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Jednym g³osem piewaj¹
Chrystusowi
Natura, która dot¹d by³a martwa,
wiêtuje zmartwychwstanie razem ze
swoim Panem. Delikatne piêkno zieleni¹cych siê drzew i maluj¹cych siê
ró¿nych kolorem kwiatów jest jakby
jednym wyrazem radoci. Niebo, do
dzi pogr¹¿one w smutku, opiête ciemnoci¹ sk³êbionych chmur, teraz radonie umiecha siê do ziemi. Kr¹g niebosk³onu i powierzchnia ziemi jednym
g³osem piewaj¹ Chrystusowi, Bogu
i Cz³owiekowi, który przyniós³ pokój
niebu i ziemi. S³oñce, ognisko wiat³a
wszystkich gwiazd, promieniuje swym
radosnym obliczem. Wszelkie stworzenie
prawi wiêt¹ liturgiê mi³oci za ten
dzieñ naszego zbawienia.
Tak swoje wielkanocne kazanie rozpocz¹³ nieznany kaznodzieja w V wieku. Swoim s³uchaczom chcia³ uzmys³owiæ, ¿e celem ca³ej natury jest wychwalanie
i oddawanie czci swemu Stwórcy, który, jak to nam ukazuj¹ Ewangelie szczególnie Ewangelia wg w. Jana, przez
Zmartwychwstanie swojego Syna rozpoczyna nowy akt stworzenia.

Donios³oæ prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i wniosków ¿yciowych, jakie z niej p³yn¹, przenika do
nas tak¿e i dzi. Dziêki
bogactwu liturgii
przenika do nas
coraz lepiej.
Wielki Tydzieñ, a szczególnie wiête Triduum
Paschalne, ma
nas bowiem
przygotowaæ
do obchodzenia najwiêkszej tajemnicy chrzecijañstwa, jak¹
jest Zmartwychwstanie
Jezusa. Chciejmy wiêc przez chwilê zatrzymaæ siê na przekazie, jaki niesie nam
liturgia poszczególnych dni Triduum.
Pierwsze s³owo-klucz do poprawnego odczytania liturgii tych dni to

nowoæ: Oto wszystko czyniê nowe.
Wymienia siê materia sakramentów 
nowe s¹ oleje, konsekrowane w czasie
Mszy Krzy¿ma (porannej
Mszy w. sprawowanej w Wielki
Czwartek, tylko w katedrze), nowi
bêd¹ kap³ani po odnowieniu swoich przyrzeczeñ, nowa
bêdzie od
wieczornej
Mszy w.
Wieczerzy
Pa ñ s k iej
Eucharystia,
nowy bêdzie Krzy¿ ods³oniêty uroczycie
w Wielki Pi¹tek, w koñcu nowe te¿
bêd¹ wiat³o i woda powiêcone
w liturgii Wigilii Paschalnej.
dokoñczenie na str. 2

Z okazji wi¹t Paschalnych
wszystkim naszym Parafianom,
Sympatykom Kocio³a Uniwersyteckiego i Czytelnikom
sk³adamy ¿yczenia bogactwa ³aski, radoci i pokoju Dawcy ¯ycia.
Niech Zmartwychwsta³y opromieni Was blaskiem chwa³y,
darz¹c szczodrze b³ogos³awieñstwem w trudzie codziennoci
i nape³niaj¹c nadziej¹ na lepsze jutro.
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Jednym g³osem piew
aj¹ Chrystuso
wi
piewaj¹
Chrystusowi
dokoñczenie ze str. 1

Msza wiêta Wieczerzy Pañskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego.
Podczas tej Mszy wspominamy ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kap³añstwa. W³aciwe znaczenie tych sakramentów przypominane jest nam w czasie
liturgii. Pierwszym obrzêdem, który nam
wskazuje to prawdziwe znaczenie, jest ceremonia zwana mandatum (od ³aciñskich
s³ów Mandatum novum do vobis [Przykazanie nowe dajê wam ]). W czasie tego
obrzêdu myje siê nogi 12 mê¿czyznom na
pami¹tkê umycia nóg Aposto³om przez
Jezusa. Opisuje ten moment w. Jan
w swojej Ewangelii, zwracaj¹c nam uwagê nie na to, co jest ustanawiane, lecz na
to, jakie znaczenie ma ustanowiony obrzêd. Jezus przyszed³, aby s³u¿yæ. I to w³anie
wykonywane jest w Eucharystii. Drugim
momentem jest opowiadanie o ustanowieniu w czasie przeistoczenia  tylko w ten
dzieñ dodaje siê tu s³owa: to jest dzisiaj.
I w³anie to dodane sformu³owanie ma nam

Czytania
na TTriduum
riduum Paschalne
Wielki Czw
artek
Czwartek
I  Ksiêga Wyjcia 12, 1-8. 11-14
II  1 list do Koryntian 11, 23-26
Ewangelia wg w. Jana 13, 1-15

Wielki Pi¹tek
I  Izajasza 52, 13 - 53, 12
II  List do Hebrajczyków 4, 1416; 5, 7-9
Mêka Pañska wg w. Jana 18, 119, 42

Wigilia Paschalna
I  Rodzaju 1, 1-2,2
II  Rodzaju 22, 1-18
III  Wyjcia 14, 15 - 15, 1
IV  Izajasza 54, 4-14
V  Izajasza 55, 1-11
VI  Barucha 3, 9-15. 32-4, 4
VII  Ezechiela 36, 16-28
VIII  List do Rzymian 6, 3-11
Ewangelia wg w. Mateusza 28, 1-10
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pokazaæ, ¿e to, co wydarzy³o siê 2000 lat
temu, staje siê realnie obecne w tej chwili.
Wielki Pi¹tek  to jedyny dzieñ
w roku, kiedy Koció³ nie celebruje Eucharystii. To przede wszystkim dzieñ ciszy  nie graj¹ ju¿ organy, nawet procesja
wejcia odbywa siê w ca³kowitej ciszy.
Tajemnicy tego dnia  Tajemnicy Mêki
i mierci Bo¿ego Syna, nie da siê bowiem
wyraziæ ¿adnymi s³owami, trzeba j¹ osobicie przemyleæ w ciszy. Naszym przemyleniom maj¹ pomagaæ dwa teksty: Mêki
Pañskiej wed³ug wiêtego Jana oraz modlitwy powszechnej, a potem Adoracja Krzy¿a. w. Jan ukazuje nam Jezusa jako Króla,
dla którego Krzy¿ jest tronem chwa³y. Najd³u¿sza modlitwa powszechna w roku ma
nam uzmys³owiæ, ¿e Jezus umar³ na krzy¿u
za ca³y wiat, nie za jak¹ jedn¹ okrelon¹
grupê ludzi, lecz naprawdê za wszystkich.
Adoracja Krzy¿a jest szczytem liturgii wielkopi¹tkowej  adorujemy Króla Ukrzy¿owanego. Po adoracji Krzy¿a nastêpuje
Komunia wiêta, w której chcemy zjednoczyæ siê z ukrzy¿owanym Panem. Liturgia tego dnia koñczy siê przeniesieniem Najwiêtszego Sakramentu do Grobu Pañskiego, który jest tradycj¹ typowo
polsk¹. Monstrancja przykryta jest welonem, podobnie jak Cia³o zdjête z Krzy¿a,
by³o otulone ca³unem.
Wielka Sobota  to dzieñ najwiêkszego smutku, lecz jednoczenie dzieñ oczekiwania. W ten dzieñ mamy trwaæ przy
Bo¿ym Grobie, jak gdyby zastêpuj¹c Aposto³ów, którzy zw¹tpili i schowali siê
przed ¯ydami w Wieczerniku.
Wieczorem, w sobotê, nastêpuje
liturgia Wigilii Paschalnej. Nale¿y ona
liturgicznie ju¿ do Niedzieli Zmartwychwstania. W Polsce, na przestrzeni wieków, tak¿e przy udziale zaborców, którzy
nie pozwalali gromadziæ siê Polakom
w nocy, nast¹pi³o rozdzielenie na dwa
obrzêdy  od Wigilii Paschalnej oddzielono Procesjê Rezurekcyjn¹, któr¹ zaczêto sprawowaæ w niedzielê rano.
Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbardziej rozbudowan¹ liturgi¹ ca³ego roku.

Rozpoczyna siê na zewn¹trz kocio³a 
Liturgi¹ wiat³a. Ukazuje nam ona Jezusa jako wiat³oæ wiata, rozwietlaj¹c¹
wszelk¹ ciemnoæ naszej ludzkiej egzystencji.
Uroczycie zapalany pascha³ wnosi siê do
kocio³a i przy jego wietle piewa siê Orêdzie
Wielkanocne  podnios³y hymn opiewaj¹cy chwa³ê pascha³u, symbolizuj¹cego odt¹d
zmartwychwsta³ego Pana (dlatego zapala
siê go przy Chrzcie w., ale i w czasie
liturgii pogrzebowej). Liturgia S³owa, która
nastêpuje po Exultet, jest tak¿e specjalna.
Czytania i piewy maj¹ przypomnieæ nam
historiê zbawienia, która ca³a prowadzi
wprost do Jezusa, a wiedzie nas przez ludzkie
u³omnoci. Liturgia S³owa tego dnia jest
tak¿e specjalna ze wzglêdu na to, ¿e po
ka¿dym czytaniu i psalmie nastêpuje modlitwa celebransa. Liturgiê S³owa przerywa te¿ hymn Chwa³a na wysokoci Bogu,
który piewamy po raz pierwszy po 40
dniach Wielkiego Postu. Ewangelia mówi
nam ju¿ o Zmartwychwstaniu! Trzeci¹ czêæ
Wigilii stanowi liturgia chrzcielna. Chocia¿ w dzisiejszych czasach rzadko ju¿ chrzci
siê w ten dzieñ, to jednak ponowienie przyrzeczeñ chrzcielnych i pokropienie wod¹
wiêcon¹ ma nam przypomnieæ nasz Chrzest,
przez który stalimy siê cz³onkami Kocio³a i zostalimy wszczepieni w Krzy¿
Chrystusa, ale tak¿e w Jego Zmartwychwstanie. Po liturgii chrzcielnej nastêpuje Liturgia Eucharystyczna.
Ca³oæ obrzêdów koñczy Procesja Rezurekcyjna, która w naszym kociele,
zgodnie z polsk¹ tradycj¹, nastêpuje rano.
Nie mo¿na wiêc mówiæ o tym, ¿e Rezurekcja jest wa¿niejsza, ni¿ Wigilia. Przerywamy jak gdyby i przed³u¿amy nasz¹ radoæ ze Zmartwychwstania na ca³¹
noc. Wielk¹ Noc. A potem, ju¿ po Rezurekcji, przenosimy tê radoæ z kocio³a do naszych domów.
Warto wiêc w tym wiêtym czasie zatrzymaæ siê d³u¿ej na liturgii. Nie
mówiæ, ¿e trwa zbyt d³ugo, tylko znaleæ
wród naszego zabiegania parê chwil
na modlitwê i refleksjê, czemu niech
s³u¿¹ zamieszczone obok informacje
o czytaniach biblijnych u¿ywanych
w liturgii Triduum Paschalnego.
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Ust¹pcie od nas smutki i trosk fale
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale
Ojcu Swojemu uczyni³ ju¿ zadoæ
Alleluja! Nam niesie radoæ!
I znowu, jak co roku, stajemy wobec
rzeczywistoci pustego grobu. Znowu dwiêcz¹ nam w uszach s³owa
anio³a: Wiem, ¿e szukacie Jezusa
Ukrzy¿owanego. Nie ma go tutaj, bo
zmartwychwsta³, jak powiedzia³.
Stajemy wobec rzeczywistoci nie pojêtej
dla ludzkiego rozumu. Jak mo¿e cz³owiek umar³y znowu o¿yæ? Wydaje
siê to niemo¿liwe, ale dla Boga nie
ma przecie¿ nic niemo¿liwego. Nawet
Aposto³om nie³atwo by³o w to uwierzyæ. Tomasz dopiero dotkn¹wszy ran
Jego zawo³a³: Pan mój i Bóg mój.
A nam, dwadziecia wieków póniej, chyba jeszcze trudniej przyj¹æ prawdê o zmartwychwstaniu. W ¿yciu codziennym nieraz wydaje siê nam, ¿e
ju¿ nie ma nadziei, wiat zmierza ku
upadkowi, wiêcej jest z³a ni¿ dobra,
dobro zwyciê¿a tylko w bajkach.
A oto znów stajemy wobec rzeczywistoci wielkanocnego poranka. Tajemnicy zwyciêstwa mi³oci nad nienawi-
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ci¹, dobra nad z³em, ¿ycia nad mierci¹.
Zwyciêstwa Jezusa, który przyszed³,
abymy ¿ycie mieli w obfitoci.
To zwyciêstwo dokona³o siê przez
tajemnicê Krzy¿a, Mêki i mierci, jak
sam zapowiedzia³. Teraz odbywa siê
s¹d nad tym wiatem. Teraz w³adca
tego wiata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do
siebie (J 12, 31).

twychwstaj¹c, nie tylko sta³ siê Zwyciêzc¹ mierci, piek³a i szatana, ale nada³
tak¿e zupe³nie nowy sens naszemu istnieniu, przenikaj¹c je nadziej¹ na ¿ycie wieczne. W³asnym przyk³adem potwierdzi³ prawdziwoæ s³ów, ¿e ziarno
upad³szy na ziemiê, musi obumrzeæ, ¿eby
wydaæ plon! Pokaza³ nam drogê, któr¹
mamy kroczyæ  Kto chce iæ za
Mn¹, niech siê zaprze samego siebie,
niech wemie krzy¿ swój i niech mnie

Radoæ
Zmartwychwstania
mieræ na krzy¿u by³a okrutnym
wyrokiem, maj¹cym w zamierzeniu do
koñca zniszczyæ cz³owieka, pozbawiæ go
godnoci, sprawiæ, ¿e zw¹tpi we wszystkie
swe idee. Tymczasem Jezus by³ na krzy¿u
zwyciêzc¹. Wobec okrutnej mêki i mierci,
nie tylko nie z³orzeczy³, ale pokaza³ nam
jak potê¿na jest mi³oæ, która nawet na
krzy¿u wybacza swoim przeladowcom.
Dokona³ te¿, jak zapowiedzia³, s¹du nad
szatanem i wiatem. Pokaza³ nam, ¿e
ca³a potêga
z³a jest bezsilna wobec
cz³owieka,
który obur¹cz trzyma
siê Ojca Niebieskiego.
Swoim
zmartwychwstaniem da³
wiadectwo
temu, ¿e jest
Synem Bo¿ym, a Jego
zwyciêstwo
mo¿e staæ siê
dla ka¿dego
z nas ród³em zwyciêstwa nad
z³em! Zmar-

naladuje. wiêty Pawe³ napisze za
o tym w Licie do Rzymian: Je¿eli
umarlimy razem z Chrystusem, wierzymy, ¿e z Nim równie¿ ¿yæ bêdziemy, wiedz¹c, ¿e Chrystus powstawszy
z martwych ju¿ wiêcej nie umiera,
mieræ nad Nim nie ma ju¿ w³adzy.
Bo to, ¿e umar³, umar³ dla grzechu
tylko raz, a ¿e ¿yje, ¿yje dla Boga.
Tak i wy rozumiejcie, ¿e umarlicie dla
grzechu, ¿yjecie za dla Boga!!!
Radoæ ze spotkania ze Zmartwychwsta³ym zobowi¹zuje nas tak¿e do dzielenia siê ni¹ z innymi, do
tego, by wiadczyæ o jego Zmartwychwstaniu s³owem i czynem!
A jak to jest z t¹ radoci¹ Zmartwychwstania w naszym ¿yciu? Czy
czêsto, przygnieceni szar¹ codziennoci¹,
zatrzymujemy siê na wielkopi¹tkowej
refleksji? A przecie¿ gdyby Chrystus
nie zmartwychwsta³, pró¿na by³aby nasza
wiara. We wspó³czesnym wiecie to rozgwie¿d¿one choinkami i prezentami Bo¿e
Narodzenie robi karierê. Na szczêcie,
¿e nie zd¹¿ylimy jeszcze skomercjalizowaæ tej, wymagaj¹cej przecie¿ g³êbokiej refleksji, radoci wielkanocnego
poranka. Do odczuwania tej radoci
jestemy zdolni tylko w takim stopniu,
w jakim w nas samych zwyciê¿a Zmartwychwsta³y Chrystus!!!
K R YSTIAN G £ONICKI
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Ludzie niewierz¹cy, patrz¹cy np.
na tragediê w Indonezji, utwierdzaj¹
siê w przekonaniu, ¿e skoro Boga nie
widaæ, to Go nie ma... Bo przecie¿
gdyby by³, nie pozwoli³by na tak¹
tragediê! Pamiêtajmy jednak, ¿e ¿yjemy na planecie Ziemia, która rz¹dzi siê swoimi prawami. Tymczasem
Bóg nie stworzy³
Ziemi po to, by ta
zabija³a cz³owieka,
ale po to, by ten
czyni³ j¹ sobie poddan¹.
60 lat temu zakoñczy³a siê jedna
z najwiêkszych
wojen. Spogl¹daj¹c
na historiê, cz³owiek pyta: dlaczego
Bóg pozwoli³ na
przera¿aj¹cy holokaust?! Gdzie¿
wtedy by³?! 
wtóruj¹ inni. Dzi,
po latach, spogl¹damy z przera¿eniem na makabryczne zdjêcia oraz
s³uchamy opowieci o traumatycznych prze¿yciach wiadków ogromu
z³a, które mia³o wtedy miejsce. Ale
musimy wyranie powiedzieæ: Bóg nie
chce cz³owieka grzesznego! Z drugiej
strony, Bóg nie ingeruje w uczynki
cz³owieka, nawet te z³e. Bo Bóg tak
go ukocha³, ¿e da³ mu woln¹, nieprzymuszon¹ wolê.
Z³o wci¹¿ ma miejsce. Czasem sami
mu ulegamy lub widzimy je w najbli¿szym otoczeniu. Zastanówmy siê
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Wielkie s¹ tajemnice
naszej wiary
jednak, czy dzi, kiedy nasz kraj
otrz¹sn¹³ siê po bolesnych dowiadczeniach wojennych oraz powojennych,
czy ³atwiej nam wiadczyæ o Bogu?
Bez w¹tpienia, wiadectwo dzisiejsze
wygl¹da nieco inaczej.
Chrystus wzywa nas ka¿dego dnia
do gorliwego wype³niania misji, jak¹
jest dawanie wiadectwa. G³oszenie
go ma na celu przybli¿anie ludziom
Boga. Nie jest to ³atwe, wszak wia-

domoæ Jego obecnoci wród nas jest
jedn¹ z najwiêkszych tajemnic chrzecijañstwa. Ale przeb³yski owego
Sacrum mo¿emy dostrzec w samym
cz³owieku.
Bóg powo³uje cz³owieka ka¿dego
dnia. Powo³uje go nie tylko do s³u¿by kap³añskiej czy ¿ycia zakonnego.
Bóg powo³uje kobietê i mê¿czyznê nie
tylko do ¿ycia w zwi¹zku ma³¿eñskim. Bóg powo³uje cz³owieka przede

wszystkim do mi³oci oraz do dawania wiadectwa Prawdzie.
Chrystus podczas swego ziemskiego
¿ycia, bezporednio wskaza³ na mi³oæ, m.in. ucz¹c cz³owieka zwracaæ
siê do Boga: Ojcze nasz. Przybli¿aj¹c cz³owieka do wielkiej tajemnicy,
utwierdzi³ nas w przekonaniu, ¿e jestemy przybranymi dzieæmi Boga.
Nauczy³ cz³owieka cudownej modlitwy, modlitwy siedmiu prób (Mt 6,
8b-15).
Proby o odpuszczenie win (Mt
6, 12-13) i pomoc w przezwyciê¿aniu pokus (Mt 6, 13a), bezporednio
nawi¹zuj¹ do tajemnicy Wielkiego
Postu. Okres ten zawiera w sobie wezwanie do przyznania siê do win
i do wyrz¹dzonego z³a oraz do pokornego spojrzenia na Krzy¿. Wszystko
po to, by jak najlepiej przygotowaæ
siê do przyjêcia najwiêkszej ofiary
Chrystusa, który z mi³oci do cz³owieka, pokona³ szatana. Te dwie proby
nawi¹zuj¹ bezporednio do tajemnicy
wolnoci cz³owieka, daj¹cej mu mo¿liwoæ wyboru. Wolnoci, stawiaj¹cej
przed cz³owiekiem ³atwiejsze oraz trudniejsze rozwi¹zania.
Wbrew pozorom, mówienie: Boga
nie ma, nie jest wcale ³atw¹ drog¹.
Bo przecie¿ jazda lep¹ uliczk¹, gdy
kierowca widzi jedynie koniec trasy,
w oczywisty sposób rodzi w nim przekonanie o rych³ym koñcu. Wybranie
tej drogi jest konsekwencj¹ le pojêtej
wolnoci.
Chrzecijañski wybór wyjania
wiele problemów. Wolnoæ t³umaczy jako zielone wiat³o dla czynienia dobra, cierpienie jako ofiarê,
a nie jako klêskê. Boga, choæ niewidzialnego i tajemniczego, rozumuje jako
nieskoñczone ród³o mi³oci.
B AR
T£OMIEJ K AZUBSKI
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Ojciec wiêty b³ogos³awi
naszej parafii
Z Ksiêdzem Proboszczem
o je g o podró¿y do Rzym
u,
Rzymu,
rozma
wia Bo¿ena Rojek
zmawia

By³ Ksi¹dz Pro
tni
Proffeso
esorr osta
ostatni
tnioo
aki bby³
y³ cel tteej podró¿y?
Rzymiee, jjaki
w Rzymi
Istotnie, mia³em ostatnio mo¿liwoæ
spêdzenia kilku dni w Rzymie. Podstawowym celem by³y sprawy zwi¹zane z procesem beatyfikacyjnym kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, w którym to procesie uczestniczê przygotowuj¹c dla jego potrzeb opracowania historyczne dotycz¹ce tej postaci.
Uczestniczy³em te¿ w uroczystych obchodach 150 rocznicy og³oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny.
Czy mia³ Ksi¹dz ookazjê
kazjê bbyæ
yæ bblilisk
ego?
skoo Ojca wiêt
wiêtego?
Tak, najpierw podczas uroczystoci z okazji jubileuszu wspomnia-
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nego wy¿ej dogmatu maryjnego
w Bazylice w. Piotra, a nastêpnie
dane mi by³o koncelebrowaæ Mszê
wiêt¹ z papie¿em Janem Paw³em
II, w bardzo kameralnym gronie,
w Jego prywatnej kaplicy. To by³o
wielkie prze¿ycie. Jeli pamiêta siê,
¿e Eucharystia jest uobecnieniem
ofiary Jezusa Chrystusa, to wspó³udzia³ w tej ofierze przy boku
Namiestnika Chrystusowego, cz³owieka, który bardzo cierpi, dla
którego odprawianie Mszy wiêtej
jest naprawdê, w sposób bardzo realny ofiar¹, wspó³udzia³em w cierpieniu Zbawiciela, to stanowi wielkie prze¿ycie. To by³o jakie niezwykle przejmuj¹ce misterium.
Proffeso
esorr pr
przy
Czy móg³ Ksi¹dz Pro
zy tteej
okazji rozma
wiaæ z P
rozmawiaæ
Paapie¿em?
Po Mszy wiêtej w kaplicy by³a
mo¿liwoæ krótkiej rozmowy. Prosi-

³em Ojca wiêtego by siê za nas modli³,
by b³ogos³awi³ naszej parafii oraz moim
uczniom we wroc³awskim seminarium
duchownym. Papie¿ odpowiadaj¹c na
tê probê zapewni³, ¿e nam b³ogos³awi, uczyni³ znak krzy¿a wiêtego
i wrêczy³ mi ró¿aniec. Pami¹tkowe
zdjêcie stale mi bêdzie przypominaæ
to niezwyk³e spotkanie, które w takiej formie jest jedyne i niepowtarzalne w ¿yciu. Wspomina³em je
zw³aszcza ostatnio, kiedy ca³y wiat
modli³ siê o zdrowie dla chorego Ojca
wiêtego.
modli
O co m
odl
ana
modl
odlii siê Ksi¹dz dla J
Jana
Paw³a II?
Modlê siê dla Niego o si³ê do
dalszego, oby jak najd³u¿szego, dawania
wiadectwa o Jezusie Chrystusie
w dzisiejszym wiecie, który o Zbawicielu nie chce pamiêtaæ.
Bardzo dziêkujê za tê rozm
rozmoowê.
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Obrzêdy zakoñczenia
B³ogos³awieñstwo w zakoñczeniu
Mszy w. jest ¿yczeniem dobra. Nie
ma dla chrzecijanina wiêkszego szczêcia ni¿ zjednoczenie z Bogiem, ni¿
obecnoæ Boga w sercu; st¹d w³anie ¿yczenie, aby Pan by³
z nami, aby Jego
obecnoæ rozci¹gn¹æ na
ka¿dy powszedni
dzieñ, na nasz¹ pracê, obowi¹zki, na to,
co trudne, i co przynosi radoæ.
Rozes³anie koñcowe Idcie w pokoju
Chrystusa w ³aciñskiej wersji brzmi Ite,
missa est, co mo¿na
by oddaæ przez Idcie, jestecie pos³ani. Te ostatnie wypowiadane przez
kap³ana s³owa we Mszy w. przypominaj¹ nam o obowi¹zku dawania

wiadectwa przynale¿noci do Chrystusa. W ten sposób, Bogiem silni, wyruszamy w codzienne ¿ycie, aby prze¿ywaæ je w bliskoci Chrystusa i aby
ukazywaæ Go
wszystkim, których On sam
stawia na drogach naszego
¿ycia.
Msza w., jest
n ie z w y k ³ y m
spotkaniem spotkaniem
z Bogiem, który
przemienia nasze
¿ycie. Umocnieni wiêt¹ Obecnoci¹ Chrystusa,
którego przyjêlimy, mo¿emy obdarzaæ pokojem wszystkich, wród których ¿yjemy. Zgodnie z pragnieniem
w. Franciszka, który modli³ siê:

Bo¿e, uczyñ mnie narzêdziem
Twojego pokoju,
abym niós³ mi³oæ tam, gdzie
panuje nienawiæ,
jednoæ tam, gdzie panuje roz³am,
nadziejê tam, gdzie panuje rozpacz,
radoæ tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abym nie tyle szuka³
pociechy, co pociesza³,
nie tyle szuka³ zrozumienia, co
rozumia³,
nie tyle czeka³ na przebaczenie,
co przebacza³,
nie tyle szuka³ mi³oci, co kocha³.
Poniewa¿ daj¹c, otrzymujê,
przebaczaj¹c, zyskujê przebaczenie,
zapominaj¹c o sobie, odnajdujê siebie,
umieraj¹c dla siebie, zmartwychwstajê ku ¿yciu wiecznemu.
Amen.
KS .

M ARIUSZ R OSIK

W poszukiw
aniu w³asnej to¿samoci
poszukiwaniu

Nie oszukuj samego siebie
Ze wszystkich nieuczciwych gier,
jakie rozgrywamy we w³asnym ¿yciu, do najbardziej autodestrukcyjnych nale¿¹ te, które prowadzimy sami ze sob¹. Potrafimy mamiæ siê na wiele sposobów i wmawiaæ sobie, ¿e jestemy ofiarami cudzych decyzji lub b³êdów. Równie¿ ba³amutnie interpretowaæ rzeczywiste konsekwencje w³asnych
poczynañ. Ok³amywanie siê
niszczy zaufanie, szacunek i mi³oæ do samego siebie. Zapieranie siê swych prawdziwych
myli i uczuæ prowadzi do
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utraty to¿samoci, do oderwania prawdziwej istoty cz³owieka od jego we-

wnêtrznej prawdy. Aby byæ uczciwym wobec innych, nale¿y byæ przede
wszystkim uczciwym
wobec samego siebie.
Gdy tylko dokonamy
wysi³ku w kierunku
wiêkszej samowiadomoci i uczciwoci, zaczniemy prze¿ywaæ
silniejsz¹ mi³oæ do samych siebie, odczujemy radoæ i pogodê
ducha oraz utrwalimy
cieplejsze wiêzi z innymi ludmi.
A NNA K RAMARCZYK
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Kaplice wi¹tyni przedstawia Krystian G³onicki

Kaplica Najwiêtszej Maryi Panny
Wspomo¿ycielki Wroc³awia
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Z kronik parafialnych dowiadujemy siê,
¿e Cudowny Obraz od razu sta³ siê
tronem ³aski. Z dnia na dzieñ wzrasta³a liczba czcicieli Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki, jak j¹ nazywaj¹ kroniki.
W wydanym przez Jezuitów w 1736 r.
dziele pt.: Pietas cotidiana erga S. Dei
Matrem.. pod jego tytu³em widnieje napis:
S. Maria Auxiliatrix
Vratislaviencis, czyli
Matka Bo¿a Wspomo¿ycielka Wroc³awia.
Du¿a i ci¹gle
wzrastaj¹ca liczba
wotów wiadczy³a
o ³askawoci Matki
Wspomo¿ycielki. Tak
wiêc Matka z obrazu sta³a siê jakby
Gospodyni¹ nowego
Domu Swego Umi³owanego Syna.
W kronikach
przy opisie ³aski
uzdrowieñ w 1743 r.,
w p ow s z e c h n ie
wówczas stosowanym
stylu barokowym,
znajdujemy te¿ okrelenie: Magna Chiatra  Przemo¿na Wszechlekarka.
Przed Cudownym Obrazem przyjê³a siê pewna sta³a forma nabo¿eñstwa. W ka¿d¹ sobotê zbiera³a siê m³odzie¿ i starsi wierni na uroczyste odpiewanie antyfony Salve Regina. Antyfonê piewano uroczycie równie¿
wtedy, gdy kto o to poprosi³, by
podziêkowaæ Maryi za otrzymane ³aski.
Litterae Annuae odnotowuj¹, ile razy
w danym roku piewano Salve.
¯ywy kult Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wroc³awia utrzymywa³ siê a¿ do
czasu og³oszenia przez Klemensa X

w latach 70-tych XVII w. Dominus
ac Redempter. Nast¹pi³o to w królestwie
pruskim, bo pod jego panowaniem znajdowa³ siê wtedy Dolny l¹sk. Po usuniêciu Jezuitów z Wroc³awia kult os³ab³.
Kiedy w 1946 r. Jezuici otrzymali
z powrotem koció³ pw. Najwiêtszego

fot. Krystian G³oni
cki
G³onicki

W dniu powiêcenia kocio³a Najwiêtszego Imienia Jezus, 30 lipca 1698 r.,
w uroczystej procesji, w której z kaplicy jezuickiego Kolegium (do prowincji
czeskiej nale¿a³o bowiem wówczas Collegium Leopoldinum TJ) noszono Najwiêtszy Sakrament, niesiono równie¿
ze czci¹ ³askami s³yn¹cy obraz Matki
Bo¿ej. W nowowybudowanej wi¹tyni
poleci³ umieciæ go wiceprowincja³ czeski,
o. Jakub Willi.
O jego historii dowiadujemy siê
z dwóch dokumentów pochodz¹cych
z XVII w. Jeden to znaleziony za obrazem opis o. Zdenka Ge¿owskiego, drugi
 Litterae Annuae Kolegium Ojców
Jezuitów we Wroc³awiu z roku 1698.
Obraz jest wzorowany na obrazie Matki
Bo¿ej znajduj¹cym siê w Passawie
w Czechach. By³ otoczony wielk¹ czci¹
najpierw w Pradze, w kaplicy domowej
hrabiny Katarzyny Dworzak, która podarowa³a go na ³o¿u mierci baronowej
Marii Maksymilianie Zarubie. Ta, jako
specjalny skarb, umieci³a go w kaplicy
swego zamku w Zumbergu, w Czechach.
Tam przez ponad 30 lat by³ nadzwyczaj
czczony i uwa¿any za cudowny. Baronowa Zaruba pragn¹c, aby Cudowny Obraz zyska³ powszechn¹ czeæ i rozg³os,
przekaza³a go o. Jakubowi Willemu, ówczesnemu wizytatorowi i przewodnicz¹cemu Towarzystwa Jezusowego.
Urzêdowy akt darowizny sporz¹dzono 19 VIII 1694 r. W dniu 29 IX
tego¿ roku obraz przyj¹³ i przekaza³
zakonowi o. Zdenek Ge¿owski, spowiednik baronowej. On te¿ w³asnorêcznie napisa³ metrykê Cudownego Obrazu.
Uczyni³ to pro memoria post saecula
nacessaria, co znaczy dla pamiêci
koniecznej po wiekach. Tymi s³owami
zakoñczy³ wspomniany dokument.
Matka Boska sta³a siê przez to jakby
Matk¹ Chrzestn¹ naszego kocio³a.

Imienia Jezus, wiedzieli, ¿e jest to obraz
Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki (Mariahilf), nie wiedzieli jednak, ¿e by³ on niegdy
czczony jako ³askami s³yn¹cy. Sta³o siê
to dopiero w czasie przygotowañ do Dni
Maryjnych w Archidiecezji Wroc³awskiej w 1961 r. Postanowiono wówczas
oddaæ obraz do renowacji. Po wyjêciu
go z o³tarza znaleziono na jego odwrocie
przytwierdzony do ramy dokument 
metrykê, napisany rêk¹ o. Ge¿owskiego,
który ukaza³ jego nadprzyrodzon¹ wartoæ.
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

K R YSTIAN G £ONICKI
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Jak
prze¿yjê?
Stojê razem z moim koleg¹, Rafa³em,
w d³ugiej kolejce po przydzia³ do dziesiêtnika i do pokoju. Czas niemi³osiernie siê d³u¿y; sprawia, ¿e zastanawiam siê, jak wytrzymam te godziny, wype³nione niemal ca³kowicie modlitw¹. W tym momencie wydaje mi
siê to zupe³nie niemo¿liwe. A jednak
Czas skoczy³ straszliwie naprzód.
Godziny spêdzone w kaplicy wydaj¹
siê byæ tak krótkie, tak ulotne Najpierw Msza póniej teatr. Mój Chrystus po³amany - tak brzmi tytu³
przedstawienia. I znów jestemy w kaplicy. Tym razem uczestniczymy w Drodze Krzy¿owej. Moj¹ uwagê przyci¹ga drabina rozstawiona porodku schodów prowadz¹cych do prezbiterium.
Po co tam stoi? I nagle widzê, jak dwóch
kleryków podchodzi do niej, nios¹c ze
sob¹ po³aman¹ figurê Chrystusa, tê
z przedstawienia. Wieszaj¹
pos¹g na dwóch ¿y³kach.
Gasn¹ wiat³a, rozb³yskuj¹
p³omyki wieczek. Tak
piêknie zrobi³o siê doko³a lecz nagle kaplic¹
wstrz¹sa huk. Szybko odwracam g³owê. Widzê, jak
pêka jedna ¿y³ka, zaraz
po niej druga. Figura
Chrystusa uderza o krzes³a
i o pod³ogê, roztrzaskuj¹c siê na dziesi¹tki kawa³ków Mój Chrystus po³amany... Czy to przypadek? Nabo¿eñstwo koñczy siê. Idziemy na krótki spacer po ogromnych, neogotyckich korytarzach. Potem do spowiedzi. I znów do kaplicy. Tak niepozorna wydawa³a mi siê pocz¹tkowo,
a teraz tak piêkna. Zerkam wreszcie
na zegarek. Ju¿ dwa kwadranse po
pó³nocy. Trzeba iæ spaæ. Idê wiêc do
pokoju i pogr¹¿am siê we nie.
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Nastaje ranek, budz¹ nas. Znów
zmierzamy do kaplicy, na Godzinki
o Niepokalanym Poczêciu. Po nabo¿eñstwie idziemy do refektarza na
posi³ek. Póniej mamy w planie konferencjê. Po niej bêd¹ spotkania
z naszymi dziesiêtnikami, czyli swoistymi opiekunami. A potem najwa¿niejszy punkt dnia, czyli Msza wiêta.
Wracam do pokoju po albê, Rafa³ idzie
razem ze mn¹. Zaskakuje mnie, ¿e
wszyscy piewaj¹ tak piêknie i czysto, równo i g³ono. To chyba pierwszy w ¿yciu moment, gdy odczuwam

by³ ju¿ w tym ca³kowicie pogr¹¿ony i pozornie nie móg³ wyrwaæ siê
z tej niewoli, odkry³, ¿e Bóg mimo
wszystko nadal na niego czeka.
Uzdrowi³ go i pomóg³ mu pozbyæ
siê na³ogów. I szatana. Nie uwierzy³bym, ¿e w taki w³anie sposób mo¿na
ukazaæ mi³oæ Boga Reszta dnia minê³a jak za dotkniêciem ró¿d¿ki. K³adziemy siê spaæ z mêtlikiem w g³owie. Ze zbyt wieloma kr¹¿¹cymi
w niej pytaniami.
Ostatni dzieñ duchowej uczty. Tak
jak poprzednio kierujemy siê do ka-

Trzy dni
w Seminarium
przyjemnoæ ze s³uchania piewaj¹cych
wiernych. Msza szybko koñczy siê.
Za szybko. Zamieni³bym wiêkszoæ
naszego planu dnia na d³u¿sz¹ Mszê.
Po kilku niezbyt ciekawie spêdzonych godzinach, znów wracamy
do kaplicy. Tym razem na Godzinê

Mi³osierdzia. Kolejne spotkanie z dziesiêtnikami i schodzimy do auli na
pantomimê. Podobnie jak chyba wszyscy pozostali, przez pierwsze minuty przedstawienia po prostu nudzimy siê. Jednak, gdy akcja zaczyna siê rozwijaæ rozmowy milkn¹,
komórki znikaj¹ g³êboko w kieszeniach. Z zapartym tchem patrzymy
jak klerycy pokazuj¹ cz³owieka, który
odszed³ od Boga kuszony przez papierosy, alkohol, narkotyki A gdy

plicy na wspania³¹, uroczyst¹ Jutrzniê. Nigdy nie s¹dzi³em, ¿e polubiê
modlitwê brewiarzem Ostatnia konferencja, ostatnie spotkanie z dziesiêtnikami, ostatnia Msza. Sam Arcybiskup bêdzie przewodniczy³! A Rafa³
i ja znów s³u¿ymy ponownie jako
Ministranci wiat³a. Czas chyba przyspieszy³, bo ju¿ opuszczamy piêkne
i potê¿ne neogotyckie mury. Wracamy do domów. Co wynielimy z tych
spotkañ? Nie zapomnê dreszczu przy
modlitwie. Takiego delikatnego muniêcia na karku. Podobne uczucia widzia³em w oczach innych. A teraz?
Nie czujê go! Jest ju¿ wieczór Co
robiæ ? Co to? Brewiarz? Kartki siê
przewracaj¹, otwieraj¹ na komplecie.
I znów czujê ten dreszcz, jak dotyk
d³oni na ramieniu. Jego d³oni
K RZYSZT
OF M ICA
CH
RZYSZTOF
ICACH
Autor tekstu uczestniczy³ w dniach od
11 do 13 lutego br. w rekolekcjach dla m³odzie¿y mêskiej z terenu diecezji wroc³awskiej, zorganizowanych ju¿ po raz XXXIV
przez Seminarium Duchowne we Wroc³awiu. W tym roku wziê³o w nich udzia³ 336
m³odych ludzi, wród nich byli dwaj lektorzy z naszej parafii.

R EDAKCJA
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Z dowiadczeñ wycho
wawcy
wychow

BAJU... baju?
Od wieków bajki by³y prób¹ opisania wiata. Zawsze starano siê poprzez mora³y w nich zawarte przekazywaæ wa¿ne uniwersalne prawdy.
Wszyscy doskonale pamiêtamy bajki
Ezopa, Krasickiego, braci Grimm,
Andersena... Ka¿da epoka ma podobno takie bajki, na jakie sobie zas³u¿y³a. A jakie bajki ucz¹ i wychowuj¹
dzieci w dzisiejszych czasach?
Niestety, s¹ to czêsto bezmylne,
przepe³nione agresj¹ kreskówki, w których
przebiegli i cyniczni bohaterowie, pos³uguj¹ siê oszustwem, k³amstwem, zachowuj¹ siê niemoralnie. Do lamusa
odesz³y ju¿ tak lubiane ongi: Bolek
i Lolek, Mi Uszatek czy Reksio.
Kiedy rodzic móg³ bez obawy
o spustoszenia moralne i obyczajowe zostawiæ sw¹ pociechê w porze dobranocki przed telewizorem. Dzi jest to raczej
niewskazane. Bajkowe postacie strasz¹ czêsto
sw¹ szkaradnoci¹, a treci kreskówek
pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia. Mamy
do czynienia z totaln¹ metanoj¹, która
z³o nazywa dobrem i na odwrót. Bo jak
nazwaæ wystêpowanie w jednej z bajek
np. szatana o imieniu Dobre Serduszko!
Nie brakuje dzi równie¿ w pozornie
niewinnych wieczorynkach elementów
magii i okultyzmu, czy zakamuflowanych podtekstów erotycznych, jak choæby
w popularnej swego czasu Czarodziejce
z ksiê¿yca.
Bajki o treci przesyconej agresj¹
wywieraj¹ ogromny wp³yw na nieukszta³towan¹ jeszcze dzieciêc¹ psychikê, wywo³uj¹c u ma³ych odbiorców rozdra¿nienie, nerwowoæ, k³opoty z zaniêciem.
Wed³ug naukowców nadmierne ogl¹danie takich obrazków mo¿e prowadziæ nawet
do uzale¿nienia dziecka od negatywnych
bodców emocjonalnych.
Niezmiennie od kilku lat, obok Dragon Ball, arcypopularn¹ kreskówk¹
w naszym kraju s¹ Pokémony. Sprytnie rozegrana kampania reklamowa wywo³a³a wród dzieci prawdziw¹ poke-
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mon-maniê. Wraz z filmem pojawi³y
siê gry komputerowe, czasopisma, gad¿ety, w tym m.in. ¿etony do gry.
Mo¿na je kupiæ do³¹czone do jogurtu,
chipsów, napojów. Prawie wszystkie dzieci
pragnê³y zgromadziæ w³asn¹ kolekcjê
168 ¿etonów, z których ka¿dy posiada
okrelone tajemne moce pomagaj¹ce
w pokonaniu przeciwnika i zdobyciu
jego ¿etonów. Ta niezwykle wci¹gaj¹ca
gra, której z luboci¹ oddaj¹ siê m³odzi mi³onicy pokemonów, wyzwala
niezdrow¹ rywalizacjê i uczy hazardu.
Nie mo¿e wiêc potem dziwiæ zachowanie dziecka, które w czasie lekcji,
zajête pod ³awk¹ swoimi pokemonowymi ¿etonami i niereaguj¹ce na napomnienia - w sytuacji, kiedy nauczycielka postanawia mu w koñcu odebraæ pokemony - z ogromn¹ wrogoci¹ krzyczy do jej: zabra³a mi ca³¹
moc! Ów dramatyczny wyrzut mo¿e
sygnalizowaæ, ¿e pod przykrywk¹
z pozoru banalnej, przeniesionej na ekran
zmylonej historyjki, kryje siê niebezpieczne zjawisko wprowadzania dziecka
w meandryczny wiat magii.
Rozliczne kontrowersje budzi w tym
kontekcie cykl ksi¹¿ek o przygodach
nastoletniego czarodzieja, Harryego
Pottera. W wywiadzie z autork¹, Joanne K. Rowling, czytamy, ¿e stworzony przez ni¹ powieciowy wiat
uwa¿a ona za czyst¹ FANTASTYKÊ.
To jakie nieporozumienie. Przecie¿ pewne
elementy rowlingowskiego wiata fantazji
s¹ osadzone w konkretnych realiach,
powoduj¹c zatarcie granic miêdzy rzeczywistoci¹ a fikcj¹, co z pewnoci¹
dezorientuje m³odego czytelnika. wiadczy o tym choæby fakt umiejscowienia niewidzialnego wiata czarodziejów (osób obdarzonych nadzwyczajnymi

umiejêtnociami, do którego nale¿y
Harry Potter) w realnym wiecie osób
nie zajmuj¹cych siê magi¹, zwanych mugolami (przedstawionych jako osoby bez
serca, dwulicowe i ob³udne), które reprezentuje rodzina Harryego. Do powieciowej szko³y magii i czarodziejstwa m³odzi czarodzieje je¿d¿¹ z dworca
Kings Cross w Londynie, za do magicznego pasa¿u mo¿na dostaæ siê, przesuwaj¹c ceg³ê w murze nad rzeczywicie istniej¹c¹ londyñsk¹ tawern¹. Uwagê
zwraca równie¿ wielki wydwiêk pozaksi¹¿kowy, bowiem na oficjalnej stronie
internetowej Harryego Pottera mo¿na zapisaæ siê do
szko³y magii, zrobiæ
zakupy w magicznym pasa¿u, za na
czacie z autork¹ zadawaæ pytania dotycz¹ce Harryego
i jego przyjació³, tak
jakby byli rzeczywistymi ludmi. Czy
zatem seriê o Harrym Potterze mo¿na
uznaæ za fantastykê, a magiê i czarnoksiêstwo, którymi jest przesi¹kniêta, w³o¿yæ miêdzy bajki?
Skoro Harry Potter przekonuje dzieci,
¿e magii mo¿na siê nauczyæ, zatrwa¿aj¹cy jest fakt, i¿ znakomita wiêkszoæ chrzecijañskich rodziców, zdaje
ego
siê lekcewa¿yæ s³owa Pisma wiêt
wiêtego
ego:
Nie bêdziecie uprawiaæ wró¿biarstwa.
Nie bêdziecie uprawiaæ czarów... Nie
bêdziecie siê zwracaæ do wywo³uj¹cych duchy ani do wró¿bitów. Nie bêdziecie zasiêgaæ ich rady, aby nie splugawiæ siê przez nich. Ja jestem Pan,
Bóg, wasz! (Kp³ 19, 26, 31).
Nie dajmy sobie wiêc narzucaæ
wzorców sprzecznych z zasadami, które
wyznajemy. Zainteresujmy siê tym, co
czyta i ogl¹da nasze dziecko. Pozwoli
to na ukszta³towanie w nim w³aciwego stosunku do magii i czarodziejstwa. Doskona³¹ odtrutk¹ na s¹czone
w bajkach z³o jest moc rodzicielskiej
mi³oci, pod warunkiem, ¿e wspó³pracuje
dzialn
estw
z nami Niewi
widzialn
dzialnee Król
Królestw
estwoo, którego bramy piekielne nie przemog¹.
KS .

,
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Wspomnienie o p. Annie Matulk
o
Matulko

By³a piêknem
Adres zamieszkania naszej by³ej
parafianki, zmar³ej w listopadzie 2004 r.,
84-letniej p. Anny Matulko  niewidomej, schorowanej kobiety  zna³y
dziesi¹tki by³ych i obecnych studentów
Duszpasterstwa Akademickiego Maciejówka. Przychodzili indywidualnie i grupami, powodowani zwykle
chêci¹ pomocy w pracach domowych
starszej, niepe³nosprawnej osobie, której
¿ycie ciê¿ki los ograniczy³ do egzystencji na kilkudziesiêciu metrach
kwadratowych mieszkania w starej
kamienicy przy ul. Cybulskiego.
W krótkim czasie okazywa³o siê jednak, ¿e ich wzajemne kontakty przeradza³y siê w co wiêcej  w prawdziw¹ przyjañ, trwaj¹c¹ niekiedy ca³ymi latami.
Co szczególnego by³o w niej, ¿e potrafi³a przyci¹gaæ do siebie m³odych ludzi?
Mia³a wielkie serce  mówi Jowita
wider, która zna³a pani¹ Aniê od kilkunastu lat. Choæ nie mog³a wywiadczyæ nam ¿adnej przys³ugi, czulimy
siê obdarowani  jej trosk¹ o drugiego
cz³owieka, ¿yczliwym zainteresowaniem,
radoci¹ ¿ycia. Nigdy nie s³ysza³am, ¿eby
o kim mówi³a le. Mówi³a co najwy¿ej o problemie, definiowa³a go, ale
nikogo nie ocenia³a. M¹¿ Jowity, Wies³aw,
dodaje: Pani Ania nie koncentrowa³a
siê na sobie. Kiedy czasem napomknê³a o swoich bol¹czkach, mówi³a tylko:
Wiesz, Wiesiu, ciê¿ko mi ¿yæ, a po
chwili pyta³a ju¿: No, a co u ciebie
s³ychaæ? Opowiadaj! Cieszy³a siê
naszym ¿yciem. To by³ dla niej powód
do radoci  mówi¹ jednym g³osem
Jowita i Wies³aw. Na koniec dodaj¹
jeszcze: Ka¿d¹ rozmowê telefoniczn¹
koñczy³a s³owami: Bardzo was kocham
i modlê siê za was.
¯ycie nie oszczêdzi³o pani Ani cierpieñ i trosk. Od lat mia³a k³opoty
ze wzrokiem. Z powodu zaæmy przesta³a zupe³nie widzieæ. Cierpia³a na bóle
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krêgos³upa, chorowa³a na nerki i serce (mia³a wstawiony rozrusznik). Wczenie zosta³a wdow¹. Wszystko to nie
z³ama³o jej jednak, wrêcz przeciwnie
- wzmocni³o jej ducha, da³o ogromn¹
wewnêtrzn¹ si³ê. Tê si³ê pog³êbia³a tak¿e
wiara. Cieszy³a siê comiesiêcznymi wizytami swojego spowiednika ks. Miros³awa Maliñskiego (duszpasterza
CODA Maciejówka). Kiedy przychodzi³em do niej z Najwiêtszym Sakramentem, czu³em, ¿e z utêsknieniem

czeka³a na te chwile. Lubi³a opowiadaæ o studentach. Mia³a wyj¹tkowy
zmys³ psychologiczny. Rozumia³a i doskonale zna³a psychikê m³odych ludzi. Nie zdarzy³o siê nigdy, by pomyli³a siê w ocenie sytuacji czy zdarzeñ. Nie czu³o siê, ¿e jest niewidoma,
choæ ciemnoæ by³a wobec niej agresywna. Ba³a siê, ¿e zdarzy siê co, nad
czym nie zapanuje, nie poradzi sobie.
Nie by³o w tym jednak nigdy u¿alania siê nad sob¹, nad w³asnym losem  opowiada ks. Miros³aw.
Do pani Ani mo¿na by³o przyjæ
bez zapowiedzi. Dla wszystkich mia³a czas. Nie da³o siê do niej wpaæ
tak tylko na chwilkê  mówi Agata
Klimczak. Sz³o siê zawsze na d³u¿ej,
aby siê po prostu nacieszyæ wzajemn¹ obecnoci¹. Potrafi³a s³uchaæ, sama
równie¿ mia³a wiele do powiedzenia.
Potrzeba nam ludzi, którzy maj¹ czas

dla drugiego cz³owieka. A pani Ania
taka w³anie by³a - otwarta na innych, chêtna do spotkañ i rozmów.
Bêdzie mi jej teraz brakowaæ  koñczy sw¹ opowieæ.
Wszystkich, którzy j¹ odwiedzali,
zna³a bardzo dobrze, pamiêta³a wydarzenia z ich ¿ycia, ¿y³a ich radociami i troskami. Z matczyn¹ troskliwoci¹ pociesza³a nas i dodawa³a
nam otuchy, kiedy prze¿ywalimy
trudne chwile  wyznaje Ola Nykiel. Ka¿dego, kto mia³ szczêcie spotkaæ siê z pani¹ Ani¹, obdarowywa³a
radoci¹ i mi³oci¹. Dla mnie osobicie by³a piêknym darem od Pana Boga.
Kiedy ks. Maliñski zaproponowa³ mi
wizytê u niej, nigdy nie
przypuszcza³am, ¿e w tej
wra¿liwej, pe³nej ciep³a osobie, znajdê tyle przyjani,
zrozumienia i mi³oci. Jej nieustanna modlitwa towarzyszy³a mi podczas egzaminów, okresu narzeczeñstwa,
lubu, pracy, a tak¿e narodzin mojej córeczki.
Wojtek Partyka, student
III roku, zapytany o znajomoæ z pani¹ Ani¹ mówi
jednym tchem: By³a osob¹ piêkn¹ wewnêtrznie. Nastawion¹ bardziej na problemy innych, ni¿ swoje. Potrafi³a
w delikatny sposób wytkn¹æ komu
jego wady i zachêciæ do pracy nad
sob¹. Wojtek, podobnie jak Adam
Radzik, odwiedza³ j¹ w szpitalu, kiedy by³a z³o¿ona mierteln¹ chorob¹. Nawet ostatniego dnia ¿ycia  zwierza
siê Wojtek  mówi³a, ¿e siê o mnie
martwi, o moje relacje z innymi ludmi.
Jeszcze w takiej chwili dawa³a mi dobre
rady! A Adam dodaje: Przychodzi³em
do pani Ani zagoniony, poch³oniêty
ró¿nymi sprawami, a wychodzi³em
spokojny, z zupe³nie innym nastawieniem do ¿ycia.
Wa¿n¹ rolê odegra³a tak¿e w ¿yciu Sabiny Prajsnar, która przed czterema laty przyjecha³a na studia do
Wroc³awia z dalekiego Krosna. Czu³am siê zagubiona w wielkim miecie.
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W pani Ani znalaz³am blisk¹ mi osobê,
która zawsze czeka³a na mnie. Dodawa³a mi si³, pomaga³a podejmowaæ
¿yciowe decyzje.
Jej ciep³o, otwartoæ i serdecznoæ
w kontaktach z ludmi podkrela tak¿e
studentka Paulina Wê¿yk. Czego
nauczy³a siê od pani Ani? Umiechania
siê do drugiego cz³owieka, niezale¿nie
od tego, czy w ¿yciu prze¿ywamy
radosne, czy smutne dni. Zaufania,
którym warto obdarzaæ innych.
Kasi wierc imponowa³a jej pogoda ducha, dystans do w³asnych k³opotów, nastawienie na potrzeby drugiego cz³owieka. Wspomina, ¿e kiedy
przed laty pojecha³y razem na rekolekcje do Lasek k. Warszawy, pani Ania

nie pozwoli³a, aby dziewczyna ca³y swój
czas powiêci³a wy³¹cznie zajmowaniu siê ni¹. Zachêci³a Kasiê, ¿eby skorzysta³a z okazji i wybra³a siê na
wycieczkê do Warszawy.
Mia³a tak¿e swój udzia³ w zbli¿aniu do siebie ludzi, którzy J¹ odwiedzali. Tak by³o w przypadku Kasi
i Roberta, czyli Kud³atego Kotka
z Robercikiem  jak z czu³oci¹ tê
parê nazywa³a. Poznalimy siê u pani
Ani  opowiada Kasia Subota. By³a
naszym prawdziwym przyjacielem.
W tym zawiera siê wszystko  jej
bezsenne z naszego powodu noce, ³zy
wzajemnej têsknoty, gdy bylimy z dala
od siebie, spacery nad Odr¹, wspólne
prze¿ywanie sekretów. Co piêknego by³o

w pani Ani?  pytam. Ona sama
by³a piêknem. Jej promienny umiech
z zawadiackimi do³eczkami, delikatne
d³onie sprawdzaj¹ce kêdzierzowatoæ
moich w³osów, hochsztaplerski dowcip, nies³abn¹ca ciekawoæ ¿ycia, czekanie na potrójny dzwonek domofonu
(umówiony znak Maciejówkowiczów),
najczulsza empatia, do jakiej zdolne jest
ludzkie serce, niezwykle trafna, nasycona zrozumieniem znajomoæ ludzi.
¯ywimy nadziejê, ¿e w Królestwie
Niebieskim ma swoj¹ komnatê i weso³ych s¹siadów wokó³. I ¿e nam, kiedy
bêdziemy ju¿ dziadkami, uda siê kiedy
rozpaliæ w sobie choæ cz¹stkê piêknej
staroci pani Ani.
B O¯ENA R OJEK

Z honorem na twarzy
A Bóg zerka³ ukradkiem,
gdy z Honorem cz³ek siê dumnie
przechadza³.
Damian Bikey

Istniej¹ magiczn¹ s³owa, które od
wieków prowadz¹ ludzi ku lepszemu. Swoj¹ niemiertelnoæ i si³ê zawdziêczaj¹ szlachetnym ideom. Siêgaj¹ po nie ludzie, chc¹cy wiat ujrzeæ z perspektywy kogo wyj¹tkowego. Chocia¿by po to, by przez chwilê
wzbudziæ podziw. Te s³owa,
znajdujemy nierzadko wyryte
na pomnikach, lub czytaj¹c
historyczne przekazy. Wiele
z nich odnajdujemy chocia¿by
na kartach Ewangelii.
Pi³at mówi: Ecce homo
(J 19, 5): Popatrzcie, co uczynilicie z cz³owiekiem! Przez
to stwierdzenie przemawia
jakby inny g³os, który zdaje
siê mówiæ: Popatrzcie, co
w tym Cz³owieku uczynilicie ze swoim Bogiem! Czy
zatem honor Jezusa zaimponowa³ namiestnikowi rzymskiemu? Tego nie wiemy.
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£atwo jest mówiæ: dzisiejszy wiat
nie u³atwia bycia cz³owiekiem. Tymczasem historia, nawet ta najnowsza, zdaje siê mówiæ g³ono i wyranie, ¿e ¿ycie jest czasem, kiedy
nieustannie, walczy dobro ze z³em.
Codziennoæ namawia nas do tworzenia kompromisów, chodzenia na
skróty. Musimy pamiêtaæ, ¿e bycie
cz³owiekiem nie polega na umiejêtnym pos³ugiwaniu siê drugim cz³owiekiem, a przez to u³atwianiem sobie

¿ycia, ale na ¿yciu z nim na równi.
Bo przed Bogiem wszyscy jestemy
równi.
Bycie cz³owiekiem obliguje nas równie¿ do tego, by wiadczyæ o Bogu.
¯o³nierze wyruszaj¹c na bój na ustach
mieli s³owa: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Na ziemi jestemy ludmi, których honor
zobowi¹zuje do mia³ego mówienia
o tym, ¿e Bóg tak umi³owa³ wiat,
¿e da³ swojego Syna Jednorodzonego,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie umar³,
lecz mia³ ¿ycie wieczne. (J 3, 16)
Chrzecijanin jest osob¹, która ma
imponowaæ wiatu. Bóg daje nam si³ê
do tego, by ¿aden dzieñ nie by³ dla
nas szarym dniem, bo przecie¿ nasza religia jest wiar¹ radosn¹! Zdecydowanie przyjmuj¹c prawdê o Bogu,
ofiarujmy Mu nasze ¿ycie. Bo przecie¿ dla nas Jezus Chrystus przyszed³ na wiat, by na ziemi uczyæ
mi³oci, bo dla nas da³ siê ukrzy¿owaæ, dla nas umar³ i dla nas zmartwychwsta³. Nale¿y o tym pamiêtaæ,
tak samo, jak nale¿y wierzyæ, ¿e zd¹¿amy do Niebieskiej Ojczyzny, gdzie
czeka na nas nowe ¿ycie.
B AR
T£OMIEJ K AZUBSKI
ART£OMIEJ
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Kasiê
Sank
owsk¹, Monikê D³ug
o³êcSanko
D³ugo³êck¹ i Olê Fu³awkê.
Ten czas spêdzilimy bardzo mi³o
i sympatycznie. Jedn¹ z najczêstszych
atrakcji zimowiska by³y zjazdy na sankach z górki, po³o¿onej blisko naszego orodka, a tak¿e wyjcia do pijalni wód, gdzie moglimy piæ Pieniawê Chopina.
Wieczorami, po kolacji, bralimy
udzia³ w ró¿nych konkursach i zabawach z nagrodami. Niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³ nam kulig.
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Na zimowisku
w Dusznikach Zdroju

Po tej wyprawie wszyscy bylimy bardzo zadowoleni i szczêliwi, mimo tego, ¿e wrócilimy
zmarzniêci i ca³kowicie mokrzy.
Podczas pobytu na zimowisku zwiedzilimy wiele ciekawych miejsc, m.in. piêkn¹ star¹
Pragê, uzdrowisko w Polanicy
Zdroju oraz sanktuaria w Wambierzycach i Bardzie l¹skim. Bylimy w Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach, gdzie ka¿dy
z nas móg³ zrobiæ w³asnorêcznie
ozdobne kartki, a tak¿e
w Dworku Chopina i wielu
piêknych kocio³ach.
Najbardziej cieszy³a nas jednak wiadomoæ, ¿e moglimy
spêdziæ ten czas razem, dziel¹c
siê nawzajem radoci¹. Przekonalimy siê równie¿ o prawdziwoci powiedzenia, ¿e w górach jest siê bli¿ej Pana Boga.
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Z ministranckiego podwórka

K RZYSZT
OF M ICA
CH , prezes ministrantów
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W ostatni¹ niedzielê okresu bo¿onarodzeniowego mia³o miejsce spotkanie op³atkowe ministrantów naszej
parafii z duszpasterzami. Ze starszej
S³u¿by Liturgicznej by³o nas zaledwie
czterech, natomiast m³odszych ministrantów
by ³ o t a k
w ie l u , ¿ e
³¹cznie wype³nilimy
w s z y s t k ie
miejsca
w refektarzu.
Ksi¹dz Proboszcz wyg³osi³ piêkne,
podbudowuj¹ce moralnie i duchowo,
przemówienie, ¿ycz¹c nam wytrwa³oci w s³u¿bie Bogu i wielu b³ogos³awieñstw Nowonarodzonego Pana.
Nastêpnie sk³adalimy sobie ¿yczenia
noworoczne i wedle tradycji dzielilimy siê op³atkiem.

Zaproszeni przez ksiê¿y do sto³u, gdzie
czeka³ na nas s³odki poczêstunek, kontynuowalimy dysputy naszej, jakby nie
by³o, Liturgicznej Rodziny. W tym czasie
najm³odszym ministrantom ks. Piotr
Nitecki wrêczy³ legitymacje ministrancfot. ks
ro
wski
ks.. Sebastian Ligo
Ligoro
rowski

W sposób szczególny Pan Jezus
powo³uje niektórych ludzi do swojego
O³tarza. Jednymi z nich s¹ ministranci.
Przez ostatnich kilka miesiêcy piêciu
ch³opców z naszej parafii przygotowywa³o siê do przyjêcia pos³ugi ministranckiej. Co dwa tygodnie odbywa³y siê spotkania, na których przyswajali sobie wiedzê na temat podstawowych zasad ¿ycia ministranta. Poznawali, co znacz¹ gesty i postawy
w liturgii, uczyli siê szczegó³owego nazewnictwa naczyñ i czynnoci. Dowiadywali siê, jak nazywaj¹ siê u¿ywane w Kociele stroje, sk¹d siê wziê³a
ich nazwa, oraz kto i kiedy je nosi.
Ka¿de spotkanie dotyczy³o innego
aspektu pos³ugi ministranta. W uroczystoæ Chrystusa Króla ch³opcy zostali
uroczycie przyjêci do grona kandydatów na ministrantów. Natomiast
w styczniu br. zdawali egzaminy z czêci
teoretycznej, które wszyscy w ró¿nym
czasie zaliczyli. Promocja ministrancka
odbêdzie siê w Niedzielê Palmow¹
i od tego momentu rozpocznie siê ich
pe³noprawna s³u¿ba w Kociele.
Opiekunami kandydatów podc z a s ic h
kszta³cenia
byli ks. Sebastian Ligorowski, opiekun S³u¿by
Liturgicznej,
oraz pisz¹cy te
s³owa. Od
przysz³ego
miesi¹ca rozpoczn¹ siê zapisy na kolejny kurs kandydacki. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy!

Nasze spotk
anie op³atk
o we
spotkanie
op³atko

kie. Nadmieniê jeszcze, ¿e w tej przemi³ej atmosferze nie zabrak³o miechu,
radoci i serdecznoci. O m¹droæ zadbali, rzecz jasna, sami Gospodarze.
Niech ¿a³uj¹ spotkania ci z ministrantów,
których z nami nie by³o.
K R YSTIAN G £ONICKI , lektor

Z pielgrzymk
¹ na Jasn¹ Górê
pielgrzymk¹
18 llu
utego bbrr. grupa ministrantów
naszej parafii uczestniczy³a w pielgrzymce na Jasn¹ Górê, któr¹ zor-

Rycersk¹, gdzie krêcono niektóre sceny
do filmu Potop, i Arsena³, w którym nasz¹ uwagê zwróci³y ekspozycje przedstawiaj¹ce wyposa¿enie
XVII-wiecznych rycerzy i odznaczenia cywilne naszych zas³u¿onych Rodaków.
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki by³o uczestnictwo we
Mszy w. przed obrazem Czarnej
Madonny. Mielimy szczêcie byæ
tak¿e na jego ods³oniêciu. Niezapomniane chwile prze¿yli ci z nas,
którym dane by³o s³u¿yæ przy o³tarzu w strojach liturgicznych
w odleg³oci niespe³na dwóch metrów od ³askami s³yn¹cego Obrazu. Specyfik¹ tej Mszy w. by³o to, ¿e
zosta³a odprawiona przez kap³anów ty³em
do wiernych.
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Kurs przygoto
w awczy
przygotow
dla kkandydató
andydató
w
andydatów
na ministrantó
w
ministrantów

ganizowa³ ks. Sebastian. Dwuipó³godzinn¹ podró¿ wype³ni³a nam modlitwa i rozmowy. Po dotarciu na
miejsce zwiedzalimy kolejno: Salê

R AF
A£ R OJEK , lektor
AFA£
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Sprawozdanie finansowe
parafii
za okres 15 IX 2003  31 XII 2004
Punktem wyjcia tego sprawozdania jest stan finansowy parafii
w chwili zmiany jej proboszcza. Stan
ten okrela oficjalny dokument pod
nazw¹ Protokó³ zdawczo-odbiorczy
parafii z 15 wrzenia 2003 roku.
W odniesieniu do spraw finansowych
protokó³ ten stwierdza:
III. Kasa kocielna:
1. aktualny stan kasy w gotówce:
7.886 z³
aktualny stan kasy w Banku:
52.264,77 z³
+ refundacja Urzêdu Miasta za
wakacje 2003: 3.500 z³
2. D³ugi wobec parafii (kto, za co,
dowody prawne): brak
3. Kasa kocielna winna:
A. kwotê 131.937,46 z³ firmie Integer za remont elewacji po³udniowej kocio³a Imienia Jezus
(Umowa 6/2001/UNI);
B. kwotê 102.061,23 z³ firmie Integer za remont elewacji zakrystii (Umowa 1/EL/2/2003);
C. kwotê 75.000 z³ firmie Integer
za prace konserwatorskie w obrêbie coko³u (aneks do umowy
6/2001/UNI);
D. kwotê 13.122,26 z³ firmie Rams
za wykonanie okien drewnianych w zakrystii;
E. kwotê 8.569,28 z³ firmie Dolnol¹skiej Spó³ce Gazownictwa
w zwi¹zku z zad³u¿eniem wg
faktury nr 502/8671/12/02
z 31.12.2002;
F. kwotê 21.519,24 z³ ZN Ossoliñskich stanowi¹ca nadp³atê ZNBiO
dokonan¹ przy op³acaniu kosztów remontu budynku przy pl.
Nankiera 16a;
G. op³aty na rzecz Kurii Metropolitalnej Wroc³awskiej od pocz¹tku 2003 roku;
H. op³aty na rzecz Metropolitalnego
Wy¿szego Seminarium Duchow-
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nego i Papieskiego Wydzia³u Teologicznego od maja 2002 roku.
Wed³ug owiadczenia ks. prob. Tadeusza
Rusnaka na sp³atê kwot: B i C zapewnione s¹ dotacje zewnêtrzne.
4. Parafia nie zalega z d³ugami na
rzecz ustêpuj¹cego proboszcza.

Protokó³, z którego pochodzi powy¿szy fragment, podpisany zosta³
przez ks. Tadeusza Rusnaka, ustêpuj¹cego proboszcza; ks. Piotra Niteckiego, nowego proboszcza; dwóch
przedstawicieli parafian, p. Wies³awa Kiliana i p. Jana Ferstera oraz
ks. dziekana Stanis³awa Pawlaczka
i zatwierdzony on zosta³ przez Kuriê
Metropolitaln¹ Wroc³awsk¹ 5 III
2004.
Jak z tego wynika, stan kasy
w dniu zmiany na urzêdzie proboszcza parafii wynosi³ ³¹cznie 63.650 z³,
do zap³acenia za pozosta³o rachunków na ³¹czn¹ sumê 352.208 z³ plus
nieokrelone wówczas bli¿ej do zap³acenia zaleg³e sumy na cele ogólnodiecezjalne oraz na utrzymanie Seminarium Duchownego.
W okresie sprawozdawczym do
kasy parafialnej wp³ynê³o:
n z ofiar wiernych oraz za wynajmowanie kocio³a na koncerty i dla telefonii komórkowej
302.684 z³;
n z dotacji, o które wystêpowa³
ks. T. Rusnak w okresie pe³nienia przez siebie urzêdu proboszcza, Urzêdu Miasta i Ministerstwa Kultury i Sztuki na remont kocio³a, 312.929 z³.
n z dotacji na renowacjê fresków
90.000 z³.
W sumie zatem parafia dysponowa³a w tym okresie sum¹ 769.263 z³.

W okresie do sierpnia 2004 roku
 dziêki zewnêtrznym dotacjom oraz
ofiarnoci wiernych  parafia sp³aci³a wszystkie zalegle rachunki
w ³¹cznej wysokoci 365.355 z³.
Wydatki bie¿¹ce parafii w okresie
sprawozdawczym wynosi³y 319.604
z³. Na sumê tê sk³ada³y siê przede
wszystkim op³aty za gaz, wiat³o
i wodê oraz op³aty bankowe (41.689
z³), renowacja fresków (112.790 z³),
wp³aty na cele ogólnodiecezjalne
i utrzymanie Seminarium Duchownego (41.985 z³), podatki i ubezpieczenia (4.905 z³), dorane naprawy
i remonty, m.in. osuszanie kocio³a
i plebanii, czêciowy remont organów,
nadzór techniczny (22.250 z³), koszty
personalne (68.600 z³), komunikanty,
wino, rodki czystoci, materia³y
duszpasterskie (13.930 z³), Caritas
parafialny (2.000 z³), rekolekcje (7.000
z³), ró¿ne inne (4.455 z³).
Wydano w tym okresie ³¹cznie
684.959 z³.
Stan kasy parafialnej na dzieñ 31
XII 2004 wynosi³ 84.304 z³ i nie
zalegano z ¿adnymi niezap³aconymi
rachunkami.
Powy¿sze sprawozdanie nie obejmuje osobistych dochodów i kosztów utrzymania ksiê¿y, dotacji
i kosztów wyjazdów wakacyjnych
dzieci oraz zbiórek docelowych do
puszek przed kocio³em przekazywanych do Kurii.
Wszystkim parafianom oraz gociom Kocio³a Uniwersyteckiego,
którzy swoimi ofiarami wspieraj¹
dzia³alnoæ naszej wspólnoty parafialnej,
sk³adamy serdeczne Bóg zap³aæ.
KS .
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proboszcz parafii
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N asi milusiñscy
Kochani!
Pierwszy dzieñ
Wielkiego Tygodnia to
Niedziela Palmowa. Symbolika jej
zosta³a przyjêta na pami¹tkê uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy
w niedzielê poprzedzaj¹c¹ Jego mêkê.
Zwyczaj
R O Rwiêcenia
A T Yzielonych ga³¹zek wprowadzono do liturgii kocielnej w XI w. Niedziela Palmowa
w Polsce jest nazywana te¿ Kwietn¹,
Wierzbn¹ lub
Ró¿d¿kow¹.
Z palmami
wielkanocnymi wi¹¿e siê
wiele ludowych zwyczajów i wierzeñ:
✾ powiêcona
palma chroni ludzi,
zwierzêta, domy, pola przed czarami, ogniem i wszelkim z³em,
✾ po³ykanie bazi zapobiega bólom
gard³a i g³owy, a sproszkowane
kotki, dodawane do naparów
z zió³ maj¹ moc uzdrawiaj¹c¹,
✾ bazie z powiêconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym pod³o¿one pod pierwsz¹ zaoran¹ skibê
zapewni¹ urodzaj,
✾ krzy¿yki z palmowych ga³¹zek
zatkniête w ziemiê broni¹ pola
przed gradobiciem i burzami,
✾ powiêcone palmy wystawiane,
na wzór gromnicy, podczas burzy w oknie chroni¹ dom przed
piorunem,
✾ powiêcon¹ palm¹ nale¿y pokropiæ rodzinê, co zabezpieczy
j¹ przed chorobami i g³odem,
✾ uderzenie dzieci witk¹ z palmy
zapewnia zdrowie,
✾ wysoka palma przyniesie jej
twórcy d³ugie i szczêliwe ¿ycie,
✾ piêkna palma sprawi, ¿e dzieci
bêd¹ dorodne.
Przy Kociele Uniwersyteckim

¯yczymy Wam g³êbokiego oddechu
od ciê¿kiej nauki
w tym wa¿nym czasie wi¹t
Wielkiej Nocy.
Niech Zmar twychwsta³y Jezus
wzmocni Waszego ducha,
abycie mogli dobrze zakoñczyæ
ten rok szkolny.
Redakcja
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Ma³gosia
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krzy¿ówkê przygotowa³a Zosia Czubaszek

1. Bóg jest W...
5. Powiniene przyj¹æ J¹ na ka¿dej
2. Ka¿dy katolik
Mszy wiêtej
powinien mieæ go na szyi 6. By³o wynikiem cudu w Kanie
3. Inaczej Msza wiêta
Galilejskiej
4. Jest jedna w czterech
7. Miejsce przechowywania
wersjach
Komunii wiêtej
(po hebrajsku zwane - namiot)

8. Umar³ na nim Jezus
9. Trzecia Osoba Boska
10. Jezus Chrystus to nasz...
11. Przyszyta na sukience
komunijnej
12. piewa w kociele
13. Weso³y nam ... dzi nasta³

Kochani, zachêcamy Was do rozwi¹zania krzy¿ówki. Odpowiedzi napiszcie
na kartkach i z³ó¿cie je do koszyczka podczas Mszy w. dzieciêcej o
godz. 11.00, w niedzielê 3 kwietnia 2005 r. Wemiecie udzia³ w losowaniu
mi³ych nagród!
ycka
ka Zarz
n
o
ld
A
.
rys

rys. Ilonka Zarzycka

rys. Ewelinka Jaworska
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Z ¿ycia naszej parafii

sz¹ trosk¹ Stwórcy jest grzesznik, dlatego Bóg s³ucha jedynie pokornych
od
13
do
16
lutego
br
.
W dniach
br. i skruszonych, choæby byli zbrukani
prze¿ywalimy w naszej parafialnej grzechem  mówi³ o. Kazimierz. Niebo
wspólnocie doroczne æwiczenia wielko- jest wype³nione takimi, którzy popostne, które g³osi³ sercanin o. dr trafili w prostocie serca powiedzieæ tak,
Kazimierz Papciak, wyk³adowca PWT. jak ewangeliczny celnik: Bo¿e, miej
litoæ nade mn¹
Tematem przewodnim
grzesznikiem.
tegorocznych rekolekcji
O nieprzemijaby³a Eucharystia. Chryj¹cej wartoci S³ostus, zostawiaj¹c nam Powa Bo¿ego, zawarkarm ¯ycia i Napój Zbatego zarówno w Biwienia, karmi nas i przeblii, jak i w tramienia. Przemienia nas w
dycji Kocio³a, bucz³owieka Bo¿ego. Euchaduj¹cej lekturze rerystia zawiera w sobie ca³e
ligijnej, czy w ciedobro duchowe cz³owieo. dr Kazimierz Papciak
p ³ yc h s ³ ow a c h
ka, jest dziêkczynieniem
za wielkie rzeczy, które Bóg dokonuje przyjaciela us³yszelimy podczas trzeciego dnia rekolekcji. S³owo Bo¿e  podw nas  g³osi³ Rekolekcjonista.
Jedna z nauk oscylowa³a wokó³ krela³ Kaznodzieja  w ka¿dym okresie
tematów skruchy i pokory. Najwiêk- ¿ycia dostarcza nam zbawiennych rad

Rek
olekcje wielk
opostne
Rekolekcje
wielkopostne

CHRZEST WIÊTY
PRZYJÊLI
26.12.2004 Aleksandra REWERS
26.12.2004 Jakub Jacek P£ACZKOWSKI
26.12.2004 Filip Adam MIGOCKI
26.12.2004 Zuzanna Wiktoria KOGUTEK
26.12.2004 Natalia Maria DÊBIÑSKA
09.01.2005 Maria Klara NYKIEL
23.01.2005 Amelia Maryla FIEDOROWICZ
23.01.2005 Olgierd Bartosz KUR
23.01.2005 Amelia Joanna S£OWIK
29.01.2005 Sebastian Karol WYNALEK
05.02.2005 Patryk Zbigniew KARCZYÑSKI

SAKRAMENT
MA£¯EÑSTW
A ZA
WARLI
MA£¯EÑSTWA
ZAW
11.12.2004 Maciej Piotr £AKOMY
i Ma³gorzata Anna GONERA
25.12.2004 Przemys³aw MROCZKO
i Weronika Katarzyna PERLAK
26.12.2004 Remigiusz WYSZYÑSKI
i Beata Iwona BUBIENKO
15.01.2005 Krzysztof Robert KO£ODZIEJCZYK
i Marta Maria BINKOWSKA
15.01.2005 Daniel Marek BRZEZIÑSKI
i Sylwia KOWALSKA
05.02.2005 £ukasz Andrzej KARCZYÑSKI
i Ewa Justyna MOROÑ
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05.02.2005 Tadeusz MUSZYÑSKI
i Halina Miros³awa TRZEBIÑSKA

ODESZLI DO PANA
02.12.2004 Artur CHALECKI, lat 20
03.12.2004 Adam MASZTALERZ, lat 79
12.12.2004 Marianna TIETIANIEC, lat 66
20.12.2004 Wac³aw D¥BROWSKI, lat 74
24.12.2004 Feliksa HAMEDINGER, lat 81
24.12.2004 Wiktor MARIN, lat 37
24.12.2004 Franciszka IWANICKA, lat 80
26.12.2004 Kazimiera GARDA, lat 79
29.12.2004 Tadeusz KASPERCZAK, lat 56
31.12.2004 Tadeusz BONERT, lat 47
04.01.2005 Leszek PIETRAK, lat 47
07.01.2005 Paulina CYRONEK, lat 90
08.01.2005 Tadeusz MLECZAK, lat 76
08.01.2005 Bogus³aw BATYCKI, lat 74

i wskazówek. Byæ chrzecijaninem to
umieæ ukochaæ Bibliê i ¿yæ jej treci¹
na co dzieñ. Jeli otworzymy swe serce na S³owo Bo¿e, bêdziemy urodzajn¹
gleb¹ Chrystusa, na której Bo¿y Siewca
bêdzie sia³ zdrowe ziarna swojej nauki.
Na podsumowanie rekolekcji
o. Papciak dotkn¹³ w swych rozwa¿aniach raz jeszcze istoty ród³a Bo¿ej
mi³oci  Jezusa obecnego pod postaciami chleba i wina. Przemieniaj¹ca
mi³oæ Boga  us³yszelimy wówczas
 kaza³a Chrystusowi zaspokoiæ nasz
duchowy g³ód. Dusze g³odne Boga
powinny gromadziæ siê wokó³ o³tarza
Chrystusa, bo stamt¹d p³yn¹ strumienie
³aski przebaczenia i uwiêcenia.
Na zakoñczenie za wyg³oszenie
interesuj¹cych nauk sw¹ wdziêcznoæ
o. Kazimierzowi wyrazi³ w ciep³ych
s³owach Ksi¹dz Proboszcz, nastêpnie za
podziêkowanie z³o¿yli z w³aciwym sobie
urokiem przedstawiciele najm³odszego
pokolenia Parafian.
B O¯ENA R OJEK
08.01.2005 Czes³aw TOMA, lat 82
08.01.2005 Joanna PIOTROWSKA, lat 78
08.01.2005 Dariusz GO£A, lat 51
09.01.2005 Zofia FITZERMANN, lat 85
11.01.2005 Augustyn WOJTYNIAK, lat 89
12.01.2005 W³adys³aw CHOJNACKI, lat 64
13.01.2005 Kazimiera SKUBISZ, lat 47
14.01.2005 Gra¿yna SAMPOLSKA, lat 53
14.01.2005 Anna MUSZALIK, lat 65
21.01.2005 Jadwiga PIEKA, lat 90
22.01.2005 Irena OSMAN, lat 66
25.01.2005 Stanis³awa KULCZYCKA, lat 81
28.01.2005 Ryszard MANTAJ, lat 57
06.02.2005 Czes³aw MARCINIAK, lat 77
10.02.2005 Waldemar RYBARCZYK, lat 40
11.02.2005 Maria KOZIÑSKA, lat 98
15.02.2005 Alicja £OTOCKA, lat 48
22.02.2005 Marek K£OBUCKI, lat 43
23.02.2005 Krystyna PANASOWIEC, lat 73
27.02.2005 Anna STARUCH, lat 53
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i opracowañ redakcyjnych.
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