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Luty

19-22 lutego
q Zostało pomalowane prezbiterium. 
W czasie prac malarskich nabożeństwa 
odbywały się w dolnym kościele.

Już po pomalowaniu o. Proboszcz, 
dziękując za dotychczasowe ofiary, po-
prosił o dodatkowe 10 zł na tacę remon-
tową w II niedzielę miesiąca.

21 lutego, czwartek
q O. Jacek Siepsiak SJ, w ramach Para-
fialnej Akademii Rozmaitości, wygłosił 
w sali św. Stanisława Kostki prelekcję na 
temat duchowości jezuickiej i jej wpły-
wu na kulturę.

24 lutego, niedziela
q Ukazał się wielkopostny numer Głosu 
Pocieszenia z konkursem jubileuszowym 
na 25-lecie pisma.

q Akcja Katolicka przeprowadziła zbiór-
kę do puszek, na inwestycje w krajach 
misyjnych i dożywianie głodujących pod 
hasłem „Pomagaj misjonarzom w roku 
wiary”. Zebrano 5091 zł.

25 lutego-7 marca
q Odbył się pierwszy w tym roku w na-
szej parafii kurs przedmałżeński.

Marzec

2-3 marca
q W ramach peregrynacji wielkopiąt-
kowego krzyża Jana Pawła II w archi-
diecezji wrocławskiej, w sobotę o godz. 
18.00 przyjęliśmy relikwię z parafii św. 
Elżbiety, czuwaliśmy przy niej, adoru-
jąc Ukrzyżowanego przez całą niedzielę, 
i przekazaliśmy ją, po błogosławieństwie 
krzyżem, do parafii św. Karola Borome-
usza.

8 marca, piątek
q Z okazji Dnia Kobiet, po wieczornej 
Mszy św. panie mogły otrzymać przy 
wyjściu z kościoła obrazek Matki Bożej 
Częstochowskiej.

8-10 marca
q Rekolekcje dla dzieci poprowadziła 
w tym roku młodzież z naszego Magisu. 

Dzieci spotykały się podczas nabożeństw 
drogi krzyżowej w piątek (i tuż po nim), 

oraz w sobotnie i niedzielne przedpołu-
dnie – w kościele i w domu parafialnym. 
Dla dorosłych przygotowano specjalną 
salę, gdzie mogli poczekać na swoje po-
ciechy.

10 marca, niedziela
q Ojciec Andrzej Pełka SJ 10 marca, 
podczas Mszy św. o godz. 10.30 w dol-
nym kościele, przyjął do grona Litur-
gicznej Służby Ołtarza pięciu chłopców.

10-13 marca
q Wielkopostne rekolekcje parafialne 
dla dorosłych, pod hasłem: „W ranach 
swoich ukryj mnie” – rekolekcje o zra-
nionym człowieku i nadziei pokładanej 
w Bogu, poprowadził jezuita z Warsza-
wy, o. Jarosław Kuffel. Nauki głoszone 
były podczas wszystkich niedzielnych 
Mszy św. oraz od poniedziałku do środy, 
podczas Mszy św. o godz. 8.00, 18.00 
i 19.30.

13 marca, środa
q Na 266. następcę św. Piotra Apostoła, 
biskupa Rzymu, zwierzchnika Kościoła 
katolickiego, został wybrany argentyński 
kardynał Jorge Mario Bargoglio, jezuita. 
Nowy papież przyjął imię Franciszek.

17 marca, niedziela
q W holu kościoła można było nabyć 
paschaliki, czyli świece „Caritasu” na 
świąteczny stół, z których dochód prze-
znaczony jest na wsparcie osób potrze-
bujących z naszej diecezji.
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W numerze:
Pan Jezus zmartwychwstał! 
Naprawdę!
Przebudzenie
1% z serca
W ranach swoich ukryj mnie
Królowa Śniegu
O totalitarnym „uśmierceniu” 
Boga ...
Krzyż - połowa prawdy
Adoracja krzyża Jana Pawła II 
Wojownicy Światła
Strony rozrywkowe
Mocny człowiek na Watykanie
Radość na przekór wielu
Jezus żyje! Droga światła
Kto ratuje jedno życie, ratuje 
cały świat
Dać się odmienić dla Miłości
Parafialna Akademia                       
Rozmaitości
Z jezuickiego podwórka
Czytaj z nami
Savoir-vivre
Z życia parafii
Informator duszpasterski
Rada Parafialna

4-5

6
6
8-9
10
11

12
13
14-15
16-17
18
19
20
21

21
22

22
23
23
24-25
26
26

Wielkie przygotowanie, wielkie świętowanie i... I co później? Kiedy 
wrócimy z rezurekcji, zjemy śniadanie wielkanocne i tradycyjnie oble-
jemy się wodą, kiedy to wszystko ucichnie... Czy wszystko kończy się 
wraz z wybiciem północy w Poniedziałek Wielkanocny? Może jest ina-
czej, może wtedy dopiero wszystko się zaczyna. Przychodzi czas radości, 
zbierania owoców Wielkiego Postu, zachwytu nad Zmartwychwstaniem. 
Tego czasu jest w dodatku całkiem sporo - w końcu to aż 50 dni.  Boga-
ctwo, jakie niesie ze sobą Okres Wielkanocny może umocnić naszą wiarę, 
wzbudzić nadzieję. Wystarczy zrobić tak niewiele: po prostu wyciągnąć 
po nie rękę i czerpać z niego garściami. Właśnie takiej wielkanocnej obfi-
tości, pełnej radości i Zmartwychwstałego Chrystusa pragniemy Państwu 
życzyć, przekazując ten numer Głosu Pocieszenia. 

Redakcja

50 dni radości

Zmartwychwstanie
dla Nas,
to wibrowanie życia,
to taniec radości,
to uśmiech spełnienia
i smak wolności.

A czym jest dla stworzenia?

Tym samym.
O, ile…
nawrócimy się z Magdaleną,
z Tomaszem, Piotrem
i innymi, co wrócili,
bo spotkali
i uwierzyli.

Życzę Wam Kochani,
za papieżem Franciszkiem,
by to, co wokół Was
zatańczyło z radości
widząc w was ludzi zmartwychwstania,
troskliwych współautorów
Obietnicy
życia i wolności.

                              Wasz proboszcz 
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o. Jan Ożóg SJ

To nie znaczy, że Święta Wielkanocne 
były smutne. Zaczynały się czterdziesto-
dniowym nabożeństwem eucharystycz-
nym w odległym o jakieś dwa kilome-
try miasteczku, na które się chodziło 
w miarę możliwości w niedzielę zapust-
ną, w poniedziałek i wtorek. Potem 
Środa Popielcowa z jedną tylko Mszą 
Świętą poprzedzoną dość długim spo-
wiadaniem, bo ksiądz był tylko jeden. 
Wszyscy czekali cierpliwie na swoją ko-
lej do kratek konfesjonału i tupali noga-
mi, bo było zimno jak w przysłowiowej 
psiarni. Po Mszy Świętej posypanie po-
piołem i do domu… na post naprawdę 
ścisły, a nie na jego namiastkę. Potem 
w piątki droga krzyżowa po południu, 
a w niedziele gorzkie żale - też po po-
łudniu, bez kazania, ale za to zawsze 
trzy części. I jeszcze spowiedź i Komu-
nia Święta wielkanocna w dniu ustalo-
nym pewnie od wieków, bo zawsze się 
zjeżdżali na nią księża z całego naszego 
dekanatu. Furmankami, oczywiście. 
W piątą niedzielę Wielkiego Postu - tak 
jak teraz - zasłaniano krzyże fioletowymi 
chustami. Różnica w tym, że dawniej 
był to obowiązek, a teraz liturgia pozo-
stawia dobrej woli rektora kościoła.

Wielki Tydzień rozpoczynaliśmy - tak 
jak teraz - poświęceniem palm i procesją 
z palmami w Niedzielę Palmową. Pod 
koniec procesji trafialiśmy na zamknięte 
drzwi kościoła, w które ksiądz proboszcz 
odważnie stukał krzyżem, coś tam śpie-
wając po łacinie, czego nikt co prawda 
nie rozumiał, ale wszyscy wiedzieli, że 
drzwi się otworzą. I zawsze tak bywało.

Do ranka Wielkiego Czwartku nic 
szczególnego się nie działo, ale w Wielki 
Czwartek około godziny siódmej rano 
była uroczysta Msza Święta (zawsze śpie-
wana) z wyciszeniem organów i z wymia-

ną dzwonków na kołatki po Gloria, a po 
niej uroczyste przeniesienie Najświęt-
szego Sakramentu do Ciemnicy. I dla 
każdego parafianina było oczywiste, że 
adoracja trwa do zamknięcia kościoła po 
zachodzie słońca. Równocześnie przygo-
towywaliśmy grób Pański w prawej na-
wie kościoła przy bardzo ładnym ołtarzu 
Matki Bożej Różańcowej.

 Następnego dnia Wielki Piątek. 
Około godziny siódmej rano nabożeń-
stwo wielkopiątkowe, niemal dokładnie 
takie samo, jak obecna liturgia Męki 
Pańskiej, tylko że po łacinie i nieco 
dłuższa, a celebrans miał na sobie szaty 
koloru czarnego. Zgodnie z przepisami 
liturgicznymi bardziej uroczyście niż te-
raz wyglądała adoracja krzyża. Kapłan 
zdejmował ornat, podchodził do krzyża 
umieszczonego po prawej stronie ołta-
rza, odsłaniał górną jego część, podnosił 
w górę i śpiewał po łacinie: Ecce signum 
crucis, a organista dośpiewywał resztę. 
W tym czasie wszyscy klęczeli. Potem 
przesuwał się trochę w kierunku środka 
ołtarza, odsłaniał prawe ramię krzyża 
i śpiewał to samo, tylko trochę wyższym 
tonem, wreszcie stawał na samym środ-
ku ołtarza, odsłaniał cały krzyż i trzeci 
raz śpiewał to samo jeszcze wyższym 
tonem. Następnie przenosił krzyż na 

miejsce przygotowane w prezbiterium, 
ustawiał go tam, a sam przechodził na 
bok prezbiterium i zdejmował obuwie. 
Boso podchodził do krzyża, trzykrotnie 
przyklękał i całował. Ministranci ro-
bili dokładnie to samo, ale nie musieli 
zdejmować obuwia. Celebrans wracał 
na bok prezbiterium, wkładał obuwie 
i ubierał ornat, potem siadał i czekał 
na koniec adoracji ministrantów. Wier-
ni nie podchodzili wtedy do adoracji. 
Reszta nabożeństwa była taka sama 
jak teraz, tylko że do Komunii Świętej 
przystępowało bardzo niewielu ludzi, 
ponieważ wtedy obowiązywał bardzo 
ostry post eucharystyczny: od północy 
nie wolno było przełknąć nawet kropli 
wody. Po tym nabożeństwie przenosili-
śmy uroczyście Najświętszy Sakrament 
do grobu i dopiero wtedy ministran-
ci albo kościelny układali na podłodze 
przed prezbiterium krzyż, do którego 
mogli podchodzić wierni i adorować go 
przez ucałowanie. 

Adoracja przy Bożym grobie trwała 
do ranka Wielkiej Niedzieli. W czasie 
wojny do Wielkiej Niedzieli, ale tylko 
w ciągu dnia, stali przy Bożym grobie 
ministranci, ale nie zawsze było to moż-
liwe, bo nawet wtedy, kiedy już ja byłem 
wśród nich, było nas chyba sześciu. Po 
wojnie stała straż pożarna, harcerze i mi-
nistranci.

Liturgia Wielkiej Soboty odbywała                                                                             
się także rano, była jednak o wiele dłuż-
sza. Samych czytań było dwanaście, 
z tego dziesięć z Starego Testamentu. 
Z ukończeniem Mszy Świętej właściwie 
już się zaczynał w każdej parafii okres 
wielkanocny. Święcenie pokarmów 
w czasie wojny było chyba tylko w koś-
ciele, po wojnie także w kilku miejscach 
w parafii.

Pan Jezus zmartwychwstał! 
Naprawdę!

Przed drugą wojną światową i podczas jej trwania moja wioska była bardzo biedna, a ludzie z wiel-
kim trudem zazwyczaj przeżywali tak zwany przednówek, czyli kilkumiesięczny czas przed nowymi 
zbiorami na polach. Koło Wielkanocy pojawiał się on nawet u bogatszych, ale nie był tak dotkliwy; 
u biednych najczęściej jego zewnętrznym objawem były pustki w skrzyniach na ziarno, beczka na 
kapustę bez jednego listka tej jakże wtedy smakowitej jarzyny i ziemniaki, groch, jęczmień i owies 
odłożone na boku, których tknąć nikt się nie ośmielił, bo trzeba je było sadzić albo siać w polu.
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Uroczysta procesja rezurekcyjna 
różniła się nieco od obecnej, ale jej                             
początek był bardziej rozbudowany, 
ponieważ jednak teksty odmawiano 
i śpiewano tylko po łacinie, przeciętny 
parafianin brał w niej udział naprawdę 
dopiero wtedy, kiedy trzykrotnie zaśpie-
wano Przez Twoje święte zmartwychpow-
stanie,  a zaraz potem Wesoły nam dzień 
dziś nastał.

Na zakończenie opowiem Czytelni-
kom o ranku Wielkiej Niedzieli 9 kwiet-
nia 1939 roku.

Jeżeli dobrze pamiętam ten ranek był 
pogodny, a może nawet trochę zaśnieżo-
ny, bo to przecież kwiecień-plecień, wiąż 
przeplata, trochę zimy, trochę lata. Właś-
nie przed niemal miesiącem ukończyłem 
aż pięć lat, ale nie dlatego dość dobrze 
pamiętam tę niedzielę, nie dlatego też, 
że była albo nie była zaśnieżona, tylko 
dlatego, że nie wybrałem się na odbywa-
jącą się bardzo wczesnym rankiem pro-
cesję i Mszę Świętą  rezurekcyjną. Było 
to niby wcześnie rano i było już jasno, 
a nawet słońce już świeciło albo wstało 
właśnie wtedy, kiedy wszyscy byli w koś-
ciele, a ja prawie sam - w domu. 

Prawie sam dlatego, że miałem 
w domu bardzo miłą towarzyszkę, takie 
malutkie jeszcze długowłose stworze-
nie płci damskiej, które było moją sio-
strzyczką, liczyło sobie zaledwie cztery 
miesiące życia, nazywało się Julcia i raz 
na zawsze wyparło z mojego młodego 
serca dwa lata ode mnie starszą Julkę 
zza płota, w której jeszcze kilka miesięcy 

temu kochałem się na zabój i może jej 
nawet już nie jeden raz powiedziałem, 
że jej nie opuszczę aż do śmierci. Mimo 
wielkiego święta pozostałem zatem 
w domu i aż do powrotu rodziców dziel-
nie kołysałem moją nową miłość, która 
zresztą przez cały ten czas spała jak suseł 
- no, może nie jak suseł, bo susła ani ja 
nie widziałem chyba w życiu, ani zapew-
ne ona, ale przecież trzeba było ten sen 
mojej siostrzyczki do czegoś porównać. 
Niech zatem będzie suseł. 

A z daleka - od południa zza kaplicz-
ki na górce i zza zakrętu - słychać było 
właśnie bijące dzwony z murowanej 
dzwonnicy przy kościele moim parafial-
nym, A wtedy mieliśmy trzy dzwony, 
dwa mniejsze i jeden wielki, chociaż mu 
było dość daleko do takiego na przykład 
dzwonu Zygmunta w Krakowie, o któ-
rym wtedy zresztą nic a nic nie wiedzia-
łem. Dzwon Zygmunta o mnie też nic 
nie wiedział, a może i do dzisiaj nie wie, 
bośmy się nigdy nie widzieli na oczy. Co 
jakiś czas mogłem też słyszeć wystrzały, 
ale jeszcze nie wiedziałem, że to karbid 
zmieszany z wodą tak strzela. Trochę 
wątpię, żebym mógł sobie wyobrazić 
uroczystą procesję rezurekcyjną, prowa-
dzoną przez - zawsze dla mnie bardzo 
starego, chociaż kiedy umarł, był młod-
szy ode mnie o kilka lat - naszego księdza 
proboszcza, Teofila Lewickiego, w której 
szli sobie dookoła kościoła uradowani 
moi Rodzice razem z sąsiadami i śpiewa-
li Wesoły nam dzień dziś nastał i Chrysus 
zmartwychwstan jest, a na zakończenie 

bardzo głośno chło-
py i baby razem i na 
dwa głosy Te Deum 
laudamus. A ja w iz-
bie kołysałem moją 
Julcię, zapatrzony 
w sufit albo w pęk-
niętą cegłę w piecu 
i mając za sobą okno 
patrzące na zachód 
i na ogródek, w któ-
rym jeszcze nic nie 
rosło, a obok siebie                         
po prawej drugie 
okno, które wyglą-
dało na południe - 
właśnie w kierunku 
kościoła.

I tak to chyba po 
raz pierwszy w moim 
długim życiu uświa-

domiłem sobie, że Pan Jezus naprawdę 
zmartwychwstał i tak obchodziłem moje 
pierwsze niemal w pełni świadome już 
chyba, choć całkiem niepojęte, Święta 
Wielkanocne. Następne - w 1940 roku 
- już nie były tak radosne, chociaż już 
brałem w nich udział w kościele, bo ani 
jeden dzwon nie zadzwonił. Wszystkie 
zabrali Niemcy i podobno przelali na 
pociski czy na coś tam. Trzecie były już 
całkiem smutne, bo nie tylko dzwonów 
nie było, ale i taty, bo go wywieziono 
na roboty do Austrii. I całe szczęście, że 
do Austrii, bo trafił tam jako niewolnik 
do całkiem przyzwoitej rodziny i dzię-
ki temu przeżył i powrócił do domu 
w 1945 roku. I pamiętam jeszcze, że te 
trzecie święta były  głodne, podobnie jak 
czwarte zresztą.

Mimo to dla mnie był to czas tak cu-
downy, że nic z tego nie rozumiem. Nie 
wiem, kiedy zaczęło we mnie pączkować 
powołanie kapłańskie, zapewne jednak 
bardzo wcześnie, może jeszcze zanim się 
urodziła moja siostra, która już od kilku 
lat nie żyje, a może nawet zanim się zdo-
łałem tak mocno zakochać w owej Julce 
zza płota, która już może nie żyje. Ten 
dojrzewający powoli we mnie pączek 
zaczął się chyba wtedy rozchylać, kiedy 
zdumiałem mojego księdza proboszcza 
stwierdzeniem, które sam do dzisiaj pa-
miętam: Chciałbym być ministrantem, 
a potem księdzem. 

Wesołych Świąt i błogosławieństwo 

od bardzo starego grzyba.
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Ciemność w życiu pojawia się na róż-
ne sposoby. Czasem narasta dyskretnie 
i niepostrzeżenie. Tak nieuchwytnie, że 

zaskakuje nas i przeraża całkowity mrok 
wokół, gdy już zdamy sobie z niego 
sprawę. Czasem nagle spada nieprzenik-
nionym cieniem na wszystko. A jeszcze 
kiedy indziej narasta namacalnie i nie-
mal systematycznie nie pozostawiając 
złudzeń, że ogarnie wszystko. Że okryje, 
pochłonie to, co nam bliskie, drogie. Co 
jest sensem naszego życia.

W ciemności jest lęk, niewola. Jest 
smutek, przygnębienie, często depre-
sja. Niemożliwym staje się otrząśnięcie, 
przeskoczenie, spojrzenie z dystansu. 
Niemożliwa zdaje się wiara, że ta ciem-
ność nie jest wieczna. Że nie jesteśmy na 
nią skazani na stałe.

Zamykamy się, bo jest strasznie, bo 
w naszej codzienności panuje mrok. Za-
trzaskujemy z obawą drzwi i zamykamy 
okna naszego życia. Zapadamy w ten 
mrok, w ten lęk, w tę niewiarę. Tkwimy 
w ciemnej jamie naszego bólu, małości 
człowieczej.

Przebudzenie
Przebudzenie

Dzień dobry Panie Boże
Więc mamy rozpoczynać od nowa
Było już tak ciemno
A Ty obmyłeś wszystko deszczem światła
Dałeś nowy głos ptakom
Pszczoła przyszła do nowego miodu
Liść rozsunął pokrywy
Wszędzie lśnią jeszcze krople łaski

Nie znaj samego siebie
Ale prędko otwieraj oczy i uszy
Krzew postrzępiony płonie
Ze skały cieknie woda
Ryczy kamień
Obłok zmartwychwstaje 
                              A. Kamieńska       

Przebudzić się, zmartwychwstać, zacząć wszystko od nowa, 
uwierzyć...

Anastazja Drath

1 % z serca
Tak jak w poprzednim numerze zachęcamy do przekazania 1 % 
swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Tym razem 
przedstawiamy kilka innych propozycji.

Fundacja „Evangelium Vitae”

Główne działania Fundacji to:
- pozyskiwanie środków na remont 

odzyskanych poszpitalnych budyn-
ków, w których obok już prowadzon-
cyh dzieł pragniemy utworzyć szkołę 
medyczną i szpital 

- prowadzenie Specjalistycznego Ośrod-
ka Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
ukierunkowanego głównie na leczenie 
niepłodności metodą naprotechnologii 

- prowadzenie wrocławskiego Okna 
Życia, do którego trafiło już 5 nowo-
rodków 

- wspieranie matek z małymi dzieć-
mi poprzez nieodpłatne przekazywa-
nie ubranek i innych artykułów dzie-
cięcych z Banku Niemowlaka 

- niesienie pomocy osobom cho-
rym, starszym i niepełnosprawnym 

- organizowanie szkoleń i warsztatów 

KRS: 0000259108

Fundacja Mam Marzenie
Gdy marzenia się spełniają, to choro-

by gdzieś znikają... choć na chwilę
Są dzieci, których największym ma-

rzeniem jest zdrowie. Nad jego reali-
zacją czuwają lekarze. Naszym zada-
niem jest pomoc w spełnianiu marzeń 
mniejszych, ale nie mniej ważnych, 
bo dających dzieciom i ich rodzinom 
chwile ogromnej radości oraz siłę do 
walki o zdrowie.

 Twój 1% może spełnić marzenia 
chorych dzieci

Dzięki Twojej pomocy i przeka-
zaniu 1% swojego podatku na rzecz 
Fundacji Mam Marzenie dajemy tak 
wiele sił do walki o zdrowie!

KRS: 0000177137

Caritas
W latach 2011 i 2012 ze środków 

pozyskanych dzięki 1% podatku, 
zakupiono  sprzęt medyczny (łóżka 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, kon-
centratory tlenu, ssaki medyczne) dla 
osób paliatywnie chorych, za 5 mln 
799 tys. 633 zł.

Sprzęt można wypożyczać w 114 
wypożyczalniach Caritas w całej Pol-
sce, które dysponują także podnoś-
nikami, rowerami rehabilitacyjnymi, 
wózkami, balkonikami i chodzikami.

Wesprzyj nasze działania pomóż 
chorym i potrzebującym przekazując 
Caritas swój 1%  podatku.

KRS: 0000 198 645

A przecież takie bycie w ciemności, 
chodzenie w niej, oswajanie nawet, to po 
prostu śmierć. My zaś jesteśmy powoła-
ni do życia. Nasze grzechy, nasza ciem-
ność zostały poniesione na krzyż przez 
Jezusa. Jezus za nas umarł, byśmy my 
mogli żyć. Co więcej, On dla nas zmar-
twychwstał i darzy nas życiem w obfi-
tości. Tylko że, gdy jesteśmy pogrążeni 
w ciemności naszego człowieczego bólu, 
naszych spraw codziennych - proble-
mów małych, dużych i tych, które nas 
przerastają, zapominamy o tym.

Słyszymy, że ktoś nam znany lub nie 
podniósł się ze swego upadku, że jego 
problemy przestały go przytłaczać, bo 
przyszedł zmartwychwstały Jezus i bla-
skiem rozproszył mrok niewiary i bólu. 
Słyszymy, ale poddajemy to w wątpli-
wość. Chcemy, jak Tomasz, by Pan nam 
się pokazał i pozwolił dotknąć rąk, nóg 
i boku. A On właśnie czeka na naszą do-
brą wolę, na naszą chęć, na nas. Przyby-
wa, staje przed nami, jak niegdyś przed 
Swymi uczniami, gdy Tomasz był razem 
z nimi… I nagle w tej bezsile, w mro-
ku zaczyna drżeć kamień naszego serca. 
Światło zalewa nasze wnętrze. Ciepło 
ogarnia nas i porywa… I musimy zawo-
łać: Pan mój i Bóg mój!

Głos Pocieszenia
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Przyzwyczailiśmy się do tego, że okre-
sem zachęcającym nas do nawrócenia 
jest Wielki Post (ewentualnie Adwent). 
Natomiast po Wielkanocy to już moż-
na świętować, używać, nie ma postu. To 
prawda, że jest to czas cieszenia się. Ale 
to po Zmartwychwstaniu mamy w Bi-
blii wezwania to nawrócenia. Np. Ma-
ria Magdalena w ogrodzie przy grobie 
jest wezwana po imieniu i się odwraca, 
zmienia kierunek patrzenia, odchodzi 
od swego smutku i kieruje się ku radości 
spotkania ze Zmartwychwstałym. To-
masz Apostoł słyszy, że już nie ma być 
niedowiarkiem, lecz wierzącym. Ucz-
niowie w Emaus przestają uciekać od 
wspólnoty i wracają do Kościoła.

Są to wezwania do ludzi, którzy już 
raz zostali zaproszeni przez Jezusa do 
pójścia za Nim. Podobnie jest z Piotrem 
Apostołem. Już był wezwany do po-
zostawienia łodzi i stania się rybakiem 
ludzi. Teraz, po Zmartwychwstaniu 
jeszcze raz usłyszy „Pójdź za mną”. Zno-
wu będzie cudowny połów ryb. Będzie 
dialog i smutne przypomnienie grzesz-
ności. I będzie zadanie, misja. Jest to tak 
charakterystyczne, że chyba trzeba się 
zastanowić, czy i każdy z nas nie powi-
nien przeżyć takiej „powtórki” w okresie 
wielkanocnym. Coś zdarzyło się w „po-
ście”, może przy okazji rekolekcji albo 
przy innej okazji. Biblia wskazuje na to, 
że powinno być to jeszcze „zweryfikowa-
ne”, a może pogłębione w świetle Zmar-
twychwstania Chrystusa.

Piotr, jaki był
Dlatego przypatrzmy się doświadcze-

niu Piotra. Był człowiekiem „wyryw-
nym”. Pchał się na pierwsze miejsce, 
wychodził przed szereg. To on wyszedł 
z łodzi, by iść po wodzie do Jezusa. To 
on w Ogrojcu rzucił się z mieczem na 
kohortę i uciął ucho Malchusowi. To on 
zapewniał, że choćby wszyscy się zaparli, 
to jednak on nie zdradzi. To on odpo-
wiadał Jezusowi w imieniu innych apo-
stołów, mówiąc zadziwiające rzeczy. Pry-

mat jakoś naturalnie spoczywał na jego 
osobie. Swoją misję wypełniał z gorli-
wością i bez specjalnej walki duchowej. 
Trochę się „stawiał” Mistrzowi, np. gdy 
Ten chciał mu wymyć nogi. Próbował 
Go odwieść od śmierci. Chciał Go ko-
rygować. Ale zasadniczo szedł za Nim. 
Nie odszedł od wspólnoty. Trzymał się 
Mistrza i był gotowy nawet na męczeń-
stwo w Jego imię.

To wszystko zweryfikował krzyż. 
A w zasadzie to, że Jezus nie walczył, że 
dał się poniżyć, że wyraźnie przegrywał, 
nie wzywał zastępów anielskich, nie po-
zwalał nawet uczniom użyć siły w swojej 
obronie („schowaj miecz”). Tego Piotr 
nie wytrzymał i wyparł się (trzy razy) 
przynależności do tej wspólnoty Galilej-
czyków, którzy szli za Jezusem. On, któ-
ry się czuł „szefem” tej grupy, który był 
za nią odpowiedzialny, który dawał jej 
przykład przywiązania do Mistrza i był 
przekonany, że oni potrzebują tego przy-
kładu, bo są słabsi od niego, on „Skała”, 
„Fundament”, on ucieka, wyrzeka się Je-
zusa i Jego wspólnoty. Udaje, że nie zna. 
Później płacze. Wie, że zawiódł.

Co go zgubiło? Może pycha? Może za 
bardzo ufał własnym siłom. Może rze-
czywiście uwierzył, że on jest szefem, że 

on wie o co chodzi i jak odnieść sukces? 
A może po prostu, jak każdy z nas chciał 
sukcesu, liczył na niego, spodziewał się, 
że wszyscy w tej wspólnocie, począwszy 
od Jezusa powinni pracować dla sukce-
su? Przecież tyle jest do zrobienia.

Przemiana
My często Wielkanoc przeżywamy 

jako radość z sukcesu Jezusa. On wygrał 
i nasze jest na wierzchu.

A tutaj potrzeba ponownego nawróce-
nia. Piotr musi usłyszeć potrójne pyta-
nie o miłość. Nie o zdolność do wysiłku, 
do poświęcenia, do odnoszenia sukcesu 
ale o miłość.

Czas po Zmartwychwstaniu to czas na 
zdanie sobie sprawy z tego, że zwycię-
stwo Kościoła nie zależy od zorganizo-
wania go na wzór nowoczesnej firmy czy 
galerii handlowej, od stosów spisanych 
planów i strategii, od gigantycznych 
pieniędzy zainwestowanych w „consul-
ting”, od reklam i specjalistów od PR-u. 
Wielkanoc pozwala w śmieciach widzieć 
śmieci i przechodzić do tego co istotne. 
Nawet nawracanie się może prowadzić 
do życiowej zadyszki. To trzeba uspoko-
ić. Jeszcze raz wypłynąć na głębie. Zoba-
czyć kto tu rządzi i pójść za Nim. I o nic 
się nie martwić, tylko pytać swoje serce 
o miłość.

Piotr wrócił do swojej Galilei, by to 
przeżyć spotykając się ze Zmartwych-
wstałym. Czy ty masz swoją Galileę: 
takie miejsce, taki czas, gdzie możesz 
jeszcze raz? Gdzie pozwolisz miłości ko-
chać. By to znowu ona stała się sensem 
wszystkiego co robisz, czego się wyrze-
kasz, co poświęcasz. Wtedy to wszystko 
będzie przemienione mocą Zmartwych-
wstania.

Piotr Wielkanocny
o. Jacek Siepsiak SJ

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, 
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.  (J 21,17)
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Fundacja „Evangelium Vitae”

Główne działania Fundacji to:
- pozyskiwanie środków na remont 

odzyskanych poszpitalnych budyn-
ków, w których obok już prowadzon-
cyh dzieł pragniemy utworzyć szkołę 
medyczną i szpital 

- prowadzenie Specjalistycznego Ośrod-
ka Odpowiedzialnego Rodzicielstwa 
ukierunkowanego głównie na leczenie 
niepłodności metodą naprotechnologii 

- prowadzenie wrocławskiego Okna 
Życia, do którego trafiło już 5 nowo-
rodków 

- wspieranie matek z małymi dzieć-
mi poprzez nieodpłatne przekazywa-
nie ubranek i innych artykułów dzie-
cięcych z Banku Niemowlaka 

- niesienie pomocy osobom cho-
rym, starszym i niepełnosprawnym 

- organizowanie szkoleń i warsztatów 

KRS: 0000259108

Czy masz swoją Galileę?

Głos Pocieszenia
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Głos Pocieszenia: Skąd pomysł na te-
mat ćwiczeń: „W ranach swoich ukryj 
mnie” – rekolekcje o zranionym czło-
wieku i nadziei pokładanej w Bogu?

O. Jarosław Kuffel SJ: Pomysł na 
właśnie taki temat rekolekcji zrodził się 
właściwie przez kontemplowanie krzyża. 
Gdy, szczególnie w wielkopostny czas, 
patrzymy na krzyż, ja też często przed 
krzyżem się modlę (w parafii, w której 
teraz posługuję, św. Szczepana w War-
szawie, jest okazały, XVI-wieczny krzyż 
z Lubeki) i patrzę na poranionego Pana 
Jezusa, to z jednej strony widzę Jego 
rany, ale też i swoje poranienia, które 
mam ja i każdy człowiek. Pierwsza in-
tuicja na temat tych rekolekcji powsta-
ła jakiś rok temu, podczas głoszenia 
przeze mnie kazań pasyjnych w czasie 
nabożeństw gorzkich żali. Zacząłem to 
ubierać w teksty ewangeliczne, dalej 
przyszedł mi do głowy taki scenariusz, 
że rekolekcje zaczną się od spotkania 
syna marnotrawnego, miłosiernego ojca 
i starszego brata (który być może jest 
najmniej miłosierny), żeby dotknąć tych 
wielkich pragnień, które każdy z nas ma 
gdzieś w sercu, a które niezrealizowane 
mogą okazać się też naszym wielkim 
życiowym zranieniem, czy też dotknąć 

ran naszego ciała związanych z chorobą, 
ale także i z doświadczeniem grzechu. 
To tworzy klimat i kontekst tych reko-
lekcji, z jednej strony można powiedzieć 
ponury, ale z drugiej - optymistyczny, 
gdy zobaczymy to w nadziei, jaką Bóg 
dał nam w Jezusie Chrystusie.

Żyjemy w czasach, kiedy nad zranie-
niami często nie mamy czasu się za-
trzymać, czasami ich nie zauważamy, 
być może nawet nie potrafimy ich zde-
finiować. Czy to ma jakieś znaczenie?

Ciągle dociera do nas przekaz, podsy-
łany przez „świat”, przez reklamę - że je-
steśmy młodzi, wszystko możemy, a  gdy 
kupimy dany krem albo wypierzemy 
swoje rzeczy w tym właśnie proszku, to 
będziemy superszczęśliwi, tylko że wte-
dy się jeszcze bardziej nakręcamy, aby 
przyspieszyć, by być na równi z innymi, 
którzy to już posiadają. Wtedy tak mało 
czynimy, żeby spojrzeć na swoje życie 
i zajrzeć w swoje serce. Myślę, że krzyż 
jest znakiem, z jednej strony - zbawie-
nia, ale także znakiem „stop”, dla każ-
dego z nas w rozpędzonym świecie, aby 
pod nim się zatrzymać. Ważnym jest, by 
zauważyć swoje zranienia, potem je na-
zwać i podjąć pewnego rodzaju terapię 
duchową, tylko jako terapeuta potrzeb-
ny jest jako osoba sam Bóg. Oczywiście 
to nie znaczy, że inni ludzie nie mogą 
nam pomóc w wychodzeniu z naszych 
zranień. Jeśli nad nimi się nie zastana-
wiamy, to tworzymy swoistą puszkę 
Pandory, gdzie różnego rodzaju, jak to 
nazwała Beata Pawlikowska, „trolle”, zo-
stają w nas i w sposób nieuświadomiony 
wychodzą w różnych życiowych sytua-
cjach. Warto popatrzeć na te swoje zra-
nienia, aby je pozwolić leczyć. Pozwolić 
je przemieniać, czasami je akceptować, 
ale być ich świadomym. Trochę tak, jak 
w doświadczeniach człowieka, który jest 

chory. Najpierw musi uświadomić sobie, 
że coś jest nie w porządku z jego organi-
zmem, potem idzie do lekarza, aby ten 
postawił właściwą diagnozę i on podda-
je się tej procedurze leczenia. Jeżeli się 
nie poddaje, to choroba się w nim dalej 
rozwija. I nie ma szansy na jej wylecze-
nie. Myślę, że podobnie jest w sferze 
duchowej - trzeba nam się zatrzymać, 
zobaczyć, jakie mamy objawy, pójść do 
kogoś, kto może podjąć proces leczenia 
naszej duszy, naszego serca, także i na-
szego ciała. Jako lekarz wskazywany jest 
Bóg, a jako leczenie - zaufanie w Bogu. 

Co to właściwie znaczy pokładać 
nadzieję w Bogu? Czy to znaczy, że zo-
staniemy przez Pana Boga uleczeni, tu 
i teraz, tak jak sobie to wyobrażamy?

Położyć nadzieje w Bogu, to pozwolić 
na prowadzenie się w nieznane. Mamy 
często swoje scenariusze - wiemy, co nam 
dolega i mówimy: panie doktorze, pro-
szę mi przepisać określone środki i już 
mi będzie lepiej. Stawiamy się w miej-
sce lekarza, sami się diagnozujemy. Na-
tomiast położyć nadzieję w Bogu, to 
zaufać Jemu bezgranicznie, że jeśli On 
mówi: „potrzebna ci jest operacja” to ta 
operacja widać jest naprawdę potrzeb-
na. Trudno jest zaufać komuś, kto daje 
czasami bardzo radykalne wskazania, ale 
być może jest to jedyna droga ku temu, 
żebym wyzdrowiał, a nawet, żebym nie 
umarł. Także i w sferze duchowej. My-
ślę, że ta nadzieja, to jest z jednej strony 
nasza nadzieja na wyzdrowienie, ale tak-
że nasza nadzieja powiązana też z tym, że 
zaufam Bogu maksymalnie jak potrafię.

Z tym „maksymalnie jak potrafię” 
mamy kłopot, bo czasami mamy trud-
ności z zaufaniem nawet najbliższym 
ludziom, a jak pogłębiać zaufanie do 
Pana Boga?

Rekolekcje wielkopostne

W ranach swoich ukryj mnie
Wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne poprowadził w tym roku, o. Jarosław Kuffel, jezuita, duszpa-
sterz akademicki, historyk Kościoła, kierownik duchowy, posługujący obecnie w parafii św. Szcze-
pana Pierwszego Męczennika na Mokotowie w Warszawie. Był m.in. rekolekcjonistą w Ignacjań-
skim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni i dyrektorem X Jezuickich Dni Młodzieży w Świętej 
Lipce w 2010 r. Współpracuje z mediami jezuickimi i redakcją katolicką Polskiego Radia.
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Myślę, że to jest też proces, tak jak 
wobec ludzi. Uczymy się tego zaufania 
poprzez trudne sytuacje, ufamy swoim 
przyjaciołom bardziej, gdy w naszych 
przyjacielskich relacjach przeżyjemy ja-
kiś kryzys; gdy jestem w jakiejś potrze-
bie i przyjaciel poda mi pomocną dłoń, 
wtedy to zaufanie rośnie. Ale ono nigdy 
nie urośnie po jednym wydarzeniu do 
100%. To jest ciągły proces weryfikowa-
nia. Myślę, że w naszych relacjach z Pa-
nem Bogiem funkcjonuje to dokładnie 
tak samo. Inne jest zaufanie nas, jako 
dzieci, do Pana Boga, inne gdy jesteśmy 
osobami w średnim wieku, a jeszcze 
inaczej ufamy Panu Bogu, gdy jesteśmy 
w jesieni swoich dni - wtedy też inna jest 
nasza perspektywa na to, co przeżyliśmy, 
na różne szanse - wykorzystane i niewy-
korzystane w życiu.

Co Ojciec chciałby przekazać swo-
im rekolekcyjnym posługiwaniem? 
Jaki cel chce osiągnąć?

Po pierwsze, chciałbym, żeby słucha-
cze zobaczyli, że słowo Pana Boga, zapi-
sane w Piśmie Świętym jest ciągle żywe. 
To nie jest historia sprzed dwóch tysięcy 
lat czy więcej, która jedynie się wyda-
rzyła, o której możemy przeczytać, coś 
tam zapamiętać i odłożyć na półkę. To 
się dzieje ciągle. Słowo Boże jest takim 
lustrem, w którym na co dzień powinni-
śmy się przeglądać, jak przeglądamy się 
każdego ranka, gdy wychodzimy z domu 
i patrzymy na swoje odbicie i poprawia-
my swój wygląd. I w ciągu dnia zerkamy 
w to lustro, żeby ewentualnie trochę się 
zmienić. Chciałbym, żeby Słowo Boże 
stało się dla nas takim lustrem, w którym 
widzimy historie biblijne, które są też 
naszymi historiami, którymi zaczynamy 
żyć i które przemawiają do nas mądroś-
cią Pana Boga. A po drugie, aby w tym 
naszym zagonionym życiu i świecie po-
zwolić sobie na chwile zatrzymania, po 
to, aby pośród tych, których mijamy zo-
baczyć, że oni też są odbiciem Pana Boga 

- szukać i znajdować Boga we wszystkim 
(jak mówił św. Ignacy Loyola). Także 
i w tym rozpędzonym świecie: w mojej 
pracy, w tych moich przyjaciołach, któ-
rzy nie są doskonali i nawet w sąsiadce, 
która jest wredna; żeby w tych ludziach 
i w tych wydarzeniach, które mnie na co 
dzień spotykają, dostrzegać jak najwię-
cej obecności Bożej.

Zbliża się Wielkanoc, czas radości 
i świętowania: co dla Ojca oznacza 
pojęcie „dobre świętowanie”?

Dobre świętowanie, to świętowanie 
spójne, gdzie z jednej strony jest to świę-
towanie zewnętrzne, czyli są bliscy, zna-
jomi, przyjaciele, są dobre potrawy na 
stole, jest fajny klimat, chcemy się spo-
tykać z innymi, ciągnie nas do nich, ale 
z drugiej strony jest też świętowanie we-
wnątrz siebie, w moim sercu, w moim 
przeżywaniu. Nie jest dobrze, gdy siedzę 
przy stole nawet z osobami, które lubię, 
ale jestem taki trochę osamotniony, od-
dzielony. Oni mówią, składają życzenia, 
a ja gdzieś wewnątrz przeżywam swoją 
gorycz; jestem jakby poza tym światem. 
Dla mnie pełnia świętowania, to święto-
wanie mojego wnętrza i zewnętrza.

A jak powinniśmy świętować 
w okresie wielkanocnym? Bo to nasze 
przeżywanie tego czasu, jako wspól-
noty ludzi wierzących, jest trochę 
dziwne - po wielkopostnych rekolek-
cjach, nabożeństwach drogi krzyżo-
wej, gorzkich żali, następuje pewna 
kulminacja w okresie Triduum Pas-
chalnego i później nagle... robi się 
trochę pusto. A jest to okres w roku li-
turgicznym, który teoretycznie powi-
nien nas wprowadzać w radość życia 
przyszłego.

Myślę, że nie ma co na siłę wtłaczać do 
głów, że to jest najważniejsze, radosne 
święto naszej wiary. Podpowiedź płynie 
z treści samej Ewangelii. Jezus po zmar-
twychwstaniu był zupełnie inny, niż ten, 
którego znali Jemu współcześni przed 
zmartwychwstaniem. Wcześniej, jak się 
smucił albo radował, był - nazwijmy to 
- ludzki. Natomiast po zmartwychwsta-
niu mamy Jezusa, którego nie poznaje 
Maria Magdalena, nie poznają Aposto-
łowie, ale idą z Nim - jedzą śniadanie 
nad jeziorem, idą do Emaus. Myślę, że 
z tych obrazów można zaczerpnąć dla sie-
bie myśl, byśmy we wspólnocie Kościo-
ła robili coś, co łamie pewne schematy, 

radowali się inaczej niż nam się wydaje, 
że powinniśmy. Niekoniecznie wiem, co 
konkretnie powinniśmy robić, ale może 
z dzieciakami w kościele śpiewajmy po 
Mszy św. piosenki, niekoniecznie religij-
ne, zabawmy się we wspólne malowanie 
po Mszach św., które nas gromadzą. Za-
znaczmy tę radość nie w takiej formie 
ściśle kościelnej, bo to nam nie wyjdzie, 
będzie sztuczne. I taka myśl płynie z sa-
mej Ewangelii. Zmartwychwstały Chry-
stus pokazuje, że właśnie takie łamanie 
schematów może nam w tym pomóc. 
Iść nie tą utartą ścieżką, nie spodziewać 
się Jego, takiego samego, jak był przed 
ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. 
Jest wtedy szansa, że będzie to stopień 
do przejścia na poziom kolejnego okresu 
liturgicznego.

Czego by sobie Ojciec życzył na 
Święta?

Ja mam takie życzenia, które wypo-
wiadam od Środy Popielcowej. Żeby 
Pan Jezus przeszedł przez moje życie tak 
na krechę, na wskroś, i żeby tam, gdzie 
trzeba powywracał do góry nogami. I że-
bym ja się tego nie bał. To są takie moje 
życzenia na Święta, żeby Zmartwych-
wstanie było nie tylko zmartwychwsta-
niem Jezusa, które świętujemy, ale także 
i moim z-martwych-powstaniem. Czego 
życzę też wszystkim Czytelnikom Głosu 
Pocieszenia i Parafianom, którzy mnie 
słuchali i mam nadzieję, trochę bardziej 
swoje oczekiwania i zranienia powierzyli 
Bogu, dawcy pocieszenia i najlepszego 
lekarza ludzkich serc.

Dziękuję bardzo. I życzę dużo łask 
Bożych na drodze, którą Ojciec podą-
ża za Panem Jezusem.

Rozmawiał Bogdan Szyszko

Pełny, dużo obszerniejszy tekst rozmowy 
z o. Jarosławem Kuffelem można znaleźć na 
internetowej stronie parafii: http://dworzak.
jezuici.pl/glos-pocieszenia/glos-pocieszenia-
artykuly/.
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Na pomysł zorganizowania przez 
młodych rekolekcji dla dzieci wpadł 
o. Jarek, jednak cała reszta, to głównie 
inicjatywa młodych. Pomysł, by oprzeć 
rekolekcje na znanej wszystkim bajce 
„Królowa Śniegu” był z jednej strony 
genialny – dawał możliwość zaintereso-
wania młodych słuchaczy, ale też bardzo 
wymagający, bo trzeba było wykazać się 
sporą kreatywnością, aby przygotować 
szereg zajęć i zabaw związanych z tym 
tematem. Jednak udało się. Te rekolek-
cje były bardzo wyjątkowe również pod 
innym względem: nie tylko dawały coś 
uczestnikom rekolekcji, ale dały też bar-
dzo dużo organizatorom. To nowe do-
świadczenie związane z ewangelizacją 
wiele ich nauczyło i dodało im pewności 
siebie w mówieniu o Panu Jezusie. Oto, 
jak kilka z animatorek ocenia rekolek-
cyjny czas:

W jednej chwili kościół wypełnia się 
kolorowymi kurtkami. Odwracam się 
i spoglądam na rzędy uśmiechniętych 
twarzy. Rekolekcje czas zacząć! Po dro-
dze krzyżowej i zabawie wyprowadza-
my podzielone na grupy dzieci. Nie 
tracę optymizmu, przypominając so-
bie przerażony wzrok moich rodziców, 
gdy wspomniałam, że zajmę się trzecio 
i czwartoklasistami… 

Prowadzenie zajęć to pewne wyzwa-
nie, ale możliwe do pokonania! Śmie-
ję się, gdy nieustannie zwracają się do 

mnie „pani Marto”. Przecież jestem 
taaka duża! Mówić im o Bogu, dobru 
i złu, być przez chwilę autorytetem – to 
nie jest łatwe! Prawdę mówiąc, zawsze 
powtarzałam, że nie mam podejścia 
do dzieci. Ale podczas tych trzech dni 
udowadniam sobie, że wystarczy trochę 
chęci i pewności siebie ( i może  kilku 
tabletek na gardło – opanowanie bitwy 
na poduszki nie jest najprostsze). Staram 
się  być dla nich też koleżanką i cóż, też 
się ze mnie śmieją – okazuje się, że pio-
senki z pokazywaniem nie są moją naj-
mocniejszą stroną… 

Nabywam  wiele cennego doświadcze-
nia  i padając w niedzielę na łóżko mam 
nadzieję, że oni też się czegoś nauczyli… 
I przypominam sobie, jak jeden chło-
piec, stojąc  już w drzwiach, zapytał: 
„Proszę pani, a czy za tydzień też będą 
rekolekcje?”.

Marta Wróblewska

Tak duuuuuużo radości i energii :)
Muszę przyznać, że czasami ciężko było 
wcielić plany w życie - takie jak wspól-
ne zrobienie przedstawienia, ale to było 
chyba spowodowane nadmiarem energii 
i kreatywności (a przynajmniej mam 
taką nadzieję).  Było mi bardzo miło 
poznać tylu ciekawych i ciekawskich 
młodych ludzi, którzy sprawili, że bar-
dziej doceniam małe rzeczy i zdarzenia 
w moim życiu tak, jak oni robią to na 
co dzień :)

Kasia Sławińska

Rekolekcje dziecięce wyszły naprawdę 
świetnie! Mieliśmy interesujący motyw 

przewodni, który naprawdę przemawiał 
do dzieci - Królowa Śniegu. Każdego 
dnia wykonywaliśmy urozmaicone za-
jęcia, które czasami dostosowywaliśmy 
do próśb uczestników. Atmosfera była 
bardzo przyjemna, myślę, że nikt się nie 
nudził. Gdybym tylko była młodsza, 
z pewnością sama udałabym się na takie 
rekolekcje!

Agnieszka Łukaszun

To był udany czas i wydaje mi się, że 
potrzebny dla tych dzieci. Trzeba je ata-
kować wszystkimi możliwymi sposoba-
mi, żeby się nie zgubiły i chciały podą-
żać drogą Chrystusa. Trzeba je zachęcać 
i wspierać, dawać im wyzwania. Myślę, 
że te rekolekcje były świetnym pomy-
słem. Jednoczyły - ponieważ uczestnicy 
byli zlepieni w grupy z dwóch roczni-
ków. Klasa szósta to już nie to samo co 
piąta. Dali radę. Dużo wiedzą, tylko 
boją się wykorzystywać tę wiedzę.

Marysia Czykaluk

To, co bardzo nas wszystkich ucieszyło 
to frekwencja. W szczytowych momen-
tach było około 80 dzieci, co świadczy 
tylko o tym, że jest potrzeba tego typu 
inicjatyw w parafii. Z naszej strony mo-
żemy obiecać, że te rekolekcje zapocząt-
kowały nowe dzieło, które z pewnością 
będzie kontynuowane. Dodatkowo 
wszystkie doświadczenia, które zdobyli-
śmy tym razem wykorzystamy w przy-
szłości, więc będzie jesezcze lepiej, choć 
uważam, że, jak na pierwszy raz, wszyst-
ko wyszło nieźle. Zadowoleni z efektów, 
bierzemy się do dalszej parcy!

Weronika Kumaszka

Królowa Śniegu
Rekolekcje dla dzieci to zupełnie nowa inicjatywa w naszej parafii. Jak to wszystko się zaczę-
ło? Od pomysłu oczywiście!

wielkopostne rekolekcje dla dzieci
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To brzemienne w katastrofalne konse-
kwencje wcielenie ludzkiego słowa w ży-
cie społeczne było możliwe, ponieważ 
społeczeństwo i kultura to domena ludz-
kiej wolności, w której człowiek kształtu-
je porządek wedle uznanych przez siebie 
miar i kryteriów. Nie może on jednak 
wcielać w życie wszystkiego, co pomyśli 
lub zapragnie, gdyż większość rzeczy na 
tym świecie zawisłe jest od praw, któ-
rych on nie ustalił i których zmienić nie 
może. Zatem orzekając śmierć Boga, 
człowiek nie usunął Go z zastanego 
świata, a jedynie ze swojego serca i swo-
jego umysłu. A usunąwszy 
ze swojego świata Boga, 
człowiek ten, pociągany 
naturalną skłonnością do 
ubóstwiania i uświęcania, 
następnie dodał: „Niech 
żyje nowy bóg!”. I przeisto-
czył się w samozwańczego 
samozbawiciela, w istotę 
uzurpującą sobie prawo 
do uświęcania fanaberii 
swojego umysłu, kaprysów swojego Ja 
i pożądliwości własnego ciała. Ów nowy 
bóg człowieka nowożytnego najspekta-
kularniej moc swą objawił w obłąkań-
czym dziele budowy takich przedsion-
ków „raju” jak III Rzesza czy Związek 
Radziecki. Dlatego można powiedzieć, 
że błędnie odczytują sens holocaustu 
i obozów masowej zagłady ci, którzy 
oceniają je jako znak nieistnienia Boga 
albo Jego obojętności wobec ludzkich 
losów. Było bowiem dokładnie na od-
wrót: owe tragiczne wydarzenia były lo-
giczną konsekwencją tego, że człowiek 
wyparł się Boga i zapomniał o Bożym 
porządku oraz Bożych prawach.

Istnieje powszechne przekonanie, że 
groźba totalitaryzmu przeminęła wraz 
z upadkiem totalitarnych państw i po-
wstaniem na ich gruzach demokracji 
liberalnych. Wbrew temu można jednak 
sądzić, że demokracja liberalna nie jest 
skutecznym środkiem zaradczym wobec 

totalitarnego zagrożenia, a jedynie do-
raźnym rozwiązaniem likwidującym jego 
objawy, źródła zaś pozostawiając niena-
ruszone. Rozwiązanie liberalne wzięło 
się z błędnej czy raczej powierzchownej 
diagnozy syndromu totalitarnego, która 
sprowadziła istotę tego ostatniego do 
represywności aparatu państwowego. 
Tymczasem istota totalitaryzmu polega 
na przebóstwieniu człowieka i uzurpacji 
przez niego prawa do samouświęcania 
i do samozbawienia. Toteż „totalitarny 
wirus” najpierw pojawia się w ludzkich 
sercach, potem opanowuje władze ludz-

kiego umysłu, a dopiero na końcu „infe-
kuje” życie publiczne, w tym instytucje 
władzy państwowej. Dlatego trwałe za-
bezpieczenie przed totalitaryzmem nie 
może polegać na terapii instytucjonalnej 
wyrażającej się w zmianach ustrojowo-
systemowych – te mogą odgrywać rolę 
drugoplanową oraz pomocniczą. Rze-
czywistym i skutecznym środkiem słu-
żącym zapobieżeniu groźbie wybuchu 
totalitaryzmu jest zmiana moralno-kul-
turowa, która winna polegać na procesie 
wspierającym odnowę więzi człowieka 
z Transcendencją i poszukiwania przez 
niego dialogu z Bogiem osobowym.

W jaki sposób sprzyjać temu proce-
sowi? Wymaga to skoordynowanych 
działań i odważnych decyzji na różnych 
płaszczyznach życia publicznego, spo-
łecznego i indywidualnego. Przykładowo 
jedną z pilniejszych potrzeb jest zmiana 
w sposobie postrzegania rzeczywistości 
na uczelniach wyższych, które są od-

powiedzialne za kształtowanie elity in-
telektualnej i kulturotwórczej. Zmiany 
tej należy dokonać poprzez rehabilitację 
klasycznego paradygmatu nauki o czło-
wieku i świecie, która określa właściwe 
i uniwersalne miary oceny społeczeń-
stwa, władzy i człowieka; wiąże się to 
z odrzuceniem pozytywistycznych dog-
matów, a zwłaszcza najbardziej zgub-
nego kulturowo i obyczajowo dogmatu 
o rozdziale faktów i wartości. Jeszcze 
ważniejsze są zmiany w sferze oświaty, 
które zmierzałyby do podniesienia wśród 
dzieci i młodzieży poziomu wrażliwo-

ści na godność człowieka, 
na wartości niematerialne 
i w ogóle na niewidzial-
ne zakresy rzeczywistości, 
z którymi intencjonalne 
obcowanie rozwija w jed-
nostce wewnętrzne zmysły 
poznania i wzmacnia w niej 
sferę duchowości. Równie 
ważne są zmiany w insty-
tucjach władzy publicznej, 

które powinny polegać na wprowadze-
niu do procesu podejmowania decyzji 
zasady prymatu etyki nad ekonomią. 
Jako niezbędne jawią się również zmiany 
w masowych środkach przekazu epatu-
jących obecnie przemocą, rozwiązłością 
i kulturową płycizną; potrzeba tu wy-
ważonej i idącej pod prąd komercyjnej 
logiki, promocji we wszelkiego typu 
programach (informacyjnych, doku-
mentalnych, fabularnych i rozrywko-
wych) kultury miłości, rozumu, cierpli-
wości i pokory.

Wprowadzenie tego typu postulatów 
w życie sprzyjałoby otwarciu umysłu 
współczesnego człowieka na Dobro, 
Piękno i Sprawiedliwość jako na funda-
mentalne i nieprzemijalne motywy ludz-
kiego działania. Mogłyby stanowić prze-
słanki tytułowego „zmartwychwstania” 
Boga we współczesnej kulturze, a więc 
mogłyby być czynnikiem powrotu do 
kulturowo zbawiennego teocentryzmu.

O totalitarnym „uśmierceniu” Boga 
i przesłankach Jego „zmartwychwstania”

Mariusz Bodynek

Stworzenie Adama, Michał Anioł; projekt graf. Aleksandra Kumaszka

okiem filozofa

Człowiek nowożytny rzekł: „Bóg umarł! Boga nie ma!”. I słowa jego stały się ciałem, które zamiesz-
kało między nami, przybierając postać bezbożnej kultury, której na imię totalitaryzm.
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Głos Pocieszenia: Czy ten krzyż jest 
dla Ojca w jakiś sposób szczególny?

O. Zdzisław Wietrzak SJ: Gdy 
przywieziono tu do kościoła papieski 
krzyż, podszedłem do niego bardzo bli-
sko, dotknąłem, przyjrzałem się twarzy 
Pana Jezusa; jest w jakiś sposób niesa-
mowita. I ta świadomość, że całowały 
go usta błogosławionego 
Jana Pawła II... Zawsze 
jak wyjeżdżam, biorę ze 
sobą, otrzymany jeszcze 
w nowicjacie krzyż, któ-
ry normalnie mam na 
biurku. U znajomego, tu, 
w parafii, który też ma 
taki krzyż, widziałem jak 
bardzo jest wytarty od ca-
łowania...

Przygotowując się do 
przyjazdu tutaj prześle-
dziłem trochę artykułów 
dotyczących papieskiego 
krzyża. Moją szczególną 
uwagę zwróciła historia 
jego powstania i dostania 
się w pobliże Jana Pawła 
II. W Łagiewnikach, gdzie 
teraz pracuję jest obraz Jezusa Zmar-
twychwstałego z widocznymi ranami 
po gwoździach; widać na nim krzyż, ale 
i Zmartwychwstanie; Wielki Piątek - bo 
widać rany po gwoździach, ale i Zmar-
twychwstanie, bo Jezus przychodzi                           
do Wieczernika. Można tak powiedzieć, 
że widok krzyża to jakby połowa prawdy. 
Jak już wspominałem podczas homilii, 
na niektórych nagrobkach umieszczany 
jest krzyż z promieniami, które wskazują 
na dalszy ciąg, rozświetlają rzeczywistość 
ku Zmartwychwstaniu, nie pozwalają 
się zatrzymywać na tragedii poświęcenia 
i śmierci, ale idą dalej, ku Zmartwych-
wstaniu. I dopiero wtedy jest to pełny 
znak.

Jakich owoców możemy się spodzie-
wać po pielgrzymowaniu krzyża po 
parafiach?

Po archidiecezji krakowskiej, na te-
renie której pracuję, ks. Aleksander 
Wójtowicz jeździ już drugi rok, tzw. 
„jezumobile”, specjalnie przystosowa-
nym samochodem z kopią obrazu Pana 

Jezusa Miłosiernego: od parafii do para-
fii. I dzięki temu ma wiedzę większą niż 
niejeden biskup. Słyszy echa misji, re-
kolekcji. Widzi owoce nawróceń, widzi 
oznaki przywiązania do Kościoła i do 
Pana Boga. W trakcie wędrówki obrazu 
po archidiecezji krakowskiej zauważalną 
stała się choćby większa ilość powołań do 
stanu kapłańskiego i zakonnego. I pere-
grynacja papieskiego krzyża po archidie-
cezji wrocławskiej może mieć podobny 
sens. Widzę z jakim uszanowaniem lu-
dzie ustawiają się w kolejce, podchodzą 
do krzyża, dotykają go, całują...

Jeden z jezuitów zwrócił mi uwagę, 
że ten i najbliższy rok, to dla Ojca czas 

jubileuszowy: 1 stycznia skończył Oj-
ciec 75 lat życia, 18 sierpnia będzie 
Ojciec obchodził 60 lat życia zakon-
nego, a w przyszłym roku, 21 czerw-
ca, 50 lat kapłaństwa. Pamięta Ojciec 
swój pobyt w naszej parafii?

To była moja pierwsza placówka, 1965 
rok. Byłem tu 8 lat. Moim przełożonym 

i proboszczem był wtedy 
o. Antoni Mokrzycki. To 
on jest pomysłodawcą tej 
kratownicy, którą mamy 
w kościele; chciał, żeby 
ludzie mieli ciągły dostęp 
do Pana Jezusa, a jedno-
cześnie, żeby kościół był 
zabezpieczony… Jak mi 
tu niektórzy mówią mój 
wygląd się trochę zmienił, 
ale po głosie mnie pozna-
ją. Chociaż ja już nawet 
po głosie nie poznałem 
niektórych uczennic, 
które uczyłem przez całą 
szkołę podstawową. Ale 
ja byłem jeden, a ich było 
107! Niestety, nie mo-
głem przyjechać na 14. 

rocznicę śmierci o. Adama Wiktora ani 
na odpust parafialny, bo mam zajęcia 
w Krakowie, ale chętnie wziąłem dzisiej-
sze słowo Boże, z ciekawości.

Ręczę Ojcu, że dobry ślad, który Oj-
ciec w parafii zostawił, będzie wracał 
w postaci modlitw wdzięcznych ucz-
niów i parafian. A na wszystkie jubile-
usze, które Ojciec obchodził i będzie 
jeszcze w najbliższym czasie świętował 
życzę w imieniu swoim i czytelników 
Głosu Pocieszenia Bożego błogosła-
wieństwa!

Bardzo dziękuję!
Rozmawiał Bogdan Szyszko

Z racji peregrynacji papieskiego krzyża Jana Pawła II po archidiecezji wrocławskiej, w niedzielę                    
3 marca homilie podczas wszystkich Mszy św. głosił o. Zdzisław Wietrzak, niegdysiejszy duszpa-
sterz w naszej parafii, obecnie pracujący jako kapelan w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w kra-
kowskich Łagiewnikach. 

Krzyż – połowa prawdy
peregrynacja krzyża Jana Pawła II
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Został on został wyrzeźbiony w 1997 r. 
przez Stanisława Trafalskiego i podaro-
wany jego przykutej do wózka żonie. 
Wisiał nad jej łóżkiem przez trzy lata - 
przemodliła przed nim długie godziny. 
Wraz z pielgrzymką mieszkańców gmi-
ny  znalazł się w Watykanie, gdzie został 
ofiarowany Janowi Pawłowi II. Trafił 
następnie do pokoju sekretarza Papieża 
- ks. Mieczysława Mokrzyckiego. Gdy 
podczas pamiętnej drogi krzyżowej, Jan 
Paweł II poprosił o krzyż, przyniesio-
no mu właśnie ten. Na co dzień jest on 

przechowywany w należącej do archi-
diecezji przemyskiej parafii w Kraczko-
wej k. Łańcuta. 

Pamiętamy, jak Ojciec Święty, złożony 
chorobą, nie mogąc z wszystkimi uczest-
niczyć w nabożeństwie w Colosseum, 
tulił w ramionach ten prosty, drewniany 
krzyż, jednocząc się w cierpieniu z Chry-
stusem i oddając Mu całe swe utrudzenie 
i ból. Po beatyfikacji Jana Pawła II, krzyż 
stał się swoistą relikwią, przypominającą, 
czym był Krzyż Chrystusa dla Błogosła-
wionego, ale też zadaniem i wyzwaniem 
dla nas, którzy w tych dniach przycho-
dziliśmy adorować naszego Zbawiciela 
w tym właśnie znaku krzyża.

W sobotę, przed godziną 18.00 krzyż 
został przywieziony, specjalnie przy-
stosowanym samochodem, z parafii 
św. Elżbiety. Na przywitanie, zosta-
ła odprawiona Msza św. w uroczystej 
oprawie. Od godz. 20.00 do północy, 
poszczególne grupy parafialne trwały 
przy krzyżu na adoracji, wypełniając ją 
przygotowanymi przez siebie pieśniami 
i rozważaniami. W niedzielę, podczas 
wszystkich Mszy św., okolicznościowe 
kazania głosił jezuita z krakowskich Ła-
giewnik, o. Zdzisław Wietrzak. O godz. 
15.00 zostało odprawione nabożeństwo 
drogi krzyżowej z tekstami kard. Rat-

zingera przygotowanymi dla Jana Pawła 
II na pamiętne nabożeństwo w 2005 r., 
a o 16.30 - gorzkie żale z możliwością 
ucałowania relikwii. Na zakończenie                   
o. Proboszcz udzielił wszystkim błogo-
sławieństwa papieskim krzyżem i prze-
kazał go franciszkaninowi z sąsiedniej 
parafii św. Karola Boromeusza. 

A w międzyczasie – było sporo indy-
widualnej adoracji i zadumy przy krzy-
żu. I to pewnie było najważniejsze. Na 
ile się udało, każdy z nas musi ocenić 
sam.

Bogdan Szyszko

Adoracja krzyża Jana Pawła II
W dniach 2-3 marca 2013 r. zawitał do naszej parafii krzyż, przy którym bł. Jan Paweł II odpra-
wiał drogę krzyżową w Wielki Piątek 2005 r. 
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Wojownicy Światła

Jednak wejdźmy w to wszystko nieco 
głębiej. W 2003 roku jezuici postano-
wili stworzyć wspólnotę dla młodzieży 
MAGIS. Jednym z pomysłodawców był 
już wspomniany o. Tabiś. Jednocześ-
nie stał się on naszym mode-
ratorem. Zaskakujący był fakt 
jaką popularnością zaczęło 
się to cieszyć. Na pierwszym 
stopniu było u nas aż 5 gru-
pek (3 męskie i 2 żeńskie). Za-
częło się od samych Mszy  św. 
w piątki, po których były tzw. 
spotkania ogólne. Nieco póź-
niej zaczęły dochodzić kolejne 
pomysły i tak powstała Kola-
cja u Stacha. Pierwsza odbyła 
się w 2008 roku. Wyglądało to 
w następujący sposób: rozpo-
czynaliśmy modlitwą (często 
o. Tabiś uczył nas różnych technik roz-
mowy z Bogiem), a potem siadaliśmy 
do stołu, gdzie czekały posiłki przygo-
towane przez nas samych.

Niestety o. Tabiś chorował i wkrót-
ce (2007 r.) po święceniach diakonatu 
przybył dk. Grzegorz Kramer i zaczął 
przejmować obowiązki moderatora. 
28.06.2008r „Diakon Diakon” (bo tak 
zaczęliśmy go nazywać) przyjął świę-
cenia i stał się ojcem. 18.05.2009 r. 

doszła do nas przykra wiadomość 
o śmierci naszego moderatora. Cztery  
dni później nasza salka z „Kany” stała 
się „salką im. o. Stanisława Tabisia”.

W 2011 roku dołączył kolejny jezui-

ta – dk. Jarosław Studziński, który był 
szykowany do przejęcia wspólnoty. 
W grudniu 2012 roku o. Kramer roz-
wiązał MAGIS Wrocławski, a w stycz-
niu został on reaktywowany. Po 5 
latach, 10.05.2012 r. zostaliśmy zmu-
szeni do pożegnania naszego drugiego 
moderatora. Został on przeniesiony 
do filii w Krakowie, gdzie po dziś dzień 
zajmuje się promocją powołań.

Nasza wspólnota przez te lata żyła 

Niezwykła historia
Drogę naszego MAGISu można skrótem przedstawić tak: JDM (Jezuickie Duszpasterstwo Młodych) -> przyj-
ście o. Stanisława Tabisia -> Oaza Ruch-Światło-Życie -> i dopiero tutaj powstanie wspólnoty.

Magis Wrocławski mieści się przy parafii św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy 26. Same salki znajdują się w wybu-
dowanym przy kościele domu parafialnym i zajmują najniższe piętro budynku. Przed budynkiem jest duży ogród, będący 
częścią jezuickiego klasztoru.

Fo
t. 

W
ik

a 
Sz

to
br

yn

Fo
t. 

W
ik

a 
Sz

to
br

yn

Fo
t. 

W
ik

a 
Sz

to
br

yn

Ry
s. 

W
ik

a 
Sz

to
br

yn

ogromem organizowanych wyjazdów 
(męskie wypady, majówki, wyciecz-
ki w góry). Całą wspólnotą przyby-
waliśmy na rekolekcje letnie (i Igna-
cjańskie Dni Młodzieży - IDMy) oraz 

zimowe. Tradycją stały się 
spotkanie przy opłatku tuż 
przed Pasterką oraz święto-
wanie Zmartwychwstania 
Pańskiego. Z racji tego, że                                                                         
o. Tabiś był również opie-
kunem ministrantów, odby-
wały się mecze piłki nożnej 
w sobotnie poranki. W 2008 
r. powstała „20-ka” – msza 
młodzieżowa, która została 
przeniesiona z godz. 9:00 na 
20:00. Cieszyła się ona ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
wszystkich parafian. Od po-

czątku gra tam zespół Clemensianum. 
Grał on także na piątkowych mszach 
MAGISowych. Członkowie to ludzie, 
którzy za tamtych czasów uczęszcza-
li do tej wspólnoty i teraz są już po 
ukończeniu całej formacji. Starsi ustą-
pili miejsca młodszym w piątki i tak 
powstał zespół Kostki. Wychowanko-
wie MAGISu, którzy wciąż udzielają 
się w pierwotnym zespole, organizują 
po dziś dzień koncerty charytatywne.           

Ania Ciesielska
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Palmy
Co roku na Niedzielę Palmową wy-

konujemy własnoręcznie palmy, a do-
chód z ich sprzedaży przeznaczamy na 
letnie rekolekcje.

Drogi krzyżowe
Mamy w zwyczaju, że podczas Wiel-

kiego Postu każda z grupek przygoto-
wuje drogę krzyżową na swój własny 
sposób. Przez wiele lat istnienia naszej 
wspólnoty mieliśmy okazję zobaczyć 
i przeżyć m.in. filmy, przedstawienia 
teatralne, a nieraz ruszaliśmy poza bu-
dynek kościoła.

Kawiarenka Parafialna
W naszej parafii co niedzielę działa 

Kawiarenka Parafialna, w której pod-
czas swoich dyżurów staramy się po-
kazać od tej najsłodszej strony przez 
przygotowywanie i sprzedaż naszych 
wypieków  :)

„Głos Pocieszenia”
„Wojownicy Światła” – taki tytuł 

ma nasza rubryka w parafialnej ga-
zecie „Głos Pocieszenia”. Dzielimy się 

tam tym, co aktualnie się u nas dzieje 
i czym żyjemy.

Ozdoby i pierniczki świąteczne
Przed Bożym Narodzeniem po raz 

kolejny dajemy ujście naszym arty-
stycznym talentom i przygotowujemy 
ozdoby świąteczne oraz przepyszne 
pierniczki. Wyrazy hojności parafian 
przeznaczamy na zimowe rekolekcje.

Rekolekcje dla dzieci
W tym roku po raz pierwszy wyszli-

śmy z inicjatywą do nieco młodszych 
od nas. Przygotowaliśmy rekolekcje 
w których wzięło udział aż 80 dzieci ze 
wszystkich klas szkoły podstawowej. 
Mamy nadzieję, że takie akcje staną 
się naszą nową tradycją, bo warto po-
kazywać innym Jezusa, a przy tym sa-
memu się uczyć.

Grupa Teatralna „Ilustracja”
Z przerwami, dorywczo, ale zawsze 

twórczo! Grupa teatralna w naszej 
wspólnocie przygotowuje przedsta-
wienia, które później prezentujemy 
innym m.in. podczas pikniku parafial-
nego czy na mszach dziecięcych.

Spotkania ogólne
W każdy piątek po wspólnej Eucha-

rystii spotykamy się w naszej salce, by 
wspólnie COŚ przeżyć. A owo COŚ jest 

zawsze czymś twórczym, niesamowi-
tym i zależnym od grupki, która aktu-
alnie je przygotowuje. Gry planszowe, 
zabawy integracyjne, nabożeństwa, 
mądre filmy, budujące dyskusje… 
i wiele innych, których nie sposób wy-
mienić.

Piknik parafialny
Piknik parafialny, który ma miejsce 

w czerwcu, jest zawsze okazją do za-
prezentowania się naszej wspólnoty 
parafianom. Wystąpienia muzyczne, 
taneczne, teatralne, zabawy dla dzie-
ci, prowadzenie zabaw integracyjnych 
– to tylko niektóre z naszych inicjatyw, 
które co roku przybierają inną formę.

„Kostki”
Nasza diakonia muzyczna pomaga 

nam się modlić śpiewem na każdych 
mszach wspólnotowych. Poznać „Kost-
ki” mieliście okazję niejednokrotnie 
podczas dni zimowych rekolekcji,                   
IDMów, czy Dnia Wspólnoty.   

Renata Parzonka

Co nas wyróżnia
Nasz Magis podejmuje co roku serię inicjatyw, którymi nie każda z pozostałych wspólnot może się pochwa-
lić. Oto część z nich :
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• STrOna rOZrYWKOWa • STrOna rOZrYWKOWa •

Opracowała Weronika Kumaszka

Rozwiązania z numeru lutowego:
Wykreślanka dla dzieci - KOLOROWY I PACHNĄCY BUKIET.
Rebusy - MODLITWA, JAŁMUŻNA .
Rozwiązania konkursów z bieżącego numeru, wraz z imie-

niem i nazwiskiem, adresem, nr. telefonu i zaznaczonym 
wiekiem (chodzi o dzieci) prosimy wrzucać do skrzynki Głosu 
Pocieszenia w holu kościoła. Można je też wysyłać na mailo-
wy adres redakcji: glospocieszenia@tlen.pl.

Zakręcona krzyżówka
Na podstawie rymowanek odgadnij nazwy zwierzątek. Pierwszy wyraz wpisz, zaczynając od pierwszej kratki 

obok głowy węża. Ostatnia litera wyrazu jest jednocześnie pierwszą literą następnego wyrazu (szare pola). Litery 
w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

1. Nad rzeczułką wartką,
kto to drepce z dziatwą?
Żółte nóżki ma. 
Gę, gę, gę, gę, ga! ...
 
2. O nocleg nie prosi
wędruje po świecie,
bo swój domek nosi
na własnym grzbiecie...

3. Nawet śpi w ostrogach
Ten rycerz podwórka.
Rankiem budzi ludzi, 
w dzień czuwa przy kurkach…

4. Kot ogromny, pręgowany,
bywa w cyrku – tresowany…

5. Śpiewa wysoko
 piosenki do słonka.
Głos ma podobny 
do drżenia dzwonka…

6. Żółte, puszyste piórka,
okrągłe, grube brzuszki,
oczka jak dwa paciorki

i płaskie krzywe nóżki…

7. Dzięki niej na zimę
masz czapkę i szalik.
Gdy w góry pojedziesz,
ujrzysz ją na hali…

HASŁO: 

Zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w jubileuszowym kon-
kursie z okazji 25 lat istnienia „Głosu Pocieszenia”. Dla dorosłych do numeru do-
łączamy kolejny obrazek z kuponem, natomiast dla dzieci drukujemy drugi puzzel 
poniżej. 

Przypominamy, że nagrodami w naszym konkursie są: tablet dla dorosłych i apa-
rat fotograficzny dla dzieci.

Jubileuszowy konkurs !!!

Głos Pocieszenia
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• STrOna rOZrYWKOWa • STrOna rOZrYWKOWa •

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu, ułożone w kolejności od 1 do 16, utworzą rozwiązanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Opracowała Aleksandra Kumaszka

1

2 3
2

4

5
7 9

6

7 8
6

12 1
9

10
13

11

12 13

14 15

16 17
5

18 19

10
20 21

22 23 24
3

15
25 26

27
8

28 29
11

30

31
16

14
32

4
33

34

W jak Wielkanoc

Pionowo:
1) w Wielki Piątek okrywa Najświętszy
    Sakrament;
2) obca jednostka monetarna;
3) miasto Matki Boskiej Ostrobram-
    skiej;
4) laur;
5) stamtąd przybył do Wrocławia obraz 
    MB Pocieszenia;
6) wiary - składane na niedzielnej 
     Mszy św.;
8) kusił Ewę;
9) nie przejdzie przez ucho igielne;
11) miasto MB Pocieszenia;
12) z ciernia na głowie Jezusa;
14) na nim Jezus zamienił wodę 
      w wino;
16) inaczej oczyszczenie z grzechów;
17) przenosi góry;

17) odcinek tekstu biblijnego;
18) Prymas Tysiąclecia;
19) zwierzę w stajence;
20) nad nią cud w 1920 r.;
22) w jego wnętrzu Jonasz spędził 
      trzy dni;
23) z niego świece;
24) dodawana do wina podczas 
      Eucharystii;
26) wschodni, przyniósł szarańczę 
      na  Egipt;
27) miejsce Ostatniej Wieczerzy;
30) miejsce pracy Józefa;
31) pomocnik proboszcza;
32) wydany przez Piłata na Jezusa;
33) prezydenckie co 5 lat;
34) święto Zmartwychwstania 
      Pańskiego.

18) okres przed Wielkanocą (dwa 
       wyrazy);
21) do znicza, na grób;
24) Jezus przywrócił go ślepcowi;
25) płaczące drzewo;
26) Stolica Apostolska;
28) niejedno w postnym menu;
29) przed Środą Popielcową;
32) obecnie mamy XXI.

Poziomo:
3) wolną obdarzył nas Stwórca;
6) wiszą wokół obrazu MB Pocieszenia;
7) góruje nd Krakowem;
8) święty, patron epileptyków;
10) zdobi okno niejednego kościoła;
11) na ołtarzu w kielichu;
13) pies myśliwski;
15) Saul prowadził ją z Filistynami;

Głos Pocieszenia
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Głos Pocieszenia: Mamy nowego 
papieża, Argentyńczyka. Został nim 
wybrany dotychczasowy arcybiskup Bu-
enos Aires, jezuita, Jorge Mario Bergo-
glio, który przyjął imię Franciszek. Co 
Ojciec sądzi na temat tego wyboru?

O. Jacek Siepsiak SJ: Mnie zafa-
scynował ten gest, gdy nowo wybrany 
papież pochylił się i poprosił o błogo-
sławieństwo, o modlitwę ludzi, zanim 
udzieli im błogosławieństwa. To takie 
mało spotykane w naszej kulturze euro-
pejskiej i myślę też, że pokazuje perspek-
tywę Ameryki Południowej i to bardzo 
cieszy. Jest to człowiek, który na pewno 
nie lubi pompy i myślę, że dzięki temu 
pontyfikatowi Kościół będzie jej tro-
szeczkę pozbawiony. Jest to człowiek, 
który żyje bardzo prosto. Już sam wybór 
imienia: Franciszek (od św. Franciszka 
z Asyżu – przyp. red.), wskazuje na jego 
ideały, a i jego sposób życia pokazuje też, 
że on rzeczywiście żyje jako człowiek 
bardzo skromny, który stara się mało 
absorbować otoczenie swoją osobą. Sam 

sobie gotował posiłki, jeździł komuni-
kacją miejską. Jest to przykład kogoś, 
kto wie, że im wyżej jest postawiony 
na świeczniku w Kościele, tym bar-
dziej musi zwracać uwagę na swój styl, 
świadectwo życia, jakie daje. Jest to też 
człowiek bardzo przywiązany do trady-
cyjnych zasad moralnych, do nauki Koś-
cioła, np. w kwestii aborcji, a jednocześ-
nie bardzo wrażliwy na sprawy socjalne, 
na sprawy ubóstwa. I myślę, że nasz 
kontynent europejski bardzo potrzebu-
je pewnego otrzeźwienia, bo my ciągle 
płaczemy nad naszym kryzysem, nad 
tym, jak nam jest źle; ale gdy patrzymy 

na resztę świata to myślę, że to wszystko 
wygląda trochę inaczej. I pewnie nowy 
papież Franciszek nam to przypomni. 
Jorge Mario Bergoglio jest jednocześ-
nie człowiekiem otwartym na nowinki 
techniczne - jego diecezja słynie z tego, 
że elektronika, zapis elektroniczny i ad-
ministrowanie są bardzo posunięte do 
przodu. Posługuje się w tym względzie 
bardzo współczesnymi środkami. Nato-
miast jest też człowiekiem, o czym się 
mało mówi, który lubi rządzić twardą 

ręką. Dał to poznać, gdy został bisku-
pem, a nawet jeszcze zanim został bisku-
pem, gdy był jezuickim prowincjałem; 
mówiono, że był człowiekiem, który na-
wet za bardzo wtrącał się w kompetencje 
niższych przełożonych. Lubi być bardzo 
obecny w sprawach, których się podej-
muje i myślę, że nie będzie malowanym 
papieżem, nawet w Watykanie. Że on 
tam będzie rządził i wprowadzał pewne 
porządki. Jego dotychczasowa historia, 
charakter raczej to gwarantują. Papież 
Franciszek to człowiek, który jest zdolny 
przeprowadzić poważne reformy, nawet 
typu administracyjnego. Jest już osobą 
starszą, więc zapewne nie ma przed sobą 
za wielu lat pontyfikatu, ale przez te kil-
ka lat może coś zrobić. Nie wiemy, jak 
się będą układać jego stosunki z jezuita-
mi i czy my, jezuici, na tym zyskamy czy 
stracimy - zobaczymy. W każdym razie, 
patrząc na niego i jego relacje z pro-
wincją argentyńską, z której wyszedł, 
wszystko świadczy o tym, że to on będzie 
rządził jezuitami, a nie odwrotnie. Pew-
nie będzie od nas więcej żądał, bardziej 
zintensyfikuje swoje wymagania wobec 

jezuitów. Dzięki temu będziemy mieli 
więcej roboty i więcej okazji do dobrej 
pracy, co pewnie wszystkim wyjdzie na 
dobre.

Jak się Ojciec zetknął z wieściami na 
temat o. Bergoglio, co prawda jezui-
ty, ale z tak odległego krańca świata. 
Skąd te informacje?

Jako jezuici swoimi kanałami uzysku-
jemy pewne wiadomości... Tak się też 
złożyło, że w czasie studiów w Rzymie 
współpracowałem z argentyńskimi je-
zuitami. Tworzyliśmy tam takie wspól-
noty, a ponieważ wspólnota polska była 
bardzo duża, a ja chciałem się dobrze 
nauczyć języka hiszpańskiego, to przy-
łączyłem się do wspólnoty południo-
woamerykańskiej i dzięki temu miałem 
też kontakt z argentyńskimi jezuitami. 
Także poznałem trochę ich mentalność, 
ich problemy, to czym się zajmują, tak, 
że wiadomości są z drugiej ręki, z opo-
wiadań, ale Kościół argentyński jest mi 
dość bliski.

  Rozmawiał Bogdan Szyszko

Mocny człowiek na Watykanie
Co nasz proboszcz wie o papieżu Franciszku
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 Po pierwsze radość…
…bo po raz pierwszy było mi dane 

przeżyć wybór Papieża bez konieczności 
przeżywania żałoby po jego poprzedni-
ku. Oczywiście, abdykacja Benedykta 
XVI nie była wydarzeniem radosnym, 
ale też transmisja z podróży ustępują-
cej głowy kościoła do Castel Gandolfo 
była o stokroć mniej przykra 
niż widok trumny, na wieku 
której wiatr targał kartkami 
Pisma Świętego. 

Po drugie radość…
…bo miło jest należeć do 

„organizacji”, która mimo, że 
stanowi około 16 proc. ludno-
ści ziemi, jest na ustach całego 
świata. 

Po trzecie radość…
…bo po ogłoszeniu wyboru 

na biskupa Rzymu kardyna-
ła z Argentyny Jorge Mario 
Bergoglio zapadła martwa ci-
sza. Można powiedzieć, że ta 
chwilowa przerwa w łączach 
z dyżurnymi komentatorami, znawcami 
i autorytetami Kościoła była znamienna 
i – parafrazując znaną reklamę – bezcen-
na. To, wynikające z zaskoczenia, milcze-
nie było najlepszym dowodem na to, że 
ich wcześniejsze typy, opinie i dywaga-
cje, dlaczego abdykował  Benedykt, kto 
ma szanse go zastąpić, co będzie lepsze 
dla Kościoła oraz w jakim kierunku po-
dąży lud Boży z jego nowym przywódcą 
nie warte były nawet funta kłaków. Tak 
samo jak niewiele warte są ich codzien-
ne opinie o Kościele, bezczelnie kolpor-
towane na co dzień w mediach.

Po czwarte radość…
…bo nowym Papieżem został jezuita. 

Oczywiście to, że wychowałem się i na-
dal związany jestem z parafią, w której 
posługują jezuici , nie jest w radości tej 

bez znaczenia. Oczywiście, że nie bez 
wpływu na to pozostaje fakt, że kilku je-
zuitów znam osobiście, a nasze kontak-
ty nie ograniczają się li tylko do Mszy 
Świętych  i konfesjonału. I nawet to, 
że dziś po wyborze Franciszka, jezuity, 
public relations tej formacji zakonnej 
wśród moich znajomych, kolegów i wie-

lu przypadkowych ludzi, nabiera innego, 
przyjemniejszego kształtu. Nawet to nie 
jest w tym wyborze i moich uczuciach 
radości najważniejsze. Najważniejszy jest 
dla mnie fakt, że głosami kardynałów 
przemówił bez wątpienia Duch Święty, 
wymykając się wszelkim schematom, 
opiniom i przewidywaniom. To kolejny 
jasny sygnał Boga, że Jego Królestwo, do 
którego wszyscy powinniśmy dążyć, nie 
jest z tego świata. Potwierdzają to także 
słowa, które tuż po wyborze Francisz-
ka skierował za pośrednictwem portalu 
deon.pl dobrze nam znany prowincjał 
Towarzystwa Jezusowego o. Wojciech 
Ziółek, przypominając z  niekrywaną ra-
dością i błyskiem w oku obiegową opi-
nię, że jeżeli papieżem zostanie jezuita, 
to to będzie „koniec świata”. 

Dlaczego fakt, że papieżem został jezu-
ita, jest tak wyjątkowym, przełomowym 
i niesamowitym wydarzeniem w dzie-
jach Kościoła. Otóż Jorge Mario Bergo-
glio, zostając papieżem, nie przestał być 
jezuitą. A jezuici mają przecież swoją 
hierarchię zakonną, podlegają przeło-
żonemu, prowincjałowi, generałowi.  

Mają też swoją historię, dobrą 
i złą opinię, prawdziwą i zmy-
śloną legendę ot chociażby 
światowych szpiegów, koman-
dosów i kontrreformatorskich 
wichrzycieli. Ale kardynałowie, 
dokonując takiego właśnie 
wyboru, doskonale o tym wie-
dzieli, a mimo to nie zawahali 
się. To kolejny dowód na to, że 
Kościół wyrywa się dziś poza 
ramy, w które chętnie oprawili 
by go wszelkiej maści ateiści, 
pod szyldem reformy i postę-
pu. To jasny sygnał, że srogo 
mogą się zawieść ci, co liczą na 
to, że już niedługo księża będą 
mieli żony, zrzutkę na tacę bę-

dzie rozliczać bank centralny, a biskupi-
politycy głosować będą za aborcją, euta-
nazją czy in vitro.

Po piąte radość…
…bo widać, czy się to komuś podo-

ba, czy nie, że Papież Franciszek to do-
bry człowiek. Wystarczyły mi jego oczy, 
jego kilka gestów. A każdy kolejny dzień 
wydaje się to potwierdzać, jego skrom-
ny styl życia, jego prawdziwe ukochanie 
ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych. Poka-
zuje świat, który jest mi bliski, w któ-
rym większość ludzi to osoby zagubio-
ne, chore, biedne, osoby potrzebujące 
pomocy. A tam gdzie ktoś potrzebuje 
pomocy, tam znajdzie się ktoś, gotowy 
pomóc. Od tego już tylko krok do zba-
wienia.

Radość na przekór wielu
O wyborze nowego papieża powiedziano wiele, stanowczo zbyt wiele. Zwłaszcza, że zdecydowana 
większość opinii, które pojawiły się w mediach, było autorstwem ludzi, którzy na co dzień nie mają 
z Kościołem wiele wspólnego, nierzadko wręcz go zwalczających. Zatem napisanie czegokolwiek na 
ten temat wydało mi się sensowne jedynie jako świadectwo subiektywnego uczucia radości, wielkiej 
radości , która stała się w tych dniach moim udziałem. 
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Ktoś powie: no jak to? Przecież for-
mularze i czytania liturgiczne z tego 
okresu mówią o zmartwychwstaniu, 
szaty liturgiczne są białe, a nie fioletowe, 
śpiewamy hymn „Chwała na wysoko-
ści Bogu”, a na końcu uroczyste „Alle-
luja”! Zgadza się, w liturgii znajduje to 
swoje odzwierciedlenie. A co z naszym 
wewnętrznym „alleluja”? Śpiewamy je 
Panu Bogu w tym czasie szczególnie? 
Mam wrażenie, że bywają z tym nieja-
kie trudności. Jak gdyby nasz religijny 
zapał, nasza chęć bliskości z Jezusem 
zaznaczała się aktywnym uczestnictwem 
w rozważaniach Jego Męki (w nabożeń-
stwach drogi krzyżowej czy gorzkich żali, 
niejednokrotnie przygotowywanych 
przez członków różnorodnych grup pa-
rafialnych i dlatego mocniej angażują-

cych w przeżywanie Bożych tajemnic), 
znajdowała kulminację w czasie Tridu-
um Paschalnego z oczywistym odnoto-
waniem Zmartwychwstania, a później... 
No właśnie. Później z przeżywaniem fak-

tu Zmartwychwstania i odnoszeniem go 
do własnego życia jakby już było trochę 
gorzej, trudniej. I tu pojawia się ciekawa 
propozycja – i co ważne – do zagospoda-
rowania przez świeckich z różnych grup 
parafialnych, mających szansę zaprezen-
tować szerszemu, parafialnemu ogółowi 
to, czym żyją w ciągu roku. Tą propozy-
cją jest nabożeństwo drogi światła (Via 
Lucis). 

Nabożeństwo, odprawiane w okresie 
wielkanocnym, powstało we Włoszech 
w 1988 roku. Inspiracją do jej powsta-
nia były freski z katakumb św. Kaliksta 
w Rzymie przedstawiające zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, który prze-
chodzi z ciemności do światła. Droga 
światła została umieszczona w oficjal-
nym modlitewniku na Wielki Jubile-
usz Roku 2000. W 2002 roku została 
oficjalnie zatwierdzona przez rzymską 
Kongregację ds. Kultu Bożego i Dy-
scypliny Sakramentów. Od tamtego 
czasu jej odprawianie wprowadzono 
w wielu parafiach na świecie. Głównym 
celem nabożeństwa jest podkreślenie 
znaczenia czasu wielkanocnego w Koś-
ciele. Jak wcześniej zostało zaznaczone, 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest 
dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem 
w przeżywaniu wiary, jednak brakuje 
rozważania tej tematyki poza liturgią. 
I właśnie nabożeństwo drogi światła jest 
propozycją zapełnienia tej luki. Propo-
nowane stacje drogi światła oparte są 
na wydarzeniach odnotowanych w No-
wym Testamencie. Są to głównie spot-
kania z Jezusem Zmartwychwstałym 
(np. Jezus objawia się uczniom na dro-
dze do Emaus, Rozpoznanie Pana przez 
uczniów przy łamaniu chleba, Zmar-
twychwstały Pan objawia się wspólnocie 
uczniów, Jezus przekazuje Kościołowi 
dar pokoju i pojednania). Ze względu 

na początkowy charakter jego rozpo-
wszechnienia w Kościele, ostateczny 
kształt nabożeństwa nie jest jeszcze usta-
lony. Nie ma też żadnych sugestii, jak 
często i w jakie dni ma się ono odbywać 

(mówi się o sobotnim lub niedzielnym 
wieczorze). Dobrze, jeśli to nabożeństwo 
jest odprawiane po zapadnięciu zmro-
ku, aby podkreślić symbolikę światła. 
Jeśli to możliwe, droga światła powin-
na mieć formę procesji. Wówczas na jej 
czele jest niesiony paschał, krzyż z czer-
woną stułą lub figura Zmartwychwstałe-
go i ewangeliarz. Wierni niosą zapalone 
świece. 

We Wrocławiu nabożeństwa drogi 
światła odbywają się w okresie wielka-
nocnym (regularnie) w kościele św. Au-
gustyna przy ul. Sudeckiej 90 (piątek 
- 19.00), oraz u ks. salezjanów przy ul. 
Prusa 78 (piątek – 17.30). Więcej o na-
bożeństwach drogi światła (proponowa-
ne teksty rozważań, artykuły dotyczące 
nabożeństwa i in.) można się dowiedzieć 
z internetowej strony http://www.vialu-
cis.pl/.

Jezus żyje! 
Jezus żyje! To podstawowe zawołanie każdego chrześcijanina jakoś nam umyka po Świętach Wiel-
kanocnych, a więc w okresie liturgicznym, w którym akurat na ten aspekt naszej wiary powinniśmy 
zwrócić szczególną uwagę. Dlaczego piszę – umyka? A w jakiż to szczególny sposób w naszym wspól-
notowym, parafialnym, kościelnym, ale i prywatnym, wewnętrznym życiu zaznaczamy w tym czasie 
tę podstawową prawdę naszej wiary? 
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Walka z aborcyjnym procederem - 
walka o życie nienarodzonych trwa. 
Różne są jej formy. Jedna z nich to dzie-
ło Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-
go. Jest ono bezpośrednią odpowiedzią 
na fatimskie wezwanie do modlitwy ró-
żańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za 
grzechy, które ranią Niepokalane Serce 
Matki Bożej. To także wypełnienie Jas-
nogórskich Ślubów Narodu.

Dzięki wielkiej dobroci Ojca Probosz-
cza nasza parafia włącza się w ratowanie 
życia nienarodzonych. Uroczyste złoże-
nie przyrzeczenia duchowej adopcji ma 
miejsce zazwyczaj w Dzień Świętości 
Życia, a dodatkowa modlitwa odbywa 
się w każdy ostatni poniedziałek miesią-
ca, po Mszy św. o godz. 18.00.

Cała inicjatywa polega na duchowym 
zaadoptowaniu osoby, która się jeszcze 
nie narodziła, a już grozi jej śmierć. 
Wiąże się z codziennym odmawianiem 
jednej z tajemnic różańca oraz specjal-
nej modlitwy w intencji tej osoby i jej 
rodziców. Można także, jeśli tak dyktuje 
serce, dołączyć jakieś dodatkowe posta-
nowienie. 

Ta szczególna forma duchowej opieki 
nad nienarodzonym trwa tyle, ile jego 
życie w łonie matki - dziewięć miesięcy, 
a zaproszeni są do niej wszyscy. Ducho-
wym tatą lub mamą może zostać każdy, 
kto tylko zechce. Wiek ani stan nie gra 
roli. Potrzeba jedynie odrobiny chęci. 
I to jedynie tyle i aż tyle wystarczy, aby 
uratować ludzkie życie.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robot-
ników mało” (Mt 9, 37b), może więc 
warto rozważyć, zwłaszcza w kontekście 
Święta Bożego Miłosierdzia, czy Pan nie 
prosi nas o taką właśnie formę duchowej 
opieki nad wszystkimi, którzy się jesz-
cze nie narodzili. Wydaje się, że nie ma 
lepszego sposobu, by okazać miłosierną 
miłość tym, którzy sami nie mogą się 

obronić, a zagraża im najokrutniejszy 
rodzaj śmierci. Może czas, by w każdej 
z tych istot ludzkich ujrzeć Jezusa i usły-
szeć skierowane do nas Słowa:

„Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili”  (Mt 25, 40b).

***
Animatorką Duchowej Adopcji Dzie-

cka Poczętego w naszej parafii jest Zdzi-
sława Pilarczyk, która służy wszelką po-
mocą związaną z tym dziełem.

J

W poniedziałek, 8 kwietnia, 
w uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego, będzie można włączyć się 
w inicjatywę Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, podczas Mszy 
św. o godz. 18.00.

„Kto ratuje jedno życie,
 ratuje cały świat”
  Co 11 sekund w Europie mordowany jest nienarodzony czło-
wiek. Jak podaje Instytut Polityki Rodzinnej (Institute For Fami-
ly Polices) rocznie na całym świecie, w wyniku tzw. aborcji, ginie 
ponad 50 mln osób. 

Ta odmiana jest nam potrzebna, bo 
zrealizowane nawet drobne, ale  płynące 
prosto z serca  postanowienia, przybli-
żają nas do Jezusa, naszego Zbawiciela. 
Jego męka i śmierć na krzyżu to wyraz 
niewyobrażalnie wielkiej miłości. Miło-
ści, która w cierpieniu przyniosła nam 
zbawienie. Tylko miłość Boga może być 
bezgraniczna, bezwarunkowa, taka, któ-
ra czyni cuda w naszym życiu, która po-
maga, wspiera i umacnia. Tylko dzięki 
tej Bożej miłości możemy pokonywać 
trudy dnia codziennego. 

Czy potrafimy choć odrobinę odwza-
jemnić to uczucie? Okres Wielkiego Po-
stu to czas, w którym możemy odłożyć 
swoje przyzwyczajenia i przyjemności, 
pokazując w ten sposób Jezusowi, że też 
Go kochamy. I choć ta nasza miłość nie 
jest tak wielka i piękna jak ta, którą ob-
darzył nas Jezus, to kochajmy Go tak, 
jak potrafimy, dając jej wyraz w realiza-
cji postanowień wielkopostnych, ubo-
gacając duszę dobrymi uczynkami czy 
jałmużną, w codziennym życiu, poprzez 
stosunek do drugiego człowieka. 

A jeżeli czas oczekiwania na to naj-
większe święto okazał się zbyt krótki, to 
okres wielkanocny dopiero przed nami, 
a na realizację dobrych postanowień ni-
gdy nie jest za późno.

                                                   ES 

Zbliża się Wielkanoc. Dla każ-
dego katolika to najważniejsze  
święto w roku. Czekając na nie 
często podejmujemy różne po-
stanowienia, które mają nas 
choć trochę odmienić. 

Dać się 
odmienić 
dla Miłości
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• PARAFIALNA AKADEMIA ROZMAITOŚCI • 
Od 2D do 3D

Powstałe w pierwszych wiekach chrześ-
cijaństwa wspólnoty zakonne cystersów 
czy benedyktynów koncentrowały się na 
życiu wspólnotowym, oddzielonym od 
tego, co poza murami klasztoru. Opa-
ctwo było odrębnym światem, w któ-
rym zakonnik spędzał całe swoje życie 
na modlitwach i pracy z współbraćmi. 
Także młodsi nieco w swym rodowo-
dzie franciszkanie czy dominikanie 
kładli duży nacisk na wspólnotę. Osoby 
świeckie pozostawały na zewnątrz tego 
świata, co miało swoje przełożenie na 
średniowieczną sztukę sakralną. Zwłasz-
cza, że umiejętność czytania nie była 
wówczas zjawiskiem oczywistym. Raczej 
przywilejem dostępnym wybranym, po-
dobnie jak łacina - język liturgii. Sztu-
ka sakralna zatem spełniała często rolę 
Biblii dla ludu. Obrazy przedstawia-
jące sceny z życia Jezusa czy żywotów 
świętych można by przyrównać do dzi-
siejszych komiksów. Odbiorca znajdo-
wał się na zewnątrz. Patrzył na obraz 
i w swoisty sposób „czytał” jego treść. 
Jak w tradycyjnym kinie, kiedy widz jest 

tylko obserwatorem, ale nie uczestni-
kiem zdarzeń.

Założenie w XVI wieku przez św. 
Ignacego Loyolę zakonu jezuitów ma 
również istotny wpływ na sztukę. Du-
chowość ignacjańska preferuje bowiem 

indywidualny kontakt z Bogiem, włas-
ne doświadczenie Jego obecności. Od-
chodzi od biernego wpatrywania się w  
obraz. Kładzie nacisk na wyobrażenie so-

bie, zaangażowanie się wszystkimi zmy-
słami w scenę biblijną, przeżywanie jej 
jako uczestnik. W trakcie kontemplacji 
trzeba w zasadzie stać się jedną z postaci 
uczestniczących w zdarzeniu biblijnym - 
widzieć, słyszeć, czuć, doświadczać emo-
cji. Trochę jak w kinie 3D lub teatrze.

Rozwijająca się wówczas pod wpły-
wem duchowości ignacjańskiej sztuka 
baroku miała na celu stworzenie wra-
żenia wielowarstwowego świata. Aby 
w takiej przestrzeni w kościele człowiek 
czuł się jak wewnątrz wydarzeń. W celu 
pogłębienia kontaktu z Bogiem jezuici 
wykorzystywali nie tylko na  architek-
turę.  Teatr, szkolnictwo, muzyka, litur-
gia w językach ludów, wśród których 
prowadzili pracę misyjną, także dawały 
możliwość przygotowywania się do głę-
bokiej kontemplacji Biblii.

W ramach Parafialnej Akademii Roz-
maitości o tych i wielu jeszcze innych 
aspektach duchowości ignacjańskiej 21 
lutego opowiadał o. Jacek Siepsiak SJ  
podczas wykładu na temat „Duchowość 
jezuicka w kontekście jej wpływu na 
kulturę”.                                           

IK

• Z JeZuiCKieGO POdWÓrKa • Z JeZuiCKieGO POdWÓrKa •

W środę,  dzień poświęcony świętemu 
Józefowi, 13 marca, który cały też jest 
temu wielkiemu świętemu poświęco-
ny, na jezuickim podwórku pojawił się 
Duch Święty i swoim zwyczajem naro-
bił bałaganu dziennikarzom wszelkiej 
maści, którzy są zdolni przewidywać 
wszystko, a mimo to niczego nie przewi-
dzieć. Tego popołudnia bowiem, wbrew 
jakimkolwiek przewidywaniom, dzięki 

działaniu Ducha Pocieszyciela dawny 
ksiądz Jerzy Marian Bergoglio, jezuita, 
późniejszy kardynał i arcybiskup Bue-
nos Aires w Argentynie, stał się w jednej 
chwili papieżem Franciszkiem. Inaugu-
racja pontyfikatu nastąpiła 19 marca, 
czyli w świętego Józefa, Oblubieńca 
Najświętszej Panny i Patrona Kościoła.

Trzeba zatem powiedzieć, że pierwszy 
jezuita stał się papieżem Kościoła rzym-
skiego, bo na mocy Kodeksu Prawa Ka-
nonicznego (kanony 705-707) zakonnik 
mianowany biskupem lub kardynałem 
nie przestaje być członkiem swojego za-
konu, tylko go inaczej wiąże ślub ubó-
stwa i posłuszeństwa. Papież Franciszek 
jako biskup Rzymu podlega tym samym 
przepisom prawa kanonicznego. Czy 
jednak podlega im jako Głowa Kościo-
ła? I tak, i nie. Tak, bo na mocy samego 
prawa nie przestał być zakonnikiem, ale 
jako Głowa Kościoła może ze swojego 
zakonu zupełnie legalnie wystąpić, jeżeli 
tego zechce. A nie podlega tym przepi-
som w tym znaczeniu, że jako Głowa 

Kościoła jest równocześnie najwyższym 
przełożonym jezuitów, czyli to on jezu-
itom wydaje wszystkie rozkazy i rozpo-
rządzenia nawet wtedy, kiedy je wydaje 
generał zakonu. Tylko, że jako Głowa 
Kościoła sam nie podlega formalnie żad-
nym takim rozkazom, bo go obowiązuje 
tylko Prawo Boże. Niewielka to jednak 
dla niego pociecha, bo najpierw trudno 
sobie wyobrazić, że papież nie będzie 
w rzeczywistości się stosował do rozpo-
rządzeń, które sam wydaje, i to przy-
najmniej dlatego, że mogłoby to być 
zgorszeniem dla maluczkich. Następnie 
trzeba wiedzieć, że właśnie jako Głowa 
Kościoła zupełnie inaczej odpowie na 
sądzie Bożym po swojej śmierci, jeżeli 
w jakikolwiek sposób przestąpi prawo 
Boże albo da zgorszenie.

Dlatego pozostaje nam gorąca mod-
litwa o Boże błogosławieństwo dla pa-
pieża Franciszka i o ludzką życzliwość, 
także ze strony środków społecznego 
przekazu.                         

 Ks. Jan Ożóg SJ
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2 w 1
Modlitwa znana wszystkim katoli-

kom. Jedna z najpopularniejszych, od-
mawiana w intencji tych, co właśnie na 
świat przyszli i tych, co się z nim żeg-
nają. Odmawiana jako prośba o szcze-
gólne łaski, jako dziękczynienie i jako 
modlitwa pokutna po spowiedzi św.

Czy można zatem twierdzić, że od-
mawianie różańca kiedykolwiek nie 
jest stosowne. A jednak jest taki mo-
ment, kiedy nie bardzo wypada szep-
tać „zdrowaśki”. Podczas Mszy św. 

Zwyczaj ten wywodzi się z czasów, 
kiedy językiem liturgii była łacina. 
Wierni obecni w kościele nie rozumieli 
słów kapłana i dlatego podczas mszy 
odmawiali różaniec. Obecnie jednak 
takie postępowanie przypomina re-
cepturę szamponów „2 w 1”. Trochę 
tego i trochę tego. I o ile tak możemy 
potraktować swoje włosy, to Pana 
Jezusa i Matki Najświętszej chyba nie 
wypada.

Jeżeli osoby praktykujące takie 
właśnie odmawianie różańca oburza 
to twierdzenie, może po prostu niech 
spróbują sobie odpowiedzieć, w czym 
właściwie uczestniczą. Jeżeli aktyw-
nie biorą udział w Mszy św., to znaczy, 
że słowa skierowane do Matki Bożej 
traktują jako modlitwę drugiej kate-
gorii. Taką mniej ważną, którą można 
sobie poszeptać bez zwracania uwagi 
na treść. Jeżeli natomiast koncentrują 
się na rozważaniu tajemnic różańco-
wych, to cała Msza św. staje się wyda-
rzeniem drugoplanowym.

Różaniec to przepiękna modlitwa, 
zasługująca na to, aby odmawiać ją 
w skupieniu, aby rozważać spokojnie 
kolejne jego tajemnice. Taki samo za-
angażowanie i szacunek należą się 
liturgii Mszy Świętej. I dobrze byłoby 
znaleźć osobny czas na każdą z tych 
form spotkania z Bogiem.                  

 IK

Okres Wielkiego Postu, Wielkanocy, 
i zaraz potem Niedzieli Miłosierdzia jest 
świetnym pretekstem do przyjrzenia się 
naszej relacji z Bogiem. Czy potrafimy 
na co dzień żyć w obecności tego, któ-
ry zna nasze najgłębiej nawet skrywane 
tajemnice, ale który pomimo to, kocha 
nas bezwarunkowo i czeka?

Pomocą zawsze są książki. Niektóre 
napisane trudnym językiem, ale na-
prawdę warto i z nimi zawrzeć bliższą 
przyjaźń. Chciałabym, żeby pomogły 
nam ciągle na nowo odkrywać i pozna-
wać Tego, do którego zmierzamy.

Marek Wójtowicz SJ
MIŁOSIERDZIE 
OSTATNIM 
SŁOWEM BOGA

Lubimy otaczać 
się ładnymi, miły-
mi przedmiotami, 
osobami. Rzeczy-
wistość podsuwa 

nam coraz więcej podniecających pro-
duktów, które chcemy mieć. A pomimo 
tego wszystkiego jesteśmy coraz mniej 
szczęśliwi – ciągle czegoś nam brakuje.

Zapominamy o Bogu, jest nam nie-
potrzebny, staje się niewygodny ze swoi-
mi wymaganiami, zakazami, a poza tym 
nie można Go dotknąć, zobaczyć – co 
z oczu, to z serca. Ale bez ścisłej relacji 
z Nim wpadamy w depresję, nic nas nie 
cieszy, nic nie wychodzi. Zapominamy, 
że On jest tym, który kocha nas jak nikt 
inny, że gotów jest ciągle wybaczać, że 
jego miłosierdzie jest jak studnia bez 
dna, że z Nim wszystko jest możliwe.

Marek Wójtowicz jest od 2001 roku 
asystentem kościelnym Stowarzysze-
nia Apostołów Bożego Miłosierdzia 
„Faustinum”. O swojej książce tak pi-
sze: „W kontekście współczesnych wy-

zwań próbowałem odczytać przesłanie 
o Bogu miłosiernym z Pisma Świętego, 
nauczania Kościoła i świadectwa świę-
tych. Pragnąłem też pokazać, że cała 
Ewangelia jest pieśnią na cześć Boga bo-
gatego w miłosierdzie”.

Poszczególne rozdziały możemy po-
traktować jako pomoc do rozważań 
i refleksji nad naszym życiem.

Ks. Andrzej 
Muszala
KIM JEST BÓG, 
KTÓREGO 
DOTYKAM

Są książki trud-
ne, ale myślę, że 
znajdą się tacy, 
którzy odważą się 
po nie sięgnąć, 

żeby przy ich pomocy wspiąć się o szcze-
bel bliżej Wszechmocnego.

O Bogu dynamicznym, ciągle w dzia-
łaniu, pełnym życia, który porywał ku 
sobie niezwykłych ludzi tworzących hi-
storię chrześcijaństwa z pasją i ciekawie 
opowiada ks. Andrzej Muszala, bioetyk 
z Krakowa, prowadzący rekolekcje na 
pustelni św. Teresy z Lisieux w Beski-
dach.

Nie będę o niej opowiadać, zachęcam 
natomiast do przeczytania, pomimo 
trudnych fragmentów. 

Piękna, pokrzepiająca lektura.
„Kim jest Bóg, którego dotykam? Kim 

jest Ten, który się daje już tu, w tym ży-
ciu, gdy zbliżysz się do Niego w akcie 
wiary? Kim-czym jest ów uosobiony 
nieskończony dynamizm, który roz-
grywa się w kręgu Trzech – Ojca, Syna 
i Ducha Świętego? To, co zostało skre-
ślone na kolejnych stronach, jest próbą 
poszukiwania wraz z Tobą, Drogi Czy-
telniku, odpowiedzi na to jedno z naj-
bardziej intrygujących pytań życia”.

Barbara Ćwik
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14. rocznica śmierci 
o. A. Wiktora

W południe 17 lutego została odpra-
wiona uroczysta Msza św. w 14. roczni-
cę narodzin dla nieba o. Adama Wiktora 
SJ. Koncelebrowało ją trzech kapłanów, 
w tym ochrzczony w naszej parafii ks. 
dr Jerzy Witczak, dyrektor biblioteki 
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu. W uroczystości wzięło 
udział osiem pocztów sztandarowych, 
przywitanych w specjalny sposób przez 
o. Proboszcza na początku Eucharystii.

O. Jacek Siepsiak, w swojej homilii 
wspomniał m.in., że tym, co charak-
terystyczne był fakt iż o. Wiktor łączył 
środowiska m.in. robotników i artystów 
związanych z Solidarnością. Dla akto-
rów teatr to jest coś bardzo istotnego, to 
piękna treść życia. Każdy ma swój teatr. 
Jednak, nie samym chlebem żyje czło-
wiek, ale i nie samym teatrem. Nie może 
być to coś (chleb lub teatr) ważniejsze 
od Boga. Jeśli z jakiejś rzeczy uczynisz 
boga, to ta rzecz uczyni z ciebie rzecz... 

Ta myśl, była przestrogą nie tylko na 
tamte czasy…                                 

KM

Vivat pluralizm!
Tak jakoś się złożyło, że każda z grup 

wiekowych w naszej parafii przygoto-
wywała w Wielkim Poście własne nabo-
żeństwa drogi krzyżowej. Mógłby ktoś 
postawić zarzut, że nie potrafimy się 
modlić razem. Ale czy do 10-letniego 
dziecka będą przemawiały te same teks-
ty, co do nastolatka czy do człowieka 
dorosłego? Piątkowy wieczór to czas, 
kiedy na rozważaniach Męki Pańskiej 
spotykały się w kościele dzieci, dorośli 
i młodzież. O 17.30. zaczynały dzieci – 
przy dość licznej frekwencji, w towarzy-
stwie rodziców i dziadków, w dolnym 
kościele, podczas liturgii ubogaconej 

zapalaniem przy ołtarzu świec, stopnio-
wo   rozjaśniających znak krzyża, słu-
chały rozważań wyszukiwanych wcześ-
niej przez panią katechetkę i czytanych 
przez rówieśników. W górnym kościele 
w tym samym czasie rozważania pro-
wadziły poszczególne grupy parafialne 
– jedne z tekstów były zapożyczane spo-
śród gotowych propozycji, znalezionych 
w książkach czy też w Internecie, inne – 
pisane przez pojedyncze osoby, a jeszcze 
inne – przez wielu członków wspólnot. 
Każde z nich pomagało zgromadzonym 
na nabożeństwach iść przez te krótkie 
pół godziny za Panem Jezusem i przypa-
trywać się własnemu życiu w kontekście 
Jego Drogi Krzyżowej. Już niejako na 
zakończenie dnia, o godz. 20.00  w dol-
nym kościele, rozważania męki Pana 
Jezusa prowadziła młodzież z Magi-
su: z młodzieńczym radykalizmem, ale 
w swoim rytmie, w tonacji cichej zadu-
my, bez pośpiechu. 

Każda z tych modlitewnych propozy-
cji dawała możliwość dopasowania do 
własnego tempa, własnej wrażliwości. 
A wszyscy razem spotkaliśmy się na dro-
dze krzyżowej ulicami parafii. Ale to już 
inna opowieść.                                   

bs

Nowości w sali św. Stani-
sława Kostki

Świeżo odremontowana sala św. Sta-
nisława Kostki pięknieje nam z tygo-
dnia na tydzień. Do jej wystroju doszły 
ostatnio nowe lampy, które zastąpiły 
sufitowe plafony i odświeżony przez p. 
Stefana, naszego konserwatora, wieszak 
na ubrania, od niedawna zaopatrzony 
… w kółka. Ciągle czekamy na zapeł-
nienie gablot pamiątkami związanymi 
z historią naszego kościoła z lat 80. XX 
wieku… Kiedyś pisaliśmy tak o windzie 
i… w końcu się doczekaliśmy.            

bs

Jak to z malowaniem 
prezbiterium było

Wielu z nas w ostatnim czasie wyraża-
ło własne zniecierpliwienie faktem bra-
ku postępu w remoncie, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że z malowaniem kościoła 
łączy się odpowiedź na pytania co ze sta-
rymi instalacjami – elektryczną, nagłoś-
nieniową, wentylacyjną, grzewczą; co 
z nieszczelnymi wypaczonymi oknami, 
itd., itp.

A na takie właśnie pytania musi zna-
leźć odpowiedź każdy włodarz obiektu, 
takiego jak budynek parafialnego koś-
cioła, dbający o powierzone mu mienie. 
Zastanawia się, w jakiej kolejności prze-
prowadzać kolejne prace, jak znaleźć od-
powiednio solidne ekipy do ich realiza-
cji, jakich materiałów użyć, żeby to, co 
się zrobi wystarczyło na wiele lat, a nie 
zrujnowało kieszeni parafian. I myślę, 
że byłoby wielką niesprawiedliwością 
nie zauważyć tego wszystkiego, co już 
w naszym kościele zostało zrobione (nie 
miejsce tu na wyliczanie, ale rozejrzyjmy 
się – na pewno zauważymy). Teraz przy-
szedł czas na to, co najbardziej widoczne 
– brudne ściany, na początek w prezbi-
terium. 

Najważniejsza część kościoła została 
odnowiona i jej widok daje nam przed-
smak tego, czego możemy się spodziewać 
po malowaniu całości wnętrza. O tym, 
że parafianie z zadowoleniem przyjęli 
efekt wysiłków ekipy remontowej i sta-
rań włodarza naszej parafii, świadczyć 
może fakt pokrycia sporej części kosz-
tów malowania z tacy remontowej w II 
niedzielę miesiąca (wyższej niż zwykle). 

Kiedy nam się uda pomalować resz-
tę? Myślę, że jest już bliżej niż dalej, bo 
pierwszy krok został zrobiony. Pozostaje 
nam podziękować za wysiłek wszystkim, 
którzy uczestniczyli w tym dziele i swo-
imi wysiłkami i finansową ofiarnością 
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przyczynili się do tego, że jest ładniej 
– ad maiorem Dei gloriam – na większą 
chwałę Bożą.                                       

bs

Nowi ministranci
Ojciec Andrzej Pełka SJ 10 mar-

ca, podczas Mszy św. o godz. 10.30 
w dolnym kościele przyjął do gro-
na Liturgicznej Służby Ołtarza pięciu 
chłopców: Michała Głąbę, Pawła Kowa-
lewicza, Roberta Lichotę, Piotra Przy-
stałowskiego i Szymona Reptowskiego  
Oprócz nowego papieża w Kościele po-
wszechnym, mamy pięciu nowych mi-
nistrantów! 

Wbrew pozorom te sprawy nie są tak 
od siebie odległe. Jeśli nie znajdą się 
młodzi ludzie, którzy już od najwcześ-
niejszych lat swojego życia przylgną do 
Chrystusa, będą chcieli Go lepiej po-
znawać, służyć Mu, być bliżej Niego, 
kto w przyszłości stanie na czele Koś-
cioła parafialnego, diecezjalnego czy też 
powszechnego? Dlatego cieszyć się nam 
należy z tych młodych ludzi, których coś 
pociągnęło w służbie przy ołtarzu Pana, 
pomagać im i dopingować do gorliwości 
i wytrwania – a to już jest zadanie dla 
nas: ich rodzin, przyjaciół, znajomych, 
współparafian. Bądźmy dla nich wyma-
gający, ale i wyrozumiali. I módlmy się 
za nich.                                              

bs

Odpust św. Klemensa 
Dworzaka

Jest co świętować czy nie, chcemy się 
razem cieszyć tym, co udaje nam się zro-
bić w parafii przy alei Pracy czy raczej sie-
dzieć cicho, bo nie ma czym się chwalić 
czy przejmować? Choć wiele nam wciąż 
brakuje, jesteśmy nie do końca zadowo-
leni z naszych duszpasterzy, współpara-
fian, wyglądu kościoła i jego otoczenia, 
to jednak... Jednak tworzymy wspólno-
tę! Społeczność, której naprawdę wiele 
się udaje zrobić – pocieszyć strapionych, 
jak trzeba – nakarmić głodnych, przy-
nieść ulgę chorym, pomóc wychować 
młodsze pokolenie, a i o starszych nie 
zapominać. Przy alei Pracy 26 napraw-
dę wiele dobrego się dzieje i to trzeba 
umieć docenić. Trzeba się z tego cie-
szyć! Na pytania postawione na wstępie 
odpowiedzieli wszyscy, którzy przyszli 
w piątkowy wieczór 15 marca do kościo-

ła i później do domu parafialnego. Wy-
korzystali okazję do wspólnego cieszenia 
się – najpierw podczas uroczystej Mszy 
św. koncelebrowanej przez liczne grono 
księży z parafii dekanatu Wrocław-Śród-
mieście, pod przewodnictwem dziekana 
- ks. Marka Białego, a później w domu 
parafialnym, przy posiłku zamówionym 

w firmie cateringowej, uzupełnionym 
o przyniesione przez parafian ciasta. 
Ciasta, co prawda szybko się skończyły 
i mało nam było wśród biesiadujących 
naszych duszpasterzy (o. Proboszcz, nie-
stety, nie mógł się rozdwoić i przyjmo-
wać jednocześnie gości w jezuickim re-
fektarzu i w domu parafialnym – czego 
bardzo żałował), ale smaczne jedzenie, 
uśmiechnięte twarze, spora frekwencja, 
liczne spotkania i rozmowy świadczy-
ły o dobrym wykorzystaniu szansy na 
wspólne świętowanie. Ciągle do wyko-
rzystania w przyszłości...

bs

Czuwanie papieskie 
z Franciszkiem

W sobotę, 16 marca, po Mszy św. 
o godz. 18.00, młodzież z Magisu po-
prowadziła comiesięczne czuwanie 
papieskie. Tego dnia modliliśmy się 

w szczególny sposób za nowo wybranego 
Ojca Świętego Franciszka. Modliliśmy 
się słowami nowego papieża, wybra-
nymi przez o. Jarosława Studzińskiego 

i przedstawionymi w formie medytacji 
– naprzemiennie z młodzieżowymi śpie-
wami. A wszystko to wobec wystawio-
nego Najświętszego Sakramentu…

Młodzież, prowadząca wiernych za 
papieżem do Chrystusa…                   

bs

„Sobota Palmowa”
Nie wszyscy wiedzą, że u nas w parafii 

istnieje taki specjalny dzień, jak „Sobota 
Palmowa”. Jest to specjalny dzień, jak ła-
two można się domyślić, poprzedzający 
Niedzielę Palmową. W tym to dniu od 
samego rana, nasze parafialne mrówecz-
ki pracują w pocie czoła. Już od 8.00 
rano młodzież parafialna licznie groma-
dzi się w salkach, aby stworzyć palmowe 
arcydzieła. Praca trwa często do godzin 
popołudniowo - wieczornych, bowiem, 
żeby zadowolić wszystkich parafian 
musi powstać około 1500 palm. Trzeba 
przyznać, że reszta parafian następnego 
dnia także spisuje się na medal. Jeszcze 
nigdy się nie zdarzyło, aby po Niedzieli 
Palmowej zostały jakieś niesprzedane eg-
zemplarze. Tym bardziej to cieszy, bo cel 
zbiórki jest szczytny - pieniądze przezna-
czone są na wakacyjne rekolekcje mło-
dzieży, której często na taki wyjazd nie 
stać.  Wszystkim hojnym darczyńcom 
Bóg zapłać!                                      WK

Gorzkie żale
W okresie Wielkiego Postu odprawia-

ne były w każdą niedzielę o godz. 17.00 
gorzkie żale. W tym roku celebrował 
je o. Andrzej Pełka. To wielkopostne 
nabożeństwo przypomina o potrzebie 
skruchy i żalu z powodu oschłości i za-
twardziałości serc ludzkich. Uczestnicy 
gorzkich żalów śpiewając w pierwszej 
części nabożeństwa żałobno-pokutne 
pieśni, w drugiej zaś, słuchając kazania 
pasyjnego wygłaszanego przez o. Pełkę, 
szukali natchnienia do godnego przeży-
cia pamiątki męki Pańskiej. W tegorocz-
nych kazaniach przedmiotem rozważań 
były słowa i gesty Chrystusa wiszącego 
już na krzyżu. O. Pełka ukazał je jako 
swego rodzaju testament pozostawiony 
ludziom przez Zbawiciela. Nabożeń-
stwo cieszyło się wysoką frekwencją, co 
było jednak niemal wyłączną zasługą 
przedstawicieli starszych pokoleń.
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Po raz drugi w  Wielkim Poście, tym 
razem 21 marca, spotkała się Rada Pa-
rafialna. Co za tym idzie, tematy doty-
czyły głównie tego szczególnego czasu 
w życiu Kościoła. 

Omówiliśmy szczegóły dotyczące dro-
gi krzyżowej ulicami parafii, 22 marca. 
Rozmawialiśmy naturalnie o sprawach 
dotyczących Niedzieli Palmowej oraz 
Triduum Paschalnego. 

 Za nami peregrynacja krzyża, który 
trzymał podczas drogi krzyżowej Jan Pa-
weł II, a także parafialny odpust. Omó-
wiliśmy oba wydarzenia. Martwi nas 
fakt, że część wiernych wychodzi z koś-
cioła po nabożeństwach, nie zostając na 
Mszy Świętej. Sytuacja taka zdarzyła się 
także w dniu odpustu. Dyskutowaliśmy 
jak można to zmienić.

Ze spraw remontowych Ojciec  Pro-
boszcz zastanawiał się, czy w najbliż-
szym czasie uniesiemy finansowo wy-
mianę nagłośnienia, na które często 
skarżą się parafianie. Prace takie powin-
ny być wykonane przed malowaniem 
kościoła. Dobrze było by także zmienić 
boczne lampy, które nie tylko nie zdo-
bią ale i drażnią swym wyglądem.

Wciąż brakuje tenorów do parafial-
nego chóru. Może panowie obdarzeni 
słuchem i głosem podzielą się z innymi 
swoim talentem, inaczej chórowi grozi 
rozwiązanie.

 Z odleglejszych wydarzeń trzeba 
wspomnieć, iż tegoroczne bierzmowa-
nie odbędzie się 7 maja, natomiast uro-
czystość Pierwszej Komunii Świętej - 12 
maja. Wybiegając w jeszcze dalszą przy-
szłość, warto wspomnieć również o te-
gorocznym pikniku parafialnym, który 
zaplanowaliśmy na sobotę 25 maja.

 Następne spotkanie Rady planuje-
my18 kwietnia o godzinie 19.00.

                                                 Zofia Nowicka

Rada Parafialna

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
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.
W święta kościelne, tzw. „zniesione”: 6:30, 8:00, 9:00, 17:00, 18:00, 19:30.

Kancelaria parafialna: 
Czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30–9.30 i 16.00–17.30,  

z wyjątkiem dni świątecznych i pierwszych piątków miesiąca.  

Konto parafialne: Bank PeKaO SA I/o Wrocław 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394.

Biblioteka parafialna: Czynna w czwartki w godz. 17.00 – 18.00  
oraz w niedziele od 10.00 do 12.00.

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

Chrzty od 10-02-2013 do 16-03-2013

Agnieszka Łucja Stanko; Barbara Danuta Janicka; Leon Rafał 
Komorowski; Hanna Monika Michlik; Kaja Maria Ruchała;

Ślubów po 16-02 nie było

Pogrzeby  po 14-02-2013 do 16-03-2013

Krzysztof Wilk (*16-10-1940+15-02-2013);
Jadwiga Figlarek (*20-05-1931+17-02-2013);

Augustyn Narkiewicz (*27-12-1955+21-02-2013);
Józef Forgiel (*9-06-1941+28-02-2013);
Urszula Mróz (*6-06-1928+27-02-2013);

Jadwiga Anna Kozłowska (*17-04-1922+7-03-2013);
Irena Maria Masłowska (*9-03-1927+7-03-2013);

Andrzej Wojtan (*20-10-1933+8-03-2013);
Jan Groiński (*14-04-1931+15-03-2013);

Wiesława Zofia Sroka (*10-06-1939+13-03-2013);
Weronika Stefańska (*9-11-195?+16-03-2013)
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Kumaszka.
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K a le n d a r iu m  lu T Y  -  m a r ZeC  2013
15 marca, piątek

q Świętowaliśmy odpust parafialny św. 
Klemensa Dworzaka. Uroczysta suma 
odpustowa (z licznym uczestnictwem 
księży i wiernych) została odprawiona 

o godz. 18.00. Kazanie odpustowe wy-
głosił o. Norbert Frejek SJ. Po Mszy św. 
księża udali się na kolację na plebanię, 
a wierni - na wspólne świętowanie do 
domu parafialnego, przy zamówionym 
w firmie cateringowej, smacznym, róż-
norodnym posiłku. Kilkoro ofiarnych 
parafian zatroszczyło się też o ciasta. Ze 
względu na odpust, w piątek nie obo-
wiązywał w naszej parafii post od pokar-
mów mięsnych. 

16 marca, sobota
q Po Mszy św. o godz. 18.00 młodzież 
z Magisu poprowadziła czuwanie papie-
skie z modlitwą o łaski dla nowego pa-
pieża Franciszka.

17 marca 2013 r.
q O. Proboszcz podziękował za ofia-
ry złożone podczas zbiórki na tacę re-
montową w II niedzielę miesiąca, prze-
znaczoną na malowanie prezbiterium 
i stwierdził, że w dużej mierze pokryły 
one koszty inwestycji.

21 marca, czwartek
q W kawiarence parafialnej o godz. 
19.00 odbyło się zebranie Rady Para-
fialnej.

22 marca, piątek
q Jak co roku, przeszliśmy ulicami na-
szej parafii podczas wspólnej drogi krzy-
żowej, do której rozważania przygoto-
wali członkowie poszczególnych grup 
parafialnych Rozpoczęliśmy po Mszy św. 
o g. 18.00 przed kościołem i przeszliśmy 
trasą analogiczną jak w ubiegłym roku, 
tzn.: al. Pracy, Inżynierską, Pierwiosn-
kową i Makową.

23 marca, sobota
q Parafialna Kawiarenka przygotowała 
paczki świąteczne dla wielodzietnych 
rodzin z naszej parafii, potrzebujących 
pomocy. W tym roku zestawy wędlin 
i słodyczy na wielkanocny stół otrzyma-
ło 14 rodzin z 39 dzieci.
q O godz. 10.00 została odprawiona 
specjalna Msza św. z sakramentem na-

maszczenia chorych i osobistym bło-
gosławieństwem Najświętszym Sakra-
mentem.

24 marca, Niedziela Palmowa
q Podczas wszystkich Mszy św. święco-
ne były palmy, a Msza św. o godz. 10.30 
rozpoczęła się procesją z palmami. 

W tym roku można było kupić palmy 
przy kościele (wykonane dzień wcześniej 
przez Magis) i w ten sposób wspomóc 
letnie rekolekcje naszej młodzieży.

opracował bs

Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu oferuje:
• naukę w spokojnej, zielonej okolicy,
•  brak anonimowości, 
•  naukę dwóch języków obcych 
    (angielski, francuski),
•  naukę na jedną zmianę,
•  opiekę pozalekcyjną w świetlicy szkolnej 
    (od 7.00 do 17.00),
•  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
•  duże, zielone, nowe boiska szkolne,
•  nowoczesną salę gier i zabaw ruchowych,
•  kształcenie informatyczne (komputery, iPady),
•  miłą atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka,
•  wysokie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie,
•  sukcesy w konkursach na poziomie miejskim 
   i ogólnopolskim.

20 kwietnia 2013 r. (sobota)
godz. 10.00 – 12.00

Dzień Otwarty

w Szkole Podstawowej nr 82  
 

Wrocław, ul. Blacharska 13

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!
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Radość rekolekcji

Fot. Wika Sztobryn, Bogdan Szyszko


