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KALENDARIUM KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018

Ciąg dalszy na stronie 31

Marzec
29 marca, Wielki Czwartek
• Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 18.00 rozpoczęło się święte Tri-
duum Paschalne. Po jej zakończeniu 
Najświętszy Sakrament został przenie-
siony do Kaplicy Ciemnicy, gdzie do 
północy trwała adoracja.

30 marca, Wielki Piątek
• O  godz. 15.00 została odprawiona 
droga krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej 
rozpoczęła się o godz. 18.00. Możliwość 
adoracji przy Grobie Pańskim była 
przez całą noc oraz w sobotę do godz. 
19.00, kiedy to kościół został zamknięty 
i przygotowany do Liturgii Wigilii Pas-
chalnej.

31 marca, Wielka Sobota
• Święcenie pokarmów odbywało się 
w godz. od 9.00 do 15.00. Liturgia Wi-
gilii Paschalnej  rozpoczęła się o godz. 
20.00. Uroczysta procesja rezurekcyjna 
odbyła się na zakończenie liturgii.

• Rozprowadzany był kolejny numer 
Głosu Pocieszenia, w  którym autorzy 
starali się odpowiedzieć na pytanie, czy 
Zmartwychwstanie to finał czy początek.

Kwiecień
1 kwietnia, Niedziela 
Zmartwychwstania  
Pańskiego
• Podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do godnego przeżycia 
Triduum Paschalnego, oraz świątecz-
ne życzenia stanowiły najobszerniejszą 
część ogłoszeń parafialnych. Wymienie-
ni zostali członkowie różnych grup pa-
rafialnych oraz spełniający szczególne 
posługi przed i  w  czasie Triduum. Po-
dziękowano także wszystkim parafia-
nom i gościom za ich świadectwo wiary 
i wspólną modlitwę.

2 kwietnia, Poniedziałek 
Wielkanocny
• Msze św. były sprawowane w porząd-
ku niedzielnym. Taca zebrana w  tym 
dniu została przeznaczona na Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski oraz jezuicką 
Akademię Ignatianum.

4 kwietnia, środa
• Eucharystia o  godz. 18.00 i  wykład 
o. Jacka Maciaszka SJ (z  konieczności 
wygłoszony przez o. Janusza Śliwę SJ) 
zainaugurowały siedmiotygodniowe 
Seminarium Odnowy Wiary.

8 kwietnia, Święto Miło-
sierdzia Bożego
• O  godz. 15.00 modliliśmy się w  Go-
dzinie Miłosierdzia.
• Ofiary zebrane w tym dniu na tacę zo-
stały przeznaczone na spłatę zobowią-
zań finansowych związanych z  termo-
modernizacją. Zebrano 5520 zł.

9 kwietnia, poniedziałek
• W uroczystość Zwiastowania Pańskie-
go Msze św. sprawowane były jak w dni 
powszednie. Na Eucharystii o  godz. 
18.00 kilkadziesiąt osób przystąpiło do 
inicjatywy Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego.
• Rozpoczął się kurs katechezy przed-
ślubnej, który potrwał do 19 kwietnia.

15 kwietnia, niedziela
• O godz. 19.00 zostało odprawione na-
bożeństwo drogi światła. Rozważania 
o  spotkaniach zmartwychwstałego Je-
zusa z uczniami zostały przygotowane 
przez różne grupy parafialne, a oprawę 
muzyczną zapewnił zespół „Clemensia-
num”.

19 kwietnia, czwartek
• Radość w  muzyce była tematem Pa-
rafialnej Akademii Rozmaitości, a opo-
wiadał o niej prof. Piotr Łykowski.

26 kwietnia, czwartek
• Spotkanie Rady Parafialnej odbyło się 
w kawiarence parafialnej o godz. 19.00. 
Omawiane były m.in. sprawy związane 
festynem osiedlowo-parafialnym oraz 
uroczystością Bożego Ciała.

Maj
• Przez cały miesiąc o godz. 17.30 od-
bywały się nabożeństwa ze śpiewaną Li-
tanią loretańską.

11 maja, piątek
• W dziewiątą rocznicę śmierci byłego 
proboszcza śp. o. Władysława Pietry-
ki SJ o  godz. 8.00 została odprawiona 
Msza św. w jego intencji.
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Od redakcji

o. Jacek Maciaszek SJ

Słowo od proboszcza

Dość powszechnie znany przesąd 
mówi, że krzyża nie wolno nikomu 
dać w  prezencie, gdyż oznaczałoby to, 
że życzymy tej osobie nie najlepiej. Bo 
w mniemaniu wieli ludzi symbolizuje on 
przede wszystkim właśnie cierpienie. Co 
ciekawe, w swych przekonaniach nie je-
steśmy konsekwentni, albowiem równie 
mocno zakorzeniony w  naszej tradycji 
zwyczaj nakazuje wieszać go nad drzwia-
mi wejściowymi, jako błogosławieństwo 
i ochronę dla domu, jego mieszkańców 
oraz gości. A z okazji Pierwszej Komunii 
Świętej wiele dzieci dostaje właśnie krzy-
żyk do noszenia na szyi.

Oddając w ręce naszych Czytelników 
ten numer gazety parafialnej mamy 
nadzieję skłonić nas wszystkich do re-

fleksji nad obecnością krzyża w naszym 
życiu. Tego będącego częścią wystroju 
kościoła czy stojącego przy drodze, ale 
może bardziej jako formy modlitwy 
i symbolu nas – chrześcijan.

Oprócz skłaniających do takich prze-
myśleń tekstów polecamy inne arty-
kuły: o niezwykłych losach naszej stu-
letniej Parafianki, dbałości o  zdrowie 
i bieżących wydarzeniach. A na waka-
cyjne wędrówki proponujemy konkurs 
z nagrodami. 

Z Bogiem spędzonego,  
udanego letniego wypoczynku 

życzy Redakcja Głosu Pocieszenia

To tylko jeden z  głośniejszych przy-
kładów usuwania krzyża – znaku na-
szego zbawienia – z  przestrzeni życia 
ludzkiego. W Ewangelii Pan Jezus mówi: 
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pu-
styni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w  Niego 
wierzy, miał życie wieczne...”. Pan Jezus 
został wywyższony na krzyżu. Krzyż stał 
się tym samym dla nas znakiem nadziei 
i zbawienia. 

Ale krzyż wielu ludzi razi, krzyż dener-
wuje, obecność krzyża jest niepoprawna 
politycznie. Już 21 lat temu Jan Paweł II 
mówił w Zakopanem pod Wielką Kro-
kwią do nas Polaków: „(...) Ojcowie wasi 
na szczycie Giewontu ustawili krzyż. 
Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, 
ale wymownym świadkiem naszych 
czasów. Rzec można, że ten jubileuszo-
wy krzyż patrzy w  stronę Zakopanego 
i Krakowa, i dalej: w kierunku Warsza-
wy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię 
od Tatr po Bałtyk. (...) nie wstydźcie się 
tego krzyża. Starajcie się na co dzień po-

dejmować krzyż i odpowiadać na miłość 
Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwól-
cie, aby Imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach, w  życiu rodzinnym czy 
społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrz-
ności za to, że krzyż powrócił do szkół, 
urzędów publicznych i  szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomina 
o naszej chrześcijańskiej godności i na-
rodowej tożsamości, o  tym, kim jeste-
śmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze 
korzenie. Niech przypomina nam o mi-
łości Boga do człowieka, która w krzyżu 
znalazła swój najgłębszy wyraz...”.

Można krzyż wyrzucić z  przestrze-
ni publicznej i  będzie „nowocześnie”. 
Można krzyż wyrzucić i nie będzie nie-
których raził swoją religijnością. Można 
– tylko co nam wtedy zostanie? I czy taki 
„nowoczesny” świat rzeczywiście będzie 
bardziej ludzki? Czy w  takim świecie 
bez Chrystusowego krzyża będziemy się 
czuli bardziej bezpieczni?

Ksiądz Jan Twardowski w jednym ze 
swoich utworów powiedział: „Krzyż 

przypomina nam drogę... Widzimy 
krzyże przydrożne, na które jesienią 
spadają liście, zimą śnieg, wiosną cie-
pły deszcz. Latem rzucają cień. Mó-
wimy, «krzyżyk na drogę» – to znaczy 
«z Bogiem». Krzyż jest drogowskazem. 
Można iść od krzyża do krzyża i jesz-
cze dalej. Krzyż nie jest nieszczęściem 
– jest drogą”.

Wyruszymy niebawem na nasze wa-
kacyjne szlaki, wakacyjne drogi. Z pew-
nością dostrzeżemy krzyże, przydrożne 
kapliczki. Znaki, które chcą nam przy-
pominać, że nasz skarb jest w niebie i że 
jest nim kochający Bóg. Nasze waka-
cyjne drogi, poznawanie nowych ludzi 
i ciekawych miejsc, odwiedziny bliskich, 
znajomych niech będą czasem szcze-
gólnego wzrostu duchowego, naszego 
ubogacenia i  pomogą nam w  tym co-
dziennym spotkaniu z  Bogiem żywym 
na modlitwie i w Eucharystii.

Mądrości na czas wakacji, mądrości 
gromadzenia skarbów w niebie 

życzy proboszcz – o. Jacek.

Krzyżyk na drogę
W październiku ubiegłego roku francuska Rada Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjne-
go w tym kraju, nakazał usunięcie krzyża z pomnika św. Jana Pawła II. Przedmiotem kontrowersji nie był sam 
pomnik Papieża, ale krzyż wieńczący łuk wznoszący się nad figurą Świętego. Krzyż ze względu na to, że jest 
symbolem chrześcijańskim, został uznany za „ostentacyjny symbol religijny”.
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o. Jan Ożóg SJ

Ja sam byłem w doskonałym położe-
niu, bo kilka metrów od mojej chałupy 
na południe rósł sobie potężny stary 
dąb, a na nim przed laty umieścił ktoś 
drewnianą kapliczkę z  obrazem Matki 
Bożej. To pod tym dębem zbieraliśmy 
się na wieczorne majówki, chociaż i tak 
bywało, że biegliśmy na górkę, bo tam 
była prawdziwa kapliczka z zamykany-
mi tajemniczo drzwiami, a w niej także 
obraz Najświętszej Dziewicy ‒ zapewne 
Karmiącej, bo takie były najczęstsze.

Krzyże przy drogach i na polach by-
wały rzadziej co prawda niż kapliczki 
Matki Bożej, ale bywały. W  mojej pa-
mięci utkwiły dwa, chociaż było ich 
dużo więcej. Jeden trochę nietypowy, 
bo metalowy na dość wysokim drew-
nianym cokole stał przy wiejskiej piasz-
czystej drodze, która biegła i do dzisiaj 
biegnie przez pastwisko i  łączy się na 
południu z  główną wiejską drogą bez 
żadnej nazwy wtedy, a  na północnym 

zachodzie po przejściu rzeki z  sąsied-
nią wsią. Tą drogą codziennie chodzi-
łem do szkoły, a  jako ministrant także 
do kościoła. Po powrocie ze szkoły na 
tym pastwisku często razem z  innymi 
dziećmi pasłem krowę. Ów krzyż był 
jednak na pastwisku najważniejszy. 
Ktokolwiek koło niego przechodził w tę 
lub tamtą stronę, żegnał się wyraźnie 
i  powoli, a  czasami nawet przystawał 
i modlił się przez chwilę. Ten krzyż był 
też dla nas jakby naszą ikoną, chociaż 
nie znaliśmy tego wyrazu, toteż kiedy 
przechodziliśmy koło niego w  drodze 
do szkoły, żegnaliśmy się najczęściej 
bardzo uroczyście. Ten krzyż do dzi-
siejszego dnia stoi na pastwisku za ro-
wem przydrożnym, ale… Oczywiście, 
i  droga jest o  wiele bardziej nowocze-
sna, i krzyż całkiem nowy. Z dawnych 
czasów pozostała tylko strzechą kryta 
stara chałupina przy północno-zachod-
nim krańcu pastwiska, ale i  ona jest 
bardziej nowoczesna, bo na jej kalenicy 
paraduje dumnie antena telewizyjna.

Drugi krzyż, który zresztą odegrał 
dużą rolę w  moim życiu, ma historię 
o  wiele bardziej ciekawą, którą tak do 
końca poznałem dopiero po upad-
ku komunizmu. Od najdawniejszych 
czasów pamiętam, że był duży krzyż 
drewniany, cel wiosennych procesji 
mających na celu wyproszenie dobrych 
urodzajów. Spełnienie tej prośby było 
niezwykle ważne, bo przeciętny miesz-
kaniec mojej wioski miewał zazwyczaj 
tak wiele pieniędzy, ze z  trudem ich 
wystarczało na kupno nafty zwanej 
gajsem, zapałek zwanych siarnikami, 
drożdży i  soli. Cała reszta rodziła się 
dzięki naprawdę ciężkiej pracy w polu. 
Dzięki dobremu sercu hrabiego Potoc-
kiego z Łańcuta opał był za darmo, bo 

w  jego lesie mogliśmy dowolnie zbie-
rać suche gałęzie. Otóż owa wiosenna 
procesja dochodziła do krzyża stoją-
cego przy takim sobie niezbyt wyso-
kim kopcu, tam proboszcz odmawiał 
i odśpiewywał odpowiednie modlitwy, 
a po rozpoczęciu litanii do wszystkich 
świętych wracała do kościoła. 

Kilkaset metrów od krzyża w kierun-
ku wschodnim stała nasza szkoła, toteż 
na wiosnę, w  lecie i  wczesną jesienią 
na przerwach podbiegaliśmy do niego 
i odmawialiśmy pacierze i przedstawia-
liśmy Ukrzyżowanemu nasze dziecięce 
prośby.

Jak już wspomniałem, obok tego 
krzyża stał niezbyt wysoki kopiec, któ-
ry był także celem naszych dziecięcych 
zabaw. Łaziliśmy po nim wszyscy bez 
żadnego szacunku, bo tylko niewielu 
z nas znało jego historię. Ja poznałem 
ją do końca dopiero wiele lat później. 
Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskie-
go zakochani w  nim obywatele mojej 
wioski postanowili uczcić jego pamięć 
zbudowaniem kopca. Podobno cała 
wieś wzięła się do roboty ‒ i wybudo-
wali. Sam ksiądz proboszcz uroczyście 
go poświęcił i nadał mu nazwę Kopiec 
Wolności. Podobno wtedy umieszczo-
no też uroczyście tablicę z  tą nazwą 
i  kilkoma jeszcze informacjami, któ-
rych nie znam. Na początku wojny ta-
blica znikła, a Kopiec Wolności stał się 
po prostu jakimś tam kopcem do za-
bawy dla dzieci. Kiedy nastała władza 
ludowa, ktoś tam pewnie sobie przypo-
mniał o Kopcu i nadano mu nazwę chy-
ba Strajków Chłopskich, które w latach 
trzydziestych się odbyły w tamtej oko-
licy z dość marnym skutkiem. Dopiero 
po roku 1989 powrócono do pierwot-
nej nazwy i  przy sposobności dawny 

Krzyż przydrożny  
także naszym znakiem

Za mojego dzieciństwa i bardzo wczesnej młodości w mojej rodzinnej wiosce sporo było kapliczek poboż-
nych. Najczęściej poświęcone one były Matce Bożej. Przed nimi zbieraliśmy się każdego majowego wieczo-
ru na wysławianie Najświętszej Dziewicy pobożnymi pieśniami, spośród których najważniejsza była znana 
wszystkim także teraz pieśń Chwalcie łąki umajone. 
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spróchniały już oryginalny Krzyż przy 
Kopcu wymieniono na nowy, bardzo 
piękny zresztą. 

Tak się rozpisałem o  tych dwóch 
krzyżach w mojej rodzinnej wiosce, ale 
to chyba dlatego, że znak krzyża ode-
grał wielką rolę jeszcze w  moim nie-
mowlęctwie. Tuż po urodzeniu starsza 
kobieta, która pełniła w  mojej wiosce 
funkcję położnej, oznaczyła mnie zna-
kiem krzyża na czole. W  niecałe trzy 
dni później mój ksiądz proboszcz do-
konał tego uroczyście i oficjalnie, kiedy 
jako przedstawiciel Kościoła założone-
go przez Pana Jezusa udzielił mi sakra-
mentu chrztu świętego, a potem to już 
tak szło… Nieustannie był i jest jeszcze 
ze mną Krzyż jako znamię, jako znak 
szczególny.

Tak samo jest zresztą z każdym z mo-
ich miłych Czytelników, i to bez wzglę-
du na to, jak wspominają swoje dzieciń-
stwo i co z niego pamiętają. To z  tego 
naszego pierwszego kontaktu z  Krzy-
żem jako naszym znakiem rozpoznaw-
czym rodziła się myśl o stawianiu krzy-
ży przy drogach, w  podwórkach, przy 
ulicach, na placach, a  nawet na wiej-
skich polach. Do dzisiaj pamiętam taki 
krzyż stojący samotnie na urodzajnym 
polu w  Wambierzycach, w  Kotlinie 
Kłodzkiej, chociaż widziałem go tylko 
raz, i to kilkadziesiąt lat temu…

Jeżeli w okresie wakacyjnym będzie-
cie wędrowali po rozmaitych polach 
i lasach, to na pewno niejeden raz spo-
tkacie takie samotnie stojące krzyże. 
Nie zapominajcie o oddaniu czci przy-
najmniej niektórym z nich, a koniecz-
nie zwróćcie na nie uwagę, drodzy moi 
Czytelnicy. To przecież nasze znaki 
rozpoznawcze…

Paul Claudel we wstępnej scenie do 
swego „Atłasowego pantofelka” kreśli 
wizję, która symbolizuje sytuację czło-
wieka wierzącego. Oto rozbił się statek 
wiozący jezuitę – misjonarza. Okręt za-
topili korsarze. Misjonarz przywiązany 
do belki błąka się na tym kawałku drze-
wa po wzburzonych wodach oceanu. 
Przedstawienie zaczyna się ostatnim 
monologiem rozbitka:

„Panie, dziękuję Ci za to, że mnie tak 
związałeś. Nieraz uważałem, że Twoje 
przykazania są ciężkie, wola moja wo-
bec tych nakazów była bezsilna i sprze-
ciwiała się im. Dziś jednak nie mogę 
już ściślej być z  Tobą związany i  cho-
ciaż  mogę się poruszać, żaden z moich 
członków nie może się od Ciebie odda-
lić. Tak więc jestem naprawdę przymo-
cowany do krzyża, ale krzyż, na którym 
wiszę, do niczego nie jest przywiązany, 
błąka się po morzu.”

Być przymocowanym do krzyża – to 
piękny obraz oddający życie chrześcija-
nina. Nie potrzeba niczego więcej niż 
świadomość, że jest się na stałe zjedno-
czonym z  krzyżem. Można się błąkać 
po oceanie życia, byle jednak być przy 
krzyżu. Fale wydarzeń mogą rzucać 
na różne strony, byle tylko nosić krzyż 
Chrystusa w swoim sercu. Byle pamię-
tać o  nim zawsze, bo krzyż to wyraz 
miłości. Wyraz miłości Chrystusa do 
ludzi: miłości do końca, największego 
poświęcenia, ogołocenia i  ofiary. Mi-
łości, która jest mocniejsza od śmierci. 
Takiej miłości nam trzeba, takiej miło-

ści pragniemy. Dlatego o krzyżu Chry-
stusa, który to wszystko wyraża, nie 
możemy nigdy zapomnieć. 

Przepiękna modlitwa rozbitka błąka-
jącego się po morzu pokazuje jeszcze 
tę ważną prawdę, że wśród zmienności 
i niepewności losu krzyż stanowi jedy-
ny punkt odniesienia. To dobra wiado-
mość dla zdezorientowanego i  zagu-
bionego człowieka współczesnego. Jeśli 
krzyż jest jedynym stałym punktem, 
więc jedyną konieczną rzeczą, którą 
trzeba w  sobie wyrobić, to nieustanna 
pamięć o  Krzyżu, mocne „przymoco-
wanie do krzyża”. Można to uczynić 
na wiele różnych sposobów. Najlepsze 
sposoby podpowiadają nam święci. Św. 
Brat Konrad, jeden ze znanych bawar-
skich świętych, powiedział: „Krzyż jest 
moją księgą”.  Pomimo 18–godzinne-
go dnia pracy na furcie przy obsłudze 
pielgrzymów, zawsze znajdował czas na 
pomyślenie o Chrystusie wiszącym na 
krzyżu, ciągle na nowo go kontemplu-
jąc wyczytywał w nim coraz to głębsze 
pokłady miłości.

Nas nie zawsze stać na dłuższe me-
dytacje, a wtedy wystarczy – jak radził 
nam mistrz nowicjatu – że odmówimy 
przynajmniej dwie stacje Drogi Krzy-
żowej. Otóż, nie musi być cała Droga 
Krzyżowa, ważne jest to, żeby codzien-
nie docierało do nas przesłanie Męki 
i  Krzyża. W  różnych sztormach życia 
nie tracimy z oczu i myśli jedynego sta-
łego punktu naszego życia – Krzyża. 

o. Janusz Śliwa SJ

Przymocowany  
do Krzyża…
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ks. Ryszard Kempiak SDB

Podczas podróży do północnej Ga-
lilei, przemierzając wioski otaczające 
Cezareę Filipową, Jezus pyta swych 
uczniów, co o Nim myślą. Piotr w imie-
niu wszystkich wyznaje, że jest On 
Chrystusem, oczekiwanym od wieków 
Mesjaszem. Aby uniknąć niezrozumie-
nia Jezus wyjaśnia, jak pojmuje reali-
zowanie swojej misji. Owszem, uwolni 
swój lud, ale w  sposób nieoczekiwany, 
płacąc za to osobiście: będzie wiele 
cierpiał, będzie potępiony, zabity, a  po 
trzech dniach zmartwychwstanie. Piotr 
nie akceptuje takiej wizji Mesjasza – 
wyobrażał Go sobie, podobnie jak wielu 
innych w Jego czasach, jako tego, który 
miał działać z  mocą i  siłą, pokonując 
Rzymian i przywracając narodowi izra-
elskiemu należne mu miejsce w świecie 
– i upomina Jezusa, który gani go sło-
wami: „Ty nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie” (Mk 8, 33). 

Jezus ponownie udaje się w  drogę, 
tym razem w  kierunku Jerozolimy, 
gdzie wypełni się Jego przeznaczenie: 
śmierć i  zmartwychwstanie. A  teraz, 
gdy Jego uczniowie wiedzą, że idzie na 
śmierć, czy zechcą jeszcze za Nim iść? 
Warunki, których żąda Jezus, są ja-
sne i wymagające. Do zgromadzonych 
wokół siebie tłumów oraz do swoich 
uczniów mówi: „Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje!”. Zafascynowali się Nim, 
Mistrzem, kiedy szedł brzegiem jezio-
ra, podczas gdy zarzucali sieci na połów 
czy przy komorze celnej. Bez wahania 
pozostawili łodzie, sieci, komorę celną, 
dom, rodzinę, by za Nim pójść. Widzie-
li, jak dokonuje cudów i  słuchali Jego 
słów mądrości. Aż do tego momentu 
szli za Nim, ożywiani radością i entu-
zjazmem.

Jednak pójście za Jezusem związane 
było z  jeszcze większymi wymagania-

mi. Obecnie stało się jasne, że ozna-
czało dzielić w  pełni Jego życie i  Jego 
los: porażkę i  wrogość otoczenia, aż 
po śmierć, i  to jaką śmierć! Najbole-
śniejszą, najbardziej haniebną, śmierć 
zarezerwowaną dla morderców i  naj-
gorszych przestępców. Śmierć, którą 
Pisma określały jako „przeklętą” (por. 
Pwp 21,23). Już sama nazwa „krzyż” 
wzbudzała lęk, tego słowa prawie się 
nie wypowiadało. Słowo to pojawia się 
w Ewangelii św. Marka po raz pierwszy. 
Kto wie, jakie wrażenie robiło na tych, 
którzy je słyszeli! Teraz, gdy Jezus ja-
sno określił swoją tożsamość, z równą 
jasnością może ukazać tożsamość swo-
jego ucznia. Jeżeli Mistrzem jest ten, 
który kocha swój lud aż po oddanie za 
niego życia biorąc na siebie krzyż, to 
również uczeń, aby być uczniem, po-
winien odsunąć na bok własny sposób 
myślenia, by podzielać w  pełni drogę 
Mistrza, zaczynając od 
krzyża: „Jeśli kto chce 
pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój 
i niech Mnie naśladuje!” 

Być chrześcijaninem 
– znaczy być drugim 
Chrystusem. Ale jak na-
śladować Jezusa, abyśmy 
stali się takimi, jak On? 
Trzeba starać się spełnić 
postawione przez Jezu-
sa warunki, a  więc mię-
dzy innymi „weź swój 
krzyż”, albo jak czytamy 
w  Ewangelii Łukaszo-
wej przyjąć „codzienny” 
krzyż (9,23). „Weź swój 
krzyż” oznacza zaak-
ceptowanie wszystkich 
konsekwencji naślado-
wania Jezusa, ze śmiercią 
włącznie. Przywykliśmy 

widzieć w  tym sformułowaniu tzw. 
krzyż codzienny: to, co trudne i  nie-
uniknione w  ramach normalnego ży-
cia i posługiwania. „Wziąć swój krzyż” 
w  ówczesnym kontekście nie oznacza 
zatem mniej lub bardziej pogodnie 
przyjąć jedną więcej trudność codzien-
nego życia, ale zgodzić się na wszystkie 
koszty naśladowania Mistrza, włącznie 
z możliwością śmierci okrutnej i kom-
promitującej. Łukaszowa wzmianka 
o „codziennym krzyżu” nie tyle propo-
nuje metaforyczne rozumienie krzyża, 
co podkreśla, iż decyzję o gotowości na 
taką śmierć trzeba codziennie ponawiać 
(a zatem nie „codzienny krzyż; ale krzyż 
wybierany każdego dnia na nowo). 

Krzyża nie trzeba szukać, sam wy-
chodzi nam na spotkanie, kiedy, być 
może, najmniej go oczekujemy i w spo-
sób, jakiego nigdy sobie nie wyobraża-
liśmy. Jezus zachęca, aby go „wziąć”, nie 

„Weź Krzyż swój”
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” 

(Mk 8,34)
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z rezygnacją jako nieuchronne zło, nie 
pozwalając, aby pochylił nas przygnió-
tłszy nasze barki, ale również nie „po-
zując” na stoika obojętnego na wszyst-
ko. Przyjmować go jako współudział 
w Jego krzyżu, jako szansę, aby i w tej 
sytuacji być Jego uczniami i  także 
w tym cierpieniu żyć z Nim w komunii, 
ponieważ On pierwszy dzielił z  nami 
krzyż. Podejmowanie krzyża, aby nieść 
go razem z  Jezusem, wiedząc, że nie 
niesiemy go sami, ponieważ On niesie 
go z  nami – to więź, to przynależenie 
do Jezusa aż do pełnej komunii z Nim, 
aż po stanie się drugim Nim. 

Pamiętajmy, że uznając krzyż Chry-
stusa otrzymujemy prawdziwe zba-
wienie płynące z  Jego odkupieńczej 
śmierci. Krzyż przywraca nam wła-
ściwe spojrzenie na nas samych i  na 
nasze wygórowane pojęcia, zwłaszcza 
w sprawie własnego samousprawiedli-
wienia. Spotkanie z krzyżem Chrystu-

sa pozwala w  pełni zrozumieć istotę 
naszego człowieczeństwa, co bez Niego 
nie byłoby możliwe. Hedonistyczne na-
stawienie współczesnego świata spra-
wia, że poszukujemy prawdy o  życiu 
w rzeczach kruchych i przemijających, 
zapominając, iż prawdą jest Chrystus, 
który winien być naszą chlubą, by-
śmy mogli powtórzyć za św. Pawłem: 
„Co do mnie, nie daj Boże, bym się 
miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa, dzięki któremu świat stał się ukrzy-
żowany dla mnie, a ja dla świata”. Tak 
jak dla św. Pawła powodem do chluby 
nie były własne osiągnięcia czy sukcesy 
apostolskie, lecz to czego dokonywał 
w  Nim Pan - podobnie ma dziać się 
w naszym życiu. A więc nie lęk przed 
krzyżem jako znakiem cierpienia, ale 
radosna akceptacja, jako warunek by-
cia uczniem Chrystusa i źródło błogo-
sławieństwa. 

Południowy przykład
Ponad tysiąc lat temu nasz pierwszy 

historyczny władca postanowił, że on 
sam i  jego poddani przyjmą chrzest. 
Ponieważ była to decyzja wypływająca 
bardziej z  przesłanek politycznych niż 
duchowych, Mieszko I  starannie roz-
ważył wybór „rodziców chrzestnych” 
dla Polski. I zwrócił się do naszych po-
łudniowych sąsiadów – Czechów, któ-
rych kraj wydał świętych tej miary, co 
św. Wojciech, patron Polski.

Dziesięć wieków później sytuacja ule-
gła wielkiej przemianie. Tak Polska, jak 
i  Czechosłowacja znalazły się w  obo-
zie krajów komunistycznych, których 
ustrój nie sprzyjał chrześcijaństwu. 
I chyba Czechom było trudniej niż nam, 

zatem religia przodków powoli odcho-
dziła w niepamięć. Dlatego wydarzenie, 
którego byłam świadkiem niedawno, 
naprawdę jest dobrą wiadomością.

Pewnej kwietniowej soboty wybrali-
śmy się do Legnicy do Sanktuarium św. 
Jacka, gdzie zdarzył się cud euchary-
styczny. Przybyliśmy nieco wcześniej, 
aby przed mszą mieć czas na indywidu-
alną adorację relikwii Ciała Pańskiego. 
Tymczasem okazało się, że przed ko-
ściołem stoi autokar na czeskich nume-
rach, a sama świątynia jest pełna ludzi 
i trwa Msza św. też po czesku. Do sank-
tuarium przybyła pielgrzymka naszych 
południowych sąsiadów.

Prawdziwie budujące było kilka 
spraw. Śpiewali pięknie, szczerze mó-
wiąc znacznie lepiej niż my podczas 
procesji Bożego Ciała. I wcale nie byli 
to staruszkowie, przeważały rodziny 
z dziećmi i  ludzie młodzi, chociaż se-
niorów też oczywiście nie brakowało. 
I większość grupy przystąpiła do Stołu 
Pańskiego.

A na koniec mała refleksja. Z Wrocła-
wia do Legnicy mamy naprawdę blisko, 
więc może ponownie warto wziąć przy-
kład z naszych południowych sąsiadów 
i  podążyć z  pielgrzymką do relikwii 
Ciała Pańskiego.

czterdziestolatka +

Muzyczne  
przedsięwzięcie

Już po raz piąty odbył się Wrocław-
ski Festiwal Chórów Osiedlowych. W 
niedzielę 10 czerwca w Domu Kultury 
„Bakara” spotkało się trzynaście zespo-
łów reprezentujących różne obszary na-
szego miasta, a wśród nich dobrze nam 
znamy, związany z Grabiszynem – Gra-
biszynkiem i naszą parafią chór „Vox 
Clemens”. Zaprezentował cztery utwo-
ry: „Korony Polskiej Królowo” w opra-
cowaniu Stanisława Jędrychowskiego, 
„Ojcze nasz” Stanisława Moniuszki, 
„Moją piosnkę” Cypriana Kamila Nor-
wida, do której muzykę skomponował 
Józef Świder oraz „Ostatni mazur” 
Franciszka Tymolskiego .

IK

Wakacyjny konkurs 
fotograficzny

Zrób zdjęcie krzyża, który 
napotkałeś podczas wakacji: 

w kościele, przy drodze,  
w muzeum, gdziekolwiek. 

Prześlij je na adres redakcji: 
www.glospocieszenia@o2.pl.

Podaj imię i nazwisko  
oraz numer telefonu  
lub adres mailowy.

Na zdjęcia czekamy  
do 10 września 2018. 

Zwycięskie fotografie  
zostaną zamieszczone  
w Głosie Pocieszenia.

Redakcja GP
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Barbara Ćwik

Opowiadają różne historie, bo z róż-
nych powodów powstały. Można wy-
różnić krzyże: pokutne, przydrożne 
i  polne, epidemiczne, chroniące przed 
demonami, dziękczynne (w tym misyj-
ne), przebłagalne i cmentarne. 

W  czasie wędrówek po Polsce i  po 
Europie można napotkać, stojące naj-
częściej przy drogach, kamienne krzy-
że pokutne. Bywają mocno zniszczone, 
pogrążone w ziemi, pochylone, czasem 
ukryte w gąszczu gdzieś w głębi pusz-
czy. Są milczącymi świadkami tzw. 
„archeologii prawa”. Morderca, oprócz 
wzniesienia krzyża, był również zo-
bowiązany pokryć koszty pogrzebu 
i przewodu sądowego. Winien również 
łożyć na utrzymanie rodziny zabitego. 

Był zobowiązany wobec Kościoła, np. 
musiał zakupić świece. Następnie po-
winien odbyć boso pieszą pielgrzym-
kę do świętego miejsca. Wystawienie 
krzyża stanowiło ostatni punkt pokuty. 
Krzyż był wyrazem zadośćuczynienia. 
Stawiano go ku pamięci i  przestrodze 

potomnych. Miał również skłaniać 
przechodniów do modlitwy za dusze: 
zabójcy i  ofiary. Przy krzyżu następo-
wało także pojednanie zabójcy z rodzi-
ną ofiary.

To swoisty fenomen prawa europej-
skiego, poza Europą nigdzie ich nie 
spotkamy. Zwyczaj ten przywędrował 
do Polski z Zachodu, a panował w niej 
prawdopodobnie od XIII w. do poł. 
XIX w. Na przestrzeni wieków krzyże 
zmieniały swój wygląd oraz formę. Ob-
szar ich występowania sięga od półno-
cy Włoch po Skandynawię. Na terenie 
samej Polski znajduje się ok. 700 krzy-
ży, w  większości średniowiecznych, 
choć zdarzają się także XVII-wieczne. 
Około 400 krzyży umiejscowionych 
jest na terenie województwa dolno-
śląskiego, a  największy spośród nich 
to krzyż w  Kijowicach. Pozostałe są 
w województwach lubuskim, opolskim 
i śląskim, pomorskim, świętokrzyskim, 
wielkopolskim i zachodniopomorskim. 
W  Świdnicy powstało Bractwo Krzy-
żowców, którego członkowie zajmu-
ją się inwentaryzacją odnajdywanych 
krzyży, które nie oparły się niszczące-
mu działaniu czasu i  człowieka. Część 
z nich została zniszczona podczas wo-
jen oraz w  wyniku kradzieży, zanie-
dbania i wandalizmu, część była prze-
noszona ze swoich pierwotnych miejsc 
na cmentarze, do parków, ogrodów 
i innych miejsc. Były również używane, 
jako materiał budowlany. Co jakiś czas 
odnajdywany jest kolejny krzyż po-
kutny. Największy spośród wszystkich 
dotąd zinwentaryzowanych stoi w Star-
gardzie na rozstaju dróg prowadzących 
do Chociwla i  Maszewa. Wysoki na 
3 m rozciąga swe ramiona na ok. 1,5 m. 
Z przodu widnieje wyryty w kamieniu 

gotlandzkim wizerunek ukrzyżowa-
nego Chrystusa i  napis: „Boże bądź 
łaskaw dla Hansa Billeke, roku 1542”, 
z  tyłu znajduje się opis popełnionej 
zbrodni.

Największy w  Polsce zbiór krzyży 
i  kapliczek pokutnych (11 obiektów) 
zgrupowanych w  jednym miejscu po-
siada Studnica. 

W  XIX w. wznoszenie krzyży od-
bywało się bez szczególnej zachęty ze 
strony duchowieństwa. Powstawały 
samorzutnie przy drogach, zagrodach, 
kościołach w  czasach nieurodzaju – 
proszono pod nimi o odwrócenie klęski 
głodu. Krzyże pojawiały się również, 
jako pokłosie śmiertelnych epidemii, 
zwłaszcza cholery. Były nie tylko pa-
miątką zarazy, ale i miały chronić przed 
kolejną.

Bardzo wielu krzyżom można przy-
pisać intencje natury wierzeniowo-de-
monologicznej. Stawały się dla wier-
nych najtrwalszym zabezpieczeniem 
przed złymi duchami. Stawiane często 
na granicach wsi, parafii, posiadłości 
stanowiły granicę między tym, co bez-
pieczne, oswojone, a tym, co nieznane, 
obce, niebezpieczne - zabezpieczały 
przed działaniem sił złych duchów. 
Krzyże lub kapliczki uświęcały więc 
teren i  okolicę, na której stały. Krzyż 

Krzyże wokół nas
Chociaż już nam tak bardzo spowszedniały, że ich nie zauważamy - krzyże zapełniają nasz krajobraz. Poja-
wiają się nie tylko na kościołach i kapliczkach, wokół budynków sakralnych, na domach (tutaj częściej po-
jawiają się posążki Matki Bożej we wnękach szczytowych), przy drogach, wśród pól. Wszystkie one mówią 
wiele o nas samych, o powodach, dla których zdecydowano się kiedyś je postawić, bądź zawiesić. Z pewnością 
przypominają o pełnym miłości Bogu, który umierając na krzyżu dał nam życie wieczne. 
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Jeżeli nie będziemy  
jako dzieci

Gdyby uważny obserwator usiadł 
sobie w  naszym kościele dobrą chwi-
lę przed Mszą w  ostatniej ławce pod 
chórem, miałby wspaniały widok na 
kropielnicę z wodą święconą i mógłby 
przeprowadzić ciekawe obserwacje. 

Sposób, w jaki niektórzy nasi parafia-
nie wykonują znak krzyża po wejściu, 
zasługuje wręcz na naukową klasyfika-
cję. Oto wybrane przykłady: 

na pszczelarza – kilka machnięć 
w okolicach twarzy, aby zapewne ode-
gnać jakiegoś natrętnego owada; 

na ogrodnika – kilka machnięć w po-
łączeniu z dużą ilością wody święconej, 
która rozchlapana dookoła nawadnia 
posadzkę wokół stóp żegnającego się;

na pokutnika – co najmniej trzykrot-
ne uderzenie się w  piersi w  okolicach 
mostka; 

na roztargnionego – przyłożenie ręki 
do czoła, a potem seria nieskoordyno-
wanych gestów połączona z nerwowym 
rozglądaniem się dookoła; 

na kosmonautę – zygzak wykonany 
z prędkością światła.

Można by ciągnąć tę zabawę w  nie-
skończoność i wymyślać nowe katego-
rie, lepiej jednak skupić się na prawdzi-
wej symbolice znaku krzyża. Katechizm 
Kościoła Katolickiego podaje, że: 
„Wszystkim odrodzonym w Chrystusie 
znak krzyża nadaje królewską godność 
(786), jest znakiem błogosławieństwa 
(1671), znakiem świętym i  modlitwą 
(1667, 1668).

I  wielu naszych parafian pamięta 
o tym, czyniąc ten znak z wielkim sza-
cunkiem i godnością. Pamiętają o tym 
też małe dzieci, które nierzadko bardzo 
przykładają się do tej czynności, a cza-
sem nawet spoglądają w górę, szukając 
u  rodziców potwierdzenia, że prawi-
dłowo go zrobiły. Nic nie stoi zatem 
na przeszkodzie, abyśmy i  my żegnali 
się z  namaszczeniem, a  potem nawet 
rzucili okiem w górę. Na pewno Ojciec 
Niebieski będzie patrzył na nasze stara-
nia z uśmiechem.

IK

zwłaszcza, jako znak odkupienia uwa-
żany był, za rodzaj egzorcyzmu oczysz-
czającego przestrzeń. Ale także stano-
wiły do niedawna ważne miejsce dla 
mieszkańców, przy nich zbierano się na 
narady wojskowe, tu zostawiano znale-
zione rzeczy, tu żegnano odchodzących 
do wojska synów, tu karano złoczyń-
ców, przysięgano sobie wierność, skła-
dano przysięgi. Miejsce wokół krzyża 
było na zawsze święte. 

Najliczniej jednak chyba występują 
krzyże stawiane, jako znak dziękczy-
nienia za doznane łaski od Boga. Cho-
ciaż trzeba zauważyć także te, które 
upamiętniały istotne wydarzenia z  hi-
storii wspólnoty. W  czasach obecnych 
niestety krzyże upamiętniają coraz czę-
ściej miejsca tragicznych śmierci w wy-
padkach komunikacyjnych.

Krzyże na cmentarzach stanowią naj-
liczniejszą grupę, ale jest to jakby oczy-
wiste. I  one, przynajmniej jeden raz 
w  roku, skłaniają nas do skierowania 
myśli w stronę tego, co nieprzemijalne 
i ostateczne – niestety tylko na chwilę. 

Kiedyś wznosząc się wysoko na tle 
nieba, stanowiły często punkt orienta-
cyjny, dzisiaj coraz częściej zastępują go 
inne dominanty architektoniczne. Każ-
dy region Polski ma swoją specyficz-
ną kulturę, religijność i  obyczajowość. 
Można byłoby dużo na ten temat pisać. 
Z pewnością starsi mieszkańcy lub pro-
boszczowie opowiedzą nam ciekawe 
historie związane z  okolicznymi krzy-
żami. Wszystkie krzyże, które spoty-
kamy stanowią swoiste memento mori 
dla nas – powinny skłaniać do chwi-
li zatrzymania i  refleksji nad sensem 
naszych wyborów, celów, priorytetów. 
Może dobrze w czasie naszej bieganiny 
codziennej lub wędrówek wakacyjnych 
zauważyć je i chwilę pomyśleć o tym, co 
do nas mówią.

Tak wyschłeś Panie, na przydrożnym krzyżu,
Że słońce z bólu zwiesiło ramiona,
Że księżyc sen swój rozdmuchał z rozpaczy,
Że gwiazdy w martwych stopiły się oczach.
Tak wyschłeś Pani, że Cię karmi ziemia,
ziarnami rosy, swej najgłębszej studni,
Że jutrznia ranna, olej barw swych wciera,
Że gąbka mroku kurz z ciała wyciera.
Tak wyschłeś Panie, na przydrożnym krzyżu,
Że płaczą drzewa na widok Twej męki
Że ptaki z oczu już łzy nie dostaną
I próżno skubią palce Twojej ręki.
Tak wyschłeś Panie, że wiatry bokami 
Twych ran przenoszą pełne bólu dżwięki.
Człowiek krzyż suchy, omija obojętnie
I rzadko sercem szczerym przy nim klęknie.

Ks. Stefan Ceberek
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Wojownicy Światła

Służba  
– nasze drugie imię

W  Wielką Sobotę 31 III animatorzy: 
Karol Kuczmarz, Paweł Droszcz i  Jan 
Głąba poszli posprzątać grób jezuitów, 
zapalić symboliczne znicze, wstawić 
świeże kolorowe kwiaty i  pomodlić się. 
Akcja była tym bardziej dla nas ważna, 
że w  grobowcu jezuitów na Cmentarzu 
Grabiszyńskim spoczywa o. Stanisław 
Tabiś SJ (założyciel Magisu we Wrocławiu 
i współzałożyciel wspólnoty w Polsce).

Rowerowe wyprawy
Wiosenna pogoda zaczęła nas roz-

pieszczać już od pierwszych dni kwiet-
nia, toteż o. Andrzej Pełka SJ wznowił 
nasze magisowe wyjazdy na dwóch 
kółkach. Wyjechali, by szukać skow-
ronków, a była ich trójka: Szymon Jan-
kowski, Milena Połczyńska i ojciec mo-
derator. Grupa wyruszyła w  teren do 
Nowej Wsi Wrocławskiej. Oczywiście, 

za Kleciną i  Zabrodziem w  szczerym 
polu pojawiły się skowronki, ale jeden 
dał wyjątkowy popis swoich śpiewa-
czych możliwości urządzając koncert 
nad naszymi głowami. Żałujcie, tego 
się nie słyszy na co dzień!

KaeS na boisku
W pierwszą sobotę kwietnia podczas 

Kulturalnej Soboty dość duża gru-
pa naszych magisowiczów, a  co naj-
bardziej cieszy: zarówno chłopcy jak 
i dziewczyny, postanowili wykorzystać 
słoneczną pogodę i  zebrali się na bo-
isku, by zagrać w koszykówkę. Zaczęli-
śmy od kilku wolnych rzutów na kosz, 
drobnych przebieżek, by chwilę później 
przejść do zaciętego pojedynku koszy-
karskiego. Budujące jest doświadczenie 

przyjaźni i pięknej, uczciwej walki fair-
-play względem przeciwników. Chcia-
łoby się, by takie zasady przyświecały 
nie tylko w czasie sportowych zmagań, 
no ale w naszej wspólnocie to norma.

Radość  
Zmartwychwstania

W  piątek 13 IV na naszym spotka-
niu ogólnym, po Mszy św. młodzi po-
stanowili poprzez zabawę ucieszyć się 
radością Zmartwychwstania Pańskie-
go. Po Wielkim Poście i cotygodniowo 
prowadzonych przez nas drogach krzy-
żowych, zastępujących normalne spo-
tkania, zorganizowano „Koło fortuny”. 
Magisowicze podzieleni na drużyny 
rywalizowali wykonując różne zadania. 
Próbowali np. odgadnąć postać biblijną 
mając niewiele danych, czy odtworzyć 
scenkę związaną z  czasem po Zmar-
twychwstaniu. Zwycięzcy otrzymali od 
o. Andrzeja Pełki SJ słodkie nagrody. 
Współzawodnictwo było dobrą zabawą 
i pozwoliło nieco inaczej przeżyć piąt-
kowy, magisowy wieczór.

Emaus z animatorami
W  nowicjacie jezuitów jest zwyczaj 

wyruszania na wyprawę w  ramach 
świętowania czasu zmartwychwstania. 
Takie wydarzenie nazywa się krótko bi-

Z kalendarza magisowicza
Drodzy Czytelnicy, od ostatniego numeru naszego parafialnego Głosu Pocieszenia, działo się u  nas wiele 
dobra. Po raz kolejny, nie możemy i nie potrafimy, trzymać go tylko dla siebie. Musimy i chcemy podzielić się 
nim z Wami. W końcu, często i Wasza pomoc, ta modlitewna i finansowa, pomaga nam tak prężnie działać.
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blijnym – Emaus. Ojciec Andrzej Pełka 
SJ postanowił zwyczaj ów przenieść na 
nasze – magisowe podwórko. Anima-
torzy wraz ze swoim duszpasterzem 
chwilę po godzinie 7.00 wyszli z  do-
mów i ruszyli w podróż do Wałbrzycha. 
Za sprawą wygodnej kolei około godzi-
ny 9.00 byli już na miejscu i po drob-
nych zakupach ruszyli w  górki – na 
szlak. Celem podróży okazała się Góra 
Borowa (853 m n.p.m.). Po dotarciu na 

jej szczyt animatorzy i moderator przy-
gotowali sobie wspólnie śniadanie. Na 
stole królowała jajecznica, herbata z cy-
tryną i  świeżutkie bułeczki. Wspólny 
posiłek i  rozmowy pozwoliły zregene-
rować siły i  ruszyć w drogę powrotną. 
Nim jednak nastał czas powrotu, wspię-
liśmy się jeszcze na nowo postawioną 
wieżę widokową i  zrobiliśmy kilka 
zdjęć. Powrót okazał się bardzo przy-
jemny, bowiem wiosenna pogoda na 
dobre nas rozpieszczała. Za jej sprawą, 
postanowiliśmy spacerem przejść przez 
Wałbrzych i  dotrzeć na stację Wał-
brzych – Miasto. Krótka, ale bardzo in-
tensywna i radosna wycieczka, pozwo-
liła nam na nowo odkryć w sobie ducha 
Magis i  znaczenie naszego zawołania 
„Lubię Nas”.

Droga Światła
Po raz trzeci nasza wspólnota włączy-

ła się w przeżywanie nabożeństwa dro-
gi światła w naszej parafii. W tym roku 
rozważania do spotkania IV przygoto-
wała grupa II stopnia chłopców z ani-
matorem Pawłem Droszczem, a do spo-
tkania XII grupa III stopnia dziewcząt 
z  animatorką Adą Radzikowską. To 

był niesamowity czas modlitwy i bycia 
razem w  radości zmartwychwstania 
z całą wspólnotą parafialną.

Miesiąc przed Zesłaniem
W  piątek 20 kwietnia po Mszy św. 

animatorzy przygotowali krótkie kon-
ferencje wraz z  nabożeństwem o  Du-
chu Świętym. Na miesiąc przed Zesła-
niem Ducha Świętego postanowiliśmy 
Go wspólnie poznać. Dzięki fragmen-
tom Pisma Świętego i  krótkim, mą-
drym komentarzom od animatorów 
wiemy, że Duch Święty jest i że działa! 
W tej świadomości łatwiej było uświa-
domić sobie, kim dla mnie jest Duch 
Święty, jakie daje mi dary i rodzi owoce. 
Siedząc w parach, w zwyczajnej rozmo-
wie, dawaliśmy sobie wzajemnie o Nim 
świadectwo. Radość z tego wszystkiego 
podkreślił taniec uwielbienia do Ducha 
i  olejek radości, którym każdy został 

namaszczony po to, by przy Zesłaniu 
Ducha Świętego, ale i  każdego dnia, 
móc uwielbiać Go jeszcze bardziej. Na 
koniec każdy z  nas dostał również 
„słodki cytat” – czyli cukierka wraz 
z fragmentem Pisma poświęconego Po-
cieszycielowi. Wiadomo wszem i  wo-
bec, że dobrze mieć przy sobie Ducha 

Świętego, bo On daje siłę, moc i to cze-
go potrzebujesz, a nawet i więcej.

Póki co tyle, choć działo się dużo wię-
cej: pomoc przy I Komuniach, których 
jak wiecie w tym roku nam nie brako-
wało, zaangażowanie w przebieg pikni-
ku parafialnego, przygotowanie I  ołta-

rza na Boże Ciało, wspólna integracja 
i nocka w salce wraz z kłodzkim Magi-
sem, prace nad filmem na XIV IDM-y 
i  wiele innych. Tym wszystkim, co się 

u nas dzieje, dzielimy się z Wami z ra-
dością, a  przy okazji prosimy Was 
o wsparcie, przede wszystkim to modli-
tewne.

Zebrał i opracował
Jan Głąba
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Wszystkie miały bardzo dobre stopnie, 
ale trochę nudziła je teoria i chciały już 
zobaczyć to, co znajdowało się poza 
niebieskimi murami. Najbardziej  pra-
gnął tego mały Franio, który nie mógł 
się doczekać, aby wreszcie wyfrunąć ze 
szkolnej chmurki i poszybować daleko 
za horyzont. Starsze anioły mruczały 
cicho, że kiedy Pan Bóg stwarzał ma-
lucha, dostał pilną modlitwę, dlatego 
nieco pośpiesznie tchnął w niego życie. 
I z tego powodu aniołek nie może usie-
dzieć w miejscu.

Pewnego dnia Franio zajrzał do nie-
bieskiej biblioteki. Ominął regały dla 
uczniów, wsunął się do działu dla do-
rosłych aniołów i zabrał jedną z ksiąg. 
Miała tajemniczą, ciemno połyskują-
cą okładkę. Zdążył jednak tylko prze-
czytać tytuł „Czarne wiry” i  fragment 
wstępu mówiący o tym, że we wszech-
świecie niematerialnym są bardzo nie-
bezpieczne czarne wiry, kiedy stanął 
przed nim z  groźną miną bibliotekarz 
i zażądał zwrotu księgi. Franio myślał, 
że zostanie ukarany pozostaniem na 
swojej chmurce domowej, kiedy inne 
aniołki ze szkoły będą bawić się pod-
czas zawodów w lataniu, ale nic takiego 
się nie stało. Następnego dnia jednak 
podczas lekcji nauczyciel powiedział 
uczniom, że we wszechświecie niema-
terialnym istnieją czarne wiry bardzo 
niebezpieczne dla nich. Kto zbliży się 
do nich, a  nie lata zbyt dobrze, może 
stracić skrzydła a  nawet aureolę albo, 
co gorsza, zostać wciągniętym i  prze-
paść po ciemnej stronie w  królestwie 
upadłych aniołów.

Maluchy wzięły sobie przestrogę do 
serca i pilnie zajęły nauką. Ale nie Fra-
nio. Wciąż marzył, aby chociaż z daleka 
zobaczyć taki czarny wir. Wydawało mu 
się, że wzywa go tam jakiś cudowny głos. 
W końcu nie wytrzymał i postanowił na 
„własne skrzydło” pozwiedzać wszech-

świat. Wymknął się cichutko przez 
niebieską bramę, kiedy zastępy i  chóry 
anielskie oddawały cześć Bogu i  ruszył 
w  drogę. Bardzo wszystko mu się po-
dobało, ale, niestety, w końcu się zgubił. 
Zmęczone skrzydełka też nie poruszały 
się tak szybko, zaczął zatem rozglądać 
się za jakąś chmurką, na której mógłby 
odpocząć. I wtedy go zobaczył.

Czarny wir połyskiwał tajemniczo. 
Właściwie nie był czarny – kolory 
ciemnego szmaragdu i  szafiru prze-
platały z  ciemnorubiowymi smugami, 
a  wszystko jakby obsypane diamento-
wym pyłem. Franio pomyślał, że zbli-
ży się tylko na chwilkę, tylko tak, żeby 
dobrze się przyjrzeć, i zaraz odleci. Kie-
dy jednak ruszył w stronę wiru, chciał 
być jeszcze bliżej, chciał widzieć jeszcze 
więcej, aż zorientował się, że wciąga 
go potężna siła i  za moment zniknie 
w  czeluści, która teraz naprawdę stała 
się czarna. Zaczął wzywać pomocy. Na-
gle poczuł, że chwytają go jakieś silne 
ręce i wyciągają z otchłani. To archanioł 

Michał przybył mu z  odsieczą i  ukrył 
w  swoich mocnych ramionach. Kiedy 
lecieli do niebieskich bram, powiedział 
malcowi, że wszystkie zastępy anielskie 
szukają go w całym wszechświecie.

Niestety, po powrocie okazało się, że 
skrzydełka Frania zostały w wirze i nie 
może latać. Smucił się bardzo, zwłasz-
cza kiedy widział, jak jego koledzy robią 

postępy w tej sztuce. Codziennie jeden 
z dorosłych aniołów zanosił go do szko-
ły, ale nauka już go nie cieszyła. Gorz-
ko wspominał swoje nieposłuszeństwo 
i  brak rozwagi. Maluchy współczuły 
Franiowi i pytały nauczyciela, dlaczego 
Pan Bóg, który jest Miłością, nie stwo-
rzy dla niego nowych skrzydeł. I zawsze 
słyszały tę samą odpowiedź, że On ni-
czego nie robi bez powodu.

Pewnego dnia szkolną chmurkę 
miał zwizytować sam Wielki Stwórca. 
Kiedy przybył, wszyscy uczniowie za-
prezentowali Mu swoje umiejętności. 
Franio też uzyskał najwyższe oceny, 
tylko w pokazie latania nie mógł wziąć 

Baśń o anielskich skrzydłach
Małe aniołki po stworzeniu przez Pana Boga wysyłane były do szkoły, w której uczyły się, jak być dobrym 
aniołem. Zapoznawały się z anielską etyką, kategoriami dobrych i złych uczynków, zasadami latania i topo-
grafią wszechświata materialnego i duchowego. 

Iwona Kubiś

Nie tylko dla dzieci
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Radość w muzyce
„Szatan boi się ludzi radosnych” – 

tym cytatem św. Jana Bosco przywitał 
19 kwietnia słuchaczy Parafialnej Aka-
demii Rozmaitości kontratenor Piotr 
Łykowski - profesor sztuk muzycznych, 
kierownik Katedry Wokalistyki  Aka-
demii Muzycznej we Wrocławiu oraz 
dobrze nam znany twórca i kierownik 
naszego parafialnego chóru „Vox Cle-
mens”. 

Człowiek z wielką pasją i humorem, 
dla którego muzyka jest wielką radością 
i  spełnieniem w  czwartkowy wieczór 
podzielił się nią z  nami. Był to wielce 

smakowity przekładaniec tekstów bi-
blijnych (do których muzykę skom-
ponowali m.in. Marc-Antoine Char-
pentier, Wolfgang Amadeusz Mozart, 
Georg Friedrich Händel, Ludvig van 
Beethoven), cytatów z  wielkich posta-
ci Kościoła (św. Tomasz z Akwinu, św. 
Jan Paweł II) i  muzyki. Oczywiście te 
kilka przykładów muzycznych w  bar-
dzo okrojonej formie tylko zaostrzyły 
apetyt na posłuchanie całości kompo-
zycji, ale to możemy uczynić wybiera-
jąc się do Narodowego Forum Muzyki 
lub w dużo uboższej wersji odwiedzając 
You Tube’a. 

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze 
raz powtarzam: radujcie się! Niech bę-
dzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale 
w  każdej sprawie wasze prośby przed-
stawiajcie Bogu w  modlitwie i  błaga-
niu z  dziękczynieniem! A  pokój Boży, 
który przewyższa wszelki umysł, będzie 
strzegł waszych serc i myśli w Chrystu-
sie Jezusie” (List św. Pawła do Filipian, 
rozdz. 4). Muzyka nie tylko łagodzi 
obyczaje, ale przynosi radość bez której, 
jak twierdził Leonardo da Vinci, nie ma 
zdrowia. A więc radujmy się! 

Barbara Ćwik

Z jezuickiego podwórka
Tych, którzy mnie lubią, zapewne 

ucieszę, tych, którzy mnie nie lubią, 
zmartwię zapewne, a może nawet roz-
gniewam, ale nie mam innego wyjścia 
i  muszę powiedzieć uczciwie, że do-
roczne zmiany w naszej prowincji, któ-
re oficjalnie ogłoszono w poniedziałek, 
28 maja tego roku, nie przewidują mo-
jego odejścia z naszego domu. Zresztą 
nikt od nas nie odchodzi, zamiast tego 
przychodzi nam z  pomocą młodszy 
ode mnie o ponad czterdzieści lat ojciec 
Mariusz Kubów. I wyszło na to, że ka-
płanów w naszej parafii będzie ośmiu, 
w tym jeden stary grzyb, czyli dziadek. 

A znani naszym Czytelnikom z daw-
nych czasów? Zaawansował tylko ojciec 
Paweł Berwecki, bo z Czechowic został 

przeniesiony do kolegium krakowskie-
go, gdzie będzie przede wszystkim ka-
pelanem szpitala. Z  innymi znanymi 
bez zmian. Ojciec Stanisław Data da-
lej jest proboszczem parafii Chrystu-
sa Króla w  Krakowie Przegorzałach, 
ojciec Grzegorz Kramer rozpocznie 
drugi rok troski o parafię Najświętsze-
go Serca Jezusowego w  Opolu, ojciec 
Tadeusz nadal dzielnie pracuje przy 
kościele w  Opolu, a  ojciec Jarosław 
Studziński nadal ze studentami siedzi 
sobie na Strychu. A  niemal już zapo-
mniany ojciec Robert Wojnowski z ko-
legium w  Starej Wsi dostał się na pa-
rafię Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nowym Sączu.

Ks. Jan Ożóg SJ

Parafialna Akademia Rozmaitości

udziału. Przy pożegnaniu mały Filip  
niespodziewanie zapytał Pana Boga, 
czy nie mógłby dla ich kolegi stworzyć 
nowej pary skrzydeł. Ojciec uśmiech-
nął się i powiedział, że, owszem, będzie 
mógł latać, jeżeli jeden z aniołów odda 
mu swoje skrzydła. Maluchy cofnęły 
się przerażone. Oddać swoje skrzydła? 
I  całą wieczność spędzić na domowej 
chmurce?

Od tego dnia Franio posmutniał jesz-
cze bardziej, a  koledzy zaczęli go uni-
kać. Filip natomiast znikał tajemniczo, 
a kiedy wracał, miał potarganą suknię 
i  porozbijane kolana. Pewnego dnia 
wpadł rozradowany (i  trochę spóźnio-
ny) na szkolną chmurkę i zanim dostał 
połajankę, zaczął krzyczeć, że odda 
Franiowi swoje skrzydło. Wszyscy my-
śleli, że nie bardzo wie, co mówi, tylko 
nauczyciel przyjrzał mu się uważnie, 
a  potem wezwał jednego z  archanio-
łów. Obaj malcy odlecieli wraz z  nim 
i wszystko w szkole wróciło do normy. 

Jakiś czas potem aniołki dowiedziały 
się, że nie będą miały lekcji, tylko uda-
dzą się na wycieczkę. Kiedy przybyli na 
niebieską polanę, zobaczyli, że są już na 
niej wszystkie dorosłe anioły. Na środ-
ku stali Franio i Filip. Każdy miał tyl-
ko jedno skrzydło. Uczniowie patrzyli 
zdezorientowani, czy może przeszczep 
się nie udał. Tymczasem oni objęli się 
ramionami i  unieśli w  górę. Trzyma-
li się mocno, tworząc jedność, a  oba 
skrzydła poruszały rytmicznie.  Kiedy 
wylądowali, Filip wyjaśnił, że prowa-
dził eksperymenty z  lataniem, aż zro-
zumiał, że można latać z tylko jednym 
skrzydłem, jeżeli ma się przyjaciela, 
który podtrzyma i ochroni przed upad-
kiem.

Wtedy na polanie pojawił się sam 
Pan Bóg. Powiedział, że to jest właśnie 
prawdziwa miłość – oddać część siebie, 
zmienić całe swoje życie, aby uratować 
kogoś innego. Równie trudno jest taki 
dar przyjąć. Franio i Filip już to zrozu-
mieli, więc w  nagrodę Ojciec stworzy 
dla każdego z nich nową wspaniałą parę 
skrzydeł. Ku zdumieniu jednak wszyst-
kich anielskich zastępów malcy ukłoni-
li się pięknie i powiedzieli Stwórcy, że 
nie chcą. Lepiej być ułomnym i  mieć 
kochającego przyjaciela, który zawsze 
jest blisko i można na nim polegać, niż 
być doskonałym i samotnym.
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Moim orędownikiem jest specyficzny 
święty – milczący. Pomimo że nie za-
notowano żadnego jego słowa, jest bar-
dzo ważny. Patron – orędownik rodzin, 
patron dobrej śmierci, niemy wzorzec 
życia chrześcijańskiego. Czyli św. Jó-
zef – mój Patron. W  ewangeliach nie 
odnotowano ani jednego jego słowa, 
a jednak wskazuje, jakimi drogami iść, 
by się nie zagubić podążając w  stronę 
Boga. Milczenie, które jest tak trudne, 
to droga posłuszeństwa wobec Boga 
jako najpewniejszego wyboru. Św. Jó-
zef prowadził niełatwe życie realizując 
stawiane mu wyzwania. Głęboko ufał, 
że wszystko, co się działo wokół niego, 
pochodziło z woli Boga. Jezusa posta-
wił ponad wszystkie wartości życia.

W  postaci św. Józefa urzekła mnie 
jego wielka wiara, subtelność i  za-
ufanie Panu Bogu. Zwłaszcza wobec 
młodej oblubienicy – Maryi i  jej nie-
oczekiwanej ciąży. Chciał wyjść z god-
nością z  historii, która go przerastała. 
Nie chciał dręczyć swoją obecnością 
tej młodej kobiety, którą kochał i  tego 
tajemniczego oczekiwanego przez nią 
Dziecka. Zagłębił się w  poszukiwa-
niu woli Bożej, przyjęciu jej z  pełnym 
posłuszeństwem. Zaczyna więc nowe 
życie z  absolutnie nieoczekiwanymi 
perspektywami oraz odkryciem głę-
bokiego sensu bycia mężem i  ojcem. 
Pozostaje u  boku swojej kobiety jako 
wierny towarzysz, a dla Dziecka odpo-
wiedzialny ojciec. Św. Józef to człowiek, 
który potrafi wziąć ciężar na swoje bar-
ki i zaopiekować się powierzonymi mu 
osobami. Mnie mocno porusza scena, 
kiedy anioł nakazuje ucieczkę przed 
zagrażającym św. Rodzinie Herodem. 
Wstał więc Józef „wziął w nocy Dziecię 
i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. Była 
to pospieszna, natychmiastowa reakcja, 
co oznacza gotowość do posłuszeństwa 
Bogu. Jawi się tutaj jako prawdziwy ro-
dzic Jezusa, który wychowuje, opieku-

je się, chroni i pokazuje ludzką drogę, 
co doskonale obrazuje, jaką troską Pan 
Bóg otacza nasze ludzkie słabości.

Kiedy piszę te słowa, przypomina mi 
się bardzo osobiste wspomnienie z mo-
jego życia. Z wyborem tego Świętego na 
mojego patrona wiąże się cała historia. 
Kiedy w  wieku szkolnym zorientowa-
łam się, że jestem jedyną dziewczynką 
w szkole o takim niepopularnym imie-
niu, czyniłam o  to wyrzuty rodzicom. 
Dowiedziałam się wtedy, że tato zapisał 
mnie w  urzędzie imieniem tajemni-
czym, którego nie zdradził nawet mojej 
mamie do dnia chrztu. Kiedy wypowie-
dział je wówczas w kościele, zrobiło się 

niemałe zamieszanie. Chrzestni zdezo-
rientowani, mama zaniemówiła z wra-
żenia. Takiego imienia nie brano w ogó-
le pod uwagę. Ale ksiądz poparł pomysł, 
a dumny tato wyjaśnił, że to bardzo ład-
nie brzmi: Józiunia – Ziunia. Byłam pią-
tym dzieckiem rodziców, więc zapraco-
wana mama nie miała wiele czasu, aby 
zastanawiać się nad pomysłem męża. 

Przez długie lata nie mogłam zaak-
ceptować swojego imienia, aż zdarzyło 
się coś nieoczekiwanego. We śnie na 

obłoku ujrzałam postać jakiegoś świę-
tego. Kiwał głową szepcząc: „Trzeba się 
modlić, modlić, modlić…”. Obudziłam 
się przerażona, szukając w  pamięci, 
który to mógłby być święty. Natych-
miast odtworzyłam postać św. Józefa 
znanego mi z obrazów. To był impera-
tyw, aby wnikliwie poznać jego żywot. 
A kiedy to zrobiłam, byłam urzeczona. 

Po pewnym czasie może nie polubi-
łam, ale zaakceptowałam swoje imię, 
bo czułam, że dostałam tak wspaniałe-
go Patrona - Orędownika. Stał się dla 
mnie przykładem zgadzania się w  co-
dziennym życiu z wolą Bożą, którą sta-
ram się wszędzie dostrzegać. Pragnę 
uczyć się od niego wsłuchiwania w głę-
bi serca w głos Opatrzności, przez którą 
Bóg rządzi naszym życiem doczesnym 
prowadząc ku życiu wiecznemu. 

Informacyjnie dodam, że w  Kaliszu 
znajduje się „Polski Nazaret” – sanktu-
arium św. Rodziny i  św. Józefa. Swego 
czasu często bywałam w  tym cudow-
nym miejscu. 

Czasem zastanawiam się, co moż-
na ofiarować Świętemu, który jest już 
u Pana Boga i ma wszystko. Może dla 
niego cenne jest zaufanie, więc mu to 
ofiarowuję, rozmawiając z nim jak naj-
wspanialszym Przyjacielem.

Józefa Rutkowska

Jak dobrze mieć przyjaciół 
wśród świętych

Święci towarzyszą nam na co dzień. Zwracamy się do nich w  modli-
twach, prosząc o  pośrednictwo błagalne u  Boga w  codziennych sytu-
acjach życiowych.

Polecamy
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I Komunia Święta

Klasa III a
SP nr 82

Klasa III b
SP nr 82

Klasa III c
SP nr 82

Klasa III d
SP nr 82

Klasa III 
Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa 

Montessori
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Przy pięknej słonecznej pogodzie, w so-
botę 19 maja, na terenach dawnego Gim-
nazjum nr 6 (obecnie SP nr 109) i parafii 
św. Klemensa Dworzaka przy al.  Pracy 
24-26 wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w  Festynie Grabiszyńskim, kolejnym 
wielce udanym wspólnym przedsię-
wzięciu środowisk osiedla Grabiszyn-
-Grabiszynek. Zwyczajowo przebogaty 
program (można już mówić o  pewnej 
renomie przedsięwzięcia!) przyciągnął 
liczne rzesze mieszkańców osiedla (i nie 
tylko), w sporej części rodziny z małymi 
dziećmi, którzy w  luźnej atmosferze so-
botniego wiosennego popołudnia mogli 
np. śledzić estradowe występy młodszych 
i  starszych, wziąć udział w  konkursach 
z  nagrodami, porozmawiać z  przedsta-
wicielami służb mundurowych (a nawet 
postrzelać ze służbowej broni Służby 
Więziennej – oczywiście ćwiczebnej), 
nauczyć się, jak układać kwiaty, pograć 
w bule czy ping-ponga, zrobić sobie zdję-
cie w  fotobudce, wylosować coś cieka-
wego na loterii czy też, na koniec, zjeść 
i wypić, robiąc przy tej okazji coś dobre-
go (bo dochód przeznaczono na szczyt-
ny cel!). Przygotowywana od prawie pół 
roku impreza dała nieźle w kość organi-
zatorom (tak to zorganizować, żeby grało, 
jak dobra orkiestra, to naprawdę sztuka!), 
ale przyniosła satysfakcję z tego, że razem 
można naprawdę zrobić więcej i  lepiej. 
A przy okazji – niechodzący do kościo-
ła mogli zobaczyć na żywo całkiem nie-
strasznego księdza w trakcie zabawy, a ci 
chodzący przekonać się, że poza własną 
wspólnotą też są ludzie, którzy potrafią 
bezinteresownie robić coś dobrego dla 
innych. Do zobaczenia za rok! A  może 
wcześniej, przy innej okazji…?

bs

Festyn Grabiszyński 2018

Serdeczne podziękowania za dobrą zabawę integrującą środowiska osiedla składamy współorganizatorom: Radzie 
Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, Parafii św. Klemensa Dworzaka, Szkole Podstawowej nr 109, Centrum Histo-
rii Zajezdnia, Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec, partnerom: Policji oraz Służbie Więziennej oraz sponsorom, 
m.in.: Tarasom Grabiszyńskim, Carrefour Polska, Cukierni - Piekarni „Nugat”, Sklepowi Spożywczemu „Społem” 
z  ul.  Inżynierskiej, Fioletowej Sowie, Zabawkom z  Historią, sklepom La Estilo i  Paula Lamour, a  także wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia imprezy.

Wielkie podziękowania również dla uczniów i  nauczycieli biorących udział w  festynie szkół (Szkoła Podstawowa 
nr 82, Szkoła Podstawowa nr 109 Wrocław, Zespół Szkół Budowlanych im. J. Bema) i przedszkoli (Przedszkole nr 117, 
Przedszkole nr 59), a także Centrum Kultury i Oświaty Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec „Bakara” i chóru „Vox 
Clemens” - za uświetnienie go występami artystycznymi. Do zobaczenia w przyszłym roku!
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I Komunia Święta

Klasa III a
SP nr 109

Klasa III b
SP nr 109

Klasa III c
SP nr 109

Klasa III d
SP nr 109

Klasa III e
SP nr 109
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Dziś, gdy temat przewodni naszego 
parafialnego „Głosu Pocieszenia”, kon-
frontuje nas z szeroko pojętą tematyką 
krzyża, chciałbym podzielić się z Wami, 
Drodzy Czytelnicy, doświadczeniem 
takiej wolności. Być może dla wielu jest 
ono archaiczne, zapomniane, śmiesz-
ne, tym bardziej jednak chciałbym tych 
kilka zdań poświęcić leżeniu krzyżem.

Kiedy w myśl świętego Ojca Ignace-
go szukałem swojego miejsca i pozycji 
na modlitwie w tym prostym ułożeniu 
ciała, jakim jest położenie się na podło-
dze, głową na ciepłych dłoniach i wy-
stawionymi w bok łokciami, odkryłem, 
najlepszą jak dla mnie, drogę do me-
dytacji, rozmowy, refleksji, do trwania 
w wolności przed Panem. 

Za każdym razem w  krzyżu, 
jego prostej, wymownej postawie, 
zachwyca mnie ów tytułowy pa-
radoks wolności. Z  jednej strony 
jest to symbol męczeńskiej śmierci 
Pana Jezusa, z  drugiej zaś odku-
pienia przez Niego świata – Cie-
bie i mnie. Zatem, gdy w  symboliczny 
sposób, w  trakcie modlitwy formuję 
ową postawę, staram się i  pragnę od-
dać Bogu to, co we mnie powinno ob-
umrzeć, jednocześnie otrzymując peł-
nię tego, czego mi brak. 

W zeszłym roku, w swoim dzienniku 
duchowym, zapisałem taką krótką myśl: 

„Dziś, po bez mała roku, medytowa-
łem. Zrzuciłem buty, okulary, krzyż, 
położyłem sie twarzą do podłogi, za-
mknąłem oczy i  słuchałem. Cisza 
i ciemność, a tak po prawdzie ja i Pan 
Bóg. Tyle wystarczy, by było pięknie.”

I jest. Za każdym razem owo „piękne”, 
w myśl proroka Jeremiasza, sprawia, że 
Pan mnie uwodzi, a ja Mu się daję. 

Kardynał nominat Konrad Krajewski, 
wieloletni ceremoniarz Jana Pawła II, 
a obecnie jałmużnik papieża Francisz-
ka podzielił się dwoma spostrzeżenia-
mi dotyczącymi tej postawy.  Pierwszy 
raz  opisywał modlitwę Ojca Świętego 
tuż po Jego śmierci: 

„(...) Jan Paweł II wybrał Boga, ogoło-
cił samego siebie z tego wszystkiego, co 
nie jest Bogiem, że zrezygnował ze swo-
jej woli, ze swych słabości, skłonności, 
kaprysów, fantazji… Uczynił z  siebie 
wielkiego niewolnika Boga, stając się 
całkowicie wolnym, pełnym obecności 
Bożej. Swój dzień najczęściej zaczynał 
od leżenia krzyżem w prywatnej kapli-
cy. Sam na sam z  Bogiem. Doskonale 

rozumiał, że między przedsionkiem 
a  ołtarzem muszą płakać kapłani, słu-
dzy Pańscy! Muszą mówić: Przepuść, 
Panie, ludowi Twojemu (por. Jl 2,17)”. 

Drugi raz zwrócił się do księży przed 
ingresem  do archikatedry łódzkiej abp. 
Rysia mówiąc: „Leżenie krzyżem to ab-
solutny wybór Boga”. 

Kiedy zestawiam swoje doświadcze-
nie i  wypowiedzi kardynała nominata 
Krajewskiego, wiem, że droga do odda-
nia się Bogu: „Totus Tuus” jest daleka. 
Widzę i doświadczam, również w myśl 
słów papieskiego jałmużnika, że ile 
razy leżę i oddaję się, tyle razy później 
detalicznie Panu Bogu wszystko, co da-
łem odbieram.

Można się wobec tego zastanawiać, 
czy w takim razie jest w tym sens, sko-
ro bilans nie wychodzi zadowalający. 
Można, ale tylko wówczas, gdy zapo-
mni się, że na krzyżu ten trefny bilans 
też już został spłacony. 

Warto wracać do krzyża, do gestu 
uniżenia przed Panem, wyznania sła-
bości, ale i  wiary w  niesamowitą bli-
skość i moc oddania, w moc „absolut-
nego wyboru Boga”, w moc Miłości. 

Gotów jestem zaryzykować stwier-
dzenie, że w  krzyżu zawarte jest dużo 
więcej, niż nam się wydaje. Przez wieki 
utarło się widzieć w nim symbol pokut-
ny, symbol śmierci, symbol cierpienia 
i ludzkiego grzechu. 

Może warto zaryzykować zmia-
nę w patrzeniu? Może warto do-
strzec tę drugą, jasniejszą stronę 
mocy – zbawienie. Może warto 
się do niego zbliżyć i  w  nie za-
nurzyć? To pytanie pozostaje 
otwarte, takim zostawił je rów-
nież kardynał nominat Konrad 

Krajewski, gdy skierował je do łódzkich 
prezbiterów. Niech mi będzie jeszcze 
wolno dodać drobną ciekawostkę, owo 
pytanie padło w archikatedrze łódzkiej 
p.w. św. Stanisława Kostki. Nie miałoby 
to większego znaczenia, gdyby nie fakt, 
że ów młody, święty jezuita, którego 
450. rocznicę śmierci będziemy przeży-
wali w sierpniu,  właśnie w tej postawie 
absolutnego oddania się Bogu przeszedł 
do Nieba, by żyć. 

A Ty? A ja? Wakacje to dobry moment 
na próby... może obok smakowania no-
wych, egzotycznych kuchni posmaku-
jemy również, choć w  krótkiej chwili 
krzyża we wspomnianym wymiarze? 
Zachęcam Was, będzie pięknie!  

Jan Głąba

Absolutny wybór Boga

Kiedy przygotowywaliśmy w oktawie Wielkanocy parafialne nabożeń-
stwo drogi światła, pojawiło się pytanie, skądinąd bardzo trafne w mo-
jej opinii, czy nie należałoby zrezygnować z „kościelnej musztry”, czyli 
doskonale znanego nam przeżywania liturgii wspomnianego nabożeń-
stwa w postawach: wstań, usiądź, klęknij, na rzecz trwania w modlitwie 
w sposób naturalny – wolny. 
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Urodziła się 23.06.1918 r. w Warsza-
wie, w  ewangelickiej rodzinie inteli-
genckiej, jako najstarsza z  trojga dzie-
ci. Ojciec Barbary, Paweł Gettel, był 
działaczem politycznym, społecznym 
i  gospodarczym. Był posłem na Sejm 
III kadencji. Matka, Eugenia Gettel, 
pracowała w  NBP. Miała młodszą sio-
strę Zofię i  jeszcze młodszego brata 
Edwarda. Barbara „szkoły kończyła” 
w Warszawie: maturę zdawała w 1936 r. 
w znanym żeńskim liceum im. Wandy 
Posselt-Szachtmajerowej (do jej kla-
sy uczęszczała m.in. córka marszałka 
Piłsudskiego – Wanda). Studiowała 
w  Szkole Głównej Handlowej. W  paź-
dzierniku 1939 miała rozpocząć ostatni 
rok studiów... Niestety, wybuchła wojna.

W  czasie okupacji w  patriotycznym 
domu rodzinnym Barbary odbywały 
się zebrania konspiracyjne, a także nie-
legalne wieczory muzyczne i poetyckie. 
Niemal natychmiast po utworzeniu 
Związku Walki Zbrojnej (potem prze-
mianowanego na Armię Krajową) ro-
dzeństwo w  pełnym składzie wstąpiło 
do tej organizacji. Organizacyjny pseu-
donim Barbary to po prostu „Basia”.

25 stycznia 1940, Barbara zaczę-
ła pracę konspiracyjną w  Sanitariacie 
w IV Obwodzie - Ochota, Okręg War-

szawski, zorganizowanym przez Szefa 
Sanitarnego Obwodu Ochota kpt. dra 
Jana Zaborowskiego, gdzie ukończy-
ła konspiracyjne kursy pielęgniarskie 
i  nielegalną praktykę medyczną pro-
wadzoną przez dr Janinę Kuźniecow – 
Bachańską w szpitalu Dzieciątka Jezus 
w Warszawie. Pełniła też funkcje łącz-
niczki i kolporterki. Podobne przeszko-
lenie przeszła Zofia, jej młodsza siostra.

Całe rodzeństwo wzięło aktywny 
udział w Powstaniu Warszawskim: brat 
Edward walczył z bronią w ręku; zginął 
w  sierpniu na Starówce; obie siostry 
walczyły jako sanitariuszki.

Podczas Powstania, zgodnie z  kon-
spiracyjnym przydziałem, Basia była 
sanitariuszką w  I  Rejonie IV Obwodu 
Okręg Ochota Warszawa, w  szpitalu 
powstańczym zlokalizowanym w  Mo-
nopolu Tytoniowym przy ul. Kaliskiej 
1, należącym do Reduty Kaliskiej. We 
wtorek 1 sierpnia zgłosiła się, zgodnie 
z rozkazem, na godz. 14.00 na ul. Gró-
jecką 45 do Polikliniki, przedtem za-
wiadamiając kilka koleżanek. Był upał, 
zatem, jak wspomina, włożyła jedynie 
lekką sukienkę, będąc pewna, że za 
parę godzin wróci do domu. 

Wybuchło powstanie. W  Poliklinice 
przebywało kilkanaście osób, lekarze, 
sanitariuszki i  ksiądz. Poliklinika była 
ostrzeliwana przez Niemców z  domu 
akademickiego na pl. Narutowicza. 2 
sierpnia został zdobyty przez powstań-
ców z  oddziałów por. por. „Gustawa” 
i  „Poboga”, Monopol Tytoniowy przy 
ul. Kaliskiej 1, w którym zaplanowano 
powstanie szpitala powstańczego. Aby 
tam się dostać, sanitariuszki zgroma-
dzone w  Poliklinice musiały przebiec 

pod ostrzałem z  Akademika szeroką 
ulicę Grójecką. W Monopolu Tytonio-
wym zostały radośnie powitane przez 
chłopców w  mundurach z  biało-czer-
wonymi opaskami. Natychmiast roz-
poczęła się ciężka praca. W piwnicach 
Monopolu znajdowały się, gromadzone 
na tę okazję od dłuższego czasu, łóżka, 
materace, pościel i  leki. Po przeniesie-
niu wyposażenia na parter i  I  piętro 
szpital był gotowy do pracy. Obszar 
obrony, na którym znajdował się m.in. 
szpital został nazwany Redutą Kaliską. 

W szpitalu pracowali lekarze: dr Jani-
na Bachańska-Kuźniecow i  jej mąż 
dr  Anatol Kuźniecow. Od samego po-
czątku rejon szpitala znalazł się pod 
bardzo ciężkim ostrzałem. Zaczęły nę-
kać ten rejon wyrzutnie rakietowe, tzw. 
„szafy”, strzelające z  Dworca Zachod-
niego. Rannych było tak dużo, że nie 
można było ich pomieścić. Tymczasem 
budynek Monopolu zaczął się palić 
i  trzeba było przenieść rannych, leki 
i opatrunki na sąsiednie ulice (Sękociń-

Historie (nie)zwykłych ludzi

Historia daleka, historia bliska
W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tak często gosz-
cząca na łamach czasopism, w audycjach radiowych i telewizyjnych Historia (przez wielkie H), wydaje nam 
się czasami czymś abstrakcyjnym, bo jest... zbyt odległa. I dopiero, gdy stykamy się z jej świadkami  - „nabiera 
ciała” i możemy jej niemalże dotknąć, wówczas staje się dla nas bardziej zrozumiała, bliższa. W naszej parafii 
mieszka najstarsza żyjąca uczestniczka Powstania Warszawskiego – p. Barbara Sowa z d. Gettel, zamieszkała 
przy al. gen. J. Hallera - w czerwcu kończy 100 lat – i o niej, żywej cząstce Historii, niemalże równolatce Nie-
podległej Rzeczpospolitej, chcielibyśmy krótko opowiedzieć.
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ską i Jotejki), do opuszczonych domów 
willowych. Każda sanitariuszka miała 
pod opieką kilku rannych. Pracowały 
z  wielkim oddaniem. Dr Kuźniecow 
stale powtarzał sanitariuszkom, że każ-
dy chory czy ranny jest dla nich święty 
i nie wolno im go opuścić. Sanitariuszki 
pełniły swoje dyżury prawie bez snu. 
Były przemęczone i głodne.

Gdy padła Reduta Kaliska, Monopol 
i  wszystkie sąsiednie budynki zostały 
opanowane przez wroga. Pojawili się 
ronowcy (żołnierze pułku SS Rosyjskiej 
Ludowej Armi Wyzwoleńczej) i  eses-
mani, którzy wygnali rannych i  per-
sonel z  pomieszczeń szpitala. Kto nie 
mógł chodzić dostawał kulkę w łeb (jak 
wspomina Barbara, jeden z  rannych 
wyczołgał się na łokciach i  kolanach. 
Podobno przeżył). 

Po upadku Reduty Kaliskiej (9 sierp-
nia) wypędzono wszystkich z  tego re-
jonu na Zieleniak przy ul. Grójeckiej, 
skąd wysyłane były transporty do obo-
zu przejściowego w Pruszkowie. Przed 
wyjściem ze szpitala, dr Kuźniecow po-
brudziła sanitariuszkom twarze, nało-
żyła na głowy, czoła opatrunki itp., dla 
uchronienia dziewcząt przed napaścia-
mi ze strony ronowców. Na Zieleniaku 
Barbara spotkała swoją mamę Eugenię 
i siostrę Zofię. Barbara była tak wychu-
dzona i przemęczona, że jej nie pozna-
ły. Na Zieleniaku przebywały kilka dni, 
następnie wsadzono je do transportu do 
obozu w Pruszkowie. W czasie podróży 
trzymały się razem w grupce 7 osób. 

Wydarzenia, które nastąpiły w czasie 
tej podróży miały zasadnicze znaczenie 
dla dalszych losów Barbary. W  pew-
nym momencie, niedaleko Pruszkowa, 
pociąg się zatrzymał. Mama Barba-
ry dała hasło: uciekamy! Wyskoczyły 
z  wagonu i  zaczęły uciekać. Strażnik 
zaczął strzelać. Mama kazała im biec 
dalej, mówiąc, że ten strażnik to ich 
człowiek i  nikogo nie trafi. Rzeczywi-
ście - strzelał, ale nie trafiał. 

Kobiety rozbiegły się po Pruszkowie 
i  się... pogubiły. Barbara spędziła noc 
w  jakiejś szopce. Każda z  nich miała 
adres mieszkającej w Pruszkowie kole-
żanki Zofii. Tam się spotkały i spędziły 
razem trzy dni. Jakoś udało im się prze-
żyć jeszcze kilka następnych dni, po 
czym każda ruszyła własną drogą. Bar-
bara i Zofia ukrywały się nadal w oko-

licach Pruszkowa. Dla nich kontynu-
acja walki była sprawą oczywistą. Na 
początku wrześniu 1944, dowiedziały 
się, że jest organizowany prowizorycz-
ny szpital powstańczy w  Łuszczewie, 
w małym dworku p. Kapuścińskiej. Po 
kilku dniach tam trafiły. Zgłosiły się 
do pracy w  charakterze sanitariuszek. 
Obsadę szpitala stanowiła jedna siostra 
z  dużą torbą z  lekami i  opatrunkami, 
kilka sanitariuszek, znani Barbarze - dr 
Janina Bachańska-Kuźniecow i jej mąż 
dr Kuźniecow oraz dr Janek Dębowski. 
Leki mieli ze zrzutów. 

Gdy tylko szpital zaczął działalność, 
zaczęto zwozić rannych z  Kampino-
su. Przywozili ich chłopi z  okolicz-
nych wiosek na furach i  wozach dra-
biniastych. W  szpitalu w  Łuszczewie, 
świeżo przybywający ranni żołnierze 
natychmiast zdejmowali mundury, 
które topiono w stawie znajdującym się 
w ogrodzie właścicielki dworku, a leka-
rze zakładali im na kończyny (nieraz na 
zdrowe części ciała) gips, umieszczając 
na nim wsteczne daty. W szpitalu czę-
sto pojawiały się niemieckie patrole. 

Po dość krótkim pobycie w Łuszcze-
wie, szpital przeniósł się (na krótko) do 
Pawłowic, a  następnie do Gawartowej 
Woli w gminie Pass. Szpital zorganizo-
wany w  dworku w  Gawartowej Woli, 
usytuowany na obrzeżu Puszczy Kam-
pinoskiej, nosił nazwę Szpital Gminny 
dla Ludności Cywilnej i  Uchodźców 
z  Warszawy. Służył, oczywiście niele-
galnie, partyzantom z oddziałów zgru-
powanych w  Puszczy. W  szpitalu tym 
Barbara pracowała do sierpnia 1945 r.

Swego przyszłego męża Barbara po-
znała jako ciężko rannego partyzanta, 
pacjenta szpitala w  Łuszczewie. Ber-
nard Sowa był powstańcem warszaw-
skim, partyzantem-ułanem z  kampi-
noskich oddziałów AK. Został ranny 
31.08.1944 r. w  bitwie pod Pociechą 
w Puszczy Kampinoskiej. Po rekonwa-
lescencji pracował w szpitalu w Gawar-
towej Woli jako sanitariusz. 

Barbara i Bernard, już jako para, po 
opuszczeniu szpitala pojechali do Po-
znania, gdzie zamieszkali po opusz-
czeniu Warszawy jej rodzice. Tam też 
młodzi zdecydowali się na wyjazd do 
Wrocławia. We Wrocławiu zamieszka-
li przy ul. Witolda, gdzie mieszkali ok. 
roku, a później zamieszkali przy obec-

nej al. Hallera, gdzie Barbara mieszka 
do dzisiaj. Ślub wzięli w kościele rzym-
skokatolickim pw. św. Jana Vianneya 
w Poznaniu, w dniu 31.12.1946 r. Mieli 
dwóch synów. Całe ich powojenne losy 
były związane z Wrocławiem. Bernard 
zmarł w  2012 roku. Barbara, obok 
wspomnianych dwóch synów ma dwo-
je wnuków, czworo prawnuków i  pra-
prawnuczkę. 

We Wrocławiu Barbara pracowała 
w  Pafawagu, następnie w  Zakładach 
Energetycznych Okręgu Dolnośląskie-
go i  Zakładzie Energetycznym Wro-
cław. Do emerytury prowadziła biblio-
tekę w Ośrodku Informacji Technicznej 
i Ekonomicznej. W 2004 roku Barbara 
Sowa została mianowana poruczni-
kiem Wojska Polskiego.

W czasie ostatniej wizyty duszpaster-
skiej w domu Barbary, w czasie dłuższej 
rozmowy z nią i jej synem Andrzejem, 
ksiądz Proboszcz o. Jacek Maciaszek 
zadeklarował odprawienie Mszy św. 
w intencji Barbary z okazji jej 100. uro-
dzin. Msza w intencji Barbary, należą-
cej do kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego (przynależność konfesyjna w jej 
rodzinie to materiał na osobną opo-
wieść), odbędzie się w  kościele parafii 
św. Klemensa Dworzaka w niedzielę 24 
czerwca 2018 r., o godz. 12.00.          AS

Więcej informacji o ww. walkach powstań-
czych: J.K. Wroniszewski, Ochota 1944, War-
szawa 1970; Ochota 1939–1945, Warszawa 
1976; IV Obwód Armii Krajowej. Ochota. 
Okręg Warszawa, Warszawa 1997; Ochota 
Okęcie. Przewodnik historyczny po miej-
scach walk i pamięci z  lat 1939–1944, War-
szawa 2002, oraz na stronach: http://www.
sppw1944.org/index.html? i http://www.sppw 
1944.org/powstanie/sanitariat_04.html.
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Pierwszą konferencję opracował 
o. proboszcz Jacek Maciaszek SJ, a wy-
głosił ją wikary o. Janusz Śliwa SJ. Do-
świadczyliśmy troski głównych dusz-
pasterzy parafii, w  realizacji tematu 
MIŁOŚĆ BOGA. W  kolejną środę 
o.  Grzegorz Kramer SJ zachwycił nas 
OSOBĄ JEZUSA ujmując za serca za-
równo tych młodych jak i  dużo star-
szych. Szczególnie ważną postacią był 
ks. salezjanin Zenon Wachowicz, nie 
tylko dlatego, że poprowadził trzy kon-
ferencje i nabożeństwo, lecz że były to 
istotne etapy seminarium – mianowi-
cie: wybór JEZUSA – PANEM I ZBA-
WICIELEM; poprzez głęboką modlitwę 
uzdrowienia przez przebaczenie z Jezu-
sem w  konferencji JEZUS OBIECUJE 
DUCHA ŚWIĘTEGO; po zrozumienie 
mocy słowa w konferencji WZRASTA-
NIE W DUCHU I PRZECIWSTAWIA-
NIE SIĘ ZŁEMU. W  tej różnorodno-
ści głoszących konferencje nie mogło 
zabraknąć związanego do początku 
z  ruchem Odnowy w  Duchu Świętym 

szczególnego charyzmatyka ks. prof. 
Mariusza Rosika, który był wielkim 
darem dla naszego seminarium. On, 
głosząc słowo na temat DAR DUCHA 
ŚWIĘTEGO, w  zdumiewająco prosty 
sposób wyjaśniał to, co dla uczestników 
seminarium było nie do końca zrozu-
miałe. Z radością witaliśmy na uroczy-
stości Wylania Darów Ducha Świętego 
ks. Krzysztofa Wojtkowiaka pochodzą-
cego z  naszej parafii, który wspólnie 
z naszym opiekunem o. Piotrem Blaje-
rowskim SJ udzielił nam kapłańskiego 

błogosławieństwa na czas indywidual-
nego przyjęcia Darów Ducha Świętego 
i  wygłosił konferencję WSPÓLNOTA 
I WZROST DUCHOWY.

To, co było największym naszym 
zatroskaniem przed rozpoczęciem se-
minarium, a  więc brak diakonii mu-
zycznej, brak osób do prowadzenia 
małych grup dzielenia, otworzyło nas 
na współpracę z  innymi wspólnotami. 
Z wdzięcznością dziękujemy za oprawę 
muzyczną zespołu „Clemensianum”, 
zespołu „Kostki” i  innych artystycznie 
obdarowanych uczestników również 
z zespołu „Wrocław Wielbi”. 

Ogromny trud animatorski podjęli 
młodzi ze wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym „Miriam” z Mrozowa i „Skała” 
z  Oławy. Pokonywali nie tylko odle-
głość od swoich miejsc zamieszkania, 
ale bardzo trudne życiowe wydarzenia, 
jednocześnie świadcząc o gorliwości za-
angażowania w Kościele i o braterskiej 
miłości bliźniego. Nie możemy o nich 
zapomnieć i choć niewiele możemy im 
ofiarować, w  codziennej modlitwie za 
ich posługę dziękujemy Bogu. 

A  tak relacjonują to wydarzenie 
w  swoich świadectwach członkowie 
naszej grupy:

W  czasie seminarium pięknie ukła-
dała się współpraca ze wspólnotami 
istniejącymi w  naszej parafii. Wiele 
osób korzystało z  konferencji, a  zespół 
„Clemensianum” służył muzyką i  śpie-
wem podczas modlitwy uwielbienia, co 
współtworzyło piękno i siłę Seminarium. 
Podczas Jubileuszu 50-lecia Światowej 
Odnowy w  Duchu Świętym w  Rzymie 
Papież Franciszek zalecał nam, aby 
wspólnoty Odnowy w  Duchu Świętym 
otwarły się na współpracę, która u  nas 
wydała wspaniałe owoce radości. To co 
było zachętą duszpasterską Papieża dało 
u nas wspaniałe owoce i zachętę do dal-
szej współpracy. 

Janina L.

„Życie i  śmierć są w  mocy języka, 
jak kto go lubi używać, tak spożyje zeń 
owoc”. (Prz 18,21)

Słowa, które wypowiadamy przynoszą 
błogosławieństwo lub przekleństwo, bu-
dują lub rujnują, uzdrawiają lub nisz-
czą. Często używamy słów bezwiednie; 
narzekamy, krytykujemy, obgadujemy, 
sądzimy, bo tak łatwo mówić źle – nie 
tylko o  innych, ale i  o  sobie. A  uzysku-
jemy to, co wypowiadamy: „spożywamy 
zeń owoce”. Znamy skutki narzekania 
z  Księgi Wyjścia, a  krytyka powróci do 
nas (Łk 6, 38) „odmierzą wam taką mia-
rą, jaką wy mierzycie”. Oskarżenia to 
dzieła diabła. Tak można mnożyć przy-
kłady, jak język może być przekleństwem 
dla bliźnich, ale i dla nas samych. Są też 
słowa błogosławieństwa, spożywajmy 
„ten dobry owoc”, który przynosi dobro, 
miłość, który przynosi chwałę Panu Jezu-
sowi. Budujemy Królestwo Boże i  siebie 
nawzajem. Kontrolujmy nasz język, choć 
nie jest to łatwe, ale mamy wspomoży-
ciela - Ducha Świętego. Oddajmy nasz 
język Duchowi Świętemu, aby sprawo-
wał kontrolę nad nim. „Postaw Panie, 
straż moim ustom i  wartę przy bramie 
warg moich” (Ps. 141, 3). Zawierzmy 
Panu Bogu i dostosujmy nasze słowa do 
Jego słów. Głośmy życie, a  nie śmierć, 
uwielbiajmy naszego Pana i  dziękujmy 
za wspólnotę Kościoła, wspierajmy się 
i budujmy naszą wiarę. Od ukończenia 
Seminarium Odnowy Wiary próbuję 
zmieniać swój język, nie jest to łatwe, ale 
warto, życie i relacje z innymi mają inny 
smak. 

Helena S. 

Seminarium Odnowy Wiary było dla 
nas nowym doświadczeniem i  bardzo 
cennym poprzez każdy cotygodniowy 
wykład, grupki dzielenia, które pozwo-
liły wymienić się wzajemnymi odczu-
ciami, spostrzeżeniami. 

KASIA: Dla mnie osobiście w  całym 
seminarium najważniejsze były kon-

Otwórz się na światło
Seminarium Odnowy Wiary w  naszej parafii dobiegło końca. Prowadzeni przez Ducha  Świętego  w codzien-
nej modlitwie Słowem Bożym prosiliśmy, aby słowo, które rozważamy, stało się naszym życiem. Bóg otwierał 
nasze serca na Jego Miłość przez konferencje głoszone przez prelegentów; zarówno znanych nam duszpaste-
rzy parafii jak i kapłanów mocno zaangażowanych w Odnowę w Duchu Świętym.
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ferencje ks. Zenona Wachowicza. To 
bardzo ciepły kapłan, jego duchowość 
i wiedza miała ogromny wpływ na mój 
rozwój duchowy, pracę nad sobą, zatrzy-
manie się i przemyślenie niektórych kwe-
stii w życiu.

Każdy temat który poruszył, dał nowe 
światło na tę dziedzinę, niektóre rzeczy 
zaskoczyły.

Prowadzona przez ks. Wachowicza 
modlitwa była głęboka, jego błogosła-
wieństwo czy namaszczanie olejem nar-
dowym było poruszające. 

Przełomowym momentem moim 
i każdego, myślę, uczestnika było odda-
nie życia Jezusowi, ogłoszenie Go Panem 
i  Zbawicielem naszego życia a  także 
sama modlitwa o  wylanie darów, mo-
dlitwa wstawiennicza. To było spotka-
nie z samym Duchem Świętym, zupełne 
Jego dotknięcie.

TOMEK: W  momencie uwielbienia, 
kiedy został podany mi mikrofon i  wy-
powiedziałem pierwsze słowa, miałem 
mocne wylanie Ducha Świętego, czułem, 
jak na mnie zstąpił, w  postaci uczucia 
mocnego ciepła, „palenia” bardzo przy-
jemnego. Pierwszy raz w życiu czułem, iż 
to nie ja się modlę, ale Duch Święty. Nie 
pamiętam wszystkiego, co wtedy mówi-
łem i wiedziałem, że to nie pochodzi ode 
mnie, lecz od Ducha. Jestem przekonany, 
że Pan Bóg został w pełni uwielbiony.

A to świadectwa uczestników niezwią-
zanych z Odnową w Duchu Świętym:

Tegoroczne Seminarium Odnowy 
Wiary to dla mnie przede wszystkim 
bezpośrednie doświadczenie działa-
nia Ducha Świętego. Nie planowałem 
wzięcia w nim pełnego udziału (jestem 
członkiem zespołu odpowiedzialnego za 
oprawę muzyczną wybranych spotkań), 
nie mam żadnego doświadczenia wspól-
notowego – niemal całe moje dorosłe ży-
cie to życie poza Kościołem.

Nie wziąłem udziału w  pierwszym 
spotkaniu w  małych grupach – zadba-
liśmy o oprawę muzyczną, z zaintereso-
waniem wysłuchałem prelekcji i  wróci-
łem do domu.

W  trakcie konferencji drugiego spo-
tkania seminarium usłyszałem z ust wy-
głaszającego je kapłana historię swojego 
nawrócenia – było to tak uderzające, 
a same słowa prelekcji tak osobiście skie-
rowane do mnie, że musiałem się tym 
doświadczeniem podzielić – tym razem 
już w małej grupie.

Momentem kulminacyjnym całego 
seminarium była dla mnie modlitwa 
wstawiennicza, w  trakcie której poczu-
łem dotknięcie Boskiego miłosierdzia 
i  doświadczyłem uczucia głębokiego 
przebaczenia i usprawiedliwienia – tego 
co robiłem, kim byłem. Poczułem obec-
ność Pocieszyciela, za moimi plecami, 
trzymającego mnie mocno za ramię. Nie 
potrafiłem powstrzymać łez.

Dziękuję  Bogu za możliwość wzięcia 
udziały w  tych rekolekcjach, za ludzi, 
których tutaj poznałem, i za natchnienia 
Ducha, których doświadczyłem i w któ-
re chcę się teraz wsłuchać. I za pokazanie 
roli wspólnoty w drodze, którą każdego 
dnia przemierzamy, aby ostatecznie spo-
tkać się z Ojcem.

Grzegorz Kiel, 38 lat

Mam na imię Katarzyna, jestem 
chrześcijanką, która nigdy nie spotkała 
Boga w swoim życiu. Od ponad dwóch 
lat, gdy moje życie zaczęło definitywnie 
tracić sens, zaczęłam poszukiwać czegoś, 
co wypełni pustkę, której nie rozumia-
łam i  która mnie pochłaniała. Jeszcze 
wtedy nie wiedziałam, że poszukuję 
Boga. Duch Święty tak mnie prowadził, 
że odkrywałam coraz to nowe treści 
w internecie i kapłanów, którzy inspiro-
wali mnie do dalszych poszukiwań. Tak 
21.03.2018 roku odbyłam swoją pierw-
szą spowiedź, w  której oddałam Bogu 
wszystkie swoje zranienia i  przebaczy-
łam wszystkim, a szczególnie sobie! Ten 
dzień odmienił moje życie, zaczęłam się 
modlić, chodzić na Eucharystię i rozma-
wiać z Bogiem, który od zawsze był we 
mnie i  czekał na mój powrót. Przeży-
łam z  Bogiem pierwsze w  życiu Święta 
Wielkanocne . Czułam, że potrzebuję 
przygotować się też na zesłanie Ducha 
Świętego i  oczywiście pogłębić swoją 

wiarę! I tak trafiłam w internecie na Se-
minarium Odnowy Wiary u Jezuitów .

Właściwie to brakuje mi słów, żeby 
opisać, jak ogromne znaczenie miało dla 
mnie to seminarium. Po raz pierwszy 
świadomie i dobrowolnie oddałam swoje 
życie Jezusowi, oddałam Mu wszystko, 
co było i  jest, ponownie przebaczyłam 
wszystkim, jak również sobie oraz wy-
rzekłam się wszystkiego, co prowadziło 
mnie do grzechu! 

Co się zmieniło po tym zawierzeniu? 
Wydobyłam się z grzechów ciężkich, de-
finitywnie zerwałem z używaniem wul-
garnego słownictwa, jestem spokojniej-
sza i bardziej radosna, nie oceniam i nie 
wypowiadam się na temat innych osób 
w sposób negatywny lub nieprawdziwy. 
Moja wiara determinuje moje życiowe 
działania, po raz pierwszy w życiu chcę 
z  pełną świadomością i  ufnością iść za 
Bogiem . Nie ma już żadnej pustki 
do wypełnienia i  poszukiwania sensu. 
Zostały oczywiście stare problemy, ale 
nie dźwigam ich sama, mam pomoc od 
mojego ukochanego Ojca, który powołał 
mnie do życia, Jezusa, który mnie zbawił 
i Ducha Świętego, który mnie prowadzi. 
Największym darem dla mnie jest co-
dzienne prowadzenie i rozmowa z Kimś, 
kogo jestem częścią .

Kochani, na koniec zostawiam Wam 
takie przesłanie: 

Szukajcie Boga w każdym położeniu, 
módlcie się, bo On czeka na nasze: TAK! 

To seminarium doskonale wpisało 
się w czas między Zmartwychwstaniem 
a Zesłaniem Ducha Świętego.

 Przeżywamy dwulecie pod hasłem 
„Duch, który umacnia”, więc zapra-
szamy na spotkania w każdy czwartek 
po Mszy Świętej z 18.00, również tych, 
którzy nie brali udziału w seminarium.

Zebrała i opracowała Urszula Czykaluk
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W maju roku 2018 chyba niewiele się 
zmieniło, bo na przykład w  rejestra-
cji kliniki okulistycznej proponowano 
zapisanie na usunięcie z  powieki tzw. 
jęczmienia na rok 2019. 

Krąży anegdota, jak to starszy pacjent 
rejestrował się z  powodu bólu kręgo-
słupa i dostał propozycję konsultacji za 
3 lata – rzekł zmartwiony „czy ja doży-
ję?”, ale panienka z  okienka go pocie-
szyła: „Niech się pan nie martwi- zapi-
suję pana do kolejki ołówkiem, zawsze 
można wymazać!”.

Wszystkiemu winne są limity. Limit 
pacjentów, limit funduszy. Życie poza 
limitem jest ciężką podróżą pełną nie-
zwykłych i groźnych przygód.

W okresie ostatnich 2 wieków wiedza 
medyczna osiąga szczyty doskonałości, 
ale dzisiaj dostęp do tej wiedzy i tego le-
czenia, do lekarza specjalisty, zależy od 
limitu. Szczęśliwi, którzy mimo limitu 
są zdrowi albo … leczą się sami. Czyżby 
prawie nic się nie zmieniło od 200 lat, 
bowiem wtedy limity także występowa-
ły z powodu braku medyków i chirur-
gów, a  metody leczenia były anegdo-
tyczne (pijawki, puszczanie krwi albo 
lewatywa). Pacjenci leczyli się więc 
sami, albo pod kierunkiem olejkarza, 
zamawiacza, uzdrowiciela, baby, ziela-
rza i hipnotyzera. 

Może uzdrawiacze dali nam praktycz-
ny przykład stosowania panaceum czy-
li leku na wszystko jak „ocet czterech 
(czasem siedmiu) złodziei”: „Wziąć 
pączków świeżych piołunu wielkiego, 
piołunu małego, rozmarynu, szałwi, 
miękiewu, ruty, każdego po łótów 3; 
kwiatu lewendowego łótów 4, czosnku 
pół łóta, dzięglu 2 łóty, tatarskiego ziela 
korzeń, cynamonu, goździków, musz-
katułowych gałek, każdego po pół łóta, 

octu winnego najtęższego garniec. Te 
wszystkie preparata pokrajać, potłuc 
i w szklanny gąsior z tym octem pomię-
szać dobrze zawiązać pęcherzem i niech 
przez 12 dni na słońcu stoi, a  gdyby 
słońca nie było, to w piasek, lub w po-
piół gorący wstawić: potem mocno 
wycisnąć i przecedzić dopiero kamfory 
łót jeden w  wódce rozpuścić i  do tego 
wyż. wymienionego octu dodać. Tym 
się umywać, na czczo po łyżce co dzień 
zażywać, Nos i gębę tym nacierać i za-
wsze nosić w  balsamce przy sobie, dla 
częstszej wąchania sposobności” (prze-

pis w oryginalnej pisowni wg. L Gąsio-
rowskiego „Zbiór wiadomości do histo-
ryi sztuki lekarskiej w Polsce od czasów 
najdawniejszych aż do najnowszych”, 
tom III, w  Poznaniu, nakładem Jana 
Konstantego Żupańskiego 1854) (1 łut 
to w Polsce 12,65625 grama). Obecnie 
zioła te nadal są stosowane w  zielar-
stwie jako zioła nieprzetworzone oraz 
w ziołolecznictwie w postaci standary-
zowanych tabletek lub roztworów, gdzie 
podany jest skład oraz dawka. 

Franciszek Lafontaine (1756–1812), 

najsłynniejszy lekarz warszawski króla 
Stanisława Augusta zalecał szczególny 
sposób fizjoterapii przeciw zaparciu tj. 
granie na bębnach jego własnej kon-
strukcji. Przyniosło mu to bardzo po-
kaźny dochód. Także i teraz to stały cel 
wszystkich szarlatanów, uzdrawiaczy 
i wróżek: szeroka reklama (także w in-
ternecie i telewizji, niestety) i przelicze-
nie swoich metod na dobry dochód. 
Nawet najbardziej nieprawdopodobne 
sposoby zawsze znajdą swoich pacjen-
tów-odbiorców, kiedy tracą oni nadzie-
ję na wyzdrowienie. Limity hamują 
dostęp do lekarza i konsultację opartą 
na współczesnej wiedzy, wydatki na 
leki przekraczają możliwości pacjenta, 
przewlekłość leczenia i  brak popra-
wy odbiera nadzieję. Następuje zwrot 
w  stronę „medycyny alternatywnej” 
czyli niekonwencjonalnej. 

Przykładem są nieuznawane przez 
medycynę akademicką opartą na 
sprawdzonym doświadczeniu (EBM = 
evidence based medecine) inne metody 
jak stosowanie leków homeopatycz-
nych, sprzedawanych jednak w  apte-
kach oraz licznych metod bez podstaw 
naukowych jak aromaterapia, energo-
terapia, wahadełkowanie, świecowanie 
uszu, uzdrawianie duchowe i  przepo-
wiadanie za pośrednictwem kart Taro-
ta, zdejmowanie klątwy albo wpływu 
księżyca w pełni, piątku 13 dnia miesią-
ca, metody z udziałem średniowiecznej 
astrologii i horoskopów.

Kościół stanowczo zabrania tych 
praktyk z zakresu białej i czarnej magii 
jako sprzecznych z wiarą chrześcijańską. 
Jednak w  szczególnych przypadkach, 
uznanych jako opętanie przez Złego, 
działa w każdej diecezji uprawniony du-
chowny egzorcysta, zawsze współpra-

Trochę prawdy, trochę satyry 
o naszych staraniach zdrowotnych
Oto kolejka i czas oczekiwania na zabiegi chirurgiczne i diagnostykę medyczną odnotowane w roku 2015: 
rekonstrukcja piersi – 24 miesiące, usunięcie guzka tarczycy – 10 miesięcy, rezonans magnetyczny mózgu –
9,8 miesiąca, wizyta u hematologa (6-letnie dziecko) – 6,9 miesiąca, tomografia komputerowa miednicy ma-
łej i brzucha – 4,7 miesiąca, badanie cytogenetyczne – 4 miesiące,  immunochemioterapia – 3,4 miesiąca, 
radioterapia raka tarczycy – 1,6 miesiąca. 
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cując z lekarzem psychiatrą i przywraca 
stan duchowego oczyszczenia.

„Dlaczego ludzie powierzają swoje 
zdrowie samozwańczym uzdrawia-
czom nie uznając medycyny naukowej 
opartej o  fakty (EBM) tj. takiej, gdzie 
statystycznie udowodniono związek 
choroby z jej przyczyną (siła asocjacji), 
związek czasowy przyczyny i  skutku, 
związek ilościowy między dawką a od-
powiedzią organizmu, tam gdzie istnie-
je powtarzalność i swoistość zdarzenia 
jak w eksperymencie. Wszystko razem 
musi spełniać kryterium biologiczne-
go prawdopodobieństwa”. („Medycyna 
Praktyczna Pediatria” 2006/2)

Ludzie wolą jakby przeciwieństwa 
EBM, gdzie zaufanie wynika z poręcze-
nia innych pacjentów „sławnego leka-
rza” (wiara w jego sławę), gdzie słychać 
głośną reklamę – niekoniecznie praw-
dziwą, gdzie dominuje przekonywają-
ca elokwencja, piękna wymowa i  ele-
gancja (por. reklamę TV!) Niektórzy 
podejmują decyzję o  swoim zdrowiu 
powołując się na zrządzenie losu, nie-
pewność i strach przed rozumowaniem, 
a w przeciwieństwie do nich inni są zbyt 
pewni siebie i  bezkrytyczni. („Based 
Medicine Journal” 1999, 319, 1618).

Jak ma postąpić lekarz? Jego obo-
wiązkiem jest leczyć według kanonu 
medycyny akademickiej, nie rezygno-
wać z  niej, ale na życzenie pacjenta 
może dopuścić do dodatkowego sto-
sowania medycyny alternatywnej jako 
wspomagania własnych metod. Wiara 
pacjenta w  skuteczność leczenia jest 
bowiem nieodzownym czynnikiem 
uzdrawiającym.

Tak to wyraża Adam Mickiewicz 
w utworze „Romantyczność”:

„Czucie i wiara silniej mówi do mnie,
Niż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla 
ludu,
Widzisz świat w  proszku, w  każdej 
gwiazd iskierce;
Nie znasz prawd żywych, nie oba-
czysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!”.
To dobre przykazanie także dla współ-

czesnego lekarza obarczonego badania-
mi laboratoryjnymi i  fizycznymi spoza 
których trudno dojrzeć chorego czło-
wieka. 

Doktor Zbigniew

Przy zawiązaniu wspólnoty wszyscy 
serdecznie przywitaliśmy się ze sobą. O. 
Tomasz przypomniał, że to Ona – Mat-
ka, jest gospodynią tego miejsca, a my, 
jak podczas nawiedzenia św. Elżbiety 
wszyscy jesteśmy napełnieni Duchem 
Świętym Maryja zapewnia, że wstawia 
się za każdego z nas, a więc miejsce to 
jest Wieczernikem. Niczym apostoło-
wie, tworząc jedność, jesteśmy posłani 
do ewangelizacji.

Mocnym akcentem była modlitwa 
o jedność i uzdrowienie relacji i zranień 
między Kościołem hierarchicznym, 
a  świeckimi. W  słowie profetycznym 
wezwani zostaliśmy, aby iść do ludzi 
najbardziej poszkodowanych duchowo, 
lub fizycznie, abyśmy odkrywali obli-
cze Jezusa w  każdym sponiewieranym 
człowieku. Byśmy byli jak woda wypły-
wająca ze Świątyni jerozolimskiej, która 
uzdrawia nieurodzajną ziemię. Poddani 
mocy Ducha Świętego, Jego natchnie-
niom, ulegli wobec darów, w które nas 
wyposażył. Pełni wdzięczności za łaskę 
odnowy, śpiewając Panu pieśń nową, 
błogosławiąc Jego Święte Imię, dzień po 
dniu głosząc Jego zbawienie.

Owocem chrztu w  Duchu Świętym 
jest odnowienie relacji między nami, 
a Trójcą Przenajświętszą. „Jest to nowe 

upodobanie w Bogu – bo jeśli nie wie-
rzysz w Boga, to wierzysz w byle co...”- 
powiedział jeden z  prelegentów. Dużą 
umiejętnością jest słuchanie Boga, któ-
ry przemawia przez Pismo św. i drugie-
go człowieka. Zdolne do tego jest serce 
kochające, a dramatem jest zamykanie 
się na bliźniego szukającego wsparcia 
i pocieszenia. „Najlepszym lekarstwem 
jest drugi człowiek, tak też pomyślał 
Bóg, i stał się człowiekiem” – usłyszeli-
śmy w katechezie.

Do wysłuchania całości świadectw 
i nauczań zapraszamy do nagrania w ser-
wisie internetowym : You Tube/XXIII 
Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy 
w Duchu Świętym – Częstochowa 2018.

Opracowała Urszula Czykaluk

Częstochowskie czuwanie
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego udaliśmy się na Ogólnopolskie 
Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy, by na drodze 
wzrostu doświadczać pocieszeń i radości od Pana. 
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Strona rozrywkowa

Rozwiązania z numeru marcowego GP:
krzyżówka obrazkowa dla dzieci - BARANEK BOŻY; 
logogryf dla dorosłych - MUSI SIĘ BARDZO ZNIŻYĆ KTO SIĘ 
CHCE NA SZCZYT DOSTAĆ.
Nagrody książkowe wylosowały: Alina Przychodzień, Weronika 
Osullivan.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych konkursach.
Rozwiązania konkursów z  bieżącego numeru, wraz z  imieniem 
i  nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu prosimy wrzucać do 
skrzynki „Głosu Pocieszenia” w holu kościoła. Można je też wysy-
łać na mailowy adres redakcji: glospocieszenia@tlen.pl.

1
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Poziomo:
1) np. jedwabna do szycia;
3) z malin, na przeziębienie;
9) dzieli kort tenisowy;
10) racja żywnościowa;
13) do naśladowania;
14) zadawanie bólu w czasie śledztwa;
15) wzywa muzułmanów do modlitwy;
18) towarzyszy królowi;
19) kopia oryginalnego dokumentu;
20) Płaczu (w Jerozolimie);
23) z odciętym uchem w Ogrodzie 
Oliwnym;
25) jeden z dwóch, winien 500 dena-
rów (Łk 7,41);
29) zabójca Abla;
30) biblijny symbol Boga;
31) dzieło rąk lub wyobraźni;
32) weneckie lub wystawowe;
33) np. gwiazda dla mędrców;
34) skracał o głowę.

Pionowo:
2) sedno sprawy;
4) głośne zawołanie;
5) cuchnie w piekle;
6) koszara dla owiec;
7) oczernienie, obrzucenie obelgami;
8) ... święty – papież;
11) spiczasty hełm;
12) w gestii sędziów;

16) zadarty u mądrali;
17) zginął na nim Azja Tuchajbejowicz;
21) monument ku czci bohatera;
22) rybi ster i napęd;
24) rzucony przez wiedźmę;
26) w nim Jezus owinięty w pieluszki;
27) rwący w górach;
28) cena;
35) Anonimowi Alkoholicy.

Krzyżówka 
dla  

dorosłych
Litery z zaznaczonych pól, czytane 
kolumnami, utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka dla dzieci
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 

1) Pierwsza kobieta;
2) lalka, tworzy parę z Kenem;
3) może być głęboki, np. w stro-

nę króla;
4) ciągle płacze, marudzi, bek-

sa;
5) toaleta dla malucha;
6) „kierownica” konia;
7) wyznaczona data, np. wizyty 

u lekarza.

Litery z zaznaczonych pól, 
czytane kolumnami, utworzą 

rozwiązanie.

Uśmiechnij się!
Dyrektorka domu wczasowego wita 

w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się pan, jak 

u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjecha-

łem wypocząć!
* * * 

Żona do męża przed wyjściem na 
plażę:

- Chciałabym założyć coś, co zadzi-
wi wszystkich!

- To załóż łyżwy...
Opracowali: 

Aleksandra Kumaszka, o. Andrzej Pełka SJ
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Tym razem muszę się przyznać, że 
odkryłam… nową dla mnie, świetnie 
czytającą się autorkę. Pisze swobodnie, 
zajmująco, współcześnie – a jest bardzo 
utytułowaną osobą, w dodatku młodą. 
Doktor judaistyki i  hermeneutyki bi-
blijnej, mgr teologii, mgr studiów bli-
skowschodnich, wykładowca języka 
hebrajskiego i  Starego Testamentu – 
Maria Miduch. W tym numerze reko-
menduję jedną z  jej czterech książek, 
które warto przeczytać. Reszta – po 
wakacjach. Ale na początek…

Grzegorz Kramer SJ, 
Piotr Żyłka
ŁOBUZY.  
GRZESZNICY 
MILE WIDZIANI
Rozmawia Łukasz 
Wojtusik

Trzej faceci, trzech 
łobuzów, a  jednak… warto posłuchać 
o  czym mówią, bo rozmowa dotyka 
Boga, rzeczy świętych i mniej świętych, 
a nawet zupełnie grzesznych. To tematy 
dla nich ważne i  starają się także nam 
wyjaśnić, o  co w  tym wszystkim cho-
dzi. Czy to się im udaje? Sami ocenicie, 
mnie skłonili do wielu przemyśleń od 
nowa – zaciekawiła mnie ich rozmowa 
i ich przyjaźń, ich wspólna sprawa.

Kapłan-celebryta jak o  nim mówią 
złośliwi, Grzegorz Kramer, jezuita lu-
biący dominikanów, szczególnie może 
jednego – Adama. Z głową gorącą, peł-
ną nowych pomysłów jak uczynić wiarę 
cudowną przygodą z Najwyższym, nad 
przegubem nosi dumnie tatuaż: Bóg 
jest dobry. Piotr Żyłka, dzisiaj redaktor 
naczelny jezuickiego portalu Deon.p,l 
zaczynał jako zwykły grzesznik, scep-
tyk powątpiewający w szczerość okazy-
wania radości z  obcowania z  Bogiem. 

A potem… 
…na jednym z  pielgrzymkowych 

przystanków wszedł do (…) „Wchodzę, 
klękam i nagle czuję w sercu pokój. Nie 
wiedziałem co się dzieje. Dziś wiem, 
że to była Ona. Maryja zawsze kieru-
je nas na Pana Jezusa. A  ja zwariowa-
łem wtedy na Jego punkcie. Po wyjściu 
z  kościoła zrozumiałem, że ludzie, na 
widok których wcześniej robiło mi się 
niedobrze, szukają w  budowaniu tej 
pielgrzymkowej wspólnoty szczęścia. 
A dominikanie starają się głosić Ewan-
gelię wszystkim, wszędzie i na wszyst-
kie możliwe sposoby. Nie miałem obja-
wienia, ale wiem, że to był dotyk Boga. 
Tego nie da się z niczym pomylić”.

Na długie godziny rozmów poprosił 
ich taki facet - Łukasz Wojtusik - dzienni-
karz, wydawca i szef krakowskiego new-
sroomu Grupy Radiowej Agory, w TOK 
FM prowadzi audycję „Krakowskie 
Przemieście“ oraz literacko-dyskusyjny 
cykl „Poczytalni”. Uznany za najlepszego 
dziennikarza kulturalnego w  Małopol-
sce. Wykłada na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, jest członkiem Rady Programowej 
Fundacji Miasto Literatury. No i wyszła 
z  tego świetna, ciekawa książka. To, że 
zaczyna się w puckim hospicjum, gdzie 
żywy jest ciągle duch nadzwyczajnego 
kapłana Jana Kaczkowskiego nie jest bez 
znaczenia dla jej jakości.

Maria Miduch
KOBIETY, KTÓRE 
KOCHAŁ BÓG

Znowu opowieści 
o  Biblii, jej kobiecych 
bohaterkach – można 
westchnąć: ile moż-
na, ciągle o tym samy, 

wszystko już wiemy. Ale… Maria Mi-
duch pozytywnie mnie zaskoczyła. Ow-
szem opowiada o świetnie znanych nam 
postaciach, nie zawsze świetlanych, ale 
jednak bardzo ważnych dla Boga, skoro 
je wybrał i umieścił w historii zbawienia, 
jednak robi to po prostu ciekawie. Potra-
fi dobrze je opisywać, językiem zupełnie 
nam współczesnym, bez zadęcia i  cele-
bracji. Zwraca uwagę, że historia ich ży-
cia przypomina nasze. Może ktoś powie, 
że to feministyczna książka, ale może 
wreszcie trzeba więcej mówić o ważno-
ści kobiet dla świata, przez wieki odże-

gnywanych od czci i wiary, oskarżanych 
o sianie zła – a one są stworzone również 
jako mieszkanie Ducha Świętego, tak jak 
i mężczyźni. Nie byłoby historii zbawie-
nia bez kobiet – pamiętajmy o tym.

Cudownych wakacji, pełnych spotkań 
z bliskimi i zachwycających wędrówek 
po naszym jeszcze wciąż pięknym świe-
cie życzę wszystkim Czytelnikom i do 
przeczytania po wakacjach.

Barbara Ćwik

Anita Czupryn  
CUDA DZIEJĄ SIĘ 
PO CICHU

W księgozbiorze na-
szej parafialnej biblio-
teki znalazła się dzięki 
Czytelniczce, która 
poszukiwała właśnie 

tej pozycji do wypożyczenia. Autorką 
książki „Cuda dzieją się po cichu” jest 
Anita Czupryn, publicystka, autorka 
wywiadów z ludźmi ze świata polityki, 
nauki i kultury. Tym razem postanowiła 
poprowadzić „reporterskie śledztwo w 
sprawie duchowego serca Polski”. 

Bywa, iż w myśl powiedzenia „cudze 
chwalicie, swego nie znacie” wyruszamy 
do odległych a nawet egzotycznych zgo-
ła miejsc cudów lub objawień, zapomi-
nając, że tuż obok, łatwo dostępna jest 
nasza wspaniała Jasna Góra. Czasem, 
niestety, spowszedniała i jakaś taka mało 
atrakcyjna. 

Autorka dotarła do niepublikowa-
nych dokumentów dotyczących ludzi, 
którzy za sprawą Jasnogórskiej Pani 
doświadczyli uzdrowień, pozytywnych 
zmian w życiu czy uleczeń duchowych. 
Sporo miejsca w książce zajmuje roz-
mowa z ojcem Melchiorem Królikiem 
OSPPE, jasnogórskim Strażnikiem Cu-
dów – kustoszem Głównego Archiwum 
Zakonu na Jasnej Górze. Ten skromny, 
mało znany zakonnik od ponad czter-
dziestu lat spisuje świadectwa cudów i 
łask dokonanych za wstawiennictwem 
Czarnej Madonny. 

Oprócz opisów niesamowitych du-
chowych przeżyć, książka przypomina, 
jak niezwykłym miejscem jest Sanktu-
arium Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej. I może po jej lekturze na trasie na-
szych wakacyjnych wypraw pojawi się 
również to wyjątkowe miejsce.       

IK

Strona rozrywkowa
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Z życia parafii
Triduum Paschalne 2018
Terminy ukazywania się Głosu Po-

cieszenia powodują, że czasami nie są 
odpowiednio zaznaczane informacje 
o wydarzeniach, które działy się w trak-
cie wydawania poprzedniego numeru. 
I  do takich należy, niestety, Triduum 
Paschalne. Wiele by o  przeżywaniu 
przez naszą wspólnotę parafialną tego 
okresu w  bieżącym roku (29-31 mar-
ca) można napisać, ale z powodu braku 
miejsca, niech pozostanie na kartach 
naszego pisma choć kilka migawek 
zdjęciowych...          bs

List od pp. Hecktów - 
Wielkanoc 2018

Pomimo oficjalnego zakończenia 
partnerstwa z  parafią Świętych Ewal-
dów w Dortmundzie, przy okazji świąt 
wymieniana jest okazjonalna korespon-
dencja. Poniżej zamieszczamy przetłu-
maczony tekst listu, jaki ostatnio otrzy-
maliśmy z  Dortmundu od pp. Marii 
i Auwiego Hecktów, naszych Przyjaciół, 
wielce zasłużonych dla międzyludzkie-
go zbliżenia Niemców i Polaków.

Drogi Ojcze Januszu,
bardzo dziękujemy za życzenia wiel-

kanocne, które dzisiaj otrzymaliśmy. 
Zawsze cieszymy się z  pozdrowień 
z Wrocławia. Nasze myśli są często przy 
Was, bo przecież przez tak długi czas 
intensywnie razem żyliśmy i pracowali-
śmy. Nasz wiek ograniczył trochę nasze 
możliwości, ale wiedzie nam się ciągle 
relatywnie dobrze, za co jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Proszę, przekaż nasze po-
zdrowienia i  podziękowania o. Jackowi 
i Bogdanowi Szyszko. We wdzięcznej pa-
mięci pozdrawiamy bardzo serdecznie: 
Auwi + Maria Heckt.

Opr. bs

Duchowa Adopcja  
Dziecka Poczętego

W  poniedziałek 9 kwietnia, zwycza-
jowo dziewięć miesięcy przed Bożym 
Narodzeniem (w tym roku ze względu 
na fakt, iż normy kościelne związane 
z  kalendarzem liturgicznym wskazu-
ją, że obchód w  randze uroczystości 
– a  więc także Zwiastowanie Pańskie 
– nie może przypadać ani w  niedzie-
lę, ani w  Wielkim Tygodniu, ani też 
w  Oktawie Wielkanocy, została ona 
przeniesiona na poniedziałek po Świę-
cie Miłosierdzia Bożego), podczas wie-
czornej Mszy św. o godz. 18.00 deklara-
cje kolejnej „edycji” Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego złożyło ponad 60 
osób. Jest to inicjatywa modlitewna, 
która trwa każdorazowo (ponawiana 
corocznie) dziewięć miesięcy i  pole-
ga na codziennym odmawianiu jednej 
tajemnicy (dziesiątki) różańca święte-
go oraz krótkiej modlitwy w  intencji 

dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 
matki i jego rodziców. Taka, dla patrzą-
cych z zewnątrz, mało efektowna spra-
wa, a zmienia ludzkie myślenie i włącza 
w  ratowanie życia każdego, kto tylko 
zechce... Małe, pojedyncze płomyki 
łączy w morze płomieni modlitwy, do-
brych życzeń i czynów...

bs

Nabożeństwo  
drogi światła 2018

Tradycyjnie już w  jedną z  niedziel 
po Wielkiej Nocy (tym razem 15 
kwietnia), godzinę przed Eucharystią 
o  20.00, spotkaliśmy się na parafial-
nym nabożeństwie drogi światła. Ta 
stosunkowo młoda forma liturgiczna 
(jej początki sięgają 1988 roku), anga-
żuje w  naszej parafii członków wielu 
grup duszpasterskich do spotkania się 
w  czasie wielkanocnym i  kontemplo-
wania Zmartwychwstania oraz rado-
snego wielbienia Pana Boga. Wspólne 
słuchanie komentarzy (napisanych 
przez samych uczestników) do biblij-
nych tekstów, pogłębianie ich przeżycia 
przez głęboko angażujący emocjonal-
nie śpiew, animowany przez Clemen-
sianum, tworzyło razem symboliczne 
kroczenie drogą, na której latarnią był 
zmartwychwstały Chrystus. To tylko 
jedna z  form przeżywania wielkanoc-
nej radości; wielu uczestników nabo-
żeństwa mówiło, że im się podoba. Co 
zrobią z tym przekonaniem…?

bs

Kwiecień dla Seniora
W sobotę 21 kwietnia o godz. 14.00, 

w  kawiarence parafialnej, odbyło 
się kolejne spotkanie Klubu Seniora 
„Dworzak – jezuici”. Gwoździem pro-
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gramu zgromadzenia zatytułowanego 
„Wielkanocne Alleluja” był świątecz-
ny quiz z  nagrodami. Jak zwykle nie 
zabrakło również wspólnego śpiewu 
i poczęstunku. Wielką radością dla or-
ganizatorów było służenie najstarszym 
członkom naszej parafialnej wspólno-
ty tym minimum uwagi i  troski, którą 
każde szanujące się gremium winno 
wykrzesać z  siebie, żeby ci, którzy je 
wcześniej budowali, mieli możliwość 
obserwowania jak rośnie i dojrzewa...

jg, bs

Msza w 9. rocznicę śmierci 
o. Stanisława Tabisia SJ

W  niedzielę 13 maja na wieczornej 
Mszy św. o  godz. 20.00 jej uczestnicy 
modlili się za współzałożyciela Magi-
su, śp. o. Stanisława Tabisia, w 9. rocz-
nicę jego śmierci… Starsza i  młodsza 
młodzież pamiętała o  swoim dawnym 
duszpasterzu licznie gromadząc się na 
nabożeństwie, którego modlitewne 
skupienie przedłużone zostało o kilka-
naście minut wspólnych wspominek. 
Dobry ślad, który zostawił po sobie o. 
Stanisław wciąż procentuje w życiu jego 
wychowanków...

bs

Boże Ciało
31 maja obchodziliśmy Boże Ciało. 

Od samego rana trwały przygotowania 
do tegorocznej procesji. Cztery ołta-
rze zostały przygotowane na tę okazję 
przez Magis, neokatechumenat i  chór 
Vox Clemens, Odnowę w Duchu Świę-
tym oraz Duszpasterstwo 40+.

Oprócz Pana Organisty podczas całej 
uroczystości towarzyszył nam zespół 
instrumentów dętych. Jak co roku za-
częliśmy od uroczystej Mszy Świętej 
w  parafialnym ogrodzie. Mimo wyso-
kiej temperatury wierni licznie zgro-
madzili się na Eucharystii. Boże Ciało 
każdemu z nas kojarzy się z uroczystą 
procesją poza murami Kościoła, pod-
czas której zatrzymujemy się przy czte-

rech ołtarzach, dzieci sypią „pod stopy 
Jezusa Chrystusa” płatki kwiatów, a do-
rośli uroczyście śpiewają, wielbiąc Boga 
w Najświętszym Sakramencie. Musimy 
jednak pamiętać, że Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i  Krwi Chrystusa to 
przede wszystkim radość z cudu prze-
mienienia chleba i  wina w  prawdziwe 
i rzeczywiste Ciało i Krew Pana Jezusa. 
Ten dzień obfitował w ogromną radość, 
każdy z obecnych przyczynił się do po-
wstania pięknego wizerunku wspólnoty 
podążającej za swym Bogiem ukrytym 
w  Najświętszym Sakramencie. Myślę, 
że również każdy z  uczestników prze-
żył pewnego rodzaju nowe otwarcie, bo 
tego dnia przypominamy sobie, co tak 
naprawdę przeżywamy każdej „zwy-
kłej” niedzieli podczas Mszy Świętej.

Justyna Jankowska

Festyn  
Fundacji św. Jadwigi

Dortmundzko-Wrocławsko-Lwow-
ska Fundacja św. Jadwigi, w której dzia-
łaniach biorą udział przedstawiciele 
naszej parafii, zorganizowała, jak co 
roku z okazji Dnia Dziecka imprezę dla 
dzieci z niezamożnych, potrzebujących 
wsparcia rodzin. W festynie sportowo-
-rekreacyjnym, który odbył się w sobo-
tę 16 czerwca o godzinie 10.30 w Gim-
nazjum Salezjańskim przy ul. B. Prusa 
78 we Wrocławiu wzięło udział troje 
dzieci z naszej parafii. 

bs

Nowy duszpasterz  
w parafii

Według nowych, tzw. dyspozycji, 
które co roku w okolicach końca maja 
są wydawane przez władze zwierzch-
nie jezuitów, decyzją o. prowincjała 
Jakuba Kołacza SJ, od końca sierpnia 
pracę w naszej parafii ma rozpocząć o. 
Mariusz Kubów SJ (ur. 1970), który ma 
przyjść do nas z Nowego Sącza z para-

fii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(tzw. kolejowej), gdzie jak dotąd zajmu-
je się katechezą w szkole i opiekuje się 
dziećmi. Będziemy mieć zatem jednego 
duszpasterza więcej i  to najmłodszego 
wśród całego grona!

Modlili się u nas
4 czerwca o  godz. 9.00 związkowcy 

z  dolnośląskiego regionu NSZZ Soli-
darność Mszą św. odprawioną w  na-
szym kościele pod przewodnictwem 
ks. Artura Szeli i  złożeniem kwiatów 
pod pamiątkową tablicą przy ul. Grabi-
szyńskiej rozpoczęli zebranie delegatów 
lokalnych struktur związku, mających 
też wyłonić władze na kolejne 5 lat. 
W  Eucharystii, podczas której homilię 
wygłosił ks. Stanisław Pawlaczek, wzięli 
udział, m.in. przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda 
oraz szefowie ościennych regionów 
związku. Dwudniowe obrady toczyły 
się w pomieszczeniach Centrum Histo-
rii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

Remont w domu  
zakonnym

W  domu zakonnym jezuitów roz-
począł się w  poniedziałek 4 czerwca 
remont bardzo już starej sieci elek-
trycznej, który zaplanowano na dwa 
tygodnie.

bs
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INFORMATOR DUSZPASTERSKI PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
53-232 Wrocław, al. Pracy 26,

tel. 71 360 10 18, 
www.dworzak.jezuici.pl, e-mail: parafia.dworzak@gmail.com

Msze Święte:
W niedziele i święta:
6.30 (Msza św. cicha, czyli bez udziału organów), 7.30, 
9.00, 10.30 (kościół górny), 10.30 (dla dzieci, kościół dol-
ny, z wyjątkiem wakacji), 12.00, 18.00, 
20.00 (Msza z udziałem zespołu muzycznego).
W dni powszednie:
6.30, 8.00, 18.00, 19.30 (z wyjątkiem wakacji).

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

Zapraszamy:
 - do kawiarenki parafialnej (niedziele 8.30-13.30);
 - na cichą, prywatną, Adorację Najświętszego Sakramen-
tu w I niedziele miesiąca o godz. 15.00 (górny kościół);
 - na nabożeństwa w I piątki miesiąca: spowiedź święta na 
porannych Mszach św. i po południu od godz. 16.00. Dzie-
ci zapraszamy na Mszę św. do górnego kościoła na godz. 
17.00, a młodzież - do kościoła dolnego na godz. 19.00.  
Godzina miłosierdzia - godz. 15.00 w kościele dolnym; 

 - na nabożeństwa parafialne: do Matki Bożej Pocieszenia 
– wtorki godz. 17.30; majowe (do Matki Bożej) – o 17.30; 
czerwcowe (do Najświętszego Serca Pana Jezusa) – 
o 17.30, różańcowe – w październiku o 17.30; wypomin-
kowe – w  listopadzie o  17.30; w  Wielkim Poście: droga 
krzyżowa – piątki o 17.30 i gorzkie żale – niedziele o 17.00
 - na ciche adoracje Najświętszego Sakramentu w ponie-
działki w godz. 18.30-19.30
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Sakrament chrztu świętego (w okresie 17.03.2018 do 10.06.2018)  
otrzymało 30-cioro dzieci:

Wojciech Wiktor; Zuzanna Łucja; Benedikt; Janina Łucja; Zofia Anna; Filip; Henryk; Barbara; Iga Aleksandra; Ada 
Aleksandra; Antoni; Wiktor Jan; Erwin Tomasz; Julia Elżbieta; Małgorzata; Maciej Krzysztof; Ewa Natalia;  
Weronika Emilia; Bruno; Cezary Konrad; Józef Karol; Stanisław Filip; Fabian Ryszard; Wiktoria Antonina;  

Natalia Pola; Otylia; Alicja; Antonina; Stefania Maria; Filip Antoni (14 chłopców i 16 dziewczynek)

Sakramentu małżeństwa udzieliło sobie 5 par
Róża Maria – Krzysztof Wojciech; Izabela Anna – Bartłomiej Krystian

Dorota – Tomasz Przemysław; Katarzyna Anna – Szymon Jan
Aleksandra - Michał Roman

Z naszej Wspólnoty odeszli do Pana (w okresie 20.03.2018 do 7.06.2018)
Helena Jurgo; Tadeusz Adamczyk; Józefa Czesława Słogowska; Irena Wrzos; Kazimierz Ławniczak; Józef Kamoń;
Józef Kamiński; Anna Irena Lipieta; Józef Kazimierz Miszczuk; Adam Józef Trzaska; Aleksandra Maria Kędzia;

Urszula Karolina Puchała; Dariusz Adam Zieliński; Aleksandra Oborowska; Władysław Olejarnik; Bogusław Holy;
Roman Ociepa; Wiesław Ireneusz Kurnaba; Lucyna Cichowska; Bogusław Banaszek; Zygmunt Maciejewski;  

Zbigniew Gąsowski; Zofia Dramińska; Elżbieta Maria Sadurska; Justyn Walerian Ciemniacki; Zofia Kmiecik;
Helena Umławska; Antoni Mordaszewski; Janina Kazimierz Fołtyn; Stefan Fryda; Jerzy Zielony.

Ze względu na nieustalony dotąd zakres informacji, które mogą zostać ujawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie 
Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r. wstrzymujemy publikowanie niektórych informacji związanych z sakramen-
talnym życiem naszych parafian. Informacje o zgonach pochodzą z ogólnodostępnych danych podawanych na klepsydrach, w inten-
cjach mszalnych i podczas ogłoszeń duszpasterskich. (Red.)
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KALENDARIUM KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018
Ciąg dalszy ze strony 2

13 maja, niedziela
• Na Mszy św. o godz. 10.30 w kościele 
górnym świętowaliśmy rocznicę I  Ko-
munii Świętej. Okazja do spowiedzi 
przed tą uroczystością była w sobotę od 
godz. 16.00.
• Również w dziewiątą rocznicę śmierci 
śp. o. Stanisława Tabisia SJ modlono się 
za niego na Mszy św. o godz. 20.00.

18 maja, piątek
• W dolnym kościele o godz. 19.00 zo-
stała odprawiona Msza św. dla przygoto-
wujących się do bierzmowania, a po niej 
przeprowadzono egzamin końcowy.

19 maja, sobota
• Wspólnota Kana wzięła udział w czu-
waniu wspólnot Odnowy w  Duchu 
Świętym na Jasnej Górze.
• Na terenach dawnego Gimnazjum 
nr 6 i w ogrodzie parafialnym odbył się 
w godz. 14.00 – 19.00 kolejny już Festyn 
Grabiszyński.

20 maja, niedziela
• Pierwsza Komunia dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Nr 82 odbyła się w dwóch 
grupach, na Mszach św. o  godz. 9.30 
i  12.00 w  kościele górnym. Pan Jezusa 
po raz pierwszy przyjęło w tym dniu 75 
dzieci.

21-25 maja
• Na kościelnym parkingu obok szla-
banu przez cały tydzień trwała zbiórka 
zużytego sprzętu elektrycznego i  elek-
tronicznego. Dochód z  odzyskanych 
surowców zasila potrzeby misji.

24 maja, czwartek
• W ramach Parafialnej Akademii Roz-
maitości Michał Pieczka mówił o pięk-
nie Balearów i  relacjonował swoje wę-
drówki po Majorce śladami Fryderyka 
Chopina.

27 maja, niedziela
• Pierwsza Komunia św. dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Nr 109 oraz Niepublicznej  
Szkoły Podstawowej Montessori odbyła 
się w czasie Mszy św. o godz. 9.00, 11.00 
i 13.00 w kościele górnym. Przystąpiło 
do niej 92 dzieci.

31 maja, Boże Ciało
• Msza św. z  procesją eucharystyczną 
została odprawiona o godz. 9.00. Ołtarze 
przygotowane zostały przez poszczegól-
ne wspólnoty i grupy parafialne (1. Ma-
gis, 2. neokatechumenat i  chór „Vox 
Clemens”, 3. Odnowa w  Duchu Świę-
tym, 4. Duszpasterstwo 40+). Za stronę 

muzyczną odpowiadał – niezmiennie 
od ponad 30 lat – nasz organista, pan 
Andrzej Garbarek. Oprawa graficzna, 
oprócz motywów eucharystycznych, 
zawierała również nawiązania do prze-
żywanych w  bieżącym okresie - roku 
Ducha Świętego, a  także 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czerwiec
• Przez cały czerwiec, codziennie 
o  godz. 17.30, odprawiane było nabo-
żeństwo ze śpiewaną Litanią do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa.

3 czerwca, niedziela
• W czasie Mszy św. o godz. 9.00, 10.30 
i 12.00 w kościele górnym występował 
polonijny zespół „Ars Longa” z Mińska 
na Białorusi, składający się z laureatów 
Festiwalu Piosenki Anny German „Eu-
rydyka”.

• Odbyła się zbiórka do puszek na 
Świątynię Opatrzności Bożej w  War-
szawie. Puszki ustawiono na stoliku 
z  tyłu kościoła oraz na półpiętrze. Ze-
brano 2512 zł.

7 czerwca, czwartek
• Na zakończenie oktawy Bożego Ciała, 
w czasie której nabożeństwo czerwcowe 
o godz. 17.30 połączone było z procesją 
eucharystyczną (jak przez cały wcze-
śniejszy tydzień) dzieci otrzymały spe-
cjalne błogosławieństwo.

8 czerwca, piątek
• W  uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa na Mszy św. o godz. 18.00 
ks. infułat Józef Pater udzielił sakra-
mentu bierzmowania młodzieży z  na-
szej parafii. Po Mszy św. wszyscy zostali 
zaproszeni na wspólną agapę z pieroga-
mi w ogrodzie parafialnym. Ze względu 
na uroczystość nie obowiązywała w tym 
dniu wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.

14 czerwca, czwartek
• W  parafialnej kawiarence o  godz. 
19.00 na ostatnim spotkaniu przed wa-
kacjami spotkała się Rada Parafialna.
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Bierzmowanie A.D. 2018

Fot. Bogdan Szyszko


