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Z ŻYCIA PARAFII – listopad

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Kana” zebrała się w kolejny drugi czwar-
tek miesiąca w kościele dolnym na Mszy 
św. z modlitwą o uzdrowienie o godz. 
17.30, a następnie na konferencji, którą 
wygłosiła Maria Żyromska ze wspólnoty 

„Getsemani”, z naszej sąsiedzkiej parafii 
św. Elżbiety, która mówiła na temat 

„Nowe życie w Duchu Świętym”.

Staraniem naszego parafianina, a jedno-
cześnie radnego osiedlowego, Krzysztofa 
Matolicza, przy Centrum Historii Zajezd-
nia (od strony ul. Inżynierskiej) stanęła 
pierwsza na naszym osiedlu (i na terenie 
parafii) lodówka społeczna. Pan Krzysztof 
najpierw nawiązał kontakt z fundacją, zaj-
mującą się pozyskiwaniem lodówek spo-
łecznych, a potem zorganizował transport 

do Centrum Historii Zajezdnia, które 
udostępniło miejsce, prąd i zadaszenie. 
Na otwarcie i poświęcenie lodówki został 
zaproszony o. Janusz Śliwa SJ – prawda, 
że miło spędzał dzień swoich imienin?

Nowe życie...8
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Lodówka społeczna21
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Odbyło się kolejne już spotkanie kobiet, 
skupionych wokół ciekawej inicjatywy, 
o której więcej można przeczytać na stro-
nach: urzekajaca.pl i www.facebook.com/
urzekajaca. Helena Wołowicz, odpowie-
dzialna za spotkania wrocławskie, napisa-
ła o niej w ten sposób: „Być Kobietą Urze-
kającą to projekt skierowany do kobiet, 
który zrodził się z potrzeby serca i z chęci 
odkrywania piękna kobiecego serca zgod-
nie z zamysłem Pana Boga. Spotykamy się 
w każdą pierwszą sobotę miesiąca na 
mszy o godz. 12.00, a później kontynuuje-
my spotkanie w kawiarence parafialnej. 
W kobiecym gronie pragniemy wzrastać 
w wierze, odkrywać swoją kobiecość, do 
jakiej powołał nas Pan Bóg. Wzorem dla 
nas jest Maryja – najdoskonalsza, najbar-
dziej urzekająca z niewiast. Jesteśmy róż-
ne, mamy różne doświadczenia życiowe. 
Dzięki takim spotkaniom możemy wymie-
niać się doświadczeniami, wzajemnie in-
spirować do działania, a przede wszystkim 
wspierać się na każdym etapie życia”.

Być  kobietą urzekającą10
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Uroczyste obchody 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości mamy 
już w większości za sobą. Naszą dobrą, su-
mienną i pracowitą codziennością przy-
czyniamy się do pomyślności naszej Oj-
czyzny – nie zapominając też o tych 
wszystkich, którzy poświęcili dla Niej ży-
cie. Parafialne obchody odbyły się w wigi-
lię uroczystości – 10 listopada. Najpierw, 

Święto Niepodległości11
XI

podczas specjalnej Mszy św. o godz. 12.00 
uczestnicy w liturgii oddali cześć Bogu, 
dawcy wszelkiego dobra, a później, pod-
czas tradycyjnej już procesji różańcowej, 
przesyconej modlitewną zadumą nad pra-
widłami historii i ludzkich wyborów 
wplecionych w Boży plan zbawienia, prze-
szli przez Park Grabiszyński, zatrzymując 
się przy Pomniku Wspólnej Pamięci i na 
Cmentarzu Żołnierzy Włoskich, aż na 
Cmentarz Żołnierzy Polskich. Tam został 
odczytany, przez członków Związku Pił-
sudczyków, apel poległych oraz depesza 
Józefa Piłsudskiego z 16.11.1918 r., notyfi-
kująca powstanie państwa Polskiego. Ot, 
taki nasz parafialny marsz pamięci...
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15 listopada obradowała Rada Parafialna, 
o czym więcej piszemy na str. 15. W sobo-
tę 17 listopada w Klubie Seniora została 
zorganizowana zabawa w bingo, a naza-
jutrz, w Niedzielę Ubogich, o. Czesław 
Tomaszewski SJ, wspólnie z członkami 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i ludźmi do-
brej woli, przeprowadził akcję na rzecz 
misji jezuickich. W czwartek 22 listopada 
w ramach Parafialnej Akademii Rozmai-
tości odbył się w sali Pamięci Solidarno-
ści koncert słowno-muzyczny „Dla Nie-
podległej”, który poprowadzili Kazimie-
ra Kuśmierz i Zbigniew Ciesielski.

Przez cały listopad brat Piotr, nasz za-
krystian, niestrudzenie prowadził nabożeń-
stwa wypominkowe za zmarłych. Na tab-
licy przy obrazie Matki Bożej Pocieszenia 
przybyły nowe wota dziękczynne, m.in. 
kolejna piękna złota róża i ozdobny pier-
ścień, za łaski otrzymane za Jej przyczyną, 
a 27 listopada w prezbiterium robiono 
przymiarki do zamontowania na scho-
dach prowadzących do prezbiterium so-
lidnej metalowej poręczy, mającej ułatwić 
poruszanie się naszym księżom-seniorom, 
czy też starszym wiernym, udającym się do 
zakrystii (na stałe funkcjonuje od 8 grud-
nia). 30 listopada życzenia imieninowe 
odbierał nasz organista pan Andrzej Gar-
barek oraz o. Andrzej Pełka SJ.

Poza tym w listopadzieXI
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SŁOWO OD PROBOSZCZA

Joseph Ratzinger w swo-
jej książce „Wprowa-
dzenie w chrześcijań-
stwo” pisał przed laty, 
że zarówno wiara, jak 
i ateizm, naznaczone 
są jakąś wątpliwością. 

Wierzący zastanawia się: „A może Boga nie 
ma?”, a niewierzący: „A może Bóg jest?”. Je-
śli pojawiają się takie pytania, to obok nich 
rodzi się też chęć zobaczenia Boga. „Bo skoro 
jest, niech do mnie przyjdzie, niech się ukaże, 
niech się odsłoni. Niech zadziała – skoro jest 
Bogiem. Nic Go to nie kosztuje, a mi da 
pewność”. Takie oczekiwanie na ukazanie 
się Boga, na to, by przemówił, by dał znak, by 
zadziałał – jest czymś także wpisanym w wia-
rę i w poszukiwania. Przed laty pisał Kazi-
mierz Przerwa-Tetmajer:

Przychodzą na mnie godziny zwątpienia,
gdy tracę wiarę w Twoją dobroć, Panie,
w Twe miłosierdzie, w Twoje miłowanie,

w wolę zbawienia,
a nawet w Twoją istność i władanie. (...)
Zjaw się, o! zjaw się na wysokim niebie
na wozie wichrów, na ognia rydwanie,
zjaw się, jak słońca blask na oceanie,
daj ludziom Siebie!
Zjaw się na niebie, o Boże... O Panie!...
Tajemnica Bożego Narodzenia, to tajem-

nica Boga, który przychodzi. „Słowo stało się 
ciałem i zamieszkało między nami. I ogląda-
liśmy Jego chwałę...”. Bóg przyszedł do nas, 
stając się człowiekiem. Jako małe dziecko, 
niemowlę, bezbronny, potrzebujący ramion 
Matki i bezpieczeństwa ze strony opiekuna – 
Józefa. On urodził się w zaściankowym Betle-
jem, na dodatek nie w gospodzie wśród ludzi, 
ale w grocie, w żłobie dla bydła. Betlejem jest 
wypełnieniem oczekiwań ludzkich, by Bóg 
dał znak, by przyszedł, by przemówił. I On 
przyszedł, przemówił w swej kruchości dzie-
cka, zapłakał – w ten sposób dając nam znak, 
że nie tylko my Jego potrzebujemy, ale że On 

– Bóg, potrzebuje bliskości ludzi. Jestem Bogu 
potrzebny, by On mógł mnie kochać i bym ja 
Go kochał i Jemu pomagał. 

Jak uczcimy to Jego przyjście? Kościół – 
Msza św., potem obiad, telewizja? Spotkanie 
rodzinne? Pewnie też, ale naszym zadaniem 
jest postawa pasterzy, którzy po odnalezieniu 
Jezusa w żłobie, po oddaniu mu pokłonu, 
mieli misję do wykonania. Misję, która trwa 
od wieków, którą nasi rodzice, dziadkowie, 
nasi przodkowie wykonali znakomicie. Opo-
wiedzieli o tym, co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu: Bogu i Człowieku. Naszym 
zadaniem, tak jak pasterzy z Betlejem, jest 
rozpowiadanie tej radosnej nowiny o naro-
dzinach Pana. Więc w ten czas świąteczny 
chciejmy razem zaśpiewać kolędy i cieszyć 
się tym, że Bóg jest pośród nas, że urodził się 
po to, żeby każdy z nas mógł zaprosić Go do 
siebie i cieszyć się Jego obecnością w życiu.

Czego sobie i Wam życzy
o. Jacek Maciaszek SJ – proboszcz

Narodziny Jezusa Chrystusa…Nie ma ważniejszego, bardziej po-
nadczasowego wydarzenia historycznego w dziejach świata. Po-
tęga nieskończona przyoblekła się w zwyczajne dzieciątko, Bóg 
stał się człowiekiem. Sprawa wygląda wręcz na niewiarygodną, 
nawet dla wielu wierzących w Boga. Bo jak Mocarz nad Mocarza-
mi mógł się zniżyć do poziomu maleństwa leżącego w żłóbku? 
Wiara w tę niebywałą prawdę jest jedną z tajemnic religijnego ży-
cia chrześcijan, w której mamy udział dzięki Bożej łasce. Jednak, 
aby wierzyć i w tej wierze trwać, trzeba także zrozumieć prawdę 
wiary. I właśnie w tym intelektualnym wymiarze pomocni okażą 
się autorzy, którzy z różnych perspektyw – duszpasterskiej, teo-
logicznej, biblijnej czy filozoficznej dzielą się swoimi refleksjami 
o tym przedziwnym wydarzeniu.

Czytelnik znajdzie również serię wprowadzających w atmo-
sferę świąt emocjonalnych przemyśleń na temat przemijalności 
życia i ciekawych sposobów spędzania świąt, gorących apeli o god-
ną chrześcijanina postawę w tym wyjątkowym czasie, a także 
garść ciekawych ilustrowanych informacji o prawosławnej iko-
nografii świątecznej. Nasze świętowanie pogłębi lektura pa-
miętnikowych relacji o losach polskich rodzin w czasie wojny, 
które mimo trudności i tułaczki na obczyźnie przeżywały czas 
świąt radośnie i uroczyście. Można będzie również zanurzyć się 
w świecie apokryficznego opowiadania z gatunku religijnej fan-
tasy, w której w odważny, acz niepretensjonalny sposób zostaje 
ukazana wizja życia Świętej Rodziny przed rozpoczęciem pub-
licznej służby przez Jezusa. Oczekiwania na cud świąteczny nie-
wątpliwie umili nam tekst na temat cudownych uzdrowień, któ-
re miały miejsce na świecie na przestrzeni ostatnich setek lat. 
A gdyby ktoś szukał nowych inspiracji i przełamujących rutynę 
form spotkania z Bogiem, powinien zapoznać się z tekstem 
przybliżającym modlitwę poprzez taniec. 

Obok tych informacji obowiązkowe dla parafianina kalenda-
rium podsumowujące rok 2018, w tym refleksje o jubileuszu nasze-
go parafialnego pisma. Informacje o nowych inicjatywach parafial-
nych, które mogą wprowadzić zastrzyk nowej energii i dodać ko-
lorytu do osobistego życia religijnego, o ważnych zmianach m.in. 

w parafialnym chórze, czy w roratnich śniadaniach. Standardowo 
czeka na Państwa dawka humoru w sekcji rozrywkowej, rubryka 
dobrych wiadomości i savoir-vivre’u, które poprawiają nastrój i 
poziom świadomości naszej kultury osobistej.

Liczymy, że oddany do Państwa rąk kolejny numer „Głosu 
Pocieszenia” pomoże w radosnym i owocnym przeżywaniu spot-
kania i z Bogiem, i z człowiekiem. Otwartość na to spotkanie i go-
towość wyjścia naprzeciw Bogu, który do nas przychodzi jako je-
den z nas, jest absolutnie kluczowym warunkiem radości i wol-
ności od strachu. Dlatego na ten niezwykły czas redakcja „Głosu 
Pocieszenia” życzy Państwu i Państwa rodzinom przede wszyst-
kim przeżywania bliskości Boga i zdolności do ochoczego od-
wzajemniania Jego miłości nie tylko w święta, ale i przez cały 
przyszły rok. Wtedy będziemy mieć wszystko, czego nam trzeba 
do szczęścia. Bo przecież potrzeba mało, albo tylko jednego!

Redakcja
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ZAMYŚLENIA OJCA JANA

BÓG–CZŁOWIEK W ŻŁÓBKU 
i człowiek przed żłóbkiem
o. Jan OŻÓG SJ

Pierwszy chyba raz w moim długim życiu ‒ 
może także kiedyś wcześniej, ale tego nie 
pamiętam – zachwyciłem się pięknem 
oczu niemowlęcia wiele już lat temu co 
prawda, ale jednak dopiero wtedy, gdy już 
byłem całkiem dorosły i w pełni dojrzały. 
To było całkiem nieznane mi dziecko. Nie 
spało. Szeroko otwartymi oczętami pa-
trzyło na świat przepiękny. Nie na mnie za-
pewne, tylko na świat i na mamę tak w nie 
wpatrzoną, że nawet chyba nie zauważyła, 
że przechodzę obok. To było całkowicie 
obce mi niemowlę spotkane przypadkiem 
w kościele. I nawet nie wiem, czy to był 
chłopczyk czy dziewczynka. 

A jednak… Zrozumiałem wtedy nagle 
i zapewne dla mnie nawet niespodziewa-
nie, dlaczego w dzieciństwie tak bardzo 
mnie urzekała choinka w mojej bardzo 
ubogiej chałupie, a pod choinką papiero-
wa – najczęściej malowana tylko byle jak 
na jakimś tam nędznym kartonie albo pa-
pierze – szopka, w której Dzieciątko Jezus 
nie tylko się uśmiechało do mnie i do 
młodszej ode mnie mojej siostry, ale za-
chwycało nas uśmiechem i pobudzało do 
radosnego śmiechu. Czy uśmiechało się 
do mnie i na mnie patrzyło? Zapewne tak, 
ale wtedy nie myślałem o tym jeszcze. 

Otwarte oczy niemowlęcia, ponieważ 
żaden grzech ich jeszcze nie skalał, mają 
to do siebie, że się uśmiechają do całego 
otoczenia, a tylko wtedy łzami się zalewa-
ją, kiedy niemowlę znak daje, że czegoś 
potrzebuje. Ale najbardziej dziwne jest to, 
że dotknięte wzrokiem niemowlęcia oto-
czenie – jeżeli nawet ma serce niemal ze 
stali – najczęściej w taki zachwyt wpada 
na widok kwiatu niewinności, że okrywają-
ca serce pokrywa ze stali topnieje w nim 
bez reszty i jakby znika przynajmniej na 
chwilę, a i tak bywa, że na wiele, wiele chwil. 
A i tak się często zdarza, że raz na zawsze…

Kwiat dziecięcej niewinności… Betle-
jemskim pasterzom dobrze znany był taki 
kwiat dziecięcej niewinności, ten jednak, 
który zachęceni przez anioła własnymi 
oczyma ujrzeli w ubogim żłóbku w stajen-
ce na obrzeżach miasta Betlejem, gdzie 
przed laty wieloma urodził się król Dawid, 
był całkiem inny. Ewangelista zapewnia, że 
pojawił im się anioł z nieba i rzekł do nich: 
Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie udziałem całego naro-

du: dziś w  mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w  pieluszki i  leżące 
w żłobie (Łk 2,10-12). Pasterze betlejemscy 
uwierzyli słowu anioła i natychmiast poszli 
na wskazane przez niego miejsce. Zapewne 
wiedzieli – a mogli to wiedzieć dlatego, że 
wiedzieli to przecież wszyscy Żydzi i czeka-
li na tę wieść – zapewne zatem wiedzieli, że 
stoją oto (a może klęczą, jak tego chcą na-
sze kolędy) przed Mesjaszem prawdziwym, 
przed obiecanym Królem Narodu Wybra-
nia, który pokona wszystkich nieprzyjaciół 
tego Narodu i przywróci mu chwałę i potę-
gę z czasów Dawida i Salomona. Nie wie-
dzieli jednak tego, o czym wiedzieli – wi-
dziani przez nich albo nie widziani – obecni 
przed żłóbkiem aniołowie: Dzieciątko, któ-
re widzą w żłóbku, jest Jednorodzonym Sy-
nem Bożym, Bogiem-Człowiekiem. W tym 
ja już w moich dziecinnych latach byłem 
bardziej szczęśliwy, bo o tej tajemnicy wie-
działem od mojej Mamy i Babci, a zapewne 
także od Taty i obu moich Dziadków, cho-
ciaż nic a nic nie rozumiałem z tego wszyst-
kiego – podobnie jak teraz zresztą jej nie 
rozumiem. 

Nie pozostanie mi zatem nic innego 
na dzisiaj poza pokornym i może zatrwo-
żonym nawet nieco spojrzeniem na Dzie-
ciątko, położone w betlejemskim żłóbku. 
Pokornym, bo jakże inaczej? A zatrwożo-
nym? Przecież moje życie na ziemi dobie-
ga już kresu i wcale nie jestem tak niewin-
ny, jak byłem wtedy, kiedy miałem kilka 

lat. Jestem przecież grzesznikiem… Stoję 
jednak przed żłóbkiem, w którym także 
mnie, grzesznikowi, jawi się Boże Dzie-
ciątko, by mi uśmiechem bez słów odpuś-
cić grzechy i spojrzeniem wprowadzić do 
nieba na wieczne moje szczęście… 

I tak bardzo na tym mi zależy, by także 
na ten żłóbek skierowali wzrok wszyscy 
jakże mili Czytelnicy naszego „Głosu Po-
cieszenia”. Mimo naszych grzechów może-
cie znajdującemu się w nim Dziecięciu 
spojrzeć w oczy spokojnie i z pełnym poko-
ry zaufaniem: to przecież rzeczywiście Jed-
norodzony Syn Boży, to naprawdę Druga 
Osoba Trójcy Przenajświętszej, to nasza 
prawdziwa nadzieja, ale to także naprawdę 
Jednorodzone Dziecię Marii z Nazaretu, 
żony Józefa cieśli, którą od tamtej chwili na-
zywamy Matką Jezusa za Ewangeliami albo 
za wczesnym Kościołem ‒ Matką Bożą.

I takiego pokornego i pełnego nadziei 
spojrzenia na żłóbek betlejemski życzę 
moim miłym Czytelnikom na święta Boże-
go Narodzenia, na Nowy Rok i na całe życie.

 

BIBLIOTEKA 
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BIBLIJNE REFLEKSJE

BÓG
ks. Ryszard KEMPIAK SDB

Jest takie zdanie w Prologu Ewangelii Jano-
wej, które oddaje zadziwiającą i nie do 
ogarnięcia ludzkim rozumem prawdę, że 
Bóg stał się jednym z nas, że Bóg stał się 
człowiekiem. Chodzi o werset 14 Prologu, 
który w pełni brzmi: A Słowo stało się cia-
łem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy 
Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony 
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 
Istotę zbawczego objawienia wyrażają 
przede wszystkim trzy terminy: „Słowo”, 

„stało się”, „ciało”. Dokładne uchwycenie 
ich sensu pozwoli lepiej zobaczyć boga-
ctwo tego najważniejszego w dziejach obja-
wiania się Boga człowiekowi wydarzenia.

„Słowo” – to termin, który należy do 
pojęć określających proces komunikowa-
nia się osób. Co więcej, słowo, by było 
środkiem porozumiewania się osób, musi 
być wypowiadane. Jest zatem czymś dyna-
micznym, zawsze w działaniu. Rzeczywi-
stym tłem Janowego myślenia i sposobu 
mówienia było objawienie Starego Testa-
mentu, w którym „Słowo Boga” ściśle łą-
czy się z Bogiem, który działa: stwarza, ob-
jawia, wyzwala. Pokazując postać „Słowa”, 
ewangelista mówi jeszcze coś więcej: „Bo-
giem było Słowo” (w. 1). Nie należy Ono 
do świata. Jest prawdziwym Bogiem: ta-
kim samym jak Bóg, u którego „było”, a za-
razem jest inną od Niego osobą. „Słowo”, 
będące odrębną osobą, pozostaje w serdecz-
nej więzi z Bogiem Ojcem: „trwa w Bogu”. 

„Słowo” istniało wiecznie, zanim cokolwiek 
zostało stworzone.

Czasownik „stało się” w sposób niepo-
zostawiający żadnych wątpliwości stwierdza 
fakt wcielenia. W dziejach „Słowa”, przed-
stawionych w pierwszych wersetach Prolo-
gu, dokonuje się istotna zmiana: „Słowo” 
było, istniało i znajdowało się u Boga – teraz 

„staje się” człowiekiem. Sytuacja „Słowa”, 
które „było u Boga”, różni się od sytuacji, 
kiedy „Słowo” zaczyna być podmiotem cza-
sownika „stawać się”. „Być” (dotychczas 
określające sytuację „Słowa” – ww. 1.4.9.10) 
i „stawać się” to dwa różne, a nawet czasem 
przeciwstawne sobie stany. Kontrast ten 
w pewnym stopniu da się dostrzec i tutaj 
w odniesieniu do sytuacji „Słowa”: na po-
czątku „było u Boga”, żyjąc Jego życiem, lecz 
w pewnym momencie historii rozpoczyna 
jeszcze inny sposób istnienia, naznaczony 
czasownikiem „stało się”, otwarty na do-
świadczenie słabości i śmierci.

„Słowo” nie ogranicza się do tego, by je-
dynie zstąpić na człowieka Jezusa, wejść 
w Niego, zamieszkać w Nim, zawładnąć 
Nim. Stary Testament zna takie sposoby 
działania Ducha Bożego w ludziach. Nie 
należało do rzadkości, że na wybrańca Bo-
żego zstępował Duch Boga, spoczywał na 
nim, ogarniał go swą mocą – lub też odstę-
pował od niego, opuszczał. Autor Prologu 
stwierdza fakt zupełnie innej natury: „Sło-
wo”, Osoba będąca Bogiem, staje się czło-
wiekiem, czyli wchodzi w jeszcze inny niż 
dotąd sposób istnienia, nacechowany kru-
chością i słabością, właściwy światu ludzkie-
mu. Nie przestaje „być u Boga”, ale w pew-

nym momencie staje się obecne w ludzkiej 
rzeczywistości zaczyna prowadzić praw-
dziwie ludzkie, „historyczne” życie. Ewan-
gelista poprzez czasownik „stało się” wyra-
ża zmianę w sposobie istnienia „Słowa”: 
boskie „Słowo” istnieje również na sposób 
ciała. Zanim „stało się” ciałem, istniało 
w chwale swego Ojca (por. 17,5.24). Gdy 

„stało się ciałem”, istnieje w uniżeniu ziem-
sko-ludzkiej egzystencji. Jednakże wciąż 
zachowuje stałą więź z Ojcem. Jezus da 
o niej wyraźne świadectwo: „Ja znam Go 
(Ojca), bo od Niego jestem”  (7,29), oraz: 

„Ojciec i Ja jedno jesteśmy” (10,30). Ten, 
który był prawdziwym Bogiem, wkroczył 
w kruchy i ułomny świat, stał się prawdzi-
wym człowiekiem.

Trzeci z terminów użytych w J 1,14 nie 
jest zwykłym określeniem człowieka jako 
takiego. „Ciało” – w języku Janowym 
oznacza to, co należy do ziemi, jest kruche, 
przemijające, do niczego nieprzydatne. 
Człowiek nie tyle ma ciało, co raczej jest 
ciałem. „Ciało” to człowiek widziany od 
strony zewnętrznej, materialnej, ziem-
skiej; to ziemski sposób istnienia, niedo-
skonały i kruchy, a ostatecznie kończący 
się śmiercią. Jej przeciwieństwem jest eg-
zystencja niebiańska, boska, duchowa. 
Stąd między „ciałem” a „Słowem” istnieje 
ogromny dystans, porównywalny do 
przepaści między niebem a ziemią. Zesta-
wiając w jednym wersecie te dwa określe-
nia, ewangelista chce podkreślić, że ten 
właśnie dystans został pokonany przez 

„Słowo, które stało się ciałem”. „Słowo” 
zdecydowało się na kruchość, słabość i za-
grożenie przez śmierć, które należą do sa-
mej istoty „ciała”. Chcąc stać się widzial-
nym, dotykalnym, dostępnym dla wszyst-
kich, „Słowo” przyjęło kondycję „ciała”, 
zaczęło istnieć w „ciele”. 

„Słowo” stało się konkretnym czło-
wiekiem, Jezusem z Nazaretu. Całe jest 
w nim obecne. W opisie Jego życia nie 
używa się już tytułu „Słowo”, lecz „Syn”. 
Często boskie „Słowo” nie jest przez lu-
dzi rozpoznawane. Samarytanka powie 
o nim: „Zobaczcie człowieka, który mi po-
wiedział wszystko, co uczyniłam” (4,29). 
Żydzi widzą w nim tylko osobę ludzką, 
która na dodatek lekceważy Prawo, a na-
wet ma czelność „będąc człowiekiem 
uważać siebie za Boga” (10,33). Taką po-
stawą Jezusa się gorszą, uważając ją za 
coś skandalicznego. Ewangelista wraz ze 
wspólnotą wierzących nie tylko nie gor-
szy się słowami Jezusa, lecz widzi w tym 
człowieku „Słowo”, które „było u Boga” 
i „było Bogiem”. Nam trzeba wielkiej po-
kory, aby tę prawdę przyjąć, nią się za-
chwycić i tą prawdą żyć. 

„A Słowo stało się ciałem i 
zamieszkało między nami…”

(J 1,14)

stał się człowiekiem
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GŁOS Z AMBONY

BÓG STOI PO NASZEJ STRONIE
o. Janusz ŚLIWA SJ

Po tragedii, jaką był grzech pierworodny 
Bóg, nie zwlekając ani chwili, obiecuje 
zwycięstwo nad złymi mocami i wybawie-
nie w przewidzianym czasie. Bóg staje po 
stronie człowieka i wzbudza w nim na-
dzieję na szczęśliwe zakończenie historii, 
która się tak dramatycznie rozpoczęła. 
Bóg okazuje się wspaniałomyślny, Jego 
odpowiedź przekracza wszelkie oczekiwa-
nia człowieka. Wydarzenie w raju pozwa-
la nam zrozumieć, że Bóg będzie właśnie 
taki zawsze, że w ten sposób będzie działał 
w historii!  

Gdy więc „nadeszła pełnia czasów” 
Bóg nie przysłał nam jeszcze jednego pro-
roka czy anioła, ale przysłał nam swojego 
Syna. Dał człowiekowi wszystko, co mógł 
mu dać najcenniejszego, znowu zaskaku-
jąc człowieka swoją hojnością. Chciał też 
się objawić w sposób, który odpowiada 
naszemu ludzkiemu poznaniu. Boskie 
Słowo może być przez nas doświadczane 
konkretnie, naocznie, namacalnie, po pro-
stu po ludzku. Abyśmy mogli zrozumieć, 
kim jest Bóg i czym jest Boża chwała, Sło-
wo Boże „musiało” stać się człowiekiem, 
jednym z nas. Nie jest to jakieś pozorne 
przebranie Boga, aby się ludziom pokazać, 
ale Bóg naprawdę stał się jednym z nas. 
Syn Boży przyjął naturę ludzką z Maryi 
Dziewicy. Fakt, że narodził się z kobiety 
świadczy o tym, że był prawdziwym czło-
wiekiem „podobnym do nas we wszyst-
kim oprócz grzechu”. Kościół świętuje tę 
prawdę w ostatnim dniu Oktawy Bożego 
Narodzenia obchodząc Uroczystość Bożej 
Rodzicielki Maryi. 

W historii Kościoła były herezje, które 
zaprzeczały bądź to bóstwu, bądź praw-
dziwemu człowieczeństwu Jezusa. Herezja 
doketyzmu, obecna w wielu sektach cza-
sów apostolskich, twierdziła, że Syn Boży 
był tylko pozornie człowiekiem, a więc 
miał pozorne ludzkie ciało, pozornie cier-
piał i pozornie umarł. Wyznawcy tej here-
zji nie mogli po prostu pojąć jak nieśmier-
telny Syn Boży mógł cierpieć. Ojcowie 
Kościoła odpowiadając na herezję dokety-
zmu podkreślali, że Syn Boży przyjął 
prawdziwie ludzką naturę; jeśli miał zba-
wić nas – ludzi, musiał stać się prawdzi-
wym człowiekiem. 

Herezja ariańska natomiast zaprzecza-
ła bóstwu Chrystusa. Na początku IV w. 

Zaraz po grzechu pierworodnym, gdy Bóg zadeklarował karę, która spotka 
pierwszych rodziców, od razu też dał im obietnicę, że potomstwo niewiasty 
zmiażdży głowę węża.

kapłan aleksandryjski Ariusz twierdził, że 
Chrystus jest Synem Bożym tylko w roz-
szerzonym sensie. Jest co prawda pierw-
szym i najdoskonalszym stworzeniem, ale 
tylko stworzeniem, bo był czas, kiedy Go 
nie było. Herezja ariańska została potępio-
na na Soborze w Nicei w 325 r., ale utrzy-
mywała się jeszcze długo w lokalnych 
Kościołach. Prawda o bóstwie Chrystusa 
jest ogromnie ważna dla naszego zbawie-
nia, bo tylko Chrystus – prawdziwy Bóg  – 
mógł godnie zadośćuczynić Bogu za na-
sze grzechy. 

Kościół z całą mocą strzegł prawdy 
o tym, że Chrystus był prawdziwym Bo-
giem i prawdziwym człowiekiem! Może 
wydawać się, że spory teologiczne nie mają 
bezpośredniego wpływu na naszą wiarę, 
ale to nieprawda. „Słowo Boże, Jezus 
Chrystus, nasz Pan – powie św. Ireneusz 
z Lyonu – stał się tym, czym my jesteśmy, 
aby uczynić nas tym, czym On sam jest”. 
Właśnie dzięki temu, że Chrystus był Sy-
nem Bożym, stajemy się dla Boga synami 
w Synu. 

Jezus przyszedł na świat jak każdy z 
nas: nagi, bezradny, kruchy i bezbronny. 

Jak każdy z nas oczekiwał, że ktoś będzie 
się o Niego troszczył. Wiedział, co to głód, 
pragnienie, zimno, cierpienie, bezdom-
ność. Od chwili narodzenia przyjął na 
siebie całą nędzę świata. Od samego po-
czątku identyfikował się z najbiedniejszy-
mi, z bezsilnymi, z wykluczonymi, z grzesz-
nikami takimi, jak my – chociaż sam był 
bez grzechu.

Dlatego, że był prawdziwym Bogiem 
to właśnie w Bożym Narodzeniu rodzi się 
najpotężniejsza nadzieja dla świata. Bóg 
w dziecku, w tym, co małe, znikome i bez-
bronne przynosi światu największą na-
dzieję, która jest wiarygodna. Nadzieję, że 
pomimo skrajnego ubóstwa, odrzucenia, 
cierpienia, Bóg w Swoim Synu przynosi 
nam zbawienie. Ani ubóstwo, ani niena-
wiść i prześladowanie władcy Heroda, ani 
niezrozumienie ludzi, nie przeszkodzą 
Bogu przeprowadzić swoich planów zba-
wienia człowieka. Jest to prawdziwa na-
dzieja, że miłość Boża jest mocniejsza 
niż wszystko, i że Bóg stoi po naszej stro-
nie. Przeprowadzi również w naszym ży-
ciu swoje plany, będzie z nami w każ-
dym cierpieniu i z każdej niemożliwej sy-
tuacji nas wyprowadzi i przyprowadzi nas 
do Siebie. 

Znaczenie Bożego Narodzenia pięk-
nie wyraził jeden z największych teolo-
gów XX w. Karl Rahner SJ: „Bóg przy-
szedł i jest pośród nas obecny. (…) Mó-
wić, że nastał czas Bożego Narodzenia, to 
głosić, że Bóg poprzez Słowo, które stało 
się ciałem, wypowiedział swoje ostatecz-
ne Słowo, Słowo najgłębsze i najpiękniej-
sze. Ono przyszło na świat i nie może być 
z niego zabrane, ponieważ chodzi o roz-
strzygające i ostateczne działanie Boga. 
Chodzi o Jego obecność. A oto, co mówi 
to Słowo Boga: ŚWIECIE, KOCHAM 
CIĘ! CZŁOWIEKU, KOCHAM CIĘ!”.

 

źró
dł

o:
 W

iki
m

ed
ia

 Co
m

m
on

s/
 W

ill
ia

m
-A

do
lp

he
 B

ou
gu

er
ea

u,
 N

iew
in

no
ść

 

fo
t. 

Be
n 

Ke
rc

kx
/p

ixa
ba

y



 grudzień 2018 •  GŁOS POCIESZENIA • 7

Z JEZUICKIEGO PODWÓRKA

Pierwszy Kenijczyk, który został jezuitą – o. Victor Luke Odh-
iambo ‒ zmarł 14 listopada wieczorem od ran, zadanych mu 
przez grupę uzbrojonych mężczyzn, którzy napadli na wspólnotę 
jezuicką w mieście Cueibet w stanie Gok w Sudanie Południo-
wym. Lżejsze lub cięższe rany odniosło też trzech innych człon-
ków wspólnoty. Komentując tę wiadomość generał Towarzystwa 
Jezusowego o. Arturo Sosa oświadczył, że zamordowany kapłan 
był „wielkim nauczycielem i przykładem dla nas wszystkich”.

Jak poinformował minister informacji tego stanu, John Ma-
dol, jezuita został zamordowany strzałami z broni palnej. Do zda-
rzenia doszło, gdy uzbrojeni mężczyźni zaatakowali siedzibę 
ośrodka. Motyw zbrodni nie jest znany, choć przypuszcza się, 
że napastnicy chcieli okraść centrum kształcące nauczycieli. 
W związku z napaścią i zabójstwem jedna osoba została areszto-
wana. Stanowy minister informacji podał do wiadomości, że tam-
tejsze władze ogłosiły trzydniową żałobę.


Generał Towarzystwa Jezusowego, o. Arturo Sosa Abascal, został 
nowym przewodniczącym Unii Przełożonych Generalnych 
(USG). Zastąpi na tym stanowisku Ministra Generalnego Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów, o. Mauro Jöhri, który sprawował 
tę funkcję w latach 2015–2018. Wyboru dokonano podczas prac 

91 zgromadzenia ogólnego, obradującego na temat „Młodzież, 
wiara, rozeznanie” w Aricci pod Rzymem. Zastępcą przewodni-
czącego USG został ponownie przełożony generalny redempto-
rystów, o. Michael Brehl.

Unia Przełożonych Generalnych jest stowarzyszeniem na 
prawie papieskim, erygowanym przez Kongregację ds. Instytu-
tów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
Służy współpracy poszczególnych zakonów między sobą oraz ze 
Stolicą Apostolską. Jej członkami są przełożeni generalni po-
szczególnych zakonów męskich.


Doniosłym wydarzeniem akademickim stała się prezentacja 
łotewskiego tłumaczenia „Ćwiczeń Duchowych” św. Ignacego 
Loyoli. Publikację zaopatrzoną w aparat naukowy wydał Uni-
wersytet Łotewski w Rydze. Przekład oparto na pierwotnej 
jego wersji dokonanej, co ciekawe, przez profesora matema-
tyki Ēvalda Ikaunieksa, a następnie przeredagowanej i opra-
cowanej przez językoznawcę prof. Jānisa Priede. Prezentacja 
miała miejsce 27 marca w bibliotece uniwersyteckiej, była bar-
dzo uroczysta i nie zabrakło w niej akcentów artystycznych. 

Zebrał i opracował
o. Jan Ożóg SJ

Drodzy Przyjaciele z „Dworzaka”, do niedawna 
nie wyobrażałem sobie by Adwent mógł być 
przeżyty bez spotkań z Wami na naszych pięk-
nych roratach, a później przy herbacie, kanapce 
i krótkiej rozmowie w kawiarence. 

Zdawało mi się, że niemożliwym będzie 
opuszczenie pasterki na „Alei”, późniejszego 
dzielenia się op łatkiem na placu przed kościo-
łem, czy miłych spotkań, pełnych radości, w cza-
sie towarzyszenia przy odwiedzinach kolędo-
wych… Dziś, gdy nie jest to już moje „gdybanie”, 
ale rzeczywistość, chcę powiedzieć Wam, że ser-
cem wciąż czuję to dobro, którego u stóp Matki 
Bożej Pocieszenia od Was doświadczałem i za 
całe jego bogactwo dziękuję. 

Na czas świętowania narodzenia Boga, który 
JEST, przyjmijcie, Drodzy, moje życzenia. Niech 
Jezus, którego obecność w swoich sercach, jak 
ufam, ponownie w tym czasie odkryjemy, obda-
rzy Was swoim błogosławieństwem i łaskami. 

Z serca wszystkich Was pozdrawiam i za-
pewniam o pamięci w modlitwie. A skoro o niej 
mowa, to również i ja o nią proszę. Módlcie się 
za mnie, może szczególnie za przyczyną naszej 
Matki Pocieszenia. W tym czasie przez cały sty-
czeń będę odprawiał wraz z pięcioma współ-
braćmi Wielkie Rekolekcje, pamiętajcie o mnie, 
o nas! Serdecznie Was pozdrawiam

z modlitwą, AMDG +
nov. Jan Głąba SJ

Z JEZUICKIEGO PODWÓRK A

   SŁOWO OD NOWICJUSZA   
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SACRUM W SZTUCE

OPOWIEŚĆ IKONY
o narodzeniu Jezusa Chrystusa 
Barbara ĆWIK

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z obrazami stajenki, w której na sianku leży nowonarodzony 
Jezus, a nad nim pochylają się w cichej adoracji Maryja i Józef. Wokół zwierzęta i pasterze, a w górze 
gwiazda betlejemska i śpiewający Gloria in Excelsis Deo aniołowie. Miło, pogodnie, pięknie. Tak jest 
w kulturze zachodniej, natomiast na wschodzie, w prawosławiu, widzi się więcej. 

Do ludzi zawsze łatwiej przemawiał obraz, 
nie słowo. Słowo było czasem rozumiane 
na opak, natomiast obraz odwoływał się 
do tego co znane – ludzi, zdarzeń, krajo-
brazów. Łatwo było oddać na nim emocje: 
radość, trwogę, złość, smutek. W wiekach 
średnich, kiedy większość ludzi nie potra-
fiła czytać, przemawiano do wiernych 
właśnie obrazem.

Ikona jest dla wschodniego chrześci-
jaństwa tekstem liturgicznym, a także 

„obrazem tamtego świata”, dlatego nie 
mogła powstać bez wcześniejszego przy-
gotowania teologicznego malarza, ewen-
tualnie pod ścisłym nadzorem teologa. 
Ważne było również przygotowanie du-
chowe ikonografa (modlitwa, post).

Oprócz przedstawień Chrystusa, Mat-
ki Bożej, świętych, istnieją tzw. ikony 
świąteczne, opisujące główne wydarzenia 
Nowego Testamentu. Obecnie obowiązu-
jący w Cerkwi prawosławnej ikonograficz-
ny obraz Bożego Narodzenia ostatecznie 
wykształcił się w VI w. w Palestynie i przed-
stawia zwykle aż kilkanaście postaci. Po-
kazuje na jednym obrazie kilka zdarzeń, 
bardzo dokładnie przedstawiających ewan-
geliczną opowieść o Narodzeniu.

A zatem popatrzmy na ikonę Bożego 
Narodzenia i zobaczmy o czym opowiada. 

Zgodnie z tradycją wschodnią miej-
scem narodzin Zbawiciela jest grota, 
przedstawiona w centralnej części ikony. 
Przed nią leży Maryja na czerwonym po-

słaniu. Jej szaty są purpurowe. Czerwień 
to kolor krwi, symbolizujący także prze-
kazywanie życia, podkreśla fakt, że Ma-
ryja użyczyła ciała Jezusowi. Purpura z ko-
lei świadczy o godności Maryi, ponieważ 
jest barwą cesarską. Niektórzy w Jej sza-
tach dopatrują się brunatnej barwy po-
kory. Maryja jest odwrócona od Dzie-
ciątka, ma to ukazywać przepaść jaka 
dzieli Ją od nieogarnionego Boga. Na nie-
których ikonach Bogarodzica zwrócona 
jest ku Dziecięciu, zachowując w Swym 
sercu wszystko, co o Nim mówiono, lub 
też patrzy prosto przed siebie na świat ze-
wnętrzny. Liczne inne ikony ukazują jak 
spogląda na Józefa i poprzez to spojrze-
nie wyraża niejako współczucie dla jego 
stanu ducha.  

W samym centrum ikony znajduje się 
łono Maryi, ponieważ w Nim w chwili 
Zwiastowania Bóg stał się człowiekiem. 
Jeżeli przyjrzymy się położeniu Dzieciątka 
zauważymy, ze leży Ono nieco wyżej niż 
Maryja, bliżej sfery właściwej Bogu, bo 
jest Ono Synem Boga, który z Maryi wziął 
swoje ciało.

Dzieciątko, zawinięte w pieluszki po-
dobne do całunu, spoczywa w kamiennym 
żłóbku, przypominającym grób, umiesz-
czonym w grocie. Czerń groty symbolizu-
je śmierć, grzech, otchłań. W niej mistycz-
nie narodził się Chrystus, aby uwolnić 
Adama, a wraz z nim całą ludzkość. Jest to 
bardzo świadome nawiązanie autora do 

stwierdzenia, że narodziny Jezusa zapo-
wiadają Jego śmierć. To także obraz Boga 
jako Światłości, która zstępuje w ciemność 
świata, oczekującego na to światło.

Wół i osioł umieszczone są w tej sce-
nie ze względu na słowa proroka Izajasza: 
Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób 
swego właściciela (Iz 1,3). Wół to także 
zwierzę ofiarne, a osioł nasuwa skojarze-
nia z wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Wska-
zują one przede wszystkim na człowie-
czeństwo Chrystusa. Wśród Ojców Koś-
cioła pojawiają się także opinie, że wół, 
jako zwierzę czyste, symbolizuje Żydów, 
a osioł, jako zwierzę uważane za rytualnie 
nieczyste, oznacza pogan. Z Niebios na 
Dzieciątko i Maryję spływa promień za-
kończony gwiazdą w kręgu i rozdzielający 
się na trzy promienie, które symbolizują 
jedność Trójcy. 

Powyżej znajdują się aniołowie – ci znaj-
dujący się zwykle po lewej stronie ikony, 
zwracają się ku górze, do Źródła Światła, 
zaś aniołowie z prawej strony pochylają 
się ku pasterzowi, jako słudzy człowieczeń-
stwa. W ich pochyleniu wyraża się aniel-
ska opiekuńczość i bezustanne czuwanie 
anioła stróża

U góry, po lewej stronie widzimy 
trzech Mędrców podążających za gwiazdą. 
Symbolizują oni trzy okresy w życiu czło-
wieka. Ewangelia nie określa ich liczby, 
ale od XII w. przyjęło się uważać, iż było 
ich trzech, bowiem cyfra ta kojarzyła się 
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SACRUM W SZTUCE

z trzema okresami życia i dlatego zaczę-
to ich przedstawiać jako różniących się 
wiekiem (jeden jest młodzieńcem, drugi 
w wieku dojrzałym, trzeci starcem). Trzy 
były również złożone przez nich dary: zło-
to (symbol królewskiej godności Chry-
stusa), kadzidło (symbol Jego Boskości) 
i mirra (wskazująca na śmierć, którą miał 
ponieść dla zbawienia ludzkości). Trzej 
Mędrcy są też symboliczną zapowiedzią 
trzech niewiast niosących wonności. 
Mędrcy dzięki ludzkiej wiedzy dostrzegli 
gwiazdę i to doprowadza ich do Króla. 

Sceny umieszczone poniżej postaci 
Maryi pochodzą z apokryfów. Na dole, po 
prawej autor umieścił siedzącego na ka-
mieniu Józefa. Wyraźnie trzyma się on na 
uboczu, co wskazuje na fakt, że nie jest on 
ojcem Dzieciątka. Na jego twarzy maluje 
się głęboki niepokój, niedowierzanie, za-
uważa się wątpliwości, przygnębienie, lęk, 
a niekiedy nawet prawie rozpacz. Z głową 
opartą na dłoni rozmyśla o tajemnicy na-
rodzin z Dziewicy, nie mogąc do końca 
uwierzyć w to, co mu się przydarzyło. Tuż 
przed nim stoi zgarbiony, siwobrody, 
odziany w skóry, bosy starzec (na niektó-
rych kompozycjach ma rogi i ogon) z ki-
jem w dłoni. To zły duch próbujący zasiać 
w sercu Józefa wątpliwości. 

Na dole, po lewej widać kąpiel Dzieciąt-
ka, która jest zapowiedzią chrztu w Jorda-
nie, a także chrztu wszystkich ludzi. Dwie 
niewiasty przygotowują kąpiel Dzieciątka. 
Jedna przedstawiana jest w chwili, gdy na-
lewa z dzbana wodę, druga ręką sprawdza-
jąc jej ciepłotę. Motyw niewiast przygoto-
wujących kąpiel został zaczerpnięty z apo-
kryfów. Wskazuje on na człowieczeństwo 
Bożego Dzieciątka. Omywanie to symbol 
pokory Boga, który przyjmuje posługę ze 
strony ludzi i równa się z nimi w swej nie-
mocy. Kształt naczynia, w którym dokonu-
je się kąpiel kształtem przypomina kielich, 
co może stanowić nawiązanie do kielicha 
eucharystycznego. Powyżej, z prawej stro-
ny widać aniołów zwiastujących Dobrą 
Nowinę pasterzom. Pasterze są przepasani 

na znak gotowości do drogi. Tak jak Męd-
rców prowadzi ludzka wiedza, tak paste-
rzy prowadzi wiara i ufność. Jednocześnie 
symbolika związana z barankiem i paste-
rzem zwraca uwagę na Chrystusa. Tło zo-
stało wykonane ze złota, czyli koloru sym-
bolizującego światło oświecające świat 
swoim blaskiem, nieprzeniknionym dla 
ludzkiego poznania. 

Całościowa wymowa ikony ukazuje 
najgłębszy sens Narodzenia Jezusa. Chry-
stus jest wcielonym Bogiem, który prze-
mienia cały świat. Cała scena Narodzenia 
rozgrywa się w scenerii górskiej. Sprawia 
to wrażenie, że wszystko wkoło nie jest 
martwe, lecz pełne trwożnego i radosnego 
zarazem ruchu1. 
1   Opracowano na podstawie materiałów ze źródeł 
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ŚWIAT MODLITWY

Bóg jest jak muzyka, która cię zaprasza do tańca. Nigdy nie musisz – zawsze 
możesz. (…) Chrześcijaństwo bardzo wyraźnie mówi: szukaj Boga w sobie. On 
tam jest! ks. Józef Tischner

Wszyscy zostaliśmy stworzeni dla chwały 
Boga (Iz 43,7). Przyjęcie tej prostej, ale głę-
bokiej, praw dy niesie ze sobą duże zobowią-
zanie. Oto nasz Ojciec w niebie oczekuje od 
nas, swoich dzieci, że będziemy Go wychwa-
lać, bo taki jest sens naszego istnienia. Tę 
prawdę potwierdzają psalmy, które nawo-
łują całe stworzenie do wychwalania Pana: 

„Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!” 
(Ps 150,6). W dodatku podpowiadają jesz-
cze, jak to mamy robić: „Chwalcie Go 
dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cy-
trze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwal-
cie Go na strunach i flecie! Chwalcie Go na 
cymbałach dźwięcznych...” (Ps 150,3-5). 

Nasze uwielbienie ma więc być doko-
nywane z mocą i radością, na sposób halal, 
hebrajskiego słowa, które można prze-
tłumaczyć jako „jaśnieć, szczycić się, zro-
bić widowisko, zachowywać się hałaśliwie 
i głupkowato, szaleć z zachwytu, święto-
wać”. Halal jest zresztą rdzeniem słowa 
Alleluja, które znaczy „chwalmy Pana”. 
Dowodem na to, jak ważne jest wychwala-
nie Pana na sposób halal, jest występowa-
nie tego słowa w Biblii ok. 200 razy! To 
jest wyraźna podpowiedź, czego Pan od nas 
oczekuje! Tak właśnie tańczył Dawid przed 

Arką Przymierza radując się ze spotkania 
z Panem i to było miłe Bogu (2 Sm 6,14).

Oddawanie chwały halal wymaga za-
angażowania całej naszej istoty: duszy, du-
cha i ciała. A takie kryteria najlepiej speł-
nia taniec. Podczas tańca skaczemy, wiru-
jemy, klaszczemy, jesteśmy głośni, szaleni 
i pełni entuzjazmu. Zapominamy o sobie 
i swoich problemach, a powoli zaczynamy 
się koncentrować na Bogu, i tym samym 
otwierać nasz umysł i serce na działanie 
łaski. W atmosferze najwyższego uwielbie-
nia zbliżamy się do królestwa Ducha, w któ-
rego centrum króluje Bóg. I to doświad-
czenie – doświadczenie obecności Boga – 
przemienia radykalnie nasze życie. 

Pierwszą i bardzo wyraźną oznaką, że 
Ojciec ogarnia nas, swoje dzieci, troskli-
wym spojrzeniem, jest ogromna radość 
i poczucie beztroski dziecka, które wie, że 
jego kochający Ojciec jest potężny i zara-
dzi wszystkim problemom. Duch Święty, 
który jest Duchem radości, dołącza do nas 
i dopomaga nam w wielbieniu Pana. Wi-
dząc naszą gotowość i przyzwolenie na dal-
sze działanie, hojnie obdarza kolejnymi da-
rami: dotyka naszych serc, uwalnia, uzdra-
wia, pociesza, uzdatnia do dalszej walki... 

Nasz taneczny krąg nabiera nowego wy-
miaru – staje się braterską wspólnotą 
wpatrzoną w oblicze Ojca w Niebie, ubo-
gaconą, umocnioną i gotową na podjęcie 
trudów dnia codziennego.

Dla tych, którzy jeszcze mają wątpli-
wości, czy to rzeczywiście wypada tańczyć 
dla Pana, przytaczam wypowiedź papieża 
Franciszka.: „Wielu mówi: «O, to jest dla 
tych z Odnowy w Duchu Świętym, nie dla 
wszystkich chrześcijan!» Nie, modlitwa 
uwielbienia to modlitwa chrześcijańska 
dla nas wszystkich! (…) Jest to uznanie 
królowania Boga nad nami i nad całym 
stworzeniem, wyrażone tańcem, muzyką 
i śpiewem (…) jest także aktem sprawied-
liwości wobec Boga, który jest naszym 
wielkim Bogiem”.

Zależy Ci na nawiązaniu bliższej relacji z 
Panem Bogiem? Chcesz naprawdę poczuć 
się dzieckiem niebieskiego Ojca? Pragniesz 
doświadczyć obecności Ducha Świętego? 

Naucz się wielbić Pana całym sobą – 
duszą, duchem i ciałem, czyli tak jak On 
tego pragnie i od nas oczekuje. I nie ważne 
czy masz lat 5 czy 100. Uwielbienie tańcem 
jest dla każdego, również dla tych, którzy 
uważają, że tańczyć nie umieją. Może ono 
ubogacić Twoją modlitwę, zmienić Twoje 
myślenie i otworzyć Cię bardziej na dary 
Ojca. Przyjdź i z radością uwielbiaj naszego 
Ojca w niebie, by razem z psalmistą móc 
wyśpiewać: „Biadania moje zmieniłeś mi 
w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie 
radością, by moje serce nie milknąc, psalm 
Tobie śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię 
wysławiał na wieki” (Ps 30,11).

Okazja do tego istnieje od niespełna 
trzech lat, w salonie Domu Edyty Stein 
przy ulicy Nowowiejskiej 38 we Wrocła-
wiu. Raz w miesiącu, wieczorną porą roz-
brzmiewa muzyka, której towarzyszą sło-
wa psalmów. W domu Świętej gromadzą 
się osoby pragnące uwielbiać Boga nie tyl-
ko całą swoją duszą i gorącym sercem, ale 
również swoim ciałem. W czasie tej niezwy-
kłej godziny kierujemy wszystkie myśli do 
naszego Stwórcy – nie prosimy o nic, nie 
żalimy się, nawet nie dziękujemy – po 
prostu wielbimy naszego Ojca, radośnie 
poruszając się prostymi krokami tańca 
izraelskiego. 

Tańcząc z aniołami
O tym, jak niezwykłą moc ma modlitwa 
uwielbienia tańcem, najlepiej świadczą 
słowa osób, które tę właśnie formę wy-
brały na ogłaszanie Bożej chwały, niejed-
nokrotnie pośród różnych trudności.

Najbardziej zdziwiło mnie to, że po 
modlitwie tańcem wcale nie chciało mi się 
rozmawiać. Jedne z tańców były spokojne, 
inne skoczne, ale nie powodowały rozba-

UWIELBIENIE 
BRAMĄ DO RADOŚCI
 Hanna Łukaszewicz-Gulanowska
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... CHOĆBY INNI OD NAS NIE WYMAGALI

Zapraszamy! 
O terminach modlitwy uwielbienia

 tańcem informujemy 
na naszej stronie na fb: 

www.facebook.com/uwielbienietancem
 oraz na stronie Domu Edyty Stein: 

www.edytastein.org.pl
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wienia, które trzeba było potem na siłę wy-
ciszać. Wprost przeciwnie – przyniosły we-
wnętrzny spokój i łagodność. Anna

W czasie modlitwy tańcem doświad-
czam ogromnej wolności i radości. Czasem 
też innych uczuć... ale przede wszystkim 
tego, że Bóg jest!!! Odkrywam też własne 
piękno i to, że przed Nim nie muszę nikogo 
udawać. Ania

Codziennie towarzyszy mi wiele napięć, 
trudnych sytuacji, w których okazuję się sła-
ba, bezbronna, spięta. Mogę oczywiście za-
stanawiać się, jak to Bogu oddać, ale mogę 
również pozwolić sobie czuć. Wtedy docho-
dzi do głębokiego spotkania pomiędzy mną 
a mieszkającym we mnie Bogiem-Człowie-
kiem. Jestem przecież Jego ciałem, żywym 
członkiem Jego Kościoła. Taniec uwielbienia 
to dla mnie bardzo proste powierzanie się 
ze spontanicznością dziecka dobremu Ojcu, 
to uczenie się współpracy z łaską Bożą, to 
forma wyrażenia siebie w spotkaniu z Tym, 
który mnie stwarza i zbawia. Taki taniec jest 
modlitwą mojego ciała, które wiem, że jest 
tak samo ważne, jak mój rozum i psychika, 
i prosi, aby mogło uwielbiać, chwalić, ra-
dować się żyjącym w nim Bogiem. W tań-
cu  poruszam i jestem w Bogu. W tańcu 
dostrzegam wyraźniej, gdzie Bogu stawiam 
opór, gdzie nie daję się prowadzić, gdzie 
z Nim walczę, gdzie chcę po swojemu... To 
także miejsce wielu wzruszeń i oczyszczające-
go trudu, potu i doświadczania twórczego 
zmęczenia. Dobrze, że są tacy ludzie i ta-
kie miejsca, gdzie można tańcząc, modlić 
się wspólnie. Sabina

Często wymienianą trudnością na 
modlitwie są rozproszenia. Im bardziej 
koncentrujemy się na byciu skupionym, 
tym bardziej kręcimy się wokół siebie. W mo-
dlitwie tańcem ten problem odpada, bo 
w centrum modlitewnego kręgu jest Bóg. 
Ruch i gest zastępują wiele słów, a może 
nawet przemawiają głębiej niż słowa. 
Szczególnie, gdy do wyrażenia jest to, co 
trudne i bolesne. W tej modlitwie nawet 
pomylenie kroków pomaga – wyrywa ze 
skupienia na sobie, a kieruje ku Temu, z po-
wodu którego się spotykamy. Poza tym są 
osoby obok – wspólnota, która niesie dalej, 
nawet gdy my się potykamy. AK

To było już bardzo dawno temu. Ciężkie 
dni stanu wojennego. Byłam sama z malut-
ką córką w służbowym mieszkaniu w bu-
dynku biura, które od godziny 17 pustosza-
ło. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. 

Nie miałam we Wrocławiu nikogo; 
moja rodzina mieszkała na drugim końcu 
Polski. Oswajałam się z myślą spędzenia 
Świąt tylko we dwie. Pociechą było bliskie 
sąsiedztwo kościoła Dominikanów, gdzie 
mogłam pójść i pomodlić się. 

I zdarzył się cud, cud ludzkiej miłości 
– moja starsza koleżanka z pracy zaprosiła 
mnie do siebie na Wigilię, bo jak mówiła, 
nikt w tym dniu nie powinien być sam. 
I tak się stało – przejechałyśmy przez całe 
miasto na Podróżniczą, gdzie czekała na 
nas liczna rodzina ciepłych ludzi. Były 
łzy wzruszenia przy łamaniu się opłat-
kiem, były pyszne, choć postne potrawy, 
śpiewanie kolęd przy wysokiej do sufitu 
choince i prezenty. Nigdy w życiu nie 
spotkało mnie nic bardziej cudownego.
Nigdy tego z córką nie zapomnimy.

W tamtych czasach, kiedy dostepne 
były jedynie ocet, musztarda, a po podsta-
wowe artykuły spożywcze stało się w dłu-
gich kolejkach (jeżeli miało się szczęście 
można było dostać mięso na kartki, naj-
częściej kiepskiej jakości), święta wygląda-
ły zupełnie inaczej. Były bardzo skromne. 
Biegało się po mieście, żeby trafić na kar-
pia, który stał się synonimem polskiej wi-
gilii. Wtedy pomagały nam dary ludzi zza 
granicy. I nic się nie marnowało, a ludzie 
potrafili się dzielić.

Znowu mamy święta, czas, w którym 
robimy wszystko, żeby było najpiękniej, 
najsmaczniej, najwięcej... wszystkiego, a je-
dzenia w szczególności. Zgromadzonych 
wiktuaów nie przejemy, bo jest ich  po pro-
stu za dużo. Nawet jeśli część zamrozimy, 
to i tak dużo jedzenia się marnuje. To 
grzech, jak mawiała moja babcia i mama, 
jedzenia nie należy marnować.

Od kiedy nie cierpimy z niedoboru, 
może jedynie pieniędzy, możemy kupować 
co tylko nam się zamarzy, łatwo przycho-
dzi nam wyrzucanie jedzenia. Zapomina-
my, że są jeszcze ludzie wokół nas, dla któ-
rych święta nie są łatwe, bo nie mają za co 
ich urządzić, często chodzą głodni , żebrzą 
lub przeszukują śmietniki. Wiem, to pew-
nie grupa nieliczna, choć uważam, że i tak 
za duża. A przecież my możemy to zmienić, 
my czyli ja, ty, oni. Myślę o „społecznych 
lodówkach”, cudownej inicjatywie miesz-
kańców także i naszego miasta. Większość 
z nich to inicjatywa fundacji Weź Pomóż.pl, 
do której dołączają różne podmioty. Przed-
stawiciele fundacji do końca 2018 r. chcą, 
by we Wrocławiu było ich w sumie ponad 
20. Każdy z nas może zanieść do takiej lo-
dówki nie tylko to, co może się zmarnować, 
ale i to, czym po prostu chciałby się z kimś 
podzielić. Najbliższa jest blisko, bo przy 
Centrum Historii Zajezdnia.

Nie zapominajmy też o tych, których 
mamy niejednokrotnie tuż obok nas. Może 
sąsiedzi mają cięższy okres w swoim życiu 

– możemy zaprosić ich do swojego stołu, 
pomyślmy też o osobach samotnych, bo 
nikt w taki dzień nie powinien być sam.

Barbara Ćwik
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OKIEM FILOZOFA

Odpowiedź najpełniejszą i mocą wiary najpewniejszą na zadane 
w tytule pytanie odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. Miano-
wicie, dlatego dokonało się Wcielenie, „aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Tę odpowiedź 
biblijną można rozwinąć i zracjonalizować, dokonując krótkiej filo-
zoficzno-teologicznej analizy. Taka refleksja może sprowokować 
naszą wiarę do poszukiwań rozumu (jak chciał św. Anzelm), a w re-
zultacie lepszego jej ugruntowania. Może to także pomóc odzyskać 
naturalne zdziwienie, że Wszechpotężny Bóg, Pan, którego nie do-
tyka czas, zmiana, ani jakikolwiek brak, zniżył się do rangi swojego 
stworzenia, wszedł w świat przemijalny, pełen ludzkich niedoskona-
łości i grzechu, czyniąc to w dodatku nie „z przepychem mocarza, 
ale z pokorą dziecka” (Benedykt XVI).
Dlaczego Wcielenie było stosowne
Dociekliwi teolodzy zadawali sobie pytanie, czy stosowne było, 
żeby Bóg stał się człowiekiem? Wszak, czy wypada, żeby Stwór-
ca łączył się ze swoim stworzeniem? Żeby nieskończone łączyło 
się ze skończonym? Żeby Dobro Życia łączyło się ze złem śmier-
telności? Żeby Pan Wszechświata koncentrował się na drobiaz-
gach życia ludzkiego i zamykał się w takiej cielesnej okruszynce 
jak człowiek? Odpowiedź, jakiej należy w ślad za św. Tomaszem 
z Akwinu udzielić, brzmi: Wcielenie Boga było stosowne, albo-
wiem naturą Boga jest Dobro, a istotą Dobra jest właśnie udzie-
lanie się. Bóg nie tylko nie wzgardził słabością ludzką i nie ska-
zał człowieka na wiekuiste potępienie za jego grzechy, ale zstę-
pując na Ziemię, przyjął na siebie ludzką naturę, udzielając się 
człowiekowi w sposób najpełniejszy i niedościgniony. Jan Da-
masceńczyk zauważa nadto, że wcielenie było przejawem nie 
tylko dobroci, ale także sprawie dliwości (gdyż to właśnie czło-
wieka uczynił wybawicielem od tyranii zła i wyrwał go z niewo-
li bez użycia przemocy), mądrości (najlepsze rozwiązanie naj-
trudniejszej sprawy) oraz, paradoksalnie, Jego wszechmocy 
(gdyż nie ma nic większego nad to, że Bóg stał się człowiekiem). 
Oczywiście, fakt, że Bóg stał się człowiekiem nie zmienił jego 
Natury, ta pozostała niezmienna, a zmianie uległ jedynie sposób 
zjednoczenia z człowiekiem; ani nie wpłynął na Boskie rządy 
nad światem, gdyż Boga nie ograniczają ciasne granice material-
ne, i tak jak rozkaz człowieka może być wysłuchany jednocześ-
nie przez wielu ludzi, tak wiekuiste Słowo Boże może być wszę-
dzie obecne jednocześnie.
Dlaczego Wcielenie było konieczne
A czy wcielenie było konieczne dla zbawienia? Czy wszechpotęż-
ny Bóg nie mógł dokonać aktu naprawy rodzaju ludzkiego inny-
mi środkami? Pan Bóg, oczywiście, mógł to zrobić inaczej, prze-
cież dysponuje nieskończoną mocą, ale wybrał najadekwatniejszy 
sposób, taki, który uwzględniał specyfikę człowieka oraz dostoso-
wywał plan zbawienia do jego natury, wolności i potencjału. Po 
pierwsze, Bóg jako człowiek stał się namacalnym wzorem do na-
śladowania i widoczną „Drogą, Prawdą i Życiem”. Wyraziło się to 
w tym, że Chrystus swoim oddaniem Ojcu Niebieskiemu wiarę 
uczynił pewniejszą, swoim udziałem w ludzkiej naturze wzmoc-
nił nadzieję na miłość Boga do człowieka, a na końcu dając całego 
siebie w ofierze rozpalił miłość, wzywając do jej odwzajemnienia. 
Po drugie, poprzez połączenie natury Boskiej z ludzką w jednej 

Osobie podkreślił wielką godność ludzkiej natury, co z jednej 
strony skłania człowieka do większej czci dla własnego człowie-
czeństwa, a z drugiej nie pozwala już duchom nieczystym pysznie 
wynosić się ponad człowieka tylko z powodu swojej bezcielesności.
Dlaczego Wcielenie nie dokonało się wcześniej
Intrygujące jest także pytanie, dlaczego wcielenie nie dokonało się 
wcześniej, u kolebki rodzaju ludzkiego lub zaraz po upadku czło-
wieka. Gdyby wcześniej pojawiło się wcielone Słowo Boże, byłoby 
może mniej cierpienia i zła na świecie, a za to więcej zbawionych, 
którzy nie umarliby w grzechu bez poznania Boga? Otóż, trzeba 
mieć świadomość, że przyjście Jezusa na świat było obliczone na 
zaradzenie grzechowi. Lekarstwo nie jest potrzebne zdrowym, 
tylko chorym, dlatego mówi Pan: nie przyszedłem wzywać spra-
wiedliwych, ale grzesznych. Tak więc, przed upadkiem przyjście 
Jezusa byłoby bezcelowe. Natomiast zaraz po popełnieniu grze-
chu przez pierwszych ludzi przyjście nie wydałoby takich owo-
ców jak w późniejszym czasie, gdyż człowiek w swej zarozumiało-
ści w jeszcze mniejszym stopniu doceniłby ów wielki akt Bożej 
miłości. Bóg pozostawił na początku człowieka jego przyrodzo-
nym siłom i wolnej woli, aby ten sam mógł się przekonać o swojej 
słabości. Gdy obyczaje na świecie skarlały na tyle, że człowiek po-
grążał się w moralnej degrengoladzie, Pan Bóg dał mu Prawo. 
Gdy i to nie poskutkowało, zesłał swojego Syna, aby ten dokonał 
zbawienia i oczyścił cały ród ludzki z grzechu. Ten moment w hi-
storii nie był więc przypadkowy, zdarzył się wtedy, gdy człowiek 
stał się zdolny zrozumieć, że bez Boga świat nieuchronnie zamie-
nia się w ruinę, a życie w koszmar.

Krótko mówiąc: wcielenie Boga było stosowne, konieczne i do-
konało się we właściwym czasie. Było przejawem Mądrości, Dobroci 
i Ojcowskiej Opatrzności. 
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Dlaczego Słowo Boże 
ciałem się stało
Mariusz BODYNEK
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INICJATYWY PARAFIALNE

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Kana" w październiku tego roku 
rozpoczęła comiesięczne spotkania 
z udziałem w Mszy Świętej, z modli-
twą o uzdrowienia oraz konferencją 
lub świadectwem wiary.

11 października kościół dolny wypełnił się 
po brzegi, gdyż mieliśmy okazję usłyszeć hi-
storię nawrócenia naszego parafianina – 
Tomasza. Jego świadectwo ukazało się rów-
nież w „Gościu Niedzielnym”, w kwietnio-
wym numerze. Z kolei w listopadzie konfe-
rencję wygłosiła Maria Żyromska – liderka 
wspólnoty „Getsemani: Nowe życie w Du-
chu Świętym”. 13 grudnia gościliśmy ks. Sła-
womira Kostrzewę z Poznania (duszpaste-
rza akademickiego, współpracującego z Ru-
chem Czystych Serc, zajmującego się prob-
lematyką wpływu mass-mediów na ducho-
wość dzieci i młodzieży), który wygłosił 
konferencję „Działać w Duchu Świętym jak 
Maryja”. Następnie poprowadził modlitwę 
uzdrowienia przed Najświętszym Sakra-
mentem. Zgodnie z zamysłem naszej 
wspólnoty po każdym wystąpieniu odbywa 
się uwielbienie i modlitwa wstawiennicza.

Dotychczas odbyły się tylko trzy msze 
z modlitwą o uzdrowienie, ale już widzimy, 
jak ogromne przynoszą owoce. Przyjeżdżają 
do naszej parafii osoby z różnych części 
Wrocławia, co tylko pokazuje, jak ludzie 
pragną spotkania z żywym Bogiem oraz jak 
bardzo potrzebują uzdrowienia wewnętrz-
nego i fizycznego. Przy tej okazji wyrażamy 
ogromną wdzięczność wspólnocie „Mi-
riam” z Mrozowa, która pełni posługę na 
każdej Mszy Świętej.

W nowym roku 2019 będziemy konty-
nuować nasze dzieło. Mamy już ustalony 
harmonogram naszych spotkań na najbliż-
sze kilka miesięcy:

   10 stycznia konferencja ks. Jana 
Kruczyńskiego – dyrektora Cen-
trum Nowej Ewangelizacji 

   14 lutego konferencja ks. Marka 
Mekwińskiego – opiekuna ducho-
wego wspólnoty „Agalliasis”

   14 marca konferencja proboszcza 
o. Jacka Maciaszka

   11 kwietnia odbędzie się wspólnoto-
we nabożeństwo pokutne

   9 maja konferencja ks. Przemysława 
Szewczyka z Łodzi.

O kolejnych wydarzeniach będziemy 
informować na bieżąco, także na naszych 
spotkaniach w kawiarence parafialnej, któ-
re odbywają się o godz. 18.00 po Mszy św., 
we wszystkie, z wyjątkiem drugiego, czwar-
tki miesiąca. W drugie czwartki miesią-
ca uczestniczymy bowiem w Mszach św. 
z modlitwą wstawienniczą i uwielbieniem. 
Wtedy w centrum naszego spotkania sta-
wiamy Pana Jezusa w Eucharystii, która 
jest najcenniejsza oraz ma największą moc 
uzdrawiania i uwalniania. I za ten Dar po 
każdej z tych mszy i konferencji chcemy 
uwielbiać Pana Boga, śpiewając i podno-
sząc w górę ręce ku Najwyższemu Bogu!
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NASZE ZDROWIE

RUBRYKA DOBRYCH WIADOMOŚCI

PALEC BOŻY
Życie jest pełne nieprzewidzianych zwrotów akcji, które mimo 
nierokującego dobrze początku, znajdują swój szczęśliwy finał. 
Lepiej być optymistą.

Doktor ZBIGNIEW

Film z roku 2016 pt. „The Miracles from 
Heaven” (Cuda z nieba) przedstawia praw-
dziwą historię, która zdarzyła się w Teksa-
sie w 2011 r. 9-letnia dziewczynka Annabel 
Beam chorowała przewlekle na bolesną 
chorobę brzucha – mimo wysiłków lekarzy 
nie udało się postawić rozpoznania. Nie 
pomagały modlitwy pobożnej rodziny. Los 
dziewczynki wydawał się przesądzony. Pew-
nego dnia Annabel wdrapała się dla zaba-
wy na stare, wysokie drzewo. Nagle konar, 
na którym siedziała, złamał się i dziew-
czynka spadła ze znacznej wysokości, oko-
ło 9 metrów. Znaleziono ją nieprzytomną, 
pozostawała w śpiączce pourazowej, a kie-
dy oprzytomniała, okazało się szczęśliwie, 
że nie ma żadnych złamań, ani w ogóle 
żadnych następstw tego wypadku. Już to 
było nadzwyczajne, ale najbardziej fascy-
nujące było opowiadanie Annabel, która 
mówiła, że po upadku znalazła się w prze-
pięknym ogrodzie, po którym oprowadzał 
ją Jezus, a ona miała poczucie niezmąco-
nego szczęścia i bezpieczeństwa. Po tych 
przeżyciach powróciła do pełnego zdrowia. 
Trudno było uwierzyć w jej opowiadanie, 
uzdrowienie nastąpiło, ale cud nie został 
uznany. Film można obecnie obejrzeć w 
Internecie.

W 2009 r. nakładem Oxford University 
Press opublikowano książkę pt. „Medical 
Miracles – Doctors, Saints, and Healing in 

the Modern World” (Cuda medyczne – 
Doktorzy, Święci i uzdrowienia w nowo-
czesnym świecie) autorstwa Jacalyn Duffin. 
Autorka to nie byle kto – jest hematolo-
giem, profesorem medycyny i kierowni-
kiem Katedry Historii Medycyny Queen’s 
University, Ontario (Kanada), członkiem 
the Canadian Science Society. Za zgodą 
Watykanu przestudiowała złożone w taj-
nych archiwach historie ponad 1400 cu-
dów z 229 różnych kanonizacji lub beatyfi-
kacji z okresu 1558–1999. Tym sposobem 
autorka zbadała nieomal połowę wszyst-
kich dokumentów kanonizacyjnych zacho-
wanych w Archivio Segreto Vaticano, któ-
re dotyczyły osób wyniesionych na ołtarze, 
żyjących na przestrzeni 1000 lat, w okresie 
1272–1995. Większość cudów polegała na 
cudownych uzdrowieniach, dlatego była 
zawsze poświadczana przez ówczesnych le-
karzy. Medycyna bowiem od zawsze współ-
pracowała z teologią i odgrywała istotną 
rolę w procesie uznawania cudu. Jednak 
czynnikiem kluczowym w podjęciu decy-
zji o kanonizacji było i pozostaje do dziś 
odwołanie się do Boga i Świętych jako do  
źródła łaski.

Z relacji pani Duffin wynika, że 26,6% 
przypadków uzdrowień dotyczyło dzieci. 
14-latek Domenico Savio (1842–1857) 
został kanonizowany w 1954 r. za sprawą 
7-letniego chłopca, który w 1927 r. został 

uznany przez lekarza za zmarłego na tyfus. 
Lekarz wystawił świadectwo zgonu, ale ten 
został przywrócony do życia przez mod-
litwę do przyszłego św. Dominika. W póź-
niejszym przewodzie kanonizacyjnym 
w 1931 r. zeznawała matka chłopca i le-
karz. Dominik, obok niedawno kanonizo-
wanych Franciszka i Hiacynty Marto 
(2017) z Fatimy, jest najmłodszym świę-
tym w Kościele Katolickim.

Czasami cud uzdrowienia następuje 
po długim okresie modlitw. W 1785 r. 
czteroletnie dziecko drukarza rzymskiego 
chorowało na ropne zapalenie stawu kola-
nowego. Z przetoki wylewała się ropa, 
dziecko nie mogło chodzić. Minął rok, 
a choroba nadal rozwijała się. Bezradny le-
karz zalecił, aby się modlić o uzdrowienie. 
Ojcu doradzono modlitwę do św. Lorenzo 
(Wawrzyńca) de Brindisi (1559–1619) w ka-
plicy oo. Kapucynów w Rzymie. W następ-
stwie modlitw istotnie dokonało się całko-
wite uzdrowienie dziecka, które zostało 
uznane jako cud. Choroba nie pozostawi-
ła śladu. 

Co ciekawe, w materiałach wspomnia-
na Autorka znalazła 32 opisy ożywienia 
ludzi uznanych za zmarłych, w tym 6 za 
wstawiennictwem modlitewnym św. Diego 
d’Alcala (1400–1456). W znacznej więk-
szości były to dzieci, głównie noworodki. 
Ożywienia te uznawano za przypadki 
zmartwychwstania i odgrywały rolę do-
wodu w procesach kanonizacyjnych do 
XIX w. Obecnie w tych przypadkach le-
piej nie używać określenia „zmartwych-
wstanie”, ponieważ poza zewnętrznym 
wyglądem rzekomo zmarłych oraz bada-
nia tętna i oddechu nie było w tamtych 
czasach innych czynności weryfikujących 
stan badanego. W XX w. zdefiniowano 
bardzo dokładnie stan śmierci klinicznej, 
możliwość resuscytacji i reanimacji przy 
użyciu w odpowiednich okolicznościach 
współczesnych metod i aparatury. Leka-
rze w wielu przypadkach obawiają się wy-
stawiania aktów zgonu bez dowodu z ba-
dań aparaturowych, ponieważ zdarzały się 
przypadki dramatycznych omyłek, szcze-
gólnie w odniesieniu do noworodków. 
Noworodki są bowiem bardzo odporne 
na brak tlenu i na zatrzymanie krążenia 
i oddechu, szczególnie przy wychłodzeniu 
i obniżonej temperaturze ciała (hipoter-
mii) mogą przeżyć wiele godzin w stanie 
pozornej śmierci.

W 1678 r. pewien lekarz był przypad-
kowym świadkiem gwałtownej śmierci 
3-letniego chłopczyka – był bez oznak ży-
cia, miał siniec na głowie i przemieszcze-
nie karku. Lekarz uznał, że dziecko jest 
martwe. Jakież było jego zdumienie, gdy 
następnego dnia zamierzając uczestni-
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ROZMAITOŚCI

czyć w pogrzebie chłopca, zobaczył w koś-
ciele tego malca uroczyście niosącego 
świecę przed wizerunkiem św. Andrzeja 
Avellino (1521–1608) w asyście uradowa-
nych kobiet (Andrzej Avellino zos tał ka-
nonizowany w roku 1712 i obwołany pa-
tronem nagłej śmierci).

Pani prof. Jacalin Duffin wyznała, że 
po przestudiowaniu archiwów kanoniza-
cyjnych utwierdziła się w wierze w cuda. 
Nie zawsze jednak w życiu codziennym 
możemy mieć pewność, że oto zetknęli-
śmy się z cudownym zdarzeniem. Choć 
jesteśmy świadkami wielu niezwykłych 
pozytywnych zdarzeń, nie wszystkie są 
nazwane cudami, uważa się je raczej za 
szczęśliwe przypadki, którym nie przypi-
suje się nadprzyrodzonego charakteru. 
Wśród nich są jednak także te wymodlone, 
które nasuwają myśl o cudzie. Niewyklu-
czone, że przypadki cudów zdarzają się co-
dziennie, ale nie są zarejestrowane, ani 
potwierdzone medycznie. To sztuka, aby 
właśnie w nich dojrzeć Palec Boży. 

15 listopada, po dłuższej przerwie, spotkała 
się Rada Parafialna. Ojciec Proboszcz opo-
wiedział o tym, co działo się w ostatnich 
miesiącach w naszej parafii. A więc m.in. że 
był benefis pana Andrzeja Garbarka, że od-
była się pielgrzymka do Kalisza, że w paź-
dzierniku rozpoczął się nowy sezon spot-
kań seniorów, tym razem pod opieką mło-
dego małżeństwa z kościoła przy ul. Stysia. 
I że, niestety, chór „Vox Clemens” zakoń-
czył działalność pod dyrekcją prof. Łykow-
skiego. Jest jednak nadzieja, że to nie ko-
niec chóru, gdyż pewna młoda pani podjęła 
się prowadzenia grupy śpiewaków, dlatego 
warto się modlić, aby dzieło to, w nowej od-
słonie, było kontynuowane.

Miło było usłyszeć, że dom zakonny 
nareszcie poddany został „zabiegom este-
tycznym”. Mniej spostrzegawczym warto 
zwrócić uwagę, że w kościele jest 10 no-
wych ławek (koszt 1 sztuki to 3000 zł). 
Świątynia wciąż nam pięknieje, lecz prac, 
jak w każdym domu, nie brakuje. Czułej 
troski wciąż oczekują między innymi pio-
runochrony i rynny. 

Oczywiście, jak na Radę Parafialną przy-
stało, rozmawialiśmy także o sprawach bar-
dziej duchowych. Dzięki inicjatywie „z ze-

wnątrz” odprawiane są specjalne Msze św. 
dla kobiet, po których panie spotykają się 
w parafialnej kawiarence. Przedstawiciel-
ka Odnowy w Duchu Świętym wspomnia-
ła natomiast o mszach z modlitwą o uzdro-
wienie, sprawowanych w dolnym kościele, 
w drugie czwartki miesiąca, o godz. 17.30. 
Dyskusją Rada sięgnęła aż czerwcowej 
uroczystości Zesłania Ducha Świętego, na 
którą to padła propozycja przeniesienia, 
odprawianego w naszym kościele od pew-
nego czasu, nabożeństwa Drogi Światła. 
Postulowany i dyskutowany był też po-
mysł drukowania niedzielnych czytań (dla 
lepszego ich rozważenia) oraz potrzeby 
wprowadzenia dodatkowej mszy dla ro-
dziców z małymi dziećmi.

Ponieważ w tym roku ponownie za-
sygnalizowano problem „braków kadro-
wych” w niektórych wspólnotach parafial-
nych, przygotowujących pororatnie śnia-
dania, aby nie zaprzepaścić wieloletniej 
dobrej tradycji, postanowiliśmy rozpocząć 
nową inicjatywę, pod umownym hasłem 

„kanapka dla przyjaciela”. Jej owoce mogli 
oglądać ci, którzy w grudniowe poranki 
zagościli w kawiarence. Zofia NowickaW listopadowym numerze „Głosu Pocie-

szenia” pisaliśmy o zakończeniu działal-
ności przez chór „Vox Clemens”. W nie-
dzielę 9 grudnia odbyło się pożegnanie 
dotychczasowego dyrygenta profesora 
Piotra Łykowskiego. Jednak dzięki uporo-
wi wielu „voxclemensowiczów”, którzy 
nie chcieli pogodzić się z rozstaniem z mu-
zyką,  formacja ta ma szansę przetrwać. 

Jak podają nieoficjalne źródła parafial-
ne, w nieco zmienionym składzie, pod ba-
tutą nowej pani dyrygent pojawić mają się 
po świętach z koncertem kolęd. Trzyma-
my kciuki i polecamy opiece św. Cecylii.

 IK

6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pań-
skiego (Trzech Króli), zapraszamy, jak co 
roku, na koncert kolęd w wykonaniu „Cle-
mensianum”.

Występ rozpocznie się ok. godz. 21.15, 
jednak zachęcamy do przyjścia do kościoła 
już wcześniej, na Dwudziestkę, czyli Mszę 
Świętą o godzinie 20.00, na której również 
zagramy. 

Tym razem chcemy naszych słuchaczy 
zabrać w podróż przez kolejne epoki muzy-
czne, abyśmy mogli zobaczyć, jak zmienia-
ła się kolęda przez wieki. Ewa Januszewska

 Z RADY PARAFIALNEJ 

Dobre wieści
dla parafialnych 

melomanów

CLEMENSIANUM
zaprasza
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BOŻE  N A RODZENIE
na obczyźnie

W tym roku, w setną rocznicę powstania 
II RP, media skupiają naszą uwagę wokół 
listopadowych wydarzeń 1918 roku. Za-
pewne Wigilia i Boże Narodzenie tego 
roku w polskich rodzinach były radośnie 
świętowane, choć wielu opłakiwało 
swych bliskich, którzy polegli na fron-
tach, walcząc w szeregach obcych armii. 
Poległo około dwóch tysięcy samych le-
gionistów. Naszej uwadze umknęła jakoś 
setna rocznica wybuchu „wielkiej woj-
ny”, jak ją nazywali nasi ojcowie. Warto 
na chwilę powrócić do letnich dni 1914 r., 
kiedy rozpoczęta wojna, dawała nadzieję Pol-
kom na wyzwolenie się z niewoli zaborów. 

Jako pierwsi skutki tej wojny odczuli 
Polacy mieszkający w Galicji. 28 sierpnia 
wojska rosyjskie nadciągały od Rohatyna 
w stronę Brzeżan. Ludność polska w pani-
ce zaczęła opuszczać zamieszkiwane tere-
ny, uciekając w stronę granicy węgierskiej. 
Wśród uciekinierów była rodzina Wit-
kowskich z Anielówki. Jan Witkowski na 
wielkim wozie umieścił swoją ciężarną 
żonę i ośmioro dzieci. Ruszyli przed siebie. 
Jakie były losy tej rodziny przedzierającej 
się wąskimi, stromymi drogami przez 
Karpaty dowiadujemy się z pamiętnika 
najstarszej, 18-letniej, córki Stanisławy. 
Rodzina Witkowskich szczęśliwie przedo-
stała się do Węgier, choć urodzone w dro-

dze niemowlę zostało pochowane u pod-
nóża węgierskich Karpat. 

Na węgierskiej ziemi
Nasza rodzina zamierzała zatrzymać się 
na Święta B.N. w jakiejś węgierskiej wsi – 
zapisała w „Pamiętniku” Stanisława Wit-
kowska – ale z Ungrarza co bogatsi już wy-
jeżdżali. Myśmy o dalszej drodze nie my-
śleli, bo dzieci leżały ciężko chore na dur, 
a przy tym mrozy okropne. Poleciliśmy się 
więc Bogu, czekaliśmy co będzie dalej. Wi-
lia na tułaczce będzie smutna – pomyśla-
łam – opłatka nie było, ryb także nie; więc 
usmażyliśmy jaj i do tego po szklance her-
baty i… skończona wigilijna wieczerza. 
Siedzimy milcząco przy stole, każdy zajęty 
swoimi myślami; każdy był duszą w oj-
czyźnie tj. utęsknionej, a tak nieszczęśliwej 

– zlanej krwią, mogiłami zasianej, deptanej 
stopą dzikiego najeźdźcy… Czy na drugi 
rok będziemy to Święto obchodzić w Wol-
nej…? – trwożne nasuwały się pytania. 

A tu za oknami słychać dziecięcy głosik, 
a zaraz potem kilka głosów na raz:

Weseło nowina, rodit Diwa syna.
W Betleunie porodyła Maryja jedyna…

Była to kolęda słoweńskich dzieci o me-
lodii tęsknej i rzewnej. Potem było kilka 
kolęd węgierskich śpiewanych w żywym 
tempie, melodycznie, do naszych podob-

nych. Poweselało w naszej chacie. W duszy 
osiadł spokój błogi i ufność w opiekę Boską 
i miłosierdzie…

W tydzień potem (…) żegnaliśmy wi-
nem (które przysłał poczmistrz Drawecki, 
i śpiewem wesołym, gdyż dzieci były już 
zdrowe) Stary Rok:

O dalszych losach rodziny Witkow-
skich dowiadujemy się nie tylko z Pamięt-
nika córki Stanisławy lecz także z zapisa-
nych wspomnień jej siostrzenicy – Aliny 
Sobczak – wnuczki Jana Witkowskiego.

Dziadkowie po licznych tarapatach 
z władzami Węgier i Austrii dotarli do 
obozu dla Polaków (nad granicą austria-
cko-słoweńską) w powiatowym miastecz-
ku – Leibnitz (niegdyś słowiańska nazwa 

– Libnica), a po wielkiej wojnie powrócili 
do Anielówki. Majątek swój zastali znisz-
czony, więc zastanawiali się, czy nie prze-
nieść się do Wielkopolski. Pierwsza udała 
się do Poznania najstarsza córka, ciocia 
Stanisława, a potem ściągnęła siostrę Ja-
dwigę – moją mamę. Po skończeniu na-
uczycielskiego seminarium obie były na-
uczycielkami w wielkopolskich wsiach. 
Mama wyszła za mąż za kierownika 
szkoły wiejskiej Andrzeja Sobczaka. Przy-
szłam na świat jako trzecie dziecko. Gdy 
wybuchła druga wojna światowa, ojciec 
został powołany do wojska, a mama 

Aleksandra Hołubecka-Zielnica



 grudzień 2018 •  GŁOS POCIESZENIA • 17

WĘDRÓWKI HISTORYCZNE – kartki z pamiętnika

chciała ze mną (dwa i pół roku miałam) 
jechać do Krakowa, bo tam u rodziny byli 
moi dwaj starsi bracia. Dojechałyśmy tyl-
ko do Kępna, gdyż władze miasta na-
uczycielskie rodziny, dla naszego bezpie-
czeństwa, wywiozły na Wołyń, do Pocza-
jowa. Tam zajął się nami polski proboszcz. 
Jeszcze jesienią 1939 roku, część wywie-
zionych rodzin powracała już do Warthe-
gau (niemiecka nazwa Wielkopolski) lub 
Generalnej Guberni. Mama rozchorowa-
ła się i zostałyśmy na probostwie. W 
czerwcu 1940 r. Sowieci wywieźli nas do 
Kazachstanu.

W syberyjskiej tajdze
Tam, na Syberii – opowiada wnuczka 
Alina Sobczak – szczególnie zapamięta-
łam pierwsze Święta Bożego Narodzenia 
1940 r. W tajdze było mnóstwo iglastych 
drzewek. Jedno z nich Polki przybrały 
różańcami, medalikami na łańcuszkach, 
świętymi obrazkami, jako prezent dla 
nas dzieci – świąteczną choinkę. W wigi-
lijną noc, nasza grupka Polaków udała 
się do tajgi pod choinkę-niespodziankę, 
która od światła księżyca i płonącego og-
niska skrzyła się cudownym światłem. 
Magiczna choinka, przyprószona śnie-
giem, wyglądała przepięknie. Nie mogli-
śmy od niej oderwać oczu. Dzieląc się 
przyniesionym ze sobą chlebem, składa-
liśmy sobie nawzajem życzenia. Wielu 
płakało, myśląc o swych najbliższych, 
nie wiedząc nawet, czy żyją. Tego wie-
czoru w syberyjskiej tajdze echem niosły 
się, śpiewane z całej duszy, polskie kolę-
dy. Choć pod choinką w tajdze nie było 
prezentów, to przez krótki czas byliśmy 
szczęśliwi, zapominając o naszym cięż-
kim losie wygnańców. Nie mogłam się 
doczekać, kiedy znów pójdziemy do cho-
inki. Niestety, gdy następnego dnia uda-
liśmy się do tajgi, po naszej choince zo-
stał tylko pień. Przeżyłam wielki zawód. 
Zaczęłam płakać, że nie jest tak pięknie 
jak wczoraj. Wszyscy smutni powrócili-
śmy do obozu. Gdy nie mogłam przestać 
płakać za utraconą choinką, mama za-
recytowała mi wiersz poetki Anny Ru-
dawcowej z Grodna:

To wszystko nic…
 To wszystko nic maleńka, ronić łzy… - nie 
warto.
Czas pędzi, leci na przód, mija coraz prędzej,
A nasze biedne życie historyczną kartą
Zapisze się na zawsze w wielkiej świata 
księdze (…)

Po latach mama zapisała mi ten 
wiersz w całości i wręczyła mi jako pre-
zent pod choinkę już w kraju. Ale nim do-
tarliśmy do Polski, po drodze był jeszcze 
Liban i obóz koło Rzymu w Cinecitta.

Jasełka w Cinecitta
W listopadzie 1945 r. przyjechaliśmy do 
Libanu. Po drodze zatrzymaliśmy się w obo-
zie w Ahwazie przed Kairem. Dotarła 
nas tam pięciotysięczna grupa Polaków. 
Wszyscy zostali rozmieszczeni w osied-
lach koło Bejrutu. Ja byłam w Ażeltunie, 
Gaizirze i Babdunie. Najdłużej mieszka-
łam nad Morzem Śródziemnym, w Zuku 
Michael (Zouk Michael). Latem 1946 r. 
przystąpiłam tam do Pierwszej Komunii 
Świętej, a Święta Bożego Narodzenia, z po-
wodu szalejących sztormów na Morzu 
Śródziemnym, spędziliśmy w miasteczku 
filmowym – Cinecitta (koło Rzymu). Był 
to zbiorczy obóz dla polskich dzieci po-
wracających (z całego Bliskiego i Dalekie-
go Wschodu, a także z Afryki) z wygnania 
do Ojczyzny. Z pobytu w Cinecitta najle-
piej zapamiętałam wystawione tam bożo-
narodzeniowe jasełka, których autorem 
i reżyserem był pan Wacław Pietrzykow-
ski. Ponieważ w obozie tym działało już 
wielu komunistycznych kierowników, 
więc część wychowawców obawiała się 
przyprowadzić swych podopiecznych na 
nasze jasełka. Ci, co przyszli nie żałowali, 
a brawom nie było końca. Jasełka wysta-
wiliśmy w największej sali baraku, przy 
choince ozdobionej pracami dzieci. Boha-
terowie jasełek reprezentowali wszystkie 
regiony Polski z uwzględnieniem gwary. 
Zapamiętałam tylko występ Górala i Ku-
jawiaczka, a sama byłam aniołkiem...
Góral śpiewał:

Góral jestem spod Tatr, latam szybko 
jak wiatr,
Szybko biegam do ciebie, by ci złożyć 
w ofierze
Dwie owiecki Mesyjoszu, składam 
u stóp Twych
By ci wiernie tak służyły jak u panów 
mych 
I mieseczek z pieniążkami, byś nie 
cierpiał żadnej nędzy
Między ludziami.

A Kujawiak:  
Jestem Kujawiaczek, nazywam się 
Raczek
Z Podkowa pochodzę, stamtąd się 
wywodzę
W dyrdy leciałem, bo się bojałem,
Żeby choć zdążyć pokłon Ci złożyć. 
Przyniosłem Ci w ofierze 
płócieneczko w dobrej mierze,
Mliko słodkie wprost od krowy
 i skrzypeczki do zobowy. 
Przyjmij, przyjmij z serca mego, do 
użytku weź je swego
Niechoj służą Ci na zdrowie 
i Bortłomij tyż to powi…

Aniołek: 
A może byśmy Jezuska umieścili 
w ogrodzie złocistym 
W pałacyku anielskim, tam tak ślicznie: 
fontanny tam biją, 
Kwiatki tam kwitną, ptaszynki tam 

ślicznie śpiewają. 
Umieścimy Jezuska tam, tam będzie 
najlepiej…

Żona pana Wacława była Matką Bożą 
i pięknie śpiewała kolędę „Lulajże, Jezu-
niu”. A potem były recytacje wierszy, pełne 
tęsknoty za Ojczyzną, opisujące jej piękno 
krajobrazów, jakże innych od stepów i pu-
styń, przez które prowadził nas los tułaczy. 
Na tułaczce z powodu drugiej wojny 
przeżyłam sześć lat, mama moja aż lat 
dziesięć, gdyż cztery lata tułaczki wcześ-
niej w czasie pierwszej wojny, co opisała 
w swoim „Pamiętniku” ciocia Stasia. Ale 
to wszystko było niczym – wspominała 
mama – w zestawieniu z trzema latami 
straszliwego głodu i katorżniczej pracy 
w kazachstańskich kołchozach.

Na przymusowych robotach
Wigilię w obozie pracy wspomina Leon 
Balcer, powstaniec warszawski przywie-
ziony do Niemiec k. Sycowa w sierpniu 
1944 r. wraz z dwustuosobową grupą, 
którą ulokowano w stodole folwarku Ma-
liszów. Mężczyźni ci zostali zatrudnieni 
przy kopaniu rowów w ramach „Opera-
cji Bartold”, a autor wspomnień z czasem 
został drwalem i tak zapamiętał ten wy-
jątkowy wieczór:

Wigilia Bożego Narodzenia w 1944 r. 
była dla nas bardzo przykra. Niejeden 
gorzko płakał. Pozwolono nam ściąć 
małą choinkę, którą ubraliśmy kolorowy-
mi papierkami, i stała na sole. Wieczo-
rem śpiewaliśmy kolędy. Każdy był my-
ślami ze swoją rodziną.

I jeszcze parę wrażeń Heleny Lewan-
dowskiej (Howis), która ostatni rok woj-
ny pracowała w folwarku w Rakowie za 
Oleśnicą:

Koło Bykowa byli jeńcy francuscy. 
Przyszli do nas na Wigilię z życzeniami. 
Przynieśli nam pierniki, chleb i kilka pu-
szek śledzi, którymi dzieliliśmy się równo. 
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodze-
nia zawieźli nas do ewangelickiego koś-
cioła na nabożeństwo. W Nowy Rok też 
nas odwiedzili Francuzi. Trochę dogady-
waliśmy się po niemiecku i trochę na 
migi. Wszyscy życzyliśmy sobie zakoń-
czenia wojny i powrotu do domów.1


1 Losy wybranych polskich rodzin 
przybliżyła czytelnikom Aleksandra 
Hołubecka-Zielnica – badaczka pogranicza 
śląsko-wielkopolskiego, rejestrująca od 
kilkunastu lat ludzkie losy w czasie wojny 
i ich zmagania z aparatem bezpieczeństwa 
w czasach stalinizmu. Wyniki tych badań 
są zawarte w publikacji tejże autorki oraz 
Krzysztofa Zielnicy: „Był taki czas. Pogran-
icze polsko-niemieckie (Syców – Kępno 

– Ostrzeszów). Wspomnienia i relacje z lat 
1918-1958”, Syców – Wrocław 2018.
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Głos Pocieszenia: 
12 lat temu mówił Ksiądz m.in. o tym, że 
u jezuitów czuje się jak u siebie w domu. 
Zagląda Ksiądz jeszcze do naszej parafii?
Ks. Krzysztof Wojtkowiak: 
Tak, w miarę możliwości. Odległość 

nie bardzo sprzyja częstym odwiedzinom, 
a i codzienne obowiązki też ograniczają. 
Ale wieczorkiem... Znam tu jeszcze bliżej 
niektórych ojców i do parafii od czasu do 
czasu wpadam na rozmowę...

Co Ksiądz teraz może powiedzieć  
o swoich pierwotnych wizjach kapłań-
stwa z początków i z końca formacji 
seminaryjnej?
Z czasem przychodzi doświadczenie, 

refleksja bieżąca, wnioski. Mam dużo 
większe doświadczenie w pracy z grupa-
mi, z ludźmi... Myślę, że moja wizja ka-
płaństwa nie uległa specjalnemu prze-
kształceniu, ale z doświadczenia wynika 
głębsze spojrzenie na rzeczywistość.

A propos grup parafialnych. Jest Ksiądz 
mocniej związany z Odnową w Duchu 
Świętym, skąd się to wzięło?
Jeszcze na Grabiszyńskiej, w parafii św. 

Elżbiety, byłem opiekunem Odnowy 
przez 5 lat, tam oni już byli wcześniej. 
A później na Psim Polu powstała grupa 
Odnowy – byłem jej założycielem i opie-
kunem. Duchowość tej grupy jest mi bli-
ska – jest tam i modlitwa, i formacja dla 
tych, którzy chcą czegoś więcej, i ma ona 
w sobie element rozwojowy, z którego 
można dużo skorzystać, jeśli ktoś chce.

W odnowie charyzmatycznej kiedyś 
mocno kładło się nacisk na elementy 
przeżyciowe...
Teraz raczej już nie. Jest element mod-

litwy, uwielbienia, śpiewu, ale też konfe-
rencje formacyjne, praca w małych gru-
pach, zachęta, żeby czytać i rozważać Sło-
wo Boże i duchowe lektury. Jest położo-
ny akcent na świadome i dojrzałe podej-
ście do wiary.

Jakie było główne przesłanie naszych 
rekolekcji adwentowych?

Krok bliżej 
Pana Boga
W dniach 8–12 grudnia parafialne rekolekcje adwentowe przy al. Pracy 
głosił, pochodzący z naszej parafii, ks. Krzysztof Wojtkowiak, obecnie 
wikary w parafii św. Franciszka z Asyżu. W 2006 r., przed jego święceniami 
kapłańskimi, zamieściliśmy w „Głosie Pocieszenia” rozmowę z Księdzem 
Krzysztofem, głównie o powołaniu, latach seminaryjnych i przygotowaniu 
do kapłaństwa. 

Głównego przesłania nie było, nato-
miast warto wspomnieć o kilku ważnych 
elementach podnoszonych w poszczegól-
ne dni. O miłości Bożej; o Matce Bożej – 
bo Adwent i Ona nam pokazuje, jak tą mi-
łością żyć; o walce duchowej; o grzechu, no 
i Pan Jezus Eucharystyczny i adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Chodziło o to, żeby 
to wszystko zobaczyć i głębiej zrozumieć.

Co Ksiądz chciałby, żeby w słuchaczach 
zostało po rekolekcjach?
Wszystko. Albo może mniej maksy-

malistycznie: żeby został zapamiętany 
chociaż jakiś element z każdego tematu. 
Jak np. o Eucharystii, że jest wielką łaską. 
I tak samo adoracja.

Po co nam Adwent?
Adwent ma nas przygotować do po-

wtórnego przyjścia Chrystusa, a także, 
w bliższej perspektywie, do Świąt Naro-
dzenia Pańskiego. Żeby Święta nie były 
czymś tak powszechnym, jak każdy kolej-
ny dzień, ale by to było wielkie wydarze-
nie, przeżycie. 

To jest definicja typowo liturgiczna...
Ja tak postrzegam rzeczywistość tego 

czasu. Adwent jest częścią pewnego cyklu 
liturgicznego, powtarzalnego co rok. Gdy-
by był rzadziej, nie miałby swojej wymo-
wy, mógłby ulec zapomnieniu, zmargina-
lizowaniu, a tak – w roku mamy czas Ad-
wentu, okres zwykły, czas Wielkiego Po-
stu i Wielkanocny i każdy jest do czegoś 
potrzebny, kieruje uwagę na pewne ele-
menty konieczne w życiu chrześcijanina.

Co jest, według Księdza, najistotniejsze 
dla chrześcijanina w przeżywaniu świąt 
Bożego Narodzenia?
Ich duchowe przygotowanie i przeżycie – 

rekolekcje, modlitwa, spowiedź, uczynki mi-
łosierdzia. I miłość wprowadzana w życie.

Ale jak to się ma do codzienności, w któ-
rej też tak powinniśmy żyć?
To szczególny czas, żeby w ich przygo-

towaniu zatrzymać się na chwilę, zrobić 
rachunek sumienia, zobaczyć, jak było do 

tej pory, przemyśleć pewne rzeczy – co 
trzeba zmienić, co jest nie tak w tej co-
dzienności, z kim nie żyje się w zgodzie 
itd. – na co w codzienności zazwyczaj bra-
kuje nam czasu.

Czy do Świąt trzeba się szczególnie 
przygotowywać?
Po to jest właśnie Adwent. Żeby nie 

było tak, jak gdy są wspomnienia świę-
tych; jednego dnia jest wspomnienie, a na-
stępnego dnia już po nim, przeszło; żeby 
bardziej w nas to świętowanie trwało.

Jak powinno wyglądać przygotowanie 
do Świąt ludzi mało skłonnych do unie-
sień duchowych, wzruszeń (żłóbek, 
Dzieciątko)? Takich mniej emocjonal-
nych, a bardziej praktycznych. Takich 
jak np. mężczyźni.
Ja zwracam uwagę na wymiar ducho-

wy, żeby były rekolekcje, Słowo Boże, mod-
litwa. Trudno komuś narzucić jeden mo-
del przygotowania – jest wolność. Ważne 
jest, żeby to przygotowanie miało szczegól-
ny wymiar duchowy.

Co do Księdza przemawia w Boże Na-
rodzenie?
Do mnie właśnie przemawia żłóbek, 

Dzieciątko, kolędy – od tej strony artystycz-
nej, emocjonalnej; pomagają mi głębiej 
spojrzeć na tę przeżywaną rzeczywistość.

Co zrobić, żeby utrwalić te bożonaro-
dzeniowe gesty na później?
Po prostu trzeba tym żyć na co dzień. 

Zrobiło się krok bliżej Pana Boga i w tej 
bliskości starać się trwać. A później kolej-
ny krok, i kolejny...

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę do-
brze przeżytych Świąt – z dużą ilością do-
brych wrażeń estetycznych i duchowych.

Rozmawiał Bogdan Szyszko
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BOSKA PROZA ŻYCIA

Tkała szatę dla swojego syna. To miał być prezent na jego trzy-
dzieste urodziny. Ten dzień zbliżał się i trochę niepokoiło ją, czy 
zdąży. Palce nie były już takie sprawne, jak dawniej. Taką samą 
tunikę dla Józefa wykonała o wiele szybciej. Westchnęła cicho, 
gdy w pamięci pojawił się obraz męża. Każda wpleciona w osno-
wę materiału nitka stała się wspomnieniem dawnego życia.

Gdy tkała rąbek, rozmyślała o cudownych narodzinach syna. 
Wszystko stało się nagle, nadzwyczajnie. Spodziewała się zatem, 
że jego dorastanie też będzie inne niż u rówieśników. A Jezus był 
taki zwykły, taki… taki… taki ludzki! Płakał, gdy było mu zimno 
albo chciał jeść. Raczkował i uczył się chodzić. Uśmiechnęła się 
tkliwie na wspomnienie pierwszego stłuczonego kolana. Jak bie-
gła, żeby go podnieść i pocałowała, żeby przestało boleć.

A potem z powagą dreptał wczepiony rączką w jej suknię, gdy 
szła po wodę. I tak bardzo chciał pomagać, że w końcu Józef popro-
sił garncarza, któremu robił drzwi do domu, żeby ulepił i wypalił 
malutki dzban. Jaki Jezus był dumny, kiedy po raz pierwszy po-
szedł z nim do studni. I wciąż musiała uważać, żeby nie zrobił sobie 
krzywdy, bo malec był ciekawy świata, a jego poznawanie zaczął od 
odkrywania wszystkich kątów, skrzyń i garnków w domu.

Materiału na krosnach przybyło, jak synowi lat. Już nie trzy-
mał się kurczowo jej szaty. Bawił się z dziećmi sąsiadów, chociaż 
najbardziej lubił przesiadywać w warsztacie Józefa. Zanim jej 
mąż osiadł na stałe w Nazarecie, był wędrownym rzemieślnikiem. 
Jezus słuchał jego opowieści o świecie oraz  ludziach i zadawał 
wiele pytań. A czasami prosił, żeby powtarzać mu kilka razy ulu-
bione historie. Codziennie też przynosił świeże gałązki dla ich 
osiołka. Poczciwy kłapouch, który dwa razy dzielnie przebył pu-
stynię w czasie ucieczki do Egiptu, nadal był z nimi i zaprzężony 
do wózka pomagał wozić większe meble do klientów.

Kiedy następnego dnia znów usiadła do krosien, była zado-
wolona, że połowa sukni już jest utkana. Kiedyś to wystarczyłoby 
na całą szatę dla Jezusa. Ale jej syn rósł szybko. Przypomniała so-
bie jego pierwszą lekcję w chederze. Jaki był podniecony, jak 
opowiadał o wszystkim po powrocie do domu. I zagubienie się 
w świątyni jerozolimskiej, kiedy miał dwanaście lat. Był taki prze-
konany o słuszności swojego postępowania i tego, że domyślą się 
z Józefem, iż wykorzysta pielgrzymkę, aby zdobyć więcej wiedzy. 
Tak bardzo pragnął poznać wszystkie księgi i rozmawiać, i pytać, 
i szukać wyjaśnień.

Wrzeciono ukuło ją w palec. To było wspomnienie męża. 
Kiedy nagle osunął się na ziemię, próbując podnieść ciężki kloc 
drzewa, który ostatecznie spadł mu na stopę. Sąsiadki zaczęły 
krzyczeć. Garncarz Kleofas wraz z synami wnieśli go do domu. 
I wtedy w drzwi wpadł zdyszany Jezus. Usłyszał podczas lekcji 
w synagodze o wypadku i przybiegł natychmiast. Józef musiał kil-
ka dni wypocząć, ale miał też duże zamówienie na meble i bał się, 
że klient pójdzie do innego cieśli. A drewno było już zakupione 
i bez zapłaty za pracę popadliby w długi. 

Otarła kroplę krwi z miejsca ukłucia i przywołała w myślach 
obraz syna, który następnego dnia po porannym posiłku wyszedł 
przed dom i długo patrzył w stronę synagogi. Potem zdecydowa-
nie odwrócił się, wziął pod ramię Józefa i razem poszli do war-
sztatu. Usadowił go wygodnie na stołku, a sam wziął do ręki dłu-

to i młotek. Wiedziała, że żal mu było straconej nauki, ale rozu-
miał, iż musi zarobić na utrzymanie rodziny. Kiedy wrócili do 
domu na wieczerzę, Jezus miał sporo ran i bąbli na dłoniach. Żar-
tował, że nie może mieć rąk jak uczony w piśmie, bo szybko za-
czną głodować. I tak już pozostało, że mimo młodego wieku po-
magał Józefowi przy pracy i uczył się od niego zawodu cieśli. Nie 
miał już czasu na zabawy z rówieśnikami, bo wolny czas wolał 
spędzać w synagodze studiując księgi.

A potem mąż odszedł do Pana. Oczy zaszkliły się jej na wspo-
mnienie jego śmierci. Jezus do końca trzymał go w ramionach, 
a łzy bezgłośnie płynęły mu po policzkach. Patrzyła na niego bła-
galnie, bo miała nadzieję, że jego nadzwyczajne pochodzenie obja-
wi się właśnie w tej chwili, ale on, jakby znając jej myśli, ze smut-
kiem potrząsnął głową. Ich dom stał się cichszy, smutniejszy, cho-
ciaż niczego im nie brakowało. Syn był dobrym, uczciwym rzemieśl-
nikiem i klienci chętnie przychodzili do niego z zamówieniami.

Oderwała zmęczone palce od krosien i popatrzyła w dal. 
Przez chwilę wyobraziła sobie Jezusa zakładającego rodzinę. Był 
postawnym mężczyzną i córki sąsiadów zerkały na niego ukrad-
kiem, gdy szedł ulicami Nazaretu. Miałaby wnuki i zapewniony 
byt na starość. Ale gdzieś w głębi serca czuła, że tak nie będzie. Że 
coś nadchodzi, jakaś zmiana. Choć taki ludzki, jej syn nie naro-
dził się w niezwykłych okolicznościach po to, aby przeżyć swoje 
życie jako cieśla z Nazaretu.

Wplotła ostatnie nitki w osnowę. Jutro wykończy brzegi szaty, 
a pojutrze da ją Jezusowi w dniu jego urodzin. 

Wejście do domu przesłonił cień. W drzwiach stał jej wspa-
niały syn. Patrzył na nią z czułością, a potem podszedł i przytulił. 
Usłyszała jego szept:

– Muszę odejść, mamo. Kleofas z rodziną zaopiekują się tobą.
Wtedy podniosła głowę, spojrzała mu w oczy i powiedziała:

– Gdziekolwiek pójdziesz, pójdę za tobą, Synu. 

Iwona KUBIŚ

Opowieść 
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ROK 2018 W PARAFII

Do ważniejszych wydarzeń liturgicznych 
minionego roku należały imieniny parafii, 
czyli odpust św. Klemensa Dworzaka – z uro-
czystą Eucharystią, ubogaconą śpiewem 
chóru „Vox Clemens” i pierogami podczas 
okazjonalnej agapy w domu parafialnym; 
uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa (również z pierogami) i odpust Matki 
Bożej Pocieszenia z kazaniem ks. Aleksan-
dra Radeckiego; parafialna droga krzyżowa 
pod hasłami, związanymi ze św. Stanisła-
wem Kostką, nabożeństwo drogi światła 
w okresie wielkanocnym, uroczystości Bo-
żego Ciała pod hasłami nawiązującymi do 
dziękczynienia za 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, mszę za ojczyznę 
z procesją różańcową na Cmentarz Żołnie-
rzy Polskich; a ponadto można było wziąć 
udział w rozważaniach na Gorzkich Żalach 
w Wielkim Poście, głoszonych gościnnie 
przez o. Józefa Trybala, franciszkanina z Kru-
czej, w rekolekcjach – dla dorosłych popro-
wadzonych przez o. Krzysztofa Biela SJ, a dla 
dzieci – przez jezuickich kleryków z Krako-
wa; i w parafialnych rekolekcjach adwento-
wych poprowadzonych przez ks. Krzyszto-
fa Wojtkowiaka.

Duszpasterska wizyta kolędowa przebiegła 
w mijającym roku wyjątkowo sprawnie, 
trwała od 27.12 do 14.01.2018 r. Wspoma-
gali w niej naszych duszpasterzy jezuici, 
którzy u nas wcześniej pracowali, a także 
młodzi klerycy, którzy za sprawą woli Bo-

żej i zakonnego posłuszeństwa mogą kie-
dyś do naszej parafii trafić na dłużej... Na 
spotkaniach Rady Parafialnej dyskutowa-
no o zmianie formuły kolęd – może co dru-
gi rok w każdym domu?

Spośród wydarzeń pozaliturgicznych, 
integrujących wspólnotę parafialną we-
wnętrznie i z innymi mieszkańcami osiedla 
wymienić należy jasełka szkolne, połączone 
z dzieleniem się opłatkiem przedstawicieli 
środowisk oświatowych osiedla w refekta-
rzu; spotkanie wigilijne przed kościołem – 
z zespołowym kolędowaniem, wspólnym, 
ciepłym posiłkiem i prezentami; kolejny 
udany festyn osiedlowo-parafialny z licz-
nym i zaangażowanym udziałem parafian; 
benefis z podziękowaniami za 25 lat pracy 
w naszej parafii organisty, p. Andrzeja Gar-
barka; oraz wspomnienie zmarłego rok 
wcześniej śp. Michała Haniszewskiego. Po-
nadto, okazją do integracji były wyjazdy 
dzieci (ministranci), młodzieży (Magis) i do-
rosłych (40+) zimą i latem na wypoczynek 
połączony z modlitwą, parafialne pielgrzym-
ki do Wiednia i południowych Czech oraz do 
Legnicy, Jawora i Myśliborza, a w ramach 
Klubu Seniora wspólne zwiedzanie z prze-
wodnikiem ekspozycji w Centrum Historii 
Zajezdnia.

Od wielu już lat nasza parafia i sanktua-
rium Matki Bożej Pocieszenia – patronki 
robotników, jest miejscem spotkań i mod-
litwy osób związanych ze środowiskami 
ludzi pracy. I w tym roku zgromadzili się 
m.in. z okazji rocznicy śmierci kapelana 

Solidarności, naszego byłego proboszcza, 
śp. o. Adama Wiktora SJ, na mszy w in-
tencji internowanych i represjonowanych 
w czasie stanu wojennego, a także w kolej-
ną rocznicę powstania NSZZ „Solidar-
ność” (w tym roku z udziałem władz re-
gionalnych Związku i ks. bp. Andrzeja 
Siemieniewskiego).

Z wydarzeń w grupach parafialnych nale-
ży wspomnieć o inicjatywie „Kany” – gru-
py Odnowy w Duchu Świętym, która po 
zorganizowanym na wiosnę kilkutygo-
dniowym Seminarium Odnowy Wiary 
kontynuuje je comiesięcznymi otwartymi 
spotkaniami z Mszą św., wykładem i 
modlitewnym uwielbieniem. Ponadto: 60 
osób złożyło deklaracje i w uroczysty spo-
sób przystąpiło do inicjatywy Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego, Duszpaster-
stwo Czterdziestolatków zmieniło nazwę 
na 40+, Klub Seniora obchodził 1. urodzi-
ny i pomimo odejścia do innych obowiąz-
ków dotychczasowych liderów, funkcjo-
nuje dalej, prowadzony przez byłych stu-
dentów z DA Dach z ul. Stysia; odbywały 
się kolejne wykłady w ramach PAR (wy-
kładowcy: Michał Pieczka, prof. Stanisław 
Rosik, prof. Piotr Łykowski; wieczór sło-
wno-muzyczny „Dla Niepodległej” za-
prezentowany przez Kazimierę Kuśmierz 
i Zbigniewa Ciesielskiego). Śniadania ro-
ratnie zmieniły formułę – z przygotowy-
wanych przez poszczególne grupy para-
fialne na „kanapkę dla przyjaciela”.

Minął kolejny rok...
Jak zwykle w numerze grudniowym, w telegraficznym skrócie 
przedstawiamy, co się działo w mijającym roku we wspólnocie 
parafialnej św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu. 
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Kolęda i integracja

Grupy i inicjatywy

U Patronki Robotników
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ROK 2018 W PARAFII

W tym roku w naszej parafii do I Komunii 
św. przystąpiło ponad 160 dzieci (tak wyso-
ka frekwencja była efektem reformy szkol-
nictwa); ks. infułat Józef Pater udzielił sa-
kramentu bierzmowania ponad 30 oso-
bom z naszej parafii (w większości mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej, która była, 
jak wynika z relacji przygotowujących, bar-
dzo dojrzała); odbyły się także dwa kursy 
katechezy przedślubnej (w kwietniu i na 
przełomie listopada i grudnia). Rada Para-
fialna spotykała się w mijającym roku czte-
ry razy. Odbyła się też coroczna wizytacja 
prowincjalska u jezuitów.

Po prawie 10 latach funkcjonowania para-
fialny chór „Vox Clemens” zakończył ofi-
cjalnie działalność . Dla chętnych do tego 
rodzaju artystycznej aktywności modlitew-
nej nie wszystko chyba stracone, bo zaczęły 
się spotkania w nowej formule prowadzo-
ne przez jedną ze studentek Akademii Mu-
zycznej (więcej na str. 15). Zanim jednak 
do powyższego doszło przez cały rok mie-
liśmy okazję słuchać chóru „Vox Cle-
mens” przy okazji różnych parafialnych 
uroczystości lub na specjalnych koncer-
tach (np. bożonarodzeniowym), wspierał 
go zespół „Clemensianum”, który wciąż 
regularnie występuje na coniedzielnych 

„dwudziestkach”, tworząc niepowtarzalną 

oprawę muzyczną liturgii. Gościliśmy też 
członków zespołu „Mocni w Duchu” z Ło-
dzi oraz polonijnego zespołu „Ars Longa” 
z Mińska na Białorusi. Ciekawą inicjatywą 
muzyczną w kościele dolnym była wspólna 
nauka dzieci z rodzicami gry na skrzyp-
cach metodą Suzuki.

Na początku roku o. Proboszcz poinfor-
mował parafian, że spłacone zostały długi 
remontowe za malowanie i przebudowę 
placu przed kościołem, a raty termomo-
dernizacyjne jesteśmy zobowiązani płacić 
jeszcze przez ok. 3 lata. Został zakupiony 
nowy rzutnik multimedialny, wątłe słupki 
przy wjeździe na parafialny plac zostały za-
stąpione solidnymi osłonami mocno przy-
twierdzonymi do podłoża; salę neokatechu-
menatu w domu parafialnym „zaopatrzo-
no” w piękny wielkoformatowy wizerunek 
ikony; na frontonie kościoła pojawiły się 
nowe tablice informacyjne o organizacji 
nabożeństw w naszym kościele, a w holu 
tablica informująca o historii Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia oraz patronach je-
zuitów i parafii. W sierpniu pod chórem 
pojawiło się dziesięć nowych ławek przy-
wiezionych z Nowego Sącza. W domu za-
konnym od czerwca do września trwały pra-
ce remontowe związane z wymianą prze-
starzałej i zawodnej instalacji elektrycznej 
oraz z odnowieniem korytarzy i części wspól-
nych pomieszczeń, wymieniono także ko-
lejne elektryczne tablice rozdzielcze zarów-
no w domu zakonnym, jak i w kościele. Po 
lewej stronie od obrazu Pana Jezusa Miło-
siernego pojawił się, znaleziony przy okazji 
porządków, pięknie odrestaurowany, mały 
aniołek, tzw. putto; na schodach w prezbi-
terium górnego kościoła zamocowano me-
talową poręcz dla sprawniejszego pokony-
wania schodów prowadzących do zakrystii.

Nasi Parafianie znów okazali solidarność 
z potrzebującymi udzielając ofiarnie ma-
terialnego wsparcia różnorodnym inicja-
tywom podczas zbiórek (głównie do pu-
szek) organizowanym na terenie parafii, 

m.in. na wyposażenie klubokawiarenki, 
dla stowarzyszenia działającego na rzecz 
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, na 
Dzieło Pomocy Misjom „Ad Gentes”, na 
KUL i Akademię Ignatianum, na Świąty-
nię Opatrzności Bożej w Warszawie, na 
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Na kościelnym parkingu przeprowa-
dzono też zbiórkę zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, z której dochód 
zasilił potrzeby misji. W Niedzielę Palmową 
młodzież z Magisu rozprowadzała przygoto-
wane przez siebie palmy, zbierając środki 
na wakacyjne rekolekcje, a w listopadzie ka-
zania głosił, rozprowadzał materiały misyj-
ne i kwestował na rzecz misji o. Czesław 
Tomaszewski SJ.

Przybyło nam sześciu nowych ministran-
tów: Krzysztof Dacyszyn, Michał Macie-
jowski, Wiktor Świder, Piotr Zięba, Bar-
tosz Bodynek i Szymon Kuropka oraz je-
den nowy duszpasterz – z parafii w No-
wym Sączu przyszedł do nas o. Mariusz 
Kubów SJ, który zajmuje się pracą z dzieć-
mi (wspólnie z o. Andrzejem Pełką SJ).

W 2018 r. ukazało się sześć numerów „Gło-
su Pocieszenia”. W redakcji nastąpiły zmia-
ny: współpracę z GP zakończyli w dotych-
czasowej formie – Weronika Kumaszka, Ja-
nek Głąba, Aleksandra Kumaszka, Anasta-
zja Drath – bardzo dziękujemy!, a jako re-
daktorzy prowadzący rozpoczęli: Anna 
Dominiak i Mariusz Bodynek, numer skła-
da od września Barbara Ćwik. Od wrześnio-
wego numeru GP zmienił się też wygląd 
graficzny pisma; dla uczczenia 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości do 
numeru listopadowego dodano bezpłatny 
dodatek – „Śpiewnik pieśni patriotycznych”.

Według listopadowego wykazu corocznie 
zamieszczanego w „Głosie Pocieszenia” od 
26.10.2017 r. do 21.10.2018 r., w kancelarii 
parafialnej zgłoszono zgon 161 osób spo-
śród naszej wspólnoty – 88 kobiet (54,7%) 
i 73 mężczyzn (45,3%). Zmarli, m.in. śp. Ma-
ria Zapart – zastępca przewodniczącego i se-
kretarz Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ 

„Solidarność”, często goszcząca w progach 
naszej świątyni podczas uroczystości patrio-
tycznych i związkowych; śp. Miła Sucharo-
wa – wieloletnia członkini Rodziny Rodzin, 
jednej z najstarszych i najbardziej zasłużo-
nych grup parafialnych, aktywna uczest-
niczka odbudowy relacji z Niemcami i pol-
sko-niemieckiego pojednania. Niech żyją 
w pokoju wiecznym z Bogiem!

opr. Bogdan Szyszko
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Wydarzenia cykliczne

Muzyka w parafii

Finanse i inwestycje

Zbiórki i kwesty

Zmiany osobowe

„Głos Pocieszenia”

Zmarli
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Z ŻYCIA PARAFII – grudzień

2 c.d. ze str. 2

Niegdyś w czasie rekolekcji czy misji para-
fialnych oprócz nauk dla ogółu wiernych 
były także tzw. nauki stanowe. Dzisiaj ini-
cjatywa jest oddolna. O godz. 12.00 odpra-
wiona została Msza św. dla dziewcząt i ko-
biet skupionych wokół projektu „Być Ko-
bietą Urzekającą”, a po niej uczestniczki 
spotkały się w kawiarence parafialnej. Na-
tomiast o 16.00 odbyło się spotkanie dla 
mężczyzn, dające początek inicjatywie 

„Mężczyźni u Tronu Królowej”, w czasie 
którego panowie postanowili połączyć 

„nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
w intencji wynagradzającej Niepokalane-
mu Sercu Maryi z męskimi rozważaniami 
i dyskusjami oraz integracyjnym wyjściem”.

 „Nauki stanowe”1
XII
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Wraz z rozpoczęciem Adwentu pojawiło 
nieużywane przez większą część roku sło-
wo roraty. Codziennie w dni powszednie o 
godz. 6.30 odprawiana była msza roratnia. 
Po niej wszyscy byli zaproszeni na śniada-
nie, o którego formule, innej niż w minio-
nych latach, szczegółowo informowały wy-
wieszone w przedsionku kościoła plakaty. 
Wcześniej, o godz. 5.40, Droga Neokate-
chumenalna zapraszała na wspólną modli-
twę poranną – jutrznię (z łacińska zwaną 
laudesami). Roraty dla dzieci odbywały się 
we wtorki i czwartki o godz. 16.30.

 Adwentowe czuwanie2
XII

Św. Mikołaj w tym roku nie przyszedł. A do-
kładniej – spóźnił się, bo do parafii zawitał 
dopiero 9 grudnia. Pojawił się w dolnym 
kościele po mszy dla dzieci. Później widzia-
no go w ogrodzie parafialnym, rozdającego 
prezenty na zorganizowanej przez Funda-
cję Ogrody Edukacyjne imprezie, sponso-
rowanej m.in. przez Carrefour.

 Mikołajki6
XII

Maryja została zachowana od grzechu 
pierworodnego ze względu na to, że stała 
się Matką Syna Bożego – „mocą szczegól-
nej łaski i przywileju wszechmocnego 

 Niepokalane Poczęcie8
XII

Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa 
Chrystusa”, jak to formułuje dogmat. 
Właśnie to czcimy w uroczystości Nie-
pokalanego Poczęcia NMP. Dodatko-
we msze w tym dniu zostały odprawio-
ne o godz. 9.00 i 17.00, a o godz. 12.00 – 
nabożeństwo, zwane godziną łaski.

Tego samego dnia chętni wyjechali 
z p. Witoldem Hermaszewskim na jar-
mark bożonarodzeniowy do Poczdamu 
pod Berlinem. Natomiast na miejscu także 
sporo się działo. W kawiarence w godz. 
10.00-12.00 p. Gabriela Kot-Kuropka po-
prowadziła warsztaty pokoleniowe dla „ro-
dziców z dziećmi, dziadków z wnukami 
i sąsiadów z sąsiadami” pt. „Stroiki świą-
teczne”, z których dobrowolna opłata prze-
znaczona była na wyposażenie kawiarenki.
O godz. 14.00, także w kawiarence, prowa-
dząca Klub Seniora Krystyna Wuczyńska, 
opowiedziała zebranym m.in. o swojej pracy 
organistki i o tym, jak organy stały się częś-
cią muzyki sakralnej.
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Czas rekolekcji zawsze może być tzw. no-
wym otwarciem. Pan Bóg zdaje się nie 
zwracać uwagi na wszystkie niedotrzyma-
ne rekolekcyjne obietnice poprawy i zmar-
nowane łaski – daje nowe, np. w postaci 
nowych rekolekcji.

W tym roku adwentowe nauki rekolek-
cyjne głosił od niedzieli do środy (właści-
wie od soboty wieczorem, która liturgicz-
nie zalicza się już do niedzieli), pochodzący 

 Rekolekcje, czyli 
 „zbierać na nowo”

9
XII
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z naszej parafii ks. Krzysztof Wojtkowiak, 
obecnie wikary parafii św. Franciszka z Asy-
żu we Wrocławiu. Usłyszeliśmy na nowo 
o miłości Bożej i Maryi, o walce ducho-
wej i wielkim darze Eucharystii. Nauki gło-
szone były w tygodniu aż na czterech 
mszach, ale jeśli komuś i tak nie udało się 
ich wysłuchać, nagrania dostępne są na 
stronie parafialnej.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 
„Kana” zaprosiła na swój „drugi czwartek 
miesiąca” gościa z Poznania – ks. Sławo-
mira Kostrzewę, duszpasterza akademi-
ckiego, współpracującego z Ruchem Czy-
stych Serc, który oprócz pracy duszpaster-
skiej zajmuje się problematyką wpływu 
massmediów na duchowość dzieci i mło-
dzieży. Po Mszy św. z modlitwą o uzdro-
wienie została wygłoszona konferencja pt. 

„Działać w Duchu Świętym”.

 ... w Duchu Świętym13
XII

W niedzielę 16 grudnia po mszach o godz. 
10.30 odbyła się II Wigilia Osiedlowa, zor-
ganizowana przez Radę Osiedla Grabi-
szyn-Grabiszynek na parkingu przed koś-
ciołem . W programie były: wspólne kolę-
dowanie i dzielenie się opłatkiem, ciepły, 
świąteczny poczęstunek, rodzinne warsz-
taty zdobienia świec i wykonywania eko-
karmidełek dla ptaków, występy chórów 
osiedlowych – chóru „Bemole” przy SP 82 
oraz chóru przy DK „Bakara”.

Dzień później jasełka o godz. 16.00 
w dolnym kościele przestawiały dzieci i mło-
dzież ze szkół i przedszkoli naszego osied-
la. Po jasełkach w jezuickim refektarzu 
odbyło się opłatkowe spotkanie m.in. dy-
rektorów placówek oświatowych i przed-
stawicieli Rady Osiedla. Natomiast na 
wtorkowe roraty dla dzieci zawitali harce-
rze ze szczepu ZHP „Nysa", z przejętym 
od skautów ze Słowacji, a przyniesionym 
z Ziemi Świętej, Betlejemskim Światłem 
Pokoju. Światło będzie płonęło w naszym 
kościele do samego Bożego Narodzenia; 
będzie je można wziąć do domu i przy 
nim rozpocząć wieczerzę wigilijną. ad, bs

 Święta tuż, tuż16-18
XII
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Śniadania roratnie 
Anno Domini 2018
W rozmaitego rodzaju duszpasterstwach i grupach parafialnych jest 
zwyczaj wspólnego spożywania posiłków, który swą tradycją sięga do 
początków chrześcijaństwa, do tzw. agap czyli uczt miłości, na które 
każdy przynosił jedzenie według swoich możliwości. Po Eucharystii jej 
uczestnicy gromadzili się, aby razem ucztować.
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Z ŻYCIA PARAFII

W naszej parafii od lat chyba czternastu or-
ganizowane są śniadania roratnie, które 
w swym założeniu miały właśnie takie bu-
dowanie jedności, ale również bardziej pro-
zaiczne nakarmienie ludzi, którzy wstali 
wcześnie rano, aby towarzyszyć Matce Naj-
świętszej w jej oczekiwaniu na cud narodzin, 
a teraz spieszą do pracy. Przez wiele lat obo-
wiązek przygotowywania tych posiłków 
spoczywał na barkach poszczególnych grup 
parafialnych. Jednak czas płynie, a sytuacje 
życiowe się zmieniają. Czternaście lat temu 
wszyscy mieliśmy o czternaście wiosen 
mniej. Wstanie o czwartej rano, aby od pią-
tej robić w kościele kanapki było zdecydo-
wanie łatwiejsze. Można by mówić o tym, że 
niektórych spośród członków naszych 
wspólnot nie ma już wśród nas, stan zdro-
wia innych jest daleki od zadowalającego, 
zmienili miejsce zamieszkania, zmieniła się 
ich sytuacja rodzinna czy finansowa. A nie 
zapominajmy, że urozmaicenie tych posił-
ków zawdzięczamy dodatkowym wiktua-
łom dostarczonym z domu przez ich twór-
ców. Większość tychże ludzi angażuje się 
również w inne inicjatywy parafialne i czę-
sto jest im trudno podołać temu wszystkie-
mu. Mówiąc krótko, pojawiły się głosy su-

gerujące zastanowienie się, czy śniadania 
roratnie są naprawdę potrzebne.  Dlatego 
w tym roku została zmieniona ich forma.

Odwołując się właśnie do tradycji 
chrześcijaństwa pierwszych wieków, odby-
wały się pod hasłem „Kanapka dla przyja-
ciela”. W założeniu miało wyglądać to tak, 
że każdy uczestnik przyniesie dwa kawałki 
chleba: jeden dla siebie a drugi dla kogoś in-
nego. W ten sposób nikt nie odejdzie głod-
ny, nawet ci, co akurat tego dnia nic do je-
dzenia ze sobą nie wezmą, a przygotowanie 
posiłku rozłoży się na wiele osób. A jedno-
cześnie jednym się ulży, a inni zyskają szan-
sę zrobienia czegoś dobrego.

Pojawiły się i głosy krytykujące, i chwa-
lące zmienioną formę posiłków. Ilość ucze-
stników zmalała w sposób zauważalny. At-
mosfera stała się bardziej towarzyska, wręcz 
piknikowa. Był czas na pogaduchy i wza-
jemne częstowanie się kanapkami. Na śnia-
daniach pojawiły się osoby spoza naszej 
parafii żałujące, że czegoś takiego nie ma 
u nich. Niektórzy obawiali się, że mogą się za-
truć posiłkiem bez certyfikatu czystej i zdro-
wej żywności. W czwartek 6 grudnia Miko-
łaj zostawił dla „śniadaniowiczów” nadzie-
wane pierniczki w czekoladzie. Na życzenie 

niektórych uczestników oprócz herbaty po-
jawiło się kakao. Niektórzy przynosili sporą 
ilość jedzenia i dla nikogo nie zabrakło. 
A nawet zostawało. Nikt nie zachorował.

Roraty dobiegły końca, a zatem śnia-
dania też. Każdy z nas, któremu leży na 
sercu wspólnota naszej parafii, będzie mu-
siał sobie odpowiedzieć, co dalej z tą ważną 
przecież inicjatywą. Wydaje się, że dotych-
czasowy podział na producentów (w postaci 
grup parafialnych) i konsumentów (często 
nie angażujących się w żaden inny sposób) 
nie będzie możliwy do utrzymania. Pierw-
szy krok do zmiany został zrobiony, co nie 
znaczy, że w przyszłym roku nie będzie 
można powrócić do starej formy (o ile po-
jawią się nowe osoby chętne do pracy) albo 
spróbować czegoś jeszcze innego. 

Jako podsumowanie zachęcam nas 
wszystkich do przemyślenia sobie słów 
Pana Jezusa (Mt 25,31-46), których fra-
gment cytujemy: „Wówczas zapytają spra-
wiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głod-
nym i nakarmiliśmy Ciebie? (…) A Król 
im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”. Iwona Kubiś

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają  na 
spotkanie otwarte dla mężczyzn w piątek 
28 grudnia w kościele św. Piotra i Pawła 
przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu (wej-
ście przez dziedziniec).

Temat spotkania: Świętujemy!
Tym razem w męskim gronie będzie-

my świętować cud narodzin naszego Zba-
wiciela. Już same narodziny są cudem, a na-
rodziny Boga-Człowieka cudem na cuda-
mi. Bóg rodzi się jak każde niemowlę na 

Mężczyźni św. Józefa
świecie. Tak samo płacze, gdy jest głodne 
i krzyczy ze zmęczenia, ma kolki i trzeba 
je karmić – a potem nagle jest nastolat-
kiem i dorosłym mężczyzną.

Będzie też czas podsumowań, refleksji 
i zadumy. Będzie można podzielić się 
swoim świadectwem – tym, co w relacji 
z Bogiem najmocniej dotyka, co może za-
ważyło na życiu, zmieniło świat dookoła.  
To też chwila, kiedy można Jezusowi po-
dziękować za to, co się udało w tym roku 
i za wszystkie trudności, porażki, słabości 
i niepowodzenia.

Zapraszamy, ale gdybyś nie mógł 
przyjść, to pomyśl i pomódl się za wszyst-
kich, będących na spotkaniu. My zaś będzie-
my modlić się za mężczyzn, którzy przy-
chodzą na spotkania, którzy kiedykolwiek 

przychodzili, a także tych, którzy będą 
przychodzić, choć jeszcze o tym nie wiedzą.

Program spotkania:
18.30 Spowiedź i adoracja
19.15  Msza św., męskie wielbienie 

oraz świadectwa
20.30  Świętowanie przy kawie, 

herbacie i tym, co kto przyniesie
22.00 Zakończenie

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze 
raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4).

ZAPRASZAMY!
www.mezczyzniwewroclawiu.pl
www.facebook.com/mezczyzni.we.
wroclawiu
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Wojownicy  Światła

Kostka na Stysia
16.11.2018 r. wspólnota Magis z pa-
rafii św. Klemensa Dworzaka od-

wiedziła zaprzyjaźnioną wspólnotę Ma-
gis we Wrocławiu w parafii św. Ignacego 
Loyoli. Spotkanie rozpoczęło się o godzi-
nie 19.00 cotygodniową Mszą św. Po 
mszy udaliśmy się do salki, aby pograć 
w gry oraz zjeść pyszne ciasta. Podczas 
spotkania poznaliśmy wielu nowych i bar-
dzo sympatycznych ludzi. Wszyscy świet-
nie się bawiliśmy, grając w przeróżne gry 
oraz spędzając czas na rozmowie z inny-
mi magisowiczami przy ciastku i herbacie. 
Jedną z ciekawszych gier konkursowych, 
w którą wszyscy razem zagraliśmy, był 
quiz o św. Stanisławie Kostce (patronie 
Magisu). Każda grupa, mając jeden tele-
fon do dyspozycji, wybierała po konsul-
tacji poprawną odpowiedź i zaznaczała w 
telefonie. Aplikacje oceniała wypowiedzi 
i podsumowała. Gra nauczyła nas wielu 
rzeczy na temat życia św. Stanisława 
Kostki, np. jaka była przyczyna jego 
ucieczki z domu. Okazało się, że rodzina 
św. Stanisława Kostki była przeciwna 
jego decyzji wstąpienia do zakonu. Zwy-
cięskie grupki, które wykazały się dużą 
wiedzą na temat życia św. Stanisława 
Kostki, w ramach nagrody otrzymały 
słodycze. Podczas naszych odwiedzin we 
wspólnocie Magis na Stysia nie mogło 
zabraknąć wspólnych tańców, czyli bel-
gijki i kowbojki. Wszyscy wyjątkowo 
przeżyliśmy ten czas. Następnym razem 
zapraszamy Magis ze Stysia na rewizytę 
do nas. Wiktoria S.

 

Andrzejki
W piątek 30. listopada coroczną 
tradycją świętowaliśmy Andrzejki. 

Po Eucharystii w dolnym kościele udali-
śmy się do naszej salki, by tam wybawić 
się przed Adwentem i pożegnać upływa-
jący rok liturgiczny. Nie zapomnieliśmy 
oczywiście o imienniku św. Andrzeja, na-
szym moderatorze, któremu wręczyliśmy 
drobny upominek i zaśpiewaliśmy „Sto 
lat" z okazji imienin.

W tym roku postanowiliśmy bardziej 
skupić się na zabawach integracyjnych 
niż na klasycznych wróżbach, które oczy-
wiście zawsze były traktowane z przy-
mrużeniem oka. Gry wymagały od mło-
dych refleksu, zwinności, czasem lekkie-
go namysłu. Miło spędzony piątkowy 
wieczór był czasem, za którym młodzież 
na pewno zatęskni podczas pełnego ocze-
kiwania Adwentu. Karol K.

Spotkania w Klubie 
Seniora
Raz w miesiącu w naszej parafii 

odbywają się spotkania Klubu Seniora. 
W tym roku spotkania prowadzi młode 
małżeństwo – Krystyna i Maciej Wuczyń-
scy. Pomaga im młodzież z Magisu. Przed 
spotkaniem ustawiają stoły w kawiaren-
ce, a potem uczestnikom roznoszą herba-
tę czy kawę. Nie brakuje też ciastek i ciasta 
upieczonego przez uczestników. Zbiera 
się dużo starszych osób. Panuje domowa 
atmosfera, każdy czuje się swobodnie.

Jedno ze spotkań poświęcone było te-
matyce 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Śpiewane były zna-
ne i mniej znane pieśni patriotyczne, a na 
ekranie były wyświetlane teksty. Na ostat-
nim listopadowym spotkaniu uczestnicy 
grali w popularną w USA grę – bingo. Było 
dużo emocji. Niektórzy mieli wyjątkowo 
szczęśliwą rękę. Na grudniowym spotka-
niu pojawił się temat muzyki i pracy orga-
nistki. Życzymy wytrwałości wszystkim 
uczestnikom spotkań. Szymon J.
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Jezuicka Wspólnota Młodzieżowa
MAGIS



Spotykamy się w piątki o 19.00 na 
Eucharystii w dolnym kościele, a potem 

w sali im. o. Stanisława Tabisia SJ
oraz w niedziele o 20.00 na Eucharystii 

parafialnej w górnym kościele.


W ciągu tygodnia odbywają się spotkania 
z animatorami.
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NASZE REFLEKSJE

ZWYKŁA  KOLEJ 
RZECZY

No i zestarzałam się. Nie tak z dnia na dzień, 
ale jednak. Trudno określić, kiedy to się do-
kładnie stało, ale do młodzieży to się zali-
czałam ponad 30 lat temu. Pojawiły się 
zmarszczki, siwe włosy… figury modelki 
też już nie mam. Do tego zostałam babcią!

Można by przypuszczać, że taka świa-
domość mnie zasmuci. Przecież zewsząd 
jesteśmy bombardowani reklamami kre-
mów przeciwzmarszczkowych, szampo-
nów kryjących siwe włosy i innych specy-
fików, które mają powstrzymać lub ukryć 
oznaki starzenia się. Jakby starszy wiek był 
czymś, czego należy się wstydzić. A prze-
cież to, ile mamy lat, to ani nasza wina, ani 

zasługa. Czas po prostu sobie biegnie i zwy-
kłą koleją rzeczy przybywa nam lat. Kiedy 
wspominam swojego dziadka – jego siwe, 
przerzedzone włosy, pomarszczone ręce – 
to czuję w sercu ciepło. I szacunek. Nie 
myślę o nim jak o człowieku, który musiał 
się wstydzić swego wieku, przygarbione-
go ciała, czy niezręcznych ruchów, ale jak 
o człowieku, który mimo tego, jak wiele 
w życiu przeszedł, do końca miał serce peł-
ne miłości i potrafił, w swojej prostocie, 
doradzić, pocieszyć, przytulić.

Czy w takim razie bycie babcią to stan, 
który należy ukryć przed światem?  We-
dług mnie – nie! Dla mnie moje ponad pół 

wieku życia, to powód do radości! Po 
pierwsze – dzięki Bogu, udało się. Biorąc 
pod uwagę rodzaj zabaw w dzieciństwie 
(berek po belkach w stodole, skakanie z czub-
ka na czubek młodych, kilkumetrowych 
sosen itp.), czy wielość przebytych chorób 
i operacji, to nie lada sukces. Po drugie – 
patrząc na młodzież, ile jeszcze przed nimi 
walki, starań o to, by uzyskać jakąś pozycję 
w społeczeństwie, zdobyć, co jest do zdo-
bycia, cieszę się, że ja już nie muszę. Nie 
muszę nikomu niczego udowadniać, nie 
muszę robić kariery, walczyć o byt swój i bli-
skich. Oczywiście, nie oznacza to, że nie 
ma we mnie potrzeby kształcenia się czy 
pracy. Potrzeba jest, ale tym, co daje mi 
właśnie wiek (i doświadczenie zdobyte 
w młodości) to to, że teraz robię to wszyst-
ko, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. Po 
trzecie – dobrze jest patrzeć na owoce 
swojego życia. Mam wspaniałe dzieciaki, 
które – mam nadzieję – nie tylko dla mnie 
są dobrem. Są już dorosłe, zakładają rodzi-
ny, będą zmieniać świat. No i mam wnucz-
ka! Kolejne pokolenie, co prawda stawia-
jące dopiero pierwsze kroki, ale bardzo 
kochane! 

Każdy czas w życiu ma swoje prawa, 
swoje plusy i minusy, w każdym można 
znaleźć dobro. Oczywiste jest, że już nie 
mam tyle siły co dwudziestolatka, ale też 
nie muszę robić tyle co ona. Cieszę się tym, 
co zdołałam osiągnąć: małżeństwem, 
trwającym już przez większość mojego ży-
cia, przyjaźniami, które udało się zawiązać 
i utrzymać, rodziną, parafią. A co najważ-
niejsze – mam apetyt na więcej. A przywi-
lejem wieku jest to, że teraz MOGĘ. I nie 
przeszkodzą mi w tym ani siwe włosy, ani 
zmarszczki. AK

NADZIEJA 
dla rodzin i przyjaciół alkoholików

 Nie musisz pić, ani cierpieć z powodu alkoholizmu

 Czekamy na ciebie

 Zapewniamy całkowitą anonimowość

 U nas możesz czuć się bezpiecznie

Grupy Rodzinne AL-ANON 
zapraszają na spotkania 
w każdy poniedziałek o godz. 17.00 do salki 
im. o. Beyzyma (II p. w domu parafialnym)

Przyjdź, zobaczysz, jak to działa

Kontakt pod nr tel. 572 945 199

srebrny deszcz, który we włosach znaczy ślad  
to jakby medal za odwagę i wytrwałość

Andrzej Sikorowski
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ROZRYWKA

Litery z zaznaczonych pól, czytane 
kolumnami, utworzą rozwiązanie.

1.  W przysłowiu – nosi wodę, póki mu się 
ucho nie urwie

2.  Mieszka w Zakopanem, chodzi w kierpcach
3.  Może być wodny, słoneczny mechaniczny 

lub elektroniczny
4. Dmuchana łódź
5. Letni but
6. Sypialnia dla wozów strażackich
7. Ufoludek, Marsjanin;
8. Największa polska rzeka
9. Młoda gałązka

Poziomo:
2. Wyrasta z gałęzi
5. Świadectwo chrztu
6. Film: „Ojciec …”
7. „Nie deptać trawników”
9. Płynie przez Wadowice
12. Odkryta weranda
14. Dom magnata
15. …. Stein, święta
16. Gbur, człowiek ordynarny
18. Wyraz twarzy
24. Najważniejsze żydowskie święto
26. Kosmate nakrycie łóżka
27. Dokonywany przez geodetę
29. Tendencja w sztuce
30. Miara pojemności (Ezd 7,22)
31. O 7 krowach tłustych i chudych
32. Część stroju kapłańskiego (Wj 28, 6)

Pionowo:
1. Nobliwy, uczony starzec
3. Czasami w sprzeczności z praktyką
4. Musi mieć przyczynę
8. Zanim stał się Abrahamem
10. Wyrwa, dziura w murze
11. Miasto rodzinne św. Franciszka
13. Najstarszy syn Noego (Rdz 5,32)
14. „Dumny" ptak
17. Żyje według surowej dyscypliny
19. Syn Abrahama i Egipcjanki Hagar
20. Bitwa, starcie
21. Ukryty przez piratów
22. „….. i strapienie” kard. Wojtyły
23. Drwina
25. Syn Jake z Massy (Prz 30,1)
28. Jeden z trzech muszkieterów

Przygotował o. Andrzej Pełka SJ

Litery z kratek z kółeczkiem, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.

Rozwiązania z numeru listopadowego GP:
krzyżówka dla dzieci: Być Polakiem i katolikiem
krzyżówka dla dorosłych: Polska
Nagrody wylosowały: Marcelina Praska i Elżbieta Korban

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych kon kursach. Rozwią-
zania z bieżącego numeru, wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu 
prosimy wrzucać do skrzynki „Głosu Pocieszenia” w holu kościoła. 
Można je też wysyłać na mailowy adres redakcji: 
glospocieszenia@tlen.pl

Stronę opracowała:
Aleksandra Kumaszka

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI KRZYŻÓWKA DLA DOROSŁYCH

US' MIECHNIJ SIȨ!
Ksiądz poinformował parafian, że w na-
stępnym tygodniu planuje wygłosić kaza-
nie o grzechu kłamstwa:

– Aby lepiej zrozumieć moje kazanie, proszę 
Was o przeczytanie rozdziału 17., z Ewange-
lii św. Marka.
Tydzień później, podczas niedzielnej mszy 
na kazaniu, poprosił, aby Ci wszyscy, którzy 
przeczytali ten rozdział, podnieśli rękę do 
góry. Chciał się dowiedzieć, ile osób to prze-
czytało. Wszyscy podnieśli rękę.
Ksiądz się uśmiechnął i mówi:

– Księga św. Marka ma tylko 16 rozdzia-
łów, a teraz będę kontynuował kazanie 
o kłamstwie. 

W młodym małżeństwie mąż prawie całą 
pensję oddawał żonie na wydatki domowe. 
Aby pieniądze były racjonalnie wydawane, 
żona pod koniec miesiąca przedstawiła li-
stę swoich wydatków. Męża zastanowiła 
jednak pozycja: „150 zł na cele religijne”. 
Zapytał więc żony, co to były za cele. W od-
powiedzi usłyszał:

– Nowy kapelusz dla mnie na Święta Boże-
go Narodzenia. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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KULTURA

Oprócz obiecanych pierwszych 
dwóch części trylogii Mirosławy Karety, 
równie świetnie się czytających, chciała-
bym – może trochę przewrotnie, bo pod-
czas świąt i karnawału – namówić Czy-
telników do przeczytania, a potem do za-
stosowania w swoim życiu, porad dyplo-
mowanej dietetyczki Krystyny Dajki, 
która znana jest ze swojej wcześniejszej 
publikacji „Post Daniela”. 

Chcemy żyć dłużej i le-
piej, ale robimy wszyst-
ko, żeby było inaczej. 
Przy okazji marnujemy 

niesamowite ilości jedzenia, którego wielu 
ludziom brakuje. To, co jemy, nie zaspaka-
ja nas; nie odżywiamy naszego organizmu, 
tylko go zapychamy i zatruwamy. Czy jest 
to winą naszej nieświadomości, czy może 
stajemy się ofiarami reklamy producen-
tów środków spożywczych? 

Kiedy pisałam tę książkę, przyświecały 
mi dwa cele: chciałam się z wami podzielić 
swoją wiedzą o zdrowym odżywianiu i prze-
pisami diety, która może sprawić, że nie 
tylko poczujecie się lepiej, ale i przeżyjecie 
wiele lat w dobrym zdrowiu, a także dodać 
wam wiary w to, że warto ufać własnej in-
tuicji i podejmować decyzje dotyczące 
własnego zdrowia. W końcu każdy sam 
ponosi za nie odpowiedzialność. (…) To my 
decydujemy o jakości pożywienia, które so-
bie dostarczamy; o tym czy będzie to poży-
wienie, które powoduje choroby, czy takie, 
które je powstrzymuje. Nauczmy się czerpać 
z nieskończonych zasobów natury, doda-
wajmy swoim posiłkom kolorów i smaków. 

Oprócz mnóstwa prostych i smacz-
nych przepisów, które zajmują większą 
cześć książki, autorka przekazuje nam 
swoją wiedzę o jakości i składnikach diety, 
która ma nas odnowić i odżywić, o tym, 
jakie zadania powinien spełniać pokarm, 
jaki dostarczamy naszemu organizmowi, 
a także o tym, co nas truje i dlaczego. Nie 
będzie to lektura dla zatwardziałych mię-
sożerców, ale stopniowo i oni mogą ogra-
niczyć, a potem może całkowicie wyelimi-
nować, mięso z pożywienia. 

Kiedy Bóg stworzył człowieka, w ogro-
dzie Eden, nie odżywiał się on mięsem, 
jego pożywienie stanowiły rośliny.

Autorka, dziennikar-
ka i historyk, natrafiła 
w Krakowie i w Mona-
chium, miastach, z któ-

rymi związana jest od lat, na autentyczne hi-
storie, które napisało samo życie i opowie-
działa je w sposób niezwykle wciągający. 
Czasy wojny i dni okupacji w Krakowie są 
początkiem historii trudnej miłości Polki 
i Niemca. Tym razem Wanda, a właściwie 
Jadwiga, chciała Niemca. Była młodą, nie-
pokorną kobietą z dobrej rodziny, posiada-
jącą trudny charakterek, ale i niezłomne 
przekonanie, że chce żyć na własnych zasa-
dach. O tej tajemniczej historii i jej reperku-
sjach Maksymilian Petrycy, syn Jadwigi, do-
wiaduje się w niespodziewanych okolicz-
nościach w roku 1990.

Dwutorowo prowadzona opowieść o hi-
storii rodu Petrycych wciąga i porusza 
niełatwe wątki naszej historii. Świetna lek-
tura na każdy czas.

W drugim tomie sagi rodu Petrycych 
znowu czekają na nas tajemnice do rozwi-
kłania i piękne uliczki Krakowa, siedziby 
rodzinnej bohaterów.

Krakowska konspi-
racja, ranny lotnik 
RAF-u i ciotka żony 
Maksymiliana Petryce-

go. Brzmi intrygująco? Oczywiście, nie 
może być inaczej, przecież życie pisze 
lepsze scenariusze niż można sobie wy-
myśleć. Na tym tle dzielne nad wyraz 
polskie kobiety, żony, matki, narzeczone, 
córki – delikatne, ale dorównujące męż-
czyznom w walce. Te książki naprawdę 
trzeba przeczytać, bo przy okazji uczą 
nas na nowo i w jakże ciekawy sposób 
naszej historii. 

Życzę wszystkim Czytelnikom Rados-
nych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśli-
wego Nowego 2019 Roku. Barbara Ćwik

Wszystkie omawiane książki można wypo-
życzyć w naszej bibliotece parafialnej.

CZY
TAJ Z NAMI

Krystyna DAJKA
DIETA 
DŁUGOWIECZNOŚCI
Wydawnictwo WAM

Pamiętajmy 
o naszej młodzieży

Zwracamy się do Naszych Drogich Para-
fian oraz Księży z gorącym apelem. Gorą-
cym poniekąd dosłownie, bo dotyczy mie-
sięcy zimowych: grudnia, stycznia i ewen-
tualnie lutego, kiedy odbywa się wizyta 
duszpasterska w naszych domach.

Odwiedzających nas ojców jezuitów 
anonsują ministranci albo dokładniej mło-
dzież (bo młode damy też włączają się w tę 
służbę). Obchodzą swój „rejon” dwa razy: 
uprzedzając dzień wcześniej o kolędzie, 
a potem „kolędując” razem z księdzem.

I tu pojawia się problem. Nikt nie kwe-
stionuje faktu, że po modlitwie rozpoczy-
nającej wizytę młodzież wychodzi. Sprawy 
poruszane w późniejszej rozmowie nie są 
przeznaczone dla ich uszu. Niemniej jed-
nak czekają stojąc nierzadko na nieogrze-
wanej klatce schodowej lub po prostu 
przed domem. Czasem krótko, czasem 
długo. A na dworze ciemno, zimno i częś-
ciej plucha niż śnieg i mróz.

Może, jeżeli przewidujemy kilka 
spraw do omówienia z duszpasterzem, 
zaproponujmy jego „obstawie” przecze-
kanie rozmowy w innym pokoju lub 
kuchni. Księdzu jest trudniej występo-
wać z taką propozycją do gospodarzy, 
choć bywało już i tak. Zdecydowanie jed-
nak to my, parafianie powinniśmy być 
uważni i pamiętać o tych młodych lu-
dziach, którzy przecież w ten sposób 
składają też świadectwo swojej wiary tak 
potrzebne w obecnych czasach. IK

Mirosława KARETA
POKOCHAŁAM WROGA
Wydawnictwo WAM

S TA ŁY  KO N F E SJ O N A Ł
o. Jan Ożóg SJ:
poniedziałek 18.30-19.30
o. Piotr Blajerowski SJ:
wtorek 10.30-11.30
środa 16.00-17.00
czwartek 20.00-21.00
piątek 15.00-16.00
sobota 12.00-13.00
Informacja o ewentualnych zmianach  
jest wywieszona na tablicy  
przy wejściu do kościoła.

Mirosława KARETA
BEZIMIENNI
Wydawnictwo WAM
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NASZE REFLEKSJE

…SCENARIUSZ REKLAMY SPOŁECZNEJ

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – radosne świętowanie 
narodzin Jezusa, które ja i moja rodzina bardzo lubimy. Zapach 
choinki, wspólne spędzanie czasu, pyszne jedzenie, brak co-
dziennych obowiązków sprawiają, że możemy na siebie spojrzeć 
innymi oczami, zyskać czas na rozmowy i spotkania, na które 
w zabieganym życiu często nie mamy czasu. Mamy z mężem 
dwoje dzieci w wieku szkolnym i jeszcze przed ich narodzinami 
postanowiliśmy pozbyć się telewizji z domu, uznając, że spędza-
nie czasu przed telewizorem nie stanowi dla nas żadnej wartości. 
Żyjemy bez telewizora od piętnastu lat i nigdy nie żałowaliśmy 
podjętej decyzji. Gdy nadchodzą Święta, cieszymy się, że będzie-

ŚWIĘTOWANIE 
 
TELEWIZORA

BEZ

my mieli okazję spędzić trochę więcej czasu RAZEM. Kiedy nie 
ma grającego i odbierającego nam uwagę „pudła”, pojawia się 
czas na powolne i przyjemne świętowanie. Możemy długo sie-
dzieć przy stole, jedząc, rozmawiając z dziećmi, słuchając kolęd 
lub po prostu milcząc. Nikomu się nigdzie nie spieszy i zazwy-
czaj staramy się także nie mieć zbyt wielu planów na ten czas. 
Okazuje się, że bez telewizji, filmów, włączonych komputerów 
pojawia się szansa na usłyszenie i zobaczenie siebie nawzajem. 
Nasze dzieci stają się wtedy szczególnie rozmowne, opowiadają 
jedno przez drugie o różnych ważnych i mniej ważnych dla sie-
bie sprawach. Jeśli pogoda pozwala, wychodzimy na dwór, spa-
cerując w pobliskim parku lub odwiedzając bliskie nam osoby, a je-
żeli aura nie sprzyja, gramy w gry planszowe. Spotykamy się cza-
sem z pytaniem, czy nie żałujemy, że nie mamy w domu telewizji. 
Moja odpowiedź jest zawsze jednoznaczna – jeśli stoję przed wy-
borem, czy spotkać się z żywym człowiekiem, czy z rzeczywistoś-
cią wirtualną, zawsze wybiorę człowieka. I do takiego wyboru 
wszystkich Was szczerze i z serca zachęcam. Spotykajmy się, 
bądźmy ze sobą, rozmawiajmy ze sobą, wtedy miłość w rodzinie 
ma szansę kwitnąć i rozwijać się jak piękny, świeży kwiat.

Ola z mężem i dziećmi

 Listopadowe niedzielne 
przedpołudnie na jednej z ulic naszej 

parafii. Pustej, bo drobny dokuczliwy 
deszcz i zimny wiatr zatrzymały w do-

mach wszystkich, którzy akurat wychodzić 
nie musieli.  Przez jezdnię przechodził męż-

czyzna niosący drobne narzędzia i części jakie-
goś urządzenia w plastikowej, składanej skrzynce, dla zabez-
pieczenia przed pogodą, przykrytej niedużym kocykiem. Na 
środku pasów uchwyty nie wytrzymały, dno i boki otworzy-
ły się i wszystko runęło na asfalt. Zza budynków wyszła dziew-
czyna zmierzająca do autobusu lub tramwaju. Zatrzymała się 

przy miejscu katastrofy, pomogła mężczyźnie pozbierać za-
wartość skrzynki na koc i przeciągnąć na chodnik. Samochód, 
któ remu ta akcja ratunkowa uniemożliwiła przejazd, przyha-
mował i nie zatrąbił. Dziewczyna oddaliła się. Z przejeżdżają-
cego w przeciwnym kierunku auta wysiadła kobieta. Wróciła 
się kilka kroków, wyjęła z torebki dużą reklamówkę i podała 
mężczyźnie. On uśmiechnął się w podziękowaniu. Kobieta po-
szła do domu. Mężczyzna spakował wszystko i poszedł w swoją 
stronę. Deszcz przestał padać. 

IK

TO NIE JEST…

13.01.2019 Neokatechumenat
20.01.2019 Grupa młodzieżowa
27.01.2019 Grupa IV 
03.02.2019 Chór parafialny 
10.02.2019 Duszpasterstwo 40+ 
17.02.2019 Grupa różańcowa
24.02.2019 Odnowa w Duchu Świętym
03.03.2019 Neokatechumenat 
10.03.2019 Grupa młodzieżowa 
17.03.2019 Grupa IV
24.03.2019 Chór parafialny 

31.03.2019 Duszpasterstwo 40+ 
07.04.2019 Grupa różańcowa
14.04.2019 Odnowa w Duchu Świętym
28.04.2019 Neokatechumenat 
12.05.2019 Grupa młodzieżowa 
19.05.2019 Grupa IV 
26.05.2019 Chór parafialny 
02.06.2019 Duszpasterstwo 40+ 
09.06.2019 Grupa różańcowa
16.06.2019 Odnowa w Duchu Świętym

DYŻURY W KAWIARENCE
do czerwca 2019 r.
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łów i zastrzega sobie prawo do 
skrótów i opracowań redakcyj-
nych. Nie odpowiadamy za treść 
publikowa nych ogłoszeń.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
53-232 Wrocław, al. Pracy 26, tel. 71 360 10 18, www.dworzak.jezuici.pl

PARAFIA PW. ŚW. KLEMENSA DWORZAKA

W niedziele i święta:
kościół górny – 6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00 z udziałem zespołu muzycznego 
kościół dolny – 10.30 (dla dzieci, z wyjątkiem wakacji)
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 wyjąt-
kiem dni świątecznych i I piątków miesiąca

CHRZTY 
(28.10.2018 – 25.11.2018) 

ŚLUBY 
(7.06.2018 – 19.10.2018) 

POGRZEBY 
(19.10.2018 – 28.11.2018) 
Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:

Lilianna Antonina Miszczuk, Emilia Pomykała, Wojciech Robert Duraziński, Hanna Jagoda Biłos, Alan Łukasz 
Kałczyński, Zofia Kuriata, Maksymilian Dawid Bałut

Marta Katarzyna Feliksik – Michał Niedziela (13.10.2018)

 MODLITWA 

KONTO PARAFIALNE: 
Bank Pekao S.A. I O. we Wrocławiu 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394

Elżbieta Maria Kruczek – lat 69, Jadwiga Miszczyk – lat 83, Henryk Łodyga – lat 84, Jerzy Adam Kuczborski – lat 67, 
Adam Kuśmirek – lat 92, Józef Sochacki – lat 77, Krzysztof Tadeusz Bernadzikowski – lat 65, 
Danuta Lidia Kacprzak – lat 63, Tadeusz Walczak – lat 66, Walenty Borowski – lat 95, Zofia Wasilkowski – lat 84, 
Ludwik Jurczenko – lat 81, Wiesław Michał Paluch – lat 65

�Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – pierwsza niedziela miesiąca od godz. 15.00 
(indywidualna w ciszy) oraz w każdy poniedziałek w godz. 18.30–19.30 (prowadzona przez poszczególne 
grupy parafialne)
�Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia, a po niej Msza św. w intencji składanych próśb i podziękowań oraz 

czcicieli MB Pocieszenia – wtorki o godz. 17.30
�Msza św. w intencji wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców naszego kościoła i domu zakonnego 

– środy o godz. 8.00
Msza św. dla dzieci w pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.00 w kościele dolnym (oprócz wakacji)
�Nabożeństwa majowe, czerwcowe, różańcowe w październiku, wypominki w listopadzie – codziennie  

w danym miesiącu o 17.30; w Wielkim Poście droga krzyżowa – w piątki o godz. 17.30 i Gorzkie Żale –  
w niedziele o 17.00; Godzina Miłosierdzia – pierwsze piątki miesiąca o godz. 15.00

 POSŁUGA CHORYM 
�W pierwsze piątki miesiąca odwiedziny duszpasterzy z posługą sakramentalną. W niedziele Komunia św. 

roznoszona jest przez nadzwyczajnych szafarzy. Osoby, które pragną być objęte taką posługą należy 
zgłaszać w kancelarii parafialnej.
�W sobotę przed Niedzielą Palmową – o godz. 10.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia 

chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

 MSZE ŚWIĘTE 

 WKRÓTCE 
 24 grudnia – pasterka o godz. 24.00 (dla dzieci o 22.00)
 25–26 grudnia – porządek Mszy św. niedzielny, a w czasie Mszy św. o godz. 12.00 chrzest dzieci
�27 grudnia – rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej, która będzie się odbywać w dni powszednie (z wyjątkiem sobót) 

od godz. 16.00, a w soboty i niedziele od godz. 15.00. Plan kolędy będzie podawany z tygodniowym 
wyprzedzeniem – w ogłoszeniach parafialnych, wywieszony w gablocie na placu kościelnym i w przedsionku 
kościoła, a także na stronie internetowej naszej parafii.
�6 stycznia – koncert kolęd w wykonaniu „Clemensianum” po mszy o godz. 20.00. O występach innych 

kolędników informacja niebawem w ogłoszeniach.
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 TAK SIĘ ZACZĘŁO
W Boże Narodzenie 1988 roku, za kadencji 
o. proboszcza Tadeusza Saroty SJ, ziścił się 
pomysł, który kiełkował w głowach człon-
ków Duszpasterstwa Ludzi Pracy jeszcze za 
o. Adama Wiktora SJ (proboszczował u nas 
w latach 1978–87): ukazał się pierwszy nu-
mer informatora parafialnego – „Głos Po-
cieszenia”. Pismo ukazywało się jeszcze 
jako drugoobiegowe, w słabej jakości, cha-
rakterystycznej dla powielaczowych dru-
ków „podziemnych”, miało 4 strony for-
matu zeszytowego (A5). W numerze znala-
zły się: artykuł wstępny o. Saroty, krótki 
materiał o Narodzeniu Pańskim, życzenia 
dla parafian oraz informacje bieżące. W pra-
cach pierwszej redakcji brali udział m.in.: 
Stefan Więckowski, Maria Jagieła, Jerzy 
Zarawski, Ludwika Ślęk, Jan Wojciechow-
ski, Janusz Halicki, Czesław Niećko, Stefan 
Suchar i Cecylia Biegańska. W kolejnym 
roku ukazały się cztery numery pisma, 
a później jego wydawanie zawieszono na 
długie 7 lat. Tyle się w Polsce działo, kto by 
tam miał głowę do zaangażowania się w pis-
mo parafialne! 

A jednak... W grudniu 1996 r. kolejny 
proboszcz, o. Władysław Pietryka SJ, siła-
mi samych jezuitów (w parafii pojawiło się 
czterech młodych zakonników – ks. Biel, 
o. Konenc, Mazur i Skrzymowski), za na-
mową o Stanisława Móla SJ, reaktywował 

„Głos Pocieszenia” jako biuletyn parafii św. 
Klemensa Dworzaka. Pismo miało 16 
stron formatu A4. W numerze można było 
znaleźć materiały z życia parafii, informa-
cje o tym, co się działo aktualnie w Kościele, 
o grupach parafialnych, materiał przygo-
towujący do Kongresu Eucharystycznego, 
wywiad z powojennym pionierem dzielni-
cy, odrobinę poezji, coś dla młodzieży, dla 
dzieci, informacje o parafialnym porządku 
nabożeństw, spotkań grup oraz o tym, co 
jest potrzebne do przyjęcia niektórych sa-
kramentów, krótkie przedstawienie jezui-
tów pracujących w parafii, a także prak-
tyczny opis wieczerzy wigilijnej.

TRWA DO DZISIAJ!
Mimo różnych kolei losu „Głos Pociesze-
nia” od tamtego czasu stale towarzyszy 
swoim parafianom, dokumentując ich ży-
cie, ewangelizując, ucząc, bawiąc, infor-
mując i kształtując swoich odbiorców, 
ukazując bliższe lub dalsze cele wspólnych 
działań, przepowiadając słowo Boże za 
pomocą różnorodnych form literackich. 
Podobno pisma tego typu nobilitują para-
fię i zwykle świadczą o jej wyższym pozio-
mie duszpasterskim... 
Jako pismo parafialne zaistnieliśmy jako 
jedno z pierwszych w archidiecezji. Wg 
książki Daniela Zapały „Media katolickie 
w archidiecezji wrocławskiej” (Wrocław 
2003), wcześniejszy był tylko „Głos Para-
fian” z parafii św. Augustyna przy ul. Sude-
ckiej, wspomniany już w 1987 roku, ale 
spośród pism, które ukazują się do dzisiaj 
jesteśmy inicjatywą najtrwalszą (wymie-
niony w publikacji „List Parafialny” z para-
fii św. Anny w Grodziszczu w diecezji 
świdnickiej już się nie ukazuje). Opubliko-
wanych zostało 127 numerów – zwykłych 
i specjalnych – „Głosu Pocieszenia”. Obec-
ny nakład – 600 egzemplarzy, rozchodzi się 
prawie w całości; jak na ok. 2700 osób spo-
śród parafian, które co niedziela uczęszcza-
ją do kościoła, wychodzi, że nabywa nas co 
5-6 parafianin, a czyta pewnie jeszcze wię-
cej. Parafianie (i nie tylko) chwalą nas za 
poziom wydawniczy, szatę graficzną, boga-
tą treść. Jak ktoś wcześniej policzył, do 
2005 roku odnotowano ponad 200 osób 
jako autorów „Głosu Pocieszenia”! A póź-
niej było ich już tylko więcej... A gdzie re-
daktorzy, korektorzy, kolporterzy, autorzy 
i projektanci zdjęć, ilustracji i okładek, roz-
mówcy i cisi współpracownicy, o których 
wysiłku wie tylko sam Wszechmogący Bóg. 

Obecnie w prace redakcji jest zaangażowa-
nych bezpośrednio kilka osób (więcej 
szczegółów – w stopce redakcyjnej), ale 
zbiorowy wysiłek jest dużo większy. 

I CO ZROBIĆ, BY TRWAŁO  
W PRZYSZŁOŚCI…
Od czasu do czasu apelujemy na forum pa-
rafii o włączanie się w prace redakcji – pra-
ca społeczna, której się podjęliśmy, to czy-
sty wolontariat (choć jeden z redaktorów 
słyszał krążące plotki, iż z pracy w „Głosu 
Pocieszenia” kupił sobie dom, a inny usły-
szał pytanie: ile kosztuje znalezienie się na 
zdjęciu w piśmie?). Ze swoich zasobów 
wolnego czasu udzielamy wspólnocie para-
fialnej tyle, ile możemy (a niektórzy nawet 
więcej), ale i te zasoby nie są stałe i niewy-
czerpalne – niektórzy mieszkają poza para-
fią i nie mają już takich możliwości zbiera-
nia danych o życiu wspólnoty, inni zmieni-
li pracę, która ich bardziej absorbuje niż 
poprzednia, a jeszcze inni, np. zostali bab-
ciami czy dziadkami i doszły im nowe obo-
wiązki rodzinne. Dlatego też wspomniany 
apel jest wciąż aktualny – przyjdźcie, spró-
bujcie! Może i do was będą od czasu do 
czasu podchodzić nieznajomi dotąd ludzie 
i dziękować za udany numer, mądry arty-
kuł. Może i wy odczujecie drobną satysfak-
cję, gdy usłyszycie, że panie w kolejce, jak 
w starożytnym Kościele, będą wiodły spór, 
niekoniecznie o istotę Trójcy Świętej, ale 
o trafność bądź nie uwag z artykułu o para-
fialnym savoir-vivrze w „Głosie Pociesze-
nia”... My takie głosy słyszymy i... bardzo 
wam za nie dziękujemy!
Można by tak jeszcze długo – o jezuitach, 
życzliwych i pełnych zaufania opiekunach 

„Głosu Pocieszenia” (nawiasem mówiąc 
jeden z nich kiedyś zauważył, że dobrze, iż 
takie pismo wychodzi, bo niektórzy dusz-
pasterze – miał na myśli siebie – mogą się 
z niego dowiedzieć, co się w parafii dzie-
je!), o finansowym wsparciu wydawniczej 
inicjatywy pochodzącej z portfelów ło, no 
i o największym bogactwie naszego para-
fialnego pisma – jego Czytelnikach: uważ-
nych, niedających sobie wmówić byle cze-
go, niezmiennie życzliwych i od 30 lat ob-
darzających kredytem zaufania autorów 
i redaktorów. Dziękujemy i  mamy na-
dzieję, że i przez co najmniej kolejne 30 lat 
tak pozostanie. Co daj nam, Panie Boże... 
Ale nie o nas, a o życiu parafian trzeba pi-
sać! No to do dzieła! 

JUBILEUSZOWE 
REFLEKSJE

„Proboszczowie, biskupi i papieże zmieniają się, ludzie przemijają, a my 
jesteśmy z Wami i dla Was, Drodzy Czytelnicy. Ad maiorem Dei gloriam 

– na większą chwałę Bożą (mamy nadzieję)”. Tak kończy się kalendarium 
„Głosu Pocieszenia” z lat 1988–2013, opracowane na 25-lecie pisma, 
obchodzone z lekkim poślizgiem w styczniu 2014 roku. A bieżącym 
numerem naszego pisma świętujemy już jego 30-lecie!

Bogdan SZYSZKO
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OKRUCHY PO KOLĘDZIE
Magda Czapińska

Wszyscy Święci są przejęci,
wniebowzięte skaczą dzieci,
pachnie ciastem i nadzieją
nad Betlejem gwiazda świeci.

Złagodniały nasze oczy,
dobry Bóg odpuszcza grzechy
A Anioły spod jemioły 
przesyłają nam uśmiechy

Bóg się rodzi serca rosną,
cały świat kolędę śpiewa.
Moc truchleje kiedy ludzie
przychylają sobie nieba

A jutro pozbieramy, okruchy po kolędzie
I z trwogą zapytamy, co z nami dalej będzie?
A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku,
przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój

Święci ruszą do swych zajęć
Dobry Bóg gdzieś w dal odpłynie,
a my cisi, poruszeni, 
zostaniemy przy dziecinie.

Przy bezbronnym Bożym Synu 
zostaniemy tu na ziemi
Może lepsi i mądrzejsi,
skoro wiemy to co wiemy.

A jutro znów ruszymy w ten marsz przez pory roku,
przez szarość, przez codzienność, mizerię i niepokój
A jutro pozbieramy, okruchy po kolędzie
Nadziei uczepieni, że może lepiej będzie? 

ZAPAL ŚWIATŁO
Ernest Bryll

Boże, coś zrodzony w biedzie
Spójrz na ziemię tę zbiedniałą
Wiesz, jak jest, gdy się nie wiedzie
Gdy nic prawie nie zostało

Zapal światło ponad nami
Pokaż drogę do Betlejem
Bo idziemy bezdrożami
Przez zawieje i nadzieje

Ty, co też nie miałeś domu
I wiesz, co dom zrujnowany
Choć uśmiechem, Boże, pomóż
Gdy dźwigamy domu ściany

Zapal światło ...

Sami sobie radę damy
I o cuda nie prosimy
Lecz bądź jak Dzieciątko z nami
Ciepło słowa w świecie zimnym

Zapal światło ...

Boże, Ty, coś płakał w zimnie
Spójrz na ziemię tę zbiedniałą
Co wciąż wierzy w Twoje imię
Że się Słowo Ciałem stało

Zapal światło...

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
pięknego bycia z ludźmi i Bogiem
życzy Redakcja „Głosu Pocieszenia”


