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Ks. Arkadiusz, proboszcz 

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadze-
ni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas pro-
wadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz 
nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podą-
żać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, aby-
śmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewie-
dza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo 
stronniczość wpływała na nasze działania. 
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, aby-
śmy mogli razem podążać do życia wiecznego,  
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co 
jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, któ-
ry działasz w każdym miejscu i czasie, w komu-
nii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen. 

Papież Franciszek 9 października otwo-
rzył Synod którego hasło brzmi: Ku Ko-
ściołowi synodalnemu: komunia, uczest-
nictwo i misja”. We wszystkich diece-
zjach na całym świecie inauguracja Sy-
nodu nastąpiła 17.X. br.  

Po co? 
Celem procesu synodalnego jest wspólne 
rozeznawanie dróg, na które Duch Święty 
woła Kościół, doświadczenie współodpo-
wiedzialności za życie Kościoła i uczest-
nictwa w jego misji. Odpowiedzi, których 
udzielimy na etapie diecezjalnym, zostaną 
przekazane polskiemu episkopatowi, na-
stępnie poprzez etap kontynentalny staną 
się punktem wyjścia do prac Zgromadze-
nia Synodu Biskupów w Rzymie w paź-
dzierniku 2023. 

Kto? 
Do udziału w procesie synodalnym zapro-
szony jest każdy, kto chce pomóc Kościo-
łowi w poszukiwaniu dobra i prawdy. 
Wszyscy, którzy chcą i mogą podzielić się 
swoim doświadczeniem. Ważne, aby  
w czasie spotkań synodalnych mogły się 
wypowiedzieć osoby, których głos rzadko 
jest wysłuchiwany. 

Jak w praktyce? 
Proces synodalny to słuchanie siebie na-
wzajem z otwartością na doświadczenia  
i perspektywę drugiego człowieka, dlate-
go wymaga czasu i uważności. Ma prowa-
dzić do rozeznawania woli Bożej, dlatego 
powinien być zakorzeniony w modlitwie  
i medytacji Słowa Bożego. 
Chodzi o to, aby uczestnicy mieli szansę 
wcześniej zaznajomić się z zagadnieniami 
synodalnymi, poznać się, wspólnie pomo-
dlić i w końcu w atmosferze szacunku  

i życzliwości, wzajemnie wysłuchać. 
Ważne, aby w czasie spotkań synodalnych 
poświęconych poszukiwaniu odpowiedzi 
na różnorodne pytania mówić o osobi-
stych doświadczeniach. Warto usiąść  
w kręgu, przy stole, w przestrzeni, która 
służy słuchaniu. Wszystkie odpowiedzi  
zebrać w formie syntezy. 

W naszej parafii … 
Zapraszam wszystkich, którzy  chcą 
wziąć udział w procesie synodalnym  na 
spotkania, które organizujemy  w AD-
WENCIE w sobotę 4, 11 i 18 grudnia  
w dwóch grupach: I Grupa: Msza św.  
o godz. 16.00 a po niej spotkanie w salce 
parafialnej. II Grupa - spotkanie w sal-
ce parafialnej o godz. 19.00. 
Nie będziemy wymyślać Kościoła na 
nowo, chodzi o odnowienie tego, co wy-
maga zmiany we wspólnocie, którą two-
rzymy. 

O czym chcemy rozmawiać? 
Oto 10 zagadnień: Towarzysze podróży. 
Słuchanie. Zabieranie głosu. Celebrowa-
nie. Współodpowiedzialni w misji. Prowa-
dzenie dialogu w Kościele i  społeczeń-
stwie. Z innymi wyznaniami chrześcijań-
skimi. Władza i uczestnictwo. Rozezna-
wanie i podejmowanie decyzji. Formowa-
nie się do synodalności.  
Powyższe zagadnienia są rozwinięte  
i udostępnione na parafialnej stronie 
www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 



„Każda działalność w Kościele wypływa z boku 

Chrystusa, zranionego przez rzymskiego żołnie-

rza. Eucharystia podkreśla, że jest to nie tylko 

rana, ale otwarcie drzwi życia”   

(Ks. Biskup Stanisław Gądecki) 

Kościół w Polsce kontynuuje program pogłębiania ta-
jemnicy Eucharystii, pod hasłem „Eucharystia daje ży-
cie”, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, 
który Eucharystię postrzega jako tajemnicę wyznawaną, 
celebrowaną i świętowaną. 
W pierwszym roku obowiązywał temat: „Wielka tajem-
nica wiary” z mottem biblijnym: „[…] abyście uwierzyli 
w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Tematem dru-
giego roku programu były słowa: „Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec 
mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W III 
roku duszpasterskim 2021/22, który rozpoczniemy od 
pierwszej niedzieli Adwentu 2021, akcent położony jest 
na problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skut-
ków udziału we Mszy Świętej. 
Hasło tego roku, „Posłani w pokoju Chrystu-
sa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela 
wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Okre-
ślenia papieża Benedykta XVI: „życie na sposób dnia 
Pańskiego” czy „eucharystyczny styl życia” wyznaczają 
kierunek pracy. 
„Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we wspól-
nocie eucharystycznej budzi w sercu radość i przynagla 
do dzielenia się doświadczeniem wiary” (KEP, List na 
Rok Eucharystii, 2004). 
Pełny i świadomy udział w Eucharystii owocuje prospo-
łecznymi postawami, których oczekujemy: eklezjalną 
jednością, miłosierdziem i troską o ubogich  

 
Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny zwią-
zek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją 
udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy św. 
Chodzi więc o formowanie uczestników Eucharystii do 
tego, aby tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, 
stała się w nich zasadą nowego życia oraz formą  chrze-

ścijańskiego życia. Chodzi o kształtowanie eu-
charystycznego stylu życia. 
Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posy-
ła. Misja nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, 
ale życie dzięki Eucharystii staje się misją, gdyż przez 
życie każdego z nas Bóg pragnie coś powiedzieć świa-
tu. 

 

Na zakończenie każdej Eucharystii można do-
szukać się analogii do sceny wniebowstąpienia Pana Je-
zusa opisanej przez św. Mateusza w ostatnim rozdziale 
Ewangelii. Tak jak Apostołowie wpatrywali się 
w Mistrza wstępującego do nieba i przyjmowali do serc 
Jego misyjny nakaz, tak współcześni chrześcijanie, 
uczestnicząc we Mszy Świętej, na końcu słyszą wezwa-
nie kapłana, które brzmi: Idźcie w pokoju Chrystusa. 
Słowa te pochodzą z łacińskiego zwrotu Ite, missa est, 
gdzie missa nie jest rozumiana jako msza, ale rozesłanie. 
Wobec tego wezwanie Idźcie w pokoju Chrystusa nie 
jest tylko formalnym zakończeniem obrzędów liturgicz-
nych, ale stanowi jakby echo słów Pana Jezusa ze sceny 
wniebowstąpienia: Idźcie na cały świat i nauczajcie 
wszystkie narody (Mt 28,19). Zresztą w Nowym Testa-
mencie wielokrotnie można znaleźć słowo posłania idź-
cie, które Jezus kieruje do swoich uczniów, na przykład: 
Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki (Łk 
10,3); Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę 
raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13); Idźcie i głoście: 
Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10,7). 

Z łatwością można zauważyć, że wypowiedziane 
przez Chrystusa „idźcie” zawsze połączone 
jest z jakąś misją do wypełnienia. Nie inaczej 
jest również podczas sprawowania Euchary-
stii.  

 

Archidiecezjalny apostolat modlitwy DWUNASTKA jest codzienną modlitwą grupy dwu-
nastu osób (na wzór 12 Apostołów), w ciągu jednego roku kalendarzowego. Każdego dnia,  
o dowolnej porze i miejscu, każda z 12 osób modli się jedną krótką modlitwą 
(wydrukowaną na kieszonkowym obrazku) wzbudzając następującą intencję modlitwy: proś-
ba o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych. Zobowiązanie do tej 

codziennej modlitwy trwa jeden rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.  W zakrystii  może-
my zgłosić się do „dwunastki”  i  odebrać obrazek z modlitwą. 



Po Bożym Narodzeniu i po 
Nowym Roku rozpoczyna 
się czas wizyt duszpaster-
skich w naszych domach, 
czyli tak zwanej kolędy. Jed-
ni wyczekują wizyty księdza z rado-
ścią, dla innych to przykry obowią-
zek, jeszcze inni twierdzą, że to 
tylko zbiórka pieniędzy lub strata 
czasu. Są i tacy, którzy boją się 
księdza jak ognia (swoją drogą, 
ciekawe dlaczego?). Nieprzypad-
kowo kolęda odbywa się po 
świętach Bożego Narodzenia, 
kiedy to wspominamy przyjście 
Boga na ziemię. Okres Bożego 
Narodzenia jest czasem pogłębie-
nia więzi z Bogiem, z rodziną, 

jak również z parafią. Kolęda 
jest oficjalną wizytą dusz-
pasterską, dlatego przyję-
cie kapłana w naszych do-
mach jest wyrazem naszej 
wiary i przywiązania do 
Kościoła i duszpasterzy. 
Obejmuje ona wspólne dziękczy-
nienie za otrzymane łaski i prośbę  
o błogosławieństwo w nowym roku. 
Powinna zgromadzić wszystkich do-
mowników. Tradycja każe z tej oka-
zji pisać poświęconą kredą na 
drzwiach błogosławionych domów 
„C+M+B” i datę roczną - co jest 
skrótem od łacińskiego Christus 
Mansionem Benedicat - Chrystus 
Mieszkanie Błogosławi. 

Wizyta duszpasterska to tak-
że spotkanie kapłana z para-
fianami. Podczas kolędy najważ-
niejsza jest obustronna serdeczność  
i oczywiście wrażliwość religijna. 
Kolęda jest doskonałą okazją ku te-
mu, aby lepiej się poznać, aby prze-
łamać anonimowość, aby wymienić 
swoje uwagi czy spostrzeżenia doty-
czące życia parafialnego, czy też ży-
cia konkretnej rodziny. Jest okazją 
do tego, aby porozmawiać o wątpli-
wościach, odpowiedzieć na wiele 
pytań dotyczących wiary i życia reli-
gijnego. Czasem trzeba też upo-
mnieć.  

Jest też wielu ludzi samotnych, cho-
rych, dla których wizyta księdza jest 
wielkim wydarzeniem, czekają na 
nią cały rok, tym bardziej gdy  nie 
wychodzą z domu ze  względu na 
swoje ograniczenia.  
Przy okazji kolędy kapłan poznaje 
również warunki życia ludzi, za któ-
rych duchowe życie jest odpowie-

dzialny. Poznaje ich kłopoty, zmar-
twienia, ale również i radości.  

Taka wizyta jest okazją do te-
go, aby zachęcić do większej 
gorliwości, do większego za-
angażowania się w życie para-
fii, a może do podjęcia kon-
kretnych decyzji życiowych, 
do uregulowania sytuacji ro-
dzinnej, małżeńskiej.  
Jest to więc wydarzenie ważne dla 
całej rodziny. Nie lekceważmy tego  
i jeżeli jest to możliwe, niech w cza-
sie kolędy wszyscy domownicy będą 
obecni w domu.  
Jak się do tego spotkania przygoto-
wać? Tak jak na przyjęcie ważnego 
gościa, bo przecież przychodzi nie 
tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze 
swoim błogosławieństwem. Myślę, 
że przygotowanie do kolędy może 
mieć podwójny charakter. Ducho-
wy – przez udział w modlitwie.  
I zewnętrzny – stół nakryty białym 
obrusem, krzyż, świece, Pismo 
święte, przygotowana woda świę-

cona lub woda do poświęcenia. Te-
matem, który budzi najwięcej kon-
trowersji i komentarzy są oczywiście 
ofiary składane przy okazji kolędy. 
Powiedzmy sobie wyraźnie - ksiądz 

nie przychodzi po pieniądze! Ofia-
ra pieniężna nie jest warun-
kiem wizyty duszpasterskiej! 

Jeżeli nie stać nas na złożenie 
ofiary, nie musimy się z tego 
powodu tłumaczyć, ani czuć się 
nieswojo. Natomiast, jeżeli ko-
goś stać na to, może złożyć ofia-
rę. Na co są przeznaczone te pie-
niądze? Na wiele celów: na dzia-
łalność charytatywną prowadzo-
ną przy parafii, na utrzymanie 
kościoła, na remonty, ogrzewa-
nie itp.. Przy tej okazji, aby 
uniknąć niepotrzebnych domy-
słów, najlepiej zastosować biblij-
ną zasadę: niech nie wie lewa 
twoja ręka, co czyni prawa.  
Myślę, że każdy kto zrozumie 
istotę wizyty duszpasterskiej  
w swoim domu, będzie jej ocze-
kiwał z radością i wykorzysta 

ten czas dla własnego dobra i dobra 
swojej rodziny.  
Jeżeli sytuacja epidemiczna umoż-
liwi przeprowadzenie odwiedzin 
duszpasterskich to proponujemy, 

tak jak w ubiegłym roku wizytę 
duszpasterską w styczniu - 
tylko na zaproszenie. Osoby  
i rodziny, które chciałyby spo-
tkać się z duszpasterzem  
w swoim domu w ramach od-
wiedzin duszpasterskich, mo-
gą to zgłosić w zakrystii lub  
w kancelarii, w czasie całego 
adwentu. Potraktujemy takie 
osobiste zgłoszenie jako kon-
kretne zaproszenie kapłana 
do swojego mieszkania, do 
domu. W okresie, między Bożym 
Narodzeniem a Nowym Rokiem, przy-
gotujemy plan kolędy na podstawie 
zgłoszeń i od poniedziałku  
3 stycznia udamy się z modlitwą i bło-
gosławieństwem tylko do zgłoszonych 
domów. Powierzamy to Bożej 
Opatrzności!  

Christus  

Mansionem 

Benedicat 



         godz. 730, 930, 1230, 1600 
godz. 1100   godz. 1800 

19 grudnia 
NIEDZIELA 

Siostry 
Elżbietanki 

28 listopada 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. FAUSTYN Zatoka 

franciszkanin 

12 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. JACEK Drabik 

jezuita 

5 grudnia 
NIEDZIELA 

kazania rekolekcyjne: 
O. ALEKSANDER Bober 

klaretyn 

Najświętszego  
Sakramentu 

przez cały tydzień 
z wyjątkiem soboty 

od 1700 do 1800
 

prowadzi ks. Arkadiusz 

                  dla dorosłych 
od poniedziałku do soboty 
godz. 6.30 

 prowadzi  ks. Krzysztof 

 dla dzieci 
od poniedziałku do piątku 

godz. 1800
 

prowadzi ks. Mariusz 

Msza św.  
z rozważaniami 
od poniedziałku  

do piątku  
godz. 1600 

 

prowadzi  ks. Mariusz 

 
CZWARTEK  
godz. 1900  

SOBOTA 18 grudnia 
godz. 1600  

w DNI POWSZEDNIE: codziennie 30 minut przed  
każdą Mszą św. i podczas adoracji 

w NIEDZIELE: podczas Mszy św. i adoracji 

PONIEDZIAŁEK 13. XII 

godz. 1630  


