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Kwiecień
5 kwietnia, Niedziela Palmowa

• Ukazał się świąteczny numer „Głosu Po-
cieszenia” z dodatkiem – komentarzami do 
liturgii Triduum Paschalnego. 

9-12 kwietnia, 
Święte Triduum Paschalne

• Wspólnie świętowaliśmy największe ta-
jemnice naszej wiary. Więcej– wewnątrz 
numeru.

13 kwietnia, 
Poniedziałek Wielkanocny 

• Ofi ary złożone tego dnia na tacę prze-
znaczone były na potrzeby Wyższej Szko-
ły Filozofi czno-Pedagogicznej oo. jezuitów 
„Ignatianum” w Krakowie. Zebrano 8.600 
złotych.

19 kwietnia, niedziela
• W Święto Bożego Miłosierdzia o godz. 
15.00 modliliśmy się podczas nabożeństwa 
Godziny Miłosierdzia. W tym dniu moż-
na też było przynieść z domu do kościoła 
kartonowe skarbonki, do których przez ca-
ły Wielki Post odkładaliśmy ofi ary dla naj-
biedniejszych.

13-18 kwietnia
• Gościli w naszej parafi i delegaci z zaprzy-
jaźnionej parafi i śś. Ewaldów w Dortmun-
dzie. 

20-30 kwietnia
• Odbył się w naszej parafi i kolejny kurs 
przedmałżeński, w którego zajęciach uczest-
niczyło kilkadziesiąt osób.

23 kwietnia, czwartek
• Po wieczornej Mszy św. o godz. 18.45 od-
były się kolejne zajęcia w ramach Parafi alnej 
Akademii Rozmaitości. Dr Anna Głębocka 
wygłosiła prelekcję na temat: „Co powinni-
śmy wiedzieć o cukrzycy”. 

26 kwietnia, niedziela
• Po Mszy św. o 20.00 młodzieżowy zespół 
„Clemensianum” zaprezentował koncert 
wielkanocny. Wolne datki podczas niego 
zbierane zostały przeznaczone na odnowie-
nie sprzętu muzycznego.

27-28 kwietnia
• Gościliśmy w naszym kościele relikwie św. 
Joanny Beretty Molli, patronki narzeczo-
nych, małżeństw i rodzin, która oddała ży-
cie za swoje jeszcze nienarodzone dzieciątko. 
Mogliśmy je uczcić od wieczornej Mszy św. 
o godz. 18.00 w poniedziałek do wtorko-

wego popołudnia. O godz. 19.00 w ponie-
działek Mszę św. przy relikwiach animowa-
ła wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, o 
godz. 20.00 odbyło się czuwanie w intencji 
duchowej adopcji nienarodzonych. We wto-
rek na Mszy św. o godz. 16.00 pożegnaliśmy 
relikwie, które zostały przekazane oo. pauli-
nom z parafi i św. Mikołaja. 

Maj
2 maja, sobota

• Członkowie Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
i Związku Piłsudczyków z naszej parafi i, na 
placu przy pomniku Bolesława Chrobrego 
(ul. Świdnicka) rozdawali plakaty przypo-
minające o święcie Konstytucji 3 Maja.

3 maja, niedziela
• W holu kościoła kolejny już raz odbył się 
kiermasz książek zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Matek Katolickich.

7 maja, czwartek
• O godz. 18.45 w sali św. Stanisława Kostki 
odbył się kolejny wykład Parafi alnej Akade-
mii Rozmaitości. Tym razem poprowadził 
je dr Romuald Kaczmarek, który przedsta-
wił wykład: „O historii Wrocławia inaczej – 
elementy sakralne w świeckiej architekturze 
naszego miasta”. 

• W przeddzień 64. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej, na Cmentarzu Żołnierzy 
Polskich na Grabiszynku o godz. 19.30 od-
był się uroczysty capstrzyk z udziałem pod-
oddziałów wojskowych garnizonu wroc-
ławskiego, pocztów sztandarowych (m.in. z 
naszej parafi i), władz samorządowych i pań-
stwowych, harcerzy i kombatantów.

10 maja, niedziela
• Na specjalnej Mszy św. o godz. 10.00, ce-

lebrowaliśmy uroczystość I Komunii św. 
ponad 80 dzieci z naszej parafi i. Z tego po-
wodu Msze św. o 6.30, 7.30 i 9.00 oraz, wy-
jątkowo Msza św. dla dzieci o godz. 12.00, 
były odprawione w kościele dolnym; tego 
dnia nie było Mszy św. o 10.30.

11 maja, poniedziałek
• Ks. biskup Andrzej Siemieniewski, pomoc-
niczy biskup archidiecezji wrocławskiej na 
Mszy św. o godz. 18.00 udzielił 59 osobom 
z naszej parafi i (głównie z III klasy gimna-
zjum) sakramentu bierzmowania. 

12 maja, czwartek
• Podczas wieczornej Mszy św. o godz.. 18.00 
modliliśmy się wraz z członkami Związku 
Piłsudczyków w 74. rocznicę śmierci mar-
szałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. 

13 maja, środa
• Kilkudziesięcioosobowa grupa parafi an 
wyjechała autokarem do Nowego Sącza, 
gdzie uczestniczyła w pogrzebie wieloletnie-
go duszpasterza naszej parafi i o. Władysła-
wa Pietryki SJ. 

16 maja, sobota
• Kilkanaście osób z parafi alnej grupy Od-
nowy w Duchu Świętym uczestniczyło w 
XV Czuwaniu tego ruchu na Jasnej Górze.
 

17 maja, niedziela
• Podczas Mszy św. o. godz. 10.30 dzieci z 
klasy III obchodziły rocznicę I Komunii św.

18 maja, poniedziałek

• Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wie-
ku 46 lat długoletni wikariusz naszej para-
fi i, katecheta, minister i ekonom tutejszego 
domu zakonnego, wychowawca młodzieży, 
współzałożyciel ruchu Magis – o. Stanisław 
Tabiś SJ.
 

21 maja, czwartek
• Na Cmentarzu Grabiszyńskim odbyło się 
pożegnanie śp. o. Stanisława Tabisia SJ. Po-
grzebowej Mszy św. w kościele parafi alnym 
o godz. 11.00 przewodniczył biskup pomoc-
niczy archidiecezji wrocławskiej ks. Edward 
Janiak. 
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Na koniec roku św. Pawła warto przy-
pomnieć sobie historię jego przyjaźni z 
Barnabą, który wcześniej został chrześci-
janinem i nawet przez pogan był uważa-
ny za kogoś znaczniejszego od Pawła, bo 
to jego nazywano Zeusem, a Pawła „tyl-
ko” Hermesem.

Scena przyprowadzenia Pawła do 
wspólnoty ma w sobie wiele napięcia i 
uroku. Oto gorliwy neofi ta, który już 
dał dowody swego dynamizmu ewange-
lizacyjnego w Damaszku, teraz, po dra-
matycznej ucieczce z tego miasta, szuka 
kontaktu ze wspólnotą „matką”, z pierw-
szą gminą. I co? I wszyscy się go boją, 
uciekają. Nie pasuje im. Nie wierzą, że się 
nawrócił. Mają go ciągle za niebezpiecz-
nego człowieka. Może prowokatora. Wie-
dzą, że wywołuje konfl ikty. Zadarł z Ży-
dami w Damaszku. Był gorliwcem jako 
ich prześladowca. Potem też wywoła wie-
le wrogości wobec siebie, również wśród 
chrześcijan. Pokłóci się z wieloma, nawet 
z Piotrem. 

Paweł nie był łatwym człowiekiem. Nie 
był łatwy we współpracy. Uczniowie w Je-
rozolimie wiedzieli o tym. I nie chcieli go 
między sobą. Bali się jego towarzystwa.

W imię jedności
Wtedy na szalę został rzucony autorytet 

Barnaby. Człowieka szanowanego i zna-
nego w gminie Jerozolimskiej. W końcu 
był jej dobroczyńcą. Rozdał swój niemały 
majątek (por. Dz 4, 36-37). Barnaba nie 
tłumaczył Pawła, nie wybielał go. Po pro-
stu wskazał, że też jest uczniem Jezusa, 
że spotkał Pana i że gorliwie służy Chry-
stusowi. A więc mimo wszystkich swoich 
przywar, czy trudnych cech, ma prawo do 
jedności ze wspólnotą, z Kościołem. 

To ważne. Inni bali się o wspólnotę, 
o jej jedność i dlatego nie chcieli Pawła. 

Obawiali się, że jego obecność przyspo-
rzy konfl iktów. I mieli rację. Tak się stało. 
A jednak Barnaba przekonał ich, że nie 
wolno odmawiać wspólnoty komuś, kto 
wierzy tak jak oni, kto idzie za Chrystu-
sem, nawet jeśli dynamizm tej osoby, jej 
charakter, mogą sprowadzić sporo kłopo-
tów. Nie można w imię jedności wyklu-
czać z jedności niewygodnych. Barnaba 
sam zapłacił drogo za wierność tej dewi-
zie. Po długiej i bardzo owocnej współ-
pracy z Pawłem musiał się z nim rozstać 
po ostrym sporze o Jana, zwanego Mar-
kiem (por. Dz 15, 36-41).

To trochę dziwne, ale wydaje się, iż 
w imię jedności Barnaba i Paweł poszli 
osobnymi drogami. Skoro mieliby się cią-
gle kłócić, lepiej spokojniej pracować na 
różnych terytoriach. Bo oni rzeczywiście 
byli różni.

Paweł i Barnaba – różni ale w jednym Kościele
„Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, 
lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barna-
ba przygarnął go i zaprowadził do Apostołów, i opowiedział im, jak 
w drodze [Szaweł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką 
siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa.” 

(Dz 9, 26-27)

Jacek Siepsiak SJ

Różne charyzmaty
Paweł był nastawiony przede wszystkim 

„ad extra”. Dużo mówił (dlatego wzięli go 
za Hermesa, por. Dz 14,12). Był młodszy 
od Barnaby. Jak się nie podobało jego na-
uczanie, to szedł dalej, ciągle szukał no-

wych uczniów. To taki typ zdobywcy, 
gotowego na wiele poświęceń, ale i nie 
przebierającego w środkach. Był przy-
czyną konfl iktów. Wywoływał je. Nieraz 
gminy musiały się go pozbywać, ratując w 
ten sposób własny spokój. Narzucał swój 
styl. Wszyscy wiedzieli, że on jest szefem, 
a inni to tylko współpracownicy.

Barnaba to zupełnie inny typ. Nasta-
wiony „ad intra”. Nie gadał za wiele (stąd 
wzięli go za Zeusa), ale widział potrzeby 
ludzi, narastające sytuacje konfl iktu, po-
działu, krzywdy, niesprawiedliwości i in-
terweniował, znajdując się często miedzy 
młotem a kowadłem, stawiając na szali 
swój autorytet, powagę... Uważano go za 
ważniejszego niż Paweł, bo nawet Łukasz, 
autor „Dziejów Apostolskich”, współpra-
cownik Pawła, często wymienia najpierw 
Barnabę a dopiero za nim Pawła. Jednak 

KOŃCZY SIĘ ROK ŚW. PAWŁA
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Parafianie pytają, o. Jacek odpowiada
Jaki jest sens relikwii w 

Kościele?
 Sens relikwii jest po-

dobny jak w przypadku 
przechowywania przed-
miotów, jakie człowiekowi 
zostają po kimś znajomym, 
krewnym, przyjacielu czy 
kochanej osobie, która 
umarła. Są to rzeczy, któ-
re przypominają nam o tej 
osobie i pozwalają nawią-
zać z nią pewien kontakt 
duchowy. Każdy z nas ma 
swoje ulubione pamiątki, rzeczy kojarzo-
ne z bliską osobą, i są one dla nas waż-
ne. Relikty świętych mają nam o nich po 
prostu przypominać. To nie są amulety. 
Często jako takie właśnie były traktowa-
ne w Kościele, dla nich zabijano, prowa-
dzono wojny, dopuszczano się kradzieży, 
ale to nie jest chrześcijańskie podejście do 
relikwii. Czasami ludzie przypisują im 
moc nadprzyrodzoną, ale ja bardzo bo-
ję się takiego podejścia, bo to ociera się 
o pogaństwo. I na pewno relikwie nie są 
czymś najważniejszym w przepowiada-
niu Kościoła. Dlatego też Jan Paweł II za-
kazał ich cięcia i rozprowadzania, także z 
szacunku dla ciał zmarłych świętych. 

Jako naród mamy też swoje szczególne 
miejsca – dla nas Polaków takim miej-
scem jest Częstochowa. Dlaczego-ro-
zumieją to wszyscy. Nie dlatego, że jest 
szczególnie magiczna. I taka postawę wo-
bec tego miasta należy szanować i popie-
rać. Jako wspólnota tworzymy też specy-
fi czną mapę emocjonalną i powinniśmy 
ja kształtować, szanować i uwzględniać w 
niej nasz stosunek do narodu.

 Nie jestem przeciwny relikwiom, ale 
trzeba uważać, by nie stały się dla nas 
przedmiotami magicznymi. Takimi, któ-
re nas rozgrzeszają, co sprawia, że nie mu-
simy używać rozumu, słuchać rozsądku, 
czy dbać o bezpieczeństwo-bo mamy ta-
ką, a nie inna relikwię. 

 Taki mniej więcej jest sens relikwii.
Czy rodzimy się z piętnem grzechu 

pierworodnego?
Wszyscy ludzie są dotknięci grzechem 

pierworodnym, tylko Matka Boża zosta-

ła z niego uwolniona przez 
Pana Jezusa.

Czy Józef z Arymatei 
był uczniem Pana Jezu-
sa, czy też jego postępo-
waniem kierował fakt, 
że nie zgadzał się z wer-
dyktem sanhedrynu? Je-
śli był uczniem, dlaczego 
jego imię nie pojawia się 
wcześniej?

Jedno drugiemu nie 
przeczy – Józef mógł być 
uczniem, a jednocześnie 

nie zgadzać się z wyrokiem sanhedrynu. 
Jego imię pojawiło się wtedy, kiedy było 
to ważne dla ewangelisty. W Ewangeliach 
pojawiają się głównie imiona apostołów, 
inni uczniowie są przedstawiani w opi-
sach konkretnych historii. Prawdopo-
dobnie w Ewangelii św. Jana wspomina 
się Józefa jako ucznia „ukrytego z obawy 
przed Żydami”.

W modlitwie „Ojcze nasz” jest wer-
set „nie wódź nas na pokuszenie”. Czy 
to znaczy, że Bóg wodzi nas na poku-
szenie i jest przyczyną naszych grze-
chów? Czy tez należy ten werset rozu-
mieć jako „nie pozwól, abyśmy ulegli 
pokusie” ?

Niestety, tłumaczenie tej modlitwy na 
współczesny język polski nie jest najlep-
sze. Zdecydowanie chodzi tutaj o tę dru-
ga opcję – „nie pozwól, abyśmy ulegli 
pokusie”. Tradycja tej modlitwy jest bar-
dzo silnie zakorzeniona w naszej kulturze 
i trudno zmienić jej tłumaczenie, choć 
moim zdaniem powinno się to uczynić.

przygotowała Agnieszka Król

NIE TYLKO O BIBLII

W  OK R E S I E  WA K AC J I S P O T K A Ń  N I E  B Ę DZ I E

dla jedności potrafi ł usunąć się w cień, a 
nawet, żeby nie zadrażniać, potrafi ł pójść 
inną drogą.

Autorytet dla jedności
Jednak nie zawsze ustępował. W spra-

wach zasadniczych dla wolności dzieci 
Bożych odwołał się do „soboru” (jak po-
wiedzielibyśmy dzisiaj; por. Dz 15,1nn). 
Zdawał sobie sprawę, że jedność wspól-
noty wymaga szacunku dla tożsamości jej 
członków. Mianowicie niektórzy chcieli, 
by nawróceni poganie zanim staliby się 
chrześcijanami, wcześniej stawali się Ży-
dami. Wg tej koncepcji Kościół miał skła-
dać się tylko z obrzezanych, którzy przy-
jęli Jezusa jako Mesjasza. Tego było już za 
wiele nie tylko dla Pawła ale i dla Barnaby 
(tutaj Łukasz wymienia Pawła na pierw-
szym miejscu). Jedność to nie unifi kacja. 
Nie można budować wspólnoty ignorując 
różnorodne historie jej członków, nie bio-
rąc pod uwagę ich korzeni.

Można zarzucić Barnabie (i Pawłowi), 
że odwołując się do apostołów ryzykowa-
li rozłam, że godzili w jedność. I rzeczy-
wiście każdy sobór niesie w sobie ryzyko 
rozłamu, bo mogą być tacy, którzy nie 
uznają jego postanowień. Po ostatnim, 
Watykańskim II, byli to np. schizmaty-
cy spod znaku Leafebre’a. Ale odwołanie 
się do soboru jest też szukaniem jedności, 
jest próbą obiektywizacji tego, co każdy 
subiektywnie myśli, jest szukaniem praw-
dy. Chodzi o to, by znaleźć taką drogę, 
na której będą się mogli odnaleźć wszyscy 
kroczący za Jezusem.

Na zakończenie roku św. Pawła Apo-
stoła przypomniałem jego „chropowatą” 
przyjaźń z Barnabą. Nie zrobiłem tego 
po to, by „odbrązowić” jego postać, lecz 
by uwypuklić jak bardzo jest współczes-
ną. Żyjemy w świecie coraz „gęstszym” 
od kultur. Spotkanie z odmiennymi cy-
wilizacjami nie wymaga wielomiesięcz-
nych podróży. Można je spotkać za ro-
giem lub widzimy je w telewizji. Nasz 
świat, by przetrwać, potrzebuje jedności. 
Paweł Apostoł chciał wszystkich zdobyć 
dla Chrystusa i w tym celu nie tylko ry-
zykował osobiste przyjaźnie, ale też nie li-
czył się ze spokojem i samozadowoleniem 
już istniejących wspólnot Kościoła. My 
chyba też nie możemy być zapatrzeni w 
dotychczasowy komfort, jeśli pragniemy, 
by Dobra Nowina przemieniała każdego 
człowieka.
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PRZEMYSŁAW GARDYNIK: Jak 
się zrodziło ojca powołanie?

O. Jan Ożóg: Moje powołanie zaczęło się 
zanim się jeszcze urodziłem, przynajmniej 
tak mi rodzice opowiadali. Byłem trzecim 
dzieckiem (ale starszy brat i siostra zmar-
li). Kiedy moja mama była ze mną w cią-
ży, poważnie zachorowała. Wtedy rodzice 
złożyli przyrzeczenie Panu Bogu, że jeżeli 
mama wyzdrowieje i ja się urodzę zdrowy, 
to jeśli On zechce, żebym był księdzem, to 
nie będą mieli do tego żadnych pretensji. I 
mama wyzdrowiała, a ja kiedy się urodzi-
łem, poważnie zachorowałem. Trzy dni po 
urodzeniu zostałem ochrzczony, a potem 
ktoś mnie położył na ołtarzu, na polece-
nie mamy prawdopodobnie, z tym samym 
przyrzeczeniem. I w ten sposób zaczęło się 
to moje powołanie. 

A sam moment ojca własnej decyzji?
Gdy miałem 5 czy 6 lat to już wiedzia-

łem, że będę księdzem. I ta myśl już się tak 
ciągnęła i ciągnęła. W czasie wojny ojciec 
był  wywieziony do Austrii, a mama wy-
chowywała mnie i młodszą siostrę sama. 
Broniła mnie w rozmaity sposób przed 
wszelkim złem, było obojętne czy praw-
dziwym czy nieprawdziwym i przy okazji 
lała mnie jak w kaczy kuper. Zawsze się 
coś znalazło, co zasługiwało na wybicie. A 
jak się nie znalazło, to się mogło znaleźć. 
Mama się tej zasady uparcie trzymała, a 
ja się później naśmiewałem z niej, że do-
stawałem wypłatę, nawet jeśli nic nie za-
robiłem. Pierwszą rzeczą, którą pamiętam 
odnośnie powołania, za którą zresztą też 
dostałem lanie, było pytanie do probosz-
cza, o pewną bardzo ważną rzecz. Cze-

kałem na niego pod zakrystią i zapyta-
łem czy mogę być ministrantem,a potem 
księdzem (chodziłem wtedy do pierwszej 
klasy). Do dzisiaj pamiętam, że proboszcz 
zdurniał. Oczywiście nie dlatego, że za-
pytałem, czy mogę być ministrantem, 
tylko o to, czy mogę być księdzem. Zu-
pełnie nie wiedział, co z tym zrobić. W 
pierwszej sprawie skierował mnie do jed-
nego ze starszych ministrantów. A od-
nośnie kapłaństwa , nie umiał nic odpo-
wiedzieć.  Ale podobno płakał, kiedy mi 
kilka lat później wypisywał świadectwo 
moralności przed wstąpieniem do Towa-
rzystwa Jezusowego. A ja mam do dzisiaj 
wątpliwości,czy to były łzy radości , że 
wstępuję do zakonu i przestanę mu zawra-
cać głowę, czy smucił się, że wprawdzie on 
utraci wreszcie takiego parafi anina, ale je-
zuici będą bardzo biedni. Może być jedno 
i drugie. W każdym razie moich prymicji 
nie doczekał. 

Jak już wspomniałem, dostałem za to 
lanie, ponieważ jak się okazało, ktoś pod-
słuchał tę rozmowę doniósł do mamy 
wiadomość, że zapytałem proboszcza, 
czy mogę być ministrantem, a potem zło-
dziejem. Trzeba wiedzieć, że u nas we wsi 
złodziej to było niesamowicie negatywne 
i pogardliwe określenie. Wracając do do-
mu już z daleka zauważyłem, że mama z 
kijem stała i zanim się wyjaśniło, o czym 
była ta rozmowa, dostałem solidne lanie. 
Przypominałem to zawsze mamie póź-
niej. A ona pytała, czy nie mam jakichś 
dobrych wspomnień tylko same takie do 
niczego. Odpowiadałem że jakoś mi nic 
mądrego nie przychodzi do głowy. 

Jak to się stało, że akurat jezuici?
Pochodzę z rodziny bardzo biednej, 

takiej prawie dziadowskiej, jak to na 
wsiach mówiono, wiem, co to jest głód, 
bo nieraz po trzy cztery dni nic nie jad-
łem. Przeżyłem dzięki temu, że było mle-
ko. Ale z jedzeniem zwłaszcza na wiosnę 
było bardzo krucho. I właśnie ta bieda 
ma coś wspólnego może nie tyle z po-
wołaniem, ile z jezuitami. O Towarzy-
stwie Jezusowym nie wiedziałem kom-
pletnie nic. Po siódmej klasie chciałem 
wstąpić do małego seminarium diece-
zjalnego, ale było bardzo drogie. Potem 
pomyślałem o wstąpieniu do bezpłatne-
go seminarium  w Gorzowie, tam z ko-
lei na każde wakacje i rekolekcje trzeba 
było pojechać do domu, a ja na te po-
dróż e nie miałbym pieniędzy. I zupełnie 
przypadkiem wyczytałem w Posłańcu 
że Towarzystwo Jezusowe, przyjmuje do 
małego seminarium w Nowym Sączu.  
Tam płaciło się trzy tysiące miesięcz-
nie, ale ta stawka mogła być obniżona 
nawet do połowy w razie dobrego spra-
wowania. Tata zgodnie z prawdą napisał 
do nich, że jesteśmy biedni i kilka dni 
później przyszła odpowiedź, że obniżają 
stawkę do półtora tysiąca, którą jeszcze 
zmienili na  tysiąc. Rodzice jednak nie 
mieli wtedy z czego zapłacić,  no i tak do 
dzisiaj mam dług w tym seminarium za 
jakieś sześć miesięcy edukacji. 

Zło wytrzepano mi z głowy za młodu
ROZMOWY GŁOSU POCIESZENIA

W dniu upamiętniającym męczeńską śmierć św. Jana Chrzciciela 
swoje imieniny obchodzić będzie o. Jan Ożóg SJ, ojciec duchowny 
naszych parafi alnych jezuitów, a także znakomity autor wielu teks-
tów katechetycznych (i nie tylko) zamieszczanych w Głosie Pocie-
szenia. O. Jan 29 czerwca świętować też będzie jubileusz 50-lecia 
kapłaństwa, a 30 lipca 60-lecia ślubów zakonnych. Życząc Szacow-
nemu Solenizantowi i Jubilatowi wiele Bożego błogosławieństwa, 
cierpliwości do ponaglających Go redaktorów nadal tak żywego i 
krytycznego jak dotąd stosunku do rzeczywistości poprosiliśmy go 
o krótką rozmowę.
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Jak wyglądała Ojca formacja?
W nowym Sączu nic specjalnego się nie 

działo. Kariery tam żadnej nie zrobiłem. 
Byłem uczniem mniej niż przeciętnym, 
takim ze wsi chłopakiem. Zostałem przy-
jęty do nowicjatu w 1949 roku. Po nowi-
cjacie, który trwał dwa lata trzeba było 
ukończyć liceum. Maturę zdałem dosyć 
nędznie. Na fi lozofi i też nie zrobiłem ka-
riery jako wielki naukowiec, zresztą nie-
wiele z tego rozumiałem. Niespodziewa-
nie na drugim roku zacząłem pojmować 
ontologię i wszystko zaczęło mi się wy-
jaśniać. Profesorem naszym był o. Wła-
dysław Markucki, który miał niezwykle 
przystępny dar wykładania. Używał bar-
dzo prostych słów, prostej składni łaciń-
skiej i wtedy zacząłem to wszystko chwy-
tać, tak że egzamin zdałem przyzwoicie. 
Potem poszedłem na teologię. 

Filozofi a była wykładana po łacinie?
Tak, teologia również. Więc jak skoń-

czyłem teologię, to mówiłem po łacinie 
płynnie. I egzamin już zdałem bardzo 
dobrze – po wielu latach umysłowej tę-
poty mój umysł zaczął się gwałtownie 
rozwijać. Po tych sześciu latach wielkiej 
nauki doszedłem do święceń 29 czerwca 
1959 roku. Po tym były prymicje. Pamię-

tam, jak mnie witali całą banderią, kiedy 
w Sokołowie Małopolskim wysiadałem z 
autobusu. Wszystko było bardzo uroczy-
ste, ale jeden koń musiał być głodny i do 
dziś pamiętam, że zjadł wieniec. 

Co Ojca skłoniło do studiowania fi -
lologii klasycznej?

Lenistwo. Po łacinie mówiłem, po gre-
cku czytałem – miałem rajskie życie na 
uniwersytecie, bo wszystko wiedziałem. 
Byłem oczytany, znałem historię grecką 
i rzymską, kulturę, fi lozofi ę. Z egzami-
nami nie miałem żadnych problemów. 
Kiedy skończyłem uniwersytet, miałem 
jechać na doktorat do Wiednia, ale nie 
dostałem paszportu i w związku z tym 
wysłano mnie do Starej Wsi do uczenia 
łaciny. Po roku wysłano mnie do Czecho-
wic, gdzie zrobiłem trzecią probację. Póź-
niej byłem trzy lata tu we Wrocławiu, w 
tej parafi i,  m. in. byłem przez rok dusz-
pasterzem akademickim. Miałem tu do-
syć przyjemną grupę studentów, którzy 
się do mnie ciągle przyznają. 

Wykładał Ojciec również literaturę 
polską...

Jednym z kolejnych etapów mojej po-
sługi kapłańskiej był Wrocław, który 
skończył się dość nagle, ponieważ polo-

nista w Starej Wsi dostał zawału i zwró-
cił się do prowincjała, żebym ja wziął za 
niego dwie klasy. I tak się też stało, mi-
mo że odpisałem mu, że mam problem 
z odróżnieniem Mikołaja Reja od Ada-
ma Mickiewicza. Uczyłem tam literatury 
polskiej 3 lata i przy okazji łaciny. Ale zy-
skałem na tym wszystkim, ponieważ na-
uczyłem się tam pisać poprawiając prace 
kleryków. Jak się dowiedzieli w wydaw-
nictwie w Krakowie, że ja wiem, że przed 
„który” się stawia przecinek, to mnie dali 
do wydawnictwa. I tam siedziałem ze 20 
lat. 

Pisał Ojciec do Posłańca Serca 
Jezusowego...

Najpierw byłem redaktorem naczel-
nym wydawnictw książkowych, a potem 
Posłańca Serca Jezusowego, którego z oj-
cem Franciszkiem Rzepką reaktywowali-
śmy. Pierwszy numer (wznowiony) wyda-
liśmy 11 grudnia 1981 roku czyli na dwa 
dni przed stanem wojennym. W 1988 ro-
ku zachorowałem i zrezygnowałem z pro-
wadzenia gazety. Następnie poszedłem 
do Wrocławia na Stysia. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i 
gratuluję podwójnego jubileuszu.

Dortmund, 21.05.2009
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Czcigodny Księże Proboszczu,
Droga Parafi o św. Klemensa!

Wiadomość, że w tych dniach zmarli Księża Władysław Pietryka i Sta-
nisław Tabiś przejęła nas głębokim smutkiem. Obydwaj duszpasterze przez 
długie lata pobytu w Waszej parafi i byli również bardzo z nami związani 
partnerstwem parafi i św. Ewaldów. Ksiądz Władysław Pietryka ku naszej 
radości był u nas kilkakrotnie wraz z Waszą delegacją na Aplerbecku, a w 
czasie naszych pobytów we Wrocławiu gościł nas serdecznie. Razem z Księ-
dzem Stanisławem Tabisiem przeżywaliśmy Jego chorobę i podziwialiśmy 
zmagania z cierpieniami, jak i Jego wielką wolę życia. Będziemy o Nich 
w naszych modlitwach pamiętać. Dzisiaj wspólnie z Wami, w modlitwie 
wiernych będziemy prosić Pana: 

„Daj nam głęboka ufność, że i my jesteśmy do Twego Królestwa powoła-
ni, gdzie już nas Chrystus poprzedził.”

Ta wiara daje nam pewność, że Bóg, który jest Panem życia, przyjął już 
do swego królestwa Księży Władysława Pietrykę i Stanisława Tabisia.

Christian Hörhold, Proboszcz   
Dr. Wilhelm Sprenger, Przewodniczący Rady Parafi alnej
August Wilhelm i Maria Heckt, Annette Sprenger

Sponsor naszego 
Pikniku Parafi alnego 

zaprasza na pielgrzymki:

MEDUGORJE – SPLIT 
– DUBROWNIK

7.07 – 14.07. 2009r., 390zł + 145€

MEDUGORJE – DUBROWNIK
Wypoczynek nad morzem+ 

Kahlenberg
27.08 – 06.09. 2009r., 490zł + 219€

RZYM – O. PIO 
– MANOPPELLO, ASYŻ

05.09 – 13.09. 2009r., 650zł + 195€

GRECJA, RZYM, FATIMA 
– Samolot

LAST MINUTE – Zadzwoń!!!

Alfa-Tur,  ul.Horbaczewskiego 29b, 
tel. 071/352-23-19, kom. 601 788 190

www.alfa-tur.pl 
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Na czuwanie złożyły się: zamknięte 
spotkanie dla liderów, animatorów i od-
powiedzialnych za wspólnoty Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej, które odby-
ło się 15 maja oraz otwarte spotkanie dla 
członków wspólnot i grup modlitewnych 
Odnowy oraz sympatyków – 16 maja. 
Gośćmi czuwania byli włoscy misjona-
rze: oo. Enrico i Antonello pracujący w 
Brazylii, założyciele wspólnoty „Przymie-
rze Miłosierdzia”, znani m.in. z modlitwy 
wstawienniczej i posługi ewangelizacyj-
nej wśród młodzieży. Mimo padającego 
deszczu zebrani z wielkim zapałem i ra-
dością wielbili Boga. 

Właśnie przechodziłam ciężki okres w 
moim życiu i jakoś nie mogłam się pozbie-
rać, kiedy znajoma, trochę wbrew moim 
chęciom, zapakowała mnie do autobusu 
pełnego członków Odnowy w Duchu 
Świętym, jadących do Częstochowy na 
swoje czuwanie.

Ciężko mi było trochę zerwać się o 4-ej 
rano, ale klamka zapadła i tylko jedząc 
lekkie śniadanie, które popijałam moc-
ną kawą, myślałam sobie o naszej Królo-
wej, przed którą chciałam złożyć wszyst-
kie moje troski i problemy, a także o tym, 
jak to będzie wśród ludzi pełnych ognia i 
entuzjazmu, jednak nieznanych mi oso-
biście. Nie trzeba było się martwić na za-
pas, miejsce obok mnie zajął ojciec Tade-
usz i gawędziliśmy sobie przez całą drogę. 
Były oczywiście i modlitwy i śpiewy. 
Znajomy z widzenia mężczyzna okazał 
się świetnym „zapiewajłą” i właściwie nie 
rozstawał się ze swoją zapewne ukochaną 
gitarą.

Niestety pogoda nie okazała się łaskawą 
i pola marsowe wokół bazyliki rozkwit-
ły parasolami i przezroczystymi przeciw-
deszczowymi płaszczami we wszystkich 
kolorach tęczy. A tak niedawno Polska 
kojarzyła się, nie tylko mnie, z szarzy-
zną, brudem i smutkiem – teraz wreszcie 
rozkwitła. 

Na szczęście, pomimo deszczu, entu-
zjazm nie opuszczał zebranych tłumów 
i wszystko szło sobie spokojnie swoim 
torem. 

Przyjechałam tu, by pokłonić się na-
szej Matce najmilejszej i złożyć przed Nią 
swoje ciężary, ale nie było to zbyt łatwe. 
W Częstochowie zawsze są tłumy, a tym 
razem były one jeszcze większe. Z trudem 
podeszłam, niesiona prądem podobnych 
mi pątników, do kraty przed sanktua-
rium. Popatrzyłam w Jej dobre, smutne 
oczy, ale zaraz trzeba było odejść i zrobić 
miejsce następnym pielgrzymom, także 
dzieciom komunijnym, które ginęły w 
tłumie i miały spore problemy z przeciś-
nięciem się do ołtarza. 

Żeby choć trochę jeszcze się pomodlić 
i pobyć w ciszy poszłam do Wieczernika. 
Stanęłam w jednej ze „stumilowych” ko-
lejek do konfesjonałów i przez dwie go-
dziny oczekiwania na spowiedź miałam 
czas i na rachunek sumienia i na refl eksję 
nad swoim życiem, na złożenie wreszcie 
wszystkiego tutaj, w miejscu dla wierzą-
cych Polaków najświętszym. Czekanie 
opłaciło się stukrotnie, to była bardzo do-
bra spowiedź, dostałam w niej i pociesze-
nie i uspokojenie i moc. Ten stan trwa do 
dzisiaj. Myślę, że pomogły mi także żarli-
we modlitwy w tej intencji moich kocha-
nych znajomych kobiet, które modliły się 
razem ze mną, niekoniecznie w Często-
chowie. Bardzo im za to dziękuję.

Wracając do „mojej” grupy zatrzyma-
łam się na chwilę przy pomniku Pryma-
sa Wyszyńskiego, który nauczył nas, że 
wszystko można przejść z Maryją i Bo-
giem w sercu. 

Zaczynaliśmy trochę marznąć i z radoś-
cią przyjęliśmy wiadomość o przyspiesze-
niu o godzinę popołudniowej Mszy św. 
Celebransem był ks. bp Bronisław Dem-
bowski, a homilię wygłosił ks. Stanisław 
Orzechowski, nasz „Orzech”. I jak zawsze 
wywołał uśmiech na twarzy. „Cieszę się 

bardzo widząc was tu tak tłumnie przy-
byłych z całej Polski. Gdybym był św. El-
żbietą, powiedziałbym, że poruszyło się 
dzieciątko w moim łonie”. Wspominał 
wydarzenia sprzed lat, kiedy to Jan Paweł 
II wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, TEJ ziemi!”. „Co trze-
ba zrobić, żeby nie spłoszyć Ducha Świę-
tego, żeby Go nie zasmucać? Jak zaprosić 
na nowo Ducha Świętego do Polski, że-
by to wszyscy odczuli tak, jak wtedy 20 
lat temu?”. Dalej mówił o mocy, jaką daje 
Duch Święty w odnawianiu nas samych, 
bo to my mamy dzięki Niemu moc od-
nowić oblicze naszej ziemi. Zwrócił uwa-
gę na genialny pomysł Pana Boga, kiedy 
stwarzał człowieka jako mężczyznę i ko-
bietę po to, żeby żyjąc w jedności, wspie-
rając się nawzajem, pomagali realizować 
swoje przeznaczenie.

Nie wojowaniem, a miłością i dobrym 
dotykiem kochających rąk możemy od-
nowić nasze związki, rodziny, ojczyznę – 
TĘ ZIEMIĘ. Św. Paweł nas przestrzega, 
byśmy nie zasmucali Ducha Świętego. 

To jest wielkie zadanie dla Odnowy w 
Duchu Świętym.

Napełnił nas „Orzech” pozytywną 
energią na koniec, bo po Mszy św. stru-
myczki uczestników czuwania zaczęły 
pomału spływać ze wzgórza. 

A na niebie porozsuwały się chmury, 
wiatr ucichł i pochylające się nad hory-
zontem słońce oglądało nasze powroty 
do domów.

Z Odnową na Jasnej Górze
W dniach 15-16 maja w Częstochowie pod hasłem: „Wielbi dusza 
moja Pana” u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej odbyło się XV Ogól-
nopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. 

Barbara Ćwik

XV OGÓLNOPOLSKIE CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM 
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ks. Jan Ożóg SJ

Nieraz przychodzi nam to dosyć łatwo, 
kiedy cierpienie – na przykład niezbyt 
ciężkie choroby – przyjmujemy z rąk Pa-
na Boga jako dar niezwykle piękny, choć 
bolesny, i ofi arujemy je za innych, zwłasz-
cza za grzeszników lub dusze w czyśćcu 
cierpiące. Kiedy jednak cierpienia stają 
się niejako częścią nas samych, kiedy się 
w natężeniu niemal utożsamiają z samym 
naszym istnieniem, tak że właściwie już 
sami w sobie jesteśmy jakbym samym tyl-
ko cierpieniem – a tak bywa o wiele częś-
ciej, niż się nam to wydaje – kiedy się za-
tem znajdujemy w sytuacji, której trudno 
nadać jakiś sens, wtedy uznanie ich za dar 
Boży jest niezwykle trudne, ponieważ 
nie jesteśmy od nich wolni i oderwani. 
Możemy się zatem całe lata szamotać w 
udręce, zniecierpliwieniu, a nawet nieraz 
w podświadomym wewnętrznym buncie 
przeciw temu wszystkiemu, co się z nami 
wbrew naszej woli dzieje. I najgorsza w 
tym jest nasza świadomość, że nawet mi-
mo największego buntu jesteśmy całkowi-
cie bezsilni wobec naszych własnych, jakże 
bardzo wyraźnie odczuwanych cierpień!

I ten nasz bunt może nawet narastać 
i przyjmować może bardzo ostre formy 
czasem, chociaż tak naprawdę – ale w sa-
mej głębi naszego ludzkiego serca, tam za-
tem, gdzie już nawet sami w żaden sposób 
wglądnąć nie możemy, ale gdzie Bóg do-
kładnie wszystko widzi swoimi rozmiło-
wanymi, a nawet roześmianymi, oczyma 
– jesteśmy całkowicie poddani woli Bo-
żej. Najlepszym dowodem na to, że taki 
bunt jest możliwy – chociaż nieszkodliwy 
pewnie dlatego, że z samej naszej ludzkiej 
natury wypływa – jest modlitwa Pana Je-
zusa w Ogrodzie Oliwnym na kilka chwil 
przed pojmaniem, pełna mało zrozumia-
łego dla nas lęku przed cierpieniem: Ojcze 
mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten 
kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty. 

(Mt 26, 39). Jest w tym okrzyku Pana Je-
zusa jako Człowieka zarówno bunt natu-
ralny i prawdziwy przed tym, co nastąpić 
musi, jak też niezwykła, dziecięca chyba, 
uległość wobec woli Tego, który wszystko 
wie i wszystko według swoich własnych 

planów układa, najczęściej wbrew naszym 
ludzkim, też bardzo rozumnym i mądrym 
planom – niezwykła uległość wobec naj-
świętszej woli Ojca niebieskiego.

To bardzo dziwny i bardzo niebezpiecz-
ny bunt naturalny, bo choć choremu jakąś 
mało zrozumiałą ulgę przynosi w strasz-
liwym często cierpieniu, to jednak może 
być bardzo groźny zarówno dla cierpiące-
go, jak i dla jego otoczenia. No, bo przecież 
wypadałoby i bardzo by się chciało wyra-
zić jakieś słowa podziękowania pielęgniar-
ce za to, że na przykład straciła kilka mi-
nut ze swojego młodego życia na szukanie 
miejsca w mojej ręce na wkłucie strzykaw-
ki i wprowadzenie zastrzyku, a tu zamiast 
zwyczajnego dziękuję w najlepszym wy-
padku syk się tylko nieprzyjemny – nowy 
znak bólu – z ust cierpiącego wydobywa, 
bo dziewczyna mimo nawet najlepszych 
chęci nie znalazła takiego miejsca i wkłu-
ciem w złym miejscu wbrew własnej woli 

spowodowała nowy ból jako dodatek ja-
kiś nieszczęśliwy do i tak już straszliwego 
cierpienia. Przecież aż się prosi, żeby uczeń 
Jezusa z Nazaretu – albo Jego uczenni-
ca – który kilka razy dziennie powtarza 
bezmyślnie może nawet, ale szczerze Jego 
własne słowa jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom, przecież aż się prosi za-
tem, żeby uczeń Jezusa z Nazaretu szcze-
rze wybaczył lekarzowi, który z własnego 
niedbalstwa lub bez winy żadnej nawet 
nie rozpoznał bardzo groźnej choroby i w 

praktyce spowodował jej rozwój już nie-
odwracalny – a mimo słów szczerych i 
mimo jak najbardziej szczerego uśmiechu 
żal jakiś w sercu narasta, że to niemal nie-
odczuwalne ukłucie muszki jakiejś w łyd-
kę rozwinęło się po kilku latach w nieule-
czalną i bardzo bolesną boreliozę.

I tak w umyśle chorego trwa nieustanna 
walka między próbą stania się dobrym i 
przyjęcia bólu własnego jako Bożego daru 
nie mniejszego niż zdrowie, a faktem bólu 
nie do opisania, który sprawia, że razem 
z nim cierpi bardzo wielu ludzi: zarówno 
pielęgniarka, której nie udał się zastrzyk 
bez bólu dodatkowego, jak lekarz, któ-
ry nie rozeznał wcześnie zagrożenia, jak 
wreszcie najbliżsi nawet krewni czy przy-
jaciele, którzy w żaden sposób nie zdołali 
ulżyć choremu w cierpieniu.

Nie tylko chory zatem cierpi w czasie 
swojej choroby, ale także niemal całe je-
go otoczenie, a niemal zawsze otoczenie 

Jakże dziwne jest Imię Twoje, Panie!
W czasie kazania pasyjnego, które wygłosiłem w tegoroczną Nie-
dzielę Palmową, powiedziałem, że dla ludzi chorych i cierpiących 
jedno jasno wynika z tego, że Pan Jezus sam się chciał podjąć męki 
i śmierci: tylko wtedy nadamy sens wszystkim naszym cierpieniom, 
kiedy je przyjmiemy razem z cierpiącym Jezusem Chrystusem. 
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najbliższe. Ale jeżeli tak, to znana może 
wielu wypowiedź doświadczonego cier-
pieniem założyciela zakonu, do którego 
mnie także Pan Bóg powołał, świętego Ig-
nacego Loyoli, że choroba jest nie mniej-
szym darem Bożym jak zdrowie, nie tyl-
ko do samego chorego jest skierowana, 
ale także do jego otoczenia. Jest to jednak 
dar tak bardzo trudny, że po prostu nie 
ma odpowiedzi na pytanie, co robić nam 
trzeba, żeby przynajmniej godnie go przy-
jąć, jeżeli się go nie da przyjąć ze szczerym 
uśmiechem. Chociaż właściwie jest odpo-
wiedź, tylko jest ona jeszcze trudniejsza 
do przyjęcia niż sama choroba czy inne 
cierpienie: rzucić się z pełnym zaufaniem 
w szeroko rozwarte i zawsze szczerze ko-
chające ramiona Pana Boga. Ale to bardzo 
łatwo choremu powiedzieć, gdy się same-
mu jest ciągle jeszcze zdrowym, może na-
wet łatwo wysłuchać, gdy się już straszli-
wie cierpi, ale czy przyjąć pogodnie łatwo? 
Zapewne nie. I najtrudniejsze jest to, że 
to „nie” ogarnia zarówno cierpiącego, jak 
jego otoczenie.

Oczywiście, Czytelnik bez trudu się do-
myśli, że kiedy o tym myślę i kiedy to pi-
szę, jestem ciągle jeszcze pod wrażeniem 
bardzo długiej choroby i śmierci Ojca Sta-
nisława Tabisia, który przez ponad dzie-
sięć lat pięknie i dzielnie pracował w na-
szej parafi i. Już kiedy do nas przyjechał, 
liczył się poważnie ze śmiertelnym skut-
kiem swojej rozwijającej się powoli, ale 
nieuleczalnej już choroby. Kiedy się nasi-
liła, musiał poddać się bardzo bolesnym 
i niezbyt bezpiecznym zabiegom chirur-
gicznym, a kiedy się okazało, że te zabiegi 
na nic się zdały, musiał z pokorą przyjąć 
to, co mu sam Pan Bóg niezwykle hojnie 
darował: z każdą chwilą coraz bardziej 
narastające cierpienie, które w ostatnich 
dniach jego życia było po prostu nie do 
zniesienia.

Wielu z jego przyjaciół zadawało py-
tanie – sobie i Panu Bogu – dlaczego? To 
pytanie także ja sobie zadawałem i cią-
gle jeszcze zadaję, chociaż w moim wie-
ku nie bardzo wypada tak natrętnie na-
wet samego siebie o to pytać. Ale pytam o 
to chętnie, bo za każdym razem narzuca 
mi się odpowiedź, którą usłyszałem po raz 
pierwszy na pewno jako dzieciak jeszcze – 
może nawet także w czasie Gorzkich Żali 
w mojej rodzinnej wiosce: Wszakże nie jak 
Ja chcę, ale jak Ty!

Tegoroczne obchody Triduum Pas-
chalnego rozpoczęliśmy radosnym wspo-
mnieniem ustanowienia sakramentu 
Eucharystii i Kapłaństwa. W Wielki 
Czwartek wierni zebrani w kościele mo-
gli wspólnie przeżyć czas Ostatniej Wie-
czerzy. Zgodnie z tradycją, po śpiewie: 
„Chwała na wysokości Bogu...” organy i 
dzwony zamilkły, wprowadzając nas w 
atmosferę świętej ciszy. Wielki Piątek to 
wyjątkowy dzień, bowiem w tym dniu 
w Kościele nie odprawia się Mszy Świę-
tej. O godzinie 15.00 mieliśmy szansę 
uczestnictwa w drodze krzyżowej. Wie-
czorna liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła 
się od intensywnej, skupionej, pełnej ad-
oracji ciszy całego zgromadzenia, podczas 
której celebrans leżał z rozkrzyżowany-
mi ramionami przed stopniami ołtarza. 
W dalszej części wysłuchaliśmy długiej 
i pięknej Pasji wg św. Jana. Podczas ad-
oracji Krzyża z uszanowaniem całowali-
śmy postać wiszącego na drzewie naszego 
Pana – podczas liturgii kapłani i służba 
liturgiczna, a po nabożeństwie – pozosta-
li wierni. Po eucharystycznej części litur-
gii, podczas której można było przystąpić 
do Komunii św. Najświętszy Sakrament 
został przeniesiony z kaplicy adoracji do 
Grobu Pańskiego. Sobota przed Wielka-
nocą to w wielu domach dzień końco-
wych przygotowań do niedzielnego świę-
towania. Ostatnie porządki, wypieki, 
święcenie pokarmów zajmowały nam po-
południowe chwile. W Wigilię Paschal-
ną, po zapadnięciu zmroku, zebraliśmy 
się w ogrodzie parafi alnym. W tym miej-

scu kapłan poświęcił ogień w ognisku, a 
od niego zapalił paschał, który uroczyście 
wniósł do ciemnego, pozbawionego jakie-
gokolwiek światła kościoła. Podczas wej-
ścia celebrans (w naszym przypadku – o. 
proboszcz Jacek Siepsiak SJ) trzykrotnie 
intonował zawołanie: Światło Chrystusa, 
uzmysławiając nam, że Chrystus – Świat-
łość świata, którego symbolizuje paschał 
zmartwychwstał i rozświetla ciemności 
naszego życia. Rozbudowana i bogata li-
turgia tego dnia zakończyła się – i tutaj 
nowość – procesją rezurekcyjną, której 
trasa wiodła, jak zawsze, wokół ogrodu. 
Pamiętajmy, że obrzędy sprawowane w 
Kościele w sobotni wieczór należą już do 
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, 
przez co właściwe jest (a w naszej archi-
diecezji, od tego roku, na mocy dekretu 
ks. arcybiskupa – obowiązkowe) odpra-
wianie procesji rezurekcyjnej w nocy – za-
raz po liturgii Wigilii Paschalnej. Na czele 
procesji ministranci nieśli krzyż z czerwo-
ną stułą i fi gurę Zmartwychwstałego, za 
nimi szły poczty sztandarowe, kapłan z 
Najświętszym Sakramentem i wreszcie 
wierni, którzy niemal w całości wypełnili 
ogrodowe ścieżki. Ze śpiewem na ustach, 
przy huku i blasku strzelających w ogro-
dzie petard, idąc w procesji, publicznie 
wyznaliśmy swoją wiarę. Po powrocie do 
kościoła, otrzymaliśmy błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem i z hasłem: 
„Chrystus zmartwychwstał” rozeszliśmy 
się do naszych domów.

Przemek Zarzeczny, 
bs

Triduum Paschalne 2009
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Właśnie artystów, bo to oni w tamtych 
trudnych latach schyłkowego PRL-u po-
trafi li przemawiać poprzez symbole, po-
rywać do oporu i walki, wyrażać ból po 
stracie najbliższych, zawiedzione nadzie-
je oszukiwanego narodu, materialne bo-
lączki dnia codziennego i nadzieje na lep-
sze jutro. Ludzie, którzy to czynili, dzięki 
którym ciężkie chwile nie były już takie 
przytłaczające, są wśród nas, mieszkają 
tuż obok. 

Przed planowanym jubileuszem 20-le-
cia powstania naszego parafi alnego pisma 
odwiedziliśmy dom pp. Halickich – zna-
nych plastyków od wielu lat mieszkających 
na Grabiszynku. Pan Janusz wykonał pro-
jekt grafi ki Matki Bożej Pocieszenia, któ-
rą Czytelnicy mogą oglądać na winiecie 
każdego numeru Głosu Pocieszenia.
Głos Pocieszenia: Jak powstał projekt 
grafi ki do Głosu Pocieszenia?

Janusz Halicki: – Jest to nawiązanie do 
obrazu Matki Bożej Pocieszenia, który wi-
si nad ołtarzem. Projekt został wykonany 
na życzenie ludzi „Solidarności” z parafi i 
św. Klemensa Dworzaka. W tamtych cza-
sach nie tylko ja je robiłem, bo i Zbyszek 
Miszewski z Trzebnicy i p. Kaczkowski, 
którzy współpracowali z parafi ą – projek-
towali znaczki pocztowe i różne hasła i 
transparenty na pielgrzymki. 
Takie drobne formy jak ta grafi ka 
to w Waszej pracy był chyba tylko 
przerywnik?

Janusz Halicki: – Tak, to był drobiazg. 
Jedną z większych form była np. „Droga 
do niepodległości”, teka grafi czna, po-
wstała w latach stanu wojennego i później 
– zakończyła się chyba w roku 1984 – na 
którą złożyły się prace kilkunastu artystów 
plastyków. Zbierane przez dłuższy czas, 
bo grafi kę trudno zrobić z dnia na dzień; 
niepublikowane, bo wtedy można było za 
to iść do więzienia, ale wystawiane, głów-

nie w kościołach. Trzeba było pomyśleć 
nad koncepcją, popracować nad warszta-
tem, to wszystko wymagało czasu. 
Jak Państwo wspominają lata stanu 
wojennego?

Jadwiga Krawczyk-Halicka: – Każ-
dy miał jakiś dziwny ten pierwszy dzień. 
Przechowywaliśmy u nas w domu jedne-
go z naszych przyjaciół, który wiedział, 
że będą go chcieli aresztować. Poszliśmy 
zawiadomić innego, żeby się ukrył, a tam 
mieszkanie zdewastowane, pies uciekł, a 
jego już zabrano. Piękna pogoda, mróz, 
śnieg, a na dodatek myśmy obchodzili za 
parę dni, 26 grudnia, 25. rocznicę ślubu. 
Przez parę dni nie mogliśmy powiedzieć 
do siebie ani słowa. Na Grabiszyńskiej 
słyszało się czołgi, a ja myślałam, że są 
już w ogrodzie, bo huk był taki ogrom-
ny. Potem się zaczęło: łapanki, gaz, woda, 
mróz czy nie – oblewanie. Poszliśmy na 
Mszę św. do katedry– wyłamano drzwi 
strumieniem wody z armatki, połamano 
ludziom nogi, a my dostaliśmy po ple-
cach. Od katedry aż do Mostu Piaskowe-
go układaliśmy na ziemi świece i tworzy-
liśmy z nich krzyż. Przy wyjściu z mostu 
– innej drogi nie było – każdy zebrał razy 
pałą po plecach. Potem kartki, nie było co 
jeść i bywało trudno... Papieru toaletowe-
go też nie było, a jak się pojawiał, to był 
papier ścierny, a nie toaletowy. A tymcza-
sem, sąsiadowi z przeciwka – milicjanto-
wi, przywożono w skrzynkach pomarań-
cze, kapustę, wstawiono nową lodówkę, a 
my tylko staliśmy w oknie i patrzyliśmy. 
W domu nas podsłuchiwano, podgląda-
no, a my... zaczęliśmy rozbudowywać bu-
dynek i dzięki temu uważano, że nie ma-
my głowy do walki. A my tutaj mieliśmy 
drukarkę!
Troski dnia codziennego to, jak rozu-
miem, nie wszystko, czym w tamtym 
czasie żyliście?

Kiedy obrazy mówiły...
Niedawno wspominaliśmy 20. rocznicę zakończenia obrad Okrą-
głego Stołu, 4 czerwca pierwsze wolne wybory, po których narodzi-
ła się III Rzeczpospolita. Żeby mogło do tego dojść potrzeba było 
wysiłku wielu ludzi, wspólnego działania robotników, inteligentów 
i... artystów. 

HISTORIE (NIE)ZWYKŁYCH LUDZI
Jadwiga Krawczyk-Halicka: – Zorga-

nizowało się Duszpasterstwo Środowisk 
Twórczych pod patronatem księdza Mi-
rosława Drzewieckiego. Kościół św. Mar-
cina, którego ks. Drzewiecki był rekto-
rem, stał się taką przysłowiową ostoją 
niezależnej myśli, niezależnego życia. Ro-
biliśmy także ulotki nocą, aby rano dotar-
ły na Mazowiecką. Ostatnio nawet za to 
dostałam dyplom i inwalidzką legityma-
cję „Solidarności” – nie mieli innej, więc 
dali nam taką, jak inwalidom. Ale biorąc 
pod uwagę, jak „ubecy” z nami postąpili, 
to można powiedzieć, że dawno już by-
liśmy inwalidami. W 1968 roku – dużo 
przed stanem wojennym – męża wyrzuci-
li z uczelni za to, że strajkował ze studen-
tami. Na razie mąż dyplomu nie dostał, 
bo ponoć zabrakło papieru. 

W naszym domu odbyło się też tajne 
spotkanie aktorów – Edwin Petrykat stał 
przy fotelu i recytował cudownie Mickie-
wicza „Do przyjaciół Moskali”. Tajnie 
zbierali się tutaj profesorowie, studenci, 
ks. Wiktor i nigdy nas nie nakryli. 

Janusz Halicki: – A w ogóle wydawa-
ło się absurdem, żeby zaaresztować całe 
społeczeństwo. To było jak surrealistycz-
ny poetycki pomysł. Unikało się pozna-
nia nazwisk – to taki stary okupacyjny 
nawyk: nie obciążać pamięci, by w ra-
zie przesłuchania kogoś mimowolnie nie 
wsypać. A tak uczciwie można było po-
wiedzieć – nie wiem. 

Pracowałem wtedy w „Ognisku Kul-
tury Plastycznej” na pl. Solnym, które 
było punktem spotkań ludzi z niezależ-
nych inicjatyw, np. swoją bazę wypadową 
miała tam grupa fotografi czna „Demen-
ti”. Właśnie w „Ognisku” powstały pra-
ce upamiętniające pierwsze dni oblężenia 
przez ZOMO. W kościele św. Marcina 
spotkaliśmy się z Tomaszem Kiznym. 
Mieszkał w Rynku i fotografował. Zdjęć 
nie opatrywaliśmy żadnym komenta-
rzem – w pierwszej wersji Jarosław Broda 
miał je wypełnić swoją poezją, ale kiedy 
zobaczył materiał to zgodnie uznaliśmy, 
że żadne słowo pisane nie jest potrzebne 
– obrazy mówiły same za siebie. I taki fo-
tografi czny album został wręczony Ojcu 
Świętemu. Kiedy go otrzymał – podobno 
miał się odezwać, że jest to najlepszy pre-
zent, jaki dostał. To było dla nas ogrom-
nie satysfakcjonujące. Kizny zrobił od ra-
zu fotografi czną kopię albumu, a kiedy 
ks. Drzewiecki otrzymał wszystkie prace, 
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wyeksponował je u siebie w kościele. A na 
nas... padł blady strach. Bo na zdjęciach 
pokazana była też praca drukarzy – jak 
się drukuje i kto, tylko twarzy nie było. 
Była jedna charakterystyczna, piegowata 
osoba, ale specjalnie na zdjęciu przydy-
miona. To była dzielna osoba, która by-
ła często kontrolowana przez SB i mogli 
ją zapamiętać. Ale jednak, chwalić Boga, 
nie zapamiętali. To teraz jedna z bardziej 
znanych w skali międzynarodowej rzeź-
biarek – Ludwika Ogorzelec, mieszka 
chyba we Francji, była również w USA, 
gdzie przedstawiała swoje przestrzenne 
rzeźby. To była bardzo dzielna istota.
W Duszpasterstwie Ludzi Pracy cią-
gle słyszę: „te świąteczne kartki za-
projektował Pan Halicki, tego orła na-
niesionego na płytę miedzianą też mu 
zawdzięczamy”. 

Janusz Halicki: – Orła mógł zrobić An-
drzej Żarnowiecki, on mocno angażo-
wał się w całą robotę. Tu był wtedy duch 
działania, zarażania się ofi arnością. Nie 
patrzono na pieniądze i na nocne godzi-
ny. Narażano się dla protestu, wykazania, 
że się nie boimy. Sam jestem zaskoczony, 
że nikt mnie nie pociągnął do odpowie-
dzialności za działalność, która odbywa-
ła się w „Ognisku”, bo tam np. Tomek 
Domański zrobił kukły Jaruzelskiego w 
pracowni, do której każdy mógł wejść. Po 
pierwszych dniach strachu ludzie się jed-
nak z nim obyli i pracowali jakby nigdy 
nic. Pani Ogorzelec i pan Domański ro-
bili happening na pl. Solnym – postaci z 
masy papierowej lub tkaniny, granatowe, 
siedzące fi gury, puste w środku skorupy. 
Nazywaliśmy je robolami, tak jak władza 

ludowa „grzecznie” określała robotników. 
Kiedy powstała seria tych fi gur, grono 
ogniskowych słuchaczy wzięło krzesełka 
i nieśli te fi gury, aby usadzić je przed Fe-
niksem w kolejce. I te robole siedziały w 
swojej kolejce czekając na... nic. Świetnie 
to musiało wyglądać, jak pani Ogorzelec, 
sama niewielkiego wzrostu, brała takie-
go wielkiego robola na plecy i niosła. To 
ciekawe widowisko mijali milicjanci i... 
nic. Zaopatrzyliśmy się w specjalne glejty 
– ja wypisałem zaświadczenie Tomkowi 
Domańskiemu, że to są ćwiczenia hap-
peningowe w ramach ćwiczeń artystycz-
nych „Ogniska”, a sam jako szef instytucji 
szedłem z tyłu, aby w razie konieczności o 
tym poświadczyć. 
Gdy teraz się o tym mówi wygląda to 
śmiesznie, ale wam wtedy pewnie do 
śmiechu nie było?

Janusz Halicki: – W życiu bywało róż-
nie – i śmiesznie, i strasznie, i wzrusza-
jąco. Człowiek starał się żyć normalnie, 
choć zmienionym nieco gazami łzawią-
cymi tokiem.

Trochę później „Ognisko Kultury Pla-
stycznej” użyczało swoich sztalug do or-
ganizacji wystaw „Drogi Krzyżowej”. Te 
sztalugi należały do państwowej instytu-
cji, więc użycie ich do prywatnych celów, 
a zwłaszcza kościelnych, było przestęp-
stwem. Zaraz po pierwszej ekspozycji, 
chyba u Dominikanów wówczas na pl. 
Dzierżyńskiego, u wspaniałego człowie-
ka – ojca Ludwika Wiśniewskiego, mie-
liśmy przejmujący kontakt z odbiorcami, 
którzy prosili nas o wyjaśnienie różnych 
przedstawień, ich znaczenia. Nie chodzi-
ło im o to, jak to zostało zrobione, tylko 

o to, jak to jest związane z liturgią. Po 
wyjaśnieniach ta grafi ka zaczynała żyć. 
Pytano np. dlaczego podczas spotkania 
Matki z Synem przy jej powiece były jak-
by przyczepione krzyże. Odpowiadali-
śmy, że przez całe życie Jezusa Matka Bo-
ża miała wiedzę, co Go czeka i tak jak do 
powieki przywarł krzyż tak w Jej psychice 
został umieszczony krzyż – jakby go sta-
le widziała. Ona cierpiała przez wszystkie 
lata życia Jezusa.

Ekspozycja była chyba w sobotę. W 
poniedziałek mam telefon do „Ogniska” 
z pytaniem, czy coś mi nie zginęło. Spy-
tałem, co i kto znalazł, ale odpowiedzi 
nie otrzymałem. Przyznałem, że poży-
czyłem 15 sztalug ojcom dominikanom. 
Pytający wycofał się, nie chciał uczciwie 
powiedzieć, o co tak naprawdę chodziło. 
A ja poszedłem do KIK-u, poprosiłem o 
napisanie prośby o wypożyczenie szta-
lug, miałem więc podkładkę, gdyby ktoś 
dalej pytał. I na tym by się to wszystko 
skończyło, gdyby nie... nasza woźna, któ-
rą SB mocno wypytywało, o to co się w 
Ognisku dzieje. Zmyła mi głowę grożąc, 
że zwolni się z pracy jeśli będzie musiała 
jeszcze raz przechodzić przez tak paskud-
ne przesłuchanie. A o zaufaną woźną by-
ło naprawdę trudno.

rozmawiał Bogdan Szyszko
współpraca Michał Haniszewski, 

Agnieszka Król

Jadwiga Krawczyk-Halicka i Janusz Ha-
licki – małżeństwo plastyków, członków 
wrocławskiej grupy grafi ków „Rys”. Ukoń-
czyli PWSSP we Wrocławiu w 1963 r. Janusz 
Halicki brał udział w wielu konkursach i wy-
stawach ekslibrisów. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzealnych, bibliotecznych oraz 
prywatnych w kraju i za granicą. Z wielkim 
zaangażowaniem wspierali niezależny ruch 
kulturalny od wczesnych lat 80. Ich dziełem 
była m.in. inspirowana tekstami narodowego 
wieszcza wystawa grafi k „W 100-lecie śmierci 
C. K. Norwida”. Od 1984 r. wędrowała po 
kościołach wspólna praca Jana Kukuły, An-
drzeja Żarnowieckiego i małżeństwa Ha-
lickich – „Droga Krzyżowa” – rozważania 
grafi czne nad Męką Pańską i losem Polski. 
Wielu wznowień doczekał się też tomik „Na 
skrzyżowaniu Azji i Europy, wiersze polskie 
1980-84”, grafi cznie opracowany przez Pań-
stwa Halickich pod pseudonimem „Weroni-
ka Zawada”.

W przygotowaniu materiału korzystano z arty-
kułu Tomasza Białaszczyka „Nieśliśmy nadzieję 

i ją otrzymaliśmy” opublikowanego 19.12.2006 r. 
w „Dolnośląskiej Solidarności”.
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Wszystko rozpoczyna się od intencji. Nie 
wystarczy wiedzieć, gdzie się idzie, ale przede 
wszystkim dlaczego chce się iść. To intencja 
skłania do pójścia. I nadzieja wysłuchania. 
Każdy pielgrzym niesie w sobie jakieś prag-
nienia czy podziękowania, a ich ilość zwykle 
w drodze rośnie, bo do tych osobistych dołą-
czają prośby mijanych ludzi. Ale wraz z kolej-
nymi pokonanymi kilometrami coś zaczyna 
się zmieniać. To z czym i dlaczego wyruszyli-
śmy starannie otulone naszą miłością i wiarą 
układamy na dnie serca i pamięci, aby wydo-
być dopiero u celu wędrówki. Najważniejsze 
staje się pielgrzymowanie.

Pątnicy, którzy przeszli pielgrzymkowe 
szlaki w różnych miejscach świata, często 
mówią, że tego nie można opowiedzieć, to 
trzeba przeżyć. Bo to rzeczywiście tajemnica. 
Jak w nieporadnych ludzkich słowach opisać 
wspólnotę z zupełnie obcymi ludźmi, czasem 
jednodniową, czasem jednoetapową, a two-
rzącą więź tak silną, że na zawsze pozostają 
braćmi. Jak wyrazić, co się czuje, gdy ktoś, 
kogo imienia nawet nie znamy, dzieli się z na-
mi chlebem i wodą. Jak wytłumaczyć, że Bóg 
nie wymaga poświęcenia czy ofi ar, ale ten fi -
zyczny trud a nawet cierpienie stają się czymś 
niezbędnym samemu pielgrzymowi. Jak wy-
jaśnić, że wiele zdobyczy cywilizacji, bez któ-
rych nie wyobrażamy sobie codziennego ży-
cia, przestaje być potrzebne. I tylko ten, kto 
choć raz pielgrzymował, potrafi  zrozumieć 

tę radość, która smuci, że się doszło i że się 
skończyło...

Pielgrzymkę czasami nazywa się rekolek-
cjami w drodze. Ale to określenie nie wyra-
ża istoty tego doświadczenia. Bo nie sprowa-
dza się ono tylko do Eucharystii, konferencji 
czy modlitwy. Pielgrzymka to przemiana du-

chowa. To dobrowolne pozostawienie za so-
bą chociaż na trochę dotychczasowego życia, 
aby zrozumieć, co znaczy być stworzeniem. 
Co znaczy pójść przed siebie w całkowitym 
zaufaniu Bogu. Uwierzyć, że można modlić 
się bez słów każdą chwilą swojego życia. Że 
można myśleć inaczej, porzucić utarte sche-

maty, którymi karmi nas świat współczesny. 
Że życzliwość, chęć niesienia pomocy, współ-
czucie, radość bycia we wspólnocie są waż-
niejsze od nowinek technicznych, komfortu 
i mody.

Pielgrzymka to po prostu bycie „Kościo-
łem w drodze”. Takim pierwotnym w naj-
lepszym tego słowa znaczeniu. Bo wtedy je-
steśmy wspólnotą prawdziwą – poznajemy 
się naprawdę, troszczymy o siebie, uczestni-
czymy w swoich radościach, wspieramy w 
kłopotach, dzielimy modlitwą i pokarmem. 
A przede wszystkim doświadczamy miłości 
Boga takiej, której w pośpiechu codziennego 
życia nie dostrzegamy. Nie w błyskach pio-
runów, huku trąb archanielskich czy podnio-
słych słowach, nie w niedzielę i od święta, ale 
w kubku kompotu od życzliwych gospodarzy 

albo ręce wyciągniętej, aby pomóc nam wstać 
z trawy. Miłości ogromnej, wszechobecnej a 
jednocześnie tak zwykłej, powszedniej i tak 
bardzo niezasłużonej.

Pielgrzymka to czasem jedyna szansa, aby 
zrozumieć szaleństwo Boga, kochającego bez-
warunkowo i do końca każdego człowieka ta-
kim, jakim go stworzył. Bo na pielgrzymce 
każdy jest potrzebny, każdy jest na swoim 
miejscu, każdy jest kochany. Bo tam miarą 
człowieka jest jego człowieczeństwo.

Warto choć raz poczuć się takim „szaleń-
cem Bożym” i zamiast do wygodnego waka-
cyjnego kurortu wybrać na pątniczy szlak. 
Warto zmierzyć się z sobą samym, rozbić mu-
ry, którymi sami siebie ograniczyliśmy i w 
których niezniszczalność uwierzyliśmy. 

Kto wie, może ta decyzja przemieni całe 
Twoje życie...

Wybierz się razem z nami

29. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę
2-10. sierpnia 2009

Hasło tegorocznej Pielgrzymki: „W trosce o życie”
Podobnie jak przed rokiem pragniemy, aby do „dwunastki” Wawrzynów do-
łączyła nasza parafi alna grupa. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na 

zebranie organizacyjne 31 lipca (piątek) ok. 18.45 do sali św. Stanisława Kostki. 
Wcześniej wszelkich informacji udziela p. Bogdan Mazgis, tel. 721 034 069, 

a także będą wywieszone w holu kościoła.

29. PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
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Iwona Kubiś

Przyglądając się z boku pielgrzymce powiedzieć można, że to taki 
religijny rajd, obóz wędrowny, a nawet szkoła przetrwania. I rzeczy-
wiście jest w tym sporo racji. Przemieszczając się na własnych no-
gach na pewno dostrzega się to, czego nie widać z okien samochodu, 
co wieczór trzeba sobie rozbić namiot, a trudy przebytej drogi nieźle 
czuje się nie tylko w kościach. Jednak ten, kto chciałby wybrać się 
na pątniczy szlak tylko dla jego walorów turystycznych, niech lepiej 
zrezygnuje. Bo nie o to w tej wędrówce chodzi.
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W dniu 11 maja 2009 r. sakrament bierzmowania 
z rąk bpa Adama Siemieniewskiego przyjęli:

Adamczyk Sylwia Irena; Ambrozowicz Jordan Zbigniew; Andrejewicz Agnieszka Beata; Banaszkiewicz Bartosz Jarosław; Bociar-
ska Karolina; Cisowski Miłosz Łuaksz; Cudek Sandra; Cymbaluk Anna Maria; Cymer Wioletta; Dejnert Karolina Magdalena; 
Dembińska Dominika; Dembiński Krzysztof; Drożdżal Agnieszka; Dudczak Kamila Anna; Dudycz Adrian Marek; Farmas 
Krzysztof; Fedorowicz Krzysztof; Florczak Bartosz Jakub; Foryś Klaudia Malwina; Gajda Arkadiusz; Góral Paulina; Idaczyk Łu-
kasz Wojciech; Janczarska Katarzyna; Józefi ak Łukasz Kamil; Jóźwik Magdalena Monika; Jóźwik Mariusz Marcin; Kafar Bar-
tłomiej Jakub; Karga Oktawia Ewelina; Kocięcka Jagoda Dorota; Konopka Dawid; Kowalczyk Paweł Władysław; Kumaszka 
Weronika; Magyar Konrad Krzysztof; Malicki Michał Józef; Malinowski Adam; Olasz Michał; Olasz Paulina; Penkowa Milena; 
Pruśkiewicz Damian Krzysztof; Przybyłka Karolina; Quirini Beata; Quirini Jagoda; Różycka Karolina Jadwiga; Rusiecka Mał-
gorzata; Sarnowska Hanna Monika; Sikora Paweł; Siniak Krzysztof Stanisław; Staniecka Joanna; Stępień Patryk; Strzelecki Filip; 
Szuba Katarzyna Maria; Szymańska Agata Elżbieta; Świderska Paulina; Tarka Maciej Paweł; Trojan Bartosz; Tułodziecki Konrad; 
Wichłacz Adrianna; Wierzbicki Patryk; Zemlik Sebastian Radosław.

Okres przygotowań do sakramentu 
bierzmowania był dla mnie czasem bar-
dzo owocnym. Dzięki prowadzonym 
wówczas zajęciom uświadomiłam sobie, 
w co tak naprawdę wierzę. Słuchając Pis-
ma Świętego, poznawałam bliżej Boga, 
Jego prawo. Na comiesięcznych mszach 
słuchałam o walce i misji, jaką daje mi 

Bóg każdego dnia. Zrozumiałam, że po-
trzebuję znaleźć własne miejsce w Koście-
le. Tu naprzeciw wyszedł mi o. Grzegorz 
z propozycją wstąpienia do wspólnoty 
Magis. Wahałam się chyba przez trzy 
miesiące, ale w końcu poszłam na spot-
kanie i już tam zostałam. Patrząc z per-
spektywy czasu, od września moje życie 

uległo sporej zmianie. Wiele z tego za-
wdzięczam właśnie przygotowaniom do 
bierzmowania. Choć podczas udzielania 
samego sakramentu nie poczułam nic, to 
jednak patrząc na to, jak wiele się zmieni-
ło myślę, że Duch Święty naprawdę dzia-
ła w moim życiu. 

Weronika 

BIERZMOWANIE A.D. 2009
fot. Wiesław Fatyga, Studio FOTO-Marek Maślanka
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Odbył się dopiero po raz trzeci, a już 
trudno sobie przypomnieć, jak było bez 
niego. Piknik parafi alny stał się bowiem 
już naszym tradycyjnym wejściem w okres 
lata i wakacji. 

I tradycyjnie, jak zawsze, można było za 
symbolicznego beyzymka nabyć kiełbaskę 
z grilla, przepyszne ciastko domowego wy-
pieku albo spróbować szczęścia w loterii 
fantowej. Tor przeszkód dla dzieci, turniej 
siatkówki, drużynowy konkurs wiedzy o 
naszej parafi i, występy zespołów dziecię-

cych i młodzieżowych czy nauka tańca to 
atrakcje niezmiennie cieszące się powodze-
niem u uczestników tego świętowania.

Odmiennie nieco przebiegał natomiast 
tegoroczny mecz piłki nożnej – o mistrzo-
stwo pikniku walczyli „Piękni Czterdzie-
stoletni” z reprezentacją Ministrantów. 
Honoru Jezuitów bronił dzielnie o. Pro-
boszcz występujący w barwach ministran-
tów. Niestety, w nawet tak wzmocnionym 
składzie młodzież dostała małą lekcję po-
kory – w regulaminowym czasie ulegli 

0:1 a po serii rzutów karnych 2:4. Radości 
zwycięstwa czterdziestolatków nie zmąciła 
nawet jedna noga w gipsie (z racji tego, że 
przyczyną kontuzji taty był jego syn, po-
stanowiliśmy pozostawić sprawę do zała-
twienia wewnątrz rodziny). Dodatkowymi 
atrakcjami spotkania byli sędzia „Kalosz”, 
który, rozpoczynając mecz, machał do ki-
biców i zawodników prawdziwym kalo-
szem oraz lider zespołu czterdziestolatków 
biegający po boisku w marynarskiej czap-
ce z napisem „Kapitan”.

III Piknik Parafii św.
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Nie mogło oczywiście zabraknąć na 
pikniku atrakcji w postaci zwierząt. Tym 
razem były to pieski na co dzień pracują-
ce z dziećmi w ramach dogoterapii. Jak na 
profesjonalistów przystało, zachowywa-
ły się bez zarzutu. Oprócz prezentowania 
swoich „zawodowych” umiejętności sym-
patyczne czworonogi pozowały z malu-
chami do zdjęć.

Całkowitą nowością był natomiast „Fe-
stiwal wiersza” – wszyscy znużeni rados-
ną, aczkolwiek nieco hałaśliwą zabawą, 

mogli schronić się w jezuickim refektarzu 
i ucztować duchowo podczas prezentacji 
poezji autorstwa naszych parafi an. Nowe 
było również boisko do siatkówki utwo-
rzone na placu przed głównym wejściem 
do kościoła. Rozegrano na nim turniej 
siatkówki dwuosobowej, w którym wzięło 
udział aż 24 zawodniczek i zawodników. 
Z reporterskiego obowiązku informujemy, 
że w fi nale turnieju jezuicka para oo. Gę-
gotka i Cebuli okazała się tylko nieznaczne 
gorsza od naszego „głosowo-pociesznego” 

składu redaktorów Szyszko i Nowickiego. 
Mimo zażartej walki i ogromnych emo-
cji zawodnicy ustąpili na pół godziny po-
la, umożliwiając przejście procesji podczas 
nabożeństwa do Serca Jezusowego. Piknik 
zakończyło pełne emocji losowanie na-
gród głównych.

Jeżeli macie, Drodzy Parafi anie, jakieś 
uwagi i pomysły na przyszły rok, to chęt-
nie je przekażemy organizatorom.

Iwona Kubiś
fot. Jacek Kuczmarz, Marzena i Bogdan Szyszko, Hanna i Dariusz 

Świackiewicz, o. Grzegorz Kramer SJ, Kasia K.

. Klemensa Dworzaka
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fot. Studio FOTO Marek Maślanka

Szkoła Podstawowa nr 82:
Baranowski Krzysztof, Barański Kajetan,
Bestrzyński Dorian, Bialik Krzysztof,
Browarny Sonia, Bystrońska Maria,
Ćwiaczek Alicja, Dalecki Jan,
Dobrzeniecka Kamila, Domagała Aleksandra,
Duliński Piotr, Gac Joanna,
Gielniewska Wiktoria, Górz Julia,
Iwaniec Artur, Karpiński Michał,
Kleinert Agnieszka, Korczak Klaudia,
Korona Krzysztof, Kozieł Lena,
Kozubal Magdalena, Kremienowski Paweł,
Kumaszka Jakub, Łukasiewicz Anna,
Miśta Bartosz, Ostrowska Julia,
Puchała Jakub, Radziwiłowicz Mikołaj,
Rarok Mikołaj, Rudzka Dominika,
Ruszkiewicz Paweł, Stachowiak Michał,
Stawiczny Aleksander, Szczęsna Kinga,
Szymański Cyprian, Urban Joanna,
Widuliński Maksymilian, Wilczyńska Natalia,
Woler Karolina, Woźniak Mateusz.
Katechetka – Pani Wanda Sługocka

Szkoła Podstawowa nr 109:
Anwajler Aleksandra, Bełdyga Michalina,
Bieniek Filip, Biernacka Klaudia,
Broński Jakub, Bugajska Laura,
Buza Aleksandra, Czarnasiak Paulina,
Droszcz Paweł, Florczak Tymoteusz,
Gałus Agata, Góral Paweł,
Grabiec Jakub, Johanik Paulina,
Kamiński Krzysztof, Komsta Katarzyna,
Krzewiński Przemysław, Kulej Angelika,
Leja Michał, Liszewska Wiktoria,
Liszewski Jakub, Maj Maja,
Marciniak Julia, Maryniak Weronika,
Mikołajczak Oliwia, Mikołajczak Patryk,
Napieraj Michał, Niewiarowska Julia,
Pacak Kamil, Pakiet Mikołaj,
Pawiłojć Filip, Petryszyn Julia,
Plewa Daria, Pławecka Julia,
Purzycki Michał, Sitnik Aleksandra,
Smółko Martyna, Sperling Wiktor,
Stanisławska Katarzyna, Stożek Aleksandra,
Szlasa Maria, Świątek Justyna, Świlak Kamil,
Wicherska Joanna, Wiercioch Agata,
Zaporowski Jakub.
Katechetka – Pani Agnieszka Staszak

I Komunia Święta w Parafii św. Klemensa Marii Dworzaka – 10.05.2009 r.
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Z życia parafii • Z życia parafii • Z życia parafii

Nowi ministranci

Paweł Droszcz i Jan Głąba zostali ofi -
cjalnie przyjęci do grona ministrantów. 
3 kwietnia 2009 r. podczas wieczornej 
Mszy św. o godz. 18.00, przyjęli z rąk o. 
Grzegorza Kramera SJ, opiekuna LSO, 
pełne stroje ministranckie. Po ponad pół-
rocznym przygotowaniu i studiowaniu 
ministranckich tajników, mogą teraz w 
pełni praw służyć przy ołtarzu na większą 
chwałę Bożą i pożytek całej parafi i.

Adam Warchoł

Dzień Chorego
Od kilku już lat tradycją naszej para-

fi i stało się, aby główna uroczystość Dnia 
Chorego nie była organizowana 11 lu-
tego, kiedy wypada święto Matki Bo-
żej z Lourdes. Przeniesienie na inny ter-
min Mszy św., w czasie której uczestnicy 
otrzymują także sakrament namaszcze-
nia chorych i specjalne błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem, podykto-
wane jest względami praktycznymi. Cho-
dzi o stworzenie możliwości uczestnictwa 
w niej dla jak największej ilości ludzi te-
go potrzebujących. W tym roku Msza 
św. dla chorych była 4 kwietnia o godz. 
10.00. W sobotę, bo w tym dniu łatwiej 
rodzinom i opiekunom zorganizować so-
bie czas.

Przynajmniej w teorii tak powinno być. 
W praktyce bowiem z roku na rok coraz 
mniej osób naprawdę dotkniętych choro-
bą uczestniczy w tym specjalnie dla nich 
zorganizowanym nabożeństwie. Można 
by sądzić, że po prostu nasi parafi anie 
cieszą się dobrym zdrowiem i stąd ta ni-
ska frekwencja. Niestety, prawdziwy po-
wód jest chyba mniej radosny – niewielu 
z nas chce poświęcić trochę czasu i w ten 
jeden jedyny dzień w roku towarzyszyć i 
zaopiekować się chorym na czas pobytu 
w świątyni.

IK

Pielgrzymka „Śladami św. Pawła”
Przedstawiciele Akcji Katolickiej z na-

szej parafi i w dniach 16-28 kwietnia 
wzięli udział w pielgrzymce „Śladami 
św. Pawła” organizowanej przez archi-
diecezjalnego asystenta AK, ks. Mariana 
Biskupa.

bs

Wielkanocny koncert 
„Clemensianum”

W niedzielę 26 kwietnia, w górnej ka-
plicy, po młodzieżowej Mszy św. o godz. 
20.00 odbył się koncert młodzieżowe-
go zespołu „Clemensianum”. Wysłucha-
ło go około 120 osób. Usłyszeliśmy 14 
pieśni i piosenek o tematyce związanej 
ze Zmartwychwstaniem Pańskim, które 
rozpoczęły znane nam „Oto jest dzień” i 
„Pieśń do Ducha Świętego”. Z dużym za-
interesowaniem wysłuchałem pieśni trze-
ciej „Hosanna, Hosanna” ze słowami bi-
blijnego Kantyku Mojżesza, nawiązującej 
do wielkiej radości Izraelitów po przejściu 
Morza Czerwonego, z linią melodyczną 
mocno nawiązującą do żydowskiej mu-
zyki ludowej. Uznanie też dla zespołu, 
który umieścił ją w swoim repertuarze ja-
ko swoisty rodzynek odmienności kultu-
rowej, czyniąc tym samym koncert bar-
dziej urozmaiconym i ciekawym. Wśród 

takich pozycji jak „Pieśń Wielkanocna”, 
„Królem być” i wielu innych wielkanoc-
nych pieśni uwagę zwróciła pozycja, w 
której wykorzystano pomysł Piotra Ru-
bika z klaskaniem, co wpłynęło na du-
że ożywienie młodej części publiczności. 
Na koniec tym razem na bis usłyszeliśmy 
ponownie znaną nam „Oto są baranki 
młode”.

Opierając się na znajomości „zawar-
tości” dwóch ostatnich koncertów, jakie 
mi dane było słyszeć (kolędowy i wielka-
nocny), nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że zespół „Clemensianum” poczynił du-

że postępy podnosząc poziom artystycz-
ny w odniesieniu do lat wcześniejszych. 
Obecnie 10-cio osobowy skład poszerzył 
swoje możliwości brzmieniowe przez roz-
budowę swojego instrumentarium (syn-
tezator, fl et, gitara, gitara akustyczna, gi-
tara basowa i instrumenty perkusyjne) 
o jeszcze jedną gitarę elektryczną. O ile 
gitara elektryczna dodaje twardości two-
rząc bardziej brzmienie rockowe, o ty-
le gitara akustyczna je łagodzi i dodaje 
miękkości oddalając od tego brzmienia. 
Krótko mówiąc obydwie doskonale się 
uzupełniają. Ten wybieg brzmieniowy 
stosują powszechnie m.in. amerykańskie 
zespoły grające muzykę country. Daje to 
większą elastyczność brzmieniową i moż-
liwość większego operowania dynamiką 
zależnie od potrzeb i charakteru piosen-
ki. Trzeba to jednak umieć odpowiednio 
wykorzystać. Jak już pisałem w ubiegłym 
roku, najmocniejszą stroną zespołu „Cle-
mensianum” jest dopracowany śpiew na 
głosy, dlatego dobrym wydaje się po-
mysł by odnowić aparaturę nagłaśniającą 
(głośniki, mikrofony), która obcina pas-
mo zubożając brzmienie wokalne. 

W przyszłym roku „Clemensianum” 
będzie obchodził 10-lecie swojego istnie-
nia. Myślę, że z tej okazji warto zespo-
łowi w odnowieniu sprzętu pomóc, a ze 
swej strony grupa na pewno okaże nam 
wdzięczność dając dobry koncert jubile-
uszowy. Dlatego niech nie budzi w nas 
niechęci widok koszyczka przeznaczone-
go na wolne datki w trakcie występów 
zespołu. W tym wypadku na pewno cel 
uświęca środki.

Krzysztof Włodarczyk

Kłopoty z parafi alną stroną 
internetową

Część użytkowników naszej strony in-
ternetowej www.dworzak.pl, zwłaszcza 
ci, którzy posługują się przeglądarką Mo-
zilla Firefox, od piątku 8 maja spotykała 
się z zaporą w postaci planszy informu-
jącej, iż nasza witryna znajduje się na li-
ście podejrzanych domen; spotkało to je-
zuickie strony internetowe w całej Polsce! 
Poniżej podajemy komunikat webmaste-
ra zarządzającego serwerem jezuici.pl, na 
którym znajduje się nasza strona.

Proszę, nie bójcie się! To fałszywe zarzuty 
Google! Od kilku dni GOOGLE informu-
ją, że nasza witryna znajduję się na liście 
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podejrzanych domen, których odwiedzenie 
może spowodować uszkodzenie komputera. 
Równocześnie ta sama wyszukiwarka po-
daje, że przez 90 dni na naszych stronach 
nie znajdowało się złośliwe oprogramowa-
nie. Brak logiki! Skąd zatem to zamiesza-
nie? Trudno zrozumieć politykę Google, ale 
z naszej strony zapewniamy, że na serwerze 
NIE ZNAJDUJE się żadne złośliwe opro-
gramowanie (...). Webmaster

Sprawdziliśmy – żadna plansza już nie 
straszy użytkowników, a jak usłyszeliśmy 
od odpowiedzialnych za naszą parafi alną 
stronę internetową, korzystanie z niej jest 
całkowicie bezpieczne. Zapraszamy do 
jej odwiedzania: www.dworzak.pl!

bs
Remonty, zmiany

Jak zapewne wielu z parafi an zauwa-
żyło... nie wlatują już do kościoła prze-
szkadzające nam trochę w modlitwie i 
brudzące ściany gołębie. 12 maja, pra-
cownicy fi rmy Asap założyli na okna po 
obu stronach górnego kościoła specjalne 
siatki ochronne, uniemożliwiające pta-
kom dostawanie się do wnętrza budyn-
ku. Siatki są bardzo wytrzymałe – mają 
gwarancję producenta na co najmniej 10 
lat. 

Wnikliwi obserwatorzy zauważyli też 
zapewne pomalowane płotki na placu 
im. o. Adama Wiktora SJ, a także w ten-
że sam sposób odświeżone gabloty przed 
kościołem. Pozostaje mieć nadzieję, że i 
wnętrza gablot będą też na bieżąco... od-
świeżane (co do zawartości). 

I jeszcze tylko krótko o nowym mikro-
fonie w górnym kościele – płaskie urzą-
dzenie, leżące na ołtarzu, prawie nie-
widoczne z poziomu wiernych, zostało 
sfi nansowane przez młodzież, która w 
tym roku przystąpiła do bierzmowania.

bs
Msza za internowanych

W niedzielę 7 czerwca o godz. 12.00, 
została odprawiona uroczysta Msza św. 

w intencji więźniów politycznych i osób 
internowanych z lat stanu wojennego. 

Współorganizatorami spotkania byli: ZR 
NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Euchary-
stię koncelebrowali: duszpasterz „Soli-
darności” ks. Stanisław Pawlaczek, o. Ja-
kub Cebula SJ oraz o. Jacek Siepsiak SJ, 
który też wygłosił okolicznościowe ka-
zanie. Wspomniał w nim m.in. ogrom-
ną pomoc i solidarność społeczeństwa 
z uwięzionymi i ich rodzinami w trud-
nych latach stanu wojennego, która stała 
się najskuteczniejszą bronią – najpierw w 
walce o przetrwanie, a później w drodze 
do zwycięstwa. W uroczystości uczestni-
czyli aktorzy – Ewa Kamas i Zbigniew 
Górski, często goszczący w naszym koś-
ciele w latach stanu wojennego oraz pocz-
ty sztandarowe „Solidarności” i przedsta-
wiciele władz miejskich i związkowych. 

Spotkanie byłych więźniów stanu wo-
jennego (niektórzy z nich nie widzieli się 
od kilkudziesięciu lat) zakończyło się w 
ogrodzie parafi alnym wspólnym śpiewa-
niem pieśni z internowania. Wspomnie-
niom i śpiewom obozowych pieśni nie 
było końca. Wszyscy wpisali się do księ-
gi pamiątkowej Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy.

Krzysztof Włodarczyk

Wysoka 
frekwencja wyborcza

W wyborach do Parlamentu Europej-
skiego, które 7 czerwca odbywały się w 
Polsce, wzięli też udział nasi parafi anie. 
Nie bez wpływu na dość wysoką fre-
kwencję w lokalach wyborczych Grabi-
szynka (ponad 50%, przy średniej kra-
jowej wynoszącej niecałe 25 %) miał 
zapewne fakt wspominania o nich przez 
naszych duszpasterzy w czasie Mszy św.

bs

Z życia parafii • Z życia parafii MEDUGORJE – DUBROWNIK 
wypoczynek nad morzem

27.08-06.09.2009 (490 zł + 219 € )

DZIEŃ 1 27.08.09 czwartek; Wy-
jazd z WROCŁAWIA z par. św. Kle-
mensa Dworzaka al. Pracy. O godz. 
10.00 Msza Święta, następnie podróż 
w kierunku Chorwacji, noc w auto-
karze (drugie miejsce w autokarze na 
całą trasę – 150zł); DZIEŃ 2 – Po-
ranny przyjazd nad morze i 2 godz. 
odpoczynek na plaży. Potem przyjazd 
do MEDUGORIE (zakwaterowanie 
– pokoje 2, 3–osobowe.

Codziennie w MEDUGORIE 
możliwość uczestnictwa w nabo-
żeństwach od godz.18.00. Obiado-
kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 – Śniadanie, m.in. zwie-
dzanie Sanktuarium z przewodni-
kiem, wejście na górę PODBRDO; 
DZIEŃ 4 – Sniadanie m.in. poran-
na droga krzyżowa na Górę Kriżevac, 
plażowanie w PODACY lub ZAOS-
TROGU; DZIEŃ 5 – Śniadanie 
m.in. odwiedzenie jenej z tamtejszych 
wspólnot; DZIEŃ 6 – Msza Święta, 
śniadanie i wyjazd do TIHALINY 
lub MOSTARU; DZIEŃ 7 – Śnia-
danie wyjazd do DUBROWNIKA, 
zwiedzanie z przewodnikiem „perły 
Adriatyku”; DZIEŃ 8 – Msza Święta 
i pożegnanie z Medugorie Śniadanie. 
Plażowanie i odpoczynek nad mo-
rzem. Obiadokolacja i nocleg w oko-
licy SPLITU; DZIEŃ 9 – Śniadanie. 
Plażowanie na wyspie BRAC. Zwie-
dzanie popołudniowe Splitu. Obia-
dokolacja i nocleg w okolicy SPLITU; 
DZIEŃ 10 – Śniadanie. Przejazd na 
nocleg w okolicy Wiednia; DZIEŃ 
11 06.09.09 niedziela – Śniadanie. 
Przejazd na Kahlenberg – wzgórze z 
którego rozpoczął bitwę król Jan III 
Sobieski 12 września 1683 r. Udział 
w uroczystościach 326 rocznicy bi-
twy pod Wiedniem. Podczas mszy 
św o godz. 10.00 Polonia Austriacka 
obchodzi dożynki (warto zabrać ryba-
ckie krzesełka). Potem m.in. występy 
zespołów ludowych, piknik przy au-
tokarze. Wyjazd ok. godz 15.00 do 
Polski i przyjazd w to samo miejsce 
ok. 23.00. 

Informacje i zapisy u o. Andrzeja 
Gęgotka lub pod nr tel. 601 788 190.
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Takie delegacje z parafi i śś. Ewaldów z 
Dortmundu przyjeżdżają do nas średnio 
co 2 lata, a nasi parafi anie do nich. Histo-
ria tych odwiedzin – to temat na oddziel-
ny artykuł... Goście przebywają około 
tygodnia u rodzin w naszej parafi i. Tam 
mają zapewnione noclegi, śniadania, cza-
sami kolacje i rodzinną atmosferę. Oczy-
wiście wskazana jest znajomość języka 
niemieckiego, ale i bez niego można się 
porozumieć, na co mamy przykłady.

W poniedziałek wielkanocny, 13 kwiet-
nia, przyjechało busem 9 osób, w tym 
małżeństwo do innej parafi i we Wrocła-
wiu. Powitanie na placu im. o. A. Wik-
tora – bardzo serdeczne, utrwalone oczy-
wiście przez czujnego fotografa. Każdy 
z gości dostał program wizyty (w j. nie-
mieckim) z adresami gospodarzy, mapką 
centrum, kilkoma numerami naszej gaze-
ty parafi alnej i... po krótkiej modlitwie w 
kościele, polecającej pobyt opiece Matki 
Boskiej Pocieszenia rozjechaliśmy się do 
5 rodzin. 

Program w skrócie (szczegółowy, co 
do godziny!), to dwudniowe zwiedzanie 
miasta (wśród gości były osoby pierwszy 

raz goszczące w naszym mieście), dwa dni 
w Krakowie i Msza św. ze spotkaniem w 
parafi i. Tłumaczy mieliśmy wspaniałych: 
pani Irena Morelowska dnia pierwszego, 
a drugiego pani Maria Sielska. Goście by-
li zachwyceni przewodniczkami i tym, 
co im pokazały we Wrocławiu. Z wieży 
katedry, przy dopisującej nam ładnej po-
godzie (upalnej!) nasze miasto wyglądało 
całkiem interesująco. Ulubionym daniem 
obiadowym gości były pierogi, najlepiej 
ruskie... 

Czwartek i piątek to nasz niezapomnia-
ny Kraków – z rekomendacji poprzed-
niego proboszcza – o. Wojciecha Ziółka 
SJ. Dwa dni to mało czasu na wszystkie 
atrakcje, ale zgodnie z życzeniem wie-
czór spędziliśmy na kolacji w restauracji 
na Kazimierzu, na koncercie muzyki kle-
zmerskiej. Do gospodarza Domu Reko-
lekcyjnego, niestety musiałam dzwonić 
po nocy, by nam otworzył drzwi, bo póź-
ne powroty (po 22.00) w takim miejscu 
noclegowym nie są codziennością...

Po powrocie do Wrocławia, zdążyliśmy 
jeszcze przygotować się na sobotnią Mszę 
św. w parafi i. Delegacja przywiozła w da-

Delegacja śś. Ewaldów
Dzwonek telefonu. Odbieram. – Halo Ewa, Annette Sprenger. Da-
lej już po angielsku – Dojeżdżamy do Wrocławia. Będziemy na pla-
cu przed kościołem ok. 17.30. To znaczy, że goście będą pół godzi-
ny wcześniej niż zapowiadali. Łapię znów za telefon i uprzedzam 
wszystkich zainteresowanych...

WSPÓŁPRACA PARAFII WROCŁAW – DORTMUND
rze paschał dla naszej parafi i, a na nich 
czekał też paschał od nas. W kawiaren-
ce, zaproszeni przez proboszcza – o. Jacka 
Siepsiaka SJ, wraz z członkami Rady Pa-
rafi alnej, rodzinami i zaprzyjaźnionymi 
gośćmi spędziliśmy miły wieczór, pod-
czas którego, przy ciepłym poczęstunku 
goście zaprezentowali też autorski pro-
gram artystyczny. Wcześniej, podczas 
drogi, na bieżąco przygotowywali pio-
senkę z pobytu z żartobliwym refrenem, 
który mogli śpiewać wszyscy – Polacy i 
Niemcy. Tekst przetłumaczyła nam nie-
zawodna Monika. 

Goście, zadowoleni (jak zaobserwowa-
liśmy na gorąco) z pobytu, z poznanych 
rodzin, pełni dobrych wrażeń, odjechali 
w niedzielę rano. 

A razem z nami byli: przewodniczą-
ca tamtejszej Rady Parafi alnej Annette 
Sprenger z mężem, Melani Flipper z cór-
ką, Renate Sellin, Reinhild Werner oraz 
Walter Bergmann. Przygotowując pro-
gram pobytu, po raz pierwszy dla takich 
gości, tworzyłam (Pomnik Wspólnej Pa-
mięci na Grabiszynku) lub „odpuszcza-
łam” (czas wolny) na bieżąco jakiś punkt 
programu. Energia i pomysłowość An-
netty była niewyczerpana, spokój męża 
utrwalony na jego zdjęciach. Melani z 
córką otwarte, zainteresowane nie tylko 
zabytkami, Renate zamknięta, oszczęd-
na w słowach, ale zadziwiona naszą (pol-
ską) codziennością, zaskakująca starsza 
Pani Reinhild (ok. 70 letnia), chętna na-
wet na wyjście do aquaparku oraz uczący 
się języka polskiego Walter, zadowolony, 
że znalazł w Krakowie książkę – jak na-
uczyć się języka polskiego w 3 tygodnie. 
To nowe wyzwanie dla niego w nauce 
naszego języka. W takiej międzynarodo-
wej atmosferze trzeba przyznać, że każdy 
z nas, niezależnie od wieku, miejsca za-
mieszkania może znaleźć u innych te sa-
me cechy, wspólne zainteresowania, i to 
nas łączy. Pewnie niedługo spotkamy się 
znowu. Jeszcze tylko ten język – trzeba się 
przyłożyć, by lepiej zrozumieć.... 

Dziękuję wszystkim za pomoc w or-
ganizacji pobytu gości, a w szczególno-
ści gospodarzom, pp. Wojciechowskim, 
obydwu Paniom Moras z córką Ewą, pp. 
Sidorowiczom, p. Rożniatowskiej, tłuma-
czom wspierającym, dzięki którym i my 
i goście dogadywaliśmy się, nauczyliśmy 
się czegoś i powstały nowe więzy przyjaź-
ni.... Ewa Rydzak
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Piękno muzyki pasyjnej
To tytuł wykładu, który 2 kwietnia wy-

głosił prof. dr hab. Piotr Łykowski z Wroc-
ławskiej Akademii Muzycznej. Muzyka 
pasyjna to gatunek literacko-muzyczny 
powstały w sztuce w XII wieku i rozwija-
jący się w średniowieczu, renesansie i baro-
ku aż do czasów współczesnych. Przewod-
nią myślą jest w niej miłość Boga do ludzi 
i ludzi do Boga, a inspiracją twórczą frag-
menty Ewangelii mówiące o męce Chry-
stusa. Najbardziej znaną sekwencją w mu-
zyce pasyjnej jest „Stabat Mater” tekst 
przypuszczalnie J. da Todiego (ok.1228 – 
1306) zaczynający się od słów (w polskim 
tłumaczeniu): „Stała Matka Boleściwa 
obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu 
wisiał syn...”. Do tego tekstu kompono-
wało wielu znanych kompozytorów.  Do 
najbardziej znanych arcydzieł należy „Pa-
sja wg Św. Mateusza” (1729r.) oraz „Pasja 
wg św. Jana” (1723r.) J.S. Bacha. Zostały 
one uznane jako najbardziej wartościowe 
i rozbudowane pasje protestanckie (So-
bór Trydencki zakazał muzyki pasyjnej z 
orkiestrą jako formy zbyt rozrywkowej). 
Prelegent zwrócił uwagę również na mało 
znanych kompozytorów muzyki pasyjnej 
m.in. Georgiusa Deakbardosa, organistę 
katedry w Budapeszcie, którego muzykę 
rozpowszechnili w Polsce znani dyrygenci 
S. Stuligrosz i E. Kajdasz. 

Z okazji przypadającej 4 rocznicy 
śmierci Jana Pawła II końcówkę wykładu 
uatrakcyjniło wysłuchanie z płyt „Stabat 
Mater” Karola Szymanowskiego w wy-
konaniu solistów i orkiestry oraz „Polskie 
Requiem” Krzysztofa Pendereckiego, na-
pisane przez kompozytora poruszonego 
śmiercią kard. S. Wyszyńskiego w 1981 r. 
Należy żałować, że przedświąteczne tro-
ski, zabieganie i obowiązki wpłynęły na 
niezbyt liczną frekwencję (17 osób).

O cukrzycy...
...mówiła 23 kwietnia dr Anna Głębo-

cka, diabetolog. Z podanych informacji o 
powstaniu, objawach, leczeniu i zapobiega-

niu cukrzycy, uważanej za jedną z chorób 
cywilizacji, warto odnotować i zapamię-
tać te najważniejsze. Cukrzyca to prze-
wlekła choroba przemiany materii zwią-
zana z metabolizmem węglowodanów, 
a wtórnie tłuszczów i białek. Przyczyną 
cukrzycy jest niedobór lub brak aktyw-
ności insuliny, hormonu wytwarzanego 
w trzustce. Najczęściej wynika to ze znisz-
czenia komórek trzustkowych, które wy-
dzielają insulinę potrzebną do utrzymania 
właściwego poziomu cukru w organizmie. 
Najważniejsze czynniki powodujące cho-
robę to predyspozycja i środowisko. Do 
czynników środowiskowych zalicza się 
nieprawidłową dietę, otyłość, brak aktyw-
ności fi zycznej, przewlekły stres, starzenie 
się społeczeństwa i niedożywienie w okre-
sie płodowym. W dużym wymiarze ma tu 
znaczenie postęp techniczny – auta, windy, 
długie wysiadywanie przed telewizorem, 
komputerem etc. Najlepszą obroną przed 
cukrzycą, która jest również przyczyną 
powstawania miażdżycy, jest prawidłowe 
odżywianie się – dużo jarzyn i owoców, 
ograniczenie tłuszczów zwierzęcych i sło-
dyczy. Zalecany jest ruch fi zyczny – pły-
wanie, jazda na rowerze, spacery, świeże 
powietrze a nadto okresowa kontrola przez 
badania profi laktyczne. Szkoda, że wśród 
uczestników wykładu (31 osób) była tyl-

ko jedna młoda osoba, wszak cukrzyca nie 
jest chorobą tylko osób w wieku średnim i 
starszym. Coraz częściej staje się udziałem 
osób młodych, a nawet dzieci jak to ma 
miejsce np. w Finlandii.

O sacrum w profanum
„O historii Wrocławia inaczej – elemen-

ty sakralne w świeckiej architekturze na-
szego miasta” to tytuł wykładu, który po-
prowadził 7 maja Romuald Kaczmarek. 
Na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu od 
wieków codziennemu życiu towarzyszyły 
budowle i symbole religijne, zwłaszcza po 
XIV w., czyli okresie szczególnie dużej ak-
tywności budowlanej, objętej mecenatem 

książęcym i zakonnym. Tendencja ta ule-
gła zmianie kiedy miasta zaczęli z biegiem 
lat administrować niemieccy protestanci, 
a miejscowe władze dbały o jawny roz-
dział kościoła od państwa. Oczywiście nie 
udało się całkowicie wyeliminować ele-
mentów i symboli sakralnych ze świeckich 
gmachów i instytucji, tak że wiele z nich 
możemy oglądać do dziś. Najlepszym te-
go przykładem jest ratusz – miejsce urzę-
dowania świeckiej władzy samorządo-
wej. Elewacja ratusza prezentuje okazale 
parę aniołów z misą, na której jest głowa 
Jana Chrzciciela – patrona miasta i kate-

dry wrocławskiej. Kolejnymi elementami, 
które możemy odnaleźć na elewacji ratu-
sza to św. Jan Ewangelista i scena zwiasto-
wania z Archaniołem Gabrielem niosą-
cym list od Boga. W ikonografi i ratusza, 
oprócz herbów Wrocławia i Czech, widać 
św. Dorotę, a wnikliwy obserwator odnaj-
dzie kolejne postaci świętych: Andrzeja, 
Marii Magdaleny, Elżbiety, Krzysztofa i 
Wawrzyńca. 

Elementy sakralne spotkamy także w 6 
średniowiecznych budynkach wrocław-
skich szpitali, których zdobienia nawią-
zywały do ich świętych patronów – np. 
przy ulicy Ruskiej św. Barbara przedsta-
wiona jest jako patronka dobrej śmierci, 
św. Jadwiga czuwała nad Szpitalem Boże-
go Grobu przy Kazimierza Wielkiego, na 
Nowym Targu widnieją rzeźby z twarzą 
Chrystusa, a budynek na ul. Ofi ar Oświę-
cimskich zdobią Maria i Archanioł Ga-
brie.  Elementy męki Pańskiej zobaczymy 
w Rynku (kamienica 26) oraz byłym szpi-
talu przy ul. Świdnickiej. To oczywiście 
tylko nieliczne przykłady, które powin-
ny nas dodatkowo zachęcić do podnosze-
nia naszych głów i odkrywania licznych 
„skarbów”, kryjących się w elewacjach 
wrocławskich budynków i budowli.

Architektura sakralna USA
O wybranych przykładach architektu-

Parafialna Akademia Rozmaitości • Parafialna Akade
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mia Rozmaitości

ry mówił 4 czerwca dr Rafał Eysymontt, 
historyk sztuki z Uniwersytetu Wroc-
ławskiego. Współczesnej architektury sa-
kralnej w USA nie sposób zrozumieć do 
końca bez obejrzenia pustynnych pejzaży 
i panoramy miast Stanów Zjednoczonych 
– powiedział na wstępie prelegent prezen-
tując na ekranie liczne obrazy rozległych 
stepów, kanionów wyschłych koryt rzek 
i architekturę San Francisco, Las Vegas i 
Los Angeles. Na charakter miast ma prze-
de wszystkim wpływ wielość kultur i reli-
gii współżyjących ze sobą na jednym tere-
nie. Z tego wynika również różnorodność 
Kościołów w USA, należących do Świa-
towej Rady Kościołów, w której znaczący 
wpływ ma Kościół Rzymskokatolicki. 

Spośród obiektów sakralnych Stanów 
Zjednoczonych prelegent zwrócił uwagę 
na nową katedrę – Matki Aniołów w Los 
Angeles usytuowaną w sąsiedztwie mini-
sterstwa transportu z lat 30. (taki swoisty 
pałac kultury), gdzie widoczna jest otwar-
tość na europejskich świętych. We współ-
czesnej architekturze modernizmu coraz 
częściej można zobaczyć kościoły, które 
bardziej przypominają studio telewizyjne. 
Jeden z takich ewenementów sakralnych 
stoi w Los Angeles. Składa się ze 100 tys. 
szklanych płyt, a w środku jest ogromna 
ilość refl ektorów i telebimów. Jedynym ele-
mentem mówiącym o tym, że jest to koś-
ciół jest krzyż w centralnym miejscu. Na 
parkingach przed kościołem ministranci 

zapraszają przyjezdnych do środka. To, co 
się dzieje w środku bardziej przypomina 
telewizyjne show niż nabożną liturgię. W 
innym znów kościele znajduje się basen z 
wodą, na której stoi fi gura Chrystusa. Jest 
to nawiązanie do sceny ewangelicznej, gdy 
Pan Jezus chodził po wodzie. Jednocześ-
nie w wielu miejscach wyczuwa się tęsk-
notę do kultury europejskiej, jak np. w Las 
Vegas, gdzie można zobaczyć elementy ar-
chitektury Rzymu czy też kopie budowli 
rodem z Wenecji.

Krzysztof Włodarczyk

W piątek, 3 kwietnia, po wieczornej 
Mszy św. symboliczny krzyż, za przykła-
dem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystu-
sa dla wyrażenia swojej solidarności z Je-
go męką i chęci przemiany własnego życia 
jako konsekwencji Jego męki nieśli młod-
si i starsi, księża i dzieci. Pod krzyżem 
zginali swoje plecy członkowie Żywego 
Różańca, Drogi Neokatechumenalnej, 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Odnowy 
w Duchu Świętym, Czterdziestolatkowie 
i młodzież z Magisu – wszyscy, którym 
nieobojętne jest, w co wierzą i jak wierzą, 
a we wspólnotach gromadzących się przy 
naszej parafi i tę swoją wiarę wspólnie 
kształtują i podtrzymują. To właśnie oni 
przygotowali rozważania poszczególnych 
stacji – jedne bardziej intelektualne, inne 
– emocjonalne, ale wszystkie z głębi serc, 
nie tylko przemyślane, ale często i przeży-
te – jak ta droga krzyżowa.

W tym roku trasa naszej wielkopost-
nej peregrynacji wiodła nie tylko ulicami, 
ale też alejami osiedlowymi i parkowymi. 
Zakończyła się przy Pomniku Wspólnej 
Pamięci w Parku Grabiszyńskim. Cie-
pła, bezwietrzna aura sprzyjała skupio-
nemu marszowi kilkuset uczestników 
nabożeństwa, o którego bezpieczeństwo 
i spokojny przebieg dbała, choć bardzo 
widowiskowo i fachowo ubrana w odbla-
skowe kamizelki, ale niestety znów do-
raźnie zorganizowana – służba porządko-
wa, która miała sporo pracy, ponieważ z 
niewiadomych powodów nie pojawiła się 
wcześniej powiadomiona policja Szcze-
gólnie trudno było w momencie przej-
ścia przez al. Hallera, gdy trzeba było za-
trzymać ruch w obie strony, a nie wszyscy 
kierowcy łatwo się na taką „samowolę 
cywili” godzili. Drogę oświetlały uliczne 
latarnie, a tam, gdzie ich nie było mini-
stranci z pochodniami i sami parafi anie 
z latarkami i świecami. Śpiewy, zarów-

no tradycyjne, jak i bardziej współczesne, 
prowadzili członkowie młodzieżowego 
zespołu „Clemensianum”.

Zakończenie nabożeństwa pod Po-
mnikiem Wspólnej Pamięci nie tylko 
po raz pierwszy pokazało wielu parafi a-
nom, że taki obiekt istnieje, ale też po-
magało uzmysłowić sobie, iż taką samą 
drogę – drogę krzyżową życia każdego 
człowieka, pokonywało przed nami wie-
le pokoleń tych, z których dorobku na co 
dzień korzystamy, a którym za to winni-
śmy przynajmniej szacunek i modlitewne 
wspomnienie. 

Właśnie takie nabożeństwa bywa-
ją sprawdzianami tego, czy parafi a jest 
organizmem żywym, w którym się coś 
dzieje, czy też jedynie przy życiu ledwie 
podtrzymywanym. Różnorodność ko-
mentarzy podczas drogi krzyżowej, liczne 
w niej uczestnictwo parafi an oraz chętne 
niesienie krzyża między poszczególnymi 
stacjami przez tak wiele osób mogą wska-
zywać, że można nas zaliczyć raczej do tej 
pierwszej kategorii. Lecz nie popadajmy 
w hurraoptymizm – jest jeszcze wiele do 
zrobienia.

Bogdan Szyszko

Jak przed dwoma tysiącami lat
Jak co roku w Wielkim Poście ulice i place naszej parafi i na kil-
kadziesiąt minut stały się – jak Jerozolima przed prawie 2000 lat, 
miejscem szczególnego „teatrum” – potężny tłum wiernych pragnąc 
pochylić się nad tajemnicą Bożej miłości do ludzi, wziął udział w 
drodze krzyżowej, na wzór tej starożytnej wiodącej ulicami miasta.

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII

d k b d ł

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
ło

da
rc

zy
k

fo
t

Kr
zy

sz
to

fW
ło

da
rc

zy
k

fo
t. 

Bo
gd

an
 S

zy
sz

ko

Głos Pocieszenia

21



Z KSIĄŻKI „LISTY DZIECI DO BOGA”

KRZYŻÓWKA

• Na religii powiedziano nam 
czym się zajmujesz. A kto 
Cię zastępuje jak jesteś na 
wakacjach? 
Małgosia
• Skąd wiesz że jesteś Bogiem? 
Błażej
• Kochany Boże. Na bal ma-
skowy chce się przebrać za 
diabła. Co ty na to? 
Justynka
• Drogi Boże czy znasz rze-
czy których jeszcze nikt nie 
wynalazł? 
Marek
• Panie Bożę. Czytam Bi-
blię. Co to znaczy spłodzić. 
Nikt nie chce mi powiedzieć. 
Całuję. 
Marta

• Panie Boże! Czy ksiądz Ste-
fan jest twoim przyjacielem 
czy tylko znajomym z pracy? 
Basia
• Drogi Panie Boże. To do-
brze że wymyśliłeś różne 
religie ale czy czasami ci się 
nie mylą? 
Kasia
• Kochany Boże! Dlaczego 
nie wymyślasz już nowych 
zwierząt? Ciągle mamy tylko 
te stare. 
Marysia
• Proszę ześlij mi kucyka. Ni-
gdy wcześniej o nic nie prosi-
łam. Możesz to sprawdzić w 
swoich aktach, 
Krysia

Osoby, które odgadną tożsamość postaci na zdjęciach, pro-
szone są o wrzucenie rozwiązań do naszej redakcyjnej skrzyn-
ki w holu kościoła. Prosimy nie zapomnieć o podaniu imienia 
i nazwiska oraz adresu (nr tel. też mile widziany). Wśród osób, 
które trafnie odpowiedzą, rozlosujemy nagrody. 

Dla ułatwienia podajemy, że i tym razem chodzi o jednego 
z naszych księży jezuitów.

1. Nazwisko Metropolity 
Warszawskiego.

2. Cel polskiego pielgrzyma.
3. Jedno z wrocławskich duszpa-

sterstw studenckich.
4. Miasto w województwie 

opolskim.
5. ...de Compostela.
6. Miejsce czaszki.
7. Patron spraw beznadziejnych.
8. Pierwszy męczennik.
9. Refren rozpoczynający psalm.
10. W nocy nad głowa pielgrzyma.
11. Stolica Kanady.
12. Czas odpoczynku.
13. Święte miasto.
14. Śpiewana przy kapliczkach.
15. Bracia mniejsi.

Uwaga: odgadnięte hasła należy wpisy-
wać zgodnie z numeracją, prawoskręt-
nie z tym, że dwie ostatnie litery hasła 
wpisanego do krzyżówki są jednocześ-
nie dwiema pierwszymi literami na-
stepnego! Rozwiązanie utworzą litery 
w szarych polach czytane poziomo.

FOTOZAGADKA

• STRONA ROZRY W KOWA • STRONA ROZRY W KOWA •

1.

2.

3.

4.5.

6. 7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

Wśród osób, które odgadły prawidłowo poprzednią fotozagadkę (oczywiście był to o. Andrzej Gęgotek) oraz rozwiązały krzyżówkę 
(hasło: Jezus Zmartwychwstał) rozlosowaliśmy nagrody  – książki wydawnictwa WAM otrzymują: Iza Droszcz, Krystyna Kaźmier-
czuk-Czyż, Ewelina Galus (fotozagadka) oraz Maria Turowska, Danuta Kwaśniewicz, Wanda Gruszecka (krzyżówka). Serdecznie 
gratulujemy i prosimy o odbiór nagród w kawiarence parafi alnej w dniu 28.06.2009 roku (dyżur grupy Czterdziestolatków). Gdyby 
ktoś nie mógł odebrać nagród, dostarczymy je pod podane adresy w późniejszym terminie.

Głos Pocieszenia

22



Dialogi narzeczeńskie
Błyszczące oczy zwrócone w tę samą stronę, złączone dłonie i pełen 
nadziei uśmiech. Jak łatwo powiedzieć: „Kocham” i w imię „miłości” 
składać najpiękniejsze obietnice, które nabierają kształtu złotego 
pierścionka z brylantem. Później zaś, przy ogromnym podekscyto-
waniu i w wielkim zamieszaniu pozostaje jedynie wybór najpięk-
niejszej białej sukienki i takiej sali weselnej, by pozazdrościł jej cały 
świat... 

A gdzie miejsce i czas na DECYZJĘ?! 
Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że 
MIŁOŚĆ, jaką ślubują sobie narzeczeni 
przed ołtarzem, nie jest jedynie chwilo-
wym stanem uniesienia, ale powinna być 
świadomą, odpowiedzialną decyzją. 

Dwoje zakochanych podejmuje się 
prawdziwego wyzwania, by niezależnie 
od tego, co spotka ich w życiu, pielęgno-
wać i rozwijać swój związek. Każde z nich 
przyjmuje odpowiedzialność za szczęście 
kochanej osoby teraz, ale i w przyszło-
ści. MIŁOŚĆ to nie zabawka, która daje 
trochę przyjemnej rozrtywki. Nie można 
odłożyć jej tak po prostu na półkę, gdy się 
znudzi, spowszednieje. To wielki skarb, 
godzien najodważniejszych inwestycji 
tak, jak ewangeliczne talenty, 
których nie wolno nigdy za-
kopać, lecz całe życie, wspól-
nie z małżonkiem pomna-
żać. Nie ma miejsca i czasu na 
egoizm. Od chwili świadome-
go „ TAK”, nie pomnażasz już 
dla siebie, lecz dla „ niej”, dla 
„ niego”...

Wobec trudu rozeznania 
i zrozumienia pojęcia głębo-
kiej, prawdziwej MIŁOŚCI, 
zdecydowaliśmy się wraz z 
moim narzeczonym, Piotrem, 
rozpocząć pomnażanie nasze-
go skarbu jeszcze przed ślubo-
waniem. Bardzo nam w tym 
pomógł cykl spotkań organi-
zowanych przez księdza Mirosława Ma-
lińskiego i wrocławskie duszpasterstwo 
akademickie „Maciejówka”. Obejmował 
on kilkutygodniowy kurs przedmałżeń-
ski oraz wyjazdowe kilkudniowe tzw. 
„DIALOGI NARZECZEŃSKIE”. 

Owe „DIALOGI” były dla nas czasem 
szczególnie ważnym i intensywnym.

Podczas tych tajemniczo brzmiących 
warsztatów zostaliśmy „zmuszeni” do zu-
pełnego porzucenia codziennej rzeczywi-
stości, by móc zanurzyć się we własnych 
sercach i stanąć w prawdzie wobec siebie, 
swoich pragnień, oczekiwań czy lęków. 
Poproszono nas o wyłączenie telefonów i 
zrezygnowanie z jakiegokolwiek porozu-
miewania się ze „światem zewnętrznym”. 
Problemy takie jak uczelnia, praca, pilne 
sprawy do załatwienia miały zostać zu-
pełnie wyciszone, byśmy MY, jako pa-
ra oraz MY, jako jeszcze dwie niezależne 
osoby mogli dojść do głosu. Nie liczyło 
się nic, prócz naszego szczerego, czasem 

aż do bólu, DIALOGU, zainspirowane-
go za pomocą specjalnie przygotowanych 
materiałów i prowadzonych przez specja-
listów konferencji. Trzeba podkreślić, że 
wszelkie stosowane środki miały jedynie 
skłaniać do tego, co najważniejsze – na-
szej rozmowy w cztery oczy. Poruszane 

tematy okazywały się raz zabawne, rados-
ne, a innym razem wymagały intensyw-
nego zastanowienia, zmiany postawy lub 
po prostu przywoływały łzy. W najtrud-
niejszych dla nas chwilach pokrzepiali-
śmy się darem Eucharystii, by móc owoc-
nie kontynuować nasz DIALOG.

Bardzo istotne było dla nas to, że zupeł-
nie nikt nam nie przeszkadzał, niczego 
nie sugerował i mieliśmy wreszcie właś-
ciwie nieograniczony czas dla siebie. To 
dziś ważne, pośród współczesnej biegani-
ny i hałasu, kiedy nie słyszy się własnych 
myśli i brakuje okazji, by móc dokładnie 
przeanalizować każdy swój wybór.

Przyznam, że po kilku dniach inten-
sywnych jak nigdy dotąd rozmów, wró-
ciliśmy skrajnie zmęczeni. Zmęczeni, ale 
wewnętrznie umocnieni tym, co nas łą-
czy. Utwierdzeni we wspólnych planach i 
nadziejach oraz na nowo zakochani. My-
ślę jednak, że zakochani zupełnie inaczej, 
dojrzalej. Zakochani ze świadomością na-
szej przeszłości, naszych wad, trudnych 
przyzwyczajeń, wzajemnych oczekiwań. 
Skoro zaś świadomi, to sądzę, że goto-
wi nie na słodką kolorową bajkę, lecz na 
konsekwencję RAZ podjętej z miłości 
DECYZJI.

Uważam, że każda para, która poważ-
nie myśli o swojej przyszłości i chce dobrze 
przeżyć czas narzeczeństwa, powinna jak 
najczęściej szukać okazji do stawiania so-

bie trudnych pytań i podej-
mowania dialogu. Pomoże to 
odkryć PRAWDĘ o samym 
sobie, ukochanej osobie i rze-
czywistych wzajemnych rela-
cjach. W przyszłości zaś stanie 
się solidnym fundamentem 
do głębokich i budujących 
dialogów małżeńskich. Ta-
ką okazją są również KURSY 
PRZEDMAŁŻEŃSKIE or-
ganizowane przez każdą para-
fi ę i z pewnością wspomniane 
wyjazdowe „DIALOGI NA-
RZECZEŃSKIE”. Oboje z 
Piotrem serdecznie je poleca-
my i zachęcamy do odwiedze-
nia strony internetowej 

„ Maciejówki”: www.maciejowka.k.pl.

Joanna Wicińska 
z dedykacją dla Piotra Rydzaka oraz dla 

wszystkich narzeczonych w naszej parafi i.

fo
t. 

In
te

rn
et

Głos Pocieszenia

23



• Z jezuickiego podwórka • Z jezuickiego podwórka •

Po kilku latach zakończyły się prace 
konserwatorskie w kościele św. Barbary 
przy pl. Mariackim. Jezuicka świątynia 
odzyskała oryginalny barokowy wystrój. 
W poprzednich latach Społeczny Komitet 
Odnowy Zabytków Krakowa sfi nansował 
odnowienie elewacji świątyni i część prac 
we wnętrzu (odrestaurowano polichromie 
Molitora na sklepieniu). Potem jezuitom 
udało się zdobyć fundusze z Mechanizmu 
Finansowego Norweskiego Obszaru Go-
spodarczego oraz Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego na projekt „Jezuickie 
perły Południa”. Ponad 2 mln euro miało 
posłużyć na odnowę trzech obiektów jezui-
ckich w Krakowie. Dzięki tym pieniądzom 
udało się odnowić wnętrze świątyni. 

Okazało się, że ołtarz główny i boczne 
oraz prospekt organowy pierwotnie były 
utrzymane w kolorze ciemnobłękitnym 
(kobaltowym) ze zdobieniami w posta-
ci złotych żyłek. Razem z polichromiami 
Molitora na sklepieniu tworzy to niezwykły 
efekt. Konserwacji poddano także epitafi a 
na ścianach kościoła, położono nową po-
sadzkę. Odnowiono też 130-letnie organy. 
Zajęto się obrazami i rzeźbami zdobiącymi 
wnętrze. Swój oryginalny wygląd odzyskał 
gotycki krzyż z ołtarza głównego, który był 
wielokrotnie przerabiany. Prace w kościele 
zostały zakończone, trwają jednak jeszcze 
roboty na dziedzińcu klasztornym. Zosta-
nie tam wymieniona nawierzchnia (poło-
żona zostanie kamienna kostka, odnowio-
ne elewacje budynku klasztoru). Uroczyste 
zakończenie renowacji zaplanowane jest na 
lato, ale już teraz można zwiedzać kościół 
i oglądać jego oryginalne wnętrze. Jezuici 
mają zamiar w przyszłości szerzej udostęp-
nić świątynię dla zwiedzających.

Uzyskane fundusze posłużyły także do 
niezbędnych prac w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Tam 
odnowiono organy, a teraz prowadzony jest 
remont dachu, który powinien zakończyć 
się w czerwcu.

Dziennik Polski za: IDK z 4 kwietnia 2009

* * * * * *
Czterdziestotrzyletni o. Tomasz Kot SJ 

został mianowany przez generała jezuitów 
nowym prowincjałem Prowincji Wielko-
polsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezuso-
wego. Urząd ofi cjalnie przejmie 26 wrześ-
nia i zastąpi o. Dariusza Kowalczyka SJ. O. 
Kot SJ jest biblistą, redaktorem naczelnym 
„Przeglądu Powszechnego”, współpracuje 
z redakcją katolicką Polskiego Radia oraz 

redakcją progra-
mów katolickich w 
TVP. Telewidzom 
znany jest m.in. 
z komentowania 
transmisji na ży-
wo z Watykanu 
oraz pielgrzymek 
papieskich.

IDK 4 IV 2009

* * * * * *
„Terry Bork, amerykańska charyzma-

tyczka, rozpaliła do czerwoności ludzi w 
Łodzi. Spotkała się tam wczoraj z członka-
mi Ruchu Odnowy w Duchu Świętym w 
kościele Ojców Jezuitów, by modlić się za 
rządzących polskimi miastami i wioskami. 
Świątynia pękała w szwach, w budynku i 
na placu kościelnym zebrało się dwa tysią-
ce osób. Niektórzy podskakiwali i klaska-
li w dłonie, bo nastrój podgrzewał zespół 
„Mocni w Duchu”. Po wieczornej mszy 
Terry zachęcała do podjęcia modlitwy za 
Ojczyznę, miasta i wioski, a przede wszyst-
kim za rządzących na różnych szczeblach 
administracji rządowej i samorządowej” – 
pisze Magdalena Hodak. – Warto, by nie-
dowiarkowie zdali sobie sprawę z tego, jak 
wielką moc ma w sobie szczera modlitwa, 
a Terry potrafi  do niej szczególnie zachęcić 
świeckich – zaznacza Elżbieta Pozorska z 
łódzkiej Odnowy.

Za IDK 21 IV 09

* * * * * *
W Bibliotece Uniwersytetu Komeńskie-

go w Bratysławie zaprezentowano 26 ma-
ja kompletne wydanie Pisma Świętego z 
komentarzami z Biblii Jerozolimskiej. Od 
nazwiska tłumacza nowa edycja nazywana 
jest Biblią Botekową.

Promotorem przedsięwzięcia zainicjo-
wanego w 1990 r. jest słowacka prowincja 
jezuitów, a trnawskie wydawnictwo Dobrá 
Kniha, prowadzone przez ten zakon, przy-
gotowywało od strony technicznej i wyda-
ło poszczególne części Biblii.

Autorem tłumaczeń obecnego wydania 
jest jeden człowiek, nieżyjący już ks. An-
ton Botek, który większość swojego praco-
witego życia nad Pismem Świętym przeżył 
na przymusowej emigracji w Rzymie. Na 
Słowację wrócił dopiero po upadku reżimu 
komunistycznego, ale już ciężko chory, i w 
1992 r. zmarł.

Przedstawiona wczoraj Biblia jest trzyna-
stą w dziejach wersją Pisma Świętego w ję-

zyku słowackim. Jednak – jak podkreślali 
mówcy podczas promocyjnej uroczystości 
– jest wydaniem wyjątkowym i niezbęd-
nym, m.in. dzięki komentarzom z Biblii 
Jerozolimskiej.

ks. S. Ługowski, Słowacja, Radio Watykańskie

* * * * * *

Jezuici w liczbach
Sekretariat Generalny Towarzystwa Je-

zusowego podał dane statystyczne za rok 
2008. Oto kilka z nich. Na dzień 1 stycz-
nia 2009, łączna liczba jezuitów wynosiła 
18.516 z tego 13.112 kapłanów, 2.920 kle-
ryków, 1.675 braci zakonnych i 809 nowi-
cjuszy. Ogólna liczba jezuitów w ciągu roku 
zmalała o 304, ale jest to mniejszy spadek 
w stosunku do poprzedniego roku. Dnia 1 
stycznia 2009 r., średni wiek wszystkich je-
zuitów wynosił 57 lat – kapłanów 64 la-
ta, kleryków 28 lat i braci 67 lat. W Polsce 
liczba jezuitów wynosi 650, z tego 470 ka-
płanów, 94 kleryków, 57 braci i 29 nowi-
cjuszy. W porównaniu z ubiegłym rokiem, 
ogólna liczba wzrosła o 7 jezuitów.

Z różnych źródeł i przy pomocy wielu 
życzliwych ludzi pozbierał Ks. Jan Ożóg SI

Sponsor Pikniku Parafi alnego

Zakład fotografi czny 
Studio FOTO 

Marek Maślanka

Wykonujemy wszelkie usługi 
fotografi czne

• Zdjęcia do dokumentów 
zwykłe i ekspresowe w technice 
cyfrowej (3min.).

• Zdjęcia z fi lmów i nośników 
cyfrowych.

• Zdjęcia ślubne w studio 
i plenerze, fotoreportaże, 
zdjęcia reklamowe.

• Oferujemy również ramki, 
albumy, baterie foto, kseru 
kolor A3+, skanowanie do A3, 
kopiowanie kaset VHS na płyty 
DVD

Wrocław, ul. Grabiszyńska 240 
(pawilon handlowo-usługowy) Ip.

tel. 071 339 17 83
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Co jakiś czas prezentuję religijną literatu-
rę piękną. Takowa istnieje i chyba ma się 
coraz lepiej. Wydawnictwo WAM w serii 
Labirynty, kolekcja prozy proponuje nam  
debiut amerykańskiego kwakra Stevena 
Cleaver’a. 

Steven Cleaver
OCALIĆ MIASTO ERASMUS

Z otwartego bębna 
wspaniałej pralki prze-
mysłowej, na podłogę 
pralni Quik Clean, wy-
suwa powoli swoje ciało 
Anioł Śmierci. Zobaczył 
go w tym właśnie mo-
mencie pastor Andrew 

Benoit, człowiek, który trafi ł tu przypad-
kiem, chciał kupić miętówki. Był w drodze 
do miasteczka Erasmus, które Anioł Śmier-
ci miał właśnie zamiar zniszczyć. 

Tak zaczyna się bardzo ciepła i mądra 
opowieść o ludziach i tym co powoduje 
w nich strach, agresję, utratę wiary. Przy-
pomina mi skrzyżowanie fi lmu „W samo 
południe” z „Czarnoksiężnikiem z krai-
ny Oz”. Wzruszająca historia walki garst-
ki nieporadnych, pokracznych, biednych, 
słabych ludzi z hegemonią i tyranią rządzą-
cych miastem bogaczy. Autor korzysta z li-
terackich i fi lmowych odniesień (Dziewiąte 
wrota, Opowieść wigilijna, Lew, czarowni-
ca i stara szafa), ale opowiada inną historię, 
z innym fi nałem. Możemy w bohaterach 
odnaleźć i nasze własne wady, słabości, lę-
ki... Czy również odpowiedzi na niełatwe 
pytania? Koniecznie trzeba ją przeczytać i 
mieć pod ręką chusteczkę, bo ja na koniec 
zwyczajnie się popłakałam. Ale może to 
dlatego, że oczy mam w mokrym miejscu?

I jeszcze na deser zostawię Wam dwa 
cytaty, wybrane z wielu, jakie warto sobie 
zapamiętać:

„Dzień jutrzejszy (...) jest doskonały i od-
daje się w nasze ręce. Ale wymaga, żeby-
śmy się czegoś nauczyli od dnia wczorajsze-
go”. „Jeśli będę dzisiaj prowadził wszystkie 
wczorajsze wojny, nigdy nie wystarczy mi 
czasu, by cieszyć się życiem”.

Barbara Ćwik

Podczas wieczornej Mszy św. 8 maja o 
godz. 18.00 modliliśmy się wszyscy w inten-
cji solenizanta o. Stanisława Tabisia SJ. Jak 
większość z nas zauważyła był na tyle słaby, że 
choć wyszedł do ołtarza z innymi celebransa-
mi i zajął specjalne miejsce z boku prezbite-
rium, to jeszcze podczas liturgii Słowa udał 
się do swojego pokoju. O. Stanisław gasł nam 
w oczach. I choć wielu z nas modliło się o 
zdrowie dla Niego, to po pewnym czasie w 
SMS-ach, które zaczęły krążyć po parafi i na-
wołujących do modlitwy w tej intencji poja-
wiła się nuta: – Z o. Staszkiem jest gorzej – 
módl się w Jego intencji; i kolejne – O. Staszek 
jest zakwalifi kowany do przeszczepu, by pod-
trzymać życie; zaczyna zapadać w śpiączkę, 
módlmy się o pokój dla Niego. Później było 
– Dziś odprawimy Mszę w intencji o. Staszka 
o to, co Mu potrzebne teraz. Z kolei – ciągle 
nie ma decyzji o przeszczepie. Stan o. Staszka 
dalej taki sam. Pani Doktor obiecała podać 
decyzję jutro. – Módlmy się za o. Staszka aż 
do odwołania. Jutro po Mszy o 20.00 wspól-
ny różaniec za Niego, proszę 
przyjdź i przekaż dalej; – Jest 
bardzo źle, bardzo cierpi. Ma 
dobrą opiekę. Módlmy się 
o spokojny koniec. I wresz-
cie: – O 5.07 Ojciec Staszek 
odszedł do Pana. Dziękujmy 
Panu.

I jeszcze jedna z odpowie-
dzi na wiadomość o śmierci 
o. Staszka: Wierzę, że po-
szedł prosto do Nieba..., ale 
to był taki dobry ksiądz i po 
ludzku tak bardzo żal...

Wielu z nas boleśnie przeżywało odcho-
dzenie o. Stanisława, ale nie była to rozpacz. 
Podczas modlitw, spotkań Eucharystii już po 
śmierci o. Tabisia dominował ton wspomnień 
jak o dobrym człowieku, jak o wspaniałym 
wychowawcy, o przyjacielu. Najwięcej tego 
rodzaju wspomnień i najbardziej intensyw-
nych można było zaobserwować podczas spe-
cjalnej młodzieżowej wieczornicy we wtorek, 
19 maja. Młodzież wspominała zmarłego 
dzień wcześniej duszpasterza, a właściwie 
pasterza dusz, takiego który potrafi ł zmoty-
wować do wysiłku, rozśmieszyć, przytulić w 
smutku, sprowokować do śmielszego działa-
nia. Niektórzy znali Go prawie 10 lat, inni 
przyszli do Magisu niedawno, przed kilkoma 
miesiącami czy tygodniami, ale dla wszyst-
kich o. Staszek to był Ktoś. Taki Ktoś, któ-
rego imieniem warto nazwać młodzieżową 
salę (zrobili to w piątek, nazajutrz po pogrze-

bie), taki Ktoś, który będzie zawsze duchem 
obecny we wspólnocie i będzie ją wspomagał 
modlitwą w Niebie.

Po śmierci o. Tabisia, w poniedziałek, 18 
maja, wieczorem zebrała się Rada Parafi al-
na. Zadecydowano: co, gdzie, kiedy. W ko-
lejne dni wieczorne Msze św. były przepeł-
nione modlitwą w jego intencji, szczególnie o 
20.00 w środę o. Tabisia pożegnali ci, którzy 
nie mogli być następnego dnia na pogrzebie. 
21 maja o 9.30 do kościoła trumnę z ciałem 
Zmarłego wnieśli parafi anie oraz członkowie 
Rodziny o. Staszka, a pod chórem przejęli ją 
oo. jezuici. Później było czuwanie przy Zmar-
łym, wypełnione modlitwą różańcową, orga-
nową muzyką i pełną zadumy ciszą. O godz. 
11.00 rozpoczęła się pogrzebowa Msza św., 
której przewodniczył ks. bp. Edward Janiak. 
Pełnej osobistego zaangażowania homilii 
prowincjała jezuitów Polski Południowej o. 
Wojciecha Ziółka SJ (z o. Tabisiem byli kole-
gami kursowymi i wieloletnimi przyjaciółmi) 
wysłuchała liczna Rodzina o. Staszka (miał 5 

sióstr), ponad 60 zgroma-
dzonych księży, w większo-
ści jezuitów, wielu braci i 
sióstr zakonnych oraz pełny 
kościół wiernych (w górnej i 
w dolnej kaplicy).

Pogrzeb na Cmentarzu 
Grabiszyńskim o godz. 
13.30 zgromadził również 
wielką ilość chcących po-
żegnać Zmarłego. Niestety, 
z powodu niewielkiej ilo-
ści miejsca wokół grobow-
ca większość uczestników 

brała udział jedynie słysząc słowa wypowia-
dane przez prowadzącego ceremonię o. Woj-
ciecha Ziółka SJ. Za to później, przez bardzo 
długi czas, obok grobowca przechodziły rze-
sze składających kwiaty, zapalających lampkę 
czy też choć przez chwilę modlących się przy 
grobie ludzi.

Po uroczystościach, Rodzinę i wszystkich 
przyjezdnych zaproszono na skromny obiad 
do Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inży-
nierskiej. Mieli w nim swój udział, jak zwy-
kle niezawodni, parafi anie, którzy ugościli 
wszystkich ciastem, już od rana zbieranym w 
parafi alnej kawiarence.

Bogdan Szyszko

Pożegnanie o. Stanisława
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Za naszym pośrednictwem Parafi anie 
dziekują organizatorom uroczystości 

pogrzebowych za to, że były one nie tylko 
podniosłe, ale także pełne ciepła.
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INFORMATOR DUSZPASTERSKI 
PARAFII PW. ŚW. KLEMENSA MARII DWORZAKA

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
53–232 Wrocław, Aleja Pracy 26, tel. 071 360 10 18, www.dworzak.pl

Chrzty po 29-02-2009 do 14-06-2009
Hugo Yogan Abelak, Zuzanna Agnieszka Bieniek, Maksymilian Marian Buldańczyk, 
Th ymothy Guy Cooper, Aleksander Wiktor Dera, Karolina Klaudia Drelichowska, Se-
bastian Dudzik, Martyna Weronika Dutkiewicz, Oskar Karol Falski, Kacper Izydorczyk, 
Mateusz Izydorczyk Piotr Grzegorz Kocyba, Gabriel Ryszard Lula, Oliwia Łukowicz, 
Karolina Majesz, Oliwier Piotr Niżałowski, Maria Weronika Nowak, Paweł Marcel No-
wosławski, Olga Nadzieja Popławska, Zuzanna Patrycja Irena Romanowska, Franciszek 
Jakub Skolski, Maja Jadwiga Świlak, Olaf Mariusz Wilczewski, Maja Wyrwał, Jan Stani-
sław Ziomek.

Śluby po 14-02-2009 do 15-06-2009
Magdalena Ewa Pilarska - Radosław Wackowski; Kamila Dominika Nieradka - Łukasz 
Grabarczyk; Dorota Barbara Gągorowska - Sebastian Grzegorz Durka; Gabriela Anna 
Ziemblicka - Marcin Czochara; Katarzyna Wilk - Filip Wacław Mroczek; Anna Dorota 
Fiołka - Tomasz Krzysztof Szczygieł; Ewa Krystyna Nowak - Wojciech Stanisław Janu-
szewski; Maria Pakiet - Piotr Adam Pakiet.

Pogrzeby po 31-03-2009 do 15-06-2009
Zofi a Adach /*20-06-1935+2-04-2009/, Halina Awramienko /*29-04-1946+2-06-
2009/, Natalia Bartkowska /*18-08-1929+16-05-2009/, Gertruda Ciura /*3-04-1939+9-
05-2009/, Eugeniusz Dobrzyński /*2-01-1928+4-05-2009/, Elżbieta Falenta /*15-03-
1922+2-04-2009/, Franciszek Habiera /*2-12-1920+8-04-2009/, Marian Lesław Hałan 
/*11-06-1938+3-06-2009/, Józefa Jakubska /*7-01-1914+14-05-2009/, Antonina Kozar 
/*14-07-1914+5-06-2009/, Bronisław Krasnosielski /*18-03-1931+15-05-2009/, Ryszard 
Krawczyk /*19-04-1948+2-05-2009/, Jan Lylo /*5-09-1949+13-06-2009/, Mariusz Ła-
komy /*18-04-1975+14-01-2007/, Karolina Zuzanna Majesz /*8-04-2009+13-04-2009/, 
Teresa Anna Małecka /*10-11-1939+15-04-2009/, Wiesława Anna Najgebaur /*26-07-
1948+15-04-2009/, Maria Danuta Nast /*21-05-1940+8-05-2009/, Janina Kazimiera 
Nowicka-Grabowska /*11-12-1934+28-05-2009/, Barbara Józefa Sławińska /*19-03-
1941+26-04-2009/, Julia Stocka /*16-04-2009+16-04-2009/, ks. Stanisław Tabiś /*23-09-
1963+18-05-2009/, Kazimierz Tokarski /*2-04-1923+27-05-2009/, Maria Tyc /*2-10-
1924+18-05-2009/, Jerzy Weinmann /*14-04-1950+30-12-2007/, Romuald Stanisław 
Włodarczyk /*11-07-1931+9-04-2009/, Józef Woźniak /*19-08-1933+8-04-2009/, Wik-
toria Woźniak /*7-12-1914+15-04-2009/, Stanisława Wrześniewska /*11-11-1932+13-05-
2009/, Kazimierz Zieliński /*28-01-1955+22-04-2009/.

Godziny Mszy św. niedzielnych
6:30 (Msza św. cicha, czyli bez udziału organów), 7:30, 9:00, 10:30 (kościół górny), 

10:30 (kościół dolny) – dla dzieci (z wyjątkiem wakacji), 12:00, 18:00, 
20:00 (Msza św. dla młodzieży z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego).

W dni powszednie: 6:30, 7:15 (z wyjątkiem wakacji), 8:00, 18:00.

Kancelaria parafi alna:
Czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30–9.30 i 16.00–17.30, z wyjątkiem 

dni świątecznych i pierwszych piątków miesiąca. 
Konto parafi alne: Bank PeKaO SA I/o Wrocław 69 1240 1994 1111 0010 0187 9394.

Biblioteka parafi alna:
Czynna w czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz w niedziele w godz.10.00-12.00

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

opiekun: o. Jacek Siepsiak SJ, redaktor naczelny: Bogumił Nowicki, sekretarz redakcji: 
Aleksandra Kumaszka, redaktor prowadzący numeru: Bogumił Nowicki, redakcja: Barbara 
Ćwik, Małgorzata Drath, Iwona Kubiś, Bogdan Szyszko, Krzysztof Włodarczyk, Przemysław 
Zarzeczny, Przemysław Gardynik, Anastazja J. Drath, Agnieszka Król, 
współpracownicy: o. Jan Ożóg SJ, Marcin Kisiecki, korekta: Anastazja J. Drath, 
projekt okładki: Marcin Kisiecki, kolportaż: Jacek Podsiadły, Przemysław Gardynik, Jacek 
Kuczmarz, spotkania kolegium redakcyjnego: poniedziałki, godz. 20.00 w budynku 
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PARAFIALNY 
SAVOIR-VIVRE

Wakacyjne zwiedzanie
Nareszcie upragnione wakacje! Już 

za chwilę wielu z nas przedzierzgnie 
się w turystów i wyruszy na zasłużo-
ny wypoczynek.

Naszym letnim peregrynacjom 
często towarzyszy zwiedzanie cieka-
wych miejsc. Nierzadko są to pięk-
ne kościoły, zabytkowe kompleksy 
klasztorne, stare cmentarze. I dziwną 
praktyką staje się traktowanie tych 
miejsc „na luzie”. Skoro jesteśmy na 
wakacjach, przestajemy dostrzegać 
różnicę pomiędzy sacrum i profa-
num. Wkraczamy do miejsc świę-
tych w kusych spodenkach, z nagimi 
ramionami, w prześwitujących su-
kienkach. Zapominamy o ściszeniu 
głosu czy uczynieniu znaku krzyża. Z 
zapałem uczestnika „wycieczki w sty-
lu japońskim” błyskamy fl eszem na-
wet w czasie nabożeństwa. Dotyka-
my wszystkiego, zaglądamy za drzwi 
opatrzone tabliczką „Klauzura”.

Nie możemy urlopować się od za-
sad naszej religii. A właściwie w czasie 
wakacji, z dala od domu, wśród ob-
cych ludzi tym bardziej powinniśmy 
być świadkami Chrystusa. Zrezyg-
nować z wejścia do miejsca świętego, 
jeżeli nie dysponujemy odpowied-
nim strojem. Nie zwiedzać kościołów 
w czasie nabożeństw. Nie zapomnieć 
o okazaniu szacunku Najświętszemu 
Sakramentowi. Zapytać o pozwole-
nie, zanim zaczniemy fotografować 
zabudowę klasztoru i zakonników 
podczas codziennych zajęć. I pamię-
tać o tym, że fakt, iż tuż obok ktoś 
inny zachowuje się niestosownie, nie 
jest żadnym usprawiedliwieniem. 

A jeżeli zdarzy nam się być w miej-
scu świętym dla wyznawców innej 
religii, przestrzegajmy obowiązują-
cych tam zasad, choćby wydawały 
nam się dziwne lub niepotrzebne.

IK
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22-30 maja
• Przed uroczystością Zesłania Ducha Świę-
tego, podczas codziennych nabożeństw ma-
jowych o godz. 17.30 odprawiana była też 
nowenna przygotowująca do tego święta.

31 maja, niedziela

• W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Msze św. o godz. 10.30 i 12.00 w specjalny 
sposób animowała nasza parafi alna wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym.
• Ukazał się specjalny numer „Głosu Pocie-
szenia” poświęcony śp. o. Stanisławowi Ta-
bisiowi SJ. W jego rozprowadzaniu, przez 
całą niedzielę, brała udział młodzież z Magi-
su. Dochód z dobrowolnych ofi ar za gazetę 
został przeznaczony na sfi nalizowanie ostat-
niego dzieła o. Tabisia – odnowienia sprzętu 
muzycznego młodzieżowego zespołu „Cle-
mensianum”.

Czerwiec
4 czerwca, czwartek

• W ramach Parafi alnej Akademii Rozmai-
tości po wieczornej Mszy św. w sali św. Sta-
nisława Kostki dr Rafał Eysymontt, wygło-
sił wykład: „O współczesnej architekturze 
sakralnej w USA na wybranych przykła-
dach”.

7 czerwca, niedziela
• O godz. 12.00 została odprawiona uroczy-
sta Msza św. w intencji więźniów politycz-
nych i osób internowanych z lat stanu wo-
jennego. 

9 czerwca, wtorek
• Decyzją o. prowincjała Wojciecha Ziółka 
SJ, dotychczasowy ekonom naszej wspólno-
ty jezuitów, katecheta i opiekun Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy, o. Andrzej Gęgotek SJ, z 
dniem 25 sierpnia zostaje odwołany z naszej 
parafi i i od końca września będzie odbywał 

tzw. trzecią probację w jezuickiej placówce 
w Jastrzębiej Górze.

11 czerwca, czwartek
• W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, czyli Boże Ciało główna Msza 
św. została odprawiona o godz. 9.00, a po 
niej, w eucharystycznej procesji przeszliśmy 
ulicami parafi i do czterech ołtarzy. 

14 czerwca, niedziela
• W parafi alnym ogrodzie od 15.00 do 19.30 
około 400 parafi an bawiło się na trzecim już 
Pikniku Parafi i św. Klemensa Dworzaka, w 
którego przygotowanie było zaangażowane 
wiele osób z wszystkich grup parafi alnych (i 
nie tylko). 
• Dzieci ze scholi „Laudate Dominum” po 
Mszach św. zbierały ofi ary na pomoc w sfi -
nansowaniu dziecięcych obozów wakacyj-
nych organizowanych przez naszą parafi ę.

15 czerwca, poniedziałek
• Udziałem we Mszy św. o godz. 19.00 w 
dolnym kościele, członkowie parafi alnej 
Odnowy w Duchu Świętym zakończyli ko-
lejny rok formacyjny.

15-25 czerwca

• W sali św. Stanisława Kostki odbył się 
już trzeci w tym roku kurs przedmałżeń-
ski. Jego prowadzeniem zajął się o. Czesław 
Tomaszewski, a w zajęciach uczestniczyło 
kilkanaście par, które w najbliższym czasie 
zamierzają wstąpić w związek małżeński. 

18 czerwca, czwartek
• Chętni do pójścia w pieszej pielgrzymce na 
Jasną Górę spotkali się na spotkaniu organi-
zacyjnym o 18.45 w kawiarence parafi alnej.

19 czerwca, piątek
• W uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa jezuici tradycyjnie powierzają Ser-
cu Bożemu siebie oraz wszystkich Dobro-
czyńców i Przyjaciół. O godz. 18.00 w tej 
intencji została odprawiona uroczysta Msza 
św. Po Eucharystii osoby szczególnie zaan-
gażowane w życie parafi i zaproszono, przez 
wspólnotę jezuitów z naszej parafi i, na kola-
cję do sali Zespołu Szkół Budowlanych przy 
ul. Grabiszyńskiej.

• Tego też dnia Ojciec Święty Benedykt XVI 
nieszporami w bazylice watykańskiej zain-
augurował Rok Kapłaństwa, który będzie 
trwał aż do Światowego Dnia Kapłanów, 
11 czerwca 2010 r. Pamiętajmy w naszych 
modlitwach w tym czasie o naszych kapła-
nach-jezuitach.

20 czerwca, sobota
• Kilkanaście osób z Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy i Akcji Katolickiej naszej parafi i, w 
towarzystwie o. Andrzeja Gęgotka SJ, wy-

ruszyło na trasę pielgrzymki śladami św. Ig-
nacego Loyoli. Do 3 lipca odwiedzą m.in. 
Barcelonę, Montserrat, Manresę, Pampelu-
nę, Loyolę, Lourdes, Nevers, Paryż i Trewir. 
Mamy nadzieję, że po przyjeździe podzielą 
się z nami wrażeniami.

W krótce
24 czerwca, środa

• W dniu upamiętniającym męczeńską 
śmierć św. Jana Chrzciciela swoje imieniny 
obchodzi o. Jan Ożóg SJ, ojciec duchowny 
naszych parafi alnych jezuitów, a także zna-
komity autor wielu tekstów katechetycznych 
(i nie tylko) zamieszczanych w Głosie Pocie-
szenia. O. Jan 29 czerwca świętować też bę-
dzie jubileusz 50-lecia kapłaństwa, a 30 lipca 
– 60-lecia ślubów zakonnych. Życzymy Sza-
cownemu Solenizantowi i Jubilatowi wiele 
Bożego błogosławieństwa, cierpliwości w 
stosunku do ponaglających Go redaktorów 
oraz co najmniej tak żywego i krytycznego, 
jak dotąd, stosunku do rzeczywistości.
• W wakacyjne miesiące pamiętajmy (w 
modlitwie, i nie tylko) o imieninach: o. Cze-
sława Henryka Tomaszewskiego SJ (20 lip-
ca), o. Jakuba Cebuli SJ (25 lipca), a także 
samego o. Proboszcza Jacka Siepsiaka SJ (17 
sierpnia). Opracował bs
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Pranie dywanów, Pranie dywanów, 
wykładzin, tapicerki meblowejwykładzin, tapicerki meblowej

(także samochodowej)(także samochodowej)
w domu u klienta w domu u klienta 
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Procesja Bożego Ciała 2009
Jak co roku trasa procesji Bożego 

Ciała (po Mszy św. w ogrodzie pa-
rafi alnym o godz. 9.00) wiodła w 
naszej parafi i aleją Pracy, ulicami: 
Inżynierską, Bzową, Słoneczniko-
wą, al. Hallera i znów al. Pracy. 

Ołtarze w tym roku zostały 
przygotowane przez młodzież z 
Magisu, członków neokatechume-
natu, Duszpasterstwo Czterdzie-
stolatków (szczególnie przykuwał 
uwagę uczestników procesji no-
woczesny w formie i prowokujący 
do myślenia wystrój) oraz Dusz-
pasterstwo Ludzi Pracy i Akcję 
Katolicką. Uwagę zwracały też 
odblaskowe kamizelki służby po-
rządkowej, budzące w idących w 
naszym religijnym pochodzie wy-
raźny respekt. Była orkiestra dęta, 
p. Andrzej Garbarek, nasz organi-
sta, prowadził śpiewy, starsi mini-
stranci zadebiutowali w tym roku 
w roli niosących baldachim (ob-
serwatorzy ocenili, że wychodziło 
im to całkiem nieźle); były sztan-
dary, feretron z Matką Bożą Czę-
stochowską, dzieci I-komunijne 
(choć trochę mało, zdaje się, że w 
maju było ich dużo więcej), dzieci 
sypiace kwiaty (tych za to było na-
prawdę dużo, jak i kwiatów, które 
parafi anie licznie znosili do kościo-
ła do sypania przed Najświętszym 
Sakramentem) wiele udekorowa-
nych emblematami religijnymi 
okien i piękna pogoda (choć dwa 
razy nam lekko pokropiło, ale tak 
symbolicznie).

Były też nieprzeliczone tłumy 
parafi an, publicznie wyznających 
wiarę w obecność Boga wśród nas 
w Eucharystii. 

Przedłużając nasze świętowanie, 
przez całą oktawę Bożego Ciała, 
nabożeństwa czerwcowe o godz. 
17.30 zakończone były procesją eu-
charystyczną w ogrodzie.

bs

fot. Jacek Kuczmarz, Bogdan Szyszko
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