Parafialny rok 2015 w skrócie
Końcówka roku, to dobra okazja do podsumowań, spojrzenia wstecz, oceny wykorzystania czasu, który został
nam przez Stwórcę dany do dyspozycji. I jak oceniamy swoje prywatne życie, spoglądamy też na życie parafii,
tej szczególnej zbiorowości ludzi, którzy wspólnie dążą do realizacji jakiegoś fragmentu swojego powołania,
łącząc swoje wysiłki wokół miejsca oznaczonego na mapach jako Grabiszyn-Grabiszynek czy też parafia pw.
św. Klemensa Marii Dworzaka we Wrocławiu.
A więc, co w ubiegłym roku u nas się działo, w telegraficznym skrócie.

Najbardziej widoczne
Z najbardziej widocznych (na zewnątrz) rzeczy – przeżyliśmy termomodernizację! Przeżyliśmy, bo sporo było
wokół tej inwestycji, którą będziemy spłacać przez 15 lat, i zabiegów wstępnych, i samych robót w kościele,
domu zakonnym i parafialnym (m.in. ocieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacja sieci grzewczej) i czasowych zmian organizacyjnych (nabożeństwa raz w dolnym, raz w górnym
kościele). Wymieniono bramy w dwóch pomieszczeniach garażowych przylegających do domu parafialnego.
Z mniej widocznych, ale też ważnych, bo dotyczących bieżącego życia parafialnego – został poświęcony,
odnowiony z datków Apostolstwa Modlitwy i Żywego Różańca, feretron poświęcony Matce Bożej.

Zmiany
W mijającym roku zmian było więcej: od lutego biblioteka parafialna czynna jest jedynie w niedziele w godz.
od 9.00 do 12.00; przybyło nam w parafii czterech ministrantów; mamy czterech nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej, niosących co niedziela Komunię do chorych; spotkania biblijne odbywają się w nowym
terminie – w piątki po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00; w każdy III poniedziałek miesiąca o godz. 18.00
odprawiana jest Msza św. dla wszystkich grup duszpasterskich naszej parafii, a po niej odbywa się czuwanie
przed Najświętszym Sakramentem; Żywy Różaniec ma nową koordynatorkę p. Marię Krzemińską; z końcem
października zakończyli pracę w parafii: p. Stefan – konserwator i p. Ałła opiekunka ogrodu. Po wakacjach
dotychczasowa grupa Absolwentów przeszła przekształcenia w wyniku których większość jej uczestników
uczestniczy teraz w spotkaniach Kościoła Domowego.

Inicjatywy i akcje
Przez cały rok w parafii podejmowane były różnego rodzaju inicjatywy i akcje. I tak: w ramach Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego modlitewne zobowiązanie złożyło ponad 50 osób; odbyła się seria katechez dla
dorosłych i młodzieży głoszonych przez osoby świeckie ze wspólnoty neokatechumenalnej z parafii św.
Elżbiety (wraz z o. Januszem Śliwą). Mieszkańców naszej parafii odwiedzali też członkowie wspólnot
neokatechumenalnych posłani przez o. Proboszcza z misją głoszenia Ewangelii; w ramach diecezjalnego
projektu „Noc Konfesjonałów” nasi duszpasterze spowiadali od godz. 17.00 w środę do rana w Wielki
Czwartek. Okazało się, że jest wśród nas wielu takich, którym ta inicjatywa była potrzebna; adoracja przy
Bożym Grobie w Wielki Piątek trwała przez całą noc (nawet podczas najtrudniejszych godzin pomiędzy 2.00
i 4.00 czuwało przynajmniej kilka osób); wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej (mimo pewnych kontrowersji
związanych ze zbyt wczesną, wg niektórych, porą) rozpoczęła się o godz. 20.00 w ogrodzie. Wielkanocne
dekoracje, jak i prawie wszystkie okazjonalne dekoracje przez cały rok, przygotowała p. Ela, na co dzień
strojąca nasz kościół kwiatami; dla podkreślenia, że obchody Zmartwychwstania, to nie tylko sama Wielkanoc,
zostało odprawione - przygotowane przez członków różnych grup parafialnych, w oprawie muzycznej zespołu
„Clemensianum”, tzw. nabożeństwo „Drogi Światła”; przed kościołem zbierane były podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy „Stop aborcji”; w Boże Ciało, jak co roku, wielka rzesza wiernych przeszła
ulicami parafii, manifestując wiarę w Boga obecnego w tajemnicy Eucharystii - przesłaniem oprawy
plastycznej ołtarzy przygotowywanych przez Magis, Absolwentów, Odnowę w Duchu Świętym

i Duszpasterstwo Czterdziestolatków było: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”; najliczniejsza wspólnota
parafialna i jej nowy opiekun, o. Jacek Maciaszek, zapraszali do wstępowania w szeregi Żywego Różańca,
którego przedstawiciele przez cały dzień prowadzili zapisy (swój akces do wspólnoty zgłosiły 22 osoby,
przybyła też róża młodzieżowa); w ramach ogólnopolskiej akcji na wszystkich Mszach św. ministranci liczyli
wiernych; zorganizowany został kolejny kurs lektorski dla dorosłych; w Adwencie tradycyjnie już po
porannych roratach poszczególne grupy parafialne przygotowywały dla chętnych śniadania; w Kościele
powszechnym rozpoczął się Rok Miłosierdzia. Nasze sanktuarium zostało przez metropolitę wrocławskiego
ks. abp. Józefa Kupnego ogłoszone kościołem jubileuszowym, w którym można zyskać odpust zupełny; w tym
czasie w każdy poniedziałek w godz. 18.30-19.30 odbywają się w górnym kościele adoracje Najświętszego
Sakramentu prowadzone przez poszczególne grupy duszpasterskie.

Inicjatywy kulturalne i rozrywkowe
Oprócz ściśle religijnych inicjatyw zdarzały się i takie bardziej rozrywkowe, podczas których raz byliśmy ich
uczestnikami, raz wykonawcami, ale w każdym przypadku staraliśmy się dzielić chrześcijańską radością życia.
Największą ze wspomnianych inicjatyw był Festyn Grabiszyński- połączenie Pikniku Osiedlowego
i Parafialnego, z udziałem również uczniów przedszkoli i szkół naszego osiedla, w którym wzięło udział
kilkaset osób. Choć nieźle popadało tuż przed imprezą, a i w czasie niej trochę pokropiło, to zdecydowana
większość uczestników była zadowolona, a zwłaszcza ci, którzy brali w niej aktywny udział. Poza tym w
uroczystość Objawienia Pańskiego członkowie neokatechumenatu tradycyjnie wystawili w swojej sali w domu
parafialnym jasełka; gościliśmy Zespół Wokalny „Rondo” - laureata wielu polskich i międzynarodowych
konkursów muzycznych i mieliśmy możliwość uczestniczyć w spektaklu pt. „Tobie Kochana Ojczyzno!”,
zorganizowanym przez Koło Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta. Jak w roku ubiegłym, wolontariusze
informowali przed kościołem parafian o inicjatywach służących mieszkańcom osiedla, które mogą być
zrealizowane dzięki ich aktywnemu uczestnictwu (w ramach tzw. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego);
zbierano tez podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w obronie życia nienarodzonych dzieci.
W ostatnim roku odbyło się również dziewięć wykładów (o tematyce od bożonarodzeniowych szopek, przez
wyjaśnienie po co Kościołowi chorał gregoriański, aż po aktualność mądrości bł. Wincentego Kadłubka)
w ramach Parafialnej Akademii Rozmaitości.

Goście

Gościliśmy też sporo ciekawych osób, z którymi czasami wiążą naszych parafian nawet bardzo zażyłe więzy
przyjaźni. I tak, jednej z niedziel na wszystkich mszach św. kazania głosił ks. Andrzej Kwiczala, proboszcz
parafii Maniewicze w diecezji łuckiej na Wołyniu, z którym współpracuje Związkiem Piłsudczyków
i Duszpasterstwo Ludzi Pracy; swoich dawnych współpracowników z Duszpasterstwa Ludzi Pracy odwiedził
ks. Adam Białek, w latach 80. XX w. współpracujący w walce o prawa obywatelskie z o. Adamem Wiktorem
SJ; o. Artur Demkowicz SJ, dyrektor administracyjny Wydawnictwa WAM w Krakowie prowadził akcję na
rzecz Domu Pomocy Dzieciom w Żmiącej k/Limanowej; z pielgrzymką do Matki Bożej Pocieszenia
przyjechała grupa parafian ze wspólnoty Świętego Ducha z Nowego Sącza, z ks. Wojciechem Łokciem SJ na
czele. Nasza parafia wzięła też udział w diecezjalnej inicjatywie: „Noce Kościołów” - gościliśmy w związku
z tym zespół „Witam” z Mińska na Białorusi z krótkim koncert, po którym odbyło się spotkanie kresowe:
„Rodacy Rodakom” z członkami zespołu oraz z Marią Ciszkowską - prezesem wołkowyskiego oddziału ZPB
i jej zastępcą Jerzym Czupretą. Moderatorami spotkania byli pp. Ilona i Eugeniusz Gosiewscy
(ze stowarzyszenia Odra-Niemen). No i jedno z ważniejszych wydarzeń w roku (a może i w 30 latach!) w ramach oficjalnego zakończenia partnerstwa międzyparafialnego gościliśmy grupę 13 osób z parafii
z Dortmundu-Aplerbecku z księdzem proboszczem Ludgerem Hojenskim na czele. Było spotkanie
seminaryjne, wspólna polsko-niemiecka Eucharystia w niedzielę o 10.30, koncert organowy p. Andrzeja
Garbarka i naszego parafialnego chóru „Vox Clemens”, spotkanie integracyjne w kawiarence, ze wspominkami
z dawnych lat.

Na przyjęcie gości z Dortmundu parafianie sami się złożyli podczas specjalnie zorganizowanej niedzielnej
zbiórki (podczas wizyty gospodarzono oszczędnie, bo jeszcze zostały pewne środki, które zostały
przeznaczone na charytatywną działalność parafialnej Kawiarenki).

Zbiórki
À propos zbiórek, to nasi parafianie zawsze wykazują ogromną hojność, dzieląc się z potrzebującymi,
w imieniu których zwracają się do nich organizatorzy różnych kwest. A było ich w ostatnim roku rzeczywiście
sporo: na rzecz Domu Pomocy Dzieciom w Żmiącej k/Limanowej, na potrzeby wspólnoty parafialnej
w Maniewiczach na Ukrainie, na klauzurowe zakony żeńskie naszej archidiecezji, na Domowe Hospicjum przy
Dolnośląskim Centrum Onkologii i Hospicjum Ojców Bonifratrów we Wrocławiu, na pomoc ubogim
w ramach akcji archidiecezjalnej Caritas (baranki i paschaliki, świece, skarbonki z jałmużną wielkopostną),
na wakacje naszej młodzieży z Magisu (kiermasz pamiątek i sprzedaż palm); na potrzeby jezuickiej Akademii
„Ignatianum” w Krakowie; na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu; na organizację
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie; na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie; dla parafii, które
zostały dotknięte przez lipcowe burze; na Dzieło Nowego Tysiąclecia; na potrzeby jezuickich misjonarzy.
Również w parafialnych potrzebach staramy się regulować należności, wynikające z podjetych zobowiązań.
W związku z pracami termomodernizacyjnymi finansowanymi przy częściowym udziale środków własnych,
z nisko oprocentowanej pożyczki oraz przy dofinansowaniu z Ekofunduszu, zostało ogłoszone, że taca w
każdą II niedzielę miesiąca będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań związanych z tymi działaniami.
Oprócz tego, w ramach działalności charytatywnej, środki wygospodarowane z działalności parafialnej
Kawiarenki przeznaczane są na opłacenie obiadów dla dzieci z potrzebujących rodzin w Szkołach
Podstawowych nr 82 i 109.

Sakramenty
Jak co roku, została odprawiona Msza św. dla chorych z udzielaniem sakramentu namaszczenia
i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem; były prowadzone cykle spotkań z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii św. i ich rodzicami (o. Stanisław Data SJ; do I Komunii św. 90 przystąpiło
dzieci), a także z młodzieżą (i ich rodzicami) przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania
(o. Andrzej Pełka SJ; z rąk ks. infułata Józefa Patera otrzymała go 60-osobowa grupa młodzieży oraz 6 osób
dorosłych); odbyły się też trzy serie katechez przygotowujących do małżeństwa.

Msze rocznicowe i okolicznościowe

Zostało odprawionych szereg Mszy rocznicowych za zmarłych proboszczów i duszpasterzy naszej parafii.
Nie zapominaliśmy też o żywych, składając życzenia imieninowe zarówno duszpasterzom, jak i pracownikom
parafii. Nasza parafia była również gospodarzem rocznicowych spotkań byłych internowanych i więźniów
politycznych PRL, a także Zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w 35. rocznicę jej powstania (z obecnością
metropolity wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego. U nas też odbyła się Msza św. za żywych i zmarłych
byłych AK-owców oraz członków ich rodzin.
W 2015 roku obchodziliśmy dwa jubileusze: 90. rocznicę utworzenia naszej parafii i 70. - posługi polskich
jezuitów na Grabiszynku. Z tej okazji odprawiona została dziękczynna Eucharystia. Po niej, w Izbie Pamięci
Solidarności parafianie mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę historyczną przygotowaną przez
Aleksandrę i Ryszarda Milewiczów.
W Święto Niepodległości, jak co roku, została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej odbyła się
procesja różańcowa na Cmentarz Żołnierzy Polskich.
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata pary obchodzące w roku 2015 okrągłe (i półokrągłe) jubileusze
sakramentu małżeństwa odnowiły swoje małżeńskie przyrzeczenia. Uroczystość ubogacił koncert naszego
parafialnego chóru „Vox Clemens” pod dyrekcją prof. Piotra Łykowskiego.

Zespoły muzyczne

Nasze parafialne zespoły muzyczne często ubogacały cotygodniową liturgię: „Clemensianum” w niedziele
o 20.00, „Kostki” młodzieżowe msze o 19.00 w piątki, schola „Laudate Dominum” w niedziele o 10.30 na
mszach dla dzieci; chór „Vox Clemens” występował rzadziej, ale za to przy najbardziej uroczystych okazjach
(także poza parafią).

„Okazje” parafialne
A właśnie z takich najbardziej uroczystych i spektakularnych okazji, to obchodziliśmy nasz parafialny odpust
ku czci św. Klemensa Dworzaka i uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Po Mszy św. w kawiarence
parafialnej uczestnicy uroczystości świętowali podczas wspólnej agapy. Celebrowaliśmy też szczególnie drogę
krzyżową ulicami parafii, Triduum Paschalne, uroczystość Bożego Ciała i odpust Matki Bożej Pocieszenia.
Z liturgicznych obrzędów mijającego roku warta odnotowania jest jeszcze wieczorna nowenna przygotowująca
do uroczystego wspomnienia św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów oraz święcenie pojazdów
we wspomnienie św. Krzysztofa.

Rekolekcje
W 2015 roku nauki rekolekcyjne w Wielkim Poście głosił o. Henryk Pietras SJ, profesor Akademii
„Ignatianum” w Krakowie, oraz – dla dzieci - ekipa jezuickich kleryków z Krakowa. Rekolekcje adwentowe
głosił o. Jacek Prusak, jezuita, znany publicysta i psycholog, prorektor wymienionej wyżej jezuickiej uczelni
z Krakowa. Oprócz tego różne grupy parafialne odbywały swoje krótsze lub dłuższe rekolekcje i dni
skupienia: Czterdziestolatkowie (nawet dwa razy), członkowie neokatechumenatu, Magis.

Pielgrzymki i wyjazdy
Wzorem ubiegłego roku parafianie, z proboszczem, o. Jackiem Maciaszkiem na czele, aktywnie uprawiali
turystykę pielgrzymkową. Byli w czeskiej Pradze, zwiedzali sanktuaria Podkarpacia i Beskidu Sądeckiego,
na Górze św. Anny i w zamku Moszna, a sezon zakończyli wyprawa do warszawy i Niepokalanowa.
Czterdziestolatkowie zajrzeli do parków miniatur w okolicach Kowar, a Odnowa w Duchu Świętym
zorganizowała autokarowy wyjazd do Częstochowy na doroczne czuwanie. Pieszo do sanktuarium św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy wyruszyła z archidiecezjalną pielgrzymką młodzież z Magisu z o. Andrzejem Pełką SJ na
czele.
Skoro o rekreacji mowa - podczas zimowych ferii młodzież z Magisu byłana rekolekcjach w Sulistrowiczkach,
ministranci z o. Andrzejem Pełką SJ - w Lubomierzu, a Czterdziestolatkowie, tradycyjnie już - w Dzianiszu
k. Zakopanego. Podczas letnich wakacji o. Andrzej wybrał się ze sporą grupą chłopców i dziewcząt do
Nowego Waliszowa, a młodzież, jak co roku miała swoje rekolekcje w okolicach Starej Wsi.

Pozaparafialne
Przedstawiciele parafii uczestniczyliśmy w inicjatywach również poza parafią. Poczty sztandarowe
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Związku Piłsudczyków często gościły w różnych patriotycznych
uroczystościach na terenie Wrocławia (i nie tylko). Z udziałem również naszych parafian odbyły się spotkania
Dortmundzko-Wrocławskiej Fundacji Współpracy Międzyparafialnej im. św. Jadwigi. W ramach współpracy
między parafiami dekanatu Wrocław Śródmieście, na Cmentarzu Grabiszyńskim odbyła się coroczna Msza
św., a po niej procesja z modlitwami za zmarłych z oprawą nabożeństwa przygotowaną przez naszą parafię.
Dwukrotnie odbyło się również spotkanie Wspólnot Neokatechumenalnych miasta Wrocławia. Podczas
pierwszego z nich nasza parafialna wspólnota tej inicjatywy zakończyła 28-letnią formację.

Wewnętrzne

Już z naszego parafialnego podwórka – odbyło się sześć spotkań Rady Parafialnej, wspólnotę naszych jezuitów

po raz pierwszy wizytował nowo wybrany prowincjał, o. Jakub Kołacz SJ; dom zakonny naszych jezuitów
odwiedziła kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej podarowanej zakonom męskim przez
prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1963 r.; do pracy w naszej parafii skierowany został na praktykę
duszpasterską ks. Krzysztof Faltus SJ.

Prasa
Ukazało się sześć numerów „Głosu Pocieszenia”.

Zmarli
Z tej smutniejszej strony rzeczywistości pozostaje odnotowanie uszczuplenia grona parafian, bądź osób w jakiś
sposób nam bliskich: od końca października 2014 do końca października 2015 zmarły 142 osoby z naszej
parafii. Do Pan Boga odeszli również: były wieloletni duszpasterz naszej parafii, współpracownik „Głosu
Pocieszenia”, o. Stanisław Mól SJ, Józef Wujec, wieloletni aktywny członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
wielokrotnie reprezentujący, jako sztandarowy, naszą parafię na uroczystościach patriotycznych nie tylko
lokalnych, ale i ogólnopolskich, Feliks Badowski, powstaniec warszawski, współtwórca obwodu Światowego
Związku Żołnierzy AK, były sufragan wrocławski ks. bp. Józef Pazdur, były przewodniczący Zarządu regionu
NSZZ „Solidarnność” Janusz Łaznowski. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...
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