Rok 2014 w parafii św. Klemensa Dworzaka

Dużo to, czy mało?
Rok 2014 już prawie za nami. Przychodzi czas kolejnego podsumowania. Każdy z nas robi to we własnym
zakresie, jeśli chodzi o własny dom, rodzinę, finanse. Celowym jest też chyba podsumowanie
funkcjonowania takiej zbiorowości jak wspólnota parafialna - dla wielu ważnej, której radości i troski
są częścią życia jej członków. Wielu z nas znajdzie w tym podsumowaniu cząstkę siebie. I dobrze, bo to
znak, że wspólnota jest żywa i zasługuje na swoje miano. A jeśli tej cząstki nie znajdziemy (pomijając błędy
redaktorskie, za które z góry przepraszamy)? To, miejmy nadzieję, jest znak, że... chcielibyśmy
zaangażować się bardziej - i oby nam się to udało.
A więc co takiego szczególnego wydarzyło się w mijającym roku? Dla lepszego przeglądu „dzieje” parafii św.
Klemensa Dworzaka we Wrocławiu w roku 2014 zostały pogrupowane, a z powodu szczupłości miejsca
- w pewien sposób wyselekcjonowane.
Nowości:
Dzieje się tyle, że aż trudno wszystko objąć i spamiętać, ale najważniejsze, że się dzieje!
- Po raz pierwszy zostało parafianom przedstawione przez o. proboszcza Jacka Maciaszka tzw. pokłosie
kolędowe [w czasie wizyty kolędowej 2013/14 chodziło 5-6 księży jednocześnie - pomagali ojcowie: A. Gęgotek,
Z. Skrzymowski, Tadeusz Kukułka, Józef Klemenz, ks. Krzysztof Faltus; odwiedzili 44% mieszkań naszej
parafii, przyjęto ich w 3286 domach, nie przyjęto w 1631 (21% ogółu), nikogo nie zastano w 2663 mieszkaniach
(35%)] przy okazji z raportem o stanie finansowym parafii (przychody parafii w 2013 r. - 434,5 tys. zł, rozchody 414,5 tys. zł; dodatkowo - ok. 100 tys. przychodów i rozchodów nadzwyczajnych, przekazanych od razu
potrzebującym w całości, bilansujących się na zero).
- W połowie roku parafianie uzyskali kolejną informację - na kazaniach w jedną z niedziel o. Proboszcz mówił
o najbliższych planowanych inwestycjach.
- Od lutego zmiana tajemnic różańca odbywa się o dogodniejszej porze dla członków Żywego Różańca - po Mszy
św. o godz. 10.30 w ostatnią niedzielę miesiąca.
- Zaprzyjaźnione biuro przewodnickie zorganizowało pielgrzymki parafialne, w których uczestniczyło
kilkadziesiąt osób z o. Proboszczem na czele.
- Czterech panów przygotowuje się do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Jak dobrze pójdzie
- w Wielkim Poście chorzy doczekają się Komunii św. nie tylko raz w miesiącu.
- Podczas Misji Świętych, które odbyły się po 14 latach od ostatnich, zostały w parafii „zainstalowane” relikwie
św. Jana Pawła II. W niedługim, miejmy nadzieję czasie, znajdą one swoje stałe miejsce w nowej aranżacji
prezbiterium.
- Ruszyły w naszej parafii nieodpłatne dyżury pedagoga-terapeuty, jako wsparcie psychopedagogiczne dla dzieci,
młodzieży i studentów.
- Do przygotowania śniadań po roratach w Adwencie (w środy) zaangażowano rodziców z Mszy św. dla dzieci.
Może to początek jakiejś nowej, ciekawej inicjatywy, organizującej tę wcale niemałą i z wielkim potencjałem
grupę parafian?
- Wspólnota neokatechumenalna w naszej parafii przez wciąż ponawiane głoszenie katechez zwiastowania
(w tym roku 3-krotne!) rozpoczęła spotkania drugiej grupy chętnych kroczenia tą, nienajłatwiejszą drogą.
- Zostało po raz pierwszy odprawione nabożeństwo I soboty miesiąca (związane z orędziem Matki Bożej
z Fatimy), a także nabożeństwo Godziny Łaski; oba poprowadzili członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja
z naszej parafii.

- Zostały wyznaczone (wstępnie) osoby odpowiedzialne za koordynowanie spraw związanych z przyjęciem
pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Im bliżej tej daty, tym bardziej będzie to naszą wspólna
troską.
- Trzy osoby z naszej parafii wzięły udział w szkoleniu wolontariuszy „Caritas” w Gliwicach. Choć pomoc
charytatywna jest w parafii udzielana osobom potrzebującym, to faktyczne potrzeby są pewnie nie do końca
rozpoznane. Zwracajmy uwagę na osoby takiej pomocy wymagające, zgłaszajmy je naszym duszpasterzom (np.
na kolędzie) i osobom odpowiedzialnym (np. w kawiarence). A może w nas samych tkwi potrzeba takiego
wolontariatu? Nie bójmy się jej ujawniać - razem możemy więcej!
- W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata swoje przyrzeczenia odnowili nie tylko srebrni jubilaci, jak to
miało miejsce w latach ubiegłych, ale wszyscy małżonkowie obchodzący w tym roku okrągłe jubileusze: 5, 10,
itd., … 55-lecia sakramentu małżeństwa.

Kwesty, zbiórki:
Hojność naszych parafian nie ma granic. W mijającym roku (oprócz utrzymania parafii) finansowali wiele
inicjatyw - małych i wielkich - niosących pomoc i nadzieję ludziom w potrzebach materialnych i duchowych,
m.in.: na rzecz jezuickiego wolontariatu misyjnego w Kirgistanie, na klasztory klauzurowe, na rzecz hospicjum
domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii i Hospicjum Bonifratrów, na Dom Pomocy Społecznej
we Wschowie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, na KUL i Akademię Ignatianum w Krakowie,
na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie, na poszkodowanym w powodziach na Bałkanach, na Katolickie
Radio Rodzina, na budujące się w Krakowie Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się”, na fundusz stypendialny
„Dzieła Nowego Tysiąclecia”, na pomoc jezuickim misjonarzom, na organizację w Polsce Światowych Dni
Młodzieży, na wolontariacki wyjazd parafianki do domu dziecka w Zambii, na pomoc materialną dla Polaków
żyjących na terenach za wschodnią granicą Rzeczypospolitej, na wspomaganie ubogich w archidiecezji
wrocławskiej (świece „Caritas”), na wspomaganie ubogich w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Większa część
tych zbiórek była organizowana przez niezastąpionych członków Akcji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Jubileusze:
Żyjemy w czasie i przestrzeni i dlatego... mamy okazję obchodzić jubileusze. A wszystko po to, żeby kogoś
uhonorować, dostrzec, docenić, przypomnieć. A więc, po kolei: koło Anonimowych Alkoholików „Róża”,
spotykające się w naszej parafii istnieje już 20 lat!; w związku z 15. rocznicą śmierci śp. o. Adama Wiktora
odbyło się szereg okolicznościowych nabożeństw i imprez; młodzież (byli uczestnicy, absolwenci
i wychowankowie parafialnej Wspólnoty Młodzieżowej „Magis”), wspominali w 5. rocznicę śmierci
o. Stanisława Tabisia; podczas specjalnych rocznicowych mszy św. modliliśmy się również za innych naszych
zmarłych duszpasterzy - oo. Tadeusza Zaporowskiego, Władysława Pietrykę oraz o. Franciszka Wilczka;
wysłaliśmy listy gratulacyjne (z podpisami sporej grupy parafian) do wieloletnich przyjaciół naszej parafii
z Dortmundu – pp. Auwiego i Marii Heckt, którzy obchodzili w tym roku 80-lecie urodzin; 80. urodziny
obchodził również senior i ojciec duchowny naszych jezuitów - o. Jan Ożóg; 50 lat skończył o. Jacek Siepsiak,
nasz były proboszcz, który nie omija okazji, by nas w parafii odwiedzać.

Prace remontowe i modernizacyjne:
Również i materialny wymiar otaczającej nas parafialnej rzeczywistości ulega zmianie. Wciąż nie jest to
najczęściej wspominane przez parafian malowanie kościoła, ale wiele zabiegów do tego właśnie kościół
przygotowuje. Ale po kolei: zakończony został kolejny etap modernizacji ogrzewania w kościele i domu
zakonnym oo. jezuitów. Teraz nowy piec będzie wykorzystywany w sposób i bardziej ekonomiczny,
i bezpieczniejszy dla jego eksploatacji; pod chórem pojawił się stojak na świeczki i skarbonka, do której można
wrzucać kartki z wezwaniami do Matki Bożej Pocieszenia; dawne ławki szkolne z byłej sali św. Stanisława
Kostki, stojące teraz pod chórem, zostały zaopatrzone przez naszego parafialnego konserwatora, p. Stefana,
w solidne klęczniki, odnowiony został krzyż misyjny przed kościołem, a odnaleziony krzyż z holu kościoła

wrócił na swoje miejsce i został zaopatrzony w pasyjkę i - ostatnio - w gwoździe „z epoki”; odnowiono wnętrze
gabloty młodzieżowej; w domu zakonnym wymieniono część kafelków na tarasie, zmodernizowano jedną
z łazienek, założono zawory na grzejniki; zainstalowano też czasowy regulator na piecu ogrzewającym dom
parafialny. Członkowie neokatechumenatu odnowili podczas wakacji swoją salę w domu parafialnym
(za parafialne pieniądze). Trwają prace przygotowawcze związane z termomodernizacją kościoła i pomieszczeń
parafialnych oraz prace projektowe związane z wizualizacją wyglądu kościoła w związku z planowanym
malowaniem i modernizacją prezbiterium.
Ostatnie kwestia (dość ogólnie ujęta), związana jest z dużym projektem realizowanym prze południową
prowincję polskich jezuitów, w której mamy sporą szansę uczestniczyć, a o szczegółach której nasi parafialni
decydenci nie chcą rozmawiać przed jej ukonkretnieniem (prace są na etapie poszukiwań głównego wykonawcy).
A czego na razie nie udało się zrobić, co jeszcze przed nami? Ot, parę „drobiazgów”, jak w każdym domu zawsze jest coś do poprawienia: naprawa chodnika przed kościołem, parking dla parafian przybywających
na nabożeństwa, zrobienie „docelowego” podjazdu dla niepełnosprawnych, odnowienie krzyża jubileuszowego.
Kredyt na windę spłacany był co miesiąc po 6 tysięcy zł; zobowiązania z roku 2015 (12 miesięcy) Południowa
Prowincja Jezuitów nam umorzyła.

Inicjatywy, odczyty, wykłady:
Nasza parafia, to nie tylko miejsce kultu - kościół, ale też miejsce, gdzie chcący czegoś więcej, to „więcej” mają
możliwość dostać. W ramach stałej już instytucji, jaką jest Parafialna Akademia Rozmaitości zostało
wygłoszonych szereg wykładów z różnych dziedzin, w telegraficznym skrócie: o najpiękniejszych witrażach
średniowiecznej Europy (p. Michał Pieczka), o Zakładzie Naukowo-Wychowawczym Ojców Jezuitów
w Chyrowie (o. Andrzej P. Bieś SJ), o Meksyku (p. Julietta Gonzalez), o wielkanocnej tradycji robienia pisanek
na całym świecie (o. Stanisław Groń SJ), o Matce Bożej w polskiej poezji (prof. Grażyna Pańko), o Indonezji –
krainie tysiąca wysp (p. Bogumiła Jabłecka), o barokowych kościołach i klasztorach na Śląsku (p. Michał
Pieczka), o legionowych bohaterach (prof. Włodzimierz Suleja), wieczór patriotyczno-religijny „Jesienne
refleksje” (pp. Zbigniew Ciesielski i Halina Kuśmierz).
Poza tym gościliśmy szereg osób i przedstawicieli inicjatyw przybliżających nam problematykę aktualnych
i historycznych wydarzeń i okoliczności, przez swoje wykłady dających nam okazję lepszego zrozumienia
otaczającej nas rzeczywistości. I znowu w skrócie: świeccy wolontariusze z Inicjatywy „Stop seksualizacji
naszych dzieci” udzielali informacji na temat zagrożeń dotyczących wychowywania dzieci i młodzieży;
z okazji Dni Papieskich prelekcję „Polska droga do wolności z Janem Pawłem II” wygłosił o. Marek Wójtowicz
SJ; w ramach „Nocy Kościołów” wysłuchaliśmy wykładu prof. Grzegorza Kucharczyka pt. „Czarne karty
Kościoła?”; w parafialnym ogrodzie można było obejrzeć wystawę zdjęć i plansz informacyjnych na temat Polski
Walczącej przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej; w 34. rocznicę powstania „Solidarności” została
odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich, którzy poświęcili życie w obronie jej wartości. Eucharystii
przewodniczył i homilię wygłosił metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny; coroczną Mszę św. w intencji
byłych internowanych i prześladowanych w czasie stanu wojennego odprawił ks. Mirosław Drzewiecki.

Muzyka:
W naszej parafii mamy cztery zespoły muzyczne (i znakomitą oprawę organową). Oprócz oprawy muzycznej
nabożeństw (młodzieżowy zespół „Kostki”, schola „Laudate Dominum” oraz zespół „Clemensianum”)
i koncertów w parafii (kolędowe - „Clemensianum”, parafialny chór „Vox Clemens”, oraz wielkopostny i z okazji
Dni Papieskich - „Vox Clemens”) gościliśmy też wrocławską grupę kabaretową „Mimoza” z Klubu Seniora
na Popowicach, młodych wrocławskich muzyków grających i śpiewających - w dziękczynieniu za kanonizację
Jana Pawła II - podczas koncertu zorganizowanego przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność, oraz światowej
sławy gitarzystę klasycznego - Jana Oberbeka. Nasz chór „Vox Clemens” koncertował też poza parafią - m.in.
w Brzegu i w kościele NMP na Piasku.

Nasze zaangażowanie na zewnątrz:
Aktywność duszpasterzy i wiernych z naszej parafii nie ogranicza się jedynie do alei Pracy. Nasi księża byli
zapraszani na różnego rodzaju spotkania i akademie organizowane w szkołach (np. z okazji Święta
Niepodległości) czy też w Radzie Osiedla (np. spotkanie opłatkowe); członkowie Odnowy w Duchu Świętym
wzięli udział w „Charyzmatykonie” na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, przedstawiciele naszej
parafii wzięli udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym Fundacji św. Jadwigi, a kilkoro dzieci - w imprezie
karnawałowej tejże Fundacji; przedstawiciele koła Związku Piłsudczyków z naszej parafii i Duszpasterstwa
Ludzi Pracy (poczty sztandarowe) brali udział w licznych imprezach okolicznościowo-patriotycznych na terenie
Wrocławia i całej Polski, nasi parafianie brali udział w audycjach diecezjalnego Radia Rodzina (nt. o. Wiktora,
jubileuszu Głosu Pocieszenia, praktykantów z Ukrainy), wolontariuszka z naszej parafii była na 3-miesięcznej
posłudze w Domu Dziecka w Kasisi w Zambii, parafianie udostępniali kwatery młodym praktykantom z Ukrainy,
wspólnota Odnowy w Duchu Świętym współorganizowała czuwanie w kościele św. Elżbiety w wigilię Zesłania
Ducha Świętego, wychowankowie naszego „Magisu” zaangażowali się w projekt ewangelizacyjny „Wspólny
Mianownik”.

Wyjazdy, pielgrzymki:
Jak już było wspomniane - zapoczątkowana została tradycja (częstszego) parafialnego pielgrzymowania
(autokarem) - odbyły się 2- i 3-dniowe wyprawy śladami Ojca Świętego Jana Pawła II, do Krakowa, Łagiewnik,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic oraz w Pieniny, na Podhale i do Zakopanego, a także do sanktuariów
Wielkopolski. Jak co roku, na zimowe trasy wyruszyły dzieci młodzież i dorośli. O. Andrzej Pełka z grupą
8 ministrantów wyjechał do Lubomierza k. Mszany Dolnej; w Komprachciach k. Opola parafialna wspólnota
„Magis” wzięła udział w rekolekcyjnym spotkaniu młodzieży z jezuickich parafii Wrocławia, Opola, Kłodzka,
Szczecina i Warszawy; w Dzianiszu koło Zakopanego odpoczywali członkowie Duszpasterstwa
Czterdziestolatków, grupa dzieci ze scholi i Oazy Dzieci Bożych wraz z o. Andrzejem Pełką wyjechała
do Nowego Waliszowa k. Bystrzycy Kłodzkiej. Latem „Magis” miał swoje rekolekcje w Starej Wsi k. Brzozowa,
a ministranci z o. Pełką - wypoczywali w Nowym Waliszowie. Oprócz tego wspólnota Odnowy w Duchu
Świętym zaprosiła na wyjazd do Częstochowy parafian, z czego spora ich grupa skrzętnie skorzystała.

Rekolekcje:
Rekolekcje, to nieodzowna część formacji religijnej wszystkich parafian, a także poszczególnych grup.
W mijającym roku wspólnota neokatechumenalna, z oo. Pawłem Berweckim i Tadeuszem Mólem, trzykrotnie
głosiła cykl katechez zwiastowania, latem zapraszając (siłami nie tylko parafialnymi) w przykościelnym ogrodzie
na głoszenie Dobrej Nowiny; jezuiccy klerycy z Krakowa, pod kierownictwem o. Dariusza Dańkowskiego SJ,
przeprowadzili (w szkołach) rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych nr 82, 109
oraz Gimnazjum nr 6 - rekolekcje dla dorosłych głosił o. Krystian Biernacki, jezuita z Krakowa; członkowie
Duszpasterstwa 40-latków uczestniczyli, jak co roku, w rekolekcyjnym wyjeździe do gościnnego domu
ss. urszulanek w Bardzie; młodzież z Magisu uczestniczyła w letnich rekolekcjach w Starej Wsi k. Brzozowa.
Ukoronowaniem niejako tego rodzaju ewangelizacji były Misje Święte. Nauki głoszone były w październiku
przez 8 dni przez jezuitów - oo. Józefa Klemenza i Longina Płachtę.

Ważniejsze wydarzenia parafialne (wybór):
- Obchodziliśmy odpust św. Klemensa Dworzaka. Po uroczystej Mszy św. z homilią o. Henryka Całki SJ
z Kłodzka, parafianie dalej świętowali w kawiarence.
- Obchodziliśmy w parafii Dzień Chorych. Została odprawiona Msza Święta, po której kapłani udzielali
sakramentu namaszczenia chorych. Na zakończenie zostało wiernym udzielono, tzw. błogosławieństwo
lourdzkie.

- Rozważania do nabożeństw drogi krzyżowej w Wielkim Poście przygotowywały poszczególne grupy parafialne
- tak samo jak do parafialnej drogi krzyżowej, która przeszła ulicami osiedla.
- W Niedzielę Palmową można było przed kościołem kupić wielkanocne palmy zrobione przez członków
wspólnoty „Magis”.
- Uczniowie klas trzecich ze Szkół Podstawowych 82 i 109 celebrowali rocznicę I Komunii św.
- Odbył się Festyn Majowy – doroczna impreza, przygotowana w tym roku przez parafię, Radę Osiedla
Grabiszyn-Grabiszynek i Gimnazjum nr 6. Wszyscy chwalili sobie współpracę, a wierzący - dziękowali
szczególnie Panu Bogu za pogodę.
- Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odwiedziła pielgrzymka Żywego Różańca z Obornik Śląskich
- W Boże Ciało ulicami osiedla przeszła procesja eucharystyczna. Ołtarze przygotowali członkowie Magisu,
Absolwentów, Odnowy w Duchu Świętym i Duszpasterstwa 40-latków.
- W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Paweł Witon SJ,
a następnie w domu parafialnym odbyła się agapa dla uczestników Eucharystii.
- Wybrano nowe władze Żywego Różańca. Koordynatorką została p. Celina Bobik, jej zastępczynią - p. Krystyna
Gmyrek, skarbniczką – p. Ewa Kaczmarek, a wsparcie dawał będzie - p. Edmund Malicki.
- W liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżujących, odbyło się w ogrodzie parafialnym
poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców i ich pasażerów.
- Mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Pocieszenia o godz. 18.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił
o. Stanisław Data, nasz nowy duszpasterz i wikariusz.
- W tym roku kandydatów do bierzmowania przygotowuje o. Andrzej Pełka SJ, a dzieci do I Komunii św. o. Stanisław Data.
- Stowarzyszenie Matek Katolickich zorganizowało w holu kościoła kiermasz dobrej książki, z którego dochód
przeznaczony został na powstający Dom Samotnych Kobiet w Jelczu-Laskowicach.
- W 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny,
a po niej odbyła się procesja różańcowa na Cmentarz Wojenny Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Grabiszyńskim.
- W Adwencie, przed roratami, jutrznię prowadzili członkowie neokatechumenatu, a śniadania roratnie
przygotowywały poszczególne grupy parafialne.
- Przez cały rok w kawiarence członkowie grup parafialnych uczestniczyli w inicjatywie wspierającej pomoc
ubogim dzieciom z naszej parafii (udzielono jej na kwotę ponad 12900 zł).
- Wspólnota neokatechumenalna z naszej parafii wyjechała na trzydniową konwiwencję na Górę św. Anny.
- Rada Parafialna zebrała się 6 razy.
- Odbyły się trzy tury kursów przedmałżeńskich.
- Do grona ministrantów przyjętych zostało 8 chłopców, lektorem został jeden młodzieniec i troje dorosłych.
- Ukazało się 7 numerów parafialnego pisma „Głos Pocieszenia”, w tym jeden jubileuszowy (z okazji 25-lecia
istnienia); od początku ukazywania się wyszło już ponad 100 numerów pisma.
- W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 44 osoby złożyły uroczyście zobowiązanie duchowej adopcji dziecka
poczętego.
- Do I Komunii św. przystąpiło 70 dzieci klas drugich.
- Z rąk ks. infułata Adama Drwięgi, 42 gimnazjalistów i licealistów przyjęło sakrament bierzmowania.

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

Zmiany wśród duszpasterzy: odszedł do Nowego Sącza o. Jarosław Studziński, przyszedł z Kłodzka
o. Stanisław Data; do Czechowic-Dziedzic odszedł o. Paweł Berwecki, skąd przyszedł o. Janusz Śliwa;
o. Wojciecha Ziółka na stanowisku prowincjała zastąpił o. Jakub Kołacz; w naszej parafii wikariuszem został
(w miejsce o. Studzińskiego) o. Stanisław Data; we wspólnocie zakonnej ministrem został - o. Andrzej Pełka,
a ekonomem - o. Paweł Berwecki (następnie - o. Stanisław Data).

Wakacyjne zastępstwo i świąteczna pomoc:
W czasie urlopu br. Piotra Wójciaka, naszego zakrystiana zastępował p. Maciej; podczas Wielkiego Tygodnia
i Wielkanocy pomagali nam jezuiccy klerycy z Krakowa i Warszawy.

Dzieła naszych jezuitów:
W kiosku z prasą oraz w kancelarii parafialnej można było nabyć, w promocyjnej cenie, słynne dzieło
św. Tomasza a Kempis: „O naśladowaniu Chrystusa” w tłumaczeniu o. Jana Ożoga. Wierni mieli również
możliwość nabycia książki pod redakcją naszego parafianina, o. Andrzeja Pawła Biesia, pt.„Kościół w okowach”,
stanowiącej pokłosie konferencji nt. represyjnych działań komunistycznego aparatu SB wobec jezuitów.

To wszystko co powyżej, to dużo czy mało? Jeden Pan Bóg wie, bo to On daje natchnienie i siły do ich realizacji.
I Jemu za te wszystkie inicjatywy, dzieła i ludzi niech będą dzięki! Tak wielu ludzi się w te wszystkie inicjatywy
angażowało (i wciąż angażuje!), że aż żal więcej nie napisać o sporej części z nich. Jednak tyle musi wystarczyć,
a komu mało - zapraszamy do lektury kolejnych numerów „Głosu Pocieszenia” oraz na parafialne strony
internetowe: http://dworzak.jezuici.pl/ i https://www.facebook.com/jezuici.dworzak.

Opracował Bogdan Szyszko

