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Ostatnie tygodnie i dni poprze-
dzające zakończenie starego 
roku pełne są gorączkowych 
podsumowań, bilansów, rapor-
tów, sprawozdań i różnego ro-
dzaju plebiscytów. Ludzie liczą 
dochody, zyski, wydatki i stra-
ty; w telewizji pokazują, w ra-

dio mówią, a w prasie piszą o naj-
ważniejszych wydarzeniach w kraju, 
na świecie, w polityce, w gospodar-
ce, w kulturze w sporcie; ogłasza się 
zwycięzców: sportowca ro-
ku, kobietę roku, polityka 
roku, biznesmena roku 
itp….  A wszystko to sple-
cione jest minionymi zwy-
cięstwami i porażkami, ra-
dością i łzami, nadziejami i 
tragedią, szczęściem i bó-
lem, życiem i śmiercią, po-
kojem i wojną; w jednym 
zakątku świata ktoś się 
śmieje i cieszy, a za ścianą 
ktoś inny płacze i nie widzi żadnego 
światła. 

Gdybyśmy zobaczyli nad brze-
giem morza człowieka, który bez 
przerwy rzuca do wody złote monety 
i drogie kamienie, uznalibyśmy go za 
pomylonego. A iluż ludzi marnuje 
bezcenny czas? Godziny, dni, tygo-
dnie trwonimy na szukaniu własnej 
przyjemności, dogadzaniu własnemu 
ciału, jego namiętnościom. Spójrzmy 
w duchu na krawędź wiecznej prze-
paści i zapytajmy: Co daliby potępie-
ni za jedną godzinę łaski? Chcieliby 
kupić ten czas za wszystkie skarby 
świata. Wykorzystajmy dany nam 
przez Boga limit czasu, gdyż on jest 
tak cenny jak drogie kamienie i bez-
cenne perły. 

U progu Nowego Roku 2022 sta-
jemy z posumowaniami, sprawozda-
niami i z ocenami. Z  jednego się cie-
szymy, innym smucimy.  

Chciałbym, aby nam wszystkim 
ponad tym towarzyszyła  

nadzieja - nadzieja, która zawieść 
nie może! 

Jest takie opowiadanie o czte-
rech świecach, które spokojnie pło-
nęły. Było tak cicho, że słychać było 
jak ze sobą rozmawiały. Pierwsza po-
wiedziała: Ja jestem POKÓJ. Nieste-
ty, ludzie nie potrafią mnie chronić. 
Myślę, że nie pozostaje mi nic inne-
go jak tylko zgasnąć. I płomień tej 
świecy zgasł. Druga powiedziała: Ja 
jestem WIARA. Niestety nikomu nie 

jestem potrzebna. Ludzie 
nie chcą o mnie wiedzieć, 
nie ma sensu, żebym dalej 
płonęła. Ledwie to powie-
działa, lekki powiew wiatru 
zgasił ją. Trzecia powiedzia-
ła: Ja jestem MIŁOŚĆ. Nie 
mam już siły płonąć. Lu-
dziom nie zależy na mnie i 
nie chcą mnie rozumieć. 
Nienawidzą najbardziej 
tych, których kochają - swo-

ich bliskich. I nie czekając długo i ta 
świeca zgasła.  

Nagle do pokoju weszło dziecko  
i zobaczyło trzy zgasłe świece. Prze-
straszone zawołało: Co robicie? Mu-
sicie płonąć! Boję się ciemności!  
I zapłakało. Wzruszona czwarta 
świeca powiedziała: Nie bój się! Do-
póki ja płonę zawsze możemy za-
palić tamte świece. Ja jestem NA-
DZIEJA. Z błyszczącymi i pełnymi 
łez oczyma, dziecko wzięło świecę  
i zapaliło pozostałe świece. 

Przed nami nowy czas. Antoine de 
Saint Exupery powiedział: Smutek 
rodzi się z czasu, który mija  nie przy-
nosząc żadnego owocu... Niech ni-
gdy w naszych sercach nie gaśnie 
Nadzieja i każdy z nas jak to dziec-
ko, niech będzie narzędziem, goto-
wym swoją Nadzieją zawsze rozpa-
lić Wiarę, Pokój i Miłość w tych, 
którzy są obok nas! 

 

Proboszcz Ks. Arkadiusz Krziżok 
wraz z wikariuszami  
ks. Mariuszem i ks. Krzysztofem 

BIURO PARAFIALNE:  

Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 
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W każdą trzecią środę miesiąca o godz. 
18.00 sprawujemy Mszę św. za zmarłych, 
których imiona zapisujemy na kartkach 
wypominkowych i wrzucamy do skarbony 
przy Piecie. Jest to Msza św. za zmarłych, dla 
których w danym miesiącu nie było wolnej 
Mszy św. Ofiary złożone przy tej okazji są 
przeznaczone na tę właśnie Mszę św. Imiona  
zmarłych z kartek wypominkowych czytamy 
wtedy na początku Mszy św. 
 Módlmy się za naszych zmarłych, niech 
obok zewnętrznych wyrazów naszej miłości i 
pamięci obecny będzie także aspekt duchowy 
– modlitwa, która nie jest widoczna dla oczu 
ciała, ale pomocna potrzebującej duszy.  

W każdy pierwszy czwartek  miesiąca modlimy się na 
Mszy św. o godz. 18.00 w intencji o powołania kapłań-
skie, zakonne i misyjne oraz za powołanych. Panu Bogu 
polecamy także wszystkich, którzy modlą się w parafii w 
tej intencji a szczególnie za wspólnoty Margaretkowe oraz 
Apostolat Dwunastka. Ofiary złożone na tacę podczas tej 
Mszy św. stanowią stypendium Mszalne.  
W zakrystii przyjmujemy przez cały rok zapisy do Apo-
stolatu Dwunastka. Jest to deklaracja codziennej jednej, 
krótkiej, prywatnie odmówionej modlitwy o powołania i za 
powołanych - przez okres jednego roku. 

 Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy 
św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowa-
nych za jedną osobę zmarłą. 
 Zwyczaj ten został zapoczątkowany 
przez papieża Grzegorza Wielkiego (+604), któ-
ry polecił w taki sposób modlić się za zmarłego 
mnicha benedyktyńskiego. Jak podaje pobożny 
przekaz, trzydziestego dnia zakonnik miał się obja-
wić papieżowi i dziękować za wyświadczone 
mu w ten sposób miłosierdzie. Zwyczaj odprawia-
nia gregorianki, opiera się na przekonaniu wiernych 
o skuteczności tej formy modlitwy, nie wiąże się 
z żadną doktryną ani specjalną teologią Kościoła. 
Te 30 Mszy św. zaczęto nazywać od imienia św. 
Grzegorza, który je pierwszy kazał odprawić, gre-
goriańskimi. Kiedy później prywatne objawienia 
potwierdziły przedziwną skuteczność takich Mszy 
św., ten pobożny zwyczaj coraz bardziej się roz-
szerzał. Papieże, np. Benedykt XIII i XIV, wysoko 
go cenili, wreszcie Święta Kongregacja Odpustów 
wyraźnie oświadczyła, że „Ufność, którą mają 
wierni, iż odprawienie 30 Mszy św., tzw. grego-
riańskich, za jedną duszę zmarłą ma szczególną 
skuteczność dla wybawienia jej z czyśćca, jest po-
bożna i rozumna, a zwyczaj odprawiania takich 
mszy jest przez Kościół pochwalony”. Stąd widzi-
my, że Msze św. gregoriańskie są to zwyczajne 
Msze. Ale: 1) odprawiane za jedną i tę samą duszę, 

a więc nie za kilka; 2) przez 30 dni z rzędu bez 
przerwy. Nie muszą być odprawiane przez tego 
samego kapłana, ani przy tym samym ołtarzu, ani 
też w kolorze czarnym. – Wielka skuteczność gre-
gorianki płynie stąd, że składa się z tak wielu 
Mszy św., a po wtóre z tej wytrwałości, z jaką 
przez 30 dni błagamy Boga o wybawienie jednej i 
tej samej duszy z czyśćca. 
 W naszej parafii również można zamówić 
Mszę św. gregoriańską. Zainteresowanych 
zapraszamy do zakrystii po Mszach świę-
tych. 



Każdego 25 dnia miesiąca (dzień 25 kojarzony jest z  uroczystością Zwia-
stowania Pańskiego) modlimy się na Mszy św. o godz. 18.00 w intencji 
ochrony życia od poczęcia do naturalnej  śmierci a zwłaszcza za życie po-
częte zagrożone zagładą czyli aborcją. W tej Mszy św. modlimy się także 
za wszystkich, którzy podejmują szczególnie w naszej parafii dzieło ducho-
wej adopcji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Każdy 25 dzień  miesią-
ca i Msza św. w tej intencji jest okazją do podjęcia duchowej adopcji. Każdy 
kto  chce to uczynić może zgłosić się do zakrystii po specjalny modlitewnik i 
deklaracje duchowej adopcji. Ofiary złożone na tacę podczas tej Mszy św. 
stanowią stypendium mszalne. 

Zakończyliśmy niedawno rok św. Józefa - 
gdzie nasz  kościół był  kościołem jubileu-
szowym i przez cały rok,  każdego dnia mo-
gliśmy  zyskiwać specjalne odpusty. Chciał-
bym zachować nabożeństwo do św. Józefa  
i dlatego od Nowego Roku 2022 - od stycz-
nia, każdego  dziewiętnastego (19) dnia 
miesiąca będziemy modlić się na Mszy 
św. o godz. 16.00 przez wstawiennictwo 
św. Józefa w intencjach za żyjących, któ-
re zapiszemy na kartkach i wrzucimy do 
skarbony przy kaplicy św. Józefa (przy 
figurze Matki Bożej Fatimskiej). Po Mszy 
św. wotywnej o św. Józefie pomodlimy się 
litanią ku czci św. Józefa przedstawiając 
temu świętemu orędownikowi nasze prośby 
i intencje naszych bliskich.  Czasem  chcemy zamówić 
Mszę św. za żyjących, w konkretną rocznice np. ślubu, 
urodzin, czy o zdrowie, czy  przed jakimś ważnym wyda-
rzeniem np. egzaminem, a  spóźniliśmy się, albo „uciekł” 
nam termin na którym nam zależało - i nie ma już wol-

nych intencji Mszy św. - to właśnie wtedy  możemy taką 
intencję zapisaną na kartce wrzucić do skarbony w kapli-
cy św. Józefa. Intencje z kartek zostaną przeczytane na  
początku Mszy św. a ofiary przy tej okazji złożone do 
skarbony przeznaczone są jako stypendium za tę Mszę 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat chrze-
ścijaństwa? Masz wątpliwości, dotyczące wia-
ry lub sensu życia? Chcesz pogłębić swoją 
wiarę? Zatrzymać się na chwilę 
w pędzie codzienności? Żyć peł-
niej?  Zmienić coś w swoim ży-
ciu? Znaleźć odpowiedzi na 
najważniejsze pytania? Poznać 
nowych ludzi? Spotkać Boga 

sercem w serce? Przyjdź na 
KURS ALPHA.  
Kurs Alpha to kurs ewangelizacyjny 
oparty na głoszeniu kerygmatu. Kurs jest oparty na pod-
stawowych prawdach wiary chrześcijańskiej. Jego twór-
cy i organizatorzy wierzą, że tylko Bóg ma moc prze-
mienić życie człowieka i sami tego doświadczyli. Teraz 
dają tę możliwości i tworzą przestrzeń, by to się zadziało 
w życiu innych. Dlatego z powodzeniem prowadzony 
jest on w 169 krajach na świecie i przetłumaczony na 
ponad 100 języków. Wzięło w nim udział dotychczas ok. 
24 miliony ludzi. Dla wielu z nich był to czas przełomo-
wy. Alpha jest bowiem praktycznym wprowadzeniem do 
życia opartego na wierze chrześcijańskiej. W Kościele 
Katolickim stanowi pomoc do pogłębienia więzi z Bo-
giem dla tych, którzy korzystają z sakramentów i regu-
larnie chodzą do kościoła. Wielu katolików bowiem, 
którzy zostali ochrzczeni i otrzymali inne sakramenty, 

odczuwa potrzebę ożywienia swojej relacji z Bogiem, 
pragnąc wypełnić serce świeżym doświadczeniem Boga. 
Kurs jest więc szansą dla nich odkrycia na nowo Boga i 
Kościoła.  

Kurs Alpha rozpoczy-
namy w naszej parafii 
18 lutego w piątek, 
Mszą św. o godz. 18.00. 
Po Mszy spotkanie w 
kościele. Zapraszamy 
młodzież i dorosłych!  
 

Kurs ALPHA to cykl cotygodniowych spotkań 
wyjaśniających, przypominających, pogłębiają-
cych podstawy wiary chrześcijańskiej. Każde z 
nich podejmuje inny temat i daje możliwość 
dyskusji. Każde składa się z trzech elementów: 
spotkania przy stole, konferencji i dyskusji. 
Dzięki temu Alpha pozwala spojrzeć na wiarę z 
zupełnie innej strony, wymienić się doświadcze-
niami, spotkać ciekawych i inspirujących ludzi. 

Kurs jest całkowicie bezpłatny. Jedyne, 
czego potrzebujesz to decyzji, by 
przyjść, trochę czasu i otwartego serca.  



od 5 do 31 stycznia 
w DNI POWSZEDNIE Msze św. o godz. 7.30 i 16.00 

w tygodniu Msza św. o godz. 18.00 TYLKO we WTORKI 
ADORACJA po Mszy św. o godz. 16.00 do godz. 18.00 

 Poniedziałek ul. Otwarta, ul. Kurkowa, ul. Drobnera 

 Wtorek ul. Cybulskiego 

 Środa ul. Dubois 

 Piątek 
ul. Szewska, ul. Kuźnicza, ul. Łaciarska,  

ul. Więzienna 

 Sobota ul. Pomorska 

 Poniedziałek 
ul. Nożownicza, ul. Biskupia, ul. Krawiecka, 

ul. Wita Stwosza, ul. Oławska 

 Wtorek 
ul. Kotlarska, ul. Odrzańska, ul. Grodzka, 

ul. Uniwersytecka, Plac Uniwersytecki 

 Piątek ul. Brodatego, ul. Łokietka 

 Sobota ul. Rydygiera, ul. Śrutowa, ul. Wąska 

 Poniedziałek 
ul. Księcia Witolda, ul. Zyndrama,  

ul. Jagiełły, ul. Żiżki 

 Wtorek Plac św. Macieja, ul. Rostafińskiego 

 Czwartek kolęda dodatkowa 


