
chwili trzeba. Dziękujemy, Przyjaciele!
Marzena i Bogdan

Fot. Bogdan Szyszko

Prasa katolicka ma się coraz gorzej, bo
katolicy wolą czytać same tylko brukowce. Dowodem na to jest także nasza parafia. Wśród niemal pięciuset członków
Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca rozchodzi się tylko trzydzieści egzemplarzy bardzo dobrze teraz redagowanego „Posłańca Serca Jezusowego”. Tak się
dzieje nie tylko w Polsce. We Włoszech
właśnie się ukazał naprawdę ostatni już
numer znanego i bardzo cenionego jezuickiego miesięcznika misyjnego „Popoli”. Założono go w 1915 r., czyli że
się nawet swojego stulecia nie doczekał.
A przed laty tak bardzo się nim zachwycałem, że planowałem, że wydawany
wtedy przeze mnie i przez ks. Franciszka
Rzepkę SJ „Posłaniec” będzie w dalekiej
przyszłości wyglądał podobnie.

Ruszył proces beatyfikacyjny
Piotra Skargi
8 grudnia, w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich uroczyście rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Piotra
Skargi SJ. Stało się tak czterysta dwa lata
po śmierci jezuity. „Ks. Piotr Skarga zajmuje poczesne miejsce w naszej historii,
ale nie do tego ogranicza się jego rola.
Jego życie i dzieło zapraszają nas do refleksji nad naszą teraźniejszością i przyszłością” – stwierdził kard. Dziwisz.
Metropolita krakowski w marcu 2014
roku sprawę ewentualnego procesu beatyfikacyjnego ks. Piotra Skargi przedstawił Konferencji Episkopatu Polski, która wyraziła pozytywną opinię. Podobnie
w październiku zareagowała Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, a kard. Dziwisz
wydał edykt, w którym „zwraca się do
wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące ks. Piotra Skargi, zarówno
pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli je przekazać do Kurii Metropolitalnej
w Krakowie do dnia 31 grudnia 2014
roku”. Od tego dnia komisje historyczna i teologiczna będą badały zebrane
materiały na temat Sługi Bożego a także
przyjrzą się przejawom jego kultu.

Ks. Jan Ożóg SJ

Fot. Internet

***

Pewnie nie wszyscy nasi Czytelnicy
wiedzą, że w latach 1609-1769 w Ameryce Południowej istniały tak zwane „redukcje paragwajskie”, zwane także „jezuickim państwem komunistycznym” albo
także „demokratycznym państwem Guaranów”. Otóż 20 listopada w Caxaforum
w Madrycie otwarto wystawę o dziejach
i urządzeniach tego państwa. Trwać ona
będzie do 8 lutego 2015 roku.

(Postaci sł. Bożego ks. Piotra Skargi przyjrzeliśmy się bliżej w Głosie Pocieszenia z czerwca 2012
r.; numer można znaleźć pod adresem: http://dworzak.jezuici.pl/wp-content/uploads/2010/09/
gp_53_na_strone.pdf.)

Podziękowanie

Fot. Bogdan Szyszko

• Z JEZUICKIEGO PODWÓRKA •

Parafialny oddział Akcji Katolickiej,
Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Związek
Piłsudczyków oraz Absolwenci 24+ i Dorośli Lektorzy Słowa Bożego serdecznie
dziękują o. Pawłowi Berweckiemu za
kilkuletnią posługę kapłańską i dzielenie się głęboką wiedzą biblijną z zakresu historii Narodu Wybranego, Nowej
Ewangelizacji i społecznej nauki Kościoła. Odejście Ojca jest dla nas niepowetowaną stratą, odchodzi bowiem asystent
parafialnego oddziału Akcji Katolickiej,
ale też gorliwy i obdarzony mądrością
kapłan. Jedyne, co możemy uczynić, to
stokrotnie podziękować za wysiłek i cenny czas nam poświęcony; wiele z tego, co
Ojciec nam przekazał wykorzystaliśmy,
wzrastając w wiedzy i wierze. Życzymy
Ojcu dalszych osiągnięć w pracy duszpasterskiej, spełniania się w kapłaństwie,
Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego oraz życzliwych, gorliwych
słuchaczy i współpracowników.
Szczęść Boże!
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Wojownicy Światła
Bum, czyli moje przedświąteczne
spostrzeżenia
,,Przybądź Panie, bo czekamy
Twego przyjścia wyglądamy,
Bo źle nam żyć bez Ciebie!”

Ale czy aby na pewno? Jak to jest
z tym naszym czekaniem?
Święta Bożego Narodzenia stały się
bardzo dobrym chwytem marketingowym dla sklepów, galerii, biur podróży itd. Świąteczny szał rozpoczął
się, a właściwie rozpoczyna się już od
dawna w połowie listopada. Galerie
handlowe na łeb, na szyję ścigają się
w świątecznych ofertach, promocjach
i wyprzedażach. Przyozdabiają się
w świąteczne akcenty, choinki przybrane w bombki i łańcuchy, parkingi
w świecących gwiazdach i dzwonkach,
lada moment pojawią się mikołajowie,
śnieżynki i aniołki. To wszystko.
A może lepiej: czy to wszystko? Czy
i my rozpoczynamy świąteczne bum
z takim rozmachem, z takim zaangażowaniem, jak ten marketingowy?
Gdy na roratach czy niedzielnej
Mszy św. śpiewamy słowa powyższej
zwrotki, to zapewniamy Pana Jezusa,

W lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Tradycyjnie już jezuici organizują międzynarodowe spotkanie młodzieży w duchu
ignacjańskim przygotowujące do
dobrego przeżycia tego wydarzenia.
Projekt Magis 2016 skierowany jest
do młodzieży w wieku 18-30 lat i odbędzie się na terenie całej Polski. Jest
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że już jesteśmy gotowi, że czekamy jak
na szpilkach na Jego przyjście, że wyglądamy Go i w końcu podkreślamy, że
nasze życie bez Niego nie jest dla nas
zadowalające. To bardzo wartościowe,
pod warunkiem, że prawdziwe! Zakupy przedświąteczne zaczynamy minimum z miesięcznym wyprzedzeniem,
choinki nie ubieramy na ostatnią chwilę, o lepieniu pierogów nie wspominając. Tak samo powinniśmy podejść od
strony duchowej do przygotowania
Świąt. Po to ktoś mądry, gdy dzielił rok
liturgiczny, miesiąc przed Narodzeniem Pańskim, ustanowił Adwent, czyli czas radosnego oczekiwania na Jego
przyjście, by rzeczywiście radośnie go
spędzić. W naszym przypadku szczęśliwe życie, to życie przede wszystkim
z Jezusem Chrystusem, a najłatwiej
żyć z Nim, przyjmując Go do serca, zapraszając Go w czasie komunii, w Najświętszym Sakramencie. Warto!
Stajenka betlejemska to niewątpliwie symbol narodzin Chrystusa, ale
jest na świecie bardzo dużo innych,
żyjących stajenek, do których Jezus
jak najszybciej chce wejść i rozpocząć

to niepowtarzalna okazja do modlitwy
i doświadczenia Pana Boga poprzez
różnego rodzaju aktywizacje.
Obecnie jest prowadzona rekrutacja
do pomocy przy projekcie. Potrzebni
są wolontariusze do przeprowadzenia
konkretnych eksperymentów (pielgrzymki, duchowość, służba, kultura,
sztuka). Eksperyment wymaga eleGłos Pocieszenia

świętowanie swoich urodzin. Jezus
działał wiele cudów, przywracał ludzi
do życia, rozmnażał jedzenie, uzdrawiał itd., ale pomimo swojego boskiego pochodzenia nigdy nikogo z nas
do niczego nie zmusza, dał nam wolną wolę i tylko od nas zależy czy posprzątamy stajenkę naszego serca, czy
przygotujemy ją na Jego przyjście i czy
zdecydujemy się podjąć wyzwanie
częstego sprzątania w niej? Upadać
będziemy często, nawet częściej niż
nam się zdaje, ale każdy taki upadek
będzie kolejną okazją do krzyczenia
do Pana: ,,Pomóż!”. Pomóż posprzątać
stajenkę, Jezu, bo przez cały rok masz
we mnie mieszkać.
Myślę, że w czasie Adwentu, radosnego czekania, na te wszystkie pytania
możemy sobie odpowiedzieć. Możemy mocno poprosić nadchodzącego
Jezusa by w tych porządkach serca - tej
naszej stajenki nam trochę pomógł,
w końcu: „Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia” (Flp 4,13).
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa na czas nadchodzących Świąt
Janek Głąba

mentów działania i współpracy. Młodzi poddawani są próbie i podejmują
ryzyko, które prowadzi ich do odkrycia
czegoś więcej o swoich motywacjach
i ich relacji z Bogiem. W tym czasie
młodzi przekraczają własne granice,
aby być bliżej Chrystusa i ludzi. Ważnym aspektem jest również wsparcie
finansowe.
Osoby pragnące zapoznać się z większą ilością informacji zapraszamy na
stronę internetową: www.magis2016.
org (dostępna od stycznia 2015) lub
do kontaktu z koordynatorem projektów – Markiem Firlejczykiem SJ
m.firlejczyk@magis2016.org.
WK

Dwudziestego drugiego listopada
animatorzy naszego wrocławskiego
MAGISU razem z o. moderatorem
Andrzejem Pełką SJ pojechali na spotkanie FAN (Formacja Animatorów
Najfajniejszych) z innymi animatorami do Opola. Wyruszyliśmy z samego
rana z Dworca Głównego, by już od
godziny dziesiątej przygotować program czterodniowych rekolekcji zimowych. Wprawdzie wszystkie ustalenia
i decyzje, jakie zapadły na naszym

spotkaniu są tajne/poufne, to jednak
parę informacji możemy przekazać :).
Pierwsza z nich jest taka, że jak to już
w MAGISIE stało się tradycją i w tym
roku zimowe rekolekcje przygotowali
animatorzy, no może z odrobiną jezuickich podpowiedzi :). Druga jest taka,
że nasz wyjazd spędzimy ze wspaniałymi ludźmi z miast, które razem z nami
będą w tym czasie miały ferie, a są
to: Kłodzko, Opole, Szczecin i Warszawa. Nasze rekolekcje odbędziemy
niedaleko Wrocławia, bo w Sulistrowiczkach k. Sobótki, gdzie będziemy
na nowo poznawać siebie, innych, ale
przede wszystkim Jezusa. Jest jeszcze
jedna świetna wiadomość, a mianowicie Wy wszyscy, od pierwszej klasy
gimnazjum aż do klasy maturalnej,
jesteście zaproszeni na nasz wyjazd
(szczegóły u o. Andrzeja Pełki SJ i na
plakatach), tak więc proszę rezerwo-

Graf. Patryk Świech

Fot. Maja Bielawska

Co nowego w MAGISIE ?

wać czas i jak najszybciej potwierdzić
swoją obecność :).
Na cztery dni chyba warto zaryzykować, a może zrodzi się z tego wspaniała przygoda? Sam(a) zdecyduj :D.
Janek Głąba

MAGIS robi szlachetną paczkę!
W tym roku my, jako MAGIS, zdecydowaliśmy się pomóc innym, tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Bierzemy
udział w „SZLACHETNEJ PACZCE”.
Na pomysł wpadła Maja Bielawska,
sama jest wolontariuszem i darczyńcą
tej akcji. Ona powiedziała nam, o co
tak naprawdę chodzi w tej akcji i jak
ona wygląda. Wsparła nas i zmotywowała, pokazała, że warto. Bardzo się
cieszymy, że możemy pomóc innym.
Wybraliśmy sobie rodzinę z Wrocławia, samotną matkę z 9-letnim chłopcem. Aby móc zapakować im paczkę
musieliśmy znać ich potrzeby, wiedzieć, co jest im niezbędne. Wszystkie informacje „zorganizowała” nam
Maja. Znając już naszą „listę zakupów” potrzebowaliśmy funduszy. Zorganizowaliśmy sprzedaż pierniczków,
wszystkie zarobki właśnie przekazu-

jemy na tę akcję charytatywną.
Dodatkowo przynosimy od siebie jakieś drobiazgi typu: kasza,
ryż, mydło pasta do zębów itp.
Liczymy na to, że nasze prezenty
w paczce spodobają się rodzinie
i nasza pomoc bardzo ich wspomoże, a także, że dzięki nam będą
w mniejszym czy większym stopniu szczęśliwi. Mam nadzieję, że
nie ostatni raz, jako wspólnota,
będziemy mogli sprezentować
komuś taką paczkę, bo naprawdę, uwierzcie mi, warto pomagać
innym. Dobro, którym dzielimy
się z innymi wraca do nas ;)
Joanna Teodorowicz
Głos Pocieszenia
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• STRONA ROZRY W KO W A • STRONA ROZRY W KO W A •
Święta to czas spotkań, modlitwy, gotowania, bieganiny, jeżdżenia... W tym czasie warto też choć
przez chwilę zatroszczyć się o siebie i pozwolić sobie na chwilę relaksu. Dlatego, Drogi Czytelniku,
zapraszamy Cię do odprężenia się przy naszej stronie rozrywkowej.

Krzyżówka dla dzieci
1.
2.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w zaznaczonej kolumnie
utworzą rozwiązanie
1. Kolor ornatów księży podczas Adwentu.
2. Jej rodzajem jest roratka.
3. Liczba niedzieli Adwentu.
4. Mąż Maryi, opiekun Pana Jezusa.
5. … liturgiczny – zaczyna się w pierwszą
niedzielę Adwentu.
6. Dzieci rozświetlają nim kościół podczas rorat.
7. Dzień zakończenia Adwentu.
8. Specjalne Msze Święte odbywające się
podczas Adwentu.
9. Zapalane na nim świece symbolizują
kolejne niedziele Adwentu.
10. … Gabriel – obwieścił Maryi dobrą
nowinę.
11. Okres przed Bożym Narodzeniem.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
ks. Jan Twardowski

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać
Do poprzedniego numeru naszej gazety wkradł się chochlik
i w wyniku jego działań w zadaniach ze strony rozrywkowej
pojawiły się błędy. Bardzo za to przepraszamy. Tym, którym
mimo to udało się te zadania rozwiązać gratulujemy bystrości umysłu.
Rozwiązania z numeru listopadowego:
Wykreślanka dla dzieci - PIERWSZEGO LISTOPADA, krzyżówka dla dzieci - WSZYSCY ŚWIĘCI.
Krzyżówka dla dorosłych - ADWENTOWE ŚNIADANIA.
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Opracowała Weronika Kumaszka

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych konkursach. Nagrodę książkową wylosowały: Paulina Korban
i Elżbieta Korban.
Rozwiązania konkursów z bieżącego numeru, wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu prosimy wrzucać do skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła. Można
je też wysyłać na mailowy adres redakcji: glospocieszenia@
tlen.pl.

Głos Pocieszenia

• STRONA ROZRY W KO W A • STRONA ROZRY W KO W A •

Krzyżówka dla dorosłych
1.
2.

Rozwiąż krzyżówkę. Litery w zaznaczonych polach, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie - myśl
św. Ignacego Loyoli.
1. Symbol drogi św. Jakuba.
2. Łańcuszek z ozdobą.
3. Wygrywa co godzinę hejnał w Krakowie.
4. Niewielki ptak z rudawym brzuszkiem.
5. Wydawany raz na 12 miesięcy.
6. Zwiększać, np. majątek.
7. Wyznawca kościoła rzymskokatolickiego.
8. W Biblii, np. Ruth lub Powtórzonego Prawa.
9. Duch wprawdzie ..., ale ciało słabe.
10. Uzdrowił go św. Piotr (Dz 9, 32-35).
11. Część góry, na którą zstąpił Bóg przemawiając do
Mojżesza.
12. Broń, której użył Ehud przeciw królowi
(Sdz 3, 12-30).
13. Żołnierz z bębnem.
14. Komunię przyjmujemy pod ... chleba.

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

Stronę opracowała Aleksandra Kumaszka

Uśmiechnij się!
Dwóch zakonników, jezuita i franciszkanin, założyło się,
który z nich powie lepsze kazanie. Umówili się, że tematy zostawią sobie nawzajem na kartce na ambonie tak, żeby drugi
mówił spontanicznie.
Pierwszy wchodzi jezuita. Przeczytał temat, wygłosił płomienne kazanie, kaplica zanosiła się od łez.
Przyszedł następnie franciszkanin. Zobaczył kartkę „O Narodzeniu Pańskim”. Zaczął mówić:
- Pan Jezus urodził się i żył ubogi... Nie miał niczego, nawet
otoczenie miał ubogie i podłe... Wół, osioł - ot, całe towarzystwo Jezusowe...
***
Graffiti na murze przyklasztornym:
„Kazanie albo zmienia słuchacza, albo samo zasługuje na
zmianę”.

***
W czasie kazania, które głosił pewien brodaty zakonnik,
wszyscy ludzie posnęli, tylko jedna babcia rozczuliła się
i popłakała. Po kazaniu zakonnik wzruszony jej wrażliwością pyta:
- Co was babciu tak wzruszyło, że aż się babcia popłakała?
- A bo jak ojczulek tak mówił i ruszał przy tym brodą, to mi
się przypomniała koza, która zdechła dwa tygodnie temu...
***
W seminarium trwa egzamin dla księży chcących pracować
na misjach.
- Gdyby ksiądz znalazł się w Afryce na pustyni i zobaczył
lwa, jakie podjąłby ksiądz kroki?
- Najdłuższe, na jakie byłoby mnie stać.

Głos Pocieszenia
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Nasze miasto

Aleksandra Milewicz

Wrocław lat 40. XX wieku

Jaki był Wrocław powojenny? W dużej części zniszczony, pełen gruzów i swądu palących się domów.
Najwięcej ucierpiały Stare Miasto i Śródmieście (ok 50 % zniszczeń), następnie dzielnice zachodnie
i południowe (od 70 do 90 % zniszczeń). Uszkodzonych zostało ok. 70 % domów, w mieście zalegało
8 mln m3 gruzu. Nie funkcjonowała komunikacja, wodociągi, nie było prądu i gazu. Nie brakowało
natomiast szczurów, które denerwowały wrocławian nawet w późniejszych latach i nie znikały pomimo częstych akcji deratyzacji.

Mimo tych trudnych warunków próbowali żyć normalnie - Niemcy, którzy
nie zostali ewakuowani podczas obrony
Festung Breslau i Polacy, którzy mieszkali
tutaj przed wojną lub przybyli w pierwszych dniach po kapitulacji twierdzy
(nazwano ich później pionierami).
Przez miasto przemieszczali się repatrianci powracający z różnych obozów.
Byli zabiedzeni i wygłodzeni. Szukali
żywności i zdobywali ją niejednokrotnie
nielegalnymi metodami.
Od sierpnia do Wrocławia zaczęły napływać tłumy osadników.
W grudniu 1945 roku w naszym mieście mieszkało ok 150 tys. Niemców
i 53 tys. Polaków. Rok później było tu
już 203 tysiące mieszkańców (w tym
18 tys. Niemców), a w grudniu 1948
roku liczba mieszkańców Wrocławia
przekroczyła 300 tysięcy, z czego tylko
1,3% stanowili Niemcy.
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Dzięki tym zmianom normalizacja życia we Wrocławiu nabrała tempa.
Ponieważ miasto się odbudowywało
trzeba było uruchomić komunikację.
Zajezdnie tramwajowe i autobusowe
były bardzo zniszczone. W zajezdni przy
ulicy Grabiszyńskiej, gdzie wcześniej
toczyły się ciężkie walki i niemieccy żołnierze strzelali do Rosjan z kanałów rewizyjnych, cała infrastruktura, zarówno
zajezdni jak i ulicy Grabiszyńskiej uległa
zniszczeniu. Tory nie nadawały się do
użytku, ulicę należało odgruzować. Podobna sytuacja była w zajezdniach przy
ulicy Powstańców Śląskich i Legnickiej.
Najmniej zniszczona była zajezdnia
na Biskupinie, przy ulicy Słowiańskiej
i stamtąd właśnie, 22 sierpnia 1945 r., pojechały pierwsze tramwaje „O brak szyb
zadbali mieszkańcy pobliskich domów,
którzy właśnie zakład szklarski znaleźli
w pobliskiej zajezdni. W nawiązaniu do
tego, na łamach „Słowa Polskiego” informowano, że większość wagonów składa
się z samego powietrza, wiatru i konduktora. Uruchomiono uroczyście pierwszą
linię tramwajową o długości 5,4 km na
której wstępnie kursowały 3 wagony”
(strona internetowa MPK). Linia biegła
od ulicy Spółdzielczej do Jedności Narodowej oznaczono ją nr. „1”. W podziękowaniu za to, jedną z restauracji przy
ulicy Słowiańskiej nazwano „Pod Jedynką”. Nie tylko tramwaje tego dnia ruszyły. Z ulicy Jedności Narodowej rozpoczęły kursowanie dwie linie autobusowe:
„A” do Karłowic i „B” do Zalesia. Linie
obsługiwały autobusy bűsing zasilane
gazem. Wyjeżdżały z zajezdni nr VIII
przy ulicy Krakowskiej. Pani Konopińska tak wspominała podróż komunikacją
miejską: „Długo czekaliśmy na pierwszy
tramwaj, a gdy w końcu przyjechał, nie
Głos Pocieszenia

udało mi się do niego wepchnąć i musiałam czekać na następny. Tramwaj
miał powybijane szyby i pozbawiony był
siedzeń”. „Na początku lata 1945 r. od
placu Grunwaldzkiego zaczął kursować
jedyny w mieście osobliwy autobus piętrowy napędzany gazem. Wyglądał imponująco: był oszklony, miał wygodne
siedzenia, zabierał chyba z pięćdziesiąt
osób. Docierał przed Zarząd Miejski
przy placu Wolności. Opłata za bilet
wynosiła jeden złoty. Ale autobusu już
nie ma, zabrakło do niego części zmiennych, i obecnie trzeba chodzić piechotą”
(J. Konopińska).

Fot. Internet

Fot. Internet

W mieście brakowało żywności, piekarnie nie pracowały, sklepy były zniszczone lub zamknięte. Wojsko radzieckie
niejednokrotnie wzniecało pożary, płonęły całe kwartały dzielnic. W ruinach
próbowali przetrwać i walczyć żołnierze
armii niemieckiej. Najbardziej niebezpiecznymi dzielnicami były Brochów,
Pilczyce i Oporów. Niechętnie też zapuszczano się na teren Tarnogaju, w rejony ulic Ślężnej czy Grabiszyńskiej
(dzielnica Grabiszyn-Grabiszynek).

Z szybami po wojnie w ogóle był duży
problem. Po prostu ich zwyczajnie nie
było. Szkło było na wagę złota, szczególnie, gdy zaczęło robić się coraz zimniej.
Dlatego też demontowano szyby wszędzie tam gdzie jeszcze były i gdzie ich
nikt nie pilnował. Często w zakładach
pracy, na uczelniach trwały całodobowe dyżury, aby uchronić to, co jeszcze
tam się znajdowało, przed plagą kradzieży. „Mówi się o wprowadzeniu reglamentacji na szkło okienne, jednak
przede wszystkim zaopatrywane mają
być zakłady pracy i instytucje. Ludzie,
skazani na własną inicjatywę, radzą sobie jak kto potrafi. Niestety najczęściej
zdarza się, że wynoszą z nie zamieszkałych i nie pilnowanych domów całe
oszklone futryny i jeśli pasują, wstawiają

1 września 1945 r. ksiądz dr Karol Milik objął dolnośląską administrację apostolską. Podjęto też wtedy decyzję o odbudowaniu bardzo zniszczonej katedry
wrocławskiej: „Katedra przedstawia tragiczny widok. Całe wnętrze zawalone
jest zapadniętym do środka dachem”.
Niektórzy naukowcy sugerowali, aby
katedry nie odbudowywać, a po zabezpieczeniu zostawić ją, jako pomnik
II wojny światowej. Wstępna odbudowa
pod kierownictwem architekta Marcina Bukowskiego trwała do 1951 roku,
kiedy to 29 lipca prymas Polski Stefan
Wyszyński dokonał ponownego poświęcenia świątyni.

Fot. Internet

w ulicę Szewską, można wstąpić do
jednej z pierwszych w mieście restauracyjek, której właścicielem jest przybyły
ze Lwowa Fonsio. Lokalik przy Szewskiej nie jest ciekawy – skromny i raczej
ciemny. Składa się z dwóch pomieszczeń
w amfiladzie zastawionych dużymi stołami. Jest tam zawsze tłoczno, bo Fonsio
karmi znakomicie, ze skromnych produktów wyczarowuje istne smakołyki”
(J. Konopińska, 11.11.45).
Jak grzyby po deszczu otwierały swoje
podwoje sklepy – i te małe: „W zeszłym
tygodniu otwarto mały sklepik. Jego
właścicielem jest pan Gonczarek, który prowadzi sklep razem ze swoją żoną,
a ich syn jest zaopatrzeniowcem. Można
tam kupić mąkę, kaszę , proszek do prania, groch, czasem bywa też margaryna,
a dziś rano udało mi się dostać - coś
niebywałego – prawie ćwierć kilo szynki” (J. Konopińska, 31.10.45). A także
duże, jak np. Śląski Dom Handlowy”
przy Świdnickiej, czy sklepy spółdzielni
Społem. Budziło to nadzieję na „postępującą stabilizację w naszym mieście.
Gdyby ludzie ci nie wierzyli, że Wrocław będzie odtąd znowu polski, nie ryzykowaliby przecież lokowania w tym
mieście własnych pieniędzy” (J. Konopińska, 31.10.45).

Fot. Internet

je w zajmowanych przez siebie mieszkaniach. Tak więc coraz częściej widzi
się domy z pustymi otworami okiennymi” (J. Konopińska, 16.X.1945). Około
1948 roku ten problem zaczyna zanikać, coraz mniej osób skarży się na braki szkła w oknach.
Problemem, w początkowym okresie
było także oświetlenie ulic. Po zmroku
raczej niebezpiecznie było wychodzić
z domu. Sytuacja poprawiła się w 1947
roku, władze nawet zlikwidowały godzinę milicyjną, która była wprowadzona
w mieście w październiku 1945 r. W godzinach od 20 do 5 rano obowiązywały
wtedy przepustki. Zakłady gastronomiczne zamykano już o 19. W kwietniu
przesunięto godzinę milicyjną na 24
(w związku z porą wiosenną).
Wielu wrocławian słyszało na pewno
o „szaberplacu” na placu Grunwaldzkim.
Faktycznie szaber był bardzo charakterystyczny dla tamtych czasów. Powszechne
było w tym czasie hasło „Szabruj, bo tutaj nie zostaniesz”. Mienie zastałe uważano za niczyje, tym bardziej, że było
niemieckie. Były dwa rodzaje szabru prywatny i państwowy. („Powstał nowy
związek zawodowy, członków ma bez
liku – Związek Szabrowników”.)
Prywatny szabrownik wywoził z Wrocławia wszystko – szabrował domy, sklepy, apteki, szkoły, przedsiębiorstwa.
Niektóre rzeczy kupowano na placach
targowych. Wrocławski „szaberplac”
przy pl. Grunwaldzkim znany był w całej Polsce.
Szabrownik państwowy, w majestacie
prawa, też wywoził wszystko: „Jeśli pisałam już o cegle wywożonej do Warszawy,
muszę wspomnieć o innych darach wysyłanych przez władze Wrocławia do stolicy, chociażby o wozach tramwajowych,
których w ostatnim czasie ofiarowano
Warszawie kilkanaście sztuk. My, wrocławianie, wyczekujemy na przystankach
nieraz bardzo długo. Dowiedziałam się
również, że wywieziono do Warszawy
największą znalezioną w mieście i tu
naprawioną drukarską maszynę rotacyjną, dalekopisy, większą liczbę aparatów
i centralek telefonicznych” (J. Konopińska, 4.02.46 r.).
Ale miasto jednak się rozwijało, powstawały pierwsze wypożyczalnie książek polskich, księgarnie polskie, pierwsze kawiarnie, jadłodajnie i restauracje:
„Skręcając z Witta Stwosza na lewo

4 września 1945 r. wrocławskie szkoły
rozpoczęły pierwszy rok szkolny, a 15 listopada inauguracyjnymi wykładami
profesorów L. Hirszfelda i K. Idaszewskiego rozpoczęły działalność Uniwersytet i Politechnika Wrocławska: „Ważny
to dzień w życiu naszego miasta, a dla
pracowników i studentów z pewnością
najważniejszy od chwili zakończenia
wojny” (J.Konopińska, 15.11.45).
8 września Opera Wrocławska rozpoczęła swoją działalność przedstawieniem
„Halki”, reżyserowanym przez Stanisława Drabika, dyrektora i organizatora teatru operowego. Polski chór przyjechał
z Bytomia, soliści i kostiumy z Krakowa, a balet i orkiestra były wrocławskie
(niemieckie). Balet przygotowywał Jan
Fabian, a orkiestrą dyrygował Stefan
Syryłło. Halkę kreowała Franciszka Platówna, Jontka – Stanisław Drabik.
Przed przedstawieniem zachęcano
wrocławian do obejrzenia opery. Nad
miastem przeleciał samolot, który rozsypał ulotki promujące spektakl. Na
widowni nie było ani jednego wolnego
miejsca, biletów długo przed przedstawieniem nie można było kupić: „Publiczność ubrana była w najprzeróżniejsze
stroje, od eleganckich toalet i garniturów do kurtek, kufajek, długich butów
i przefarbowanych mundurów wojskowych” (J. Konopińska).
Po tym przedstawieniu odbywały się
następne (np. w 1946 roku „Cyrulik sewilski”).
We Wrocławiu powstawały także
kina.
21 lipca 1946 r. z ZSRR przywieziono do Wrocławia część zbiorów Ossolineum i płótno Panoramy Racławickiej
(udostępniona została publiczności dopiero 14 czerwca 1985 r.).
Wrocławianie zaczynali powoli żyć
normalnie.
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Procesja różańcowa
w Święto Niepodległości
11 listopada obchodziliśmy Święto
Niepodległości - radosny dzień wspomnień i zadumy, łączący przeszłość
z przyszłością. Spotykała się w nim modlitwa za Ojczyznę i za poległych w jej
obronie, z radością z owoców wolności
tejże Ojczyzny. W wolnym kraju jest
miejsce na różne formy świętowania.
Każdy może znaleźć coś dla siebie. Ważne byśmy naprawdę świętowali. I by to
świętowanie nas łączyło, a nie dzieliło...
Jak co roku w Święto Niepodległości nasi parafianie, chcąc wyrazić Panu
Bogu wdzięczność za wolną i niepodległą Ojczyznę zgromadzili się na Mszy
św. o godz. 12.00. Później, w kilkudziesięcioosobowej procesji, za krzyżem
i sztandarem Związku Piłsudczyków,
z różańcem w ręku i modlitwą na ustach,
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Wybory samorządowe
Wyborcze emocje już za nami. Choć
dyskusje wciąż trwają. Niech tylko ci,
którzy nie wzięli udziału w wyborach
z własnej winy pamiętają, że ich prawo
do krytykowania tych i owych aspektów
otaczającej nas rzeczywistości jest mocno
ograniczone - właśnie przez fakt absencji
przy wyborczej urnie. Mieszkańcy naszej
parafii i osiedla głosowali w 6 komisjach
wyborczych. A jak - o tym można się
dowiedzieć odwiedzając parafialną stroną internetową: http://dworzak.jezuici.
pl/aktualnosci/

Odnowienie ślubów
małżeńskich
W niedzielę Chrystusa Króla małżeństwa obchodzące w tym roku „okrągłe”
i „półokrągłe” (5, 10, 15 itd.) rocznice ślubu miały możliwość wspólnego
świętowania podczas mszy św. o godz.
12.00. Ale, z ponowienia ślubowania
korzystały też i pozostałe małżeństwa przy takiej okazji warto wszak przypomnieć sobie, co w małżeństwie jest najważniejsze. O. Proboszcz przygotował
też okolicznościowy prezent - koncert
światowej sławy wirtuoza gitary, występującego przed wielkimi tego świata Jana Oberbeka. W zalewie codziennego
harmidru, ucztą dla duszy było słuchanie kojących dźwięków klasycznej gitary
Głos Pocieszenia

i to w tak znakomitym wydaniu. Przy
wyjściu z kościoła panie otrzymywały
dla podkreślenia świątecznego charakteru uroczystości - piękne czerwone róże
(to zapewne również dla zdopingowania
panów). Niech do świętowania szykują
się już przyszłoroczni jubilaci!
Andrzejki
u Czterdziestolatków
Duszpasterstwo 40-latków (plus) zakończyło stary rok kościelny spotkaniem w kawiarence, gdzie... panie robiły
na drutach, a panowie wspominali, jak
to drzewiej dobrze było... O, nie! Jeszcze
nie teraz! A jak było? Znalazło się wreszcie trochę czasu na rozmowy, nie tylko
o przeszłości, ale i o planach na przyszłość. Było dobre jedzenie przygotowane przez zapobiegliwe Czterdziestki (ale
nie tylko), a i parkiet po zabawie trzeba było trochę poszorować, bo w tańcu
z przytupem zelówki ślad zostawiały...
Co nowego na ror atach?
Jak co roku w Adwencie, na początku nowego roku kościelnego, odprawiane są roraty - Msza św. z kazaniem,
o... szczególnej dla większości wiernych
porze - o 6.30 rano. Na dworze jeszcze
ciemno, w kościele też, ale mrok rozjaśniany jest światłem świec - tak, jak
Chrystus rozjaśnia mrok naszych grzechów, bólów, trudności. To nabożeństwo
w pierwszej kolejności uświadamia nam
nasz cel - wieczność z Bogiem, a w drugiej - przygotowuje na radosne obchody
Świąt Bożego Narodzenia. W naszej parafii po Eucharystii wszyscy zaproszeni
są, jak co roku, na śniadanie przygotowywane przez członków poszczególnych
grup parafialnych.

Fot. Bogdan Szyszko

Właśnie o takich Bożych robotników
troszczy się o. Czesław Tomaszewski SJ,
który w niedzielę 9 listopada zorganizował w naszej parafii zbiórkę na potrzeby
jezuickich misjonarzy i ich podopiecznych. Przy współpracy niezawodnych
w takich akcjach członków Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy zebrał, jak sam przyznał, rekordową kwotę
pieniędzy. Cieszy rezultat zbiórki, ale
jeszcze bardziej ludzkie zaangażowanie
i chęć niesienia pomocy.

udali się przez Park Grabiszyński, przystając w zadumie przy Pomniku Wspólnej Pamięci, poświęconym dawnym
mieszkańcom Wrocławia pochowanym
na nieistniejących już cmentarzach i na
Cmentarzu Żołnierzy Włoskich poległych podczas I wojny światowej - na
Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Grabiszyńskim. Tam
uroczystość zakończył apel poległych
w walkach o wolną Polskę i zapalenie
symbolicznych zniczy pod krzyżem przy
pomniku wieńczącym wzgórze.

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

Zbiórk a na misjonarzy
Wprawdzie Niedzielę Misyjną obchodziliśmy w Kościele 19 października, ale
o pracujących na misjach i tych, którym
przybliżają oni Dobrą Nowinę Jezusa trzeba pamiętać okrągły rok. Bo to
wszak przedstawiciele naszej wspólnoty
i nam bliskie wartości są gdzieś, tam,
daleko przekazywane. A i owi misjonarze niejako nas wyręczają w zobowiązaniu, jakie zostawił nam Jezus: Idźcie na
cały świat i nauczajcie wszystkie narody.

W tym roku do grona przygotowujących śniadania doszli rodzice dzieci
uczestniczący w Mszy św. o godz. 10.30
w dolnym kościele - miejmy nadzieję, że
tę tradycję uda się podtrzymać w latach
przyszłych - obecność tych młodych,
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Wielkie dzięki,
Ojcze Pawle!
Po trzech latach pracy w naszej parafii,
o. Paweł Berwecki został przez przełożonych przeniesiony na stanowisko wikariusza parafii św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Chyba dobrze
było z nim tym wszystkim, którzy mieli

Pomoc Kościołowi
na Wschodzie
Na pomoc Kościołowi na Wschodzie
- pod takim hasłem członkowie Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi
Pracy zbierali datki w pierwszą niedzielę grudnia. Tym, którzy wrzucili parę
złotych do skarbonki - wielkie dzięki!,
ale troska o członków naszej wspólnoty
za wschodnią granicą Rzeczypospolitej
nie powinna być jedynie okazjonalna.
Oprócz pomocy materialnej, do której
pewnie jeszcze będziemy mieli okazję
(i która w kraju ogarniętym wojną może
mieć bardzo różne oblicza), włączmy do
naszych modlitw tych wszystkich, którym na co dzień brakuje przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Składając
sobie życzenia z okazji narodzin Księcia
Pokoju, wypraszajmy pokój dla ludzi,
którzy go nie mają.

Święty Mikołaj wśród
dzieci
Święty Mikołaj odwiedził dzieci w naszej parafii! Ktoś powie - ot, wielka
nowość - odwiedza co roku i nie tylko
w parafii. Niby nie nowość, bo większość dzieci (oby wszystkie!) dostały już

wcześniej bardziej okazałe prezenty, ale
oprawa tego wydarzenia, przekaz religijny, który leży u podstaw tradycji i wciąż
zachwycone oczy dzieci zbliżających się
do postaci ubranej w szaty biskupie, rozdającej uśmiechy, życzliwe słowa i jakieś
drobne podarki, mają w sobie coś tak
optymistycznego i wielkiego... To niesie
wszystkich - dzieci i dorosłych. Oby ta
chwila trwała!
Mamy nowego
duszpasterza
Z Czechowic-Dziedzic, gdzie był
proboszczem od 2010 r., przybył do
nas 10 grudnia o. Janusz Śliwa SJ.
Urodzony 27.05.1962 r. w Stróżach
(pow. nowosądecki), święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. (kolega kursowy
m.in. oo. Jacka Maciaszka, Wojciecha

Fot. Bogdan Szyszko

Modlitwa o pokój
Wierni z niemieckiej diecezji Osnabrück zaprosili chrześcijan na całym
świecie do zjednoczenia w modlitwie
w intencji pokoju w akcji „5 minut dla
pokoju”. Chcieli, by w ramach akcji
chrześcijanie na całym świecie 8 grudnia
o godz. 19.20 pomodlili się w grupach,
parafiach bądź indywidualnie modlitwą
„Ojcze nasz” w intencji pokoju. „Jest
nas wielu i wspólnie możemy zwrócić
się do Wszechmogącego Boga. Dzięki
modlitwie możemy być razem pomimo
dzielących nas odległości” Organizatorzy dodawali, że nie chcą ograniczać
inwencji modlących się. Każdy może
swoją modlitwę pogłębić lub rozszerzyć. Ważne jest, by wszyscy modlili się
tego samego dnia i o tej samej porze.
Apel został ogłoszony i w naszej parafii.
Usłyszałeś(aś)? Dołączyłaś(eś)?

okazję słuchać jego perfekcyjnie przygotowanych kazań i analiz biblijnych (ale
też wspaniale opowiadanych anegdot
czerpanych jak z rękawa). Był opiekunem i towarzyszem młodszych i starszych, mniej i bardziej uduchowionych,
tych chodzących prostymi ścieżkami,
jak i tych, którzy w życiu błądzili, i wielu z nich przyszło go pożegnać. A i po o.
Pawle było widać, że opuszczanie parafii
przy al. Pracy nie jest dla niego takie łatwe... Dziękujemy i liczymy na kolejny
raz (o. Paweł miał kiedyś, jako kleryk,
praktykę w naszej parafii)! Szczęść Boże
w nowym miejscu (też tak nie do końca
nowym)!

Fot. Bogdan Szyszko

energicznych ludzi dodatkowo rozjaśniała pororatnie poranki.
Dzieci, które z trudem byłoby zapewne zerwać przed świtem, zaprowadzić
na roraty i później jeszcze wyprawić do
szkoły (choć z niektórymi to się udaje!),
miały możliwość uczestniczenia w tej
szczególnej formie czuwania na przyjście Zbawiciela w poniedziałki i czwartki o 17.00. W tym roku o. Andrzej Pełka
zaproponował dzieciom (przy pomocy
materiałów opublikowanych przez Małego Gościa Niedzielnego, pod hasłem:
„Bóg sam wystarczy”) trzytygodniowe
adwentowe przygotowanie wraz ze św.
Teresą z Avila, mistyczką i doktorem
(doktorką?!) Kościoła. Ten niełatwy
temat, jak zwykle ubogacał śpiewem
i opowiadaniami o życiu Świętej.
I chyba nie było najnudniej, bo z nabożeństwa na nabożeństwo dzieci było
coraz więcej. A i dorośli się przy tej okazji mogli czegoś dowiedzieć i pomodlić.
Ot, takie podwójne czuwanie - przy
dzieciach i Panu Jezusie.

Ziółka i Stanisława Tabisia). Studiował
filozofię w Krakowie, teologię w Warszawie i Innsbrucku. O. Janusz był już
we Wrocławiu - od 1993 r. przy ul. Stysia, gdzie był współzałożycielem i dyrektorem Domu Spotkań im Angelusa
Silesiusa. W jego życiorysie, prawdziwie renesansowym, znaleźć można też
wzmianki, m.in. o tym, że był dyrektorem Centrum Kształcenia i Dialogu
Theotokos w Gliwicach oraz Katolickiego Instytutu Zarządzania, pomocnikiem ks. Isakowicza-Zaleskiego w parafii ormiańsko-katolickiej w Gliwicach,
promotorem wolontariatu, prowadził
szkolenia (i skupienia) dla chrześcijańskich przedsiębiorców (i nie tylko - posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Stowarzyszenia Matrik
- specjalizacja: budowanie organizacji,
leadership, komunikacja), rekolekcje
dla małżeństw niesakramentalnych, rekolekcje „Mosty zamiast murów” czyli
- jak rozwiązywać konflikty, jest współautorem książki „Taka jest moja wiara”
oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia
Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.
Ojcze Januszu, witamy!		
bs
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Kawiarenka parafialna to jedna z niewielu inicjatyw w parafii, która w swoich założeniach ma integrowanie wspólnot parafialnych i ich członków. Czy
się to udaje? Ocenić mogą to ci, którzy
uczestniczą w jej wspomaganiu czy to
piekąc ciasta, czy obsługując gości, czy
też wreszcie zaglądając do niej po niedzielnych „dopołudniowych” Mszach
św. W każdym razie zaglądanie do kawiarenki daje możliwość nie tylko pomocy ubogim rodzinom naszej parafii,
ale również spotkania i porozmawiania
z duszpasterzami i ludźmi, dla których
parafia (i kościół parafialny), to nie tylko
miejsce umożliwiające wypełnienie obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy
św., ale też realizacji postulatów i treści,
jakie Eucharystia (radosne dziękczynienie) w sobie niesie. Czyli Ciebie i mnie
- nas, chrześcijan, członków wspólnoty
św. Klemensa Dworzaka z Wrocławia!
Poniższe zestawienie liczb, osób i nazwisk obrazuje wysiłek wielu osób, ale
nie tylko ten fizyczny i finansowy, obrazuje wysiłek we wzroście w dobrym.
Za finansowymi wynikami Kawiarenki
idą uśmiechy dzieci, które mają okazję
zjeść czasami jedyny ciepły i konkretny
posiłek w ciągu dnia - obiad w szkole (obiad kosztuje jedynie ok. 4 zł tyle, ile pół ciastka w kawiarni!); idą
też wdzięczne uczucia rodzin, którym

w życiu jest o wiele trudniej niż innym,
a dzięki świątecznym paczkom ciepło
bożonarodzeniowego wzruszenia może
i na nich się rozlać. Jeśli masz ochotę
w tym wysiłku uczestniczyć - w wymiarze finansowym, ofiarowując pieniądze
na pieczenie ciast czy też bezpośrednio
na pomoc dzieciom z ubogich rodzin w wymiarze materialnym, piekąc ciasta
(w czasie dla Ciebie dogodnym), czy
też przyłączając się do dyżurów którejś
z grup obsługujących gości - daj znać:
przyjdź do kawiarenki albo zadzwoń do
jej koordynatorki p. Danuty Chmielewskiej (tel. 517824866). Przyjmiemy Cię
z otwartymi ramionami i sercami.
bs

Sprawozdanie - rok 2014

W roku 2014 z dochodów Kawiarenki
udzielono następującego wsparcia:
1. wykupiono 1617 obiadów w Szkołach Podstawowych 82 i 109 dla dzieci
z rodzin potrzebujących wsparcia - na
kwotę 6695,50 zł.
2. dopłacono do książek dla 24 dzieci
- na kwotę 2400 zł.
3. rozdano bony towarowe na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla 34 dzieci na kwotę 3820 zł. Razem wydano
12915,50 zł.
W imieniu obdarowanych serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy pracowali
w kawiarence i piekli ciasta. Dziękuję

Fot. Bogdan Szyszko

Sprawozdanie z działalności kawiarenki
parafialnej w roku 2014

grupom parafialnym IV i V, chórowi
parafialnemu, czterdziestolatkom, grupie różańcowej i młodzieżowej, neokatechumenatowi oraz Odnowie w Duchu
Świętym.
Dziękuję również parafiankom, które
poza grupami w 2014 r. piekły ciasta:
Zofii Turkosz, Jadwidze Doli, Danucie Kwaśniewicz, Janinie Bijak, Urszuli
Skrzypczak, Jolancie Wieczorek, Genowefie Duron oraz tym wszystkim, którzy czynili to anonimowo.
Szczególne podziękowania należą się
tym, którzy przychodzili, by ciasta kupować, bo bez nich nasza praca poszłaby
na marne, a dzieci zostałyby bez obiadów. Zapraszam do współpracy w roku
2015!
Koordynator - Danuta Chmielewska

Fot. Internet

90-lecie parafii
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W przyszłym roku minie 90 lat od powstania naszej parafii i 70
lat odkąd posługują w niej Ojcowie Jezuici. Planujemy uczcić te
rocznice i wszystkich, którzy budowali naszą Wspólnotę. Dlatego
apelujemy do osób, które dysponują jakimikolwiek materiałami
z przeszłości, szczególnie tej najdawniejszej - związanymi z parafią i posługującymi w niej duszpasterzami, o ich udostępnienie.
Materiały powyższe prosimy przynosić do kancelarii parafialnej.
Po skopiowaniu zostaną zwrócone właścicielom (dlatego prosimy dołączyć do nich dane kontaktowe). O pamiątkach, których
właściciele nie mogą sami przynieść do kościoła można również
poinformować redakcję „Głosu Pocieszenia” pod numerem telefonu 601892763 lub zostawić wiadomość w kancelarii parafialnej – postaramy się do Państwa dotrzeć. Z góry dziękujemy!
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Redakcja

Fot. Barbara Ćwik

Omawianymi poniżej książkami, Wydawnictwo WAM obdarzyło w grudniu
naszą bibliotekę. Prezenty piękne – do
czytania i do słuchania.
Dla najmłodszych mamy audiobooka, wiersze i opowiadania księdza Jana
Twardowskiego czytane przez Wojciecha Malajkata – OD ZDZIWIENIA
DO WIARY.

Ewy Skarżyńskiej – OPOWIEŚĆ NIEBYWAŁA O DWÓCH NAJPRAWDZIWSZYCH KRASNALACH, to
następny prezent dla najmłodszych,
książeczka znakomicie zilustrowana
i przede wszystkim napisana językiem
odpowiednim dla dzieci, prostym a jednocześnie pięknym, odnosi się wrażenie
jakby autorka szeptała je bezpośrednio
do uszek małych słuchaczy. Któż nie
lubi krasnoludków, towarzyszą nam one
przez pokolenia i przynoszą dobro i radość. Mimo, że to fantazja - to przecież
piękna, a świat maluchów zamieszkują
nie tylko dorośli i inne dzieci. Gorąco
polecam, bo sama ją przeczytałam od
deski do deski.
A o swoich dramatach (w jej wieku są
wielkie, choć naprawdę malutkie) opowiada bohaterka POCHWAŁY BRZYDOTY Loredany Frescura – Marcella,
włoska nastolatka.

„Dedykuję tę opowieść tym, którzy stoją na rozdrożu i czasem widzą
w lustrze kogoś obcego. Tym, którzy dostrzegają na swojej twarzy, co
najmniej pięć niedoskonałości, a na
całym ciele co najmniej dziesięć.
W nich rozpoznaję samą siebie. Loredana”.
OKRUTNA MIŁOŚĆ – Reyes Monforte to powieść dla nieco starszych.
„Jest to prawdziwa historia o poświęceniu i odwadze kobiety, której miłość do
dziecka nie zna granic. Po latach upokorzeń, oszustw i przemocy doświadczanej
ze strony męża Maria postanawia zrobić
wszystko, by ochronić przed nim swoją
córeczkę. Prawdziwy dramat rozpoczyna
się jednak, gdy prawo, zamiast je bronić,
zaczyna im zagrażać”.
Taki opis książki znajdziemy na
czwartej stronie okładki. Hiszpańska
autorka, to dziennikarka, która w swojej twórczości koncentruje się na dramatycznych historiach współczesnych
kobiet, szczególnie tych, które wiążą się
z mężczyznami odmiennych kultur. Nie
wszystko jest takie, jak nam się wydaje.
A zakochana kobieta widzi rzeczywistość taką, jaką sobie wymarzyła – a potem jest przebudzenie.
Czy taka lektura nie zmąci radości
świątecznej? Myślę, że nie – może pomoże nam docenić to, co mamy?
ZWYCZAJE, TRADYCJE, OBRZĘDY – Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Z radością wzięłam do ręki tę książkę,
bo takiej właśnie mi brakowało. Nasze
chrześcijaństwo przeplata się na wielu
płaszczyznach z dawnymi pogańskimi
zwyczajami i zabobonami. Dobrze ją
przeczytać, żeby móc docenić rolę tradycji w ubogaceniu naszego życia i żeby
lepiej poznać historię przekształcania się
zabobonów w obyczaj chrześcijański.
Życzę Wam błogosławionych Świąt
Narodzenia Pana i dobrego odpoczynku
z naszymi książkami, przy dobrej herbacie, w ciszy, przy choince.

Dlaczego NN?
Jeden z członków naszej redakcji –
absolwent wydziału Milimetrologii
Stosowanej – wciąż nieśmiało, acz
konsekwentnie powraca do kwestii,
dlaczego od jakiegoś czasu Parafialny
savoir-vivre podpisywany jest NN zamiast właściwych inicjałów autora.
Spieszę zatem wyjaśnić, że ów budzący niepokój skrót oznacza redaktora
Nietracącego Nadziei. W końcu jesteśmy najwspanialszą parafią w tym rejonie galaktyki i cały ten savoir-vivre
jest potrzebny tylko dlatego, że niektórym osobom trochę jakby się zapomniało, co jest dobre, a co mniej
dobre, kiedy się przebywa na terenie świątyni. Ale redaktor, któremu
przypadła niewdzięczna rola autora
przypominajek dla tych zapominalskich, nie traci nadziei, że jeszcze trochę i ta rubryka w ogóle nie będzie
potrzebna. Przecież wszyscy chcemy
być dobrzy, kulturalni, mili i otwarci
na innych.
Być może nazwanie się redaktorem
NN, jest to niepoprawny optymizm.
Ale w końcu Boże Narodzenie to czas
cudów. Więc ja zamierzam wierzyć
głęboko, że nie rozczarujemy siebie
nawzajem.
Redaktor Nietracący Nadziei
(dla dobra spotkań kolegium
rezygnujący ze skrótu)

Barbara Ćwik
POL ECA MY
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Rok 2014 w parafii św. Klemensa Dworzaka

Dużo to, czy mało?

Rok 2014 już prawie za nami. Przychodzi czas kolejnego podsumowania. Każdy z nas robi to we
własnym zakresie, jeśli chodzi o własny dom, rodzinę, finanse. Celowym jest też chyba podsumowanie funkcjonowania takiej zbiorowości jak wspólnota parafialna.
Wielu z nas znajdzie w tym podsumowaniu cząstkę siebie. I dobrze, bo to
znak, że wspólnota jest żywa i zasługuje
na swoje miano. A jeśli tej cząstki nie
znajdziemy? To, miejmy nadzieję, jest
znak, że... chcielibyśmy zaangażować się
bardziej - i oby nam się to udało.
A więc co takiego szczególnego wydarzyło się w mijającym roku? Dla lepszego „przeglądu” dzieje parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu w roku
2014 zostały pogrupowane, a z powodu
szczupłości miejsca - w pewien sposób
wyselekcjonowane.

Nowości:

Fot. Bogdan Szyszko

Po raz pierwszy zostało parafianom
przedstawione przez o. proboszcza Jacka Maciaszka tzw. pokłosie kolędowe, a w połowie roku o. Proboszcz na
Mszach św. w jedną z niedziel mówił
o najbliższych planowanych inwestycjach; od lutego zmiana tajemnic różańca odbywa się po Mszy św. o godz.
10.30 w ostatnią niedzielę miesiąca; zorganizowano trzy pielgrzymki parafialne,
w których uczestniczyło kilkadziesiąt
osób z o. Proboszczem na czele; czterech panów przygotowuje się do posługi
nadzwyczajnego szafarza Komunii św.;
podczas Misji Świętych zostały w parafii „zainstalowane” relikwie św. Jana

Pawła II; ruszyły w naszej parafii nieodpłatne dyżury pedagoga-terapeuty;
wspólnota neokatechumenalna w naszej
parafii przez wciąż ponawiane głoszenie
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katechez zwiastowania (w tym roku
3-krotne!) rozpoczęła spotkania drugiej
grupy chętnych kroczenia tą, nienajłatwiejszą drogą; zostało po raz pierwszy
odprawione nabożeństwo I soboty miesiąca, a 8 grudnia - Godzina łaski; zostały wyznaczone (wstępnie) osoby odpowiedzialnych za koordynowanie spraw
związanych z przyjęciem pielgrzymów na
Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku;
trzy osoby z naszej parafii wzięły udział
w szkoleniu wolontariuszy „Caritas”
w Gliwicach; w uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata swoje przyrzeczenia odnowili małżonkowie obchodzący
w tym roku okrągłe jubileusze: 5-, 10-,
itd. -lecia sakramentu małżeństwa.

Kwesty, zbiórki:

Hojność naszych parafian nie ma granic. W mijającym roku (oprócz utrzymania parafii) finansowali wiele inicjatyw - małych i wielkich - niosących
pomoc i nadzieję ludziom w potrzebach
materialnych i duchowych, m.in.: na
rzecz jezuickiego wolontariatu misyjnego w Kirgistanie, na klasztory klauzurowe, na rzecz hospicjum domowego, na
pomoc dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie, na KUL i Akademię Ignatianum w Krakowie, na Centrum
Opatrzności Bożej w Warszawie, na poszkodowanych w powodziach na Bałkanach, na Katolickie Radio Rodzina, na
Centrum Jana Pawła II w Krakowie, na
fundusz stypendialny „Dzieła Nowego
Tysiąclecia”, na pomoc jezuickim misjonarzom, na organizację Światowych Dni
Młodzieży, na pomoc materialną dla
Polaków na Wschodzie. Większość tych
zbiórek była organizowana przez niezastąpionych członków Akcji Katolickiej
i Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Jubileusze:

Żyjemy w czasie i przestrzeni i dlatego... mamy okazję obchodzić jubileusze. A wszystko po to, żeby kogoś
Głos Pocieszenia

uhonorować, dostrzec, docenić, przypomnieć. A więc, po kolei: m.in. koło Anonimowych Alkoholików „Róża”, spotykające się w naszej parafii istnieje już
20 lat!; w związku z 15. rocznicą śmierci
śp. o. Adama Wiktora odbyło się szereg
okolicznościowych nabożeństw i imprez;
młodzież (byli uczestnicy, absolwenci
i wychowankowie parafialnej Wspólnoty Młodzieżowej „Magis”), wspominała w 5. rocznicę śmierci o. Stanisława
Tabisia; wysłaliśmy listy gratulacyjne
(z podpisami sporej grupy parafian) do
wieloletnich przyjaciół naszej parafii
z Dortmundu – pp. Auwiego i Marii
Heckt, którzy obchodzili w tym roku
80-lecie urodzin; 80. urodziny obchodził również - o. Jan Ożóg.

Prace remontowe
i modernizacyjne:

Również i materialny wymiar otaczającej nas parafialnej rzeczywistości ulega
zmianie. Ale po kolei: m.in. zakończony
został kolejny etap modernizacji ogrzewania w kościele i domu zakonnym oo.
jezuitów; pod chórem pojawił się stojak na świeczki i skarbonka, do której
można wrzucać kartki z wezwaniami do
Matki Bożej Pocieszenia; dawne ławki
stojące teraz pod chórem, zostały zaopatrzone w solidne klęczniki, odnowiony
został krzyż misyjny przed kościołem;
członkowie neokatechumenatu odnowili podczas wakacji swoją salę w domu
parafialnym (za parafialne pieniądze);
trwają prace przygotowawcze związane
z termomodernizacją kościoła i pomieszczeń parafialnych oraz prace projektowe
związane z wizualizacją wyglądu kościoła
w związku z planowanym malowaniem
i modernizacją prezbiterium.
A czego na razie nie udało się zrobić?
Ot, parę „drobiazgów”: naprawa chodnika przed kościołem, parking dla parafian przybywających na nabożeństwa,
zrobienie „docelowego” podjazdu dla

Inicjatywy, odczyty, wykłady:

Fot. Bogdan Szyszko

Nasza parafia, to nie tylko miejsce
kultu - kościół, ale też miejsce, gdzie
chcący czegoś więcej, to „więcej” mają
możliwość dostać. W ramach stałej już
instytucji, jaką jest Parafialna Akademia Rozmaitości zostało wygłoszonych
osiem wykładów z różnych dziedzin.
Poza tym gościliśmy gościliśmy, m.in.
wolontariuszy z Inicjatywy „Stop seksualizacji naszych dzieci”; z okazji Dni
Papieskich prelekcję wygłosił o. Marek

Wójtowicz SJ; w ramach „Nocy Kościołów” wysłuchaliśmy wykładu prof. Grzegorza Kucharczyka; w parafialnym ogrodzie zainstalowana została wystawa zdjęć
i plansz informacyjnych na temat Polski
Walczącej; w 34. rocznicę powstania
„Solidarności” została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył
i homilię wygłosił metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny.

Muzyka:

Fot. Bogdan Szyszko

W naszej parafii mamy cztery zespoły
muzyczne (i znakomitą oprawę organową). Oprócz oprawy muzycznej nabożeństw i koncertów w parafii (kolędowe
- „Clemensianum”, parafialny chór „Vox

Clemens”, oraz wielkopostny i z okazji Dni Papieskich - „Vox Clemens”)

gościliśmy też wrocławską grupę kabaretową „Mimoza” z Klubu Seniora na
Popowicach, młodych muzyków grających i śpiewających - w dziękczynieniu
za kanonizację Jana Pawła II, oraz światowej sławy gitarzystę klasycznego Jana Oberbeka. „Vox Clemens” koncertował też poza parafią - m.in. w Brzegu
i w kościele NMP na Piasku.

3 tury kursów przedmałżeńskich; do
grona ministrantów przyjętych zostało
8 chłopców, lektorem został jeden młodzieniec i troje dorosłych; ukazało się 7
numerów parafialnego pisma „Głos Pocieszenia”; 44 osoby złożyły zobowiązanie duchowej adopcji dziecka poczętego;

Nasze zaangażowanie
na zewnątrz:

Aktywność duszpasterzy i wiernych
z naszej parafii nie ogranicza się jedynie
do alei Pracy. M.in. członkowie Odnowy w Duchu Świętym wzięli udział
w „Charyzmatykonie” na Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu,
przedstawiciele koła Związku Piłsudczyków z naszej parafii i Duszpasterstwa Ludzi Pracy (poczty sztandarowe)
brali udział w imprezach patriotycznych na terenie Wrocławia i całej Polski, wolontariuszka z naszej parafii była
na 3-miesięcznej posłudze w Domu
Dziecka w Zambii. Grupa absolwentów
wspólnoty Magis zorganizowała ogólnowrocławską imprezę ewangelizacyjno
-muzyczną „Wspólny mianownik”.

Ważniejsze wydarzenia
parafialne:

Obchodziliśmy odpust św. Klemensa
Dworzaka. Po uroczystej Mszy św. z homilią o. Henryka Całki SJ z Kłodzka,
parafianie dalej świętowali w kawiarence; jezuiccy klerycy z Krakowa przeprowadzili w szkołach rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży; rekolekcje
dla dorosłych głosił o. Krystian Biernacki; odbyły się Misje Święte. Nauki
głoszone były w październiku przez 8
dni przez jezuitów - oo. Józefa Klemenza i Longina Płachtę; odbył się Festyn
Majowy - przygotowany przez parafię,
Radę Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
i Gimnazjum nr 6; w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszy św.
przewodniczył i homilię wygłosił o.
Paweł Witon SJ, a następnie w domu
parafialnym odbyła się agapa dla uczestników Eucharystii; wybrano nowe „władze” Żywego Różańca; w Święto Niepodległości została odprawiona Msza
św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbyła się procesja różańcowa na Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich; Rada
Parafialna zebrała się 6 razy; odbyły się

Fot. Bogdan Szyszko

niepełnosprawnych, odnowienie krzyża jubileuszowego. I na koniec, dobra
wieść: kredyt na windę spłacany był co
miesiąc po 6 tysięcy zł; zobowiązania
z roku 2015 (12 miesięcy) Prowincja Jezuitów nam umorzyła.

do I Komunii św. przystąpiło 70 dzieci
klas drugich; z rąk ks. infułata Adama
Drwięgi, 42 gimnazjalistów i licealistów
przyjęło sakrament bierzmowania.

Zmarli:

Śp. Stefania Berwecka - Mama o.
Pawła; o. Marek Gawlik, jezuita pochodzący z naszej parafii, Benigna Ptaszyńska - Pani Benia, Anna Marchewicz
z DLP, Bronisława Golonka - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Aleksandra
Barbara Pieracka - nauczycielka i wychowawczyni, Teodozja (Tosia) Kargol
Sierosławska - członkini Rodziny Rodzin. Od 26.10.2013 do 26.10.2014 r.
z naszej Wspólnoty zmarły 133 osoby.

Zmiany wśród duszpasterzy:

Do Nowego Sącza odszedł o. Jarosław
Studziński, przyszedł z Kłodzka o. Stanisław Data; do Czechowic-Dziedzic odszedł o. Paweł Berwecki, skąd przyszedł
o. Janusz Śliwa; o. Wojciecha Ziółka na
stanowisku prowincjała zastąpił o. Jakub
Kołacz; w naszej parafii wikariuszem
został o. Stanisław Data, ministrem o. Andrzej Pełka, a ekonomem - o. Paweł Berwecki (następnie - o. Stanisław
Data).
To wszystko co powyżej, to dużo czy
mało? Jeden Pan Bóg wie, bo to On daje
natchnienie i siły. I Jemu za te wszystkie inicjatywy, dzieła i ludzi niech będą
dzięki!
Opracował Bogdan Szyszko

Obszerniejsza wersja sprawozdania dostępna jest na stronie http://dworzak.jezuici.pl/glos
-pocieszenia-2/glos-pocieszenia-artykuly/
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Godziny niedzielnych Mszy św.:
6.30 (Msza św. cicha, czyli bez udziału organów), 7.30, 9.00, 10.30 (kościół górny),
10.30 (kościół dolny) – dla dzieci (z wyjątkiem wakacji), 12.00, 18.00,
20.00 (Msza św. z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego).
W dni powszednie: 6.30, 8.00, 18.00, 19.30 (z wyjątkiem wakacji).
W święta kościelne, tzw. „zniesione”: 6.30, 8.00, 9.00, 17.00, 18.00, 19.30.

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

Zapraszamy:

- do biblioteki parafialnej czynnej w czwartki w godz. 17.00 –
18.00 oraz w niedziele od 10.00 do 12.00.
- na spotkania biblijne w niedziele o 19.00 (Izba Pamięci Solidarności);
- do kawiarenki parafialnej (niedziele 8.30-13.30);
- na cichą, prywatną, Adorację Najświętszego Sakramentu
w I niedziele miesiąca o godz. 15.00 (górny kościół);
- na nabożeństwa w I piątek miesiąca: spowiedź święta na

porannych Mszach św. i po południu od godz. 16.00. Dzieci
zapraszamy na Mszę św. do górnego kościoła na godz. 17.00,
a młodzież - do kościoła dolnego na godz. 19.00. Godzina miłosierdzia - godz. 15.00 w kościele dolnym;
- na nabożeństwa parafialne: do Matki Bożej Pocieszenia – wtorki godz. 17.30; majowe (do Matki Bożej) – o 17.30; czerwcowe
(do Najświętszego Serca Pana Jezusa) – o 17.30, różańcowe –
w październiku o 17.30; wypominkowe – w listopadzie o 17.30.

Chrzty po 19-10-2014 do 23-11-2014
Kacper Pośledniak; Aleksandra Maria Tomkalska; Zofia Jolanta Michalak; Jerzy Stocki;
Wiktor Leon Sroka; Tymon Żemajtis; Mikołaj Andrzej Gawryluk; Antoni Łukasz Lwowski
Śluby po 26-10-2014
nie było
Pogrzeby po 26-10-2014 do 12-12-2014
Marek Krzysztof Suppan (*5-06-1957+31-10-2014);
Helena Marzec (*20-03-1923+10-11-2014);
Józef Bartkiewicz (*5-03-1920+13-11-2014);
Romana Lenart (*30-06-1923+14-11-2014);
Jerzy Dziedziniewicz (*26-09-1952+20-11-2014);
Jadwiga Pisarek (*27-07-1919+21-11-2014);
Cecylia Maria Makulska (*23-11-1940+24-11-2014);
Mirosława Jadwiga Hahulska (*21-11-1933+23-11-2014);
Henryk Biegański (*4-10-1933+12-12-2014)
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do skrótów i opracowań redakcyjnych oraz do
odmowy zamieszczania niektórych treści rekla-

redakcja: Mariusz Bodynek, Anastazja J. Drath,

kolportaż: Jacek Podsiadły, Przemysław Gardynik;

Małgorzata Drath, Weronika Kumaszka, Iwona

spotkania kolegium redakcyjnego:

mowych (nie odpowiadamy za treść publikowa-

Kubiś, Alina Ogrodowczyk, Bogdan Szyszko;

II i IV piątki miesiąca, godz. 19.00 w budynku

nych ogłoszeń). Anonimów nie publikujemy i nie

współpracownicy: Barbara Ćwik, Przemysław

parafialnym (z wyjątkiem wakacji);

odpowiadamy na nie.
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Fot. Bogdan Szyszko

ciąg dalszy ze strony 2

szek na pomoc materialną dla Polaków
żyjących na terenach za wschodnią granicą Rzeczypospolitej.Zebrano 7610 zł
i 43 ukraińskie hrywny.
i Do dzieci, które zgromadziły się na
Mszy św. o godz. 10.130 w dolnym kościele zawitał prawdziwy Święty Mikołaj.
Każde z nich zostało obdarowane czekoladą.

Fot. Bogdan Szyszko

6 grudnia, sobota
O godz. 7.45 zostało odprawione nabożeństwo I soboty miesiąca, a po nim,
o godz. 8.00, Msza św. w intencji Radia
Maryja.

i

Fot. Bogdan Szyszko

8 grudnia, poniedziałek
i W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dodatkowa Msza św. została odprawiona o godz.
9.00. O godz. 12.00 nabożeństwo „Godziny łaski” poprowadziły członkinie
Koła Przyjaciół Radia Maryja.
10 grudnia, środa
Zawitał do naszej parafii o. Janusz
Śliwa, jezuita, do niedawna duszpasterz
w Czechowicach-Dziedzicach, który
przejął obowiązki po o. Pawle Berweckim.

i

Fot. Bogdan Szyszko

Fot. Bogdan Szyszko

5 grudnia, piątek
i Decyzją Ojca Prowincjała o. Paweł
Berwecki został skierowany do pracy
w parafii i domu rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Parafianie podziękowali o. Pawłowi za jego kilkuletnią kapłańską posługę w parafii na
Mszy św. o godz. 18.00 i - po Eucharystii - w kawiarence.

Fot. Bogdan Szyszko

Przed roratami, o godz. 5.40, neokatechumenat prowadzi w kościele laudesy,
czyli poranną modlitwę Kościoła psalmami. Dodatkowe roraty dla dzieci celebrowane są w poniedziałki i czwartki
o godz. 17.00.

w ramach akcji „Szlachetna Paczka”.
Wszystkie rozeszły się do godz. 10.00.

7 grudnia, niedziela
Od tej niedzieli w kancelarii parafialnej można nabywać opłatki świąteczne
i świece Caritas.
i Akcja Katolicka i Duszpasterstwo Ludzi Pracy przeprowadziło zbiórkę do pui

11 grudnia, czwartek
ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości, w wieczorze patriotyczno-religijnym zatytułowanym „Jesienne refleksje” wystąpili: Zbigniew Ciesielski
i Halina Kuśmierz.
iW

14 grudnia, niedziela
i Po Mszach św. młodzież z Magisu
rozprowadzała pierniki, z czego dochód
młodzi przeznaczyli na pomoc ubogim

15 grudnia, poniedziałek

i Na wieczorne roraty dla dzieci zawita-

ło Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione do nas - jak co roku - przez z harcerzy ze szczepu ZHP „Nysa”.
16 grudnia, wtorek
O godz. 16.00 w dolnym kościele,
odbyły się jasełka przygotowane przez
młodzież, dzieci i nauczycieli ze szkół
i przedszkoli z terenu naszej parafii. Po
spektaklu, w refektarzu zakonnym, na
opłatku spotkali się przedstawiciele dyrekcji placówek oświatowych z terenu
Grabiszyna-Grabiszynka, Rady Osiedla
i duszpasterzy.
i

opracował bs

Uroczysty finał Duchowej Adopcji
Zapraszamy w pierwszy dzień Świąt
Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2014 r.
wszystkich parafian, którzy złożyli przyrzeczenie duchowej adopcji życia poczętego dziewięć miesięcy wcześniej
- w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, i wypełnili wymagane warunki tegoż przyrzeczenia.
Przed Mszą św. o godz. 10.30, w procesji, każdy z nas złoży Panu Jezusowi
przed ołtarzem jedną czerwoną różę, jako dziękczynne wotum za cudowny dar
urodzenia dziecka poczętego, wyproszony w naszych codziennych modlitwach.
Przypominamy również, że do inicjatywy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można przystąpić co roku, 25 marca,
w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, do czego serdecznie
zapraszamy (więcej informacji o samej
inicjatywie można znaleźć na internetowej stronie http://www.duchowa-adopcja.pl/).
i
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Mario, czy wiedziałaś??
Mario, czy wiedziałaś,
że Twój Synek pewnego dnia będzie chodził po wodzie?
Mario, czy wiedziałaś, że Twój Synek ocali naszych synów i córki?
Czy wiedziałaś, że Twój Synek przybył by uczynić Cię nową?
To dziecko, które urodziłaś, wkrótce Cię oswobodzi.
Mario, czy wiedziałaś, że Twój Synek przywróci wzrok ślepemu?
Mario, czy wiedziałaś, że Twój Synek uciszy burzę swoją ręką?
Czy wiedziałaś, że Twój Synek chodził tam gdzie stąpali aniołowie?
I kiedy całujesz swoje dzieciątko, całujesz twarz Boga.
Mario, czy wiedziałaś, że Twój Synek jest Panem stworzenia?
Mario, czy wiedziałaś, że Twój Synek pewnego dnia będzie rządził narodami?
Czy wiedziałaś, że Twój Synek jest idealnym niebiańskim Barankiem?
To śpiące dziecko, które trzymasz jest wspaniałym Jestem.
Ślepy przejrzy, głuchy usłyszy i martwy znów ożyje.
Chromy podskoczy, niemy przemówi wielbiąc Baranka.
(Fragment angielskiej kolędy „Mary did you know?”)

Drodzy Czytelnicy,

na Święta Bożego Narodzenia, ale i na co dzień, życzymy
Wam, by Chrystus zawsze rodził się w Waszych sercach.
By przynosił MIŁOŚĆ, POKÓJ, RADOŚĆ ,
jakich nie potrafi dać świat.
Życzymy Wam, byście poczuli się BRAĆMI JEZUSA,
umiłowanymi dziećmi KRÓLA - NAJLEPSZEGO OJCA.
redakcja Głosu Pocieszenia

