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Czerwiec
19 czerwca, piątek

i W ramach diecezjalnej inicjaty-
wy Noce Kościołów Msza św. o godz. 
18.00 miała oprawę muzyczną w wy-
konaniu polskiego zespołu „Witam” 

z Mińska na Białorusi. Następnie odbył 
się krótki koncert, a po nim spotkanie 
kresowe: „Rodacy Rodakom” z człon-
kami zespołu oraz z Marią Ciszkow-
ską - prezesem wołkowyskiego oddzia-
łu ZPB i jej zastępcą Jerzym Czupretą. 
Moderatorem spotkania byli pp. Ilona 
i Eugeniusz Gosiewscy ze stowarzysze-
nia Odra-Niemen.

21 czerwca, niedziela
i O godz. 12.00 w asyście pocztów 
sztandarowych NSZZ Solidarność 
i przy udziale władz tego związku od-
prawiona została, jak co roku, Msza św. 
w intencji byłych internowanych i więź-
niów politycznych PRL. Homilię wy-
głosił wieloletni duszpasterz ludzi pracy, 
ks. Mirosław Drzewiecki, emerytowany 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Po niej w ogrodzie uczest-
nicy spotkali się na wspólnym śpiewa-
niu piosenek z „internatów”.

i Ukazał się przedwakacyjny numer 
„Głosu Pocieszenia”. Tematem numeru 
było dostrzeganie cudu stworzenia.
i Parafianie zostali poinformowani, że 
w II niedzielę czerwca na tzw. tacę re-
montową zebrano 3600 zł. 

22 czerwca, poniedziałek
i W związku z wymianą okien od tego 
dnia Msze św., zarówno w tygodniu, jak 
i niedzielne, odprawiane były w kościele 
dolnym.

24 czerwca, środa
i O godz. 18.00 swoją imieninową 
Mszę św. odprawił o. Jan Ożóg. 

25 czerwca, czwartek
i O godz. 16.30 została odprawiona 
Msza św. na zakończenie roku szkolne-
go dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Dzień później - o godz. 19.00 - swoją 
przedwakacyjną mszę miała młodzież 
gimnazjalna i wspólnota Magis.

i O godz. 18.45 w ramach Parafialnej 
Akademii Rozmaitości w Izbie Pamięci 
Solidarności odbył się wykład mgr. Pio-
tra Szukiela z Uniwersyteu Wrocław-
skiego z udziałem p. Pawła Beygi, dokto-
ranta teologii dogmatycznej Papieskiego 
Wydziału Teologicznego na temat „Po 
co Kościołowi chorał gregoriański”. 

29 czerwca, poniedziałek
i Na Mszy św. o godz. 18.00 modlili-
śmy się „imieninowo” w intencji naszego 
zakrystiana, br. Piotra Wójciaka SJ.

Lipiec
i Od końca czerwca do września zawie-
szone były spotkania biblijne, działal-
ność biblioteki, kawiarenki parafialnej, 
a także dyżury pedagoga – terapeuty 
dla dzieci i młodzieży. W lipcu i sierp-
niu w dni powszednie nie było Mszy św. 

o godz. 19.30, a w niedziele i święta - 
Mszy św. o godz. 10.30 w kościele dol-
nym. Kancelaria parafialna czynna była 
w poniedziałki, środy i piątki.

8 lipca, środa
i Z kilkudniowych wakacji z Panem 
Bogiem (i o. Andrzejem Pełką) wrócili 
ministranci.

12 lipca, niedziela
i Na Mszach św. odczytany został ko-
munikat Prezydium Konferencji Epi-
skopatu Polski po ogłoszeniu wyników 
głosowania ws. ustawy dotyczącej proce-
dury „in vitro”. Odczytano też ostrzeże-
nie Miejskiej Komendy Policji we Wroc-
ławiu przed nasilającymi się ostatnio 
oszustwami dokonywanymi na szkodę 
seniorów
i Na tacę remontową zebrano 4336 zł. 

19 lipca, niedziela
i Podczas wieczornej burzy, kiedy to 
wiele drzew w naszej parafii łamało się 
jak zapałki, jedyną szkodą w obejściu 
kościoła był złamany konar topoli, który 
uszkodził świeżo założony parapet w do-
mu zakonnym (nie naruszając nowej ele-
wacji!). Bogu niech będą dzięki!

22-31 lipca 
i Podczas wieczornych mszy św. mod-
liliśmy się nowennyą przygotowującą do 
uroczystego wspomnienia św. Ignacego 
Loyoli, założyciela zakonu jezuitów.

25 lipca, sobota
i We wspomnienie św. Krzysztofa, 
patrona kierowców i podróżnych po 
Mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 odby-
wało się przed kościołem i domem za-
konnym błogosławienie pojazdów me-
chanicznych i rowerów. Chętnych nie 
odstraszyła nawet deszczowa pogoda.

26 lipca, niedziela
i Na Mszach św. kazania głosił o. Ar-
tur Demkowicz SJ, dyrektor administra-
cyjny Wydawnictwa WAM w Krakowie 
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Albert Einstein powiedział kiedyś: 
„Miłosierdzie Boże, tak jak kosmos, nie 
ma granic. Choć tego drugiego nie je-
stem pewien”. Być może wszechświat 
gdzieś tam się kończy, ale Boża Miłość 
do człowieka nie. I takiemu wnikliwsze-
mu spojrzeniu na ten dar niezasłużony 
dla nas poświęcamy obecny numer na-
szego parafialnego pisma. 

Papież Franciszek ogłosił nadchodzący 
rok Rokiem Miłosierdzia. Nie Boga do 
człowieka, bo to dzieje się ciągle i nie po-
trzebuje specjalnych przygotowań, tylko 
raczej ludzi do ludzi. Nasz świat, coraz 

bardziej tonący w nienawiści i chaosie, 
bardzo potrzebuje tego wszystkiego, co 
miłosierdzie sobą reprezentuje: miłości, 
wybaczenia, zrozumienia. Potrzebuje 
tej nielogicznej życzliwości, rezygnacji 
z roszczeń, nawet tych słusznych, w imię 
dobra większego, dobra ludzkości. 

Godnie przeżyte życie w czasach, kie-
dy nie było to łatwe, międzynarodowa 
przyjaźń, pomimo historycznych zaszło-
ści, wspieranie tych, którzy mają mniej 
od nas, dobrze rozumiany i wypełniony 
patriotyzm to treść niektórych artyku-
łów obecnego numeru. A nad wszyst-

kim unosi się duch szczerej modlitwy, 
która, jakkolwiek różna w swej formie, 
bo przecież osobista, zawsze prowadzi do 
Boga. Boga, od którego miłości nic nas 
oddzielić nie może, który zawsze gotów 
jest przytulić człowieka do swojego Mi-
łosiernego Serca.

Redakcja

Większe niż wszechświat

Zawierzmy Bożemu Miłosierdziu
Święty Jan Paweł II ustanowił niedzie-

lę po Wielkanocy, jako Niedzielę Bożego 
Miłosierdzia. 14 marca 2015 r., w drugą 
rocznicę swego wyboru na Stolicę Pio-
trową - Ojciec Święty Franciszek ogłosił, 
iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 bę-
dzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BO-
ŻEGO. Rozpoczęcie Roku Miłosier-
dzia Bożego przewidziano na 8 grudnia 
2015 r. w Święto Niepokalanego Poczę-
cia NMP, a zakończenie na 20 listopa-
da 2016 r. w Święto Chrystusa Króla 
Wszechświata. 

Ojciec Święty Franciszek oznajmił to 
mówiąc: „Drodzy bracia i siostry. Często 
myślałem o tym, jak Kościół może uczy-
nić jeszcze bardziej oczywistym swe po-
słannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. 
Jest to droga, która rozpoczyna się od na-
wrócenia duchowego. I dlatego postano-
wiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, 
którego ośrodkiem będzie miłosierdzie 
Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia 
Chcemy przeżywać go w świetle słów 
Pana: Stawajcie się miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny (Łk 6, 36)”.

Dla Polski ma to szczególne znacze-
nie, gdyż Ojciec Święty Franciszek bę-
dzie w tym czasie gościł w naszym kraju 
w 1050. rocznicę chrztu Polski i weźmie 
udział w Światowych Dniach Młodzie-
ży w Krakowie, gdzie w Łagiewnikach 
jest ustanowione przez św. Jana Pawła II 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Drodzy Parafianie i czciciele Bożego 
Miłosierdzia. Aby lepiej zrozumieć zna-
czenie miłosierdzia, przyjrzyjmy się ety-
mologii tego słowa. Miłosierdzie, z ła-
ciny - misericordia, składa się z dwóch 
słów. Cor – odnosi się do serca. Pierwsza 
część, miser, odnosi się do cierpienia. 
Miłosierdzie, to znaczy mieć serce dla 
tych, którzy cierpią lub mieć serce goto-
we cierpieć za innych.

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom 
w Wieczerniku, powiedział: „Pokój 
wam”. Jezus podarował im ogromną 
wartość – Pokój. Ten Pokój zapewnił 
swoją Krwią, swoim życiem. Jezus mówi 
dalej: „Weźmijcie Ducha Świętego! Któ-
rym odpuścicie grzechy, są im odpusz-
czone...”. Wolność, Pokój przychodzi do 
nas poprzez sakrament pojednania. I to 
jest Boże Miłosierdzie w akcji. 

Pierwsi chrześcijanie doświadczali bez-
warunkowego Bożego Miłosierdzia. Ich 
życie było pełne pokoju, miłości i rado-
ści. Cieszyli się oni, że byli godni cierpieć 
dla imienia Jezusa. Ale natura ludzka jest 
taka, jaka jest i w ciągu wieków chrześcija-
nie zaczęli zapominać o tej miłości Boga. 
Pan Jezus ciągle nam przypomina o bez-
warunkowej miłości Boga. Objawił Mał-
gorzacie Marii Alacoque tajemnice jego 
Najświętszego Serca, pełnego miłości do 
człowieka. Ale z czasem ludzie znów za-
częli zapominać o miłości Boga. Potem 
Jezus objawił siostrze Faustynie   tajem-

nice Miłosierdzia Bożego i zażądał, aby 
niedziela po Wielkanocy była obcho-
dzona, jako Święto Miłosierdzia Boże-
go. W Roku Miłosierdzia powinniśmy 
jeszcze bardziej starać się wyjść z niewoli 
grzechu i śmierci, a tym samym wejść do 
krainy życia i pokoju. 

Nieraz narzekamy na dzisiejszy świat. 
Lecz aby zmieniać świat, trzeba zacząć 
od nawrócenia naszego serca, a to się 
dzieje, przez Boże Miłosierdzie. Niech 
ono kształtuje nasze serce, aby patrzyło 
na świat przez pryzmat Boga. Bowiem 
jakie serce, takie oczy. Inaczej patrzy do-
bre serce, a inaczej złe serce. Dobre serce 
widzi dobro, złe koncentruje się na tym, 
co złe. „Dwie firmy obuwnicze wysłały 
swych przedstawicieli na niedawno od-
krytą wyspę, aby otworzyli sklep z obu-
wiem. Pierwszy był pesymistą, toteż gdy 
stwierdził, że ludzie na tej wyspie nie 
noszą obuwia, nadał telegram tej treści: 
Wracam jutro. Tu wszyscy chodzą boso! 
Drugi był optymistą. Wysłał do firmy 
taki telegram: Przyślijcie mi szybko kilka 
tysięcy par butów, bo tu wszyscy chodzą 
boso! W rezultacie jego firma przez wie-
le lat miała monopol na sprzedaż butów 
w tej części świata” (A. J. Palla, „Niezwy-
kłe historie zwykłych ludzi. Sekrety ich 
sukcesu”, Warszawa 2013, s. 236).

Pan Bóg jest optymistą – zaufał mi, 
zaufał Tobie. I my bądźmy optymistami 
– zawierzmy Bożemu Miłosierdziu!

o. Jacek Maciaszek SJ

Słowo od proboszcza
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I niech moich miłych Czytelników nie 
wprowadza w błąd oficjalny polski prze-
kład tej bulli, którego tłumacz twierdzi, 
że to zdanie jest „syntezą” wiary chrześ-
cijańskiej. Nie, to nie jest synteza, to jest 
naprawdę szczyt naszej wiary. W orygi-
nalnym tekście łacińskim występuje wy-
raz summa, co może co prawda oznaczać 
tyle, co „synteza” albo nawet „skrót”, ale 
nie tutaj. Tutaj to jest najwyższy punkt 
na bardzo wysokim wzniesieniu, któ-
re już samo z siebie panuje nad tym 
wszystkim, co jest niżej, czyli po prostu 
„szczyt”.

Bo to przecież wszystko było we 
mnie bardzo dziwne od samego 
początku, od chwili, kiedy z woli 
Najświętszego – błogosławione 
niech będzie Jego Imię − zaczą-
łem istnieć w łonie mojej Mamy. 
Już w tej chwili przecież nie tyl-
ko byłem stworzeniem Bożym, 
ale także umiłowanym dzieckiem 
Bożym. Jeżeli tak, to jaką rolę 
odegrał w pierwszych miesiącach 
mojego życia grzech pierworod-
ny, którym niewątpliwie byłem 
skalany jak każdy z nas? Czy to 
było tak, że Pan Bóg w Trójcy 
Świętej Jedyny nie mógł się do 
mnie uśmiechnąć, czy to tylko ja 
wskutek zmazy grzechu pierwo-
rodnego tak mocno miałem za-
ciśnięte oczy, że nie mogłem do-
strzec Bożego uśmiechu. Tego nie wiem 
i zapewne nigdy tego nie odgadnę, ale 
jednego jestem pewien: jeżeli nawet 
grzech pierworodny sprawił, że się Pan 
Bóg nie mógł jeszcze uśmiechnąć, to się 
na pewno na mój widok radowało Jego 
miłością niezwykłą rozpalone dobre Ser-
ce, zwłaszcza że się urodziłem już w epo-
ce zbawienia, jakże wiele już lat po ziem-
skim życiu, męce, śmierci i chwalebnym 
zmartwychwstaniu naszego Pana. I przy 
tym tak to się jakoś dziwnie porobiło, 

że po urodzeniu się niespodziewanie za-
chorowałem tak poważnie, że jeszcze się 
nie rozpoczęła trzecia doba mojego ży-
cia, a moi sąsiedzi nie zważając na cięż-
ki stan mojej równie chorej Mamy i na 
mróz ostry siarczysty, zanieśli mnie do 
kościoła, żeby mnie ochrzcić. I od lat za-
daję sobie pytanie, dlaczego się Pan Bóg 
tak bardzo spieszył z moim chrztem? 
Chciał się sam do mnie uśmiechnąć jak 
najszybciej, czy chciał, bym ja sam jak 
najszybciej dostrzegł Jego ojcowski ra-
dosny uśmiech trwający od wieków?

Wiem, że nie odnajdę odpowiedzi na 
to pytanie. Zresztą, chociaż to prawda, 
że bardzo często je sobie zadaję, to wiem, 
że wtedy – w bardzo podobno zimny 
poranek 15 marca 1934 roku – po raz 
pierwszy poczułem na sobie prawdziwe 
dotknięcie Bożego miłosierdzia i za-
pewne duchem i sercem ujrzałem Pana 
Jezusa jako niezwykłe Oblicze Miło-
sierdzia Ojca niebieskiego. A potem to 
już wszystko było tak proste przez jakiś 
czas, że aż dziw… Przez jakiś czas, czyli 

przez pierwsze kilka lat radosnego dzie-
ciństwa, kiedy to jak wszyscy inni wę-
drowałem przez życie jak po ukwieco-
nej łące. Już wtedy, co prawda, co jakiś 
czas jakiś kamień ostry się pojawił na tej 
mojej radosnej ścieżce, czasem kawałek 
stłuczonego szkła albo niespodziewana 
roślina lub kwiat z ostrymi kolcami, tak 
jednak zawsze bywało, że jeżeli nawet 
z tego wszystkiego jakaś rana zakwitła 
na sercu i na duszy, to przez kilka pierw-
szych lat sam Pan Jezus jakoś to dziwnie 
leczył po swojemu – i wszystko można 

było zaczynać od nowa.
Zapewne Pan Jezus bardzo ra-

dośnie się uśmiechał do mnie 
i do mojego proboszcza, kiedy 
pierwszy raz ukląkłem przed kon-
fesjonałem i pokornie – choć ze 
strachem – wyznawałem swoje 
bardzo wielkie grzechy. Rok póź-
niej jeszcze radośniej się do mnie 
Pan Jezus uśmiechnął, kiedy po 
raz pierwszy w moim życiu przy-
stępowałem do Komunii Świętej, 
wreszcie – w tym samym roku, 
jeżeli dobrze pamiętam – w czasie 
bierzmowania.

A potem? Kiedy już dorosłem, 
kiedy byłem klerykiem, studen-
tem filozofii, teologii i filologii 
klasycznej? Pytanie pozostanie 
zapewne bez mądrej odpowiedzi, 
bo przecież wtedy byłem także 

grzesznikiem z prawdziwego zdarzenia. 
To prawda, że razem z innymi korzysta-
łem z sakramentu spowiedzi i otrzymy-
wałem rozgrzeszenie, ale i tak najwyżej 
tyle mogę powiedzieć o sobie, że jestem 
grzesznikiem, któremu Pan Bóg tak wie-
le razy odpuszczał grzechy…

To dlatego tak bardzo się cieszę, że 
Ojciec Święty Franciszek najbliższy rok 
ogłosił Rokiem Miłosierdzia. Mam na-
dzieję, że spłynie ono na cały nasz świat 
i przemieni oblicze ziemi.

Oblicze miłosierdzia
Ojciec Święty Franciszek już w pierwszym zdaniu bulli Misericordiae vultus stwierdza, że „Jezus 
Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca”, i wyraża przekonanie, że to jakże piękne i jakże głębo-
kie zdanie jest szczytem chrześcijańskiej wiary − nie ma bowiem w niej i nie może być czegoś równie 
wysokiego. 

o. Jan Ożóg SJ

Przed rokiem miłosierdzia
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Pierwsza godzina po wstaniu jest naj-
ważniejsza. O tej pierwszej godzinie 
wiedziałem od dawna i z mniejszym lub 
większym sukcesem ją praktykowałem. 
Chodzi o zajęcie umysłu sprawami Bo-
żymi na początku dnia. Myślę jednak, 
że znaczenie tej godziny jest trochę 
głębsze. Ta godzina ustawia nas na cały 
dzień. Oczywiście, termin „godzina” 
jest umowny, ale chodzi o odpowied-
nio długi czas. Jeśli wyjdę rano z pokoju 
bez konkretnej modlitwy, to jest już po 
modlitwie – pojawia się tyle spraw do 
załatwienia, że już nie znajdziesz tak do-
brego czasu na modlitwę. Stąd ważność 
tej pierwszej godziny po przebudzeniu. 
Jest to bowiem czas, kiedy przycho-
dzimy do siebie, wchodzimy w siebie, 
uwalniamy się od natłoku myśli, które 
często pojawiają się po przebudzeniu, 
aby być „tu i teraz”, a nie gdzieś poza 
sobą w myślach. To wszystko jest bardzo 
ważne. Chodzi w tej godzinie o koncen-
trację, planowanie dnia i zastanowienie 
się nad tym, co jest najważniejsze w da-
nym dniu. 

Ważne jest jednak, żeby oprócz kon-
centracji, planowania i priorytetów 
nastawić się na Boga. Jeśli się koncen-
trujemy, to po to, żeby być wrażliwym 
na Niego. Gdy już się skoncentrujemy, 
niech Bóg najpierw do nas przemówi. 
Już w pierwszym psalmie w invitatio-
rium Liturgii Godzin słyszymy takie sło-
wa: „Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, 
niech nie twardnieją wasze serca…” 

(Ps 95, 7-8). Jakiś fragment Pisma św. 
jest najlepszy – bo gdy czytamy Pismo 
św. Bóg do nas mówi, a gdy się modli-
my, my mówimy do Niego. Nie trzeba 
przekonywać, jak ważne jest dla nas Sło-
wo Boże. Gdy je czytamy na początku 
dnia, wyrywa nas ono z naszego świata 
myśli, a wprowadza w Bożą perspek-
tywę. Bez Jego Słowa niewiele byśmy 
wiedzieli i nie moglibyśmy się stać tym, 
kim powinniśmy się stawać. Codziennie 
w świetle Słowa Boga można spojrzeć na 
dzień, który się zaczyna. Zastanowić się 
nad planem i priorytetami. Tę pierw-
szą godzinę dobrze zakończyć Modli-
twą Ofiarowania jako odpowiedzią na 
usłyszane i przyjęte Słowo i modlitwą 
do Ducha Świętego. „Duch wieje kędy 
chce” i nie wiadomo, jak nas w danym 
dniu poprowadzi. 

Warto zdać sobie sprawę z wagi kon-
centracji i otwarcia się na Boga w pierw-
szych minutach dnia. Czasem wieczorem 
klękamy do modlitwy i myślimy, co się 
właściwie stało. Jakbyśmy dopiero wie-
czorem odkryli, że istnieje Bóg. Pierw-
sza godzina pozwala nam nad dniem 
zapanować. Myślę, że koncentracja jest 
też jednym z kluczowych słów naszego 
życia. Wystarczy spojrzeć na skupioną 
twarz św. Jana Pawła II. Według św. Ig-
nacego człowiek duchowy, to człowiek 
wewnętrznie skupiony. 

Przez cały dzień ważne jest to, żeby 
wracać do koncentracji, do siebie, bo to 
zapewnia skuteczność. Ile może zrobić 

człowiek skoncentrowany! To też daje 
satysfakcję, że rzeczy, które robimy, ro-
bimy z siebie, a nie tylko w odpowiedzi 
na naciski otoczenia. Proaktywność jest 
możliwa dzięki koncentracji. Odpo-
wiadanie na natchnienia Ducha jest też 
możliwe dzięki koncentracji. Wiemy, że 
Bóg, którego szukamy, jest zawsze więk-
szy – ciągle nam się wymyka – jest su-
werenny – jest całkiem inny– ciągle nas 
zaskakuje! Żeby właściwie odpowiedzieć 
na wyzwania dnia czy na niespodzianki 
Boga, trzeba być skoncentrowanym. 

Wieczorem, gdy wracamy do rachun-
ku dnia, to właściwie patrzymy na to, 
co działo się w ciągu dnia pod kątem 
naszego odpowiadania na prowadzenie 
przez Ducha Świętego. Jak odpowiada-
liśmy na Jego natchnienia i próbujemy 
rozpoznać, w jakim kierunku nas przez 
cały dzień prowadził. 

Najważniejsza jest pierwsza godzina… 
 „Jeszcze sen niedokończony, a już wpadasz w życia szpony…” (Golec uOrkiestra, utwór „Crazy”).

o. Janusz Śliwa SJ

Kto rano wstaje...
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W oczekiwaniu  
na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

ks. Ryszard Kempiak SDB

Papież Franciszek w bulli opisał naji-
stotniejsze cechy Bożego miłosierdzia. 
„Fundamentem konstrukcji podtrzy-
mującej całe życie Kościoła jest miło-
sierdzie” - czytamy w papieskim doku-
mencie. Do inauguracji Jubileuszowego 
Roku Miłosierdzia zbliżamy się dużymi 
krokami. Ogłaszając go, papież Franci-
szek wzywa do poważnej refleksji nad 
tym, kim jest Bóg. Miłosierdzie bowiem 
nie jest tylko jednym z Jego przymiotów, 
ale jest sposobem Jego funkcjonowania 
w relacji do świata i do człowieka. Jeśli 
uda się doświadczyć tej relacji Boga do 
ludzi, odnajdujemy natychmiast właś-
ciwe miejsce dla Kościoła, który pełni 
funkcję w odniesieniu Boga do człowie-
ka. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, której papież Franciszek 
powierzył moderowanie Jubileuszu Mi-
łosierdzia w Kościele Powszechnym, 
przygotowuje kilka praktycznych na-
rzędzi na Jubileusz Miłosierdzia. Będzie 
to 7 niewielkich podręczników, m.in. 
o modlitwie psalmami miłosierdzia czy 
o lekturze przypowieści, które są skon-
centrowane na miłosierdziu. W przygo-
towaniu jest również podręcznik doty-
czący sakramentu pokuty. Z czasem te 
pomoce będą udostępniane polskiemu 
Kościołowi i duszpasterzom. 

W oczekiwaniu na Jubileusz Roku 
Miłosierdzia proponuję krótkie spojrze-
nie na św. Jana Pawła II, gdyż miłosier-
dzie Boże było kształtem jego pontyfi-
katu. A stało się tak, gdyż Karol Wojtyła 
od najmłodszych lat otulony był Bożym 
miłosierdziem. Doświadczał go na co 
dzień dzięki miłości troskliwych rodzi-
ców i brata. Bardzo szybko wszedł w do-
świadczenie głębokiej modlitwy. Uczył 
się miłości ofiarnej odkrywając, że życie 
ma sens jedynie wtedy, gdy dzięki łasce 
Bożej czynimy z niego dar. Miłosier-
ny Jezus był dla niego wsparciem, gdy 
zmarła jego matka, a później brat i oj-
ciec. Z łagiewnickim klasztorem zetknął 
się po przyjeździe do Krakowa, szcze-

gólnie w czasie okupacji, gdy pracując 
w pobliskim Solvayu, wstępował do 
niewielkiego kościoła, by pokłonić się 
Jezusowi Miłosiernemu.

Jako arcybiskup Krakowa, Karol 
Wojtyła w roku 1965 podjął starania 
zmierzające do rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego służebnicy Bożej sio-
stry Faustyny Kowalskiej. Papież Paweł 
VI zgodził się na rozpoczęcie procesu 
w 1972 roku. Kardynał Wojtyła zapro-

sił też polskich teologów do refleksji nad 
istotą miłosierdzia Bożego oraz ducho-
wością siostry Faustyny Kowalskiej.

Przebywając w Łagiewnikach w 1997 
roku, Jan Paweł II powiedział: „Orędzie 
miłosierdzia Bożego zawsze było mi bli-
skie i drogie. Historia jakby wpisała to 
orędzie w tragiczne doświadczenia dru-
giej wojny światowej. W tych trudnych 
latach było ono szczególnym oparciem 
i niewyczerpanym źródłem nadziei nie 
tylko dla krakowian, ale dla całego na-

rodu. Było to i moje osobiste doświad-
czenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę 
Piotrową i które niejako kształtuje obraz 
tego pontyfikatu.”

I rzeczywiście papież Jan Paweł II przy-
pomniał całemu światu, że Chrystusowe 
orędzie miłosierdzia nieustannie dociera 
do nas w geście Jego rąk wyciągniętych 
ku cierpiącemu człowiekowi. Natomiast 
poprzez kanonizację siostry Faustyny 
w Roku Jubileuszowym, papież pragnął 
przekazać Orędzie Miłosierdzia nowe-
mu tysiącleciu: „Przekazuję je wszystkim 
ludziom, aby uczyli się coraz pełniej po-
znawać prawdziwe oblicze Boga i praw-
dziwe oblicze człowieka”.

Według św. Jana Pawła II orędzie 
o Bożym miłosierdziu przynagla grzesz-
ników do nawrócenia, uśmierza spory 
i nienawiści, uzdalnia ludzi i narody do 
czynnego okazywania braterstwa. Dla 
Jana Pawła II siostra Faustyna Kowalska 
była wzorem „współodczuwania” z cier-
pieniami bliźnich. Taka postawa ważna 
jest dzisiaj wobec ludzi tracących sens 
życia. Potrzeba takiej miłości, by bro-
nić godności każdego człowieka. Papież 
uczył nas, jak kochać miłością głęboką, 
która polega na autentycznym składaniu 
daru z siebie. Tej miłości można nauczyć 
się jedynie wnikając w tajemnicę miłości 
Boga. Wpatrując się w Jezusa, stajemy 
się zdolni patrzeć na braci nowymi oczy-
ma, w postawie bezinteresowności i soli-
darności, hojności i przebaczenia.

17 czerwca 2002 roku, w czasie ostat-
niej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II 
przybył do Łagiewnik, by konsekrować 
bazylikę zbudowaną dla wychwalania 
Bożego miłosierdzia. W homilii powie-
dział: „(...) są czasy i są miejsca, które 
Bóg obiera, aby w nich w sposób szcze-
gólny ludzie doświadczali Jego obecno-
ści i Jego łaski. I ludzie wiedzeni zmy-
słem wiary przychodzą do tych miejsc, 
bo mają pewność, że rzeczywiście stają 
przed Bogiem, który jest tam obecny”. 
Na początku swojej homilii przypo-

Papież Franciszek bullą Misericordiae vultus ogłosił, że od 8 grudnia bieżącego roku do 20 listopada 
2016 r. trwać będzie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.
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Nie wiem dlaczego, ale różaniec nigdy 
nie był moją modlitwą. Może po prostu 
do niego nie dorosłam, nie dojrzałam…

Jednak w skarbcu Kościoła istnieje 
wiele modlitw odmawianych na pacior-
kach różańca. Są to koronki.

Koronka to coś misternego, delikatne-
go i mocnego zarazem – zachwycający 
wzór powtarzający się w określonych 
sekwencjach na całej długości taśmy. 
Aby utkać koronkę, trzeba powtarzać 
ten wzór, trzeba powtarzać te same ru-
chy – ich sekwencje.

Nie wiem, dlaczego te modlitwy na-
zywają się koronkami. Czy dlatego, że 
są misternie tkane z powtarzających się 
wezwań? Być może.

Dla mnie koronka, to misternie splą-
tana nić, którą zachwyca się sam Bóg. 
Nić dziecięcej ufności, z którą powtarza 

się wielokroć to samo wezwanie, tę samą 
prośbę. Ksiądz Pawlukiewicz w jednym 
ze swych kazań powiedział, że koronkę 
wymyśliły dzieci. No, bo to one potrafią 
niemal bez końca naprzykrzać się ro-
dzicom: „Tata, kup autko…, tata, kup 
autko…”

My przecież jesteśmy dziećmi Boży-
mi, musimy być jak dzieci, by wejść do 
Królestwa. Dlatego Jezus podsunął nam 
„koronkową modlitwę”. „Dla Jego bo-
lesnej męki, miej miłosierdzie dla nas 
i całego świata”.

Noszę w kieszeni… nie, przepraszam, 
w torebce, broń. Nie karabin maszyno-
wy, ale nić, którą splątać mogę w mi-
sterną koronkę, która na samym Bogu 
wymusić zdoła najczulsze, najmiłosier-
niejsze spojrzenie na mnie, na moją nę-
dzę niedoskonałości.

Tata, kup autko…
Matka Teresa na jednym z lotnisk została zapytana, czy posiada broń. Błogosławiona udzieliła zdu-
miewającej odpowiedzi. Oparła: „Tak, mam karabin maszynowy.” I wyjęła z kieszeni różaniec.

Świat modlitwy

mniał, za św. siostrą Faustyną, jak wiel-
ką i niezgłębioną tajemnicą jest Boże 
miłosierdzie, jedyne źródło nadziei dla 
człowieka grzesznego. Św. Jan Paweł II 
ukazał nam również św. siostrę Faustynę, 
pokorną, niewykształconą zakonnicę, 
która odkrywa przed każdym człowie-
kiem i przed całym światem niezgłę-
bione bogactwo Bożego miłosierdzia. 
Mówił, że całe życie św. siostry Fausty-
ny świadczy o tym, że Bóg pysznym się 
sprzeciwia, a pokornym hojnie udziela 
swej łaski; że jej świętość jest znakiem 
dla ludzi duchowo zagubionych i we-
wnętrznie rozbitych.

Zdajemy sobie sprawę, że Piotrowa po-
sługa polskiego papieża była wyjątkowa 
i niepowtarzalna. Mamy stąd ogromny 
dług wdzięczności wobec św. Jana Pawła 
II. Ten dług możemy przynajmniej częś-
ciowo spłacić, gdy powracać będziemy 
do rad i pouczeń papieża, naszego ro-
daka, a także do bogactwa danego nam 
przez niego świadectwa. Papież z Polski 
patrzył bardzo daleko i oceniał wszyst-
ko, kierując się ewangeliczną mądrością. 
To dlatego jego doświadczenie może 

przyczynić się dzisiaj do przywracania 
nadziei w budowaniu sprawiedliwszej 
Ojczyzny, jeszcze bardziej zakorzenionej 
w Bogu. Jakże wielu ludzi, pod wpły-
wem zetknięcia się ze św. Janem Pa-
włem II, przemieniło swoje życie.

W perspektywie JUBILEUSZU 
ROKU MIŁOSIERDZIA, niech spot-
kanie ze św. Janem Pawłem II, budzi 
w nas to, co najpiękniejsze. Niech na 
nowo odżywa tęsknota za Panem Bogiem 
i pragnienie świętości. Zresztą papież 
Jan Paweł II często nam przypominał, 
że pokój serca i brak lęku jest możliwy 
tylko wtedy, gdy nasze życie głęboko za-
korzenione jest w Panu Bogu.

Św. Jan Paweł II w książce „Wstańcie, 
chodźmy”, napisał, że kiedy były jakieś 
bardzo trudne sprawy, to wtedy - razem 
z innymi biskupami i kapłanami - za-
dawał jedno podstawowe pytanie: Ja-
kie światło i odpowiedź daje Ewangelia 
na pojawiający się problem? Co na to 
wszystko mówi Pan Jezus? Możemy się 
uczyć od niego poddania się Duchowi 
Świętemu i postawy zawierzenia Słowu 
Bożemu. 

DYŻURY W KAWIARENCE 
II połowa roku 2015

06.09.2015 Neokatechumenat
13.09.2015 Odnowa w Duchu Świę-

tym
20.09.2015 Grupa V
27.09.2015 Chór parafialny
04.10.2015 Grupa różańcowa
11.10.2015 Grupa młodzieżowa 
18.10.2015 Duszpasterstwo Czter-

dziestolatków
25.10.2015 Grupa IV
08.11.2015 Neokatechumenat 
15.11.2015 Odnowa w Duchu Świę-

tym
22.11.2015 Grupa V
29.11.2015 Chór parafialny
06.12.2015 Absolwenci + 
13.12.2015 Grupa młodzieżowa 
20.12.2015 Duszpasterstwo Czter-

dziestolatków
03.01.2016 Grupa IV

Anastazja J. Drath
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9 stycznia 2014 uruchomiono pro-
jekt „Pomóż Jamesowi zostać leka-
rzem” z cegiełkami na studia medyczne 
Jamesa, bardzo zdolnego wychowanka 
Kasisi, który od zawsze marzył o tym, 
aby zostać lekarzem. Niestety sióstr 
w Kasisi nie stać na opłacanie policeal-
nej edukacji wychowanków. 

James jest już w Polsce, rozpoczął 
naukę na rocznym przygotowawczym 
kursie medycznym. 

Do tej pory udało się zebrać fundusze 
na dwa lata studiów, kolej na trzeci.

Szukamy 4000 ludzi, którzy raz 
w roku wpłacą 10 złotych na ten właś-
nie cel (jeśli ktoś woli - to 83 grosze 
miesięcznie :))
Szczegóły na http://www.fundacjakasisi.pl

Weronika Kumaszka

Akcja tworzenia paczki dla dzieci z Ka-
sisi była właśnie pięknym przykładem 
tego typu działalności. Dzięki drobnym 
gestom wielu ludzi udało się stworzyć 
dwie ogromne przesyłki, które zawiera-
ły setki kredek, ołówków, kolorowanek. 
Dzięki temu, że wielu ludzi przyczyniło 
się do tworzenia tego prezentu, jedno-
razowy wkład każdego uczestnika nie 
musiał być duży – mogło to być jedno 
pudełko flamastrów i gumka do ma-
zania, jednak poprzez zaangażowanie 
dużej liczby osób efekt końcowy był 
ogromny. 

Tworzenie takiej paczki, jak również 
idea funkcjonowania całej Fundacji Ka-
sisi (chętnych po szczegóły zapraszam na 
stronę internetową www.fundacjakasisi.
pl) jest doskonałym przykładem tego, że 
żeby pomagać, nie trzeba wiele. Bo czym 
jest dla nas wysłanie co miesiąc 20 zł do 
Zambii? Może to odmówienie sobie kil-

ku pudełek ciastek, numeru czasopisma 
czy zakupu kolejnego t-shirtu, które i tak 
już dawno przestały mieścić się w sza-
fie. Rezygnując z małej rzeczy możemy 
pomagać bardzo konkretnie, możemy 
kupować karetki, fundować studia czy 
drogie leczenie. Bo 20 zł to niewiele, jeśli 
jednak przemnożymy je przez tysiąc lu-
dzi takich jak my, zaczynamy mówić już 
o znacznie większych sumach. A takich 
ludzi z dobrym sercem jest więcej niż ty-
siąc, jest więcej niż dwa i cztery tysiące. 
Na świecie są nas miliony. 

Wbrew temu, co widzimy w dzisiej-
szych mediach, wbrew tendencjom do 

skupiania się na sobie, własnym roz-
woju, zaspokajaniu własnych potrzeb, 
każdego dnia ludzie na całym świecie 
odkładają na chwilę swoje ja i przez mo-
ment pochylają się nad drugim człowie-
kiem. Oczywiście, że pięknie by było, 
gdyby każdy z nas mógł zaangażować 
się w bezpośrednią pomoc, taką gdzie 
spotykamy bardzo realnie, bo fizycznie, 
drugiego człowieka, gdzie trzeba poświę-
cić mu swój czas, gdzie niejednokrotnie 
można się ubrudzić. Niemniej jednak 
warto zachwycić się tym, że nawet, gdy 
ktoś pracuje po dwanaście godzin dzien-
nie, a do tego jest matką czy ojcem, cór-
ką czy synem (opieka nad rodzicami, 
to przecież w pewnym momencie życia 
również duże wyzwanie), potrafi przez te 
kilka minut, kiedy robi przelew na kon-
to jakiejś fundacji, kiedy wpiera nowy 
projekt, który tworzy się w jego okolicy, 
kiedy kupuje kolorowy ołówek z gum-
ką i paczkę kredek w supermarkecie, by 
dorzucić się do paczki, zatroszczyć się 
o tych, którym brakuje. W ten sposób 
mamy możliwość „głodnych nakarmić”, 
nie wychodząc z domu. 

Nie zachęcam do ograniczania się jedy-
nie do kliknięcia „wyślij” w bankowości 
internetowej czy wrzucenia flamastrów 
do koszyka podczas codziennych zaku-
pów. Myślę jednak, że jest to dobry po-
czątek, pierwszy krok do tego by wpaść 
w wir pomagania. A z pomaganiem jest 

już tak, że ono mocno uzależnia. Jest 
ono chyba najpiękniejszym nałogiem, 
w który można wpaść. Raz poruszone 
serce, serce, które drgnęło na myśl o czy-
imś niedostatku, nigdy już nie będzie za-
twardziałe. Na zawsze pozostaje w nim 
ślad miłości do drugiego człowieka… 

Kącik misyjny

Moc crowdfoundingu
Crowdfounding to bardzo popularna ostatnio forma gromadzenia potrzebnych środków na reali-
zowanie różnego rodzaju projektów czy inwestycji. Polega ona na niewielkich dotacjach czy jedno-
razowej pomocy wielu ludzi. Można to odnieść do starego polskiego przysłowia „grosz do grosza, 
a będzie kokosza”. 
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„Sprzedaż” wiązana

Inicjatywa ta, zajmująca się m.in. 
opieką nad dziećmi wymagającymi 
szczególnej opieki lub mających trud-
ności w przystosowaniu się do życia 
w rodzinie, a także adopcją dzieci, które 
szukają tego najbardziej przyjaznego dla 
człowieka - rodzinnego domu, wspo-
magana była już przez naszych parafian 
(i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie) 
chociażby corocznym 1% podatków 
(KRS 0000095631). Więcej informa-
cji o Dziele można znaleźć pod adre-
sem: http://www.dpd.pl/dpd/centrum. 
Zbiórka poprowadzona przy pomocy ks. 
Jarosława Mikuczewskiego SJ przyniosła 
w naszej parafii nadspodziewanie obfite 
owoce, o czym niżej, w podziękowaniu 
ks. Artura! 

A co do kart, wyprodukowanych 
przez Wydawnictwo WAM, jest to spe-
cjalna edycja „Ćwiczeń duchowych”, 
opracowana przez ks. Wojciecha Wer-
huna SJ, zawierająca „zbiór pojedyn-
czych ćwiczeń ułożonych na podsta-
wie tradycji św. Ignacego Loyoli, które 

można dostosować do własnego trybu 
życia i korzystać z nich w wygodny dla 
siebie sposób”. Każdy z wychodzących 
z Mszy św. parafian mógł taką kartę 
otrzymać (wielu skorzystało!); dla tych, 
którzy chcieliby je zamówić podajemy 
adres: http://e.wydawnictwowam.pl/
tyt,70054,Cwiczenia-duchowe-na-kaz-
dy-dzien.htm. Polecamy!

Z potrzeby serca

Bogdan Szyszko

26 lipca podczas niedzielnych Mszy św. ks. Artur Demkowicz dyrektor administracyjny Wydawni-
ctwa WAM z Krakowa głosił homilie, podczas których dawał parafianom możliwość odniesienia te-
go dnia co najmniej podwójnej korzyści: w czasie trwającej właśnie nowenny przed uroczystością św. 
Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów zaproponował jedną z najnowszych publikacji WAM-u – talię 
kart (!) i zaprosił do uczestnictwa w akcji zbiórki środków materialnych na potrzeby prowadzonego 
przez jezuickie Dzieło Pomocy Dzieciom Centrum Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Żmią-
cej k. Limanowej.

Podziękowanie
Jest mi niezwykle miło, że Parafia św. 

Klemensa Dworzaka postanowiła wes-
przeć ubogie dzieci z rodzinnych do-
mów dziecka i przekazała całość zbiórki 
w kwocie 4 958 złotych na rzecz Domu 
Pomocy Dzieciom w Żmiącej.

Wspomnę tylko, że już tradycyjnie 
przy współpracy z Uniwersytetem Ca-
nisius z Buffalo, Akademią Ignatianum 
z Krakowa oraz innymi instytucjami, 
organizowany jest program edukacyjny: 
kolonia z dokształcaniem z języka angiel-
skiego dla dzieci z rodzinnych domów 
dziecka spędzających wakacje w domu 
Dzieła Pomocy Dzieciom w Żmiącej.

W ramach tych programów, dwóch 
turnusów kolonijnych po 90 dzieci, za-
proszonych jest do współpracy kilkuna-
stu nauczycieli-wolontariuszy z Polski 
oraz kilkunastu nauczycieli-wolontariu-
szy ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki 
ich zaangażowaniu, co rok odbywa się 
w Żmiącej trochę formalnych lekcji z ję-
zyka angielskiego, ale ponieważ formuła 
spotkania jest wakacyjna, to najwięcej 
jest tam gier, zabaw, piosenek i teatrzy-
ków po angielsku.

Wolontariusze ze Stanów sami opłaca-
ją sobie podróż i podobnie jak wolon-
tariusze z Polski pracują nieodpłatnie. 
Dlatego mają zapewnione utrzymanie 

i podróżowanie na terenie Polski. W ra-
mach programu przewidziane jest także 
zwiedzanie kilku atrakcyjnych miejsc 
w Polsce, wliczając w to wycieczki krajo-
znawcze do Krakowa, Wieliczki, Oświę-
cimia oraz Zakopanego; wszystko to słu-
ży promocji Polski.

Organizacja takiego przedsięwzięcia, 
które pochłania sporo wysiłku i nakła-
dów finansowych, jest możliwa tylko 
i wyłącznie dzięki przyjaciołom dzieci 
i sponsorom. Już ośmiokrotnie program 
się powiódł i jest kontynuowany dzięki 
środkom pochodzącym od darczyńców.

Jeszcze raz podkreślę, że ta oferta jest 
skierowana wyłącznie do dzieci, które 
nie mogłyby sobie nigdy na taki pro-
gram pozwolić, biorąc pod uwagę ceny 
rynkowe kursów z native speakerami. 

Serdecznie całej parafii dziękuję, ma-
jąc nadzieję, że będziecie pamiętali 
o dzieciakach w Żmiącej w przyszłych 
latach. Bóg zapłać za Waszą gościnność 
i hojność!

Artur Demkowicz SJ

Dzieło Pomocy Dzieciom w Żmiącej 
prowadzi: Fundacja Ruperta Mayera, 
ul. Rajska 10, 31-124 Kraków, tel. 12-
631-03-00, e-mail: rajska10@dpd.pl; 
www. dpd.pl; nr konta: 72 1020 2892 
0000 5102 0169 7192.
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Śp. Feliks Badowski (1923-2015)
1 sierpnia, w dniu 71. rocznicy wy-

buchu Powstania Warszawskiego na 
Cmentarzu Grabiszyńskim pożegna-
liśmy naszego parafianina, jednego 
z ostatnich żyjących we Wrocławiu 
powstańców, świadka powojennego 
zmartwychpowstawania naszej parafii, 
czynnego uczestnika historii jej trwania, 
jako miejsca wspólnoty i solidarności 
(materiał z rozmowy ze śp. p. Felik-
sem zamieściliśmy w Głosie Pociesze-
nia z września 2007 r.; do pobrania ze 
strony: http://dworzak.jezuici.pl/wp-
content/uploads/2008/09/glos-nr24.
pdf ). W imieniu tych wszystkich, którzy 
korzystają z tego, co śp. p. Badowski dla 
nas wywalczył i wypracował – parafian 
i duszpasterzy, składamy wyrazy serdecz-
nej wdzięczności i wyrażamy nadzieję, 
że dobry Bóg zechce Zmarłemu wyna-
grodzić Jego ofiarne życie. Poniżej słowo 
pożegnalne Rodziny Zmarłego.

Nasz Tato, Feliks Badowski, był czło-
wiekiem czynu, niestrudzonym w dą-
żeniu do celu, czy to poprzez walkę 
w obronie Ojczyzny, czy to poprzez słu-
żącą pogłębianiu umiejętności naukę, 
czy poprzez sumienną pracę. 

Urodzony w Warszawie, przedwo-
jenny harcerz, w czasie okupacji praco-
wał jako spawacz w zakładach Lilpopa, 
uczęszczał także na tajne zajęcia orga-
nizowane przez Towarzystwo Kursów 
Technicznych. Spotkani tam koledzy 
wciągnęli go do działalności konspi-
racyjnej, najpierw w Związku Walki 
Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej. 
Dzisiaj, w dniu pogrzebu, mija 71 lat od 
czasu, kiedy w godzinie „W” nasz Oj-
ciec szedł do Powstania Warszawskiego 
ze starym francuskim karabinem i czte-
rema kupionymi na Kercelaku granata-
mi. Szturmował Cytadelę, został ranny 
i przysypany gruzem. Spod ruin wydo-
był go kapłan, niosący konającym ostat-
nią posługę. Po krótkiej rekonwalescen-
cji dołączył do oddziałów por. Adolfa 
Pilcha (ps. „Góra”,„Dolina”) w Puszczy 
Kampinoskiej – w ich szeregach bił się 
o Dworzec Gdański, walczył z RON-

owcami, zaopatrywał powstańców Żo-
liborza. Przeżył klęskę powstania, ocalał 
z rzezi pod Jaktorowem i po kilku mie-
siącach tułaczki powrócił wiosną 1945 r. 
do Warszawy. Włączył się w odbudowę 
zrujnowanej stolicy. Jako już doświad-
czony spawacz pracował przy remoncie 
mostu Poniatowskiego. 

W styczniu 1946 r. przyjechał do 
Wrocławia, gdzie remontował z kolei 
most Grunwaldzki. Jak wspominał – spa-
wali go z barek. Wkrótce znalazł zatrud-
nienie jako spawacz w „Pafawagu”, gdzie 
podjęło także pracę wielu jego przyjaciół 
i znajomych z Warszawy, w tym z war-
szawskiego Lilpopa. W Pafawagu nasz 
Ojciec pracował do emerytury. Naj-
pierw jako spawacz, jeden ze 150 spawa-
czy tworzących we wrocławskiej fabryce 
wagonów bardzo silną grupę zawodową. 
Był jednym ze współzałożycieli związku 
zawodowego spawaczy Pafawagu, jed-
nym z inicjatorów ufundowania sztan-
daru z wizerunkiem św. Zofii i napisem 
„Wiara, Nadzieja, Miłość”, uroczyście 
poświęconego na stadionie Pafawagu 
w maju 1946 r. Jako zintegrowana gru-
pa robotnicza, której przez pewien czas 
komunistyczna władza bała się ruszać, 
wrocławscy spawacze podtrzymywali po 
wojnie ducha narodowego i katolickie-
go. Po likwidacji związku sztandar trwał 
w ukryciu, przechowywany w prywat-
nych mieszkaniach, a później w parafii 
oo. jezuitów przy al. Pracy. Był znakiem 
wspólnoty i solidarności w trudnych la-
tach 50.

W tym czasie Ojciec udzielał się rów-
nież na innych polach, m.in. w klubie 
sportowym. Biegał na 400 i 800 me-
trów. Był niezłym krótko- i średnio-
dystansowcem – zachowało się kilka 
dyplomów świadczących o zdobyciu 
przezeń I czy II miejsca. Uprawiał sport 
prawdziwie amatorski, w czasie wolnym 
od pracy i nauki. Podobnie amatorsko 
– tyle że do późnej starości – grywał na 
mandolinie i gitarze.

Na początku lat 50. podjął, przerwaną 
w czasie wojny, naukę – w 1957 r. ukoń-
czył zaocznie Technikum Mechaniczno-

Elektryczne, zdał maturę, a wcześniej na 
poziomie wyżej średnim kurs specjalny 
techniczno-konstruktorski w Poznaniu. 
Został konstruktorem, a nawet kie-
rownikiem pracowni, wtedy jedynym 
w Pafawagu bez i legitymacji partyj-
nej, i wyższego wykształcenia. Uznanie 
i szacunek zdobył rzetelną pracą i kom-
petencją. Jednym z jego sukcesów było 
opracowanie dla Społecznego Komitetu 
Walki z Gruźlicą wagonu kolejowego 
z zainstalowaną przewoźną aparaturą 
rentgenowską, umożliwiającą w odle-
głych zakątkach kraju wczesne rozpo-
znawanie gruźlicy, stanowiącej wtedy 
poważny problem społeczny. 

Z Pafawagiem związany był ponad 35 
lat, a po przejściu na emeryturę, jeszcze 
ponad sześć lat pracował jako konserwa-
tor w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
przy ul Poznańskiej. Praca ta przynosiła 
mu satysfakcję i przyjemność, mógł bo-
wiem wykazać się licznymi umiejętnoś-
ciami, które wcześniej wykorzystywał 
jedynie w kręgu rodziny i znajomych. 
Nasz Tato był bowiem taką „złotą rączką” 
– w piwnicy założył rodzaj warsztatu sto-
larskiego, potrafił także dokonywać na-
praw hydraulicznych, elektrycznych, wy-
konywać prace remontowo-budowlane. 

Będąc już na emeryturze, po przeło-
mie 1989 r., współtworzył obwód Świa-
towego Związku Żołnierzy AK (wcześ-
niej nawiązał kontakt z londyńskim 
kołem Związku, który uhonorował go 
Krzyżem Armii Krajowej i Medalem 
Wojska). Należał do środowiska uczest-
ników Powstania Warszawskiego. Otrzy-
mał patent „Weterana Walk o Wolność 
i Niepodległość” i Krzyż Partyzancki, 
a w 2003 roku został uhonorowany pod-
niesieniem rangi do stopnia porucznika. 
Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim 

Wspomnienie

Życie przeżył godnie
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Jak z powyższego widać (a nie jest to 
jedyny sygnał wdzięczności od chorych!) 
już kilka miesięcy po daniu parafianom 
możliwości korzystania z posługi nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, 
zaczynamy się przekonywać, a zwłasz-
cza ci, którzy aktywnie z niej korzysta-
ją, że goszczenie co tydzień Pana Jezusa 
w domu jest możliwe i przynosi nad-
zwyczajne owoce.

W tej chwili nasi trzej szafarze syste-
matycznie odwiedzają ok. 8 osób. Piszę 
około, ponieważ są to nie tylko parafianie 
na stałe przykuci chorobą do łóżek, ale 
też ci, jak wyżej cytowana p. Zdzisława, 

którym okazjonalne dolegliwości zdro-
wotne nie pozwalają czasowo uczęszczać 
do parafialnego kościoła. Każdego z cho-
rych, chętnego do goszczenia w nie-
dziele i święta nadzwyczajnego szafarza 
z Komunią Świętą, można zgłosić do 
Księdza Proboszcza, który oficjalnie ich 
do tego deleguje. Szafarz umawia się na 
konkretną godzinę i przynosi Pan Jezusa 
w Eucharystii. Tu warto zwrócić uwagę, 
żeby na przyjęcie tak szczególnego goś-
cia było przygotowane i odpowiednie 
miejsce - stół nakryty czystym obrusem, 
a na nim krzyż i zapalona świeca; radio 
i telewizor powinny być w tym czasie 

wyłączone, a domownicy, w miarę moż-
liwości, żeby zgromadzili się na chwilę 
modlitwy.

Zapytajmy swoich bliskich, czy nie 
chcieliby skorzystać z takiej formy po-
cieszenia w chorobie i umocnienia 
w trudnych okolicznościach, w jakich 
znajdują się nasi chorzy. Oni sami często 
z taką inicjatywą boją się wyjść, żeby... 
nie komplikować nam życia. A my...? 
Mamy okazję zrobić im prezent i zapro-
sić najważniejszego Gościa. I to nie tyl-
ko raz na miesiąc!

I jeszcze jedno - może to i staroświe-
ckie, ale zgodne z duchem tego w co 
i w Kogo wierzymy: jeśli wiemy (wi-
dzimy), że przechodzi obok nas szafarz 
z Panem Jezusem, to oddajmy cześć 
(kiedyś ludzie potrafili klękać na ulicy, 
ale teraz... choć na chwilę się zatrzymaj-
my, skłońmy z uszanowaniem głowę 
i pochwalmy, głośno albo po cichu Boga 
Wszechmogącego, obecnego pod posta-
cią Chleba).

bs

SMS-owe podziękowanie
Jedna z parafianek przesłała nam SMS-a następującej treści: 
„Pragnę wyrazić swoją wdzięczność p. Krzysztofowi Matoliczowi 
za posługę szafarza (po operacji przez parę tygodni nie mogłam 
przychodzić do kościoła). Gościć Pana Jezusa dzięki szafarzowi 
w swoim domu, to wielkie przeżycie! Zdzisława”.

Orderu Odrodzenia Polski, trzykrotnie 
wręczono mu odznakę „Zasłużonego 
dla Wrocławia”.

Feliks Badowski był dobrym, czułym 
mężem, towarzyszem życia, na którym 
nasza Mama nigdy się nie zawiodła. Był 
wspaniałym ojcem, który nie tylko nas 
bardzo kochał, ale i umiejętnie, mądrze, 
efektywnie wspierał w pokonywaniu 
trudności i dążeniu do spełniania ce-
lów. Był człowiekiem niezwykle aktyw-
nym – kiedy już nie miał siły, aby sa-
modzielnie wykonywać prace fizyczne, 
zajmował się rachunkami i sprawami 
urzędowymi; kiedy kłopoty z chodze-
niem nie pozwalały mu zajść za daleko, 
jeździł tam, gdzie chciał samochodem; 
kiedy już zdrowie nie pozwalało mu na 
wychodzenie z domu, telefonował do 
swoich znajomych systematycznie i em-
patycznie. 

Miał wielu przyjaciół, którym służył 
pomocą i na których sam zawsze mógł 
liczyć. Utrzymywał z nimi kontakty do 
ostatnich dni swojego długiego życia. 
Życia, które przeżył godnie, walcząc, 
ucząc się i pracując, rozwijając swoje 
zainteresowania i realizując zamierzone 
cele, wśród kochającej rodziny i wielu 
bliskich ludzi. Niech spoczywa w po-
koju! 

Alicja i Roman Badowscy

Apel ws. uchodźców
Do naszych sióstr i braci w Chrystusie.
Jesteśmy najstarszą wspólnotą naszej parafii. Zupełnie nieformalną, bo po-

wstałą jeszcze w czasach, kiedy nie wolno było się gromadzić poza oficjalnymi 
organizacjami państwowymi. Spotkania nasze odbywały się pod szyldem ro-
dzinnym, przyjacielskim i prywatnym. Chcieliśmy razem poszerzać wiedzę re-
ligijną, pogłębiać naszą wiarę, dawać świadectwo i być wzajemnym wsparciem 
dla siebie w pełnej łączności z Kościołem i parafią. Przez te ok. 45 lat naszych 
spotkań wiedzieliśmy, że możemy na siebie nawzajem liczyć - kapłani i my. Dziś 
stanowimy jedynie małą wspólnotę i nie bardzo możemy cokolwiek jeszcze zro-
bić dla parafii, której staraliśmy się służyć przez ubiegłe lata na miarę naszych 
sił i możliwości.

Obecnie staje przed nami wielkie zadanie - uchodźcy. Papież Franciszek posta-
wił sprawę jasno - każda parafia powinna przyjąć przynajmniej jedną rodzinę... 
To jest nasz wspólny obowiązek - obywatelski, Kościoła, księży, parafian, wspól-
not działających w imię Boga Najwyższego. My, członkowie Rodziny Rodzin, 
postanowiliśmy na ten cel (pomoc dla uchodźców) co miesiąc wpłacać określo-
ną kwotę pieniężną. Na konkretne działania nie mamy już sił ani możliwości. 
Zdajemy sobie sprawę, że zorganizowanie pomocy dla uchodźców wymaga za-
angażowania, poświęcenia czasu, inicjatywy i wielkiego serca. Oczywiście, tak-
że pieniędzy. Być samarytaninem, to wielka sprawa zadana nam przez Jezusa 
Chrystusa (por. Łk 10). Podejmującym to zadanie obiecujemy wsparcie naszą 
modlitwą.

Podpisali: Wanda i Kazimierz Czaplińscy, Maria i Zbigniew Karneccy, 
Krystyna i Bogdan Mazgis, Maria Moras, Mieczysław Sierosławski, Bogumiła 

Suchar, Ludmiła i Jan Ślękowie

To jest konkretna deklaracja Rodziny Rodzin. Tak chcą realizować Jezusowe wezwanie: 
„byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. A co na to pozostałe wspólnoty? Znalazły już jakąś 
formę odpowiedzi na wielką potrzebę naszych czasów i na apel papieża Franciszka? Czeka-
my na odzew. (red.)
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W prowadzonym przez siebie dzien-
niczku siostra Faustyna Kowalska dzieli 
się z nami pewnym wyznaniem Jezusa. 
Otóż Chrystus mówi jej, że nie tyle boli 
Go grzech człowieka, ile fakt, że po jego 
popełnieniu „dusza” nie przychodzi do 
Niego po wybaczenie.

Bóg na pewno brzydzi się grzecha-
mi. Ale grzechami, nie ludźmi, którzy 
je popełniają. Można to przyrównać do 
opieki nad bardzo chorym człowiekiem 
lub małym dzieckiem. Nikt przecież 
nie gustuje w zawartości „pampersa”, 
ale rodzice albo najbliżsi nie odrzucają 
swojego dziecka czy chorego tylko dlate-
go, że się ubrudzi i trzeba mu zmieniać 
pieluchy. 

Dla Boga jesteśmy takimi chorymi, 
którzy wymagają opieki. Którzy w tej 
swojej chorobie, jaką jest grzech, wciąż 
wymagają oczyszczenia. Zatem jeżeli 
zgrzeszymy, jeżeli mamy świadomość, 
że utraciliśmy łaskę uświęcającą, nie 
czekajmy na pierwszy piątek, okres wiel-
kanocny czy inne momenty, kiedy do 
pewnego „rytuału” należy przystąpienie 
do spowiedzi. Nie brnijmy w grzech bez 
powodu, skoro jesteśmy go świadomi. 
Skorzystajmy z dobrodziejstwa konfe-
sjonału, choćby od poprzedniej w nim 
wizyty minął zaledwie jeden dzień.

Chrystus mówiąc, że rani Go, iż czło-
wiek, który upadł, nie szuka w Nim 
wsparcia i wybaczenia, żali się na nie-
docenianie Jego Miłosierdzia. Wstyd, 
strach, czasem lekceważenie powagi 
sytuacji sprawiają, że nie spieszymy do 
spowiedzi, odkładamy ten sakrament na 
odpowiedni czas, a tymczasem zło za-
puszcza sobie korzenie w naszej duszy. 

Wyobraźmy sobie Jezusa Miłosier-
nego, wyobraźmy sobie, że Jego Serce 
jest jak otwarta brama, z której bije taki 
blask, że nie sposób na nią patrzeć. I wy-
obraźmy sobie siebie samych niosących 
na rękach brud rozmaity, który wrzuca-
my do tego otwartego Serca Pana Jezusa. 
Jego blask nie przyćmi się ani na chwilę, 
a wszystkie nasze przewinienia znikną 

tak, jakbyśmy wrzucili kartkę z zeszytu 
do rozpalonego pieca hutniczego. A to 
porównanie i tak nie oddaje wielkości 
Bożego Miłosierdzia, które po prostu 
wyczerpać się nie może. 

Bóg nic z tego nie ma, że wybaczy 
nam grzechy. Co więcej, jest pewien, że 
wkrótce do nich wrócimy lub wymyśli-
my nowe. I za nie wszystkie będzie musiał 
zapłacić na krzyżu. Logiczne zatem by-
łoby, gdyby oznajmił, że pozostawia nas 
– zdrajców i nieudaczników – swojemu 
losowi, odwrócił się i odszedł. Tymcza-
sem wbrew zdrowemu rozsądkowi trwa 
przy nas, wierzy w kolejne zapewnienia, 
że tym razem będzie lepiej, że tym razem 
się poprawię. I patrzy tak, jakby widział 
nas po raz pierwszy, jakby nic o naszej 
grzesznej przeszłości nie wiedział.

My też na swój nieudolny sposób 
możemy Pana Boga naśladować, choć 
praktykowanie miłosierdzia nie jest ła-
twe. To nie tylko wybaczenie drugiemu 
człowiekowi tego, czego wybaczyć się 
nie da. Zrezygnowanie ze „słusznej” ze-
msty i dochodzenia swoich praw. Zoba-
czenia w tym, kto nas skrzywdził, osoby 
głęboko nieszczęśliwej, „chorej na zło”, 
która rozpaczliwie potrzebuje ulecze-
nia. To też uszczknięcie trochę siebie 
samego i poświęcenie dla kogoś innego 
bez oczekiwania czegoś w zamian. I co 
z tego będziemy mieć? Z pozoru nic, 

tak jak Pan Bóg. Najwyżej trochę więcej 
krzyża do dźwigania. Ale nasze życie się 
zmieni, zmieni na lepsze, bo wypełni się 
miłością.

Jest jeszcze jeden aspekt miłosierdzia. 
Miłosierdzie wobec siebie samego. I nie 
jest to pobłażanie sobie i swoim słaboś-
ciom, czy unikanie odpowiedzialności 
albo uciekanie przed trudnościami. To 
jest trudna sztuka pogodzenia się z sobą. 
Kochania siebie tak, jak Pan Bóg nas 
kocha, i wybaczania sobie tak, jak On 
nam wybacza. Zaakceptowania siebie 
i zaakceptowania faktu, że popełniam 
błędy i upadam. Przyjęcie do wiadomo-
ści, że nie jestem wszechmocny, tylko 
słaby i omylny, a co gorsza mam moc-
ną tendencję do popełniania grzechów. 
Przyjęcie do wiadomości, że choćbym 
nie wiem jak się starał, w końcu jednak 
upadnę, bo tylko w Bogu jest moja siła. 

Cała nasza wiara w zbawienie oparta 
jest na wierze w Boże Miłosierdzie. Bo 
któż by się ostał, gdyby Pan Bóg chciał 
nas osądzić według uczynków naszych? 
Czyż zatem nie powinniśmy patrzeć na 
siebie samych i naszych bliźnich z po-
dobnym Mu miłosierdziem? Nie do-
brotliwie i z pobłażaniem, ale z tą wielką 
miłością, która każe wciąż wierzyć, że 
wszystko jest możliwe, że nawet naj-
większe zło oddane Sercu Jezusa w do-
bro może się przemienić.

Refleksje o Bożym Miłosierdziu

Któż by się ostał?
Miłosierdzie może przybierać różne formy, ale łączy je jedna cecha wspólna. Zawsze jest to działanie 
na rzecz dobra drugiej strony – bezinteresowne, pozbawione logiki i racjonalnych podstaw.

Iwona Kubiś

Naszemu redakcyjnemu koledze 

Mariuszowi Bodynkowi  
oraz jego żonie Annie 

składamy serdeczne gratulacje  
z okazji narodzin córki Niny

Redakcja Głosu Pocieszenia

Głos Pocieszenia
12



W poprzednich numerach wspomina-
liśmy już o projekcie Magis2016, któ-
ry poprzedza Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. Chociaż do tego wydarze-
nia pozostał jeszcze niemal rok, praca 
wre. W Krakowie w biurze tego wyda-
rzenia każdego dnia pracuje grupa jezu-
itów, która zmaga się z promowaniem, 
szukaniem sponsorów, układaniem 
planu, kontaktowaniem się z ludźmi, 
którzy mogą wesprzeć wydarzenie. Jest 
ich jednak jedynie kilku, a pracy ogrom, 
więc potrzebne jest wsparcie. Na chwilę 
obecną udało się już wiele zrobić – istnie-
je już piękna, choć ciągle udoskonalana 
strona internetowa (www.magis2016.
org), zostały zaplanowane eksperymen-
ty dla uczestników, zaprojektowane ga-
dżety… Rodzi się więc pytanie, jak my 
możemy pomóc? 

To, czego nam jeszcze potrzeba, to 
dwie rzeczy: fundusze oraz rozgłos. 
Pierwsza rzecz nierozerwalnie wiąże się 
z drugą. Tego, kto w jakikolwiek sposób 
może wesprzeć projekt finansowo, za-
praszamy do wpłaty darowizny (dane do 
przelewu podane są na końcu artykułu). 
Nawiązując do artykułu o crowdfoun-
dingu (patrz: Kącik misyjny), zachęcamy 
do nawet najdrobniejszych wpłat. Wasze 
10, 20 czy 50 zł bardzo realnie pomoże 
nam zrealizować to wielkie przedsięwzię-
cie. Potrzebne są pieniądze na zakwate-
rowanie, wyżywienie oraz transport dla 
uczestników. Magis2016 to projekt mię-
dzynarodowy, który skupia uczestników 
z całego świata. Jak dobrze wiemy, w wie-
lu regionach naszego globu panuje bieda, 
dlatego chcielibyśmy móc wesprzeć tych 
z najuboższych rejonów, by i oni mogli 
przyjechać i ubogacić swoją obecnością, 
kulturą i doświadczeniem to spotkanie. 
Tutaj pojawia się kolejna okazja do tego, 
by pomóc – akcja „Adoptuj pielgrzyma”. 
Wpłaty można dokonać na konto, wspo-
mniane wcześniej, zaznaczając jednak 
w tytule przelewu dopisek „adoptuj piel-

grzyma”. Dzięki waszemu wsparciu mło-
dzi ludzie z Afryki czy Azji będą mogli 
przyjechać do Polski, doświadczyć naszej 
narodowej gościnności, piękna naszego 
kraju oraz razem modlić się do Boga. 

Drugą rzeczą, w której możemy po-
móc organizatorom Magis2016, jest 
rozgłos. Kilka młodych osób z naszej 
parafii jest czynnie zaangażowanych 
w pracę nad promocją wydarzenia oraz 
jego przebiegu, jednak sami nie damy 
sobie rady. Co możecie zrobić? Mówić, 
mówić i jeszcze raz mówić! Opowiadaj-
cie swojej rodzinie, przyjaciołom, zna-
jomym, kolegom z pracy o tym, że taki 
projekt istnieje i na czym on polega. Nie 
trzeba chyba nikogo z naszych parafian 
przekonywać, że Magis2016 przyniesie 
piękne owoce, ale, żeby do tego mogło 
dojść, musimy trafić do jak najszerszej 
grupy odbiorców. Opowiadajcie więc 
o nas, a tych, którzy korzystają z social 
media zapraszamy do śledzenia naszych 

stron (facebook.com/magis2016, twit-
ter.com/Magis_2016, instagram.com/
magis2016). Można tam zobaczyć, jak 
projekty Magis wyglądały w poprzed-
nich latach oraz podglądać postęp prac 
nad Magis2016. 

Jestem przekonana, że to będzie pięk-
ne i dobre dzieło. Żeby to wszystko było 
zgodne z wolą Boga, proszę jeszcze o jed-
ną, jednak najważniejszą rzecz: otoczcie 
modlitwą cały ten projekt! Módlcie się 
za tych, którzy już dzisiaj nad nim pra-
cują, za tych którzy nam pomagają oraz 
za tych, którzy w lipcu 2016 roku przy-
jadą, by z tego wszystkiego skorzystać. 
Bez Was nie damy rady! 

Droga do Magis2016

Zróbmy to razem!
Jak pracować, to tylko z najlepszymi i dla najlepszych! Kto nie zgodzi się z tym zdaniem. Bycie pa-
rafianinem u jezuitów otwiera drogę do wspaniałych projektów i przedsięwzięć, których można być 
uczestnikiem. Jedyne wymaganie, jakie trzeba spełnić to… chcieć!

Dane do wpłaty
MAGIS 2016
ul. Mały Rynek 8
31-041 Kraków, Polska
Nr rach. 33 1240 4650 1111 0010 5719 
6072
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Rekolekcje przeżywaliśmy w różnych 
miejscach w pobliżu Starej Wsi, gdzie 
znajduje się jezuicki nowicjat. Każdy 
stopień (grupa) mieszkał w różnych 
ośrodkach, a poza jednym wyjątkiem 
znajdowały się one w okolicznych 
szkołach. 
I stopień: Dla nich była to przygoda 

w największym tego słowa znaczeniu, 
spakowali walizki, pożegnali się ze 
swoimi bliskimi na dwa tygodnie i ru-
szyli w nieznane. Dziś nie każdy jest 
w stanie zaryzykować dwutygodniowy 
wyjazd bez smartfona czy Internetu. 
Dla nich jednak była to oczekiwana od 
dawna podróż i najlepszy odpoczynek. 
Oczywiście, mieli nas – swoich star-
szych kolegów i koleżanki, na których 
w czasie drogi i IDM-ów mogli zawsze 
liczyć. Z rozmów, już tych porekolek-
cyjnych, bardzo mocno widać jak do-
bry był to dla nich czas, twarze pełne 
uśmiechów i pojawiające się w oczach 

łezki tęsknoty za nowo poznanymi 
przyjaciółmi, za miejscem i czasem, 
który był naprawdę cudowny. 

Tegoroczny pierwszy stopień to dwie 
grupy, które pod swoje skrzydła wzięli 
animatorzy: Agnieszka Łukaszun i Ad-
rian Zygmunt.
II stopień: Drugi stopień do siedem-

nastego lipca odliczał dni już od dłuż-
szego czasu. Po zeszłorocznych reko-

lekcjach młodzi bardzo chętnie chcieli 
powrócić na Podkarpacie, by znów 
wyściskać wszystkich swoich magiso-

wych przyjaciół rozsianych po całej 
Polsce. W tym roku rekolekcje spędzili 
w Brzozowie i byli najliczniejszą gru-
pą ze wszystkich ośrodków, było ich 
prawie 120 osób. Nie lada wyzwanie 
stanęło przed wrocławianami, by roz-
poznać po minionym roku wszystkich 
spośród swoich znajomych i by zinte-
grować się z tymi, których zobaczyli 
po raz pierwszy. Przez dwa tygodnie 
udało im się jednak na nowo stać się 
świetną ekipą, a w tej dość dużej gro-
madzie swoich rówieśników spotkać 
i z Panem Bogiem. Śmiało można po-
wiedzieć, że ten czas był im potrzeb-
ny, że będą wspominali go z wielką 
radością.

W przeżyciu rekolekcji swoim gru-
pom pomagali animatorzy: Asia Teo-
dorowicz i Janek Głąba.
III  stopień:  Ci już prawie najstar-

si stażem wcale nie czuli znudzenia 
corocznym wyjazdem do Starej Wsi. 

Z wakacyjnego pamiętnika magisowicza
Cała nasza wakacyjna przygoda zaczęła się 17 lipca - od wielu już lat jest to dzień wyjazdu na nasze reko-
lekcje i Ignacjańskie Dni Młodzieży. W tym roku po raz pierwszy do Starej Wsi jechaliśmy z naszym nowym 
moderatorem o. Andrzejem Pełką SJ. 

Wojownicy Światła
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Jak sami chętnie przyznają w Magisie 
jest coś takiego, co za każdym razem 
przyciąga i daje niesamowitą radość. 
Razem z innymi magisowiczami, któ-
rych znają już od trzech lat bardzo do-
brze, mieszkali na Wilii – uroczym, za-
cisznym domu, który na co dzień jest 
miejscem skupień i odpoczynku jezu-
ickich nowicjuszy. Na trzecim stopniu 
w sposób szczególny nacisk kładziemy 
na ewangelizację, dzięki czemu już tak 
bardzo dajrzale doświadczyć można 
bycia świadkiem Jezusa. Wrocławska 
grupa trzeciego stopnia z równie dużą 
satysfakcją co pozostali, wspomina 
tamten czas.

Grupie towarzyszyła animatorka: 
Marta Wróblewska. 
IV  stopień:  Nasze koleżanki, które 

we wspólnocie są najdłużej, w czasie 
wakacyjnego wyjazdu zakończyły swo-
ją formacje. Rekolekcje były jednak dla 
nich nie tylko podsumowaniem całego 
dobra, jakie w okresie tych czterech 
lat działo się w ich życiu, był to przede 
wszystkim czas jeszcze głębszej mod-
litwy. Po trzech zakończonych stop-
niach: wspólnocie, służbie i ewangeli-
zacji, dziewczyny stanęły przed próbą 
pogłębienia swojej modlitwy. Medyta-
cje w duchu ignacjańskim, konferen-
cje i codzienna Msza Święta wcale nie 
uczyniły tego czasu nudnym, przeciw-

nie, z ich świadectw mogliśmy usłyszeć, 
że wiele z nich bardzo osobiście z Pa-
nem Bogiem się spotkało. Po czterech 
wspólnie spędzonych latach w Starej 
Wsi dziewczyny z wielkim uśmiechem 
i entuzjazmem zapraszają nowe, mło-
de osoby do wstąpienia w szeregi 
wrocławskiej wspólnoty, a same za-
stanawiają się, kiedy zdążył minąć ten 
piękny czas magisowego życia.

W ostatnim roku formacji dziewczy-
nom towarzyszyła animatorka: Maja 
Bielawska. 

Ignacjańskie Dni Młodzieży: W tym 
roku odbywały się pod hasłem 
„12 okruchów”. IDM-y trwają pięć 
dni i są zwieńczeniem czasu rekolek-
cji. Młodzież ze wszystkich ośrodków 
zjeżdża się do Starej Wsi i na polach 
przy nowicjacie razem bawi się i zdo-
bywa nowe umiejętności, chodząc na 
warsztaty, na których mogą poszerzać 
swoje zainteresowania i rozwijać pa-
sje. Spotkanie to urozmaicają także 
koncert, wieczór świadectw, czy Ideo-
mowa Noc Filmowa – konkurs na film 
związany z hasłem każdej edycji, na 
którym nasza wspólnota w tym roku 
zdobyła dwa wyróżnienia: najlepsza 

aktorka – Martyna Stachowiak oraz 
najlepsza muzyka. Pierwszego sierp-
nia, po dwóch tygodniach wspaniałej 
przygody powróciliśmy do Wrocławia 
napełnieni dobrem i radością po same 
brzegi. To był dobry czas. Lubię nas!

Janek Głąba
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Cudowny czas – Nowy Waliszów 2015
Można powiedzieć, że tradycyjnie już ministranci z naszej parafii pod opieką o. Andrzeja Pełki SJ wy-
jechali do malowniczej wsi Nowy Waliszów na swoją letnią przygodę – wakacyjny obóz. W poniedzia-
łek 29 czerwca, na placu przed kościołem można było zobaczyć grupę wyjeżdżających dzieci. 

W tegorocznej wyprawie oprócz mini-
strantów dodatkowo udział wzięło kilku 
chłopców, a także grupa dziewcząt, moc-
no uczestnicząca w życiu parafii. Dzięki 

wcześniej zaplanowanemu programowi 
obozu świetnie, a wręcz cudownie spę-
dziliśmy ten czas. Słowo cudownie moż-
na powiedzieć jest tutaj kluczem, gdyż 
dzieci codziennie poznawały wybrane 
cuda, jakich Pan Jezus dokonywał, gdy 
był pośród ludzi. Przez dziesięć dni mie-
liśmy spotkania tematyczne w grupach, 
Msze Święte, piesze wycieczki i wiele za-
jęć sportowych i integracyjnych. 

Miejsce* do, którego jeździmy bardzo 
sprzyja naszemu wypoczynkowi. Co 
roku, więc także i w tym mieliśmy do 
dyspozycji kort do tenisa, gdzie mogli-
śmy poznawać tajniki uderzenia rakietą, 
boisko do siatkówki, które potrafiliśmy 

zmienić w dowolne miejsce gier i zabaw 
drużynowych, a także baseny, w których 
w lipcowe upały mogliśmy się zanurzyć 
i beztrosko odpoczywać. Podczas kolonii 
jedni z nas byli zachwyceni pierwszym 
cudem w Kanie Galilejskiej, jeszcze inni 

uzdrowieniem człowieka z uschłą ręką 
czy cudownym połowem. Wyjazd, na 
którym na przeróżne sposoby, aktywnie 

spędzaliśmy czas trwał do 8 lipca. Spot-
kania odbywały się w małych grupach 
pod opieką animatorów: Martyny Sta-
chowiak, Janka Głąby, Karola Kuczma-
rza, Konrada Słomińskiego i Szymona 
Nałęcza, dzięki czemu gromada mło-
dych ludzi mogła bardziej otworzyć się 
przed sobą i porozmawiać na tematy na, 
które może nie zawsze znajduje się czas 
w codziennym, zabieganym życiu. 

Za cały ten cudowny czas: chwała 
Panu!

*Willa Maria – www.willa-maria.com

Jan Głąba
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Dziecięce wakacje z Bogiem
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Po robotach przy wypełnieniu po-
wierzchni stropowych w domach zakon-
nym i parafialnym zaczęło się od jedne-
go okna pod chórem wstawionego tuż 
po Wielkanocy 7 kwietnia ... A potem 
już poooszło! Ocieplenie fasad domu 
zakonnego i parafialnego, modernizacja 
ogrzewania (w domu parafialnym za-
łożono nowy piec gazowy, rozdzielono 
obiegi grzewcze dolnego i górnego koś-
cioła, stare grzejniki, niektóre być może 
nawet 50-letnie, zostały zastąpione no-
wocześniejszymi; przy tej okazji ekipa 
budowlana, zakładając ekrany cieplne, 
uzupełniła ubytki w przestrzeniach za-
grzejnikowych - nikt tam nie zaglądał 
od lat!), przegląd części instalacji nagłoś-
nieniowej w kościele i założenie nowej 
elektrycznej, związanej głównie ze ste-
rowaniem otwieraniem okien; wymia-
na okien we wszystkich zabudowaniach 
- zdemontowane zostały stare okna 
skrzyniowe i wstawione nowoczesne, 
z szybami zespolonymi. Po wymianie 
okien każde z nich było listwowane i ob-
rabiane przez ekipę budowlaną; dodane 
zostały też nowe blaszane parapety. Re-
witalizacji poddany został również taras 
na dachu domu zakonnego. 

Wspomniane roboty i tak nie wy-
czerpują listy prac, które działy się na 

parafialnym placu budowy, bo gdzie 
jeszcze takie prozaiczne czynności jak 
usunięcie wotów ze ścian w miejscach 
robót, montaż i demontaż rusztowań - 
w razie potrzeby - w różnych miejscach, 
naprzemienne zabezpieczanie i przygo-
towywanie górnego i dolnego kościoła, 
to wszystko oczywiście przeplatane cią-
głym sprzątaniem i porządkowaniem 
(a to też ciężka robota!), bo a to festyn, 
a to niedzielne nabożeństwa... Niezbyt 
sprzyjające warunki pogodowe (zmien-
ność pogody) spowodowały niewielkie 
opóźnienia i szkody; spadający z drze-
wa podczas burzy konar uszkodził dwa 
parapety, które trzeba było wymienić. 
Przysłano też już budki, które mają być 
powieszone w miejsce dotychczasowych 
(czyli dziur w murach) - faktycznych 
albo domniemanych miejsc lęgowych 
ptaków... Mnóstwo ekip pracujących na 
wielu frontach na raz i ludzi starających 
się, żeby to wszystko zgrać, wykonać 
i dopilnować. 

Poza pracami zaplanowanymi w pro-
jekcie termomodernizacyjnym do koń-
ca sierpnia, nie udało się wszystkiego 
zrobić w tym roku - przy takiej okazji 
warto nadrobić jeszcze inne wieloletnie 
zaległości, ale już widzimy i czujemy 
wyraźną różnicę. A w końcu przyjdzie 
czas i na malowanie, o które tak wielu 
parafian pyta księdza proboszcza... Ale 
to dopiero na koniec, no bo który dobry 
gospodarz maluje przed skończeniem 
remontu!? 

Praca od rana do wieczora, mnóstwo 
zagadnień do ogarnięcia, decyzji do 
podjęcia na już, a ile nowych zagadnień 
i potrzeb, które dopiero teraz wyszły na 
wierzch! Oczywiście też sporo niedo-
godności dla parafian: a to przeniesio-
ne nabożeństwa do dolnego kościoła, 
wszechobecny (pomimo ofiarnego cią-
głego sprzątania) kurz, tymczasowe na-
głośnienie... A i jeszcze takie prozaiczne 
rzeczy jak... kradzieże na budowie; je-
den z ostatnich „kwiatków”: ukradziono 

sprzed kościoła stalową kratę do wycie-
rania butów; na szczęście znaleziono ją 
i zdołano... odkupić ze skupu złomu!

Nasz wspólny parafialny dom ładniał 
z każdym dniem. Dzięki Bogu i ofiar-
nym ludziom...

Już po tej części prac nasz kościół jest 
cieplejszy, widniejszy, koszty jego ogrze-
wania będą zdecydowanie niższe; dusz-
pasterze nie będą w zimie marzli w nie-
dogrzanych pokojach, a członkowie grup 
parafialnych wreszcie będą mogli zdjąć 
kurtki na spotkaniach w kawiarence... 
Ale to wszystko kosztowało - ogromną 
ilość wyrzeczeń w czasie prac remonto-
wych, i będzie kosztować - bo kredyt, na 
pokrycie należności za prace budowlane, 
pomimo korzystnych warunków, trzeba 
będzie kiedyś spłacić. Myślę, że wkrótce 
usłyszymy od Księdza Proboszcza więcej 
informacji na temat zakończonych prac 
i tego, co czeka nas jeszcze w przyszłości, 
a póki co - wciąż mamy szansę wesprzeć 
przebudowę naszego wspólnego domu 
(szczególnie w II niedzielę miesiąca, 
kiedy to zbierana jest tzw. taca remonto-
wa), a i nie zapomnijmy o modlitwie, bo 
bez tego fundamentu każda wspólnota 
może się skłócić, a dom - rozpaść. 

Termomodernizacja na finiszu
Prace termomodernizacyjne w naszym kościele oraz w zabudowaniach parafialnych, rozpoczęte na 
początku marca 2015 roku wreszcie zbliżają się do końca.

Bogdan Szyszko
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Będzie cieplej i taniej
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• sTrOna rOzrYwKOwa • sTrOna rOzrYwKOwa •

Opracowała Aleksandra Kumaszka

Rozwiązania z numeru listopadowego:
Logogryf dla dzieci - LATO Z BOGIEM.
Logogryf dla dorosłych - ŻYCIE JEST BOŻYM CUDEM.
Rozwiązania konkursów z bieżącego numeru, wraz z imie-

niem i nazwiskiem, adresem oraz nr. telefonu prosimy wrzu-
cać do skrzynki Głosu Pocieszenia w holu kościoła. Można 
je też wysyłać na mailowy adres redakcji: glospocieszenia@
tlen.pl.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1) Boże czytane na każdej Mszy św.;
2) należna i oddawana Bogu;
3) są nimi Jordan i Odra;
4) podczas przemienienia Jezusa jaśniała Mu jak słońce;
5) subtelna różnica;
6) talerzyk pod Hostię;
7) był nim Eliasz;
8) jeden z darów Trzech Króli;
9) w nich tkwiła siła Samsona;
10) śpiewana w kościele;
11) na szczycie góry - jako symbol samotności (Iz 30,17);
12) musi obumrzeć, by wydac dobry plon.

Logogryf dla dorosłych
Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

Uśmiechnij się!
Ksiądz katecheta przepytuje grupę dzieci. 

Zwraca się do jednego z uczniów, pyta:
- To powiedz mi Pawełku, jakie jest 

czwarte przykazanie Boże?
Pawełek, wpatrzony w księdza, recytuje 

jak z nut:
- Chrzcij ojca swego i matkę swoją.

* * *
Katecheta omawia z 5 i 6-latkami Dzie-

sięć Przykazań. Właśnie omówili przykaza-
nie o szanowaniu rodziców i pyta:

- A czy jest jakieś przykazanie, które 
mówi o tym, jak traktować braci i siostry?

Mały chłopiec (najstarszy z rodzeństwa) 
odpowiada:

- Nie zabijaj.
* * *

Na lekcji religii ksiądz wychwala dobroć 
Bożą.

- Jeśli, któryś ze zmysłów człowieka 
szwankuje, to dobry Bóg dba, żeby inne 
zmysły były bardziej udoskonalone. Na 
przykład niewidomy ma bardziej wyczu-
lony dotyk i słuch. Może ktoś z was poda 
inny przykład?

Zgłasza się mały Jasio.
- Mój wujek ma krótszą prawą nogę, ale 

za to jego lewa noga jest dłuższa.

Logogryf dla dzieci
Litery z zaznaczonych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) mieszka w niej mała myszka;
2) inaczej tradycja;
3) na głowie króla;
4) wyglądasz przez nie na podwórko;
5) jest nim jabłko, gruszka i kiwi;
6) klejąca pułapka na muchy;
7) zbiera się na meblach, gdy długo nie sprzątasz;
8) wojskowa dyscyplina;
9) nasza wrocławska rzeka;
10) legendarny człowiek śniegu.

Głos Pocieszenia
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Zróbmy Mu przejście

Już od jakiegoś czasu nasza parafia 
doświadcza dobrodziejstwa posia-
dania nadzwyczajnych szafarzy Naj-

świętszego Sakramentu. Wtopili się 
już w krajobraz mszy niedzielnych 
i świątecznych i zostali zaakcepto-
wani przez większość parafian. Naj-
bardziej chyba z tej posługi cieszą się 
chorzy i ich rodziny, bo to naprawdę 
wielka sprawa być odwiedzanym 
w domu przez Pana Jezusa.
Jeden aspekt pracy naszych szafa-
rzy sprawia jednak nam kłopot. Nie 
jesteśmy jeszcze przyzwyczajeni, nie 
mamy świadomości, że w monstran-
cji niesionej przez księdza i w bursie 
(ozdobnej torebce) niesionej przez 
szafarza jest ten sam Pan Bóg, więc 
i taki sam szacunek trzeba okazy-
wać. Każdy rozumie, że klękamy, 

gdy mija nas ksiądz z Najświętszym 
sakramentem. A kiedy robi to sza-
farz, to jakby Go nie zauważamy.
Nie ma niczego wstydliwego w tym, 
że na widok znanego nam z widze-
nia mężczyzny, który idzie z uniesio-
ną do góry ozdobną torbą, tracimy 
głowę i nie wiemy, jak się zachować, 
bo od niedawna jest tak w naszym 
kościele. Ale już czas, abyśmy stali 
się bardziej uważni w obserwacji 
otoczenia i zauważali Pana Jezusa 
w tłumie (dosłownie!). Zróbmy Mu 
przejście, a jeżeli na schodach bar-
dzo nieporęcznie jest nam przyklęk-
nąć, to przynajmniej skłońmy się 
z należytym szacunkiem.  IK

W czwartek 18 czerwca w kawia-
rence parafialnej odbyło się ostatnie 
przedwakacyjne spotkanie Rady Para-
fialnej. Ksiądz proboszcz podsumował 
festyn osiedlowo-parafialny, uznając go 
za organizacyjnie i frekwencyjnie uda-
ny, a i finansowo parafia do niego nie 
dołożyła. Złożył też podziękowania za 
całoroczną pracę Rady, krótko podsu-
mowując jej działalność i wypunkto-
wując najważniejsze wydarzenia. Ks. 
Maciaszek poinformował też o nowym 
jezuicie w parafii, ks. Krzysztofie Fal-
tusie, który po wakacjach ma zacząć 
u nas praktykę duszpasterską: będzie 
uczył w Gimnazjum nr 6 i pomagał o. 
Andrzejowi Pełce w pracy z młodzieżą. 
Członkowie Rady usłyszeli też o postę-
pie prac termomodernizacyjnych, któ-
rych termin zakończenia został wyzna-

czony na 31 sierpnia; tę informację o. 
Proboszcz zakończył prośbą o modlitwę, 
ale też przypomniał o odnowionej prak-
tyce przeznaczania nadwyżki z tacy w 2. 
niedziele miesiąca na cele remontowe.

Mowa też była o malowaniu, ale do-
piero w perspektywie następnego roku 
- w tym nie było już szans, żeby zdążyć 
(zakres prac był ogromny). Ponieważ 
sprzątająca na co dzień kościół p. Sta-
nisława poszła na zwolnienie choro-
bowe, na ten czas zatrudniona została 
na umowę-zlecenie dodatkowa osoba. 
Członkowie Rady poinformowani zo-
stali o zawieszeniu na czas wakacji pracy 
poradni rodzinnej (z porad p. Justyny 
Pilarskiej, pracującej w niej w ramach 
wolontariatu skorzystało w ciągu kilku 
miesięcy 17 osób). Pochwalone też zo-
stały nasze kursy przedmałżeńskie, które 

cieszą się we Wrocławiu dobrą renomą. 
Mowa również była o nadchodzącej 
Nocy Kościołów i imprezie z tym zwią-
zanej (w ubiegłym roku ks. Proboszcz 
obawiał się o frekwencję, a było... nawet 
ciasno), a także o tym, że po odpustowej 
Mszy św. w uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, parafianie wraz z je-
zuitami spożyli 150 porcji pierogów. 
Z najbliższych wydarzeń ks. Maciaszek 
wspomniał też Mszę św. za byłych in-
ternowanych, Mszę św. w 35-lecie Soli-
darności i wizytę gości z Dortmundu na 
początku września.

Spośród członków Rady padł apel 
o liczniejsze włączenie się w Msze św. 
w III poniedziałki miesiąca, specjalnie 
określone jako „wspólnotowe”. Na ko-
niec, szefowa kawiarenki parafialnej za-
apelowała o zintensyfikowanie wysiłków 
dla poprawienia sytuacji finansowej tego 
dzieł. A zatem zapraszamy co niedziela 
na ciasto!           bs

Z obrad Rady Parafialnej

Mały wielki czyn
Wydarzyło się to latem na jednej 

z nadbałtyckich plaż. Wypoczynku let-
niego zażywała sześcioosobowa rodzina 
– tata, mama i czworo dzieci. Gdy naj-
starszy z chłopców kąpał się w morzu, 

znalazł się w zasięgu tzw. prądu strugo-
wego, który zaczął wyciągać go w kie-
runku pełnego morza. 

Plaża była strzeżona i nie wiadomo, 
dlaczego ratownicy nie zareagowali. 
Zauważyli to natomiast rodzice i oj-
ciec ruszył na ratunek synowi. Dotarł 
wprawdzie do niego, ale wtedy okazało 
się, że umiejętności pływackie taty nie są 
dość dobre, aby poradzić sobie z prądem 
wody i jednocześnie holowaniem chłop-
ca. Zanosiło się na to, że obaj utoną na 
oczach matki i młodszych dzieci.

Na szczęście całą sytuację zauważyli 
dwaj młodzi ludzie, którzy bez wahania 
wskoczyli do morza na ratunek. Pływali 
doskonale, więc pomimo oporu wody 
sprowadzili niedoszłych topielców na 
brzeg. 

A po całej akcji ratunkowej wysłuchali 
wprawdzie gorących podziękowań, ale 
też szybko zniknęli. Może uważali, że 
nie dokonali niczego nadzwyczajnego. 
Ale czy jest coś większego od uratowania 
komuś życia z narażeniem własnego?

R. S.
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A przyjacielskie więzy między naszy-
mi parafianami i dortmundczykami 
niewątpliwie istnieją i mają się całkiem 
dobrze. Można się było o tym przekonać 
choć przez chwilę obserwując wspólne 
działania podczas wizyty. 

Zaczęło się od, jak na Niemców przy-
stało, wcześniej zapowiedzianego punk-
tualnego przybycia (po 9 godzinach 
jazdy): uściski, promienne uśmiechy 
i wspólne zdjęcie; zaraz potem rozlo-
kowanie w gościnnych rodzinnych do-
mach parafian (i nie tylko). Kolejnego 
dnia, pierwsze wspólne wyjście - do 
Narodowego Forum Muzyki - okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Nasi goście 
byli zachwyceni, bo w ich wspólnocie 
muzyka i śpiew mają ogromne znacze-
nie (śpiewali niemal przy każdej okazji 
- i to nieźle, bo na głosy). Dalszy punkt 
programu, to Ostrów Tumski: chwila 
zadumy przy pomnikach „papieża po-
koju” Jana XXIII i kardynała Bolesła-
wa Kominka, prekursora pojednania 
polsko-niemieckiego oraz modlitwa 
w formie... śpiewu, przejście ulicą Kate-
dralną, wspólna kawa/herbata w kafejce 
przy Papieskim Wydziale Teologicznym, 
wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym 
i chwila na kontemplację arcydzieła 
światowej klasy, obrazu Lucasa Crana-
cha - „Madonna pod jodłami”. Jeszcze 
tylko symboliczne złożenie przez sym-
boliczną delegację wiązanek kwiatów 
w polsko-niemieckich barwach przy 
grobach kardynałów Kominka i Bertra-
ma (za jego czasów powstała nasza para-
fia) i... trzeba się było spieszyć, bo stygł 
zamówiony w Hostelu „Silesius” obiad 
(przed którym wszyscy się pomodlili - 
oczywiście śpiewająco). W określonym 
jako wolny czasie, nasi goście rozjechali 

się po Wrocławiu, chodzili różnymi szla-
kami i jak później relacjonowali - dziwi-
li się, jak bardzo miasto zmieniło się od 
ich ostatniego pobytu kilka lat wcześ-
niej. Wieczorne spotkanie seminaryjne, 
podczas którego zastanawialiśmy się, co 
papież Franciszek zmieniłby w naszych 
parafiach, dało wszystkim jego uczest-
nikom sporo materiału do przemyślenia 
(ale o tym postaramy się napisać w ko-
lejnym numerze GP), a przede wszyst-
kim pozwoliło skonstatować, że my, 
Polacy, powinniśmy z wielką uwagą 
patrzeć, jak na wyzwania współczesne-
go świata odpowiadają nasi przyjaciele 
z Dortmundu, którzy sami zaznaczają, 
że na tym etapie rozwoju, na którym 
my jesteśmy dzisiaj, oni byli kilka lat 
temu. I że nie jest najważniejszym od-
notowywanie faktów często niespra-
wiedliwej krytyki pod naszym, chrześ-
cijan adresem, i prób wywłaszczania nas 
z dziedzin, które dotąd uznawaliśmy za 
niezagrożone jakąkolwiek innością, ale 
istotne jest, byśmy jako wspólnota para-
fialna, byli misyjni i byśmy odnajdywali 
formy sprawdzania się na co dzień jako 
chrześcijanie - w różnorodnym, plurali-
stycznym społeczeństwie.

Niedziela zaczęła się Eucharystią, z na-
przemian czytanymi lekcjami, homilią 
ks. Ludgera Hojenskiego (tekst zamiesz-
czamy poniżej), wspólnie przygotowaną 
modlitwą wiernych i oprawą muzyczną 
chóru parafialnego. Po niej wszyscy go-
ście na chwilę poszli do Izby Pamięci So-
lidarności, a później do parafialnej ka-
wiarenki, gdzie zrobiło się tak tłoczno, 
że obchodzący też tego dnia jubileusz 
65-lecia małżeństwa nasi parafialni (i nie 
tylko) prekursorzy polsko-niemieckiego 
pojednania, pp. Wanda i Kazimierz 

Czaplińscy z rodziną, musieli znaleźć 
spokojniejsze miejsce w pobliskiej salce 
ministranckiej. Naszym dortmundzkim 
przyjaciołom miło się wspominało daw-
ne czasy, ale dalsze punkty programu 
czekały...

Nie mogło obyć się bez wspólnego 
zdjęcia przed posadzonym 9 lat temu 
w parafialnym ogrodzie „partnerskim 
drzewkiem”, jaworem, i z groźnie wy-
glądającym niebem nad głowami (tego 
dnia nagle się ochłodziło) Polacy i Niem-
cy, jako wspólnota, wyszli na spacer do 
Parku Grabiszyńskiego, pod Pomnik 
Wspólnej Pamięci, żeby oddać hołd by-
łym wrocławianom, z których dorobku 
dotąd korzystamy. Lekko zmoczeni, do-
tarli wszyscy z powrotem do kościoła, 
skąd za chwilę wyruszyli na zamówiony 
obiad.

Wieczorne spotkanie zaczęło się du-
chową ucztą: wspólnym koncertem chó-
ru „Vox Clemens” i naszego organisty 
p. Andrzeja Garbarka. Jak się okazało 
muzyką w naszej parafii też można się 
pochwalić, a wspominkowe spotkanie 
w parafialnej kawiarence, podsumo-
wujące na gruncie towarzyskim wizytę 
naszych gości będzie długo przez jego 
uczestników wspominane. Zwłaszcza 
krakowiak, na którego ponowne wyko-
nanie hoże tancerki zdecydowały się po 
ponad 20 latach od artystycznego de-
biutu. A było też kulinarną i kulturalną 
kontynuacją uczty, bo jak się okazało 
nasze parafianki na wcześniejszy apel 
napiekły mnóstwo ciast, a o. Jacek Ma-
ciaszek, nasz proboszcz, nie chcąc być 
gorszym od proboszcza Hojenskiego, 
wykazał się wielkim talentem w zagrze-
waniu do śpiewu („Szła dzieweczka do 
laseczka...”)...

Partnerstwo się kończy,  
przyjaźń pozostaje

Od 4 do 7 września gościliśmy u nas 13-osobową delegację z partnerskiej parafii Świętych Ewaldów 
z Dortmundu. Po 34 latach owocnej współpracy, podczas której my, w niedostatkach późnego okre-
su komunistycznego czerpaliśmy z pomocy materialnej zorganizowanej przez naszych niemieckich 
przyjaciół, a oni z radością patrzyli na nasze przeżywanie wiary, ubogacając się naszą gościnnością 
i umiejętnością zawierzenia Bogu codzienności, przyszedł czas na zakończenie formuły partnerstwa. 
Ale, jak zaznaczył przewodzący delegacji ks. Ludger Hojenski, przyjaźń, która po nim pozostaje - 
ma prawo i powinna wzrastać.

Goście z NIemiec

Bogdan Szyszko
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Nasi goście z Dortmundu, wyjeżdżając 
w poniedziałek rano sprawiali wrażenie 
zadowolonych; zapewne nie tylko z po-
wodu atrakcji im zaserwowanych, ale 
też dlatego, że pomimo zmieniającego 
się świata, nowych problemów do roz-
wiązania, z którymi i oni, i my musimy 
się zmierzyć, zobaczyli, że dawne więzy 
nie uległy zerwaniu, że w Polakach, ich 
przyjaciołach i znajomych, jest na tyle 
dużo otwartości i życzliwości, iż patrząc 
jeden na drugiego możemy wciąż od 
siebie nawzajem czerpać. Jak działo się 
ponad 34 lata i, miejmy nadzieję, wciąż 
będzie się działo. Tylko inaczej. Jak?

Bogdan Szyszko
***

Homilia ks. Ludgera Hojenskiego, 
proboszcza parafii Świętych Ewaldów 
w Dortmundzie, podczas Mszy św. 
w parafii św. Klemensa Dworzaka we 
Wrocławiu dn. 6.09.2015 r. (tłumacze-
nie - o. Janusz Śliwa SJ).

Drodzy siostry i bracia, w tę niedzie-
lę jesteśmy, z przyjemnością, jako mała 
grupa z partnerskiej parafii Świętych 
Ewaldów w Dortmundzie Aplerbeck, 
u Was i wśród Was!

Przez ostatnie dwa dni naszego spot-
kania spoglądaliśmy wstecz na nasze 
partnerstwo, które istnieje już od ponad 
30 lat. Wiele rzeczy w tym czasie doj-
rzało – dużo się od siebie nauczyliśmy 
– odbyła się niezliczona ilość spotkań. 

Dzięki Bogu, warunki życia w Polsce 
i Niemczech są dzisiaj inne niż na po-
czątku. Żyjemy w dwóch krajach, gdzie 
panuje pokój. Stan wojenny w Polsce na-
leży do przeszłości, podobnie jak podzie-
lone Niemcy. Żyjemy w Europie, która 
bardzo się zjednoczyła i która w związku 
ze sprawą uchodźców z całego świata 
stoi przed całkiem nowymi wyzwania-
mi. Ponad 30 lat żyliśmy naszym part-
nerstwem. Co to jest partnerstwo?

Partnerzy żyją i idą ręka w rękę. Proszę 
Was wszystkich teraz, żebyście zrobili coś 
być może nietypowego. Podajcie sobie na 
chwilę ręce na prawo i lewo…. Popatrzcie 
teraz, jak podajecie swoje ręce. Niektórzy 
być może tak: dłonią do dołu – biorąc … 
Niektórzy dłonią do góry – dając. Part-
nerstwo żyje z brania i dawania… Idea-
łem są nasze ręce złączone w ten sposób: 
jedna dłoń skierowana do góry – druga 
w dół… Być może były czasy, gdzie wię-
cej trzeba było dawać niż można było 

brać. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, 
jak Jezus „potraktował” głuchoniemego 
(w niemieckim słowie „potraktował” – „be-
hand-elt” jest wyraz „ręka” – w polskim nie 
ma takiego odpowiednika - przyp. tłum.): 
Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego 
i prosili Go, żeby położył na niego rękę 
(w niemieckim: żeby go dotknął - przyp. 
tłum.). On wziął go na bok osobno od 
tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka, a spojrzawszy w nie-
bo, westchnął i rzekł do niego: „Effat-
ha”, to znaczy: „Otwórz się”. Jezus jest 
ostrożny i delikatny – Jego spojrzenie 
jest skierowane w kierunku nieba. W ten 
sposób dokonuje otwarcia i uzdrowienia. 
W spotkaniach partnerstwa dokonuje się 
nieskończenie wiele otwarcia i uzdrowie-
nia. Wszyscy, którzy to przeżyli, tworzy-
li i sprawili - są bardzo za to wdzięczni. 
Wielu się postarzało – nie mają już tyle 
sił, co kiedyś – ale wdzięczność jest tym 
większa. Jesteśmy tutaj dziś razem, żeby 
powiedzieć: partnerstwo dobiegło końca 
– ma prawo się skończyć. Już nie chodzi 
więcej o pomoc i wsparcie, o dawanie 
i branie. Ale gdy partnerstwo dobiegło 
końca, nie wszystko się kończy. Przyjaźń 
pozostaje – tak: ona ma prawo i powin-
na wzrastać. Dlatego więc nadal jesteście 
zaproszeni do przyjazdu do parafii Świę-
tych Ewaldów w Dortmundzie – Apler-
beck. Tam żyją Wasi przyjaciele w Niem-
czech. My do nich należymy! Żeby dać 
wyraz tej przyjaźni – chcielibyśmy pa-
rafii, Wam wszystkim, sprawić prezent. 
To jest mały znak – to jest drogowskaz. 
On oznacza drogę, którą już przeszliśmy 
i z całą pewnością drogę, którą w przyja-
cielskiej więzi dalej chcemy iść i pójdzie-
my: to jest ten labirynt na szkle. 

W środku stoi krzyż: on pokazuje: 
Jezus Chrystus idzie z nami w drodze! 
Niech Bóg Was wszystkich błogosławi!

Niech On błogosławi Was za partner-
stwo i przyjaźń! Niech Bóg błogosławi 
ludzi z parafii św. Klemensa Dworzaka 
we Wrocławiu i parafii Świętych Ewal-
dów w Dortmundzie-Aplerbeck! Amen!

***
Podziękowania z Dortmundu

(tłum. o. Janusz Śliwa)

Drogi Januszu, w poniedziałek dotar-
liśmy dobrze do Dortmundu. Z przy-
jemnością wracam myślą do dni naszego 
spotkania i dziękuję Wam Wszystkim za 
Waszą gościnność i dobrą organizację. 
Przekaż proszę te pozdrowienia Twoim 
współbraciom, szczególnie proboszczo-
wi Jackowi i całej parafii. Państwo Hec-
kt przyjadą do Was w połowie września 
– dam im dla Was CD z moimi zdję-
ciami. Tobie szczególne podziękowania 
– do zobaczenia!

Serdeczne pozdrowienia
Ludger [Hojenski]

Sankt Ewaldi Dortmund

* * *
Drogi Ojcze Januszu, szczęśliwie wró-

ciliśmy do Dortmundu. Wszyscy wracali 
do domu pełni dobrych wrażeń i z wiel-
ką wdzięcznością za serdeczną gościn-
ność. Pomimo długiej przerwy w part-
nerstwie (ostatnie spotkanie odbyło się 
w 2009 roku – do 2006 spotkania do-
rosłych i młodzieży z parafii Klemensa 
i Ewaldów odbywały się co roku), przy-
było dużo starych przyjaciół, co nas bar-
dzo poruszyło. Szczególnie ucieszyła nas 
obecność wielu młodych ludzi, którzy 
uczestniczyli we wcześniejszych spotka-
niach młodzieży, a dzisiaj są młodymi 
matkami i ojcami rodzin. Rzeczywiście, 
potrafiliście Waszych gości zachwycić. 
Ludzkie więzi, które powstały w czasie 
wcześniejszych spotkań były ciągle przy 
każdej okazji odczuwalne. Będą także 
nadal trwały po tym weekendzie. 

Prosimy o przekazanie podziękowa-
nia Ojcu Jackowi. Nabraliśmy do niego 
wielkiego szacunku. 

Ojcu chcemy wyrazić nasze szczególne 
podziękowanie za tłumaczenie, wiemy 
bowiem, jak ważny jest język przy takich 
spotkaniach. Niestety, nie udało nam się 
przez te wszystkie lata nauczyć języka 
polskiego tak, żeby móc rozmawiać. 

Dziękując raz jeszcze pozdrawiamy 
Ojca i Ojca Jacka bardzo serdecznie

Auwi i Maria Heckt

Fo
t. 

Bo
gd

an
 S

zy
sz

ko

Głos Pocieszenia

21



Wrzesień, oprócz obfitości warzyw 
i owoców kuszących nas przepięknymi 
kolorami i obiecującymi niepowtarzal-
nie smakowite doznania kulinarne, tak-
że przynosi nam w darze nowe książki 
z wydawnictwa WAM.

Wybrałam do tego numeru Głosu 
dwie pozycje, bardzo różne, ale warte 
przeczytania.

John L. Allen Jr.
GLOBALNA WOJ-
NA Z CHRZEŚCIJA-
NAMI
Wstrząsający obraz 
współczesnych prześla-
dowań

Jakże często narzekamy na ciężkie cza-
sy w jakich żyjemy, na prześladowanie 
wierzących za ich poglądy – nie wiemy 
jednak, jak komfortowe są to warunki. 
Jednocześnie nie chcemy wiedzieć, co 
tak naprawdę dzieje się na całym świe-
cie. Zburzyłoby to nasz spokój i zmusiło 
do jakiegoś działania. 

Trwa nieustanna walka polityczno
-ekonomiczna, wiele konfliktów do-
tyka także chrześcijan. Ewangelicka 
grupa monitorująca prześladowania 
chrześcijan ocenia, że około 100 milio-
nów wierzących w Chrystusa jest w tej 
chwili gdzieś na świecie przesłuchiwa-
nych, aresztowanych, prześladowanych, 
a nawet zabijanych ze względu na swe 
przekonania religijne. Nawet ostroż-
ne szacunki wskazują, że każdego dnia 
z powodu nienawiści religijnej ginie co-
najmniej 20 chrześcijan.

Ta książka chce zwrócić uwagę na cier-
pienie niewinnych ludzi prześladowa-
nych nie tylko przez tzw. Państwo Islam-
skie w Syrii i Iraku. Od Indii po Meksyk, 
od Nigerii po Białoruś chrześcijanie pa-
dają ofiarą represji władz państwowych, 
partyzantów, bojówek, narkotykowych 
bossów i organizacji przestępczych.

Przerażająca, ale zmuszająca do reflek-
sji lektura – obowiązkowa.

Dariusz Kowalczyk SJ, 
Tomasz Rowiński
CZY JEZUS MÓGŁ 
SIĘ PRZEZIĘBIĆ?
Rozmowy o człowie-
czeństwie Boga

Jezus jest Bogiem, 
ale był także jedno-

cześnie Człowiekiem. Często o tym za-
pominamy, Jego wymiar ludzki umyka 
naszemu pojmowaniu, może nawet my-
ślimy, że nie wypada o ludzkiej, a więc 
„zwyczajnej” stronie Chrystusa rozma-
wiać. Stał się dla nas kimś trochę nie-
rzeczywistym, odstającym od naszego 
życia, pełnego problemów, nienajpięk-
niejszych czynów, przyziemnego.

Jednak istnieje w nas potrzeba „do-
tknięcia” Boga. Świadomość tego, że był 
człowiekiem takim jak my (choć bez-
grzesznym), sprawia niejednokrotnie, 
że łatwiej nam znieść uciążliwości życia 
i łatwiej też komunikować się z Bogiem, 
który dobrze nas rozumie, bo sam do-
świadczył człowieczego życia.

Tomasz Rowiński rozmawia z ojcem 
Dariuszem Kowalczykiem o tej ludzkiej 
naturze Jezusa. W jego pytaniach za-
pewne wielu z nas odnajdzie swoje, nie-
zadawane nikomu, bo może uznajecie je 
za zbyt błahe, może nawet bluźniercze. 
Ale one są w naszych myślach i mamy 
okazję na łamach tej książki uzyskać na 
nie odpowiedź.

Barbara Ćwik

Podziękowanie
 Serdeczne: Bóg zapłać! wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do ugoszczenia naszych przyja-
ciół z Dortmundu: przede wszystkim 
p. Bogumile Suchar, będącej od lat 
motorem i dobrym duchem w pod-
trzymywaniu międzyludzkich i mię-
dzyparafialnych kontaktów z parafią 
Świętych Ewaldów w Dortmundzie; 
podziękowania dla p. Bogdana Szysz-
ko, który koordynował wszelkie po-
czynania związane z wizytą oraz dla 
p. Bogdana Mazgisa, zawsze gotowego 
wykonać każde zadanie i wciąż myślą-
cego, co można zrobić lepiej. Słowa 
podzięki dla uczestniczących w zbiór-
ce na pokrycie kosztów związanych 
z przyjazdem Gości - zarówno dla zbie-
rających, jak i ofiarodawców (zebrano 
2465 zł; na obiady, napoje i owoce do 
kawiarenki, kwiaty, bilety, poczęstunek 
w kawiarni - wydano 2027 zł; resztę, 
tj. 438 zł przekazano do naszej para-
fialnej kawiarenki na szkolne wypraw-
ki dla dzieci). Wielkie podziękowania 
dla współbraci-jezuitów za cierpliwość 
i o. Januszowi Śliwie - niezmordowa-
nemu tłumaczowi - za towarzyszenie 
naszym Gościom; dla rodzin goszczą-
cych parafian z Dortmundu w swo-
ich domach, dla osób towarzyszących 
podczas wspólnych wyjść i przygo-
towujących atrakcje: chórowi, prof. 
Piotrowi Łykowskiemu, p. Andrzejowi 
Garbarkowi, p. Agnieszce Ostapowicz; 
dla uczestników seminaryjnego spot-
kania - za odwagę w przekazywaniu 
swoich uwag. Wyrazy wdzięczności 
dla Aleksandry i Ryszarda Milewiczów 
za przygotowanie wystawki o historii 
naszej parafii; dla tych, którzy upiekli 
ciasta do kawiarenki oraz dla jej obsłu-
gi - tej porannej z neokatechumenatu 
i tej doraźnej - podczas wieczornego 
spotkania. Wielkie podziękowania 
dla tych wszystkich, których z powo-
du ogromu dobroci i życzliwości, jaka 
naszych Gości spotkała, być może tu 
przeoczono, a którzy mają swój udział 
w ich godnym przyjęciu, a jaki - jeden 
Pan Bóg wie. Bóg zapłać!

ks. Jacek Maciaszek, proboszcz

Przyjdź do Czterdziestek
Rozpoczęliśmy kolejny sezon spot-

kań Duszpasterstwa Czterdziestolat-
ków (na razie, bo czas zmienić nazwę 
i trwa konkurs na propozycję nowej). 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcie-
liby do nas dołączyć, na spotkanie 
w piątek 25.09.15 o godz. 19.00 w ka-
wiarence parafialnej. W każdy dru-
gi piątek miesiąca spotykamy się na 
wspólnej Mszy św., a w każdy czwarty 
piątek miesiąca mamy spotkanie po-
święcone formacji duchowej. W tym 
roku będziemy rozważać Dekalog.
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Atmosfera była niemalże jak przed 35 
laty: wchodzących do świątyni witały 
rozwieszone (przez „nieznanych spraw-
ców” oczywiście) na płotach i ruszto-
waniach transparenty, przed kościołem 
rozprowadzano książki historyczne, 
zbierano podpisy... W kościele - kilka-
naście pocztów sztandarowych organi-
zacji związkowych, harcerze z ZHR, 
kombatanci, władze związkowe, miej-
skie i państwowe, duszpasterze-legendy 
i sporo osób z Wrocławia (i nie tylko) 
dziękowało Panu Bogu przed obrazem 
Matki Bożej Robotników (bo tak kie-
dyś mówiono o „naszej” MB Pociesze-
nia) za wolność i wspólnie modliło się 
o solidarność - z ciężko pracującymi, 
niepewnymi następnego dnia i o umie-
jętność korzystania z owoców tego, co 
już zostało wywalczone. Rangę wy-
darzenia podkreślała obecność wroc-
ławskiego arcypasterza, ks. abp. Józefa 
Kupnego, który w charakterystycznym 
dla siebie stylu, bez odniesień do poli-
tyki, ale bardzo konkretnie, nawiązał 
w homilii do wydarzeń historycznych, 
ale też przypomniał, czym w myśl na-
uki Kościoła jest solidarność 

Druga część uroczystości (a właściwie 
trzecia, bo pierwszą było wcześniejsze, 
przed Mszą św., złożenie przez przedsta-
wicieli władz związkowych kwiatów na 
grobach śp.śp. Kazimierza Michalczyka 
i Piotra Bednarza na Cmentarzu Grabi-
szyńskim) odbyła się przed pamiątkową 
tablicą obok byłej zajezdni autobuso-
wej nr VII. Tam po okolicznościowych 
przemowach połączyło wszystkich zło-
żenie kwiatów upamiętniających tych 
wszystkich, którzy walczyli przed laty 
(i wciąż walczą) o wolność i między-
ludzką solidarność.

(Obszerne streszczenie homilii Księdza Metro-
polity można znaleźć na portalu wiara.pl - http://
info.wiara.pl/doc/2674863.Abp-Kupny-Podmio-
tem-pracy-zawsze-czlowiek).

35. rocznica powstania Solidarności

Solidarność - walka o człowieka
Bogdan Szyszko

Rocznica powstania Solidarności to, jak co roku, w naszym kościele okazja do spotkania tych wszyst-
kich, którzy o Solidarność, rozumianą jako wyraz wolnej Polski, jako „nie walka z człowiekiem, ale 
o człowieka” (ks. abp Józef Kupny) przed laty walczyli. 
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• PARAFIALNA AKADEMIA ROZMAITOŚCI • 

• z JezuicKieGO POdwÓrKa • z JezuicKieGO POdwÓrKa •
Litewskie Kowno będzie miało nowe-

go metropolitę. Ojciec Święty przyjął 
rezygnację złożoną ze względu na wiek 
przez pełniącego do tej pory tę funkcję 
76-letniego abp. Sigitasa Tamkevičiusa 
SJ. Na jego miejsce Papież mianował in-
nego jezuitę, 54-letniego bp. Lionginasa 
Virbalasa SJ. Od niespełna dwóch lat był 
on ordynariuszem diecezji poniewieskiej, 
a wcześniej m.in. rektorem Papieskiego 
Kolegium „Russicum” w Rzymie.

* * *
Premierowy pokaz filmu „Niezłom-

ny Patron Polski” odbył się 18 czerwca 

w Krakowie. Andrzej Bobola objawia się 
po to, aby zachęcić ludzi do większego 
zaangażowania w sprawy Polski. A tym, 

w co możemy się wszyscy zaangażować, 
jest modlitwa – powiedział przy tej oka-
zji kustosz sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli w Strachocinie ks. Józef Niżnik. 
Premiera filmu odbyła się w sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
-Łagiewnikach. Na widowni zasiedli m.
in. biskup tarnowski Andrzej Jeż i ro-
dzice prezydenta elekta Andrzeja Dudy, 
którego patronem jest męczennik. Pro-
ducentem filmu jest wydawnictwo La 
Salette Księży Misjonarzy Saletynów.

* * *
Dnia 4 lipca br. o. Generał Adolfo Ni-

colas SJ mianował o. Tomasza Kota SJ, 
obecnego Przełożonego Prowincji Wiel-
kopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa 
Jezusowego, Konsultorem Generalnym 
oraz Asystentem Regionalnym dla Eu-
ropy Centralnej i Wschodniej (ECO). 
Swoje nowe obowiązki w Kurii Gene-
ralnej w Rzymie o. Tomasz Kot obejmie 
dnia 1 października 2015 roku.

* * *
Prezydent Andrzej Duda 22 sierpnia, 

w przeddzień swej pierwszej podróży 
zagranicznej do Estonii, uczestniczył we 
Mszy św. w sanktuarium św. Andrzeja 
Boboli, prowadzonym przez ojców jezu-
itów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 
Prezydent uczestniczył najpierw prywat-
nie w Eucharystii, a po jej zakończeniu 
udał się na dłuższą osobistą modlitwę do 
krypty, gdzie znajduje się sarkofag z za-
chowanym ciałem św. Andrzeja Boboli.

* * *
O. Generał Adolfo Nicolas SJ miano-

wał o. Tomasza Ortmanna SJ, obecnego 
rektora Kolegium Jezuitów w Warsza-
wie, nowym Przełożonym Prowincji 
Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów. 
Poinformował o tym dnia 24 sierpnia 
br. obecny prowincjał o. Tomasz Kot SJ 

w specjalnym liście do współbraci. 
Zmiana na urzędzie Prowincjała nastąpi 
dnia 17 września br., we wspomnienie 
św. Roberta Bellarmina.

 Z różnych źródeł pozbierał
ks. Jan Ożóg SJ

Młodo i atrakcyjnie

W czwartek, 25 czerwca w Izbie Pa-
mięci Solidarności odbył się wykład 
mgr. Piotra Szukiela z Uniwersytetu 
Wrocławskiego z udziałem p. Pawła 
Beygi, doktoranta teologii dogmatycz-
nej Papieskiego Wydziału Teologiczne-
go, na temat: „Po co Kościołowi chorał 
gregoriański”. 

W czasie prelekcji słuchacze dowie-
dzieli się od młodych prelegentów, 
czym jest chorał gregoriański - trady-
cyjny, jednogłosowy śpiew liturgiczny 
Kościoła łacińskiego; skąd pochodzi 
jego nazwa - od papieża Grzegorza 
Wielkiego, który wg tradycji ujednolicił 
i spisał charakterystyczne jego melodie; 

dlaczego mówi się śpiew, a nie muzy-
ka gregoriańska - bo termin „muzyka” 
uznano za pogański; kim byli wyko-
nawcy u jego początków - członkowie 
scholi, młodzi chłopcy pochodzący ze 

slumsów Rzymu; co wyróżniało kan-
torów, nazywanych też biskupami chó-
rów; jak wyglądała praktyka śpiewacza 
w średniowieczu i kto to był klecha - 
pierwotnie sługa kościelny, nauczyciel, 
organista, kantor, zazwyczaj niedoszły 
ksiądz, który z różnych przyczyn nie 
zdobył święceń, ale znał trochę łaciny, 
przydatnej w pracy w parafii. Wykład 
aż kipiał od wiadomości i to podanych 
w dowcipnej, przystępnej formie. I niech 
żałują ci, których zwiódł z pozoru mało 
atrakcyjny jego temat. Bo, jak praktyka 
pokazuje, czasami prelegenci podczas 
wystąpień w ramach PAR-u wygrywają 
ukazywaną treścią z niejedną powieś-
cią, nawet sensacyjną!
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Sprostowanie
Dziękujemy Czytelnikowi, który 

zwrócił nam uwagę na oczywistą po-
myłkę w rubryce Pogrzeby; śp. Józef 
Wujec urodził się 29.02.1948 r., a nie 
jak podaliśmy 1949 r. Przepraszamy.

Redakcja
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Jak za dawnych czasów
Wizyta (19 czerwca) w naszej parafii, 

w ramach Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa Chrześcijańskiego czyli tzw. Nocy 
Kościołów, muzycznej grupy „Witam” 
z Białorusi oraz przedstawicieli nie-
uznawanego w tym kraju przez władze 
Związku Polaków na Białorusi jako żywo 
przypominała dawne tygodnie kultury 
chrześcijańskiej. Była dobra oferta kul-
turalna – piękny śpiew na wieczornej 
Mszy św. i na krótkim koncercie po niej, 
ciekawe spotkanie ze świadkami – ludź-
mi uczestniczącymi w podtrzymywaniu 

polskości i niezależnej myśli w kraju 
z autorytarną władzą, prowadzone przez 
pp. Ilonę i Eugeniusza Gosiewskich ze 
Stowarzyszenia Odra-Niemen w salce 
parafialnej; i w końcu wspólna biesiada, 
w luźniejszej atmosferze, ale może nawet 
z mocniejszymi wrażeniami z osobistych 

rozmów. I świadomość po spotkaniu, że 
niedaleko nas żyją ludzie, którzy z pogo-
dą ducha i godną podziwu wytrwałością 
pokonują różnorakie szykany władz i jak 
my kiedyś, bez broni, walczą o godność 
i prawdę. To nasz ród; co my jesteśmy 
w stanie dla niego (dla nich) zrobić? 
Zapytajmy w stowarzyszeniu Odra-Nie-
men, które zorganizowało spotkanie.

Wakacyjni pomocnicy
W tym roku podczas wakacji naszym 

duszpasterzom pomagali o. Robert Woj-
nowski SJ, o. Artur Demkowicz SJ, 

a także nowy parafialny nabytek - ks. 
Krzysztof Faltus SJ, zastępujący w sierp-
niu w zakrystii, odpoczywającego na ur-
lopie br. Piotra Wójciaka SJ. Serdeczne: 
Bóg zapłać!

1 września
1 września to rocznica wybuchu 

II wojny światowej i tradycyjnie u nas 
data rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego. W Dniu Weterana (ten dzień 
od 1997 jest - ustanowionym przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej świę-
tem, podczas którego Polacy oddają 
hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają 
wszystkich tych, którzy walcząc o Pol-
skę zginęli na polach bitew) na Cmen-
tarzu Żołnierzy Polskich na Wzgórzu 
Grabiszyńskim odbył się uroczysty 
apel poległych. Owszem uroczystość 
podniosła, niestety, jedynie z udziałem 
oficjalnych delegacji, pocztów sztanda-
rowych (również szkolnych), wojska, 
policji - prawie bez obecności „cywili”, 
choćby młodego pokolenia. Jedynie 
harcerze jak zwykle byli na posterunku. 
Cóż, rok szkolny dopiero się zaczął... 
Ale dla wielu zaczął się z Panem Bogiem, 
bo na Mszy św. dla uczniów SP 82 i 109 

inaugurującej kolejny rok nauczania 
dolny kościół był prawie pełny. 

O. Andrzej Pełka apelował o ciszę, 
ale... czy można nie zamienić choć paru 
słów i uśmiechów z tak długo niewidzia-
nymi przyjaciółmi?!

90-lecie parafii
Lata lecą, rocznice mijają, a my, za-

nurzeni w codzienności, o historii nie 
myślimy już tak często jak kiedyś. Żeby 
naszym parafianom odświeżyć pamięć, 
a niektórym może uświadomić rzeczy 
naprawdę ważne, czyli skąd mają to, 
w czym na co dzień trwają, p. Aleksandra 
Milewicz z bratem Ryszardem przygoto-
wali w Izbie Pamięci Solidarności nie-

wielką wystawę związaną z faktem mija-
jącej w tym roku 90. rocznicy powstania 
naszej parafii jako odrębnej placówki 
duszpasterskiej, a także 70. rocznicy ob-
jęcia jej po II wojnie światowej przez oo. 
jezuitów. Wystawę tę można potrakto-
wać jako zwiastun przygotowywanej do 
wydania historii początków parafii św. 
Klemensa Dworzaka w formie książko-
wej. Miejmy nadzieję, że wkrótce każdy 
z nas będzie miał możliwość dowiedze-
nia się czegoś więcej o tym, gdzie odby-
wały się pierwsze Msze św. w 1925 roku, 
ilu wtedy było parafian i co się z nimi po 
wojnie działo. Wielu z nas w przygoto-
wywanej publikacji znajdzie też zapewne 
siebie, swoich bliskich i ślad ich udziału 
w życiu parafialnym, ponieważ ma od-
nosić się też trochę do współczesności. 
A na razie serdecznie zapraszamy na wy-
stawę.          
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„Głos Pocieszenia” – pismo parafii św. Klemensa Marii Dworzaka
 e-mail: glospocieszenia@tlen.pl, tel. kontaktowy: 601 892 763

Chrzty po 7-06-2015
Antoni Krzysztof Borowski; Gabriela Anna Wisiecka; Samuel Przemysław Wisiecki; Filip Jakub Zyzański; Marcel Namysłowski; Wojciech 

Namysłowski; Nadia Maria Stramska; Pola Kruczek; Karina Janko; Wojciech Ryszard Królak; Aleksandra Podgórska; Dominik Rafał 
Wysocki; Jan Białoruski; Maja Gabryelczyk; Maciej Krzyżanowski; Marcel Włodarczyk; Mikołaj Paweł Skałecki; Tymon Mreńca; Gaweł 
Jerzy Terlikowski; Aleksander Bartłomiej Świtalski; Liliana Grochocka; Natasza Aleksandra Kasprzyk; Stefan Tadeusz Wyraz; Aleksandra 

Lasek; Kornelia Emilia Zalewska; Aurelia Wojciechowska; Jarosław Gurbisz; Renal El-Moussa; Samya El-Moussa; Pola Stanisława Lesicka; 
Bartosz Antoni Lach; Janina Gołąbek; Emilia Maria Kos; Maja Ewa Ślązak; Gabriela Biniak; Aleksandra Chłądzyńska

Śluby
Ewelina Herna – Łukasz Krystian Koziarewicz (27-06-2015); Maja Helena Mazur – Michał Jerzy Podgórski (27-06-2015);

Kamila Paszek – Waldemar Piotr Maciejewski (22-08-2015); Justyna Olimpia Kordylewska – Michał Kamiński (22-08-2015);
Elżbieta Beata Roszczak – Radosław Walczak (5-09-2015)

Pogrzeby po10-06-2015 do 10-09-2015
Hanna Mirosława Moksa (*28-09-1942+12-06-2015) l. 73; Bronisława Jadwiga Orłowska (*1-09-1924+12-06-2015) l. 91; 

Alojzy Jan Kwaśniak (*28-03-1926+14-06-2015) l. 89; Ludmiła Szyszko (*5-02-1939+13-06-2015) l. 76; 
Józef Pilichowski (*25-02-1928+16-06-2015) l. 87; Janina Lewicka (*25-12-1931+18-06-2015) l. 84; 
Jerzy Jastrzębski (*15-03-1933+21-06-2015) l. 82; Marian Bogacki (*15-07-1944+28-06-2015) l. 71; 

Stefania Baranowska (*12-12-1923+30-06-2015) l. 92; Agnieszka Bachorczyk (*15-12-1935+7-07-2015) l. 80; 
Irena Wiesława Szymańska(*25-08-1953+9-07-2015) l. 62; Wiktoria Kempa (*7-11-1927+13-07-2015) l. 88; 

Janina Tusińska (*20-11-1933+14-07-2015) l. 82; Kazimierz Wolanowski (*8-12-1949+16-07-2015) l. 66; 
Stefania Pawlikowska (*20-04-1931+17-07-2015) l. 84; Józefa Kasprzyszak (*14-01-1930+21-07-2015) l. 85; 

Feliks Stanisław Badowski (*17-05-1923+25-07-2015) l. 92; Lucyna Maria Kowalik (*21-12-1939+28-07-2015) l. 76; 
Stanisław Majewski (*28-07-1934+2-08-2015) l. 81; Krystyna Jadwiga Baranowska (*12-01-1925+11-08-2015) l. 90; 

Emil Wołowicz (*25-11-1934+18-08-2015) l. 81; Mieczysław Zbigniew Mosior (*25-01-1922+19-08-2015) l. 93; 
Janina Matusiak (*16-09-1931+20-08-2015) l. 84; Elwira Janina Matuszczak (*19-11-1927+20-08-2015) l. 88; 

Wiktoria Marianna Jankowska (*15-01-1932+20-08-2015) l. 83; Irena Kędzierska (*30-09-1934+31-08-2015) l. 81; 
Leon Szymeczko (*25-09-1924+2-09-2015) l. 91; Stanisław Czerniawski (*18-02-1941+6-09-2015) l. 74; 

Zbigniew Kaszyński (*4-04-1963+5-09-2015) l. 52; 
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Kancelaria parafialna: 
Czynna w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30–9.30 i 16.00–17.30, 

z wyjątkiem dni świątecznych i pierwszych piątków miesiąca.  
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Zapraszamy:
do biblioteki parafialnej czynnej w niedziele od 9.00 do 12.00. -
na spotkania biblijne w piątki po Mszy św. o godz. 18.00 (Izba  -

Pamięci Solidarności);
do kawiarenki parafialnej (niedziele 8.30-13.30); -
na cichą, prywatną, Adorację Najświętszego Sakramentu  -

w I niedziele miesiąca o godz. 15.00 (górny kościół);
na nabożeństwa w I piątek miesiąca: spowiedź święta na   -

porannych Mszach św. i po południu od godz. 16.00. Dzieci 

zapraszamy na Mszę św. do górnego kościoła na godz. 17.00, 
a młodzież - do kościoła dolnego na godz. 19.00. Godzina miło-
sierdzia - godz. 15.00 w kościele dolnym; 

na nabożeństwa parafialne: do Matki Bożej Pocieszenia – wtor- -
ki godz. 17.30; majowe (do Matki Bożej) – o 17.30; czerwcowe 
(do Najświętszego Serca Pana Jezusa) – o 17.30, różańcowe – 
w październiku o 17.30; wypominkowe – w listopadzie o 17.30; 
w Wielkim Poście: droga krzyżowa - piątki o 17.30 i gorzkie żale 
- niedziele o 17.00
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prowadzący zbiórkę środków na Dom 
Pomocy Dzieciom w Żmiącej k/Lima-
nowej. Zebrano na ten cel 4958 zł.

31 lipca, piątek
i Po Mszy św. o godz. 6.30 o. Jan Ożóg 
SJ poświęcił tzw. wodę św. Ignacego, pa-
trona matek oczekujących potomstwa. 
Została ona później wystawiona pod chó-
rem - w dużym pojemniku, ale też po raz 
pierwszy w efektownych małych bute-
leczkach - do zabrania przez wiernych.

Sierpień
9 sierpnia, niedziela

i Odczytany został apel metropolity 
wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego 
o przeznaczenie zbiórki z uroczystości 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny jako ofiary pieniężnej dla tych para-
fii, które zostały dotknięte przez lipcowe 
burze.
i Zebrana w II niedzielę miesiąca na 
prace remontowe taca przyniosła 5375 
złotych. 

11 sierpnia, wtorek
i Parafię odwiedzili krewni naszego 
wieloletniego lubianego duszpasterza 
śp. o. Tadeusza Zaporowskiego SJ. By-
li wzruszeni, że jego imieniem nazwana 
została główna ogrodowa alejka.

15 sierpnia, sobota
i W uroczystość Wniebowzięcia NMP 
był niedzielny porządek Mszy św. Pod-
czas każdego nabożeństwa święcone by-
ły kwiaty i zioła z naszych ogrodów.

26 sierpnia, środa
i Na wieczorną galę do Narodowe-
go Forum Muzyki przyszło około 1500 
osób, by uczcić 35. rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność”. Przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Kazimierz Kimso 
wręczył odznaczenia „Zawsze Solidar-
ni” oraz Medale 35-lecia. Wśród wy-
różnionych znaleźli się m.in. abp Józef 
Kupny, ks. Stanisław Pawlaczek, prof. 
Włodzimierz Suleja, minister Iwona Hi-
ckiewicz, prezydent Rafał Dutkiewicz, 

ale też nasz parafianin, znany z wielkiej 
ofiarności i pracowitości, kustosz trady-
cji narodowych i związkowych, p. Mi-
chał Haniszewski. Gratulujemy!

30 sierpnia, niedziela

i O godz. 12.00 odbyła się uroczysta 
Msza św. w intencji NSZZ „Solidar-
ność” w 35. rocznicę jej powstania. Mszy 
św. przewodniczył ks. abp Józef Kupny. 
Po Eucharystii zebrani przeszli na dal-
szą część uroczystości pod tablicę przed 
dawną zajezdnią autobusową nr VII.
i Po Mszach św. zbierane były do pu-
szek ofiary na pokrycie kosztów przyszłej 
wizyty delegacji z partnerskiej parafii 
z Dortmundu-Aplerbecku. Poczuwający 
się do partnerskich więzi parafianie byli 
bardzo hojni - zebrano 2465 zł.

Wrzesień
1 września, wtorek

i O godz. 17.00 w dolnym kościele od-
prawiona została Msza św. na rozpoczę-
cie roku szkolnego dla dzieci i nauczy-
cieli ze szkoły nr 109 i 82. Frekwencja 
była całkiem spora.
i Tego też dnia o godz. 18.00 odbyła się 
Msza św. za żywych i zmarłych byłych 
AK-owców oraz członków ich rodzin; 
wcześniej, o godz. 12.00 na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Gra-
biszyńskim zorganizowano uroczysty 
apel poległych w 76. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej (z udziałem pocztu 
sztandarowego DLP z naszej parafii).

4 września, piątek
i O godz. 19.00 w kościele dolnym 
swoją inauguracyjną Mszę św. na roz-

poczęcie roku szkolnego miała młodzież 
gimnazjalna i szkół średnich oraz przy-
gotowujący się do sakramentu bierzmo-
wania. 

4-7 września
i Od piątku do poniedziałku gościli-
śmy grupę 13 osób z partnerskiej para-
fii z Dortmundu-Aplerbecku z księdzem 
proboszczem Ludgerem Hojenskim na 
czele. 

6 września, niedziela
i Z okazji parafialnego odpustu ku 
czci Matki Bożej Pocieszenia kazania na 
mszach św. głosił o. Henryk Całka SJ.

i Jak większość Polaków i nasi parafia-
nie niezbyt chętnie wzięli udział w refe-
rendach - ogólnokrajowym i miejskim. 
Więcej szczegółów - na parafialnej stro-
nie internetowej w zakładce Aktualności.

11 września, piątek
i Po Mszy św. wieczornej, o godz. 
18.30, odbyło się pierwsze w nowym 
terminie spotkanie biblijne. 
i Po wakacyjnej przerwie wznowiło 
swoje spotkania Duszpasterstwo Czter-
dziestolatków.

13 września, niedziela
i Msza św. o godz. 12.00 w dolnym 
kościele rozpoczęła bezpośrednie roczne 
przygotowanie dzieci i ich rodziców do 
I Komunii św. 

W krótce
22 września, wtorek

i O godz. 18.30 w Izbie Pamięci Soli-
darności odbędzie się spotkanie zelato-
rów grup różańcowych i ich zastępców, 
na którym odbędą się wybory nowego 
koordynatora/koordynatorki. 

3-5 października
i Nasza parafia organizuje trzydniową 
pielgrzymkę do Warszawy i Niepokala-
nowa. Zapisy prowadzi pan Witold Her-
maszewski (tel. 697406349).       bs
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Fot. Bogdan Szyszko

Koniec partnerstwa, początek...

Wrocław - Dortmund 2015


