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Wrzesień
20 września, sobota

i Na terenach wokół Gimnazjum nr 6 
odbyło się Święto Sportu, w którym 
uczestniczyła młodzież Gimnazjum oraz 
dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. 
Pokazy, mecze i spotkania ze sportow-
cami, przy niezłej pogodzie, były sporą 
atrakcją na sobotnie popołudnie. Ale 
przydałoby się, żeby wiedziało o nich 
więcej osób...

21 września, niedziela
i W Dniu Środków Społecznego Prze-
kazu ukazał się powakacyjny numer 
„Głosu Pocieszenia”. Tematem przewod-
nim numeru było hasło: Czy potrzebu-
jemy się wciąż nawracać...?
i Po Mszach św. członkowie Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy i Akcji Katoli-
ckiej przeprowadzili zbiórkę pieniędzy 
na „Katolickie Radio Rodzina”. Zebrali 
1300 zł.
i Przed kościołem młodzież i dzieci 
z Gimnazjum nr 6, Szkoły Podstawowej 
nr 109 i przedszkola przy ul. Fiołkowej 
oraz ich rodzice rozdawali ulotki z proś-
bą o oddawanie głosu na projekty do 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskie-
go umożliwiające budowę boisk sporto-
wych przy tych placówkach. 

27-28 września
i Kilkudziesięcioro parafian z o. Pro-
boszczem na czele uczestniczyło w piel-
grzymce do wielkopolskich sanktuariów. 
Odwiedzili kościół św. Józefa w Kaliszu, 
archikatedrę w Gnieźnie i sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu. Pielgrzymi po zakończeniu 
wyjazdu pytali o kolejne, ale te planowa-
ne są dopiero w następnym sezonie - na 
wiosnę.

Październik
i Nabożeństwa różańcowe odprawiane 
były dla dorosłych - codziennie o godz. 

17.30 w górnym kościele, a dla dzieci - 
w poniedziałki i czwartki o godz. 17.00 
w kościele dolnym.

4-12 października
i W naszej parafii przeprowadzone zo-
stały Misje Święte. Nauki głoszone by-
ły w niedziele na wszystkich Mszach 
św., a w tygodniu w czasie Eucharystii 
o godz. 8.00, 18.00 i 19.30. Codziennie 
o godz. 15.00 odprawiane było nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego z koron-
ką. We wtorek o 10.00 odbyła się Msza 
św. z udzieleniem sakramentu chorych. 
W czwartek małżonkowie publicznie 
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia, 
a w sobotę o godz. 11.00 została odpra-
wiona Msza św. z błogosławieństwem 
dla dzieci i matek w stanie błogosławio-
nym. W środę i czwartek była możli-
wość spowiedzi.

11 października, sobota
i Cztery osoby spośród naszych para-
fian rozpoczęły półroczny kurs dla nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii św. zor-
ganizowany przez Wrocławska Kurię 
Metropolitalną.

12 października, niedziela
i W czasie Mszy św. o godz. 10.30 
w kościele górnym uroczyście zosta-
ły zainstalowane relikwie św. Jana Pa-
wła II (umieszczone zostały tymczaso-
wo w niszy koło tabernakulum wraz ze 
znajdującymi się tam już relikwiami św. 
Liboriusza, daru od partnerskiej parafii 
z Dortmundu). Taca zebrana w czasie tej 
Mszy św. została przeznaczona na budu-
jące się w Krakowie Centrum Jana Pa-
wła II – „Nie lękajcie się” (do Krakowa 
wysłano 3300 zł). 

i Na wszystkich Mszach św. odczytano 
komunikat policji przestrzegający przed 
oszustwami i kradzieżami dokonywany-
mi na szkodę osób starszych. 
i W kancelarii parafialnej zaczęto przyj-
mować zapisy imion zmarłych na róża-
niec i Msze św. wypominkowe.

14 października, wtorek
i W parafialnym ogrodzie zainstalowa-
na została wystawa zdjęć i plansz infor-
macyjnych na temat Polski Walczącej 
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Już początek listopada – miesiąca przenikniętego nostal-
gią i wspominaniem tych, którzy odeszli do Domu Ojca. 
Listopadowe dni skłaniają do refleksji nad przemijaniem, 
nad śmiercią. W potocznym rozumieniu śmierć jawi się 
jako kres, otchłań, tragedia. Coś, od czego człowiek chciał-
by uciec, wyzwolić się, odsunąć jak najdalej, zapomnieć, 
zepchnąć na opłotki swojej świadomości. Jeśli jeszcze jest 
połączona z cierpieniem i bólem, stanowi najbardziej drama-
tyczną rzeczywistość, jaka może człowieka spotkać. Śmierć 
to krańcowe zło, od którego ludzkość wciąż nie może się wy-
zwolić. Śmierć można opisywać z różnych stron; medycznej, 
psychologicznej, filozoficznej. Czym naprawdę jest jednak 
śmierć człowieka od tej najbardziej istotnej strony – strony 
duchowej tego uczy nas Chrystus. A poeta dopowiada: 

Przed nami wybory samorządowe, które będą w przyszłą 
niedzielę. Niedługo ogłoszą termin wyborów parlamentar-
nych w roku 2015 i wyborów prezydenckich. Jakie będą te na-
sze wybory - czas pokaże. Ale sprawy świata, sprawy Ojczyzny, 
sprawy „tu i teraz” winny nas chrześcijan także angażować. 
W pewien sposób przypomniał też o tym Papież Franciszek, 
mówiąc kilka miesięcy temu: „żyjemy w światowym systemie 
gospodarczym, który nie jest dobry”. W centrum każdego 
systemu gospodarczego powinien być człowiek, mężczyzna 
i kobieta, i wszystko inne powinno temu człowiekowi służyć. 
Ale my w centrum postawiliśmy pieniądz, bożka pieniądza. 
Popełniliśmy grzech idolatrii, ubóstwienia pieniądza – wyjaś-
nił papież. Z żalem stwierdził, że ten system „wyklucza” lu-
dzi młodych, gdy ogranicza się dzietność, i ludzi starszych, 
gdyż już „nie produkują”. W ten sposób odbiera się krajom 
przyszłość, bo młodzi dają społeczeństwu siłę rozwoju, a sta-
rzy stanowią jego mądrość. Ojciec Święty przypomniał też, 
że dobrze pojęta globalizacja wzbogaca, „jest jak wielościan”, 
w którym „wszyscy są zjednoczeni, jednak każdy zachowuje 
swą odrębność, swe bogactwo, swą tożsamość”. Natomiast źle 
pojęta globalizacja „anuluje wszystkie różnice”.

Mocne słowa papieża Franciszka są jak mocne wezwania 
sprzed lat Jana Pawła II dotyczące troski o dobro wspólne. 
Czy pamiętamy, że jesteśmy wielościanem, w którym każdy 
jest potrzebny i każdy ma swoje miejsce i tożsamość? Może 
warto jeszcze raz przemyśleć i przewartościować to, co ważne, 
konieczne i niezbędne w naszym życiu? 

Proboszcz

Biorąc do ręki ten numer gazety parafialnej, niejeden z na-
szych Czytelników zaniepokoić się może, że redakcja Głosu 
Pocieszenia jakieś dziwne (by nie rzec nieprawomyślne) poglą-
dy przemycić chce, wydając tuż po Święcie Zmarłych numer, 
którego myśl przewodnia brzmi: „Życie jest tu i teraz”. 

Spieszymy zatem wyjaśnić, że nie jest naszym zamiarem 
podważać tezę o życiu po życiu, szczęściu wiecznym u stóp 
tronu Pana naszego. Wierzymy, że jeżeli Pan Bóg zechce spoj-
rzeć na nasze mizerne ludzkie postaci i nieporadne poczynania 
z całym ogromem swojego miłosierdzia, to dostąpimy łaski 
zbawienia i cieszyć będziemy się wiecznością w gronie tych, 
którzy już do królestwa niebieskiego przed nami pospieszyli. 
A jak to naprawdę będzie, wiedzą tylko nasi Drodzy Zmarli. 
My natomiast, którzy wciąż tkwimy w trudach ziemskiego by-
towania, domyślać się tylko możemy, że oglądając Boga twa-
rzą w twarz - zapewne bogaciej, piękniej i doskonalej niż na 
ziemi pędzić będziemy dni wieczystego żywota.

Pisząc, że życie jest tu i teraz, chcielibyśmy zwrócić jedy-
nie uwagę naszych Czytelników, że nasze doczesne bytowanie 
nie powinno ograniczać się do czekania na śmierć. Pan Bóg 

powierzył w ręce nasze nasz los i powinniśmy dany nam czas 
wykorzystać, aby żyć w pełni. A nie można tego czynić, jeżeli 
wciąż będziemy zabawiać się w buchaltera i ważyć każdy czyn 
na zasadzie, co nam się bardziej przed Panem Bogiem opłaci. 
A i Jego Samego w ten sposób obrazimy, jeżeli tylko strach 
będzie podstawą naszych ziemskich poczynań. Dlatego też 
różnorodność tekstów w tym numerze jest tylko pozorna. To 
nie przypadkowy zbiór, ale próba pokazania różnych aspek-
tów życia w sumie dających ową pełnię. Bo mamy i słów kilka 
o rodzinie i o misjach, o dobrym życiu i radowaniu się dro-
biazgami, o wzrastaniu duchowym poprzez modlitwę i dobrą 
książkę, świadectwo pielgrzyma i „magisowicza”, wezwanie do 
czynnego uczestnictwa w życiu parafii i wspomnienia o lu-
dziach całym sobą zaangażowanych w służbę Bogu i bliźnim. 
A wszystko zwieńczone Litanią do św. Jana Pawła II.

Nie obawiaj się zatem Drogi Czytelniku stwierdzenia, że ży-
cie jest tu i teraz, bo, aby cieszyć się kiedyś bogactwem wiecz-
ności, i tę krótką wizytę na ziemi przeżyć trzeba w pełni, żeby 
plon Panu Bogu miły, a nam w zbawieniu pomocny wydały 
dni nasze.         Redakcja

Aby plon wydały dni nasze

Wszystko przemija

Wszystko przemija, wszystko jest w ruchu,
każda godzina jak garstka puchu.
I ty, człowieku, ciągle się zmieniasz,
rodzisz się, żyjesz, potem umierasz.
Gdzie jest saens, gdzie jest cel, jaki kres życia?
Boże - Ty to wiesz, więc mów, bo pytam, gdzie jest sens?
Sensem jest miłość, celem Ty - Panie.
Śmierć to nie nicość, lecz zmartwychwstanie.
I po to człowiek został stworzony,
żeby przez życie mógł być zbawiony.

Głos Pocieszenia
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o. Jan Ożóg SJ

Złośliwość moja stąd, że ten radosny 
bełkot potwierdzał moje przekonanie, 
że nasi dziennikarze – mimo zapewne 
dobrego przygotowania do zawodu – są 
całkowitymi ignorantami w sprawach 
religijnych i nawet tego katechizmu nie 
znają, z którego ja się uczyłem niemal 
przed wiekiem, a był to prościuteńki 
katechizm religii katolickiej dla szkół 
podstawowych w formie pytań i odpo-
wiedzi, napisany przez dawno już nieży-
jącego i bardzo pogodnego przemyskie-
go biskupa pomocniczego, Wojciecha 
Tomakę. 

Nasi laiccy prorocy bowiem spodzie-
wali się przede wszystkim zmiany nauki 
Kościoła katolickiego o nierozerwal-
ności małżeństwa oraz stwierdzenia, że 
konkubinat jakiejkolwiek odmiany nie 
jest grzechem ciężkim przeciw szóste-
mu przykazaniu, jeżeli żaden z partne-
rów nie zawarł wcześniej sakramentu 
małżeństwa, ani cudzołóstwem, jeżeli 
bodaj jeden z nich jest związany tym 
sakramentem. A ponieważ tylko grzech 
ciężki stoi na przeszkodzie w przyjęciu 
Komunii Świętej, to oficjalne uznanie 
tych grzechów za powszednie umożliwi 
takim parom przystępowanie do tego 
sakramentu. Wygląda też na to, że – 
wsparci nieco (błędnie, mam nadzieję!) 
na tak zwanych katolikach otwartych 
– szczególnie dziennikarze z lewicy spo-
dziewali się, że Kościół się jak najpięk-
niej opowie o jednopłciowych związ-
kach partnerskich, a może je nawet uzna 
za pełnoprawne małżeństwa, chociaż 
niekoniecznie sakramentalne.

A wystarczyłoby wziąć do ręki wspo-
mniany przeze mnie katechizm biskupa 
Tomaki i tylko go przeglądnąć. Oczywi-
ście jeszcze łatwiej można by się o tym 
dowiedzieć z zatwierdzonego przez świę-
tego Jana Pawła II „Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego”. 

Kościół bowiem nie tworzy prawdy 
objawionej, tylko stoi na jej straży. Nic 

dziwnego, że także nie może dokony-
wać żadnych zmian w prawie natural-
nym i w prawie Bożym. Więcej nawet! 
Kościół nie może tknąć prawd objawio-
nych w Piśmie Świętym lub w Tradycji. 
Nie może ich dostosowywać do czasów 
i okoliczności, może je tylko wyjaśniać.

A konkretnie to w sprawie nierozerwal-
ności małżeństwa wystarczy przeczytać 
kilka pierwszych rozdziałów „Księgi Ro-
dzaju” i odpowiednie wypowiedzi Pana 
Jezusa w Ewangeliach. W tych wypo-
wiedziach Pana Jezusa jest też wyraźne 
i jednoznaczne potępienie cudzołóstwa. 

Owo potępienie cudzołóstwa wspiera 
wyraźnie szóste przykazanie Boże i op-
arta na nim Tradycja kościelna, która ten 
grzech uważa za jeden z najcięższych. By 
się dowiedzieć, co Kościół współczesny 
może powiedzieć o – delikatnie mówiąc 
– jednopłciowych związkach partner-
skich, wystarczy poczytać listy świętego 
Pawła.

Synod się skończył i w naszych me-
diach zapadła głucha cisza, choć po 
przeczytaniu ogłoszonego już tzw. Re-
latio, czyli wniosków końcowych jest 
o czym gadać i pisać. Jakże cenny jest na 
przykład ten oto fragment końcowej wy-
powiedzi synodu: „Synod, głosząc nadal 

i popierając małżeństwo chrześcijańskie, 
zachęca również do duszpasterskiego ro-
zeznania sytuacji tych wszystkich, którzy 
nie żyją już w tej rzeczywistości. Ważne 
jest nawiązanie dialogu duszpasterskiego 
z takimi osobami, aby poznać elemen-
ty ich życia, które mogą prowadzić do 
większego otwarcia na Ewangelię mał-
żeństwa w całej jej pełni. Duszpaste-
rze winni rozpoznać te elementy, które 
mogą sprzyjać ewangelizacji oraz wzro-
stowi ludzkiemu i duchowemu. Nowa 
wrażliwość dzisiejszego duszpasterstwa 
polega na wydobyciu elementów po-
zytywnych, obecnych w małżeństwach 
cywilnych i – zachowując należne roz-
różnienie – w konkubinatach. W pro-
pozycji kościelnej należy, potwierdzając 
jasno przesłanie chrześcijańskie, wskazy-
wać także konstruktywne elementy tych 
sytuacji, które nie odpowiadają mu jesz-
cze albo już” („Relatio”, 41).

Albo ten fragment: „Szczególne roze-
znanie jest niezbędne do duszpasterskie-
go towarzyszenia osobom żyjącym w se-
paracji, rozwiedzionym i opuszczonym. 
Przede wszystkim wysłuchano i dowar-
tościowano cierpienie tych, którzy do-
świadczyli niesprawiedliwie separacji, 
rozwodu lub porzucenia lub zostali 
zmuszeni, wskutek maltretowania przez 
współmałżonka, do zerwania związku. 
Wybaczenie doznanej niesprawiedliwo-
ści nie jest łatwe, ale jest drogą, którą 
umożliwia łaska. Stąd wypływa koniecz-
ność duszpasterstwa pojednania i po-
średniczenia także za pomocą wyspecja-
lizowanych ośrodków konsultacji, które 
winny powstać w diecezjach. Równole-
gle podkreślano zawsze, że nieodzowne 
jest uczciwe i konstruktywne wzięcie na 
siebie skutków separacji lub rozwodu 
dla dzieci, które w każdym wypadku są 
niewinnymi ofiarami takiej sytuacji. Nie 
mogą one być «podmiotem», o który się 
walczy i należy szukać najlepszych form, 
aby mogły one przezwyciężyć uraz po 

Synod o rodzinie
Byłem bardzo złośliwie uradowany, kiedy w internecie czytałem jakże radosny bełkot o tym, że się tej 
jesieni w Kościele katolickim zanosi na rewolucję doktrynalną i moralną i że tę rewolucję rozpoczyna te-
goroczny synod o rodzinie.

(Nie)nowe dobro
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W powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powro-
tem” Gollum zadaje Bilbowi Bagginsowi tę dość przerażająca 
zagadkę – jeśli jej nie zgadnie, zostanie pożarty przez stwora. 
Jeśli znajdzie rozwiązanie, zostanie wyprowadzony z labiryn-
tu korytarzy pod górą. 

Czas - rozwiązanie tej zagadki - to coś, co dotyczy każdego 
z nas. Czas nas goni, czas ucieka, nie mamy czasu, czas to pie-
niądz… Mówimy o tym, co było, co jest i co będzie. Żyjemy 
wspomnieniami rozpamiętując wydarzenia przeszłe; snujemy 
plany na przyszłość tę bliską całkiem i tę bardzo odległą. Ży-
jemy w czasie według koncepcji barokowej:

„Godzina za godziną niepojęcie chodzi:
Był przodek, byłeś ty sam, potomek się rodzi
Krótka rozprawa: jutro - coś dziś jest, nie będziesz,
A żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz”.

Nie ma w niej w zasadzie miejsca na teraźniejszość: „byłeś 
ty sam, potomek się rodzi”. Paradoks istnienia - nie istnieje-
my teraz, istniejemy w przeszłości. Naszą „teraźniejszością” są/
będą nasi potomkowie. Nasza przyszłość nie jest optymistycz-
na: „ a żeś był, nieboszczyka imienia nabędziesz”, nie czeka nas 
nic poza śmiercią… Jednak my, współcześni, nie trapimy się, 
jak nasi przodkowie. Ścigamy się z czasem i ze śmiercią samą 
próbujemy się ścigać. Mamy coraz szybsze środki przemiesz-
czania się, coraz więcej leków i technologii medycznych, coraz 
doskonalsze sposoby przekazywania informacji na odległość, 
coraz lepsze sposoby zachowania młodego wyglądu… Coraz 

więcej chcemy osiągać, coraz więcej konsumować. Nas nie do-
tyczy, a właściwie wypieramy, że nas też dotyczy, owa ludzka 
krótkość żywota:

„Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki 
słynie. (…)
Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś był, niebożę;
Między śmiercią, rodzeniem byt nasz, ledwie może 
Nazwan być czwartą częścią mgnienia; wielom była
Kolebka grobem, wielom matka ich mogiła.”

To właśnie nas różni od naszych barokowych przodków – 
oni mieli świadomość ulotności, krótkości życia, której jakże 
często nam brak. 

Taki obraz człowieka istniejącego w czasie jest bardzo przy-
gnębiający. Jeśli przyjmiemy taką właśnie koncepcję czasu na-
szego bytowania, to w zasadzie nic nie warto robić, bo nie 
ma to sensu - wszystko przecież przeminie jak dźwięk, cień, 
dym, wiatr, błysk, głos, punkt… Barokowy poeta Daniel Na-
borowski nieprzypadkowo użył słów jednosylabowych. One 
same także nie przez przypadek są tak krótkie – ich krótkość 
ma podkreślać nietrwałość, ulotność, nieuchwytność czy mi-
nimalizm tego, co nazywają. To nawet nie mgnienie oka – to 
jego ćwierć.

My jednak wiemy, że życie to coś, co trwa wiecznie. Wiecz-
ność zaś, to istnienie w ciągłym czasie teraźniejszym. Wiemy 
to z bardzo dobrego źródła. Sam Bóg powiedział o tym ob-
jawiając się Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Przedstawił się 
jako Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ujawnił swoje imię JE-
STEM, KTÓRY JESTEM. Bóg zatem jest panem czasu i na-
szego w nim istnienia. On sprawia, że nasze życie nie kończy 
się, tylko zmienia. To zaś jest bardzo optymistyczne. Pobudza 
nas do działania, kieruje myśli ku czemuś więcej niż zwykła 
konsumpcja. Nakazuje nam poszukiwania wartości trwałych, 
które będą nam mogły towarzyszyć wówczas, gdy nasze życie 
przybierze inną postać poza czasem doczesnym. Możemy to 
robić tu i teraz, bo teraźniejszość tutaj jest wstępem do teraź-
niejszości tam. Mamy zatem możliwość gromadzenia warto-
ści, które nie będą li tylko użyciem i krótkotrwałym dobrem 
konsumpcyjnym. Możemy tu i teraz gromadzić skarby nie-
przemijające – opierające się tym właściwościom czasu, które 
dość przerażająco brzmią w zagadce Golluma.

W tekście cytuję fragmenty wiersza D. Naborowskiego „Krót-
kość żywota” oraz zagadkę Golluma z powieści J. R. R. Tolkiena 
„ Hobbit czyli tam i z powrotem”.

rozpadzie rodziny i wzrastać w jak naj-
spokojniejszy sposób. W każdym razie 
Kościół będzie musiał zawsze podkreślać 
niesprawiedliwość, wypływającą często 
z sytuacji rozwodu. Specjalną uwagę 
zwrócono na towarzyszenie rodzinom 
z jednym tylko rodzicem, a w sposób 
szczególny należy pomagać kobietom, 
które muszą same ponosić odpowie-
dzialność za dom i wychowanie dzieci” 
(„Relatio”, 47).

Czy wreszcie ten fragment: „Nie ist-
nieje żadna podstawa do porównywania 
czy zakładania analogii, nawet dalekiej, 
między związkami homoseksualnymi 
a planem Bożym dotyczącym małżeń-
stwa i rodziny. (...) Niemniej, według 
nauczania Kościoła, mężczyźni i kobie-
ty o skłonnościach homoseksualnych 
powinni być traktowani z szacunkiem, 
współczuciem i delikatnością. Powinno 
się unikać wobec nich jakichkolwiek 

oznak niesłusznej dyskryminacji” 
(„Uwagi dotyczące projektów legalizacji 
związków między osobami homoseksu-
alnymi”, 4).

Dobro zatem, które wyrosło z obrad 
ostatniego synodu, wcale nie jest nowe. 
To tylko nowe przypomnienie tego 
wszystkiego, co nam przyniosło obja-
wienie i Tradycja. To dlatego tak bardzo 
mi żal, że nasze media nawet nie zauwa-
żyły tego wielkiego dobra.

Tu i teraz…Anastazja J. Drath

Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze,
Co gnie żelazo, przegryza miecze,
Pożera ptaki, zwierzęta, ziele,
Najtwardszy kamień na mąkę miele,
Królów nie szczędzi, rozwala mury, 
Poniża nawet najwyższe góry.
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ks. Ryszard Kempiak SDB

Przywołane słowa św. Pawła bardzo 
dobrze wpisują się w atmosferę miesiąca 
listopada, który aktualnie przeżywamy. 
Listopad, czas modlitwy za zmarłych, 
sprzyja bowiem refleksji nad naszym 
przemijaniem. Stąd jest na miejscu przy-
pomnienie Apostoła Narodów, że „prze-
mija postać tego świata”, a więc należy 
żyć na tym świecie tak, jakby się tu nie 
żyło. Każdy powinien wypełniać swe 
dotychczasowe zadania tak, jak czynił 
to wcześniej. Chodzi tylko o uświado-
mienie sobie innego podejścia do nich. 
Inne podejście do codziennych prac, 
obowiązków, przyjemności itd. wypły-
wa z faktu, że czas powtórnego przyjścia 
Pana jest nieznany. Niezależnie od 
tego, kiedy to się dokona, nawet 
za tysiące lat, jest to bardzo krót-
ki czas względem wieczności. Pan 
jest blisko! Pośród codziennych 
trosk mamy mieć wzrok utkwio-
ny w Chrystusie. Codzienność 
(doczesność) nie tylko nie może 
przysłonić nam najwyższego celu, 
ale musi być nam całkowicie 
podporządkowana. Wszystko, co 
chrześcijanin czyni, ma być czy-
nione w łączności z Chrystusem 
i ze względu na Niego, bo nie 
wszystko – jak wiemy – przemija. 

Przemijanie jest wymiarem 
życia. Przemija dzieciństwo, młodość, 
wchodzimy w wiek dojrzały i - jak Bóg 
da - dożywamy starości. Mądre przemi-
janie to między innymi dojrzewanie do 
kolejnych życiowych etapów. Do starości 
też się trzeba przygotować. Mówimy, że 
niektórzy ładnie się zestarzeli. Tacy lu-
dzie mają w sobie jakieś jesienne piękno, 
mądrość przeżytych lat, ciepły uśmiech 
seniora. Na koniec pozostaje nam przy-
gotowanie się do śmierci, która wieńczy 
nasze ziemskie przemijanie. Tutaj, prag-
nę podkreślić, że w myśleniu o własnym 
umieraniu nie chodzi o to, by zatruwać 
się jakąś niedobrą melancholią nie-
uchronnego końca. Wręcz przeciwnie, 

celem takiej refleksji jest to, by lepiej, 
piękniej i głębiej żyć. Właściwe myślenie 
o śmierci jest elementem sztuki przemi-
jania. Trzeba nam bowiem właśnie tu na 
ziemi, gdzie zasługujemy na niebo, żyć 
tak, żeby nam nic nie umknęło, aby było 
jak najmniej straconych możliwości.

Każdy, kto chciałby zatrzymać się nad 
przemijaniem, może bez obaw otworzyć 
księgę Biblii. Tysiące osób przychodzi 
i odchodzi z kart natchnionych pism. 
Mijają lata, a nawet setki i tysiące lat. 
Wydarzenia są oczekiwane, przeżywane 
i wspominane. To w Pismach można do-
strzec dramat czasu, który w teraźniej-
szości nieustannie wraca do przeszłości, 

wspominając to, czego Bóg dokonał dla 
swego ludu, a równocześnie stale wy-
biega w przyszłość, obwieszczając czasy 
mesjańskie, czasy szczęśliwe i czasy inne. 
Czas w Biblii obejmuje to, co było, i to, 
co będzie, nie dlatego że ucieka od teraź-
niejszości, ale po to, by konsekwentnie 
powtarzać, że za kształt przeszłości i ho-
ryzont tego, co nadejdzie, odpowiedzial-
ne jest „tu i teraz”.

W Piśmie Świętym nie brak krótkich 
zdań mówiących o przemijaniu. Wymie-
nimy chociaż kilka: „Człowiek jak cień 
przemija” (Ps 39,7); „Dni moje lecą jak 
tkackie czółenko, i kończą się, bo brak-
nie nici” (Hi 7,6); „Usuń przygnębienie 

ze swego serca i oddal ból od twego cia-
ła, bo młodość jak zorza poranna szybko 
przemija” (Koh 11,10); „Czas nasz jak 
cień przemija, śmierć nasza nie zna od-
wrotu: pieczęć przyłożono, i nikt nie po-
wraca” (Mdr 2,5); „Przemija […] postać 
tego świata” (1 Kor 7,31); „To bowiem, 
co widzialne, przemija, to zaś, co nie-
widzialne, trwa wiecznie” (2 Kor 4,18); 
„Świat zaś przemija, a z nim jego pożąd-
liwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten 
trwa na wieki” (1 J 2,17).

Spoglądając na to, co w Biblii prze-
mijalne, nietrudno jednak zauważyć, że 
gdzieś w tle stale obecne jest to, co nie-
zmienne. Niezmienny jest Bóg…  Mówi 

Pismo: „Słowo Twe, Panie, trwa 
na wieki, niezmienne jak niebio-
sa” (Ps 119,89); „Ty, o Panie, Ty 
trwasz na wieki. Twój tron - przez 
pokolenia” (Lm 5,19); „Ty trwasz 
na wieki, a my nic nie znaczymy” 
(Ba 3,3); „Każde dobro, jakie 
otrzymujemy, i wszelki dar do-
skonały zstępują z góry, od Ojca 
świateł, u którego nie ma prze-
miany ani cienia zmienności” (Jk 
1,17); „Jezus Chrystus - wczoraj 
i dziś, ten sam także na wieki” 
(Hbr 13,8).

Bogaty jest biblijny obraz prze-
mijania. Aby jednak odwołać się 

do konkretu, proponuję lekturę Psalmu 
90. Psalmista, jak się okazuje, zauważył 
przemijalność życia ludzkiego, gdy po-
równał człowieka z wiecznym Bogiem. 
Takie porównanie z wiecznym Bogiem 
musiało doprowadzić do kontrastu 
z umierającym człowiekiem. Przecież 
człowiek umiera! Inna myśl Psalmi-
sty zrodzona po medytacji wieczności 
Boga poszła w kierunku minimalizacji 
długości życia człowieka: „Tysiąc lat 
w Twoich oczach jest jak wczorajszy 
dzień, który minął, niby straż nocna” 
(Ps 90,4). Nawet, gdyby człowiek żył 
tysiąc lat, w boskiej perspektywie to na-
prawdę niewiele. 

Przemija postać tego świata
„Mówię, bracia, czas jest krótki… 
Przemija bowiem postać tego świata” (1Kor 7,29a. 31b).

O wartości każdej godziny
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Psalmista rozumie także, iż wartość ży-
cia ludzkiego nie mierzy się ilością prze-
żytych lat. Ma świadomość również tego, 
że skoro życie potrafi przeminąć, to tym 
bardziej może zmienić się jego jakość. 
Jednak może tego dokonać tylko Ten, 
który jest ponad wszystkim. Wie, że tyl-
ko Bóg jest w stanie zmienić jakość tego, 
co przemijalne. Dlatego prosi Boga, by 

był nauczycielem właściwej matematyki. 
Co to znaczy „umieć liczyć własne dni” 
i to liczyć je tak, by nie wyjść na głupca? 
Czy to znaczy wiedzieć, że dni człowieka 
są krótkie po to, by nie przeżyć ich nada-
remnie? A może należy pamiętać, że dni 
są policzone i życie człowieka się kończy, 
bo od tej pamięci zależy mądra egzysten-
cja? Chodzi o to, by właściwie ocenić 

życie ludzkie widziane przede wszystkim 
w jego aspektach negatywnych. Boskich 
dni nie jesteśmy w stanie policzyć. Włas-
ne dni liczyć bez Boga, to skazać się na 
głupotę. Żyć każdego dnia obok Mistrza 
i Nauczyciela, który wyjaśnia właściwe 
proporcje i wartości każdej godziny oraz 
lat, to wprowadzić w serce mądrość, któ-
ra nie przeminie w tym, co przemijalne.

Kiedy szykowałam się do wyjazdu do 
Zambii i kontaktowałam się z siostrą 
Mariolą, pytałam, czy mam coś ze sobą 
przywieźć. Odpowiedziała mi,  że nicze-
go nie potrzebują, oprócz mnie i mojej 
modlitwy w ich intencji. Wtedy nie wie-
działam jeszcze, jak bardzo modlitwa 
jest tam potrzebna. Dopiero na miejscu 
doświadczyłam prawdziwej mocy takiej 
modlitwy. 

Przede wszystkim takie modlitewne 
wsparcie stąd – z Wrocławia, Polski, Eu-
ropy, pomaga w codziennym życiu. To 
dzięki temu jakimś cudem nie ma w Ka-
sisi wypadków. Zastanówmy się: jest tam 
ponad dwustu wychowanków, a podczas 
tych trzech miesięcy, kiedy tam byłam 
nikt nie złamał nogi, nie wybił sobie 
zębów, mimo tego, że dzieciaki biegają 
i bawią się całymi godzinami.  Oprócz 
tego dzięki modlitwom cały czas nie 
brakuje pieniędzy. Co chwila, „dziwnym 
trafem”, do Kasisi trafiają ludzie, którzy 
chcą pomóc, albo mają takich znajo-
mych/rodzinę, którzy mogą pomóc. 
Gdy pojawia się potrzeba wybudowania 
kolejnego domu, nagle niespodziewanie 
„pojawia się” ktoś, kto ma firmę budow-
laną i zrobi całość za półdarmo. Wierzę, 
jestem prawie pewna, że to właśnie takie 
modlitwy sprawiają, że ten dom dziecka 
może funkcjonować tak sprawnie. 

Są też tak zwane sytuacje awaryjne, 
momenty, w których coś złego się dzieje 
i wtedy szczególnie prosimy o modli-
tewne wsparcie. Podczas mojego pobytu 
w Afryce miałam taki jeden moment, 

kiedy prosiłam swoją rodzinę i przyjaciół 
o szczególną modlitwę. Mała Elizabeth 
bardzo się wtedy pochorowała. Dziew-
czynka od urodzenia choruje na AIDS, 
dodatkowo choroba (albo leki przeciw-
ko niej, jest to zagadka, której lekarze 
do tej pory nie rozwikłali) spowodowa-
ła nieprawidłowe funkcjonowanie płuc 
i serca. Pewnego dnia Eliza bardzo źle 
się poczuła i musiała kilka dni spędzić 
w House of Hope (taki budynek w Ka-
sisi, w którym przebywają chore dzieci, 
ze specjalnym sprzętem, lekarstwami 
pod ręką, coś na kształt małego domo-
wego szpitalika), gdzie regularnie przyj-
mowała tlen. Mała była bardzo słaba, 
baliśmy się, że kończy się już jej czas na 
ziemi. Wtedy właśnie prosiłam o inten-
sywne modlitwy w jej intencji. Tydzień 
później oglądałam Elizabeth biegającą 
razem z innymi dziećmi na placu zabaw. 

Choroba nie ustąpiła całkiem, jednak 
jej stan znacznie się polepszył. Wierzę, 
że to między innymi dzięki modlitwom 
z Polski. 

Chociaż tutaj wydaje się to czasem 
abstrakcyjne, jednak nasze modlitwy 
w intencji misjonarzy i ich dzieła mają 
konkretne przełożenie na to, co się tam 
dzieje. A dodatkowo jest to niesamo-
wite wsparcie dla samych misjonarzy. 
Wiem, bo każdego dnia, będąc w Afry-
ce, czułam, że wspiera mnie mnóstwo 
ludzi swoją modlitwą, a to dodawało sił 
do tego, by się zmierzyć z radosną, ale 
niejednokrotnie trudną rzeczywistością. 
Nie zapominajmy więc, by nie tylko 
w tygodniu misyjnym, ale każdego dnia 
szepnąć Panu Bogu słówko na temat 
misji, tym bardziej, że tam każdego dnia 
modlą się za nas!

Kącik misyjny

Weronika Kumaszka Modlitewne tło
„Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 18).
W ostatnim czasie przeżywaliśmy w Kościele tydzień modlitw za misje. Przyzwyczailiśmy się już do 
tego, że coś takiego funkcjonuje, ale chyba mało kto zdaje sobie sprawę z mocy takiej modlitwy.
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Z dzieciństwa pamiętam, jak wciąż mi powtarzano, że mam 
się nie cieszyć, bo zaraz będę płakać, albo nie przyznawać się, 
że jest dobrze, bo mogę to stracić. Jakby szczęście czy pogoda 
ducha możliwe były tylko w głębokiej konspiracji przed ludź-
mi, a i przed Bogiem też. Zapewne spora grupa naszych Czy-
telników przypomni sobie, iż wpajano nam, że narzekanie jest 
właściwą postawą życiową. I w gruncie rzeczy niczyja to wina, 
bo naszych rodziców i dziadków też tak wychowywano. 

Gdyby radość życia miała być czymś złym, to po co byli-
byśmy jej zdolnością obdarzeni? Owszem, pies będzie wesoło 
merdał ogonem na widok właściciela, ale się nie roześmieje. 
Nie zrozumie dowcipu ani nie dostrzeże piękna przyrody. To 
jest zdolność cechująca wyłącznie ludzi. A skoro zostaliśmy 
stworzeni na obraz i podobieństwo swojego Stwórcy, to wi-
docznie Pan Bóg też zna się na żartach. Skoro stworzył świat 
jako miejsce piękne, to ten aspekt naszego „doczesnego domu” 
jest dla Niego ważny.

Nasz brak radości życia, zadowolenia z codzienności uzasad-
niamy często czekaniem na zmiany. Niekończącym się gdyba-
niem. Gdybym miał lepsze zdrowie... Gdybym więcej zarabia-
ła... Gdyby nie ta sąsiadka... Gdybym nie czekał już tylko na 
śmierć... Gdyby coś się zmieniło, o! to wtedy jaki ja byłbym 
szczęśliwy, wtedy na pewno zrealizowałbym swoje marzenia, 
wtedy byłbym lepszym człowiekiem. A życie przechodzi sobie 
niespiesznie, ale i nieubłaganie obok nas.

Phil Bosmans napisał: „Znajdź chwilę, aby choć raz w cał-
kowitym spokoju przyjrzeć się kwiatom, uważnie i z miłoś-
cią.” Parafrazując te słowa, znajdźmy czas, aby być szczęśli-
wym. Aby smakować i rozkoszować się życiem. Najlepiej 
każdego dnia. To nie jest zalecenie, aby ignorować smutek, 
tragiczne wydarzenia albo nie szanować pamięci zmarłych. To 
raczej wskazówka, że uważnie przyglądając się codzienności, 
zawsze znajdziemy coś radosnego. Bo inaczej przegapimy wie-
le małych cudów. W swojej powieści „Polyanna” Lucy Maud 

Montgomery opisuje grę „w zadowolenie”. Główna bohaterka 
każde nieprzynoszące radości zdarzenie starała się tak „odwró-
cić”, aby zobaczyć w nim coś pozytywnego. Jako znakomity 
przykład dziewczynka opowiada, że kiedy w Boże Narodzenie 
na prezent pod choinkę przysłano jej kule dla inwalidy, osta-
tecznie bardzo się ucieszyła, bo pomyślała sobie, że to wspa-
niale, iż ich nie potrzebuje. Nie cieszyła się z kul, tylko z faktu, 
że ma dwie zdrowe nogi. 

Nie czekajmy na nasze „gdyby”. Nie warto.  Pan Bóg i do-
bro drugiego człowieka zawsze muszą być na pierwszym miej-
scu, więc nieraz będziemy musieli wybierać między tym, co 
dobre, a tym, co łatwe. Nieraz też doświadczymy bolesnych 
przeciwności losu. Ale to nie znaczy, że nie możemy być do-
brzy dla siebie. Żyjmy pełnią życia. Cieszmy się drobiazgami. 
Róbmy to, co sprawi nam radość. Lepmy bałwanki ze śniegu, 
nośmy nasze ulubione kolory, gadajmy z psami i kotami. Za-
chwycajmy się zachodami słońca i kosztujmy nowe potrawy 
zawsze, kiedy nadarzy się okazja. Bądźmy uśmiechnięci i życz-
liwi. W tych „rzeczach małych” Pan Bóg jest tak samo obecny 
jak i w wielkich dziełach.  

Wprawdzie artykuł ten nie jest instrukcją na szczęśliwe życie, 
ale jako podsumowanie podam naszym Czytelnikom „Przepis 
na cały rok”  autorstwa Cathariny Elisabeth Goethe:

Iwona Kubiś
Bóg rzeczy małych

Oglądałam kiedyś wywiad z pacjentkami szpitala onkologicznego. Do dziś zapamiętałam fragment 
wypowiedzi jednej z tych kobiet. Powiedziała, że kiedy wychodzi na spacer i widzi kwiaty kiełkujące 
na trawniku, to odsuwa grudki ziemi, aby łatwiej było im wyrosnąć. Że dopiero choroba sprawiła, iż 
zaczęła dostrzegać takie rzeczy.

Wziąć dwanaście miesięcy,
obmyć je dobrze do czysta
z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku
i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części,
tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok.
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
biorąc po jednej części pracy
i dwie części wesołości i humoru.
Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarnko ironii
i szczyptę taktu.
Następnie masę tę polewa się obficie miłością.
Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych 
uprzejmości
i podawać je codziennie z pogodą ducha
i porządną filiżanką ożywczej herbaty...

Życie jest tu i teraz
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Ostatnia w tym dniu, wieczorna Msza 
Święta. Kolejny dzień Misji ma się ku 
końcowi.  Ławki mocno przerzedzone. 

Kapłan ciepło zaprasza przed ołtarz 
małżeństwa. Wnet, pozornie pustawe, 
wnętrze wypełnia się długim dwuszere-
giem niewpisanych w trendy,  zaniżają-
cych statystyki. 

Oczy tych, co wytrwali, spotykają się 
uważnie. U jednych jak co dzień, u in-
nych jak od dawna nie. Dłonie młode 
i naznaczone czasem też, w serdecznym 
uścisku.

 Dojrzalsi, a może tylko bardziej do-
świadczeni. Bo  nie zawsze…, i ten żar, 
co często jakby pod popiołem. Lecz 

wciąż się tli, choć czasem niewidocznie. 
I ciepło ust w czułym pocałunku, 

wszak już wiedzą; „...oraz że Cię nie 
opuszczę…”.

Zofia Nowicka

Rada Parafialna
23 października odbyło się  kolejne 

spotkanie Rady Parafialnej. Było ono 
m.in. okazją do podsumowania zakoń-
czonych niedawno Misji.  Oczywiście, 
trudno zadowolić wszystkich odbior-
ców. Dyskutowaliśmy więc o tym, co się 
podobało, co nie, a co można by w przy-
szłości zrobić lepiej.  Niezależnie jednak 
od gustów, była to niewątpliwie okazja 
do pogłębienia relacji z Bogiem.  Ważną 
rolę pełniła też modlitwa poprzedzająca 
to wydarzenie. 

Podczas rozmowy  o remoncie dowie-
dzieliśmy się, że  prace związane z ter-
momodernizacją powinny być ukoń-
czone pod koniec wakacji, a część z nich 
rozpocznie się już w tym roku.  Będzie 
nad nimi czuwał  zatrudniony inspek-
tor nadzoru.  Usłyszeliśmy  także, ja-
kie są plany budowy nowego, solidnego 
podjazdu dla wózków i osób niepełno-
sprawnych.

Dyskutowaliśmy o potrzebach i po-
dejmowanych oraz możliwych działa-
niach na rzecz ubogich.  Od lat na przy-
kład opłacamy obiady  dla dzieci. I tu 
apel do parafialnych wspólnot o dalsze 
zaangażowanie w pieczenie ciast i obsłu-
gę  kawiarenki, abyśmy nadal mogli  jak 
najlepiej wspierać to dzieło. Warto też 
wspomnieć, że nasze parafianki wzięły 
udział w wyjazdowym szkoleniu wolon-
tariuszy „Caritas”. 

Cieszy fakt, że zapowiadany w po-
przednim numerze GP,  kurs dla nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii Świętej 
rozpoczęły cztery osoby z naszej parafii.

Ksiądz proboszcz chce, aby na nadcho-
dzącą uroczystość Chrystusa Króla czuły 
się zaproszone  wszystkie małżeństwa 
obchodzące w tym roku okrągłe roczni-
ce. Po mszy planowany jest koncert.

Bez szczypty protestów zdecydowali-
śmy, że wzorem lat ubiegłych po mszach 
roratnich spotykać będziemy się przy 
wspólnych śniadaniach.  A jeśli już jeste-
śmy przy Adwencie, wspomnę, iż tego-
roczna wizyta kolędowa rozpocznie się 
po świętach Bożego Narodzenia i będą 
w niej pomagać także kapłani z innych 
parafii.

Następną radę planujemy na  27 listo-
pada.

 Zofia Nowicka

Dzień 24.09.2014 nie różnił się ni-
czym od pozostałych dni września. Też 
wstało słońce, które tego dnia ładnie 
świeciło, też nastał mrok o odpowied-
niej porze. Tylko powietrze, którym 
oddychałam pod koniec tego dnia, było 
jakieś inne, jakby pachnące i lżejsze. 
Nigdzie już nie musiałam się spieszyć, 
ani też nic przygotowywać na następny 
dzień, żadnej wieczornej pracy. Właśnie 
przyjechałam do Medjugorie (Między-
górze) i poczułam się inaczej, lepiej. To 
Ona – Matka Jezusa – Nasza Matka 
sprawiła, że mogłam chłonąć atmosfe-
rę miejsca, do którego przywiodła mnie 
i wielu innych pielgrzymów. Królowa 
Pokoju od 33 lat przychodzi do ludzi 
przynosząc orędzie miłości, wzywa do 
pokoju i nawrócenia, umacniania wia-
ry przez modlitwę i post. Po raz pierw-
szy objawiła się sześciorgu dzieciom 
25.06.1981 r. Każdemu z nich przeka-
zała tajemnice, które zostaną wyjawione 
w określonym przez Nią czasie. Piątego 
dnia od pierwszego objawienia przybyło 
tu 15 tysięcy ludzi. Dzisiaj Medjugorie 
odwiedzają całe rzesze pielgrzymów, 

którzy chcą doświadczyć tego szczegól-
nego miejsca, by być bliżej Tej, która 
w trosce o przyszłość ludzi przekazuje 
światu swoje orędzie. Jako kochająca 
Matka pragnie uchronić swoje dzieci 
przed odejściem od Boga i utratą zba-
wienia. To ogromna łaska, jaką dał 
nam Jezus Chrystus, czyniąc Maryję 
naszą Matką. Ona kocha, strzeże, chro-
ni i uczy jak postępować, by osiągnąć 
Królestwo Boże. Być w Medjugorie, 
miejscu ogromnej łaski, to jakby poczuć 
Jej obecność, jakby mieć Ją przez chwi-
lę tylko dla siebie. Gdy mówi do osób, 
które Ją widzą, tak naprawdę Maryja  
mówi do każdego z nas. Poucza, ostrze-
ga i ogarnia swoją matczyną Miłością. 
Jak dobrze i pięknie się stało, że mamy 
taką Matkę, która jest naszą opiekun-
ką i nadzieją na odnalezienie właściwej 
drogi – drogi do Jezusa Chrystusa. Każ-
dy, kto może odwiedzić Maryję w Me-
djugorie, doświadcza Jej obecności, tu 
i teraz. Liczne świadectwa związane 
z tym miejscem mogą być tylko uko-
jeniem dla duszy i pogłębieniem naszej 
wiary.        ES

Przesłanie spomiędzy gór

W wyszukiwarkę Google wpisuję ha-
sło „Liczba rozwodów w Polsce”. Na 
dole 35 strony widnieje napis: Aby po-
kazać najbardziej trafne wyniki, po-
minęliśmy kilka pozycji bardzo podob-
nych do 357 już wyświetlonych. Jeśli 
chcesz, możesz powtórzyć wyszukiwa-
nie z uwzględnieniem pominiętych 
wyników. Chcesz?Przyrzeczenie
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Obaj ojcowie noszą tytuł misjonarza 
ludowego. Co to znaczy być misjona-
rzem ludowym?

O. Longin Płachta: To znaczy być 
dla ludzi. Prowadzimy taki tryb życia 
cygańskiego – tak jak kiedyś Cyganie 
taborami przemierzali nasz kraj, jeżdżąc 
z miejsca na miejsce, tak my teraz jeź-
dzimy po całej Polsce głosząc rekolekcje. 
Prowadzimy różne misje: misje Serca 
Bożego, misje miłosierdzia, misje pere-
grynacyjne, itp. 

O. Józef Klemenz: Sama nazwa jest 
myląca i nieprawdziwa. Nie wiem, skąd 
to się wzięło, gdzie to ma genezę –„lu-
dowe”,  co to znaczy „misje ludowe”? 
Myślę, że to dlatego, żeby odróżnić te 
nasze rekolekcje od tych, które odbywa-
ją się w domach rekolekcyjnych – tam 
koncentrują się na jednostkach, a my na 
ludzie (po miastach, po wioskach). Stąd 
taka dziwna nazwa. Z tym walczymy 
–  to misje normalne, jak każde inne. 
W tym słowie „ludowe” jest zawarte, że 
to jest dla ogółu ludzi, dla wszystkich 
– nie dla jakiejś grupki, wyselekcjono-
wanych ludzi, ale dla wszystkich, którzy 
chcą. Dlatego ta nazwa jest strasznie 
myląca i taka pejoratywna. W naszych 
pieczątkach i dokumentach jest zwyczaj-
nie tylko „misjonarz”. 

W tej chwili jest nas już mało. Starzy 
się wykruszają, a nowi nie chcą ... 

Jak ojcowie myślą, dlaczego młodzi 
jezuici nie chcą podejmować takiej 
posługi?

O. Józef: Raz, że to jest trudne. Poza 
tym takie cygańskie życie – różne  warun-
ki, mieszkanie praktycznie w samocho-
dzie. A młodzi – wolą siedzieć w swoim 
domu i tam zajmować się rekolekcjami. 
Na przykład taki Wielki Post – 6 tygo-
dni poza domem. Co parę dni inne łóż-
ko, inna kuchnia, inne środowisko – to 

się odbija później na zdrowiu. Młodzi 
to wiedzą i dlatego nie chcą brać na sie-
bie takiej posługi. Zresztą dużo łatwiej 
jest usiąść za biurkiem z osobą naprze-
ciwko, sam na sam, i porozmawiać, niż 
stanąć wobec tylu ludzi. Tylko że, sami 
widzicie, na misje chodzą ci (tak jest 
wszędzie, nie tylko tutaj u was), którzy 
najmniej tego potrzebują – te babcie to 
i tak już święte są, a takich młodych nie 
ma, zdarzają się pojedyncze osoby, takie 
rodzynki.

O. Longin: Pan Jezus dał wyraźny 
nakaz idźcie i nauczajcie narody, wszyst-
kie narody, a nie tylko wybrane grupki. 
Dlatego my chcemy wychodzić do ludzi, 
a nie czekać, aż oni przyjadą do nas. To 
prawda, że łatwiej jest siedzieć w swoim 
domu, w ciepełku. My jeżdżąc po róż-
nych kościołach często marzniemy, tutaj 
jest ciepło, ale czasami jest bardzo zimno 
w kościele – wodę potrzebną do Mszy 
Świętej kościelny podgrzewa w zakry-
stii, żeby nie zamarzła… 

Jak się ojcowie przygotowują do ta-
kiej misji, bo na pewno jest to duże 
wyzwanie?

O. Longin: Dużo czytamy, zbieramy 
różne materiały. Z drugiej strony, jako 
misjonarze spotykamy się z wieloma 
ludźmi i ich historiami i później może-
my podawać różne przykłady z życia. To 
działa na słuchaczy niesamowicie. To nie 
jest tylko jakaś nauka, teologia, przykła-
dy to jest to, co ludzie pamiętają. 

O. Józef: Jak mówi przysłowie „z pu-
stego nawet Salomon nie naleje”. Trze-
ba mieć przygotowanie, czyli czytać, 
czytać, czytać… Ważna też jest obser-
wacja życia. Życie jest bardzo bogate 
i przynosi niezwykłe przykłady. Poza 
tym misje, które trwają zawsze osiem 
dni, mają pewien rytm, cykl tematów 
narzuconych. Jest to abc naszego życia, 

podstawy naszego funkcjonowania. Na 
rekolekcjach adwentowych czy wielko-
postnych, można podejmować różne 
tematy, mówić, co człowiek tylko chce, 
natomiast na misjach świętych jest pe-
wien fundament, którego należy się 
trzymać. Tu już człowiek nic nie wymy-
śli, tylko trzeba się do tego dostosować. 
A najważniejsze to szukać. Szukać, wer-
tować, czytać, słuchać...

Co jest największą radością, a co 
największym strapieniem w posłudze 
misjonarza ludowego?

O. Longin: Radością jest to, kiedy lu-
dzie przychodzą do kościoła i jak widzi-
my, że coraz więcej ludzi przychodzi na 
te misje, te rekolekcje. No i to poczucie, 
że jesteśmy potrzebni, że spełniamy na-
kaz Chrystusowy – idźcie i nauczajcie, 
dawajcie świadectwo. Cieszę się, że robię 
co mogę, na co mnie stać, żeby spełniać 
ten nakaz. Strapieniem jest to, że nasza 
grupa misjonarzy ludowych jest bardzo 
mała… 

O. Józef: Dla mnie, to co mnie trzy-
ma w tej pracy, co jest taką nagrodą, to 
są dwie rzeczy. Pierwsza to odbiór, a to 
wraca i to każdego dnia. Nie ma dnia, 
nie ma kazania, żeby ktoś nie podszedł, 
ale nie z tych osób, które zawsze tak ko-
loryzują... i słyszę: proszę księdza, dzię-
kuję. Zawsze pytam: za co? I wtedy mi 
tłumaczą, co w tym konkretnym kaza-
niu dotarło do nich. I drugie – w trak-
cie sakramentu spowiedzi. Ale nie ta-
kiej spowiedzi po miesiącu. Dla mnie 
jest dobrym znakiem jak przychodzi 
ktoś do konfesjonału, kto nie był rok, 
pięć, dziesięć lat. Zawsze wtedy pytam: 
czemu akurat dzisiaj, po takim czasie? 
Okazuje się, że pójście do spowiedzi 
jest reakcją na usłyszane słowo. Jeżeli do 
tego człowieka coś dotarło, coś w nim 
pękło to jest to wielka radość – radość 

Rozmowy Głosu Pocieszenia

Bez wiary nie da się żyć
Na początku października w naszej parafii odbyły się misje ludowe. Były one prowadzone przez 
dwóch jezuitów – ojca Longina Płachtę i ojca Józefa Klemenza. Redakcja Głosu Pocieszenia, jak to 
ma w zwyczaju, przeprowadziła wywiad z misjonarzami. Na Państwa ręce przekazujemy zapis tej 
ubogacającej rozmowy.
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z każdego nawróconego grzesznika. To 
są takie niewidoczne dla innych, ale ra-
dosne owoce. Natomiast trudnością jest 
pytanie, jak trafić do ludzi, czym trafić. 
Człowiek ciągle szuka metody. Staram 
się nigdy nie mówić czegoś, czego nie 
czuję sam. 

Nietypowym akcentem tych reko-
lekcji jest śpiew i granie na gitarze. 
Skąd taki pomysł?

O. Longin: Jeszcze przed wstąpieniem 
do zakonu lubiłem bardzo śpiewać, oj-
ciec Józef tak samo (on bardzo dobrze 
gra na organach). Mamy zamiłowanie 
do muzyki, do śpiewu w zasadzie od 

dziecięcych lat. Później, już w nowicja-
cie, zacząłem się uczyć grać na gitarze. 
Spotkałem wtedy na swojej drodze ojca 
Duval (francuski jezuita), który właśnie 
apostołował z gitarą. Bardzo mi się to 
spodobało. Jeszcze jako kleryk grałem 
w zespole muzycznym i zauważyłem, 
że ta forma mówienia o Bogu trafia do 
ludzi. No i później, jak przeszedłem do 
misjonarki, to brałem gitarę i śpiewa-
łem. Zauważyłem, że te pieśni potrafią 
wprowadzić ludzi w dobrą atmosferę 
słuchania. Taka pieśń na początku ka-
zania pomaga ludziom przestawić się 
z doczesności, zapomnieć o różnych 
problemach i wejść w atmosferę misji, 
rekolekcji. Ludzie często przychodzą do 
zakrystii czy spotykają nas, jak wycho-
dzimy z kościoła i dziękują nam także za 
to śpiewanie. No i to, że po tylu latach 

(po 35 latach misjonarki!) dalej mam 
taki głos, to znak, że Pan Bóg chce, że-
bym śpiewał. 

O. Józef: To jest właśnie to szukanie 
środków dotarcia do ludzi. Kiedyś, jak 
jeszcze mnie nie było w grupie, to nasi 
misjonarze jezuici (to był czas, kiedy nie 
było magnetowidów) jeździli z projekto-
rami i puszczali filmy, np. „Jezus z Naza-
retu”. To była wtedy rewelacja! Czasem 
trzeba było ekran na polu robić, bo się 
ludzie w kościele nie mieścili. Robili to 
w ramach misji czy rekolekcji. Teraz to 
minęło, mamy mnóstwo środków prze-
kazu naokoło siebie, więc jest gitara. Co 

potem? Nie wiem, pożyjemy zobaczy-
my. Proszę zauważyć jedno: o. Longin 
weźmie gitarę po ewangelii, zaśpiewa 
pieśni i już uwaga ludzi jest zwrócona. 
A ja? Ja muszę dziesięć minut „nawijać”, 
żeby osiągnąć ten efekt, co on ma w trzy 
minuty. 

Co chcieliby Ojcowie, aby w lu-
dziach zostało po zakończeniu tych 
misji?

O. Longin: Chcielibyśmy, żeby ludzie 
byli bliżej Pana Boga. Każde rekolekcje 
czy misje mają prowadzić do nawróce-
nia. To nawrócenie to skierowanie swo-
jego życia, swojego serca ku Panu Bogu. 
Chcielibyśmy, żeby ludzie żyli tymi na-
ukami później. Żeby jakoś też podnieść 
ludzi na duchu, że kiedy pójdą do swo-
ich rodzin, do pracy, tam gdzie jest dużo 
problemów, że nie są sami, że zawsze 

jest przy nich Chrystus, który może ci 
pomóc. W Liście do Filipian św. Paweł 
mówi, że pozostały te trzy cnoty boskie 
- wiara, nadzieja i miłość. Chciałbym 
żeby to pozostało w sercach, bo to jest 
najważniejsze. Bo bez wiary trudno się 
zbawić, bez nadziei trudno żyć, a bez mi-
łości to nie da się żyć ani na tym, ani na 
tamtym świecie. To jest najważniejsze. 
Bóg jest miłością, a my jesteśmy dziećmi 
bożymi. Dlatego chcielibyśmy, żeby lu-
dzie żyli właśnie tą miłością. W świecie 
jest tyle nienawiści. Chcemy, żeby ludzie 
na przekór temu żyli właśnie tą miłoś-
cią. Gdybyście się mnie pytali teraz albo 
za milion lat, na czym polega szczęście 
człowieka, to moja odpowiedź teraz i za-
wsze będzie ta sama – na miłości. 

O. Józef: Czy to wychodzi – nie wiem, 
to już ludzie musieliby powiedzieć, ale ja 
zawsze mam jeden cel: jakoś pomóc lu-
dziom podnieść głowę troszeczkę wyżej. 
Bo żyją problemami codziennego dnia, 
troskami i tak zapatrzeni w ziemię pod 
swoje nogi – żeby nie upaść, żeby się nie 
potknąć. A życie im ucieka jakoś przez 
palce. Dlatego mówię: człowieku, pod-
nieś trochę głowę, zobacz, że jest jeszcze 
inny świat, słońce świecące. Chciałbym  
wlać dużo optymizmu w ludzi. Pamię-
tam jeszcze z czasów moich chłopięcych 
- taki był wtedy styl, nie ma się co temu 
dziwić - jak przyjechał ksiądz rekolek-
cjonista i z ambony wysokiej, tak gro-
mił… Człowiek przychodził do domu 
taki zbity, chował głowę między nogi. 
Grozili, że Pan Bóg czeka tylko, żeby 
człowieka ukarać, przyłożyć. Nie o to 
chodzi – życie już człowieka dołuje, a tu 
jeszcze w kościele zdołują. A Ewangelia 
to przecież Dobra Nowina! A poza tym 
przy misjach świętych jest okazja wiele 
rzeczy wyprostować, naprawić. Myślę 
o sakramencie spowiedzi – ludzie inaczej 
traktują spowiedź misyjną, niż tę taką co 
miesiąc, co święta. Bardziej w życie się-
gają, a czasem mają tak powykrzywiane 
pojęcia i nastawienia, że jest okazja temu 
człowiekowi pomóc i wychodzi wtedy 
też taki bardziej wyprostowany.  Tym, 
co chcemy by zostało po tych misjach 
najbardziej to optymizm. Człowieku, 
podnieś głowę, zobacz słońce świeci!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

W imieniu Głosu Pocieszenia  
rozmawiała Weronika Kumaszka
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Co nam dało uczestnictwo w mszach 
św., nabożeństwach do Miłosierdzia Bo-
żego, adoracjach Najświętszego Sakra-
mentu, nabożeństwach różańcowych, 
specjalnych liturgiach - odnowienia 
przyrzeczeń małżeńskich, pokrzepienia 
chorych, poświęcenia parafii Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalane-
mu Sercu Maryi?

Jeden Pan Bóg wie. I każdy z nas, 
komu chciało się chcieć być wśród tych 
odważnych, niezależnie od tego czy for-
ma nauk misjonarzy się podobała, czy 
nie (a bywało różnie). 

Owoce Misji Świętych będziemy roz-
poznawać zapewne jeszcze przez dłuższy 
czas. Mówiono-śpiewana forma reko-
lekcji podobała się wielu osobom, które 
podkreślały w swoich opiniach trafność 
doboru pieśni do treści nauk rekolekcyj-
nych i zaangażowanie o. Longina, któ-
ry, mimo trapiącej go infekcji, wytrwał 
do końca w docieraniu do ludzkich serc 
przez przykłady brane wprost z życia, 
z którymi niejeden słuchacz mógł się 
zidentyfikować. Znane i mniej znane 
pieśni proponowane przez kaznodzieję 
z Gliwic wprowadzały słuchaczy w spe-
cyficzną atmosferę bliskości z Panem 
Bogiem, ale też dawały szansę na dłużej 
trwającą refleksję (bo pieśń, która zapa-
da w pamięć - trwa w słuchaczu, a jej 
słowa potrafią wrócić w najmniej spo-
dziewanym momencie). O tym, że re-
kolekcyjne śpiewy podobały się słucha-
czom może świadczyć fakt, że o. Longin 
rozprowadził cały zapas przywiezionych 
ze sobą płyt kompaktowych (a nie był 
on symboliczny). Nauki o. Józefa Kle-
menza wchodziły jakby mocniej w życie 
każdego ze słuchaczy, którzy musieli 
sobie niejednokrotnie odpowiadać na 
pytania dotyczące życia codziennego, 
ale też istoty ich przeżywania chrześci-
jaństwa, i patrzeć w świetle Bożego Sło-
wa na to wszystko, co jeszcze przed nimi 

w życiu odpowiedzialnych chrześcijan 
jest do zrobienia.

Niektórzy z nas narzekali, że nabo-
żeństwa są za długie, że nie było specjal-
nych treści dla osób samotnych albo np. 
zaangażowanych w życie parafialne, że 
pomimo zapowiedzi, treści na nabożeń-
stwach dla młodzieży nie różniły się od 
tych skierowanych do ludzi dorosłych, 
chcieliby też zastosowania nowszych 
technik przekazu i większego zindywi-
dualizowania treści nauk, tak, by można 
było przez te 8 dni spróbować przepro-
wadzić indywidualną kurację dotyczącą 
konkretnego problemu. Listę narzekań 
można by było jeszcze trochę pociągnąć, 
ale to, co przewijało się w porekolek-
cyjnych rozmowach i relacjach, to za-
dowolenie z samej możliwości dłuższej 
modlitewnej mobilizacji, uczestniczenia 
w adoracjach, utrwalona przez nauki 
rekolekcjonistów sama świadomość ko-
nieczności pracy nad sobą, odnowienie 
chrześcijańskiego spojrzenia na własne 
małżeństwo przez ponowienie ślubnych 
przyrzeczeń i wiele innych, głównie po-
zytywnych wrażeń. 

O. Józef Klemenz zaczął Misje Święte 
od życzenia, że chciałby po nich odnieść 
wrażenie, iż w naszej parafii znajdzie się 
wielu ludzi odważnych, gotowych do 
skonfrontowania się ze Słowem Bożym, 
którzy w jego świetle spojrzą na własne 

życie i którym nie pasuje bylejakość ich 
wiary. I takich ludzi trochę się znalazło. 
I to spore „trochę”. I oni byli tymi wy-
granymi, bo po trudach 8-dniowych 
misji mogli sobie powiedzieć: nie oszczę-
dzałem w dziedzinie wiary. A to zawsze 
procentuje!

P.S. Czytelnicy prosili nas o tekst piosenki, 
będącej motywem przewodnim Misji. Czyni-
my zadość tym życzeniom.

Być blisko Ciebie chcę
Ref. Być blisko Ciebie chcę, 
Z Tobą mi w życiu lżej. 
Panie, chciej ze mną być co dnia.
1. Ty jeden mi prawdy otwierasz drzwi, 
Kiedy nie wiem, gdzie prawda, gdzie 
fałsz. 
2. Tyś wskazał nam drogę do niebios 
bram I wyjaśnił, co dobre, co złe. 
3. Gdy wokół mrok, gdy upadam co 
krok, Ty mnie zawsze pocieszasz jak 
nikt. 
4. Ciebie chce znać, Ciebie chcę ludziom 
dać, Ty pokazuj mi ciągle jak żyć. 
5. Tobie mój śpiew, Tobie daje mój 
grzech, Ty zamienisz na dobre, co złe. 
6. W tobie mój plan, w Tobie skarby 
swe mam, Ty mnie prowadź bezpiecznie 
przez świat. 
7. Z Tobą chcę żyć, z Tobą do nieba iść. 
Ty bądź gwiazdą mej duszy wśród mgły. 

Misje Święte A.D. 2014 za nami!
Misje Święte już za nami! I cóż, można odfajkować? Byłem, wysłuchałem, zgodziłem się nawet z tym, 
że muszę się zmienić, nawrócić. I co dalej? Co nam dało te osiem dni tak intensywnie przepracowane 
przez misjonarzy - o. Józefa Klemenza, z sąsiedniej parafii św. Ignacego Loyoli i o. Longina Płachtę 
z Gliwic. 

Bogdan Szyszko

Panie chciej ze mną być co dnia
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Urodziła się 9.08. 1923 r. w Łękach 
w powiecie tarnowskim, jako dziewiąta 
z 10 dzieci. Od pewnego czasu już Jej 
nie spotykaliśmy w kościele i na ulicy, 
a jeszcze 2 lata temu pp. Sierosławscy 
obchodzili 60-lecie małżeństwa. Oczy-
wiście z uroczystą Mszą św. w której 
udział brały dzieci i wnuki (czytania 
i śpiew). Mąż - Mietek, wysoki i postaw-
ny mężczyzna, Tosia, przy nim raczej 
niewysoka, drobna - spoglądali na siebie 
zakochani, naprawdę zakochani i szczęś-
liwi, a wokoło dzieci, wnuki, prawnuki 
- i wielka radość i wzruszenie. Atmosfera 
pełna miłości i czułości wśród zgroma-
dzonych zewsząd gości...

Rodzina Sierosławskich zamieszkała 
na Grabiszynku w 1972 r. Między nimi,  
a naszą wspólnotą - Rodziną Rodzin, 
kontakt został nawiązany dość szybko. 
Myśleliśmy i czuliśmy podobnie; chcie-
liśmy pogłębiać naszą wiarę, czuliśmy 
w sposób bardziej lub mniej świado-
my odpowiedzialność za nasze rodziny, 
dzieci, ale i za nasz Kościół. Uważaliśmy, 
że nas potrzebuje, ale też, że i my jeszcze 
bardziej potrzebujemy jego. Wielkim 
naszym oparciem, ale przede wszyst-
kim organizatorem naszych spotkań 
i aktywności był wówczas o. Franciszek 
Wilczek. Razem rozumieliśmy się i dzia-
łaliśmy tam, gdzie tylko można się było 
wcisnąć, w każdą szczelinę, która się 
w stosunku PRL-owskiego państwa do 
Kościoła otwierała.

Tosia była w tym wszystkim razem 
z nami. Od razu włączyła się w pracę 
w parafialnej poradni przygotowania do 
małżeństwa. Wówczas była to ogromnie 
ważna sprawa - zawierano dużo mał-
żeństw, a w okolicznych parafiach jesz-
cze nie było poradni i narzeczonych kie-
rowano do nas. A przecież nie byłyśmy 
wykwalifikowanymi instruktorkami 
- uczyłyśmy się niejako w biegu, razem 
dochodziłyśmy czasami do tego, jak do-
trzeć z Bogiem i Jego nauką do przygo-
towujących się do małżeństwa, a czasem 
pomóc w problemach życiowych. Oczy-
wiście, jako poradnia kościelna, mieli-
śmy też pomoc z kurii.

Bardzo mocno razem przeżywaliśmy 
Sobór Watykański II i zmiany, któ-
re wprowadził w nasze życie, a które 
w Kościele polskim wchodziły w życie 
dość wolno. Trzeba pamiętać też, że wia-
domości docierały do nas często wów-
czas ocenzurowane, fragmentaryczne, że 
przekazywaliśmy je sobie wzajemnie na 
zasadzie - „z ust do ust”. Był to też okres 
przypadający na lata po ogłoszeniu list 
episkopatu polskiego do niemieckiego 
dotyczącego powojennego pojednania, 
ze słynna frazą: „przebaczamy i prosimy 
o przebaczenie”, na który społeczeństwo 
nie było zupełnie przygotowane. Do-
kument ten, dziś uznany za wielki akt 
odwagi i mądrości politycznej, wówczas 
spowodował ogromne ataki na Kościół 
i to nie tylko ze strony władz komuni-
stycznych... Oficjalne partyjne i pań-
stwowe publikatory, wszystkie ówczesne 
media - szalały. My też żyliśmy na co 
dzień w środowiskach, w których byli-
śmy atakowani. A z problemem przeba-
czenia trzeba było się samemu uporać, by 
móc dać odpór wrogiej propagandzie...

Ówczesna wspólnota Rodziny Rodzin 
aktywnie uczestniczyła również w pra-
cach zespołu synodalnego, powołanego 
przez proboszcza, gdzie trzeba było się 
mocno intelektualnie i emocjonalnie 
angażować, odpowiadając (i uzasadnia-
jąc) jak najkonkretniej na trudne pytania 
i tematy związane z kształtem Kościoła. 

Nasze zaangażowanie, to były też od-
powiedzi na telefoniczne wezwania o. 
Adama Wiktora, by pędzić do kościoła 
i rozdzielać właśnie przywiezione mleko 
w proszku czy milupę z darów, bo przed 
kościołem stała już długa kolejka ocze-
kujących udręczonych kryzysem ludzi. 
I długo można by tak jeszcze wyliczać...

A Tosia w tym wszystkim uczestniczyła 
i to bynajmniej nie jako bierny statysta... 
Spotkania Rodziny Rodzin odbywały się 
w naszych mieszkaniach, na ogół z udzia-
łem proboszcza, pod pozorem spotkań 
towarzyskich, bo działalność niezareje-
strowanych przez państwo stowarzyszeń 
czy zgromadzeń była wówczas zabro-
niona. Kiedyś, u pp. Sierosławskich, gdy 

dopiero co zmienio-
no proboszcza i był 
„nowy” w parafii, omawialiśmy jakąś 
parafialną sprawę. Pod koniec spotkania 
Tosia zwróciła się do obecnego wśród nas, 
siedzącego przy stole, tegoż „nowego”, ze 
słowami: „Może ojciec będzie taki dobry 
i poinformuje o tym naszego proboszcza” 
- i tu wszyscy parsknęliśmy śmiechem, że 
się nie zorientowała w sytuacji.

Charakterystyczne dla niej było, że 
zawsze można było na nią liczyć w po-
trzebie. Nie angażowała się specjalnie 
w partnerstwo z Niemcami (a zasada 
była taka, że wszyscy przyjeżdżający 
z transportami nocowali u Polaków - 
w rodzinach), lecz gdy zaistniała potrze-
ba - przyjmowała do swego domu kogo 
trzeba, nocowała i gościła...

Jaka była Tosia? W wypowiedziach 
- powściągliwa i rozważna, nie pamię-
tam, by mówiła o kimś źle lub osądzała, 
raczej unikała rozmów o innych. Ser-
deczna i życzliwa - pogodna, skromna, 
ale elegancka - zewnętrznie i wewnętrz-
nie. W czasie wojny, jako 18-20 letnia 
dziewczyna, była żołnierzem - łączniczką 
i sanitariuszką AK (pseud. „Antosia”) 
(w  1972 r. została awansowana na sto-
pień porucznika i otrzymała Krzyż Armii 
Krajowej oraz odznakę pamiątkową Ak-
cji „Burza”). Po wojnie ukończyła studia 
medyczne i pracowała przez wiele lat 
w klinice Akademii Medycznej we Wroc-
ławiu. Pracowała również w wielu porad-
niach na Dolnym Śląsku i w Wielkopol-
sce. Za swoją pracę otrzymała w 1978 r. 
odznakę Zasłużonego dla Województwa 
Wrocławskiego i Miasta Wrocławia. Była 
też rzeczoznawcą  w sprawach okuli-
stycznych w Sądzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu i przez wiele lat - sekretarzem 
Wrocławskiego Towarzystwa Okulistycz-
nego. Pomimo  obciążenia liczną rodziną 
i koniecznością pracy na wielu etatach, 
uzyskała też dyplom doktora nauk me-
dycznych. Pracowała do ukończenia 80. 
roku życia, udzielając zawodowych kon-
sultacji. Zaangażowana w pracę społecz-
ną i Solidarność. Swoim życiem służyła 
Bogu i ludziom.            BS

Historie (nie)zwykłych ludzi

Swoim życiem służyła Bogu i ludziom
14 maja 2014 r. w wieku 91 lat zmarła nasza parafianka, doktor nauk medycznych, 
lekarz okulista Teodozja (Tosia) Kargol-Sierosławska.
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Wojownicy Światła

W MAGISIE jestem od kwietnia, od 
maja prowadzę grupkę jako animator. 
Myślę, że od tego czasu w jakimś więk-
szym stopniu zacząłem interesować 
się mówieniem o PANU BOGU. To nie 
zawsze jest łatwe, mówić o dobrym 
OJCU, o tym jak sami powinniśmy się 
zachowywać, jak kierować swoim ży-
ciem, by w końcu się z NIM spotkać, 
bo przecież sami zbyt często się po-
tykamy, rezygnujemy czy poddajemy. 
Choć sam mam wiele wad i nie zawsze 
moje zachowania czy sytuacje w ja-
kich się znajduję, są miłe PANU BOGU, 
to parę miesięcy temu postanowiłem 
zająć się tą nie(łatwą) sprawą jaką jest 
mówienie o NIM. Czasem ktoś może 
pomyśleć, że to trochę sztuczne i nie-
potrzebne dawać świadectwo o JEZU-
SIE na blogu*, że przecież wystarczą 
kazania na mszy. Należy jednak pa-

miętać, że musimy trafiać też do tych, 
którzy może boją się KOŚCIOŁA, księ-
ży, musimy pamiętać, że jako CHRZEŚ-
CIJANIE mamy obowiązek pomagać 
poznać PANA BOGA innym, nie tylko 
przez Internet. Nie możemy ewangeli-
zować tylko tych, którzy już GO pozna-
li (to też jest bardzo ważne), ale naj-
ważniejsze jest pozwolić poznać GO 
tym, którzy wiedzą o NIM niewiele lub 
nic.  Opowiedzieć o JEGO życiu, pomo-
cy, miłości, jaką darzy nas wszystkich, 
tym, którzy się GO boją, nie ufają MU 
lub odrzucają JEGO miłość.

Jest pewne ryzyko, czasem zdarzy się, 
że ktoś cię wyśmieje, że będą czekali 
na twoje potknięcie, że być może two-
ja misjonarska działalność odsunie od 
ciebie znajomych czy przyjaciół. Może 
tak być, ale nie możesz się poddawać, 
bo cel jest zbyt wielki, bo słowo, które 

będziesz głosił o NIM, to słowo prawdy. 
Nieważne czy będziesz próbował przez 
Internet, rozmowę czy może zachęca-
nie do włączenia się do jakiejś wspól-
noty, ważne byś dał radę osiągnąć cel: 
przekonać innych, że BÓG jest dobry! 
Zarazić ich JEGO miłością, spróbować 
zbudować ich relacje z NIM.

Jeśli się boisz, masz wątpliwości, to 
pozbądź się ich jak najszybciej. Najła-
twiejszy ze sposobów, to szczera i kon-
kretna rozmowa z JEZUSEM, powiedz 
czego potrzebujesz, opowiedz MU 
o tym, jak bardzo chcesz przekonać do 
NIEGO innych, ON z pewnością chce ci 
pomóc i zrobi to, tylko uwierz w swoje 
i JEGO możliwości! 

„Wszystko mogę w TYM, który mnie 
umacnia” (Flp 4,13). 
*adres bloga: magisowicz.blog.deon.pl  
ZAPRASZAM!

(Nie)łatwa sprawa
Pan Jezus prosił i dalej namawia nas, by każdy miał odwagę być misjonarzem, szafarzem EWANGELII, drogo-
wskazem prowadzącym innych do NIEGO. Jednak to taka trochę (nie)łatwa sprawa.
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W pewnym sensie to nie ja szuka-
łam szczęścia, bo wydawało mi się, że 
ma stałe miejsce w moim życiu. Tak 
naprawdę to ono znalazło mnie. Do-
rastając, nieraz się gubiłam i czułam, 
że we wszystkim jestem pozostawio-
na samej sobie. Nic bardziej mylnego. 
Skąd to wiem? Bo osobiście tego do-
świadczyłam całkiem niedawno.

W Magisie znalazłam się dzięki mo-
jej przyjaciółce K., to ona w marcu 
2012 roku zainteresowała mnie tą 
Wspólnotą poprzez swoje opowia-
dania. Z zapartym tchem słuchałam 
o najróżniejszych akcjach, które wszy-
scy uczestnicy razem wykonywali, 
o zawieraniu nowych znajomości, ro-
dzących się przyjaźniach, o rodzinnej 
atmosferze oraz o nabożeństwach 
i modlitwie, które były szansą na lep-
sze zrozumienie Bożej obecności. Moja 
entuzjastyczna reakcja na jej opowie-
ści była szokiem dla mnie samej, jako 
że mimowolnie oddaliłam się od Boga 
w tamtym czasie. Poprosiłam K., żeby 
zabrała mnie na jedno ze spotkań Ma-
gisu, bym mogła sama sprawdzić, czy 
jest to coś dla mnie. Było (i nadal jest) 

bez dwóch zdań. Kiedy pierwszy raz 
pojawiłam się w salkach przy kościele, 
zostałam bardzo miło przyjęta, a ten 
fakt od razu przekonał mnie, żeby zo-
stać na dłużej. Zachwycił mnie entu-
zjazm spotkanych tam rówieśników 
i ich niepohamowana chęć działania. 
Chciałam poznać tak pozytywne oso-
by i wiedzieć, skąd czerpią energię. Jak 
się okazało, motorem ich postępowa-
nia był sam Bóg, cenili Go i czuli w nim 

wsparcie. Też tego zapragnęłam. Tro-
chę dzięki tamtym ludziom, swoim 
własnym wysiłkom i poniekąd poprzez 
niezwykłą fascynację „nowością” 
z czasem nauczyłam się dostrzegać 
Stwórcę we wszystkich i wszystkim, co 
mnie otaczało.

Wspólnota, do której należę już 
ponad 2,5 roku wiele mnie nauczyła 
i dużo w moim życiu zmieniła. Jej na-
zwa w języku łacińskim oznacza „bar-
dziej” „więcej” i takie jest też w jej 
działalności założenie – ci, którzy do 
niej należą, starają się dawać od sie-
bie jak najwięcej i bardziej się we 
wszystko angażować. Właśnie w tym 
postępowaniu odnalazłam tytułowe 
szczęście. Patrząc na ten fakt z tak 
dużej perspektywy czasu, nie wyobra-
żam sobie jak mogłoby wyglądać moje 
życie bez Magisu. To tam zapoczątko-
wała się era, w której każdego dnia 
staram się „pamiętać o Bogu częściej 
niż o oddechu”, bo to właśnie On jest 
prawdziwym źródłem mojej radości 
z życia. 

Maja Bielawska

Moje poszukiwanie szczęścia
Szczęście każdy widzi inaczej, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Dla jednych to posiadanie, 
bądź ludzie i wszystko z nimi związane, dla jeszcze innych, to coś, niedającego się dostrzec,  jednak odczu-
walnego w ludzkiej duszy. Są też tacy, którzy widzą je zawsze i we wszystkim. Osobiście przeszłam każdy 
z tych etapów i długo trwało zanim ukształtowałam swoją własną definicję szczęścia.
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Opracowała Weronika Kumaszka, Piotrek „Stasiu” Stasiak

Rozwiązania z numeru wrześniowego:
Logogryf dla dzieci - MISJONARZE POTRZEBUJĄ WSPARCIA. 
Logogryf dla dorosłych - JEZUS GŁOSI NAWRACAJCIE SIĘ.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych kon-
kursach. 
Nagrody wylosowali: Ania Wiktorowska, Jacek Sobiech.

Rozwiązania konkursów z bieżącego numeru, wraz z imie-
niem i nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu prosimy wrzu-
cać do skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła. Można 
je też wysyłać na mailowy adres redakcji: glospocieszenia@
tlen.pl.

J K O S M A M A K S Y M

A P E A A G A T A Z I A

N E W G R I G N A C Y R

S T A N I S Ł A W Z F E

Z O F I A R W H S E R K

Y M Z E T E K E F P A E

M A K S Y M I L I A N L

O S R Z N A N E L N C Ż

N Z Z K A G G N I G I B

M W Y A O D A A P L S I

I A S I M A T E U S Z E

K L Z A S L E O N T E T

O E T L W E R O N I K A

Ł N O B E N E D Y K T O

A T F E P A S P A W E Ł

J Y A R D D A M I A N A

P I O T R A N D R Z E J

W diagramie obok wykreśl podane imiona świętych. 
Pozostałe litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

Wykreślanka

Piotr   Paweł
Jan   Andrzej
Weronika  Ignacy
Agata   Agnieszka
Franciszek  Benedykt
Magdalena  Maria
Mateusz  Marek
Mikołaj  Maksymilian
Stanisław  Teresa
Albert   Kinga
Szymon  Szczepan
Zofia   Tomasz
Krzysztof  Helena
Elżbieta  Walenty
Kosma  Damian
Leon   Filip
Maksym  Ewa

1. Apostoł Narodów, zanim się nawrócił był zago-
rzałym przeciwnikiem chrześcijan.
2. Polska święta, głosicielka kultu Miłosierdzia Bo-
żego, autorka „Dzienniczka”.
3. Patron kierowców.
4. Święty … Kolbe – oddał swe życie w zamian za 
życie współwięźnia.
5. Święty Stanisław … - patron młodzieży
6. Święty … Loyola – założyciel zakonu jezuitów
7. Święta pochodząca ze Szwecji, patronka Europy.
8. Relikwie pierwszego stopnia obok skóry, włosów 
i paznokci.
9. Polska królowa, która została świętą. 
10. Święta, która według legendy wrzuciła swój 
pierścień do szybu kopalni.
11. Pierwszym z nich był święty Szczepan
12. Jego relikwie znajdują się w katedrze gnieźnień-
skiej.
13. Otarła twarz Panu Jezusowi podczas Drogi 
Krzyżowej.

Dla dzieci

Krzyżówka
Litery z zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie
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Poziomo:
1) Cesarz bizantyjski, walczył z pogań-
stwem, święty Kościoła prawosławnego.
4) Przeżył trzy dni w brzuchu ryby. 
8) Zginął tam święty Piotr. 
10) Pierwszego stopnia to kości, włosy 
i krew. 
12) Miejsce spoczynku zmarłych. 
13) Przeprowadzony na Jana Pawła II 
w 1981 roku.
14) Nowy … - składa się z Ewan-
gelii, listów, Dziejów Apostolskich 

i Apokalipsy. 
15) Miesiąc, w którym wspominamy 
świętego Walentego.
17) Przemienia się w nią wino podczas 
każdej Eucharystii. 
19) … Mszy Świętej, np. za zmarłą 
mamę. 
20) Pierwszym z nich był św. Szczepan.
22) … babilońska – byli w niej Żydzi 
prawie 50 lat.
23) Podarowane przez Mędrców małe-
mu Jezusowi obok złota i mirry. 
25) … Jessego – znak dla narodów. 
26) Święta ze Szwecji, patronka Europy.
27) Dorobek Ignacego Loyoli to … 
ignacjańska. 
29) Zwierzę – symbol świętego Marka 
Ewangelisty.
31) Obok Kacpra i Baltazara.
34) Inna nazwa Eucharystii - … Święta.

35) Znawca religii.
37) Święta, która wraz ze św. Bazylisą 
pochowały potajemnie ciała św. św. 
Piotra i Pawła.
38) Kościół to … Boży.
40) … Modlitwy – tą grupą opiekuje 
się w naszej parafii o. Jan Ożóg.
41) Najmądrzejszy król żydowski. 
42) Franciszek … - pierwszy misjo-
narz jezuicki.
44) … naczynia (stągwie) - użyte 
podczas pierwszego cudu Jezusa. 
46) Miasto Matki Boskiej Łaskawej, 
obecnie na terenie Ukrainy. 
47) Kościół … - należymy do niego.
48) Trzy dni po Drodze Krzyżowej 
Pana Jezusa.
Pionowo:
1)  Miasto ze Świątynią żydowską. 
2) Była nią św. Rita. 
3) Okres liturgiczny przed Bożym 
Narodzeniem.
5) Otrzymali go we śnie mędrcy ze 
wschodu, by nie wracali do Heroda. 
6) Budynek do przechowywania zbo-
ża; „pszenicę zbierze do …, a plewy 
spali w ogniu nieugaszonym”.
7) Debora dla Rebeki (Rdz 35, 8).
9) Odciął je św. Piotr, jednemu ze 
strażników, chcących pojmać Jezusa. 
10) Patronem tego zawodu jest św. 
Józef. 
11) Miejsce corocznego spotkania 
polskiej młodzieży katolickiej. 
16) Żydowski organ religijno – sądow-
niczy, stanęli przed nim św. św. Piotr 
i Jan (Dz 4).
17) … znamię – oznacza piętno 
bratobójstwa.   
18) Żona króla Dawida, której 1. 
męża wysłał on na pewną śmierć. 
21) … Jana Pawła II, odbyła się 
w tym roku w Watykanie. 
23) Odrzucony przez budujących, stał 
się węgielnym.

24) Królowa Polski; została świętą. 
28) Katolicka organizacja charytatywna. 
30) … Cezar – zamordowany przez 
Brutusa.
31) Maria … - uczennica Chrystusa. 
32) Z własnej woli stał się nim, mimo 
majątku, święty Aleksy. 
33) Syn … - opuścił swojego ojca i roz-
trwonił majątek. 
34) … Maria Kolbe – polski męczennik 
z czasów II wojny światowej.
36) Napisana przez św. Marka.
39) Maria dla Pana Jezusa.
40) Święty papież z IV wieku, wspomi-
nany w Kościele 19 grudnia.
43) Narodowość największej liczby 
papieży.
45) Kazimierz  … - polski kardynał od 
2010 roku, metropolita warszawski.

• strona rozrYwKowa • strona rozrYwKowa •
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Wielu naszych parafian od dawna cze-
kało na ten moment... nie mając nawet 
świadomości, w jaki sposób on nastąpi. 
Oto bowiem, być może jeszcze przed 
Wielkanocą, ci wszyscy, których ciężka 
choroba lub słabość związana z wiekiem 
przykuła do łóżek i nie pozwoliła uczest-
niczyć w tym, czym karmili się ducho-
wo całe życie, uczestnicząc w niedzielnej 
(a czasami i codziennej!) Eucharystii, 
będą mogli - częściej niż raz na miesiąc 
przy okazji wizyty kapłana - przyjmować 
Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej 
to osoba świecka, która uzyskała jednorazo-
we lub czasowe upoważnienie od właściwe-
go sobie biskupa diecezjalnego do udzielania 
Komunii Świętej. Posługę tę wprowadził 
Sobór Watykański II i w krajach Europy 
Zachodniej istnieje ona od dawna. Nie 
była jednak długo wprowadzana w Polsce 
ze względu na brak wyraźnej potrzeby.

Dokumenty Soborowe nie precyzują ja-
kichkolwiek wymagań dotyczących szafa-
rzy, ma to być jedynie osoba „odpowiednio 
przygotowana”. 

W naszej archidiecezji na nadzwyczaj-
nych szafarzy przyjmowani są mężczyź-
ni w wieku 26-65 lat, z wykształceniem 
przynajmniej średnim, „odznaczający się 
wzorowym życiem moralnym, zaangażo-
waniem w życie parafii oraz poważaniem 
wśród duchowieństwa i wiernych”.

Stała posługa udzielana jest najczęściej 
na rok, po ukończeniu specjalnego kursu 
diecezjalnego zakończonego egzaminem. 
Po roku każdy szafarz jest zobowiązany 
do odbycia specjalnych rekolekcji, po któ-
rych może odnowić swoją posługę. Główne 
zadanie szafarzy polega na regularnym 
zanoszeniu Najświętszego Sakramentu 
chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, wierni, 
którzy ze względu na chorobę lub pode-
szły wiek nie mogą chodzić do kościoła, 
mają możliwość przyjmowania Komunii 
w każdą niedzielę. 

Szafarz może również przewodniczyć 
nabożeństwom wystawiając Najświętszy 
Sakrament, a jedyną różnicą jest to, że 
nie może Nim udzielić błogosławieństwa, 
na zakończenie może wypowiadać słowa 
„Niech NAS błogosławi...”.

Tyle ogólnych wiadomości z oficjal-
nej strony jednej z kurii diecezjalnych. 
A co zmieni pojawienie się w naszej pa-
rafii nadzwyczajnych szafarzy? Oprócz 
wspomnianego wyżej (podstawowego!) 
faktu większej dostępności Komunii 
dla chorych, którzy uczestnictwo w ra-
diowej Mszy św. będą mogli dopełnić 
przyjęciem Chrystusa Eucharystycz-
nego, zapewne niewiele. Zapewne zo-
staną poproszeni o pomoc kapłanom  
-zwyczajnym szafarzom Komunii św. 
- w rozdawaniu tejże Komunii św. i to 
nie będzie nic nadzwyczajnego. Bo u nas 
już nadzwyczajny szafarz od wielu lat to 
robi, wszak nasz zakrystian, choć jezuita
-zakonnik, święceń kapłańskich nie ma, 
a co niedziela z jego rąk Pana Jezusa 
przyjmujemy...

Z łaski Pana Boga oraz z ustanowienia 
Kościoła niektórzy z nas mają możliwość 
dostąpienia zaszczytu służenia Bogu 
i ludziom jako nadzwyczajni szafarze 
Komunii Świętej. Wspierajmy ich - naj-
pierw w formacji - a później w służbie; 
módlmy się za nich, by mogli udźwignąć 
jej brzemię, które na siebie świadomie 
przyjmują. Wspierajmy ich życzliwym 
słowem i pomagajmy w podtrzymywa-
niu świętości życia. By ich jarzmo było 
słodkie, a brzemię - z pomocą Bożą i przy 
naszym drobnym udziale - lekkie.                 

Bogdan Szyszko

Nadzwyczajni szafarze Komunii św.
Kilka tygodni temu o. Jacek Maciaszek podjął decyzję, że chce, by w naszej parafii posługiwali nad-
zwyczajni szafarze Komunii Świętej. Na publiczny apel zgłosiło się kilka osób, które - po rozmowie 
z o. Proboszczem - rozpoczęły paromiesięczne przygotowanie na specjalnym kursie organizowanym 
przy Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej.

Na początku czerwca z rąk ks. bp. 
Andrzeja Siemieniewskiego, grupa mi-
nistrantów z archidiecezji wrocławskiej 
otrzymała mianowanie  na ceremonia-
rzy i lektorów Słowa Bożego. Uroczy-
stość wieńczyła ośmiomiesięczne  przy-
gotowania, które prowadził  diecezjalny 
duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza 
ks. Mirosław Dziegiński. 

Jako ojciec ministranta, który postano-
wił zostać lektorem, muszę stwierdzić, że 
wymagało to od przyszłych ceremoniarzy 
i lektorów (a czasami też i ich rodziców) 

pewnego wysiłku i dyscypliny, ponieważ 
spotkania odbywały się co tydzień w so-
boty rano. Widać jednak było, że zajęcia 
były dobrze prowadzone, bo syn uczęsz-
czał na nie ze sporym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem. Robił notatki, ćwiczył 
w domu dykcję, czytał na głos liturgicz-
ne czytania z bieżącego dnia. Poznał też 
wielu nowych kolegów, którzy podobnie 
jak on chcieli Panu Bogu służyć pełniej 
w trakcie Eucharystii. 

Lektor użycza swojego głosu, a Słowo, 
dzięki dobrym lektorom,  przemawia 

do nas, wiernych, i jest to Żywe Słowo 
Boże. Jeśli jesteśmy na nie otwarci - do-
tyka naszego serca. Bliższe poznanie tre-
ści Pisma Świętego jest lepszym pozna-
niem Jezusa Chrystusa.

Patrząc na to, co w życiu naszej ro-
dziny daje przynależność jednego z jej 
członków  do liturgicznej służby ołtarza 
mogę z całą odpowiedzialnością powie-
dzieć: drodzy rodzice i dziadkowie, na-
mawiajcie swoich synów i wnuków, aby 
zechcieli się sprawdzić jako ministranci 
- to kształtuje ducha i wzmacnia charak-
ter; a wy ich w tym dziele wspierajcie!

Jacek Kuczmarz

Okiem ojca
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Składamy serdeczne życzenia 
naszemu redakcyjnemu koledze 

Mariuszowi Bodynkowi 
z okazji zawarcia związku małżeńskiego 

z Anną Frankiewicz. 
Niech Pan Bóg  obdarza  
potrzebnymi łaskami,  

a Matka Boża otacza swoją opieką.

Szczęść Boże Młodej Parze!

Redakcja Głosu Pocieszenia

Kochana Mario.!
Zawsze życzymy Ci wszystkiego 

najlepszego, jednak 80. urodziny to 
szczególna okazja. Związana z refleksją 
i pamięcią tego, co się wydarzyło i osiąg-
nęło. Wdzięczności, a także życzeń na 
przyszłość i pamięci o tym, co nas łączy. 
W tym ważnym dniu i po nim, w nie-
dzielę 30 listopada, będziemy się mod-
lić na Mszy Świętej w intencji Twojej 
i Twojej rodziny, dziękować za przeszłość 
i prosić o dalsze błogosławieństwo.

Będziemy też wspominać lata naszej 
współpracy - radości i kłopoty, czasem 
trudne, czasem nawet groźne, ale zawsze 
wspólne i bliskie. Dla świadków tych wy-
darzeń jest to nasza pamięć, dla innych, 
młodszych - historia i słowa, które się 
często słyszy, gdy o niej mowa: „Pamię-
tam, mama mówiła, że wykarmiła mnie 
(nas) niemiecką milupą, czy mlekiem 
w proszku”. Takie słowa się słyszy i takie 
okoliczności pamięta… To jest motyw 
typowy dla wielu rozmów o stanie wo-
jennym, S(s)olidarności, pomocy...

I pomyśleć, że wszystko zaczęło się 
u nas z Twojej inicjatywy, od Ciebie, 
Pani Mario Heckt! 

Od tego czasu zmieniła się Polska, 
zmienił się Wrocław, a przede wszyst-
kim jego mieszkańcy. Język niemiecki 
słyszany na ulicach naszego miasta 
jest rzeczą zupełnie normalną, a przy-
bywający do miasta Niemcy witani 
są serdecznie. Słowo „Niemiec” nie 
oznacza już wroga, ale dobrego sąsia-
da. Młodzież chętnie uczy się języka 
niemieckiego i zawiera znajomości 
z przybyszami. Niszczone dawniej ślady 

niemieckiej przeszłości miasta odnawia 
się i podkreśla ich wartość. Starannie 
też (w miarę możliwości) odnawia się 
zabytki. Widoczne są starania o utrzy-
manie wytworzonego przez wieki stylu 
i charakteru miasta. Nawiązuje się do 
przeszłości bliskiej i odległej, do ludzi, 
którzy wnieśli swój znaczący wkład 
w rozwój nauki i kultury. Przywraca się 
historię tej ziemi i tego miasta. Wiel-
kość, głębię i charakter zmian najlepiej 
chyba wyraża, postawiony na terenie by-
łego cmentarza na Grabiszynku - w ob-
rębie naszej parafii - Pomnik Wspólnej 
Pamięci. Wyryto na nim słowa: 

„Pamięci wcześniejszych mieszkańców 
naszego miasta pogrzebanych na cmen-
tarzach, które dzisiaj już nie istnieją”.

To, że jest tak, jak jest, to nasza wspól-
na wielka radość, ale również i trochę 
nasz wspólny - ale przede wszystkim 
Twój, wkład, Twoja praca i starania.

Sto lat, sto lat, niech żyje Maria nam! 
A Pan Bóg niech darzy łaskami!

Przyjaciele z parafii św. Klemensa 
Dworzaka we Wrocławiu

Sto lat, sto lat, niech żyje Maria nam!
W marcu składaliśmy jubileuszowe życzenia p. Augustowi Wilhelmowi Hecktowi z naszej partner-
skiej wspólnoty parafialnej św. św. Ewaldów w Dortmundzie. 80. urodziny pod koniec listopada 
obchodzi również jego małżonka, p. Maria Heckt. Z tejże racji, do Szanownej Jubilatki, został wy-
stosowany okolicznościowy list od przyjaciół z naszej parafii (można go będzie podpisać po niedziel-
nych nabożeństwach w dwie niedziele listopada), którego treść przytaczamy poniżej.
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• PARAFIALNA AKADEMIA ROZMAITOŚCI • 

• z JezuiCKieGo podwÓrKa • z JezuiCKieGo podwÓrKa •

W naszym domu zakonnym ostatnio 
nic szczególnego się nie zdarzyło poza 
misjami świętymi, o których zapewne 
inni napiszą lepiej niż ja. Ale nawet ja – 
bardzo złośliwy staruszek – zauważyłem 
z radością, że bardzo wielu naszych pa-
rafian wzięło w nich udział, za co Panu 
Bogu niech będą wielkie dzięki. 

Niewiele też się wydarzyło w naszej 
Prowincji, chociaż warto przypomnieć 
o jednej nowości. Nasza Prowincja bo-

wiem na wniosek p. Urszuli Kontny, 
posiadającej prawa Założyciela, decyzją 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego nabyła prawa założyciela Górno-
śląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

im. Kardynała Augusta Hlonda w My-
słowicach. Dyrektorem i managerem 
GWSP mianowany został o. Wacław 
Królikowski. W przyszłości dołączą do 
niego inni współbracia. Ks. abp Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki, błogo-
sławi nowemu dziełu i naszej obecności 
na terenie Archidiecezji.

A do nowicjatu przyjęliśmy pięciu 
kandydatów: Sebastiana, Łukasza, 
Marka i aż dwóch Wojciechów – za-
pewne na cześć byłego naszego prowin-
cjała. Trzeba się nam gorąco za nich 
modlić, by w czasie nowicjatu napraw-
dę rozeznali swoje powołanie, nowicjat 
bowiem to odpowiedni czas na takie 
rozeznanie.

I jeszcze jedna wiadomość z naszej 
prowincji. W ostatnią sobotę września 
na Hali Łabowskiej w obecności około 
300 obecnych z całej Polski odprawiona 
została Msza Święta z okazji stulecia uro-
dzin i 65-lecia męczeńskiej śmierci dzia-
łacza antykomunistycznego, ks. Włady-
sława Gurgacza SJ. 

A w całym Towarzystwie Jezuso-
wym? Przede wszystkim dwusetlecie 
wskrzeszenia Towarzystwa Jezusowego 
po okresie kasaty. Moim zdaniem naj-
piękniej to ujął Ojciec Święty Franci-
szek w homilii, którą wygłosił w czasie 
Mszy Świętej koncelebrowanej w koś-
ciele Il Gesu  27 września tego roku: 
jezuici powinni być dumni z tego, że 
dane im było dokładnie to, z czego się 
chlubili Filipianie i za co ich wychwa-
lał święty Paweł: Wam bowiem z ła-
ski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko 
w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć 
(Flp 1, 29).

Ks. Jan Ożóg SJ

Barokowe kościoły 
i klasztory na Śląsku

W ramach Parafialnej Akademii Roz-
maitości w dniu 16 października 2014 
roku p. Franciszek Pieczka zabrał słu-
chaczy wykładu w podróż po baroko-
wych kościołach i klasztorach Śląska. 

Kościoły barokowe są budowlami, 
które cechuje m.in. dynamizm, boga-
ctwo dekoracji i szeroka nawa. Kryte 
są kolebkowym sklepieniem, a zamiast 
bocznych naw posiadają wiele kaplic, 
nad którymi górują okienne lunety.

Wirtualną podróż rozpoczęliśmy od 
pierwszej barokowej świątyni stolicy 
Dolnego Śląska - kościoła św. Anto-
niego przy obecnej ul. św. Antoniego 
we Wrocławiu, wzniesionego w latach 
1685-92.  We wnętrzu kościoła zacho-
wał się ołtarz i ambona z tego okresu 
oraz mające ponad 300 lat ławki.  Na 
szczególną uwagę zasługuje też obraz 
Michała Willmanna „Wizja św. Anto-
niego Padewskiego” i sporych rozmia-
rów „Droga Krzyżowa”.

Następnie „udaliśmy się” do kościoła 
Imienia Jezus, największej  i najpięk-
niejszej barokowej świątyni Wrocławia, 

wybudowanej przez jezuitów w latach 
1689-98. Jest to typowa dla architek-
tury jezuickiej jednonawowa budow-
la z dwoma rzędami kaplic bocznych. 
Świątynia ta posiada fasadę szczytową 
oraz dwie sygnaturki na wschodniej czę-
ści kościoła. Jej wnętrze robi imponujące 
wrażenie. Ściany i sklepienie są  pokryte 
iluzjonistycznymi freskami, centralny 
ukazuje ofiarowanie Chrystusa w Świą-
tyni jerozolimskiej. Monumentalny 

obraz w ołtarzu głównym przedstawia 
obrzezanie Jezusa.

Oprócz opowieści o katolickich koś-
ciołach m.in. Wrocławia, Legnickiego 
Pola, Legnicy, Henrykowa, Lubiąża, 
usłyszeliśmy też o surowszych w formie 
budowlach protestanckich, wzniesio-
nych po wojnie 30-letniej. 

Kościoły te zbudowano poza granicami 
miast, z materiałów nietrwałych - drew-
na i gliny, bez użycia gwoździ. Mimo to 
przetrwały do naszych czasów. Flagowy 
niejako dla tego typu budowli - Kościół 
Pokoju w Świdnicy wzniesiony w la-
tach 1652-54 posiada bogate barokowe 
wnętrze, empory sukienników, stolarzy, 
szklarzy i krawców, późnobarokową am-
bonę i stylowo zdobione organy. Drugą 
podobną świątynią jest Kościół Pokoju 
w Jaworze.

W trakcie wykładu usłyszeliśmy o 32 
barokowych kościołach i klasztorach 
wzniesionych na Śląsku, a mieszkając tu, 
niewątpliwie warto je poznać na żywo, 
do czego gorąco zachęcam.
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Gość z Ukrainy

 Uczestniczący w niedzielnej Mszy 
Świętej o godz. 9.00 mogli zauważyć 
wysoką zgrabną dziewczynę, która choć 
sama grekokatoliczka,  właśnie u nas 
spełniała swój niedzielny religijny obo-
wiązek. Aleksandra (a dla nas, po pro-
stu - Ola) swój zawodowy staż odbyła 
w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Grom-
kowskiego przy ul. Koszarowej, na od-
dziale pediatrycznym i jak wynika z wy-
stawionego przez dyrekcję zaświadczenia, 
aktywnie i z zaangażowaniem uczestni-
czyła we wszystkich proponowanych jej 
formach lekarskiej aktywności. 

Pobyt w Polsce grupy 15 stażystów (le-
karze, stomatolodzy, architekci, dzien-
nikarz i  przedszkolanka) nie ograniczał 
się jednak tylko do  stażu zawodowego. 
Oprócz kontaktu z codziennością przyj-
mujących ich otwarcie i gościnnie rodzin,  
Fundacja urozmaicała im pobyt różny-
mi atrakcjami. M.in. zorganizowano im 
wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę  
(grupę tworzyli katolicy, grekokatolicy 
i prawosławni), w trakcie dwudniowe-
go pobytu w Karkonoszach zwiedzili 
okolice Karpacza i Szklarskiej Poręby, 
Hutę Szkła w Harrachovie w pobliskich 

Czechach weszli też, nie korzystając 
z wyciągu, na Śnieżkę. Również opieku-
jące się nimi rodziny, w miarę wolnego 
czasu, zapoznawały ich z Wrocławiem 
czy też  zabierały na weekendowe wy-
jazdy poza miasto.  Nasi goście spotkali 
się m.in. z przewodniczącym Fundacji 
ks. bp.  A. Siemieniewskim, biskupem  
Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
ks. Ryszardem Boguszem i  biskupem 
Kościoła greckokatolickiego ks. Włodzi-
mierzem Juszczakiem oraz z prezyden-
tem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem, 
który wręczył im bilety do aquaparku 
i ogrodu zoologicznego. Stażyści zwie-
dzili ponadto Politechnikę i obejrzeli 
Panoramę Racławicką, a także, uczestni-
cząc w pieszej pielgrzymce z Wrocławia  
do św. Jadwigi, powitani zostali serdecz-
nie przez zgromadzonych w Trzebnicy 
współpątników.  Uczestnicy stażu z ko-
lei, zorganizowali dla podejmujących 
ich rodzin i zaproszonych gości, ubrani 
w pięknie wyszywane stroje regionalne, 
Dzień Kultury Kresowej, przygotowując 
liczne specjały kuchni ukraińskiej i umi-
lając wieczór wykonaniem pieśni, w tym 
tej najbardziej znanej obydwu narodom 
- o zielonej Ukrainie.  

Na zorganizowanym przez Fundację  
w przeddzień  wyjazdu wieczorze po-
żegnalnym  członkowie grupy wyrazili 
podziękowanie  za umożliwienie odby-
cia praktyk  i bezpośredniego udziału 
w życiu rodzin. 

Stażyści w trakcie pobytu, oprócz ko-
rzyści zawodowych wynikających z moż-
liwości porównania technik i procedur 
zawodowych oraz organizacji pracy, 
nawiązali wiele kontaktów, znajomości 
i przyjaźni. Szczególnie cenny był pobyt 
w polskich rodzinach, gdzie - zgodnie 
z życzeniem Fundacji - traktowani byli 
jak członkowie rodzin (np. „nasza Ola” 
miała swój zakres domowych obowiąz-
ków).  W domowych  rozmowach i dys-
kusjach  z naszym gościem nie uciekało 

się od problemów związanych z historią 
i relacjami  między naszymi narodami 
i co do jednego nie było wątpliwości, że 
nowe otwarcie może być budowane wy-
łącznie na prawdzie. 

Cel, jaki postawiła i realizuje od lat 
Fundacja św. Jadwigi, poprzez  umoż-
liwianie naszym młodym sąsiadom 
pobytu we Wrocławiu  dla poszerzenia 
nie tylko kwalifikacji zawodowych, ale 
również i wiedzy o naszym społeczeń-
stwie, a także jako forma spłaty dobra 
uzyskanego w swoim czasie z Dort-
mundu, niewątpliwie został spełniony. 
Jako środowisko, które w przeszłości 
korzystało  z pomocy niemieckiej części 
Fundacji, bądźmy otwarci na jej przy-
szłe inicjatywy.   

Rodzina Goszcząca

Od połowy września przez ponad cztery tygodnie, gościliśmy w naszej rodzinie młodą lekarkę ze Lwo-
wa. Jej pobyt u nas był konsekwencją apelu Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji  Współpracy Mię-
dzyparafialnej im. św. Jadwigi  o przyjęcie stażystów-absolwentów wyższych uczelni z Ukrainy. 

Gość w dom, Bóg w dom
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Święto Sportu  
i mini festyn osiedlowy
Tuż za parafialnym płotem, na terenie 

boiska Gimnazjum nr 6 w sobotę i nie-
dzielę 20 i 21 września zostały zorgani-
zowane dwie ciekawe imprezy dla dzieci 
i młodzieży, a i dorośli mogli coś dla sie-
bie też znaleźć. Podczas Święta Sportu 
można było m.in. zagrać w boule, przyj-
rzeć się treningom młodych piłkarzy czy 
spotkać z wrocławskimi sportowcami 
- absolwentami Gimnazjum nr 6. A na 
niedzielnym mini festynie - już o cha-
rakterze wybitnie rodzinnym - na od-
wiedzających czekały takie atrakcje jak 
strzelnica, dmuchany zamek, namiot 
z bajkami i ciekawe konkursy. No właś-
nie, trochę czekały, bo wobec mnogości 
imprez dziejących się w tym czasie we 
Wrocławiu i niezbyt szerokiej reklamy, 
na obu imprezach uczestników było tro-
chę mało. Ale ci, którzy przyszli, byli za-
dowoleni. I to dla nich były te festyny!

Wrocławski Budżet  
Obywatelski  

- rozstrzygnięcie konkursu
7 października rozstrzygnięte zosta-

ło głosowanie na projekty wrocławian, 
które zostaną zrealizowane za gminne 
pieniądze w ramach Wrocławskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Realizacji docze-
kają się m.in. projekty z naszego osiedla 
i bezpośrednio doń przylegające, za któ-
rymi tak mocno lobbowały dzieci i mło-
dzież, ale też nauczyciele, dyrekcja i ro-
dzice z okolicznych placówek szkolnych, 
a także mieszkańcy i Rada Osiedla. 

Realizowane będą: modernizacja 
bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 
przy al. Pracy 24 (w skład kompleksu 
wejdzie boisko wielofunkcyjne o wy-
miarach 20x50 m, 2 boiska ze sztuczną 
i naturalną murawą o wymiarach 25x50 

m, bieżnia o długości 100 m, skocznia 
do skoku w dal oraz bulodrom),  Park 
Wspólnotowy „Ślężański Mamut”, 
mający być przyjazną przestrzenią dla 
aktywnego wypoczynku, kultury i edu-
kacji uczestniczącej, współtworzoną 
przez użytkowników (tuż za rzeką Ślę-
zą), modernizacja Górki Pafawag mię-
dzy al. Hallera i ul. Kruczą, plac zabaw 
sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 109, ale też re-
mont chodników przy al. Pracy (co już 
jest realizowane). 

Uwaga oszuści!
Podczas Mszy św. 12 października 

został odczytany komunikat Komendy 
Miejskiej Policji we Wrocławiu ostrzega-
jący przed oszustwami i kradzieżami do-
konywanymi na szkodę osób starszych. 

Przestępcy wykorzystują dobre ser-
ce, ufność i gościnność swoich ofiar, 
podając się już nie tylko za członków 
rodziny, proszących o wsparcie finan-
sowe, ale także za pracowników róż-
nych instytucji: takich jak: PCK, opie-
ka społeczna, ZUS, gazownia, zakład 
energetyczny. Pojawiają się jako fał-
szywi listonosze, inkasenci, sprzedaw-
cy różnego rodzaju towarów, a nawet 
funkcjonariusze policji. Wykorzystując 
nieuwagę, kradną rzeczy pozostawione 
bez odpowiedniego nadzoru. Nierzad-
ko pozbawiają swoje ofiary oszczędności 
całego życia. Ich wyjątkowa uprzejmość 
sprawia, że łatwo wzbudzają zaufanie.  
W związku z tym Policja przestrzega 
przed wpuszczaniem do domów, miesz-
kań lub nawet na teren ogródków ob-
cych osób i uczula, by zamykać drzwi do 
klatek schodowych czy piwnic. Zachęca 
też, by zawsze potwierdzać telefonicznie 
w odpowiedniej instytucji wizytę kon-
kretnego pracownika, a o ewentualnych 
podejrzeniach natychmiast powiadamiać 
jej jednostki pod numerem alarmowym 
112 lub 997. Prosi również o zachowa-
nie czujności w przypadku próśb telefo-
nicznych o wysłanie przekazów pienięż-
nych poza granice Polski. Policja uczula 
też, by ostrzeżenie o zagrożeniach, swo-
im rodzicom lub dziadkom przekazali 
członkowie ich rodzin – dzieci i wnuki, 
zapewniając, iż w przypadku jakichkol-
wiek podejrzeń mogą się do nich zwró-
cić o pomoc.

Ważne szczegóły
Dla niektórych parafian ważne są 

szczegóły, na które większość z nas pra-
wie w ogóle nie zwraca uwagi. Oto bo-
wiem figura Pana Jezusa wiszącego na 
krzyżu w holu kościoła doczekała się fa-
chowo i artystycznie wykonanych gwoź-
dzi, na które zamieniono tymczasowo 
ją mocujące nowoczesne wkręty z łbem 
krzyżykowym. Ot, mała rzecz, a cieszy. 
I wygląda tak, jak powinno. A wyko-
nane zostało przez pewne małżeństwo, 
dla którego wygląd miejsca, o którym 
mówią: „mój kościół” ma znaczenie... 
Dziękujemy!

Misyjne krzyże (i daty)
Jeśli już o odnawianiu mowa, to jak 

nowy wygląda też misyjny krzyż przed 
kościołem (jeden z dwóch), który reno-
wacji poddał nasz konserwator, Pan Ste-
fan (odnowiona została też przezeń tab-
lica z nekrologami). Niestety, z powodu 
wyżej wspomnianej dwoistości, nawet 
misyjni rekolekcjoniści nie wspominali 
o misjach parafialnych, które odbyły się 
w roku 2000 (data ta widnieje na drugim 
krucyfiksie). Dla porządku chyba jed-
nak należałoby pomiędzy 1994 i 2014 
rokiem na odnowionym krzyżu misyj-
nym umieścić pominiętą datę, a to, co 
widnieje na drugim krzyżu, niech pozo-
stanie pamiątką szczególnego charakteru 
jubileuszowego roku przejścia tysiącleci. 
Na pewno się nie pogryzie, a będzie wia-
domo, co i kiedy.

bs 
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Niech nie zaginą!
Pewnej październikowej niedzieli 
podczas mszy miejsce obok mnie za-
jął starszy pan. Kiedy liturgia dotarła 
do momentu przekazywania znaku 
pokoju, obrócił się w moją stronę. 
Poczekał, aż ja zwrócę się w jego 
stronę. Spojrzał na mnie pogodnie, 
po czym elegancko mi się skłonił, wy-
powiadając słowa: „Pokój z tobą”. 
Co sprawiło, że oprócz „pokojowe-
go błogosławieństwa”, został prze-
ze mnie obdarzony szczerym i słusz-
nych rozmiarów uśmiechem.
W sumie niewiele. Nie było nawet 
uścisku ręki. A jednak! Bo niby takie 
nic, a jakoś milej, weselej i cieplej na 
sercu. Niestety, potem refleksja: Dla-
czego nie wszyscy? 
Jak by to było cudnie, gdybyśmy 
ten znak pokoju właśnie tak sobie 
przekazywali. Z takim naturalnym 
szacunkiem, ale i niezaprzeczalną, 
spontaniczną radością wywołaną 
obecnością innego człowieka obok 
nas. 
Nie od dziś wiadomo, że damy i dżen-
telmeni to ginący gatunek. Ale w koń-
cu wielu ludzi sądzi również, że bycie 
wierzącym i praktykującym chrześ-
cijaninem (w Polsce katolikiem) to 
też już niemodne. Skoro zatem stać 
nas na staroświeckie chodzenie do 
kościoła, dokładajmy wszelkich sta-
rań, aby równie niepopularna, za to 
w najlepszym wydaniu oprawa do-
brych manier nie zaginęła.

Redaktor NN

Przychodząc do naszej biblioteki 
z przyjemnością patrzę na wyłożone na 
biurku, proponowane w sposób szcze-
gólny, książki. I pożyczam, bo przycią-
gają tematem jaki poruszają, albo zacie-
kawiają autorem – już znanym z innych 
publikacji. Serdecznie i Wam polecam 
bliższy kontakt z trzema z nich.

Francesca Ambroget-
ti, Sergio Rubin
JEZUITA. PAPIEŻ 
FRANCISZEK.
Wywiad rzeka 
z Jorge Bergolio
Dom Wydawniczy 
RAFAEL

Nasz papież Franciszek ciągle nas za-
chwyca i wzrusza. Promieniuje miłością 
i prostotą. I myślę, że jeszcze nie dosyć 
mamy opowieści o nim. Książka, któ-
rą znalazłam na półce naszej parafial-
nej biblioteki, to wywiad rzeka z Jorge 
Bergolio – „Jezuita. Papież Franciszek”. 
Na pytania dotyczące jego życia, od naj-
młodszych lat, odpowiada jeszcze kar-
dynał Buenos Aires. Wyłania się z tej 
rozmowy obraz człowieka wrażliwego, 
a jednocześnie stanowczego i cechujące-
go się wielką pokorą i miłością do każde-
go człowieka. Serdecznie polecam.

Joachim Badeni, 
Alina Petrowa 
-Wasilewicz
PROSTA  
MODLITWA
Wydawnictwo M

Ostatnio lubię czy-
tać książki-wywiady 
z ciekawymi ludźmi. 

Są dla mnie prawdziwsze i głębsze, po-
kazują duży fragment prawdziwej histo-
rii człowieka, który przecież zechciał się 
nią z nami podzielić.

Wielką i bardzo ciekawą postacią 
był zmarły w marcu 2010 roku polski 
prezbiter rzymskokatolicki, dominika-
nin, mistyk, duszpasterz akademicki, 
rekolekcjonista. Syn dyplomaty, radcy 
poselstwa austriackiego w Belgii hrabie-
go Ludwika Badeniego i Szwedki Alicji 
z domu Ancarcrona, autor wielu ksią-
żek. Piękna rozmowa o modlitwie, która 
została zainicjowana przez ojca Joachi-
ma. „Wystarczy stanąć przed Bogiem… 
A On zdecyduje, co dalej. Tak niewiele 
potrzeba, żeby otrzymać wszystko”.

William J. 
O’Malley SJ
EFEKT WOW
Wskrzesić wiarę
Wydawnictwo WAM

„Wychowywałem 
się w wierze kato-
lickiej – co tydzień 
chodziłem do koś-

cioła i przyjmowałem sakramenty. Tak 
naprawdę nic mnie to wszystko nie ob-
chodziło” (Sting).

Myśląc o swoim dzieciństwie i eduka-
cji religijnej dochodzę do wniosku, że 
kształt i siłę  swojej wiary zawdzięczam 
świetnym, mądrym i żarliwym księżom, 
których postawił Bóg na mojej drodze. 
Pokazali mi sens i piękno tego daru 
i ośmielam się twierdzić, że dlatego wie-
rzę do dzisiaj i moja wiara dojrzewa cią-
gle razem ze mną. Przetrwała czasy bun-
tu, młodości chmurnej i durnej i jest. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
gdyby nie taka  była wola Najwyższego, 
to zrezygnowałabym z niej – bo trudna, 
bo coraz bardziej ośmieszana, nieżycio-
wa. Dzisiaj mam świadomość wybrania, 
obdarowania czymś niezwykłym i wy-
jątkowym i łatwiej mi dzięki temu prze-
dzierać się przez życie. 

Nie wszyscy mieli takie szczęście jak 
ja. Dużo błędów popełniono w eduka-
cji religijnej. Wyprowadzono religię ze 
świątyń, ale nie zbliżono jej do życia, 
jest osobna. Stała się drętwym opowia-
daniem o odległym od naszych codzien-
nych problemów Bogu, który pewnie 
w ogóle nami się nie interesuje. Ogra-
nicza przy tym naszą wolność i jest zu-
pełnie bezużyteczna. Takie opinie słyszę 
dzisiaj od młodych. Jednocześnie szuka-
ją rozpaczliwie sensu życia i właśnie dla 
nich jest ta książka.   

        Barbara Ćwik
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Daleka droga twa
Za dalą jest inna dal
Choć nie ma kresu, dobrze wiesz
Że droga ta prowadzi gdzieś ...

Jonasz Kofta

Babiak Marek (*17-04-1965+26-07-2014) 49 l;
Bąk Jan (*24-06-1946+3-02-2014) 68 l;
Bernadzikowska Aniela (*19-10-1945+23-09-2014) 69 l;
Blass Krzysztof Ludwik (*17-01-1928+1-11-2013) 85 l;
Błaśkiewicz Józef (*20-11-1925+14-12-2013) 88 l;
Borowicz Stanisław (*28-06-1932+8-02-2014) 82 l;
Borowska Helena (*6-02-1927+21-09-2014) 87 l;
Bułat Wanda (*20-03-1938+30-03-2014) 75 l;
Ciulik Janusz Maciej (*27-12-1954+23-05-2014) 60 l;
Ciupek Zofia Anna (*16-12-1934+1-01-2014) 80 l;
Czarnocka Stanisława (*14-11-1941+22-04-2014) 73 l;
Czepil Maria (*15-04-1930+14-11-2013) 83 l;
Czupkiewicz Adam (*23-12-1929+22-01-2014) 85 l;
Czyżewska Maria (*4-07-1937+18-08-2014) 77 l;
Dąbrowska Krystyna Bożena (*7-05-1954+31-12-2013) 59 l;
Długołęcka Zofia (*23-01-1932+19-07-2014) 82 l;
Dobrzańska Zofia (*23-05-1922+29-03-2014) 92 l;
Domagała Janusz Leszek (*10-01-1936+9-09-2014) 78 l;
Drewniak Stanisław (*6-05-1930+12-02-2014) 84 l;
Dzierżak Mirosław Jan (*1-03-1957+3-07-2014) 57 l;
Faryna Stanisław (*18-12-1929+14-12-2013) 84 l;
Froń Czesława (*1-05-1936+16-11-2013) 77l ;
Gawlikowska Danuta Jarosława (*18-08-1926+12-08-2014) 88 l;
Gągalski Bolesław (* 8-12-1922+8-09-2014) 92 l;
Geissler Edward Tadeusz (*3-11-1928+27-02-2014) 86 l;
Gliwny Eugeniusz (*22-07-1947+3-08-2014) 67 l;
Godlewski Wiesław Kazimierz (*25-07-1934+5-04-2014) 80 l;
Gołaj Henryk Stanisław (*10-111927+17-07-2014) 87 l;
Gos Czesław (*1-01-1929+12-04-2014) 85 l;
Górski Kazimierz (*18-02-1936+5-01-2014) 78 l;
Grajewski Tadeusz (*17-08-1924+26-11-2013) 89 l;
Heryszek Antoni (*8-06-1920+2-08-2014) 94 l;
Huk Marianna (*1-09-1926+20-01-2014) 88 l;
Janas Zdzisław (*24-04-1950+31-03-2014) 64 l;
Janaś Marek Czesław (*8-08-1967+30-01-2014) 47 l;
Janik Janusz (*25-04-1946+29-08-2014) 68 l;
Jarzębowska Władysława (*14-07-1943+4-01-2014) 71 l;
Jarzyński Roman Stanisław (*5-02-1946+16-04-2014) 68 l;
Jasiewicz Bogdan (*20-08-1946+30-09-2014) 68 l;
Jasiewicz Irena Adamina (*18-02-1937+13-06-2014) 77 l;
Józefowicz Tadeusz (*5-03-1926+30-09-2014) 88 l;
Jurkanis Janusz (*19-06-1932+25-10-2013) 81 l;
Kaczan Kazimierz (*6-01-1933+22-07-2014) 81 l;
Kaczmarek Jan Stanisław (*13-08-1938+25-04-2014) 76 l;
Kardasz Zdzisław (*30-05-1930+10-12-2013) 83 l;
Karwacka Irena Stefania (*31-05-1944+16-06-2014) 70 l;
Kędzia Henryk (*3-02-1930+24-05-2014) 84 l;
Kiełb Marcin (*10-11-1931+24-07-2014) 83 l;
Kisielewski Leonard (* 6-11-1930+19-02-2014) 84 l;
Kołodziej Joanna Maria (*2-02-1967+16-08-2014) 47 l;
Komosa Melania Elżbieta (*8-07-1928+11-07-2014) 86 l;

Kozłowska Teofila (*3-01-1940+5-05-2014) 74 l;
Kozubal Elżbieta Danuta (*18-04-1949+26-11-2013) 64 l;
Kubicki Józef (*25-04-1927+21-05-2014) 87 l;
Kuc Barbara (*9-07-1934+28-10-2013) 79 l;
Kulczycki Zbigniew Józef (*17-10-1933+26-07-2014) 81 l;
Kulczyńska Jadwiga (*29-07-1942+8-02-2014) 72 l;
Kuras Luba (*26-10-1931+21-06-2014) 83 l;
Łaski Andrzej (*24-11-1933+9-12-2013) 80 l;
Makowski Zdzisław Andrzej (*13-11-1928+19-08-2014) 86 l;
Maliszewska Maria (*14-07-1916+30-04-2014) 98 l;
Marchewicz Anna Seweryna (*23-04-1937+17-02-2014) 77 l;
Maria Drath (*1-02-1971+22-03-2014) 43 l;
Materek Ignacy (*9-09-1920+7-02-2014) 94;
Mikołajczyk Barbara Jadwiga (*20-10-1946+13-12-2013) 67 l;
Mizera Józefa Franciszka (*28-05-1950+2-01-2014) 64 l;
Mruk Marianna (*6-03-1919+26-07-2014) 95 l;
Mularczyk Józefa (*18-03-1947+25-06-2014) 67 l;
Mycek Krystyna (*23-09-1951+30-04-2014) 63 l;
Nałęcz Halina (*26-03-1930+15-03-2014) 84 l;
Nawrocka Kazimiera (*16-12-1932+30-01-2014) 82 l;
Nieckarz Zbigniew (*7-04-1961+23-12-2013) 52 l;
Nowicka Krystyna Józefa (*22-12-1953+8-10-2014) 61 l;
Ochota Ewa Maria (*11-12-1927+8-08-2014) 87 l;
Ogryzek Zenon (*26-02-1950+28-07-2014) 64 l;
Olek Marianna Krystyna (*26-09-1936+29-12-2013) 89 l;
Pałka Józefa Teresa (*16-03-1933+21-12-2013) 80 l;
Pieracka Aleksandra Barbara (*22-04-1926+28-08-2014) 88 l;
Piwowar Stanisław (*6-05-1929+11-04-2014) 85 l;
Pokutycka Pelagia (*3-03-1920+3-04-2014) 94 l;
Porada Romana Ludmiła (*22-02-1933+10-07-2014) 81 l;
Ptaszyńska Benigna Helena (*12-01-1920 +9-02-2014) 94 l;
Pulnik Stefania (*1-10-1931+26-08-2014) 83 l;
Puła Roman (*3-01-1924+4-01-2014) 90 l;
Reptowski Józef (*1-02-1948+22-07-2014) 66 l;
Rogala Stanisław Jan (*21-11-1936+11-12-2013) 77 l;
Ruszała Mariusz (*31-07-1960+23-05-2014) 54 l;
Rybczyńska Romualda (*5-09-1947+3-02-2014) 67 l;
Ryszkiewicz Hanna Teresa (*6-07-1931+3-02-2014) 83 l;
Sadowski Krzysztof Zbigniew (*17-06-1954+26-11-2013) 59 l;
Samborski Władysław (*19-08-1931+15-02-2014) 83 l;
Sierosławska Teodozja Janina (*9-08-1923+14-05-2014) 91 
l; Skibniewski Eugeniusz (*1-04-1923 +3-03-2014) 91 l;
Skrzypek Tadeusz (*10-09-1932+19-02-2014) 82 l;
Smardzewski Wacław (*26-09-1929+16-03-2014) 85 l;
Smolińska Janina (*25-06-1927+4-10-2014) 87 l;
Sobczak Janina (*13-09-1926+26-12-2013) 84 l;
Sobczak Zbigniew Franciszek (*21-09-1939+2-07-2014) 75 l;
Sobków Michał (*3-11-1927+8-01-2014) 87 l;
Sporna Franciszek (*6-10-1920+9-09-2014) 94 l;
Stachowiak Zygmunt (*27-01-1939+12-10-2014) 75 l;
Stanecki Władysław Marian (*25-03-1938+27-03-2014) 76 l;

Z naszej Wspólnoty      odeszli do Pana
od 26-10-2013
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Stawny Leszek Jerzy (*4-08-1955+28-09-2014) 59 l;
Stopiński Ryszard  (*29-10-1939+11-09-2014) 75 l;
Strączek Jan (*15-02-1935+21-04-2014) 79 l;
Subotkiewicz Longina (*25-03-1926+25-09-2014) 88 l;
Szarek Lesław Hilary (*19-11-1948+14-02-2014) 66 l;
Szulecka Stefania Walentyna (*27-03-1930+2-04-2014) 84 l;
Śmiechowcz Ryszard Edward (*22-11-1935+7-08-2014) 79 l;
Śniegocki Andrzej Jakub (*19-08-1956+20-07-2014) 58 l;
Śródecki Artur Piotr (*5-05-1967+8-04-2014) 47 l;
Świeściak Maria (*21-08-1933+26-11-2013) 80 l;
Talkowski Kazimierz Stanisław (*15-07-1922+30-07-2014) 92 l;
Tokarska Helena (*3-05-1925+21-04-2014) 89 l;
Tomala Stanisława Stefania (*2-03-1934+3-08-2014) 80 l;
Traczuk Euzebia (*16-09-1924+10-01-2014) 90 l;
Turowska Marianna (*2-08-1936+23-07-2014) 78 l;
Uliasz  Józef (*13-05-1946+27-01-2014) 68 l;
Wasyl Stanisław (*7-12-1929+22-04-2014) 85 l;
Watras Grażyna (*22-12-1949+17-04-2014) 65 l;
Więcaszek Henryk (*14-05-1938+1-10-2014) 76 l;
Wilczyński Ryszard Bogumił (*14-02-1941+8-08-2014) 73 l;
Wiśniewska Czesława Stanisława (*16-04-1924 
+14-06-2014) 90 l;
Wołoszyn Irmgard Stefania Maria (*1-10-1923 
 +14-10-2014) 91 l;
Wysocka Irena (*21-05-1939+8-12-2013) 74 l;
Zachar Urszula Elżbieta (*29-08-1959+2-01-2014) 55 l;
Zagar Leszek Marian (*11-02-1963+16-05-2014) 51 l;
Zalewska Adela Bronisława (*30-11-1923+7-01-2014) 91 l;
Zalewska Maria Grażyna (*17-04-1951+23-03-2014) 63 l;
Zawisza-Jarecka Irena Róża (*30-08-1918+18-09-2014) 96 l;
Zembrowska Anna Janina (*1-09-1928+9-02-2014) 86 l;
Zembrzycka Kazimiera (*24-05-1930+18-12-2013) 83 l;
Żuk Ryszard (*10-12-1939+22-07-2014) 75 l;
 

Razem: 133 osoby   

Kobiet: 65 (49%)  
Mężczyzn: 68 (51%)

Grupy wiekowe:

Do 40 roku życia - 0 (0%)
Od 41 do 60 roku życia - 15 osób (11%)
Od 61do 80 roku życia - 52 osoby (39%)
Po 80 roku życia - 66 osób (50%)

Z naszej Wspólnoty      odeszli do Pana
do 26-10-2014

Idę ku Tobie

Idę ku Tobie... a myśl mię wyprzedza, 
Lecąc wśród mgławic jak spragniona 

kania.
I chociaż nie wiem Twojego nazwania: 
Czy imię Twoje Spokojność czy Wiedza –  

Idę ku Tobie... Choć mgły nie rozrzedza 
Wzrok, ni przede mną drogi nie 

odsłania,
Choć mię strach ziębi i bojaźń zbłąkania, 
Gdy mi ostatnia we mgle ginie miedza – 
  
Idę ku Tobie... Z zapałem pielgrzyma, 
Z ufnością dziecka idę wśród padołu, 
Ze mną tęsknica i smutek pospołu... 
  
I nie wiem, kędy droga się zatrzyma: 
Czy tu na ziemi, na słońcu, czy 

w niebie –
Idę i szukam, jakbym szukał siebie...

Władysław Orkan
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„Głos Pocieszenia” – pismo parafii św. Klemensa Marii Dworzaka
 e-mail: glospocieszenia@tlen.pl, tel. kontaktowy: 601 892 763

Chrzty po 24-08-2014 do 26-10-2014
Eryk Andrzej Gilewski; Maja Julia Staroń; Lena Teresa Mrugała; Laura Józefina Sulima;  

Ewa Marta Drozdowska; Antonina Anna Jelonek; Antoni Czesław Piechocki; Adrian Andrzej Stachurski; 
Adam Łukasz Kudła; Hanna Lidia Niwińska; Jeremi Antoni Stawiany; Kinga Ewa Niedźwiecka;  

Maja Teresa Szymkiewicz; Celina Kapica; Marcel Leon Kuczborski; Greta Maria Kopacz;  
Filip Moczydłowski; Tymon Ambroziak; 

Śluby po 7-09-2014 do 26-10-2014
Elżbieta Justyna Lekka – Piotr Markowski (20-09-2014)

Izabela Tomczyszyn – Adam Stefan Jasiewicz (11-10-2014)

Pogrzeby po 8-09-2014 do 26-10-2014
Janusz Leszek Domagała (*10-01-1936+9-09-2014); Franciszek Sporna (*6-10-1920+9-09-2014);  

Ryszard Stopiński (*29-10-1939+11-09-2014); Irena Róża Zawisza-Jarecka (*30-08-1918+18-09-2014);  
Helena Borowska (*6-02-1927+21-09-2014); Longina Subotkiewicz (*25-03-1926+25-09-2014);  

Aniela Bernadzikowska (*19-10-1945+23-09-2014); Leszek Jerzy Stawny (*4-08-1955+28-09-2014);  
Henryk Więcaszek (*14-05-1938+1-10-2014); Bogdan Jasiewicz (*20-08-1946+30-09-2014);  
Tadeusz Józefowicz (*5-03-1926+30-09-2014); Janina Smolińska (*25-06-1927+4-10-2014);  

Krystyna Józefa Nowicka (*22-12-1953+8-10-2014); Zygmunt Stachowiak (*27-01-1939+12-10-2014); 
Irmgard Stefania Maria Wołoszyn (*1-10-1923 +14-10-2014)
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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.

INFORMATOR DUSZPASTERSKI PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

53–232 Wrocław, al. Pracy 26, 
tel. 71 360 10 18, 797 907 703,  www.dworzak.jezuici.pl

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 So-
lidarności);
- do kawiarenki parafialnej (niedziele 8.30-13.30);
- na cichą, prywatną, Adorację Najświętszego Sakramentu 
w 1. 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 za-
praszamy 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 – wtor-
ki 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.
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K a le n d a r iu m  w r zesie ń  -  list o pa d  201 4
ciąg dalszy ze strony 2

(ekspozycja była pokazywana już w kil-
kunastu miastach Polski; jej prezen-
tacja jest związana z obchodami Dnia 
Polskiego Państwa Podziemnego, któ-
ry przypada 27 września). Ekspozycję 
z biogramami dowódców oraz działaczy 
Polskiego Państwa Podziemnego, ale też 
aktualnymi fotografiami żyjących człon-
ków Armii Krajowej z okręgu dolnoślą-
skiego oraz skrótowo pokazaną historią 
Powstania Warszawskiego przygotował 
Instytut Pamięci Narodowej.

16 października, czwartek
i O godz. 18.45 w Izbie Pamięci Soli-
darności odbyło się pierwsze powakacyj-
ne spotkanie Parafialnej Akademii Roz-
maitości. Mgr Michał Pieczka mówił nt. 
barokowych kościołów i klasztorów na 
Śląsku. 

19 października, niedziela
i Po Mszach św. członkowie Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy i Akcji Katolickiej 
przeprowadzili zbiórkę do puszek na 
fundusz stypendialny „Dzieła Nowego 
Tysiąclecia”. Zebrano 4900 zł.

i W 30. rocznicę męczeńskiej śmierci 
na półpiętrze kościoła wystawione zosta-
ło popiersie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
i Delegacja naszego Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy wzięła udział w Warszawie 
w uroczystościach upamiętniających 30. 
rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. 

20-30 października 
i Odbył się kolejny już w naszej parafii 
kurs katechezy przedmałżeńskiej. Przez 
dwa tygodnie nauki głoszone były w Iz-
bie Pamięci Solidarności od poniedział-
ku do czwartku o godz. 19.00.

23 października, czwartek
i O godz. 18.45 w kawiarence odbyło 
się spotkanie Rady Parafialnej. 

26 października, niedziela
i Podczas wszystkich Mszy św. człon-
kowie neokatechumenatu zapraszali na 
cykl 15 katechez dla dorosłych i mło-
dzieży, które w poniedziałki i czwartki 
o godz. 20.00 od 27 października będą 
głosiły przez osoby świeckie wraz z księ-
dzem Tadeuszem Mólem. 

28 października, wtorek
We wspomnienie św. Judy Tadeusza 
imieniny obchodził o. Tadeusz Mól SJ, 
za którego w sposób szczególny mod-
liliśmy się podczas Mszy św. o godz. 
18.00.

Listopad

i Msze św. za zmarłych poleconych 
w wypominkach są odprawiane w po-
niedziałki i piątki o godz. 18.00.

2 listopada, Dzień Zaduszny
i Podczas Mszy św. modliliśmy się 
w intencji wszystkich wiernych zmar-
łych. Choć to niedziela, nabożeństwa 
miały charakter żałobny, co szczegól-
nie podkreślał fioletowy kolor ornatów 
celebransów i nasz organista, p. An-
drzej Garbarek, przejmująco wykonu-
jąc utwory, słyszane przez wielu jedynie 
przy okazji liturgii pogrzebowych.

i Od 10 listopada ruszają w naszej 
parafii nieodpłatne dyżury pedagoga-
terapeuty, jako wsparcie psychopeda-
gogiczne dla dzieci, młodzieży i stu-

dentów. Pomoc indywidualna będzie 
miała charakter diagnostyczno-tera-
peutyczny, z wykorzystaniem metod 
terapii poznawczo-behawioralnej. Za-
interesowanych zapraszamy do salki 
obok kancelarii parafialnej w każdy 
poniedziałek, począwszy od 10 listo-
pada o godz. 18.00. Dyżury pełni Pani 
Pedagog z 12-letnim doświadczeniem 
w pracy z młodzieżą.

Ogłoszenia
Chór zaprasza

Zapraszamy do wspólnego śpiewania 
w naszym parafialnym chórze Vox Cle-
mens. Próby w każdy wtorek o godz. 
20.00 i każdy piątek o godz. 18.00 
w salce domu katechetycznego. Znajo-
mość nut nie jest konieczna.

90-lecie parafii
W przyszłym roku minie 90 lat od 

powstania naszej parafii i 70 lat odkąd 
posługują w niej Ojcowie Jezuici. Pla-
nujemy uczcić te rocznice i wszystkich, 
którzy budowali naszą Wspólnotę. Dla-
tego apelujemy do osób, które dyspo-
nują jakimikolwiek materiałami z prze-
szłości, szczególnie tej najdawniejszej 
- związanymi z parafią i posługującymi 
w niej duszpasterzami, o ich udostęp-
nienie. Materiały powyższe prosimy 
przynosić do kancelarii parafialnej.  Po 
skopiowaniu zostaną zwrócone właś-
cicielom (dlatego prosimy dołączyć do 
nich dane kontaktowe). O pamiątkach, 
których właściciele nie mogą sami przy-
nieść do kościoła można również poin-
formować redakcję „Głosu Pocieszenia” 
pod numerem telefonu 601892763 
– postaramy się do Państwa dotrzeć. 
Z góry dziękujemy!
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Fot. Bogdan Szyszko, Jan Głąba
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