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Przyszło nam żyć w czasach, w któ-
rych z premedytacją oddziela się ży-
cie moralne od wiary, gdy mąciciele 
chcą odwrócić uwagę od Kościoła, 
od życia duchowego, od przykazań 
Bożych. (…) 

Punktem wyjścia 
życia chrześcijań-
skiego jest nie-
dzielna Euchary-
stia, gromadzenie 
się wokół stołu 
Pańskiego razem z 
Chrystusem, spo-
żywanie Jego Cia-
ła. Przyszłość Ko-
ścioła w Polsce 
zależy od tego, czy 
wierni wciąż będą chcieli uczestniczyć w 
Eucharystii w swojej parafii.  
Niestety, z najnowszych statystyk wynika, 
że wiara religijna jest ważna dla zaledwie 
28% badanych. Nieuczęszczających na 
Msze św. jest już niemal tyle samo, co 
praktykujących regularnie. Rodzice coraz 
rzadziej wymagają od swoich dzieci, by 
chodziły do kościoła, stawiając wobec nich 
inne obowiązki, jak nauka i dom. Posyłają 
jeszcze dzieci do pierwszej komunii, ale już 
sakrament bierzmowania jest dla wielu 
młodych momentem odchodzenia z Kościo-
ła. Niepokoją też dane dotyczące świętowa-
nia niedzieli: chociaż większość Polaków w 
niedzielę przede wszystkim odpoczywa, to 
jednak przestaje chodzić w tym dniu do ko-
ścioła. Niedziela traci sacrum, przestaje 
być dniem świętym. Dla wielu niedziela 
jest tylko ostatnim dniem weekendu. Lu-
dzie tracą potrzebę podziękowania Bogu 
w kościele na Mszy św. za cały tydzień 
pracy, za łaskę zdrowia, za dobre zdarze-
nia. Niech niedziela będzie nadal dniem 
wiary. (…) Właśnie w niedzielę człowiek 
ochrzczony w szczególny sposób odnawia 
postanowienie wierności Chrystusowi i Je-
go Ewangelii, i uświadamia sobie przyrze-
czenia chrzcielne. Odchodzenie od święto-
wania niedzieli, to powolne odchodzenie 
do Boga. „Kto powoli zaniechuje praktyk 
religijnych, a zwłaszcza udziału w niedziel-
nej Eucharystii, traci potrzebę kontaktu z 
Bogiem, a w konsekwencji traci wiarę. Sza-
nujcie niedzielę! Brońcie chrześcijańskiego 
charakteru Dnia Pańskiego!” 

Bp Mirosław Milewski, Płock. 

 
 
 
 W Liście św. Piotra Apostoła: czy-

tamy Wy (…), niby żywe kamienie, jesteście 
budowani jako duchowa świątynia.” (1P 
2,5a) Wy (…) jesteście wybranym plemie-
niem, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem [Bogu] na własność prze-
znaczonym. (1P 2,9a) 
Chciałbym byśmy to jasno zrozumieli i 
podjęli. Nie jesteśmy masą, tłumem, inte-
resantami, biernymi odbiorcami, kibica-
mi. Jesteśmy Kościołem – każdy z nas bez 
wyjątku jest kamieniem w Bożej świątyni. 
Razem tworzymy ten Kościół, razem go 
budujemy. Nie dlatego, by ulżyć probosz-
czowi, ale dlatego, że jesteśmy przez Boga 
wezwani do tego, powołani. Jesteśmy wy-
brani, święci, oddani Bogu. 
Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność 
za ten Kościół. I każdy powinien mieć 
swoją konkretną cząstkę w tym konkretnym 
kościele, naszej parafii. Choćby to była tro-
ska o jeden kwiatek w naszym ogrodzie, 
choćby to była poświęcona 1 godzina  przy  
świątecznym sprzątaniu kościoła,  choćby 
to była jedna dziesiątka codziennie w Ży-
wym Różańcu, choćby to było ciasto na od-
pust, albo pierogi dla pracowników podczas 
remontu,  choćby to była 1 godzina modli-
twy adoracyjnej w naszym kościele, choćby 
to było założenie kotary lub wymiana ża-
rówki, albo postawienie brzózek na Boże 
Ciało, wystawienie sztandarów do procesji, 
niesienie figury Matki Bożej Fatimskiej, 
albo wpisywanie danych do kartoteki para-
fialnej itd., itp. ....  
Ktoś ostatnio zapytał mnie dlaczego nie 
mamy kroniki? Słuszne pytanie, powinna 
być. Była do czasu, pan który się nią zajmo-
wał zmarł. I mam pytanie – kto z was to 
zrobi? I dalej. Brakuje nam stałego, obec-
nego zawsze na każdej uroczystości i wyda-
rzeniu parafialnym fotografa. Kto z Was 
się tym zajmie? Potrzeba nam więcej wo-
lontariuszy  - Panów do pilnowania kościo-
ła gdy jest zwiedzanie. Kto z Was pomo-
że? Mamy salkę, nie duża, ale jest - jest też 
i kuchnia, wspólnoty mogłyby się częściej 
spotykać także na herbacie i dobrym cia-
chu. Ale potrzeba kogoś, kto będzie pilno-
wał tam porządku, czuwał nad tym, żeby 
niczego nie brakowało. Kto się tym zaj-
mie? Trzeba roznosić do naszych parafian, 
tych - którzy nie chodzą do kościoła - Do-
bre Nowiny. Kto się tym zajmie? Jak zro-
bić to najlepiej?   

BIURO PARAFIALNE:  

Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 
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1. 
2 stycznia 

CZWARTEK 

ul. Kurkowa 29, 27, 25, 23, 21 

2. ul. Rostafińskiego 11, 10, 12,14, 16 

3. ul. Rostafińskiego 5, 7, 9 

1. 
3 stycznia 

PIĄTEK 

ul. Otwarta 8, 12, 12a, 14, 14a, 16, 16a 

2. ul. Otwarta 15, 13, 11, 9, 7, 4, 2 

3. ul. Pomorska 10, 12, 14, 16 + ul. Brodatego 10, 10/28 

1. 
4 stycznia  

SOBOTA 

ul. Brodatego 1, 2, 4, 6, 8 

2. ul. Brodatego 3, 5, 7, 9, 11 

3.  

1. 7 stycznia  

WTOREK 

Pl. Św. Macieja 19, 20, 21, 1, 2 

2. Pl. Św. Macieja 18, 15, 13, 12, 11 

1. 
8 stycznia 

ŚRODA 

ul. Dubois 12, 16, 16a, 37, 18, 18a 

2. ul. Dubois 22, 22a, 20, 20a 

3. ul. Dubois 7, 3, 2, 4, 6, 8/10, 8/10a, 26a 

1. 
9 stycznia 

CZWARTEK  

ul. Pomorska 29, 27, 25, 21, 19, 9 

2. ul. Pomorska 8, 6, 4 

3. ul. Pomorska 18, 20,22, 24, 26 + ul. Otwarta 6 

1. 
10 stycznia 

PIĄTEK  

ul. Brodatego 18, 16, 14, 14a, 12 

2. ul. Zyndrama 18, 18a, 16, 5/6, 3/4 

3. ul. Księcia Witolda 78, 80, 82+ ul. Jagiełły 3, 5 + ul. Żiżki 3, 5 

1. 11 stycznia  

SOBOTA 
KOLĘDA na życzenie od godz. 11.00 – 16.00   

Zgłoszenia w zakrystii do 10 stycznia 2. 

1. 
13 stycznia 

PONIEDZIAŁEK 

ul. Dubois 11/13a, 19, 21, 23 + ul. Pomorska 15/17, 15/17a 

2. ul. Rostafińskiego 8 + ul. Brodatego 20, 22, 24,26 

3.  

1. 
14 stycznia 

WTOREK 

ul. Oławska 6, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 

2. ul. Garbary 9 + ul. Uniwersytecka 3/5, 11/12, 19/20, 27/28 

3. ul. Grodzka 7, 6, 5 + Pl. Uniwersytecki 15a, 15b, 7, 8 

1. 
15 stycznia 

ŚRODA 

ul. Łokietka 16, 14, 12, 10, 8 

2. ul. Dubois 25, 27, 29, 31, 33/35, 39 

3. ul. Łokietka 2, 13, 15 + ul. Drobnera 4, 6, 10 

1. 
16 stycznia 

CZWARTEK 

ul. Rydygiera 5, 13, 11, 30, 32, 34, 36 

2. ul. Rydygiera 7/9, 31, 33, 35, 37 

3. ul. Rydygiera 3, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 29a 

1. 
17 stycznia 

PIĄTEK 

ul. Krawiecka 14, 12, 10 

2. ul. Łokietka 9, 7, 5, 3, 6, 4 

3. ul. Wąska 3, 4 + ul. Pomorska 43, 41, 39 

1. 
18 stycznia 

SOBOTA 

ul. Nożownicza 16, 14, 12, 10, 6/8, 4, 2, 1 

2. ul. Nożownicza 28, 30, 27, 29, 35, 37 

3. ul. Nożownicza 40, 42, 44, 46 



1. 
21 stycznia 

WTOREK 

ul. Więzienna 21, 21 a,b,c, 19, 18, 16, 7, 5 

2. ul. Wita Stwosza 19/20, 18, 14, 13, 12a 

3. ul. Odrzańska 17, 17a,b, 15, 14, 13, 9/10, 8, 18/19a 

1. 
22 stycznia 

ŚRODA 

ul. Kuźnicza 34, 33, 31, 30, 43/45, 48, 25, 19, 18, 17, 56 

2. ul. Biskupia 10, 10a, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

3. ul. Łaciarska 59, 59 a,b, 5, 7, 9, 11, 39, 36 

1. 
23 stycznia 

CZWARTEK 

ul. Kotlarska 30, 29, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 

2. ul. Kotlarska 39, 38, 37, 35/36, 25, 25a, 24 

 ul. Kotlarska 17, 15, 13, 11, 9, 7 

1. 
24 stycznia 

PIĄTEK 

ul. Cybulskiego 29, 27, 25, 23, 19, 17, 15 

2. ul. Cybulskiego 11, 12, 10, 8, 8a, 6, 6a, 2/4 

3. ul. Księcia Witolda 49, 47, 45, 35, 33, 16, 1 

1. 
25 stycznia 

SOBOTA 

ul. Cybulskiego 35, 35a, 37, 39, 41 

2. ul. Cybulskiego 9, 7, 5, 3, 1 

3. ul. Cybulskiego 33, 31, 28, 26, 24, 22 

1. 
27 stycznia 

PONIEDZIAŁEK 

KOLĘDA na życzenie od godz. 15.30, zgłoszenia do 26.01. 

2. ul. Kurkowa 14 , Księcia Witolda 43  

3. ul. Śrutowa 14, 13, 12, 9/11, 8, 8a, 17 + ul. Rydygiera 2a, 14, 16 

● Prosimy o przygotowanie miejsca do wspólnej modlitwy: stół nakryty białym 
obrusem, na stole krzyż i świeca. W miarę możliwości prosimy aby w spotkaniu  
i modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy. 

● Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z nauki religii. 

● Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30. Początek kolędy w bramie pod numerem, który 
figuruje jako pierwszy w programie np. kolędę przy ul. Krawiecka 14, 12, 10 

rozpoczynamy o godz. 15.30 od bramy nr 14 i idziemy w kierunku nr 10 

● Dwa dni wcześniej ministranci przypominają o spotkaniu kolędowym umieszczając 
ogłoszenie (kartka z informacją) w klatce schodowej (ministranci nie pukają do drzwi 
wcześniej i nie pytają czy domownicy przyjmą kolędę). 

● Prosimy o wyrozumiałość. W wypadkach losowych program może ulec zmianie. 
Prosimy wsłuchiwać się w bieżące ogłoszenia parafialne podczas niedzielnych Mszy 
św. Aktualności są umieszczone także na stronie internetowej parafii: 
www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej. 
 

 

ze względu na KOLĘDĘ w STYCZNIU  
w DNI POWSZEDNIE Msze św. o godz. 7.30 i 16.00 

 

w tygodniu Msza św. o godz. 18.00 TYLKO we WTORKI 
 

KANCELARIA parafialna w styczniu  
czynna w środy i czwartki od godz. 10.00 do godz. 12.00 

Sprawy losowe proszę  zgłaszać w zakrystii po Mszach św. 

1. 
20 stycznia 

PONIEDZIAŁEK 

ul. Szewska 27, 27a, 24/26, 22/23, 19/21, 18 

2. ul. Wita Stwosza, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37 

3. ul. Szewska 29, 31, 52, 35, 47, 47a, 46, 44 

http://www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl


 

 

 

 

 

Chciałbym żeby był u nas jeszcze jeden, i jeszcze jeden 
krąg domowego Kościoła. Kto z Was się tym zajmie? 
Niektóre rzeczy są ważniejsze, inne mniej. Niektóre są 
pilne, inne mogą jeszcze poczekać. Niektóre rzeczy moż-
na zrobić społecznie, za inne trzeba zapłacić, bo zajmują 
dużo czasu i wymagają dużo pracy, a za pracę należy się 
zapłata. Chciałbym coraz więcej zrozumienia, że para-
fia to nie tylko kościół i Msze Święte, ale wspólnota, w 
której toczy się życie. Ostatnio, zwłaszcza w adwencie 
powtarzałem: Czy stać mnie na więcej niż tylko na 
obecność na niedzielnej Mszy św.? 
Dawniej potrzeba było sąsiedzkiej pomocy w zbieraniu 
kartofli, czy uruchomieniu młockarni. Teraz wystarczamy 
sobie. Nie tak dawno znaliśmy sąsiada, który mieszka 
obok mnie, nade mną, pode mną …, dziś jak jest? Sami 
dobrze wiemy. Dobrze, że jest postęp, ale źle, kiedy 
przestajemy siebie potrzebować, kiedy każdy żyje tyl-
ko dla siebie. Każdy z nas bez wyjątku jest kamieniem 
w Bożej świątyni. Czy chcemy piękną budowlę z tych 
kamieni? Czy wystarczy nam… kamieni kupa, każdy ka-
mień osobno? 

Razem możemy wiele, razem możemy wszystko. Po-
trzebna jest tylko wspólnota, żywy Kościół. Kościół 
grzesznych ludzi, ale połączonych świadomością, że mają 
wspólnego Ojca, że są braćmi i siostrami dla siebie. Idąc 
w odwiedziny duszpasterskie prawie zawsze za coś 
Wam dziękuję, bo mam za co dziękować, bo widzę 
wiele dobra u Was i w Waszych domach. Dziękuję za 
otwarte drzwi dla kapłana idącego z dobrym słowem i 
błogosławieństwem, dziękuję za modlitwę, za obecność 
w kościele na nabożeństwach, za zaangażowanie w różne 
wspólnoty, prace i wydarzenia. Spotkajmy się na kolę-
dzie. Drogi Bracie, Droga Siostro może masz jakieś 
propozycje, może chcesz się właśnie tym zająć w na-
szej wspólnocie. Zachęcam! Zapraszam! Idziemy do 
Was jak co roku z wielką nadzieją na wspólne dobre spo-
tkanie. 
Nasza parafia jest najlepsza. A nawet jeśli jeszcze nie 
jest, to zróbmy wspólnie, by taka była. 
 

Ks. Arkadiusz Krziżok, Wasz proboszcz 


