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PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM
NAJ�WIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC£AWIU

P R Z Y  K O � C I E L E

UNIWERSYTECKIM

Numer 7 Grudzieñ 2004

dokoñczenie na str. 2

Rodzi siê Syn. Rodzi siê z Mat-
ki, z której ³onem by³ zwi¹zany przez
9 miesiêcy, jak ka¿dy nowo narodzony.
Z matki siê rodzi w czasie i wedle
prawide³ ludzkiego czasu narodzin.
Z Ojca jest narodzony odwiecznie, jest
Synem Bo¿ym. Jest S³owem. Przy-
nosi z sob¹ na �wiat ca³¹ mi³o�æ Ojca
do cz³owieka. Jest objawieniem Bo¿ej
�filantropii�. W nim Ojciec daje sie-
bie ka¿demu cz³owiekowi, w nim zo-
staje potwierdzone odwieczne dziedzic-
two cz³owieka w Bogu. W nim zo-
staje objawiona do koñca przysz³o�æ
cz³owieka (Jan Pawe³ II).
Zbli¿amy siê do �wi¹t Narodze-

nia Pañskiego, które u�wiadamiaj¹
nam donios³o�æ wydarzenia sprzed
dwóch tysiêcy lat i jednocze�nie
wskazuj¹ na skromne okoliczno�ci,
jakie mu towarzyszy³y. Oto wszech-
mocny Zbawiciel przychodzi na �wiat

ubogo, bez rozg³osu, bez hucznych
ceremonii powitania. Ju¿ u samego
pocz¹tku przyjmuje postaæ s³ugi, nie
odbieraj¹c od �wiata nale¿nej Mu
przecie¿ chwa³y. Wcho-
dzi w jego dzieje skrom-
nie, aby �wiat pozna³ nie
to, co zewnêtrzne, ale to,
co niebawem staæ siê
ma przedmiotem obja-
wienia i od czego za-
le¿eæ bêd¹ losy tego¿
�wiata. Przynosi �ca³¹
mi³o�æ Ojca do cz³owie-
ka�, która nie potrze-
buje wyra¿aæ siê w do-
stojeñstwie i przepychu.
Zasiadaj¹c do wi-

gili jnej wieczerzy,
u�wiadamiamy sobie,
jak wiele znaczymy,
maj¹c tak wielkiego
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Wybawiciela i ¿e nie jeste�my ju¿ sami:
�A sta³o siê to wszystko, aby wy-
pe³ni³o siê s³owo Pañskie powiedziane
przez proroka: Oto Dziewica pocznie
i porodzi Syna, któremu nadadz¹ imiê
Emmanuel, to znaczy Bóg z nami�
(Mt 1,22-23).
Wigilia ma charakter wspólno-

towy. Gromadz¹c siê przy stole

Na �wi¹teczny czas Bo¿ego Narodzenia
nios¹cy pokój ludziom dobrej woli,

¿yczymy Wam, Drodzy Czytelnicy,
Parafianie i Sympatycy Ko�cio³a Uniwersyteckiego,

aby Jezus nape³ni³ Wasze serca rado�ci¹, szczê�ciem i mi³o�ci¹,
a Gwiazda Betlejemska by wskazywa³a Wam

wszystkim �cie¿ki wiod¹ce do Boga.

Duszpasterze i Redakcja
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wigilijnym usi³ujemy zapomnieæ o ¿y-
wionych do siebie nawzajem urazach;
przebaczamy i oczekujemy przeba-
czenia. Dlaczego? Poniewa¿ ten je-
dyny dzieñ nie jest ju¿ oczekiwaniem
�na�, ale spotkaniem �z� Chrystusem
i w drugim cz³owieku. Teraz samot-
no�æ cz³owieka jest sa-
motno�ci¹ samego Chry-
stusa, bezdomno�æ cz³o-
wieka jest bezdomno�ci¹
Chrystusa. Czas ju¿ drzwi
Mu otworzyæ.
�wiêta pomagaj¹ nam

poczuæ w³asn¹ warto�æ w
obliczu Chrystusowych
narodzin. Bo On przy-
szed³ na �wiat do ka¿-
dego cz³owieka indywi-
dualnie, wpisuj¹c siê
w nasze ¿ycie bez wzglêdu na pozy-
cjê spo³eczn¹, osi¹gniêcia, status ma-
terialny. Potrzeba nam tego poczucia
godno�ci, aby móc ¿yæ piêkniej, ra-
do�niej, m¹drzej. Potrzeba nam Chry-
stusa, aby zrozumieæ samych siebie,
i to Chrystusa bezbronnego, le¿¹cego
w ¿³óbku. W tej bezbronno�ci jest jaka�
wielka si³a, która odrzuca schematy
naszego my�lenia � ju¿ nie �oko za

Bóg poBóg poBóg poBóg poBóg powierza nam Zbawicielawierza nam Zbawicielawierza nam Zbawicielawierza nam Zbawicielawierza nam Zbawiciela
dokoñczenie ze str. 1

oko�, ale �z³o dobrem zwyciê¿aj�. Mimo,
¿e przybiera czasem bardzo wojow-
nicze formy, to niczym jest wobec
wszechmog¹cej potêgi dobra. Bowiem
skoro czyniæ dobro to mi³owaæ, a Bóg
jest mi³o�ci¹... I chocia¿ czasem trudno
nam podaæ rêkê komu�, do kogo ¿y-

wimy urazê, trudno podzieliæ siê
z nim op³atkiem, jednak kiedy to uczy-
nimy, zmieniamy losy �wiata!
�wiêto Bo¿ego Narodzenia to nie

tylko spotkanie z Chrystusem, ale
równie¿ z Jego Matk¹ i przybra-
nym ojcem. To spotkanie ze �wiêt¹
Rodzin¹, która trwa razem mimo
trudno�ci i zagro¿eñ. Bóg powierza
w rêce cz³owieka swojego Syna �

Gwiazda BetlejemskGwiazda BetlejemskGwiazda BetlejemskGwiazda BetlejemskGwiazda Betlejemskaaaaa

Gwiazda to nie tylko l�ni¹ce piêkno firmamentu,
poruszaj¹ce zawsze ludzk¹ wyobra�niê, ale tak¿e ta-
jemnica kryj¹ca siê za ich migotaniem. Gwiazdy maj¹
swe znaczenie w religii Moj¿eszowej. Gwiazdy �wie-
c¹ce na niebie noc¹ wskazuj¹ na majestat Stwórcy.
S¹ równiez znakami obietnicy, jak np. objawienie Abra-
hama, w którym Bóg zapowiada obietnice: �Spójrz na
niebo i policz gwiazdy, jesli zdo³asz to uczyniæ. Tak
liczne bêdzie twoje potomstwo� (Rz. 15,6). Gwiazdy s¹
te¿ orêdziem proroków, którzy zapowiadali Mesjasza:
�Widzê go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie
z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba� (Lb 24,17).
Pojawienie siê Chrystusa na ziemi zosta³o og³oszone

trzem mêdrcom ze Wschodu przez ukazanie siê im
zjawiskiem �wietlnym wywo³anym przez Boga, wy-
mykaj¹cym siê wszystkim astronomicznym regu³om.

WWWWWigiliaigiliaigiliaigiliaigilia
i ³amanie op³atkiemi ³amanie op³atkiemi ³amanie op³atkiemi ³amanie op³atkiemi ³amanie op³atkiem

Wigilia (lac. vigilia � czuwanie) to dzieñ wyj¹tkowy dla ka¿-
dego cz³owieka. 24 grudnia, w przeddzieñ Bo¿ego Narodzenia, ob-
chodzi siê uroczyste czuwanie. Zapocz¹tkowana w XVIII w. tra-
dycja obchodzenia Wigilii jest dzi� w Polsce powszechna. Ka¿dy
wita z rado�ci¹ ten jedyny w roku dzieñ, wieczór zbratania i ser-
decznej blisko�ci. Na stole zas³anym bia³ym obrusem czeka op³atek
� symbol Jezusa, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego go�cia,
gdy¿ nikt w ten wieczór nie powinien byæ samotny i g³odny. Tra-
dycyjna polska wieczerza wigilijna rozpoczyna siê modlitw¹ i czy-
taniem opisu narodzenia Jezusa (£k 2), po czym nastêpuje ³amanie
siê op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ, czêsto przy tej okazji dochodzi do
wzajemnych przeprosin i pojednania. Po wieczerzy, przy choince,
ma miejsce radosna wymiana prezentów. Resztê wieczoru w wielu
polskich domach wype³nia wspólne �piewanie kolêd.

opracoopracoopracoopracoopracowwwwwa³a a³a a³a a³a a³a AAAAALICJALICJALICJALICJALICJA C C C C CHMURAHMURAHMURAHMURAHMURA

darzy zaufaniem tych dwoje ludzi. W
tym momencie rodzi siê my�l, refleksja,
i¿ wola Najwy¿szego nie przerasta cz³o-
wieka, je¿eli ten otworzy tylko swoje
serce i wyrazi zgodê na przyjêcie Jego
woli. Zwyk³o siê mówiæ, ¿e Bo¿e Na-
rodzenie to �wiêto wyj¹tkowo rodzinne;

gromadzi razem nawet
tych, co w ci¹gu roku
byli od siebie daleko,
czy to fizycznie, czy
emocjonalnie. W tym
szczególnym dniu po-
jawia siê nadzieja na
zbli¿enie serc, na prze-
baczenie. Decyduj¹c siê
na dobro, wybieramy
przyjêcie Tego, Który
jest �ród³em dobra.
I podobnie jak w rêce

Maryi i Józefa, Bóg powierza w rêce
nasze i naszych rodzin Zbawiciela, daje
Mu mieszkanie w naszych sercach.
Niech stó³ wigilijny stanie siê dla nas
miejscem, gdzie wszystko mo¿na za-
cz¹æ od nowa, bez obaw, ¿e nie spro-
stamy tej �opiece� nad Boskim Sy-
nem. Niech bêdzie to dobry czas na
równie¿ nasze nowe narodziny!
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Kaplica �w. Franciszka Ksawerego,
posiadaj¹ca wystrój najbogatszy ze
wszystkich kaplic naszej �wi¹tyni, jest
dzie³em z lat 1731-1733 wroc³awskie-
go rze�biarza Jana Albrechta Siegwitza,
wspó³pracownika Krzysztofa Tauscha,
dzia³aj¹cego na �l¹sku, jednego z naj-
wiêkszych artystów doby baroku.
Piêkne tabernakulum s³u¿y³o wier-

nym w Wielkim Tygodniu. O³tarz zo-
sta³ wykonany z marmuru. W kaplicy
znajduje siê tak¿e obraz �w. Ksawerego,
g³osz¹cego kazanie w Indiach. P³asko-
rze�ba od strony prezbiterium, bêd¹ca dzie-
³em Franciszka Mangolda, przedstawia
�wiêtego z cudownie odnalezionym krzy-
¿em. Druga kompozycja ukazuje scenê
�mierci �w. Franciszka Ksawerego.

KKKKKaplica �waplica �waplica �waplica �waplica �w. Franciszk. Franciszk. Franciszk. Franciszk. Franciszkaaaaa
KsaweregoKsaweregoKsaweregoKsaweregoKsawerego

KKKKKaplice �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nicki

Na �cianach, na wolutach, znajduj¹ siê
cztery figury przedstawiaj¹ce �wiêtych:
Ignacego, Franciszka Salezego, Franciszka
Serafickiego i Izydora (wie�niaka).
W kaplicy �w. Franciszka Ksawe-

rego mo¿emy dostrzec tak¿e bardzo ar-
tystyczny w formie konfesjona³, ozdo-
biony figurami putti. Piêkna jest kom-
pozycja dwóch putti trzymaj¹cych
symbole Mêki Pana Jezusa i przed-
mioty czci �w. Ksawerego.
Na gzymsie parapetu mo¿emy zoba-

czyæ rze�by anio³ów trzymaj¹cych od-
powiednio: biret i stu³ê (symbole kap³añ-
stwa) oraz muszlê (symbol chrztu i misji).
Nad drzwiami jest miejsce na okno,

gdzie przed laty by³ witra¿ Matki Bo¿ej.
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DrodzyDrodzyDrodzyDrodzyDrodzy
CzytCzytCzytCzytCzytelnielnielnielnielnicccccy!y!y!y!y!
Jeste�my z Wami ju¿ rok! Przez

ten czas uda³o siê nam przygotowaæ
dla Was siedem numerów naszego
dwumiesiêcznika �Przy Ko�ciele Uni-
wersyteckim�. W ka¿dym z nich
stawiali�my sobie za cel taki dobór
tematyki artyku³ów, aby ka¿dy
z Was móg³ w nim znale�æ co� dla
siebie. Dbali�my o to, aby na na-
szych ³amach nie zabrak³o miejsca
zarówno na refleksjê teologiczn¹, jak
i sprawy dotycz¹ce wy³¹cznie na-
szej parafii. Na ile nam siê to uda³o,
oceñcie sami!
Jak powstaje nasza gazetka?

Wydanie ka¿dego numeru poprzedzaj¹
liczne spotkania naszego kolegium
redakcyjnego (zwykle raz w tygo-
dniu), podczas których przedstawia-
my propozycje tematów artyku³ów
i terminy ich z³o¿enia, planujemy dzia-
³ania maj¹ce na celu pozyskanie osób
mog¹cych w³¹czyæ siê w jakikolwiek
sposób w to nasze parafialne dzie³o
medialne. Na kolejnym etapie przy-
gotowañ gazetki dzielimy siê efekta-
mi naszych przedsiêwziêæ, szczegó³o-
wo analizujemy przedstawiane pro-
pozycje, ca³o�æ - przed drukiem - pod-
daj¹c fachowej ocenie, do�wiadczone-
go w tej dziedzinie, naszego asysten-
ta ko�cielnego w osobie ks. prof. Piotra
Niteckiego.
Oddaj¹c do Waszych r¹k pierw-

szy numer naszej gazetki, zachêcali-
�my wówczas do dzielenia siê z nami
swoimi obserwacjami i spostrze¿eniami.
Nasza propozycja jest wci¹¿ aktual-
na. Zapraszamy serdecznie do wspó³-
pracy z redakcj¹ tych wszystkich,
którzy w g³êbi serca czuj¹, ¿e maj¹
innym co� warto�ciowego do powie-
dzenia. Dziêki temu nasza gazetka
bêdzie coraz ciekawsza, a nasza wspól-
nota parafialna coraz bardziej poznawaæ
siê i integrowaæ.

RRRRREDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJA
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maj¹ wtedy kilka dni wolnych. Czas spê-
dzaj¹ g³ównie na siedzeniu przy zasta-
wionych sto³ach i na ogl¹daniu telewizji,
która w tym czasie przedstawia pro-
gram bogatszy ni¿ zwykle.
Katolicy ukraiñscy, podobnie jak pol-

scy, przygotowanie do �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia rozpoczynaj¹ od uczestnictwa
w Roratach. W naszym ko�ciele Msze
�w. roratnie odbywaj¹ siê o 7.00 rano.
Bierze w nich udzia³ wiele osób,

w tym spora grupa dzieci,
które na rozpoczêcie Eu-
charystii id¹ w procesji,
trzymaj¹c w rêkach
piêknie roz�wietlone lam-
piony. Potem �piewane s¹
jeszcze Godzinki. Zostaj¹
na nich ci, którym po-
zwol¹ obowi¹zki.
Na krótko przed �wiê-

tami odbywaj¹ siê w naszej
parafii rekolekcje adwen-
towe. Uczestniczy w nich
naprawdê wielu wiernych.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiêk-
szo�æ z nich to neofici. Do
Ko�cio³a katolickiego na-
le¿¹ zaledwie od kilku lat.
Swoj¹ wiarê prze¿ywaj¹
wiêc niezwykle g³êboko.
Zale¿y im przede wszyst-
kim na duchowym przy-
gotowaniu siê do �wi¹t.
Oprawa zewnêtrzna scho-

dzi na plan dalszy. Wielu z nich przy-
stêpuje w tym czasie do spowiedzi. Dla
katolików ukraiñskich wa¿ne jest, aby
Bo¿e Narodzenie prze¿ywaæ ze spowie-
dzi¹ i z Komuni¹ �w. Robi¹ wszystko,
¿eby siê tylko wyspowiadaæ. Zdarza siê
np. czasem, ¿e przychodzi jaka� staruszka
i pyta: �Mój syn chce przyj�æ do spo-
wiedzi. Wyspowiada go Ksi¹dz?�
Wigilia, która na Ukrainie nosi nazwê

�Swetyj Weczer� (�wiêty Wieczór),
wygl¹da podobnie jak u nas, choæ jesz-
cze parê lat temu niewiele osób zna³o
zwyczaj dzielenia siê op³atkiem w wi-
gilijny wieczór. W ukraiñskich domach
zwyczaj ten rodzi jednak czasem pe-
wien problem. Bywa, ¿e czê�æ rodziny
jest katolicka, czê�æ prawos³awna. Dru-
ga strona nie zawsze rozumie jego sens,
czasem kpi sobie nawet. Psuje to oczy-
wi�cie zupe³nie atmosferê wieczoru. Kiedy
spotykamy siê potem na Pasterce, wi-
daæ wyra�nie, kto prze¿y³ �Swetyj Weczer�
w zgodzie i mi³o�ci, a w czyim domu
zabrak³o zrozumienia i tolerancji. Ra-
do�æ i smutek maluj¹ siê na twarzach
tych osób. Zauwa¿am jednak, ¿e nie-
wierz¹cy b¹d� wyznawcy innych reli-
gii coraz czê�ciej zaczynaj¹ tolerowaæ zwy-
czaje katolików.
W naszej parafii Pasterka odby-

wa siê o pó³nocy, ale w innych wspól-
notach w Winnicy nie ma takiej mo¿-
liwo�ci. Transport miejski pracuje bo-
wiem tylko do pó³nocy. Z tych wzglê-
dów ksiê¿a ustalaj¹ Pasterkê na go-
dziny wieczorne. Ju¿ na godzinê przed
Msz¹ �w. wierni gromadz¹ siê w ko-
�ciele i �piewaj¹ kolêdy, rozbudzaj¹c
atmosferê wszechogarniaj¹cej rado�ci.
Pod koniec uroczystej Pasterki na-

sza wspólnota ³amie siê op³atkiem i sk³ada
sobie nawzajem ¿yczenia. To takie do-
pe³nienie prze¿yæ wigilijnych, szczegól-
nie dla tych, którzy nie maj¹ w domu
rodzinnym odpowiedniej ku temu at-
mosfery. S¹ to dla nich chwile napraw-
dê autentycznej rado�ci i wzruszeñ. Po
Eucharystii d³ugo jeszcze wszyscy zo-
staj¹ w ko�ciele, nie chc¹ siê rozchodziæ.
Atmosfera �wi¹t wyzwala w nich wiele
ciep³ych uczuæ i spontaniczno�ci.

wys³ucha³a wys³ucha³a wys³ucha³a wys³ucha³a wys³ucha³a BBBBBO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENA R R R R ROJEKOJEKOJEKOJEKOJEK

Nasz Go�æ opoNasz Go�æ opoNasz Go�æ opoNasz Go�æ opoNasz Go�æ opowiadawiadawiadawiadawiada

O Bo¿ym NarodzeniuO Bo¿ym NarodzeniuO Bo¿ym NarodzeniuO Bo¿ym NarodzeniuO Bo¿ym Narodzeniu
w ukraiñskiej parafiiw ukraiñskiej parafiiw ukraiñskiej parafiiw ukraiñskiej parafiiw ukraiñskiej parafii

Kiedy u katolików jest Bo¿e Naro-
dzenie, u prawos³awnych trwa jeszcze
Adwent, który ma u nich charakter
pokutny. Tak wiêc w tym czasie nie
wyczuwa siê w³a�ciwie na ulicach mia-
sta atmosfery �wi¹tecznej. Choinki poja-
wiaj¹ siê dopiero z okazji Nowego Roku.
Ta pogañska tradycja trwa tu ju¿ od dzie-
si¹tków lat. Nie ma chyba zreszt¹ na
Ukrainie wiêkszego �wiêtowania, jak
w³a�nie w okresie noworocznym. Ludzie
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Minê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�cie lae lae lae lae lat odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-
szed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciec z naszeec z naszeec z naszeec z naszeec z naszej parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jak po-ak po-ak po-ak po-ak po-
tttttoczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasie Ojca le Ojca le Ojca le Ojca le Ojca losy?osy?osy?osy?osy?
W 1992 r. zosta³em przeniesiony do

K³odzka, gdzie przez 7 lat by³em
katechet¹ i kapelanem w zak³adzie
karnym. Od 5 lat jestem w Krako-
wie. Pe³niê tu pos³ugê kapelana
w klinikach neurologicznej i gineko-
logiczno-po³o¿niczej.
PPPPPamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciec jec jec jec jec jakiakiakiakiakie� de� de� de� de� dooooobbbbbre chre chre chre chre chwilwilwilwilwileeeee

prprprprprze¿ytze¿ytze¿ytze¿ytze¿yte w naszee w naszee w naszee w naszee w naszej parafii?j parafii?j parafii?j parafii?j parafii?
(U�miech) O, takich by³o wiele!
A trA trA trA trA truuuuudndndndndno�ci?o�ci?o�ci?o�ci?o�ci?
Trudno�ci by³y zwi¹zane z remon-

tami ko�cio³a.
Czy podCzy podCzy podCzy podCzy podeeeeejmjmjmjmjmooooowwwwwa³ Ojcia³ Ojcia³ Ojcia³ Ojcia³ Ojciec jec jec jec jec jakiakiakiakiakie� szcze-e� szcze-e� szcze-e� szcze-e� szcze-

gólngólngólngólngólne kroe kroe kroe kroe kroki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzglêdzilêdzilêdzilêdzilêdzie?e?e?e?e?
Tak, zosta³em np. zobowi¹zany przez

konserwatorów do zakupu metalowego
rusztowania, poniewa¿ drewniane by³o
siedliskiem paso¿ytów. Szkodzi³y one
drewnianym elementom wystroju wnê-
trza. Deski potrzebne do rusztowania by³y
zreszt¹ zawsze k¹pane w specjalnych
roztworach zabezpieczaj¹cych przed �drew-
nojadami�. Ka¿dy drewniany element, który
by³ wnoszony do ko�cio³a, musia³ byæ naj-
pierw poddany dzia³aniu takiej k¹pieli.
Nie zawsze to jednak skutkowa³o.
Nadmieniê jeszcze, ¿e rusztowanie, które

potem powsta³o, to by³ po prostu �maj-

stersztyk�. Niesamowita, potê¿na kon-
strukcja, zbudowana w formie a¿urowej,
¿eby nie zas³ania³a o³tarza. Mówiono
o tym rusztowaniu, ¿e by³o dzie³em sztuki
� ma³y ciê¿ar no�ny w dolnych par-
tiach d�wiga³ du¿y u góry. Do jego roz-
biórki potrzebni byli fachowcy od wspi-
naczki wysokogórskiej.
JJJJJak siê wtak siê wtak siê wtak siê wtak siê wtedededededy uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y kooooonnnnntaktytaktytaktytaktytakty

z parafianami?z parafianami?z parafianami?z parafianami?z parafianami?
Generalnie parafianie byli mili

i ¿yczliwi, ale byli te¿ tacy, którzy
mogli nam zaszkodziæ, donosz¹c o ja-
kich� zmianach w ko�ciele, absurdal-
nie zakazanych, jak choæby wymiana
dachówek. Nie mo¿na ich by³o zmie-
niæ, choæ by³y bardzo nieodpowied-
nim, bo niesta³ym materia³em.
JJJJJakiakiakiakiakie zadania pre zadania pre zadania pre zadania pre zadania przypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcu

w uw uw uw uw udzialdzialdzialdzialdziale je je je je jakakakakako proo proo proo proo proboszczoboszczoboszczoboszczoboszczowi?wi?wi?wi?wi?
Trzeba by³o zadbaæ zarówno

o remont �wi¹tyni, jak i o zakup koksu
na zimê. Remont ko�cio³a by³ du¿ym

osi¹gniêciem, ale nie moim. To by³a
machina ju¿ rozkrêcona, której nie
mo¿na by³o przerwaæ. Konserwatorzy
i komisje nadzoruj¹ce byli zadowoleni
z moich dzia³añ. Dla mnie oznacza³o
to jednak ci¹g³e wyci¹ganie rêki do
parafian. Dofinansowanie pañstwa
wynosi³o tylko 23%. A w dodatku
nast¹pi³ wtedy szybki spadek warto-
�ci z³otówki.
A innA innA innA innA inne osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kap³añskip³añskip³añskip³añskip³añskie?e?e?e?e?
By³o kilka chrztów nawróconych

osób doros³ych. Przyj¹³ chrzest tak¿e
jeden policjant, po czym przyst¹pi³ zaraz
do I Komunii �wiêtej.
JJJJJak oak oak oak oak obecnibecnibecnibecnibecnie radzi soe radzi soe radzi soe radzi soe radzi sobibibibibie Ojcie Ojcie Ojcie Ojcie Ojciec naec naec naec naec na

drodze zakdrodze zakdrodze zakdrodze zakdrodze zakooooonnnnnnnnnneeeeejjjjj, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿nyyyyych mich mich mich mich mieeeeejscach,jscach,jscach,jscach,jscach,
na ró¿nna ró¿nna ró¿nna ró¿nna ró¿nyyyyych stanch stanch stanch stanch stanooooowiskach?wiskach?wiskach?wiskach?wiskach?
Czujê siê na swoim miejscu. Pacjenci

okazuj¹ mi wiele ¿yczliwo�ci. W pa-
rafii odwiedziny u chorych s¹ tylko
raz w miesi¹cu, a tu, jako kapelan
w dwóch du¿ych klinikach, jestem ocze-

kiwany przez chorych i personel dwa
razy dziennie. Rano odwiedzam ka¿-
dego pacjenta z Komuni¹ �w., wieczo-
rem odprawiam Mszê �w. Zdarza siê,
¿e ludzie nawracaj¹ siê po 30 latach.
Czy mCzy mCzy mCzy mCzy mogê zaogê zaogê zaogê zaogê zapytaæ o lpytaæ o lpytaæ o lpytaæ o lpytaæ o losy josy josy josy josy jezu-ezu-ezu-ezu-ezu-

iiiiitów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹cyyyyych prch prch prch prch przed lazed lazed lazed lazed laty w na-ty w na-ty w na-ty w na-ty w na-
szeszeszeszeszej parafii?j parafii?j parafii?j parafii?j parafii?
O. Stanis³aw G³az i o. Adam Æwierz

s¹ profesorami w prowadzonej przez nasze
Zgromadzenie Wy¿szej Szkole Filozofii
i Pedagogiki, o. Janusz Mu³ka zrobi³
doktorat na UJ i równie¿ pracuje na
naszej Uczelni, o. Eugeniusz Senko od
kilku lat przebywa w Rzymie,
o. Krzysztof Homa zosta³ wys³any do
pracy na Wschodzie, o. Adam Kubisz
pracuje w Nowym S¹czu, o. Piotr Wiê-
cek skoñczy³ prze³o¿eñstwo w Byto-
miu i obecnie przebywa w Zakopa-
nem, brat Stanis³aw Mazurek jest
w K³odzku, a o. Ryszard O¿óg w klasz-
torze w Czechowicach-Dziedzicach.

Proszê o s³oProszê o s³oProszê o s³oProszê o s³oProszê o s³owwwwwo do do do do do Czyto Czyto Czyto Czyto Czytelnikówelnikówelnikówelnikówelników
naszenaszenaszenaszenaszej gj gj gj gj gazeazeazeazeazetki.tki.tki.tki.tki.
¯aden ze stanów ¿ycia nie jest

w opozycji do innego, lecz zachodzi miê-
dzy nimi �cis³a wiê�. W jedno�ci chrze-
�cijañskiego ¿ycia ró¿ne powo³ania s¹
jakby promieniami jedynego �wiat³a
Chrystusa �ja�niej¹cego na obliczu Ko-
�cio³a�. Ludzie �wieccy ze wzglêdu na
�wieck¹ naturê swego powo³ania od-
zwierciedlaj¹ tajemnicê Wcielonego S³owa
przede wszystkim jako Tego, który jest
Alf¹ i Omeg¹ �wiata, podstaw¹ i miar¹
warto�ci wszystkich rzeczy stworzo-
nych. B¹d�cie zatem dla siebie nawza-
jem mi³osierni. Syn Bo¿y jest eschato-
logicznym celem, ku któremu wszyst-
ko zmierza, blaskiem, przy którym bled-
nie wszelkie inne �wiat³o. Trzymajmy
siê wiêc Jego! B¹d�my wierni Jego ³asce,
a On da nam obficie potrzebne dary!
Szczê�æ Bo¿e wszystkim!
Dziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmooooowê.wê.wê.wê.wê.

Z jeZ jeZ jeZ jeZ jezuit¹,zuit¹,zuit¹,zuit¹,zuit¹,     o. Zenonem Paszkiem,
prprprprproboszoboszoboszoboszoboszczczczczczem naszem naszem naszem naszem naszej parej parej parej parej parafiiafiiafiiafiiafii
w law law law law latactactactactach 1983-1991,h 1983-1991,h 1983-1991,h 1983-1991,h 1983-1991, r r r r rooooozmazmazmazmazmawiawiawiawiawia
Krystian G³o�nicki.....
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Czujê siêCzujê siêCzujê siêCzujê siêCzujê siê
na swoim miejscuna swoim miejscuna swoim miejscuna swoim miejscuna swoim miejscu

Minê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�ciMinê³o kilkana�cie lae lae lae lae lat odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-t odk¹d od-
szed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciszed³ Ojciec z naszeec z naszeec z naszeec z naszeec z naszej parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jj parafii. Jak po-ak po-ak po-ak po-ak po-
tttttoczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasioczy³y siê w tym czasie Ojca le Ojca le Ojca le Ojca le Ojca losy?osy?osy?osy?osy?
W 1992 r. zosta³em przeniesiony do

K³odzka, gdzie przez 7 lat by³em
katechet¹ i kapelanem w zak³adzie
karnym. Od 5 lat jestem w Krako-
wie. Pe³niê tu pos³ugê kapelana
w klinikach neurologicznej i gineko-
logiczno-po³o¿niczej.
PPPPPamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciamiêta Ojciec jec jec jec jec jakiakiakiakiakie� de� de� de� de� dooooobbbbbre chre chre chre chre chwilwilwilwilwileeeee

prprprprprze¿ytze¿ytze¿ytze¿ytze¿yte w naszee w naszee w naszee w naszee w naszej parafii?j parafii?j parafii?j parafii?j parafii?
(U�miech) O, takich by³o wiele!
A trA trA trA trA truuuuudndndndndno�ci?o�ci?o�ci?o�ci?o�ci?
Trudno�ci by³y zwi¹zane z remon-

tami ko�cio³a.
Czy podCzy podCzy podCzy podCzy podeeeeejmjmjmjmjmooooowwwwwa³ Ojcia³ Ojcia³ Ojcia³ Ojcia³ Ojciec jec jec jec jec jakiakiakiakiakie� szcze-e� szcze-e� szcze-e� szcze-e� szcze-

gólngólngólngólngólne kroe kroe kroe kroe kroki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzgki w tym wzglêdzilêdzilêdzilêdzilêdzie?e?e?e?e?
Tak, zosta³em np. zobowi¹zany przez

konserwatorów do zakupu metalowego
rusztowania, poniewa¿ drewniane by³o
siedliskiem paso¿ytów. Szkodzi³y one
drewnianym elementom wystroju wnê-
trza. Deski potrzebne do rusztowania by³y
zreszt¹ zawsze k¹pane w specjalnych
roztworach zabezpieczaj¹cych przed �drew-
nojadami�. Ka¿dy drewniany element, który
by³ wnoszony do ko�cio³a, musia³ byæ naj-
pierw poddany dzia³aniu takiej k¹pieli.
Nie zawsze to jednak skutkowa³o.
Nadmieniê jeszcze, ¿e rusztowanie, które

potem powsta³o, to by³ po prostu �maj-

stersztyk�. Niesamowita, potê¿na kon-
strukcja, zbudowana w formie a¿urowej,
¿eby nie zas³ania³a o³tarza. Mówiono
o tym rusztowaniu, ¿e by³o dzie³em sztuki
� ma³y ciê¿ar no�ny w dolnych par-
tiach d�wiga³ du¿y u góry. Do jego roz-
biórki potrzebni byli fachowcy od wspi-
naczki wysokogórskiej.
JJJJJak siê wtak siê wtak siê wtak siê wtak siê wtedededededy uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y ky uk³ada³y kooooonnnnntaktytaktytaktytaktytakty

z parafianami?z parafianami?z parafianami?z parafianami?z parafianami?
Generalnie parafianie byli mili

i ¿yczliwi, ale byli te¿ tacy, którzy
mogli nam zaszkodziæ, donosz¹c o ja-
kich� zmianach w ko�ciele, absurdal-
nie zakazanych, jak choæby wymiana
dachówek. Nie mo¿na ich by³o zmie-
niæ, choæ by³y bardzo nieodpowied-
nim, bo niesta³ym materia³em.
JJJJJakiakiakiakiakie zadania pre zadania pre zadania pre zadania pre zadania przypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcuzypad³y Ojcu

w uw uw uw uw udzialdzialdzialdzialdziale je je je je jakakakakako proo proo proo proo proboszczoboszczoboszczoboszczoboszczowi?wi?wi?wi?wi?
Trzeba by³o zadbaæ zarówno

o remont �wi¹tyni, jak i o zakup koksu
na zimê. Remont ko�cio³a by³ du¿ym

osi¹gniêciem, ale nie moim. To by³a
machina ju¿ rozkrêcona, której nie
mo¿na by³o przerwaæ. Konserwatorzy
i komisje nadzoruj¹ce byli zadowoleni
z moich dzia³añ. Dla mnie oznacza³o
to jednak ci¹g³e wyci¹ganie rêki do
parafian. Dofinansowanie pañstwa
wynosi³o tylko 23%. A w dodatku
nast¹pi³ wtedy szybki spadek warto-
�ci z³otówki.
A innA innA innA innA inne osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kae osi¹gniêcia kap³añskip³añskip³añskip³añskip³añskie?e?e?e?e?
By³o kilka chrztów nawróconych

osób doros³ych. Przyj¹³ chrzest tak¿e
jeden policjant, po czym przyst¹pi³ zaraz
do I Komunii �wiêtej.
JJJJJak oak oak oak oak obecnibecnibecnibecnibecnie radzi soe radzi soe radzi soe radzi soe radzi sobibibibibie Ojcie Ojcie Ojcie Ojcie Ojciec naec naec naec naec na

drodze zakdrodze zakdrodze zakdrodze zakdrodze zakooooonnnnnnnnnneeeeejjjjj, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿n, w ró¿nyyyyych mich mich mich mich mieeeeejscach,jscach,jscach,jscach,jscach,
na ró¿nna ró¿nna ró¿nna ró¿nna ró¿nyyyyych stanch stanch stanch stanch stanooooowiskach?wiskach?wiskach?wiskach?wiskach?
Czujê siê na swoim miejscu. Pacjenci

okazuj¹ mi wiele ¿yczliwo�ci. W pa-
rafii odwiedziny u chorych s¹ tylko
raz w miesi¹cu, a tu, jako kapelan
w dwóch du¿ych klinikach, jestem ocze-

kiwany przez chorych i personel dwa
razy dziennie. Rano odwiedzam ka¿-
dego pacjenta z Komuni¹ �w., wieczo-
rem odprawiam Mszê �w. Zdarza siê,
¿e ludzie nawracaj¹ siê po 30 latach.
Czy mCzy mCzy mCzy mCzy mogê zaogê zaogê zaogê zaogê zapytaæ o lpytaæ o lpytaæ o lpytaæ o lpytaæ o losy josy josy josy josy jezu-ezu-ezu-ezu-ezu-

iiiiitów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹ctów pracuj¹cyyyyych prch prch prch prch przed lazed lazed lazed lazed laty w na-ty w na-ty w na-ty w na-ty w na-
szeszeszeszeszej parafii?j parafii?j parafii?j parafii?j parafii?
O. Stanis³aw G³az i o. Adam Æwierz

s¹ profesorami w prowadzonej przez nasze
Zgromadzenie Wy¿szej Szkole Filozofii
i Pedagogiki, o. Janusz Mu³ka zrobi³
doktorat na UJ i równie¿ pracuje na
naszej Uczelni, o. Eugeniusz Senko od
kilku lat przebywa w Rzymie,
o. Krzysztof Homa zosta³ wys³any do
pracy na Wschodzie, o. Adam Kubisz
pracuje w Nowym S¹czu, o. Piotr Wiê-
cek skoñczy³ prze³o¿eñstwo w Byto-
miu i obecnie przebywa w Zakopa-
nem, brat Stanis³aw Mazurek jest
w K³odzku, a o. Ryszard O¿óg w klasz-
torze w Czechowicach-Dziedzicach.

Proszê o s³oProszê o s³oProszê o s³oProszê o s³oProszê o s³owwwwwo do do do do do Czyto Czyto Czyto Czyto Czytelnikówelnikówelnikówelnikówelników
naszenaszenaszenaszenaszej gj gj gj gj gazeazeazeazeazetki.tki.tki.tki.tki.
¯aden ze stanów ¿ycia nie jest

w opozycji do innego, lecz zachodzi miê-
dzy nimi �cis³a wiê�. W jedno�ci chrze-
�cijañskiego ¿ycia ró¿ne powo³ania s¹
jakby promieniami jedynego �wiat³a
Chrystusa �ja�niej¹cego na obliczu Ko-
�cio³a�. Ludzie �wieccy ze wzglêdu na
�wieck¹ naturê swego powo³ania od-
zwierciedlaj¹ tajemnicê Wcielonego S³owa
przede wszystkim jako Tego, który jest
Alf¹ i Omeg¹ �wiata, podstaw¹ i miar¹
warto�ci wszystkich rzeczy stworzo-
nych. B¹d�cie zatem dla siebie nawza-
jem mi³osierni. Syn Bo¿y jest eschato-
logicznym celem, ku któremu wszyst-
ko zmierza, blaskiem, przy którym bled-
nie wszelkie inne �wiat³o. Trzymajmy
siê wiêc Jego! B¹d�my wierni Jego ³asce,
a On da nam obficie potrzebne dary!
Szczê�æ Bo¿e wszystkim!
Dziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmooooowê.wê.wê.wê.wê.
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Obrzêdy KObrzêdy KObrzêdy KObrzêdy KObrzêdy Komunii �womunii �womunii �womunii �womunii �w.....
Obrzêdy Komunii �w. rozpoczynaj¹

siê Modlitw¹ Pañsk¹. Pod wzglêdem
formy przypomina ona modlitwy
¿ydowskie: inwokacja, siedem pró�b,
doksologia. Zawiera g³ówne idee ewan-
gelijne: ojcostwo Bo¿e, królestwo nie-
bieskie, sprawiedliwo�æ Boga i ufno�æ
w Nim pok³adana, mi³o�æ miêdzy
lud�mi i wiara w pokonanie z³a. Izraelici
nazywali Boga Ojcem: w modlitwach

osobistych u¿ywano inwokacji �Ojcze
mój�. Jezus uczy, ¿e nawet w osobistej
modlitwie zachowaæ nale¿y jej spo³eczny
charakter, przez co podkre�lona zo-
staje idea braterstwa pomiêdzy lud�-
mi. Modlitwa Pañska zwana jest nie-
kiedy modlitw¹ �siedmiu pró�b�. Rze-
czywi�cie bowiem w siedmiokrotnym
b³aganiu zwracamy siê do Ojca:
n Imiê u semitów oznacza istotê. Pro�-
ba, by imiê Boga by³o uwielbione jest
jednocze�nie pro�b¹, by wszyscy lu-
dzie wyznawali tê sam¹ wiarê, tylko
w ten sposób wyobra¿ano sobie bo-
wiem doskona³y kult oddawany Bogu.

n ¯ydzi modlili siê o przyj�cie kró-
lestwa Bo¿ego pod³ug swych w³a-
snych, politycznych wyobra¿eñ. Kró-
lestwo Bo¿e w Modlitwie Pañskiej
jest królestwem ³aski, za³o¿onym
przez Chrystusa. Jego granice biegn¹
nie przez ziemskie terytoria, lecz
przez ludzkie serca.

n Pro�ba o spe³nienie woli Bo¿ej na
ziemi wyra¿a przekonanie, ¿e w nie-
bie anio³owie i ludzie �wiêci s³u¿¹
Bogu w sposób doskona³y.

n B³aganie o chleb powszedni jest
modlitw¹ o zaspokojenie doczesnych
potrzeb cz³owieka. My�l o Eucha-
rystii jest zapewne wtórna.

n Darowaæ grzechy mo¿e jedynie Bóg.
Przebaczenie umotywowane zosta³o da-
rowaniem win wszystkim ludziom,
a nawet od niego uzale¿nione, zgod-
nie z twierdzeniem Jezusa: �Je�li nie
przebaczycie ludziom ich przewinieñ,
i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy
wam waszych przewinieñ� (Mt 6,15).

n Pewne w¹tpliwo�ci budzi niekiedy
przedostatnia pro�ba Modlitwy Pañ-
skiej. Czy¿by Bóg rzeczywi�cie zsy-
³a³ pokusy? �w. Jakub twierdzi: Nowy
Testament podaje dwie wersje Mo-
dlitwy �Ojcze nasz�. W wersji £u-
kaszowej znajdujemy s³owa: �Nie do-
pu�æ, aby�my ulegli pokusie�, Ma-
teusz natomiast zanotowa³ s³owa, które
wypowiadamy codziennie: �Nie wód�
nas na pokuszenie�. Mateusz, który
sam by³ ̄ ydem, kierowa³ swoj¹ ewan-
geliê do chrze�cijan pochodzenia ¿y-
dowskiego. Wed³ug przekonañ ̄ y-
dów, Bóg by³ ostateczn¹ przyczyn¹
wszystkiego, co wydarza siê na �wiecie;
wszystkiego, a wiêc równie¿ w pe-
wien tajemniczy sposób odpowiedzial-

ny jest za z³o. Dlatego na kartach
Starego Testamentu pojawiaj¹ siê nie-
kiedy opisy krwawych walk, do
których - w przekonaniu autorów
biblijnych - wzywa sam Bóg. Ma-
teusz, choæ sam by³ �wiadomy, ¿e to
nie Bóg zsy³a pokusy, pisz¹c do
¯ydów, pos³ugiwa³ siê ich jêzykiem.

n Z³o w ostatniej pro�bie mo¿e byæ
odczytane zarówno w aspekcie mo-
ralnym, jak i fizycznym, ale mo¿-
na je tak¿e rozumieæ osobowo.
Po odmówieniu Modlitwy Pañskiej

kap³an kontynuuje wspólnie zaniesio-
ne pro�by modl¹c siê miêdzy innymi
o nadziejê: �spraw, aby�my pe³ni na-
dziei oczekiwali przyj�cia naszego Pana
Jezusa Chrystusa�. Nadzieja potrzeb-
na jest ka¿demu cz³owiekowi. Potrze-
buj¹ jej zw³aszcza cierpi¹cy, samotni,
ludzie w trudnej sytuacji materialnej,
bezrobotni. Potrzebuje jej Polska. Pójd�my
wiêc za wezwaniem S³owackiego, który
w �Anhellim� wo³a³:

Miejcie nadziejê.
Bo je¿eli nadzieja w was bêdzie,
To przejdzie z was do innych pokoleñ.
Ale je¿eli w was umrze,
To przysz³e pokolenia bêd¹ z ludzi
martwych.

Obrzêd pokoju jest kolejnym znakiem
liturgicznym. Pokój jest odwiecznym pra-
gnieniem cz³owieka. ̄ ydzi na ulicach
Jerozolimy pozdrawiaj¹ siê ¿yczeniem
pokoju: Szalom. Podobnie czyni¹ mu-
zu³manie wypowiadaj¹c pragnienie sa-
lem-alejkum (�pokój tobie�). Chrze�ci-
janie na Mszy �w. przekazuj¹ sobie znak
pokoju. Ludzie wci¹¿ go poszukuj¹.
W piramidach w Gizeh spotkaæ mo¿na
ludzi przybywaj¹cych z najdalszych stron
�wiata i w pozycji kwiatu lotosu me-
dytuj¹cych z zamkniêtymi oczyma, spo-
dziewaj¹c siê osi¹gn¹æ pokój serca. Po-
dobne praktyki przychodz¹ do nas
kana³ami New Age. Inni w poszuki-
waniu pokoju uciekaj¹ przed lud�mi,
zamykaj¹c siê we w³asnym �wiecie -
�wiecie ksi¹¿ek, muzyki, filmów. Inni
siêgaj¹ po alkohol lub narkotyki, albo
marz¹ o innym kraju, innym miejscu,

LiturgiaLiturgiaLiturgiaLiturgiaLiturgia
EucharystycznaEucharystycznaEucharystycznaEucharystycznaEucharystyczna

Refleksje o znaczeniu Mszy �wiêtej � WRefleksje o znaczeniu Mszy �wiêtej � WRefleksje o znaczeniu Mszy �wiêtej � WRefleksje o znaczeniu Mszy �wiêtej � WRefleksje o znaczeniu Mszy �wiêtej � Wielkiej Tielkiej Tielkiej Tielkiej Tielkiej Tajemnicy Wajemnicy Wajemnicy Wajemnicy Wajemnicy Wiaryiaryiaryiaryiary
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w którym mogliby ¿yæ. Tymczasem
prawdziwego pokoju serca nie mo¿na zna-
le�æ poza sob¹. Pokój p³ynie z czystego
serca pojednanego z Bogiem w sakra-
mencie pojednania; pokój p³ynie z po-
jednania z lud�mi przez przebaczenie; pokój
p³ynie z ¿ycia w zgodzie ze sob¹ sa-
mym. Ostatecznie Dawc¹ pokoju pozo-
staje sam Chrystus, który po zmartwych-
wstaniu pojawi³ siê w�ród wylêknio-
nych aposto³ów z ¿yczeniem �Pokój wam�.
Po przekazaniu znaku pokoju, podczas

�piewu �Baranku Bo¿y�, kap³an prze-
³amuje konsekrowan¹ Hostiê i wpusz-
cza jej fragment do kielicha z Krwi¹
Chrystusa. Gest ten jest pozosta³o�ci¹
po dwóch �redniowiecznych prakty-
kach. Kap³ani zwykli wówczas prze-
chowywaæ fragment prze³amanej Ho-
stii w tabernakulum, aby spo¿yæ j¹
podczas nastêpnej Mszy �w. W ten
sposób wyra¿ano swoje przekonanie, ¿e
nie ma dwóch ró¿nych ofiar Mszy �w.

Ka¿da Eucharystia jest w³¹czeniem siê
w jedn¹, jedyn¹ Ofiarê Jezusa Chry-
stusa. Równie¿ za czasów wczesnego
chrze�cijañstwa papie¿ celebruj¹cy Mszê
�w. zwyk³ wysy³aæ diakonów z Cia-
³em Pañskim przez niego konsekrowanym
do g³ównych ko�cio³ów Rzymu. Ka-
p³ani sprawuj¹cy tam Eucharystiê,
spo¿ywali z Chleba zakonsekrowane-
go przez papie¿a, przez co wyra¿ali prze-
konanie o jedno�ci Ofiary Chrystusa.
£aciñski wyraz communio ozna-

cza �zjednoczenie�, �wspólnotê�. Przy-
jêcie Komunii �w. jest wiêc z³¹czeniem
siê z Chrystusem. Przyjmuje ono for-
mê posi³ku, symbolu uczty. Kap³an
ukazuj¹c ludowi Cia³o Chrystusa, mówi:
�B³ogos³awieni, którzy zostali wezwani
na ucztê�. Symbol uczty w wielu
religiach oznacza pragnienie cz³owie-
ka, by zjednoczyæ siê z Bogiem.
Kiedy kap³an ukazuje nam konse-

krowan¹ Hostiê wypowiadaj¹c s³owa

�Cia³o Chrystusa�, nasz¹ odpowied�
wyra¿amy uroczystym potwierdzeniem
�Amen�. Jest to wyraz naszej wiary
w rzeczywist¹ obecno�æ Chrystusa
w chlebie, który przyjmujemy. Po przy-
jêciu Komunii �w. udajemy siê na na-
sze miejsce w �wi¹tyni. Jest to czas
przeznaczony na modlitwê dziêkczyn-
n¹. Dziêkczynienie wyra¿amy wspól-
nym �piewem, a niekiedy osobist¹ mo-
dlitw¹ serca. Jest to moment intymnej
wiêzi z Chrystusem, którego przyjêli-
�my. W tej chwili skupienia chodzi
o to, by zespolenie z Bogiem, które w³a-
�nie siê dokona³o, g³êboko zapad³o
w nasze serce, by Chrystus, którego
przyjêli�my, zacz¹³ przemieniaæ nasz
sposób my�lenia, reagowania, widzenia
�wiata. Chodzi o to, by pozwoliæ, aby
Chrystus uczy³ nas patrzeæ na siebie,
�wiat i ludzi Jego oczyma.

Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

KSKSKSKSKS. M. M. M. M. MARIUSZARIUSZARIUSZARIUSZARIUSZ R R R R ROSIKOSIKOSIKOSIKOSIK

�Äà èñïðàâèòñÿ ìîëèòâà ìîÿ�
(Niech poprawi sie modlitwa moja) �
tym wo³aniem zaczyna siê jedna z naj-
bardziej znanych pie�ni cerkiewnych.
Jej tre�æ przepe³nia b³agalne i pokor-
ne wo³anie cz³owieka do Boga o przy-
jêcie jego niedoskona³ej modlitwy. Wo-
³anie to, w bardzo wymowny sposób,
ilustruje nasze codzienne �paciorki�.

Jak bardzo niedoskona³a jest na-
sza modlitwa za ka¿dym razem wska-
zywaæ powinna cz³owiekowi jego w³asna

pokora, której nale¿yte miejsce wy-
znacza sumienie. W jakim stopniu
pokora kieruje naszym postêpowaniem,
za�wiadczyæ mo¿e konfesjona³, a kon-
kretnie nasze jego umi³owanie.
Droga do niego jest dla wielu bar-

dzo krêta i mêcz¹ca. Klêkniêcie na drew-
nianym stopniu i wyszeptanie ci¹¿¹cych
na sumieniu spraw, rozmowa z dusz-

pasterzem i pokuta,
staj¹ siê tym bar-
dziej trudne, je�li nie
czynimy tego regu-
larnie. Dodam, ¿e
okre�lenie �regular-
nie� nie wskazuje
bynajmniej na �co-
dziennie�, ani �raz w
roku�. Wyznacznikiem
tu jest nasze sumie-
nie, które ca³e ¿ycie

uczy nas, czym jest £aska U�wiêcaj¹ca.
�Pamiêtaj, ¿yj tak, aby nikt przez

ciebie nie p³aka³�. Maksyma przeka-

zana przez matkê Andrzejowi Tala-
rowi, bohaterowi znanego serialu �Dom�,
jest wbrew pozorom, bardzo oglêdnym
przykazaniem. Jego dyplomatyczna
wymowa sk³ania do refleksji: �a gdzie
podzia³ siê tutaj Bóg�? Pobo¿na ko-
bieta uczy swego syna, by zawsze
w swym postêpowaniu kierowa³ siê
w³asnym sumieniem. Syn pokornie
przyjmuje ten nakaz, lecz wraz
z up³ywem lat zapomina, jaki by³ sens
�przykazania�. Powód? Zabrak³o tu kil-
ku s³ów. Matczyna maksyma wprost
nie wskazuje na Boga, reprezentuj¹-
cego równie¿ ka¿dego cz³owieka.
Musimy sobie nieustannie powta-

rzaæ, ¿e Boga nie da siê pomin¹æ.
Sumienie pomaga tworzyæ nasze my-
�lenie i uczynki, uczy pokory wobec
Boga i ludzi. Obliguje nawet do ko-
nieczno�ci powiedzenia Bogu, ¿e mó-
wi¹c do Niego �Ojcze nasz�, nie mamy
czasem pojêcia o Jego blisko�ci.

BBBBBARARARARART£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJ K K K K KAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKI

PokPokPokPokPokornie Ciê b³agamyornie Ciê b³agamyornie Ciê b³agamyornie Ciê b³agamyornie Ciê b³agamy...............
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Op³ywOp³ywOp³ywOp³ywOp³ywaj¹ce nas od jakieaj¹ce nas od jakieaj¹ce nas od jakieaj¹ce nas od jakieaj¹ce nas od jakiegggggo�o�o�o�o�
czasu zacczasu zacczasu zacczasu zacczasu zachodnie nhodnie nhodnie nhodnie nhodnie nurururururty filoty filoty filoty filoty filozzzzzo-o-o-o-o-
fii wyfii wyfii wyfii wyfii wyccccchohohohohowwwwwania czêsto pod-ania czêsto pod-ania czêsto pod-ania czêsto pod-ania czêsto pod-
krkrkrkrkre�laj¹ zalety metode�laj¹ zalety metode�laj¹ zalety metode�laj¹ zalety metode�laj¹ zalety metody tzwy tzwy tzwy tzwy tzw.....
�����zimnezimnezimnezimnezimnegggggo co co co co chohohohohowuwuwuwuwu����� jak jak jak jak jako noo noo noo noo nowwwwwo-o-o-o-o-
czczczczczesnej i najbaresnej i najbaresnej i najbaresnej i najbaresnej i najbardziej przysto-dziej przysto-dziej przysto-dziej przysto-dziej przysto-
sososososowuj¹cej dzieci i m³odzie¿wuj¹cej dzieci i m³odzie¿wuj¹cej dzieci i m³odzie¿wuj¹cej dzieci i m³odzie¿wuj¹cej dzieci i m³odzie¿
do edo edo edo edo egzystencji w pogzystencji w pogzystencji w pogzystencji w pogzystencji w pozbazbazbazbazbawio-wio-wio-wio-wio-
nnnnnym sentymentówym sentymentówym sentymentówym sentymentówym sentymentów,,,,, k k k k konsump-onsump-onsump-onsump-onsump-
cccccyjno-mayjno-mayjno-mayjno-mayjno-materialistyterialistyterialistyterialistyterialistycznczncznczncznym,ym,ym,ym,ym, zu- zu- zu- zu- zu-
nifiknifiknifiknifiknifikooooowwwwwanananananym spo³eczym spo³eczym spo³eczym spo³eczym spo³eczeñstwieeñstwieeñstwieeñstwieeñstwie
XXI wieku.XXI wieku.XXI wieku.XXI wieku.XXI wieku.
We wspomnianym

modelu wychowania za-
leca siê rodzicom pow�ci¹-
gliwo�æ uczuciow¹ i sto-
sunki partnerskie z dziec-
kiem, które samo wkracza
w ¿ycie, gdzie nie istniej¹
tematy, niegdy� uznawane
za tabu, takie jak: seks,
pornografia, przemoc,
narkotyki , alkohol ,
a okazywanie uczuæ jest
traktowane jako oznaka
s³abo�ci.
Co zatem dzieje siê z

dzieciñstwem � najpiêk-
niejszym przecie¿ okre-
sem w ¿yciu cz³owieka,
okre�lanym przez niektó-
rych nawet jako przed-
smak Raju, czyli rado-
sny b³ogostan przepojo-
ny mi³o�ci¹? Otó¿, coraz
czê�ciej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dzieciñ-
stwo jest zabijane albo drastycznie
skracane przez doros³ych, którzy czy-
ni¹ dzieci �si�si�si�si�sieroeroeroeroerotamitamitamitamitami psypsypsypsypsychichichichichicznczncznczncznymi�.ymi�.ymi�.ymi�.ymi�.
Rozmawiaj¹c z dzieæmi jako ka-

techeta, z przykro�ci¹ stwierdzam, ¿e
problem �sieroctwa psychicznego� do-
tyka wielu z nich, równie¿ tych z
tak zwanych normalnych, porz¹dnych
domów. Rodzicom tych dzieci nie-

�Zimny chó�Zimny chó�Zimny chó�Zimny chó�Zimny chów�?w�?w�?w�?w�?
Z do�wiadczeñ wychoZ do�wiadczeñ wychoZ do�wiadczeñ wychoZ do�wiadczeñ wychoZ do�wiadczeñ wychowwwwwawcyawcyawcyawcyawcy

jednokrotnie wydaje siê, ¿e wszystko
jest w najlepszym porz¹dku, gdy tym-
czasem ich dziecko mo¿e czuæ siê
porzucone i samotne.
Sytuacja �sieroctwa psychicznego�

jest okrutna. W³asna mama i tata
� czyli osoby, których obecno�ci
dziecko pragnie najbardziej � znaj-
duj¹ siê przecie¿ obok, ale mimo
tej blisko�ci, s¹ oni tak bardzo od-
legli, ¿e a¿ prawie nieosi¹galni. Jak
bardzo musi cierpieæ dziecko, któ-

re niby ma rodziców, a jednak �
tak naprawdê � ich nie ma?
A mo¿e w opozycji do �zimn�zimn�zimn�zimn�zimnegoegoegoegoego

chchchchchooooowu� wu� wu� wu� wu� warto by³oby zastosowaæ �ci�ci�ci�ci�cie-e-e-e-e-
p³y (serdp³y (serdp³y (serdp³y (serdp³y (serdeczneczneczneczneczny) wyy) wyy) wyy) wyy) wychów�chów�chów�chów�chów� i mówiæ dzie-
ciom o naszej mi³o�ci rodzicielskiej?
Oczywi�cie same deklaracje nie wy-
starczaj¹, choæ i one nie pozostaj¹ bez
znaczenia. Mi³o�æ rodzicielsk¹ win-
ni�my okazywaæ przede wszystkim

,,,,,

w dzia³aniu. Zacznijmy ju¿ od dzi�!
Spróbujmy na przyk³ad utrzymywaæ
z naszymi pociechami kontakt wzro-
kowy, patrzeæ w oczy, kiedy z nimi
rozmawiamy. Takie spojrzenie prze-
kazuje im informacjê: �jestem przy
tobie�, �obchodzisz mnie�, �s³ucham ciê
i staram siê ciebie zrozumieæ�.
Nie bójmy siê tak¿e dzieci przy-

tulaæ, pie�ciæ, ca³owaæ. Niedopieszczone
bowiem zwykle wyrastaj¹ na kaleki
emocjonalne, niezdolne do okazywa-
nia i przyjmowania uczuæ.
Niechaj oznak¹ naszej mi³o�ci bêdzie

tak¿e dyscyplina jako widoczny znak,
¿e dziecko nas obchodzi, interesuje, ¿e
zwracamy na nie uwagê. Dobrze pojêta
dyscyplina pomaga dziecku porz¹d-

kowaæ chaos ró¿-
norodnych do-
�wiadczeñ dzieciê-
cego �wiata, daje
mo¿liwo�æ dokony-
wania wyborów
i ponoszenia za nie
konsekwencji, ucz¹c
jednocze�nie samo-
dzielno�ci i szacun-
ku dla praw innych
ludzi.
No i najwa¿niej-

sze w kwesti i
wychowania �
ofiarujmy dzieciom
co� najcenniejszego
� swój czasczasczasczasczas, czyli, czyli, czyli, czyli, czyli
po prostu sipo prostu sipo prostu sipo prostu sipo prostu siebiebiebiebiebieeeee.....
Trawestuj¹c zatem
s³owa zawarte w
wierszu ks. Jana
Twardowskiego,

mo¿na by³oby powiedzieæ: �p�p�p�p�piiiiieszmeszmeszmeszmeszmy siêy siêy siêy siêy siê
kkkkkochaæ dziochaæ dziochaæ dziochaæ dziochaæ dzieci, tak szyeci, tak szyeci, tak szyeci, tak szyeci, tak szybbbbbkkkkko do do do do dooooorastaj¹rastaj¹rastaj¹rastaj¹rastaj¹...,
a reszta przyjdzie sama. Przyjdzie zatem
szacunek, zrozumienie i wzmocnienie
rodzinnych wiêzi. I dobre bezpieczne
dzieciñstwo, bêd¹ce najwspanialszym
dziedzictwem oraz wa¿nym �ród³em
wsparcia w trudnych chwilach
w przysz³o�ci.

KSKSKSKSKS. L. L. L. L. LESZEKESZEKESZEKESZEKESZEK W W W W WOZNYOZNYOZNYOZNYOZNY
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W ostatnim okresie powo³ana zo-
sta³a nowa Rada Parafialna. Jest ona
powo³ana jako przedstawicielstwo ka-
tolików �wieckich do wspó³odpowie-
dzialno�ci za pracê duszpastersk¹ pro-
wadzon¹ w parafii. Odpowiedzialno�æ
za Ko�ció³ � za realizowane przezeñ
�wiadectwo wiary, kult sk³adany Bogu
i wyp³ywaj¹c¹ z mi³o�ci s³u¿bê wo-
bec drugiego cz³owieka � nie jest
bowiem tylko zadaniem duszpaste-
rzy, ale wszystkich wiernych, którzy
na mocy przyjêtego sakramentu chrztu
ten Ko�ció³ wspó³tworz¹.
Zgodnie z przepisami prawa ko-

�cielnego Rada Parafialna przestaje
istnieæ przy ka¿dorazowej zmianie
proboszcza parafii. Jest to bowiem
struktura istniej¹ca przy ka¿dorazo-
wym proboszczu, o kontynuacji za�
jej zadañ w ¿yciu parafii stanowi statut
rady, uchwalony w 2000 roku, który
przyjêty zosta³ bez zmian. Okre�la on
jasno, czym jest rada i jakie s¹ jej
zadania�
Do Rady Parafialnej zaproszeni

zostali nasi nastêpuj¹cy parafianie:
Alicja Chmura, Andrzej Duda, Mi-
cha³ Gu³a, Andrzej Jagodziñski,
Wies³aw Kilian, Tadeusz Kowalew-
ski, Marek Maækiewicz, Ryszard
Migniewicz, Anna Partyñska, Bo¿e-
na Rojek, Piotr Sztura, Wies³aw �wider.
Jej sk³ad zatwierdzony zosta³ przez
ks. abp Mariana Go³êbiewskiego
dekretem z 15 pa�dziernika 2004,
a pierwsze posiedzenie odby³o siê 17
listopada 2004 i po�wiêcone by³o
perspektywom wspólnej dzia³alno�ci.

(((((REDREDREDREDRED)))))

Podejmowanie odpowiedzialno�ci za
siebie nie oznacza drêczenia siê w po-
czuciu winy. Odpowiedzialno�æ to uzmy-
s³owienie sobie, ¿e opowiadamy siê za
jakimi� przekonaniami, postawami czy
dzia³aniami, i ¿e wybór ten ma swoje
nastêpstwa. Oznacza roztropne i �wia-
dome wybory oraz uczciwe stawianie
czo³a skutkom, jakie one powoduj¹.
Obwinianie siê niszczy szacunek do

samego siebie i hamuje rozwój duchowy.

MamyMamyMamyMamyMamy
nononononowwwww¹¹¹¹¹
RRRRRadêadêadêadêadê
PPPPParafialn¹arafialn¹arafialn¹arafialn¹arafialn¹

W poszukiwW poszukiwW poszukiwW poszukiwW poszukiwaniu w³asnej to¿samo�cianiu w³asnej to¿samo�cianiu w³asnej to¿samo�cianiu w³asnej to¿samo�cianiu w³asnej to¿samo�ci

Obwinianie siêObwinianie siêObwinianie siêObwinianie siêObwinianie siê
Zadrêczanie siê z racji pope³nionych b³êdów
bynajmniej ich nie prostuje ani te¿ ni-
czego nie uczy. Branie odpowiedzialno-
�ci za swe czyny i s³owa pomaga
w panowaniu nad tym, nad czym mo-
¿emy zapanowaæ, i w przyjmowaniu tego,
co wymyka siê naszej kontroli. Pomaga
my�leæ i dzia³aæ w sposób pozytywny
i skuteczny, o ile tylko uzmys³owimy
sobie si³ê naszych my�li i uczynków.

AAAAANNANNANNANNANNA K K K K KRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYK

Ko�ció³ Uniwersytecki nale¿y do
najwspanialszych pó�nobarokowych bu-
dowli w Europie �rodkowej. Czy my,
parafianie, znamy historiê swojego ko-
�cio³a? Co mo¿emy o nim powiedzieæ
np. zapytani przez turystów? Czy wie-
my, jakie symbole zawieraj¹ polichro-
mie? Czy zapytani
o rze�by przy o³tarzu
g³ównym umieliby�my
powiedzieæ, kogo lub
co przedstawiaj¹?
Pytañ takich mo¿-

na postawiæ bardzo
wiele, a odpowied�, je�li
jej jeszcze nie znamy,
znajdziemy we wzno-
wionym wydaniu
przewodnika z cyklu
�Zabytki Wroc³awia�,
po�wiêconego Ko�cio³owi Uniwersytec-
kiemu Naj�wiêtszego Imienia Jezus
autorstwa El¿biety Kotkowskiej
i Moniki Raczyñskiej-Sêdzikowskiej.
Pierwszy raz Przewodnik zosta³ wy-

dany w 1997 roku. W jego nowej edycji

PrzewodnikPrzewodnikPrzewodnikPrzewodnikPrzewodnik
po Kpo Kpo Kpo Kpo Ko�cieleo�cieleo�cieleo�cieleo�ciele
UniwersyteckimUniwersyteckimUniwersyteckimUniwersyteckimUniwersyteckim

znajdziemy piêkne kolorowe zdjêcia, uka-
zuj¹ce wnêtrze naszego ko�cio³a i jego
wspania³e polichromie. Dodatkowo, wy-
danie to uzupe³nione zosta³o o tzw. wia-
domo�ci z ostatniej chwili. Przeczytamy
m.in. o znalezisku z 2000 roku, kiedy
podczas remontu dachu odkryto przed-

miot i dokumenty
z roku 1727. Przewod-
nik ten nie tylko po-
szerza nasz¹ wiedzê czy
wprowadza nas w ar-
kana wielkiej sztuki, ale
odkrywa tak¿e przed
nami ró¿ne tajemnice.
Dziêki wiedzy Auto-
rek i kunsztowi jej prze-
kazania czyta siê go jak
ciekaw¹ powie�æ. Kot-
kowska i Raczyñska-

Sêdzikowska swoimi opisami prowadz¹
Czytelnika przez Ko�ció³ pw. Naj�wiêt-
szego Imienia Jezus, opowiadaj¹c o ka¿-
dym jego zak¹tku. Zachêcam do siêgniêcia
po ten Przewodnik. Naprawdê warto!
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Wed³ug tradycji w czasie Adwentu
o brzasku dnia odprawiane s¹ Ro-
raty, czyli Msza �w. o Matce Bo¿ej.
Roraty znane s¹ w naszym kraju od
bardzo dawna. By³y odprawiane ju¿
za ¿ycia �w. Kingi (1234-1292).
Kiedy �wiat tonie jesz-

cze w ciemno�ci nocy,
wznosi siê wo³anie do Pana
Boga �rorate coeli desu-
per�, tzn. spu�cie rosê
niebiosa. Wierni id¹ do
�wi¹tyni z p³on¹cymi
�wiecami i lampionami,
aby pog³êbion¹ modlitw¹,
szczer¹ pokut¹ i mocny-
mi postanowieniami po-
prawy przygotowaæ swoje
serca na przyjêcie Pana.

1. Dom Bo¿y
2. Okres oczekiwania na

przyj�cie Pana Jezusa
3. Zapalamy na grobach
4. W pi¹tki wstrzemiê�liwo�æ

od potraw...
5. Czcij ojca swego i ...swoj¹
6. Imiê pierwszego cz³owieka
7. Miejsce g³oszenia kazania
8. Na czele ka¿dej parafii
9. £aska jest do zbawienia

potrzebna
10. Znajdowane pod choink¹
11. Graj¹ w ko�ciele
12. Otrzyma³ klucze do nieba

W czasie Mszy �w. Roratniej pali
siê na o³tarzu dodatkowa �wieca, piêk-
nie przystrojona. �wieca ta symboli-
zuje Matkê Bo¿¹, która niesie �wia-
tu Chrystusa. Ta �wieca nazywa siê
rorororororararararatk¹tk¹tk¹tk¹tk¹.

W okresie Adwentu, czyli ocze-
kiwania, bardzo wa¿nym symbolem
liturgicznym jest �wiat³o. Lampiony
zapalone szczególnie w rêkach dzieci
s¹ odno�nikiem do przypowie�ci Pana
Jezusa o roztropnych pannach, które

zabra³y oliwê do naczyñ i z
p³on¹cymi lampami oczeki-
wa³y na przyj�cie Chrystusa.
W naszym ko�ciele tak¿e

odbywa siê Msza �w. Rorat-
nia. Bierze w niej udzia³ zwykle
wielu wiernych, w tym tak¿e
spora grupa dzieci. Wielu z Was
przynosi wtedy do ko�cio³a
piêkne, w³asnorêcznie zrobione
lampiony. Zreszt¹ sami zobaczcie,
jak piêknie prezentujecie siê na
zamieszczonym zdjêciu.

13. Miejsce zamiany wodyw
wino przez Jezusa

14. Pod obrusem na stole
wigilijnym

15. Otrzyma³a wizerunek
Pana Jezusa

16. S³u¿y do �wiêcenia wod¹
�wiêcon¹

17. Zdradzi³ Pana Jezusa
18. Opiekun Pana Jezusa
19. Pierwszy dzieñ tygodnia
20. Miejsce spowiedzi
21. Zbierane na tace
22. Czytane w czasie

Mszy �w.

Trzecia litera odgadniêtego wyrazu wpisana w poszczególne
numery na ³añcuchu choinki da rozwi¹zanie krzy¿ówki

RRRRRaaaaado�cdo�cdo�cdo�cdo�c i w sei w sei w sei w sei w serrrrr ddddduuuuu szkszkszkszkszkaaaaaccccc h z ph z ph z ph z ph z piiiii eeeeerrrrrwszewszewszewszewsze j gj gj gj gj gwiwiwiwiwiazdazdazdazdazdki na niki na niki na niki na niki na ni ebiebiebiebiebi e,e,e,e,e,
z naz naz naz naz narrrrr ooooodzin Bo¿edzin Bo¿edzin Bo¿edzin Bo¿edzin Bo¿e j Dzij Dzij Dzij Dzij Dziececececec inininininy ¿yy ¿yy ¿yy ¿yy ¿yczy wszysczy wszysczy wszysczy wszysczy wszys tkim m³otkim m³otkim m³otkim m³otkim m³odddddym ym ym ym ym CCCCCzytzytzytzytzyt eeeee lniklniklniklniklnikooooommmmm
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Kochani, zachêcamy Was do rozwi¹zania krzy¿ówki-
-choinki. Odpowiedzi napiszcie na kartkach i z³ó¿cie
je do koszyczka podczas Mszy �w. dzieciêcej o godz.

11.00 w niedzielê 2 stycznia 2005 r.

We�miecie udzia³ w losowaniu mi³ych nagród!
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XXVII Dni KulturyXXVII Dni KulturyXXVII Dni KulturyXXVII Dni KulturyXXVII Dni Kultury
Chrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiej

W ramach XXVII Dni Kultury
Chrze�cijañskiej, zorganizowanych przez PFT
i KIK, pod has³em: �Odpowiedzialno�æ
katolików za sprawy ¿ycia publicznego
w Polsce�, mieli�my okazjê wys³uchaæ
w naszym ko�ciele w okresie od 17 do17 do17 do17 do17 do
24 pa�dziernik24 pa�dziernik24 pa�dziernik24 pa�dziernik24 pa�dziernika bra bra bra bra br. trzech wyk³adów.
Ks. Marian Biskup przedstawi³ nam za-
dania katolików �wieckich w zjednoczonej
Europie w �wietle adhortacji Jana Paw³a II
�Ecclesia In Europa�, Ma³gorzata Suwaj
omówi³a problem bezrobocia w kontek-
�cie wyzwania dla wspólnot parafialnych,
a ks. prof. Waldemar Irek po�wiêci³ swój
wyk³ad etyce w polityce.

Msza �wMsza �wMsza �wMsza �wMsza �w. za Ojczyznê. za Ojczyznê. za Ojczyznê. za Ojczyznê. za Ojczyznê
Pomieszanie moralne na szczytach

w³adzy jest kryzysem kultury naro-
du polskiego. �wiêto narodowe jest
u�wiadamianiem sobie fundamentów,
na których Ojczyzna ma byæ budo-
wana - powiedzia³ podczas Mszy �w.
za Ojczyznê, 11 listopada br11 listopada br11 listopada br11 listopada br11 listopada br....., w �wiêto

Odzyskania Niepodleg³o�ci, ks. prof.
Piotr Nitecki. W kazaniu podkre�li³
tak¿e, ¿e dla chrze�cijanina z kryzy-
su narodowej kultury powinno wy-
nikaæ konkretne zadanie � wprowa-
dzanie w ¿ycie spo³eczne warto�ci chrze-
�cijañskich, aby w ten sposób przy-
czyniæ siê do pomna¿ania kultury kraju.
Po Mszy �w. od�wiêtnie ubrane,

w bia³o-czarne stroje, dzieci z na-
szej parafialnej scholi Maciejki, przed-
stawi³y z tej okazji program mu-
zyczno-poetycki, prezentuj¹c, przy
akompaniamencie instrumentów kla-
wiszowych i fletu, wiersze i piosen-
ki narodowowy-
zwoleñcze. Ca³o�ci
dope³nia³y tema-
tyczne prze�rocza
oraz komentarz wy-
darzeñ tamtych lat.
Za wspania³y wy-
stêp m³odzi arty-
�ci, przygotowani
pod kierunkiem
p. Anny Zamiar i ks.
Leszka Wo�nego,
zostali nagrodzeni
wielkimi brawami.

Setne �NieszporySetne �NieszporySetne �NieszporySetne �NieszporySetne �Nieszpory
lud�mierskie�lud�mierskie�lud�mierskie�lud�mierskie�lud�mierskie�

Wielkie t³umy ludzi zgromadzi³y siê
w naszym ko�ciele 15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br..... na
�N�N�N�N�Niiiiieszpoeszpoeszpoeszpoeszporach lrach lrach lrach lrach luuuuud�mid�mid�mid�mid�mierskierskierskierskierskich� Jch� Jch� Jch� Jch� Jana Kan-ana Kan-ana Kan-ana Kan-ana Kan-
tttttego Pego Pego Pego Pego Paaaaawwwwwlllllu�kiu�kiu�kiu�kiu�kieeeeewiwiwiwiwiczaczaczaczacza. Koncert by³ wy-
darzeniem szczególnym, gdy¿ tego dnia
�Nieszpory� zabrzmia³y po raz setny,

a w ich wykonaniu wziêli udzia³ soli�ci,
którzy wyst¹pili tak¿e w prawyko-
naniu: Hanna Banaszak, Beata Rybo-
tycka, El¿bieta Towarnicka, Grzegorz
Turnau, Jacek Wójcicki oraz Zbigniew
Wodecki. Towarzyszy³ im Chór Uni-
wersytetu Wroc³awskiego �Gaudium�
i orkiestra Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu pod dyr. Alana Urban-
ka. Koncert by³ zwieñczeniem obcho-
dów �wiêta Nauki Wroc³awskiej.

NoNoNoNoNowi kwi kwi kwi kwi kandydaciandydaciandydaciandydaciandydaci
do grona ministrantódo grona ministrantódo grona ministrantódo grona ministrantódo grona ministrantówwwww

W dniu 21 listopada br21 listopada br21 listopada br21 listopada br21 listopada br.....,,,,, w Uro-
czysto�æ Chrystusa Króla, na Mszy
�wiêtej o godz. 11.00 mia³ miejsce uro-

czysty obrzêd w³¹czenia do grona kan-
dydatów na ministrantów piêciu ch³op-
ców, przygotowanych przez ks. Seba-
stiana Ligorowskiego. Rozpoczêli oni
tym samym kilkumiesiêczny okres
przygotowañ do promocji ministranckiej.
Nowymi kandydatami zostali: Micha³
Marek, Jaros³aw Fuchsig, Maciej Grzyb,
Daniel Du� i £ukasz Bocheñski. Podczas
Mszy �w. Ksi¹dz Proboszcz uroczy-
�cie po�wiêci³, a nastêpnie na³o¿y³ ka¿-
demu kom¿e i szarfy kandydackie, po
czym ch³opcy zajêli miejsca w pre-
zbiterium.
W sposób szczególny Pan Jezus po-

wo³uje niektórych ludzi do swego o³-
tarza. Oby nowi kandydaci na mini-
strantów wytrwali w swoim posta-
nowieniu, a modlitwa Ko�cio³a niech
im w tym dopomaga.

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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PismPismPismPismPismo wspólno wspólno wspólno wspólno wspólnoooooty parafialnty parafialnty parafialnty parafialnty parafialneeeeejjjjj pod w pod w pod w pod w pod wezwezwezwezwezwanianianianianiememememem
NNNNNaj�wiêtszego Imiaj�wiêtszego Imiaj�wiêtszego Imiaj�wiêtszego Imiaj�wiêtszego Imienia Jenia Jenia Jenia Jenia Jezus wezus wezus wezus wezus we We We We We Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³awiwiwiwiwiuuuuu

Adres:Adres:Adres:Adres:Adres:
pl. Bpa Nankiera 16a, 50-140 Wroc³aw
tel. 344 94 23

EEEEE-mail: naszag-mail: naszag-mail: naszag-mail: naszag-mail: naszagazeazeazeazeazetka@otka@otka@otka@otka@oppppp.....ppppplllll

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów
i opracowañ redakcyjnych.

RRRRRedakedakedakedakedakcjcjcjcjcja:a:a:a:a:
Alicja Chmura (redakcja dzieciêca),
Krystian G³o�nicki, Bart³omiej Kazubski,
ks. Piotr Nitecki (asystent ko�cielny),
Bo¿ena Rojek (redaktor naczelna),
El¿bieta Ruliñska (redaktor techniczna),
Damiana Tyczyñska (sekretarz)
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Liczenie wiernychLiczenie wiernychLiczenie wiernychLiczenie wiernychLiczenie wiernych
W Niedzielê Chrystusa Króla,

21 listopada br21 listopada br21 listopada br21 listopada br21 listopada br....., we wszystkich ko-
�cio³ach ca³ej Polski odbywa³o siê li-
czenie wiernych uczêszczaj¹cych na nie-
dzieln¹ Mszê �w.
W naszym ko�ciele we wszyst-

kich Mszach �w. w tê niedzielê bra-
³o udzia³ 1614 osób (1026 kobiet
i 588 mê¿czyzn), co stanowi 14,6%
mieszkañców naszej 11-tysiêcznej
parafii. W stosunku do roku ubie-
g³ego jest to wzrost liczby wiernych
bior¹cych udzia³ w niedzielnej Eu-
charystii w naszym ko�ciele o ok. 1,5%.
Podczas liczenia wiernych w ubie-
g³ym roku dane te wynosi³y 1450
osób (895 kobiet i 555 mê¿czyzn), co
stanowi³o wówczas ok. 13% miesz-
kañców parafii.
Do Komunii �w. tej niedzieli przy-

st¹pi³o 638 osób (461 kobiet i 177
mê¿czyzn) to jest 5,8% mieszkañ-
ców parafii i 39,5% uczestników nie-
dzielnej Mszy �w. Równie¿ te dane
oznaczaj¹ wzrost w stosunku do roku
ubieg³ego, kiedy to przyst¹pi³o do
Komunii 505 wiernych (353 kobiety
i 152 mê¿czyzn), a wiêc 4,5% miesz-
kañców parafii i 35% uczestników
niedzielnej Mszy �w. Wzrost obej-
muje wiêc 133 osoby (tj. o ok. 1,3%
parafian i 4,5% uczestników niedziel-
nej Eucharystii).

RekRekRekRekRekolekcje adwentoolekcje adwentoolekcje adwentoolekcje adwentoolekcje adwentowewewewewe
Adwent rozpocz¹³ siê w naszej

wspólnocie parafialnej od rekolekcji,
które w dniach 28 listopada do28 listopada do28 listopada do28 listopada do28 listopada do
1 grudnia br1 grudnia br1 grudnia br1 grudnia br1 grudnia br. g³osi³ ks. Jaros³aw Le-
�niak, ojciec duchowny z WMSD
we Wroc³awiu.
Podczas czterodniowych æwiczeñ

duchowych Kaznodzieja wielokrotnie
zwraca³ nasz¹ uwagê na konieczno�æ
poszukiwania Boga w ró¿nych sytu-
acjach ¿yciowych i odnajdowania Go

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii

ODESZLIODESZLIODESZLIODESZLIODESZLI
DO PANADO PANADO PANADO PANADO PANA

SAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENT
MA£¯EÑSTWMA£¯EÑSTWMA£¯EÑSTWMA£¯EÑSTWMA£¯EÑSTWA ZAA ZAA ZAA ZAA ZAWWWWWARLIARLIARLIARLIARLI

CHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTY
PRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLI

02.10.2004 Przemys³aw KULESZA
i Dorota Magdalena OSUCH

02.10.2004 Pawe³ DZIEDZINA
i Ma³gorzata Jolanta OKRÊGLICKA

09.10.2004 Robert Boles³aw SZARECKI
i Maria Anna WICHARY

09.10.2004 Maciej WOJNA
i Katarzyna Marzena ZIÓ£EK

09.10.2004 Dominik Tomasz SKOWRON
i Aleksandra Barbara KULIK

09.10.2004 Marcin Sebastian KAROLEWSKI
i Iwona Marianna M£YNARCZYK

16.10.2004 Micha³ Wojciech SZEWCZYK
i Alicja Aldona CUGIER

16.10.2004 Tomasz KRÓL
i Katarzyna KLIMCZAK

13.11.2004 Tomasz Marcin MIELARZ
i Agnieszka El¿bieta S£OMCZEWSKA

26.09.2004 Krystyna KUSCHEL, lat 75
04.10.2004 Joanna KMIECIAK, lat 90
14.10.2004 Irmia JASAK, lat 68
18.10.2004 Eugeniusz KULAK, lat 65
18.10.2004 Jan OSMAN, lat 75
20.10.2004 Krystyna KUCHARSKA, lat 75
22.10.2004 Zofia JACHYRA, lat 57
24.10.2004 Felicja WOJTASIK, lat 79
24.10.2004 Kazimierz GRYSZKO, lat 67
27.10.2004 Marianna £ÊGOWIK, lat 82
28.10.2004 W³adys³aw DAÆKÓW, lat 74
29.10.2004 Marianna JAKUBOWSKA, lat 82
30.10.2004 Mariusz SPAD£O, lat 23
31.10.2004 Helena PREISNER, lat 90
06.11.2004 Henryk SUDO£OWICZ, lat 56
08.11.2004 Danuta BARANOWSKA, lat 70
11.11.2004 Czes³aw WYSOCKI, lat 87
18.11.2004 Zofia URBANIAK, lat 68
18.11.2004 Monika KIERNICKA, lat 87
19.11.2004 Henryk PALUCH, lat 69
19.11.2004 Zenon KULESZA, lat 65
21.11.2004 Anna MALUTKA, lat 84
25.11.2004 Andrzej NAWROTKIEWICZ, lat 52

30.10.2004 Aleksander Marek KLAJN
30.10.2004 Hanna Katarzyna SOKOLNICKA
13.11.2004 Marcin Maciej SZCZYPIÑSKI
13.11.2004 Zuzanna ZWIERZAK
14.11.2004 Marlena MICHY KOLESIÑSKA
28.11.2004 Filip Józef MAT£OSZ
28.11.2004 Szymon Tomasz P£ÓCIENNIK

w relacjach miêdzyludzkich. Takie
postêpowanie chroni przed rozpowszech-
niaj¹c¹ siê anemi¹ duchow¹. Kiedy
odwrócimy siê od swego z³ego postê-

powania, wtedy ujrzymy dobroæ Boga.
Mieæ now¹ mentalno�æ to pozwoliæ
Chrystusowi przemieniaæ siê jako
wspólnota. Adwent warto potrakto-
waæ jako okazjê do budowania jed-
no�ci miêdzy lud�mi � podkre�la³ Re-
kolekcjonista.
I w³a�nie temat budowania wspól-

noty by³ osi¹, wokó³ której osadzo-
ne by³y rozwa¿ania rekolekcyjne. Sty-
lem ¿ycia chrze�cijañskiego powin-
na byæ d¹¿no�æ do blisko�ci z dru-
gim cz³owiekiem, nie separowanie siê.
Wtedy stworzymy fascynuj¹cy Ko-
�ció³, z³o¿ony z ¿ywych kamieni,
jakimi sami bêdziemy. Potrzeba
wspólnoty, która ma na swoich d³o-
niach znak mi³o�ci. Wspólnoty ak-
tywnej w mi³o�ci i dobru, pokazu-
j¹cej, ¿e rozumie ducha Chrystusa
w naszych czasach � akcentowa³
Kaznodzieja.
W cierpieniu i k³opotach powin-

ni�my uciekaæ siê do Boga. U niego
odzyskuje siê równowagê ducha. Bóg
o¿ywia omdla³¹ nadziejê, przywraca
niewinno�æ, przebacza - us³yszeli�my
podczas jednej z koñcowych nauk.
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ks. Jaros³aw Le�niak


