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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 9 Maj 2005

Przed prawie dwudziestu siedmiu laty
zdumiony �wiat wita³ nowego Papie¿a,
który przyby³ do Wiecznego Miasta
z dalekiego kraju. Dzi� ludzie na wszyst-
kich kontynentach znaj¹, ceni¹ i kochaj¹
Jana Paw³a II, dziêki jego nie-
strudzonej dzia³alno�ci apostol-
skiej siêgaj¹cej �najdalszych krañ-
ców ziemi�. D³ugi pontyfikat
Ojca �wiêtego by³ wielkim
darem Opatrzno�ci dla Ko�cio³a,
�wiata i naszej Ojczyzny.
By³ 264. Nastêpc¹ �w. Pio-

tra i - jak wiemy - tym, któ-
ry sw¹ pos³ugê apostolsk¹ ro-
zumia³ i wype³nia³ podobnie do
uczniów Jezusa. Dlatego te¿
zwany by³ Papie¿em Pielgrzymem.
Do wszystkich cz³onków rodziny
ludzkiej kierowa³ orêdzia pokoju,
do którego d¹¿enie � jak  uwa¿a³
- jest wrodzone ludzkiej natu-
rze i znajduje odzwierciedlenie
w ró¿nych religiach, a wyra¿a
siê w pragnieniu ³adu i spokoju,
w postawie gotowo�ci s³u¿enia
bli�niemu, co nie raz ukazywa³
swym dzia³aniem, we wspó³pracy
i wspó³dzia³aniu opartym na
wzajemnym szacunku. Aby war-
to�ci te mog³y siê rozwijaæ, mawia³, ¿e po-
trzebny jest solidarny wysi³ek wszystkich,
poniewa¿ dawanie �wiadectwa i dzia³anie
na rzecz pokoju oraz modlitwa o pokój to
elementy konsekwentnej postawy religijnej.
Jan Pawe³ II szczególn¹ troskê wy-

kazywa³ o rozwój nauki teologiczno-moral-

no-ascetycznej Ko�cio³a, tzn. w³a�ciwe
rozumienie tre�ci Objawienia, czyli po-
g³êbianie i wierne przekazywanie depo-
zytu wiary. By³ to przedmiot rozleg³ego
nauczania Ojca �wiêtego, zawartego

w jego licznych encyklikach, adhortacjach
i listach apostolskich, orêdziach, kateche-
zach, konstytucjach apostolskich, homiliach
i innych przemówieniach, dotycz¹cych prawd
wiary i moralno�ci, zw³aszcza tych, które
by³y nara¿one na niew³a�ciwe lub niepe³-
ne zrozumienie w naszych czasach.

By³ darem Opatrzno�ciBy³ darem Opatrzno�ciBy³ darem Opatrzno�ciBy³ darem Opatrzno�ciBy³ darem Opatrzno�ci
Je�li dzi� chcemy ¿yæ zgodnie z pra-

wami Bo¿ymi g³oszonymi przez Ziem-
ski Autorytet, jakim by³ Jan Pawe³ II,
musimy d¹¿yæ do tego, aby �wiat sta³
siê ostatecznie przybytkiem pokoju,

musimy nieustannie i z poko-
r¹, ufnie i wytrwale modliæ siê,
poniewa¿ w³a�nie modlitwa na-
pe³nia odwag¹ i daje oparcie
ka¿demu, kto mi³uje i pragnie
szerzyæ pokój na miarê w³a-
snych mo¿liwo�ci. Otwiera na
spotkanie z Najwy¿szym, ale
zarazem usposabia do spotkania
z bli�nim, pomaga nawi¹zaæ ze
wszystkimi, bez ¿adnej ró¿ni-
cy, relacje oparte na wzajem-
nym szacunku, zrozumieniu, po-
wa¿aniu i mi³o�ci. Módlmy siê
zatem, aby �wiat przyj¹³ ca-
³ym sercem jego nauczanie
i szed³ konsekwentnie drog¹,
któr¹ wskazywa³ nasz uko-
chany Pasterz. I oby dobrym
i wytrwa³ym kontynuatorem
misji Bo¿ej by³ Joseph Rat-
zinger wybrany jego nastêp-
c¹ przez Kolegium Kardynal-
skie 19 kwietnia, który przy-
bra³ imiê Benedykta XVI.

Pro�my Pana Niebieskiego, by odwa¿-
nie kroczy³ w Jego Imiê przez �wiat,
a lud wierny umi³owa³ go jak Poprzed-
nika! Niech rewolucja serc i umys³ów,
która nast¹pi³a po �mierci Jana Paw³a II,
trwa po najd³u¿sze czasy.
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Kiedy umiera ojciec rodziny, jest rze-
cz¹ naturaln¹, ¿e gromadz¹ siê przy nim
jego dzieci, ¿e wspominaj¹, p³acz¹ i py-
taj¹: co bêdzie dalej. Dzieje siê tak pod-
czas ostatniego po¿egnania, w wieczór przed
pogrzebem, w niejednym domu ¿a³oby, gdy
najbli¿si klêkaj¹ przy trumnie ojca. To jest
naturalne, bo taka jest potrzeba serca
i sumienia. Kiedy jednak w dzisiejszy wieczór
� przed jutrzejszym pogrzebem naszego
wspólnego Ojca �
przysz³o nam ¿egnaæ
siê z nim, z pewnym
zdumieniem patrzy-
my, ¿e jest nas a¿ tak
wielu, ¿e ¿egna go
z bólem i smutkiem
dos³ownie ca³y �wiat.
To nasze dzisiej-

sze po¿egnanie do-
konuje siê przy o³-
tarzu, w naj�wiêt-
szym miejscu Ko�cio-
³a, w miejscu zawsze
najbli¿szym Janowi
Paw³owi II. Eucha-
rystia nie jest nigdy
akademi¹ ku czci
zmar³ego! Eucharystia,
to jest spotkanie ze
Zmartwychwsta³ym i zawsze ¿yj¹cym
Chrystusem, który jest nasz¹ m¹dro�ci¹
i si³¹. Pan Bóg da³ nam tê ³askê, aby�my
� nieuniknion¹ przecie¿ kiedy� �mieræ Ojca

Dlaczego On jest WDlaczego On jest WDlaczego On jest WDlaczego On jest WDlaczego On jest Wielki?ielki?ielki?ielki?ielki?

�wiêtego � mogli prze¿yæ staj¹c niejako
wraz z pierwszymi niewiastami, z Apo-
sto³ami, z pierwszym papie¿em, poprzedni-
kiem Jana Paw³a II, �wiêtym Piotrem, przed
pustym grobem Jezusa (por. J 20, 1-7).
W tych dniach, kiedy umiera³ Pa-

pie¿, w liturgii Ko�cio³a radowali�my siê
ze Zmartwychwstania Chrystusa. Tego
samego Chrystusa, którego namiestnikiem
na ziemi by³ Jan Pawe³ II. Prze¿ywali-

�my najwa¿niejsz¹ prawdê o Zbawicielu
� prawdê o Jego zmartwychwstaniu, które
nadaje sens chrze�cijañstwu. Równie¿ praw-
dê o perspektywie naszego, chrze�cijañ-

skiego zmartwychwstania, o ile tylko bê-
dziemy wierzyæ w s³owo Chrystusa (por.
J 5, 24), o ile tylko bêdziemy karmiæ
siê Jego Cia³em (por. J 6, 54).
Ka¿dego roku, w okresie wielkanoc-

nym, Ko�ció³ g³osi �wiatu to orêdzie
zmartwychwstania. W tym roku uczyni³
to jeszcze wyra�niej ni¿ zwykle Ojciec
�wiêty Jan Pawe³ II, potwierdzaj¹c w³a-
sne s³owa zawarte w swej programowej
encyklice �Redemptor hominis� o Chry-
stusie, który �staje siê na nowo obecny
w �wiecie wbrew wszelkim pozorom Jego
nieobecno�ci. Wbrew ograniczeniom in-
stytucjonalnej obecno�ci i dzia³alno�ci Ko-
�cio³a� (RH 13). Trudno nie dostrzec, i¿
przez tê ostatni¹ pos³ugê Jana Paw³a II
Chrystus sta³ siê w tych dniach rze-
czywi�cie, jakby na nowo, obecny
w naszym zlaicyzowanym �wiecie.
Obserwujmy i odczytujmy te znaki,

których jeste�my �wiadkami i wspó³uczest-
nikami. Gazety, stacje telewizyjne i radiowe,

mówi¹ce ka¿dego dnia o skandalach
i aferach, dzi� prezentuj¹ m¹dre, g³êbokie
teksty o Bogu, o ludzkim powo³aniu,
o modlitwie, o ¿yciu wiecznym. Ludzie

7 kwietnia br., w wigiliê pogrzebu Jana Paw³a II, w Auli Leopoldyñ-
skiej Uniwersytetu Wroc³awskiego zorganizowano nadzwyczajn¹ se-
sjê upamiêtniaj¹c¹ Ojca �wiêtego, w ramach której odby³a siê otwar-
ta dyskusja panelowa na temat: �Cz³owiek i religia�, moderowana
przez prof. Krystynê Gabryjelsk¹. Nastêpnie na Placu Uniwersyteckim,
przed gmachem g³ównym Uniwersytetu, ks. prof. Piotr Nitecki cele-
browa³ Mszê �wiêt¹ za spokój duszy Papie¿a Jana Paw³a II. W Eucha-
rystii uczestniczyli: Rektor i Prorektorzy Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Senat, profesorowie, pracownicy naukowi wszystkich stopni i godno-
�ci wroc³awskich uczelni wy¿szych, studenci, ok. 20 tysiêcy wiernych
z ca³ego Wroc³awia. Poni¿ej publikujemy obszerne fragmenty wy-
g³oszonego wówczas przez naszego Ksiêdza Proboszcza kazania.

(red.)
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biznesu potrafi¹
zamkn¹æ super-
markety, widz¹c
jednak inne, wa¿-
niejsze warto�ci
ni¿ zysk. Nawet
politycy próbuj¹
mówiæ ludzkim
g³osem.
Dlaczego siê

tak dzieje? Za-
chwycamy siê
Janem Paw³em II,
jego pos³ug¹, po-
staw¹, nauczaniem.
Dzisiaj ju¿ prawie
powszechnie mó-
wimy o nim �Jan
Pawe³ II Wielki�,
ale trzeba nam
jeszcze postawiæ sobie pytanie: dlaczego
on jest wielki? Sk¹d siê wziê³a ta jego
wielko�æ? Tej wielko�ci nie da siê bowiem
wyt³umaczyæ tylko intelektualnymi zdol-
no�ciami, talentem dyplomatycznym,
do�wiadczeniami aktorskimi czy si³¹ in-
stytucji, której by³ oficjalnym zwierzch-
nikiem i reprezentantem. �ród³em jego
wielko�ci by³o co�, czy raczej nale¿a³oby
powiedzieæ by³ �Kto��, bardziej zasadni-
czy. Tym �ród³em by³ Chrystus Zmar-
twychwsta³y. To On by³ jego m¹dro�ci¹
i si³¹. Gwarantem skuteczno�ci realizo-
wania jego papieskiej pos³ugi.
Jan Pawe³ II by³ mistykiem, inte-

gralnie ³¹cz¹cym swoje ¿ycie z ¿yciem Jezusa
Chrystusa. Jednocze�nie by³ jednak tak¿e
realist¹, bezb³êdnie odczytuj¹cym problemy
�wiata, uwa¿nie ws³uchuj¹cym siê w py-
tania od niego p³yn¹ce. I odpowiada³ na
nie w duchu Ewangelii. By³ �wielki� wiel-
ko�ci¹ i moc¹ Jezusa Chrystusa, zmar-
twychwsta³ego i stale ¿yj¹cego po�rod-
ku �wiata. By³ wiêc wielki tak¹ wiel-
ko�ci¹, która w jêzyku Ko�cio³a nazywa
siê po prostu �wiêto�ci¹ (�).
Mówi¹c o �ródle wielko�ci Jana Paw³a II,

i dostrzegaj¹c to �ród³o w osobie Jezusa
Chrystusa, w imiê jego wielko�ci pyta-
my siê równie¿ o nasz¹ wielko�æ wobec
niej. Wpatrujemy siê w to �ród³o, bo jest

to �ród³o naszej wspólnej wielko�ci, Jana
Paw³a II i ka¿dego z nas. Wpatrujemy
siê w osobê Jezusa Chrystusa, który jest
kluczem do zrozumienia fenomenu tego pon-
tyfikatu. Staramy siê zrozumieæ wiêc
Chrystusa, który jest Prawd¹. To On,
Zbawiciel cz³owieka, jest gwarantem re-
spektowania godno�ci ka¿dego cz³owie-
ka. Jest prawd¹, która daje cz³owiekowi
wolno�æ (por. J 8, 32).
Æwieræ wieku temu Jan Pawe³ II

w swej pierwszej encyklice �Redemptor
hominis� powiedzia³ nam, ¿e Chrystus �zjed-
noczy³ siê jako� z ka¿dym cz³owiekiem�
(RH 7). Z ka¿dym, a wiêc nie tylko
wierz¹cym. Roztaczaj¹c przed ka¿dym
perspektywê rozwoju na fundamencie
prawdy, której odkrywanie � w³a�nie od-
krywanie, a nie próba tworzenia � jest
wy³¹cznie przywilejem cz³owieka. Mo¿na
by wiêc w dzisiejszy wieczór, na tej Mszy
�wiêtej zorganizowanej przez Uniwersy-
tet Wroc³awski, dodaæ jeszcze i to, ¿e
Chrystus �zjednoczy³ siê jako�� równie¿
z ka¿dym cz³owiekiem nauki. Ten za� po-
winien byæ bowiem poszukiwaczem prawdy
i choæby nawet uwa¿a³ siê za cz³owieka
niewierz¹cego � to je�li uczciwie szuka
jej we w³asnej dziedzinie nauki � jest bli¿ej
Chrystusa, ni¿ sam my�li. Bo to Chry-
stus jest Prawd¹ (�).

W tym w³a�nie poszukiwaniu, od-
krywaniu, w s³u¿bie prawdzie, rodzi³a siê
i zrodzi³a wielko�æ Jana Paw³a II. W niej
mo¿e rodziæ siê tak¿e nasza wielko�æ. Po
to Bóg da³ nam Jana Paw³a II, aby�my
byli wielcy. Jan Pawe³ II swoim ¿yciem,
pos³ug¹, ale i swoj¹ wielko�ci¹, ukaza³ �ród³a
wielko�ci ka¿dego cz³owieka. Wielko�ci
ka¿dego z nas. Bo wielki jest ten cz³o-
wiek, który jest cz³owiekiem prawdy.
Jan Pawe³ II, stoj¹c przed laty

w progach innego Uniwersytetu, prze-
kazywa³ orêdzie, które jest równie¿ ele-
mentem jego duchowego testamentu. Orê-
dzie skierowane do wszystkich uniwer-
sytetów, do wszystkich wy¿szych uczelni,
do wszystkich �rodowisk akademickich.
Papie¿ wo³a³ wówczas: �Uniwersytecie, s³u¿
prawdzie! Je�li s³u¿ysz prawdzie, s³u¿ysz
wolno�ci, wyzwoleniu cz³owieka i naro-
du. S³u¿ysz ¿yciu� (Lublin, 9 VI 1987).
To przes³anie jest adresowane tak¿e do
nas. To my powinni�my zbudowaæ Pol-
skê na miarê marzeñ Jana Paw³a II.
Podjêcie siê tego dzie³a i jego zrealizo-
wanie bêdzie miar¹ naszej pamiêci i to¿-
samo�ci. Naszej wierno�ci albo, je�li jej
takiej Polski nie zbudujemy, miar¹ naszej
niewierno�ci wobec papieskiego trwania
przy nas i jego mi³o�ci do nas.
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Kaplica �w. Józefa - druga w kolejno-
�ci od strony po³udniowej - wykonana
zosta³a w 1727 r., a odnowiona w XIX
wieku. W centralnej czê�ci, pomiêdzy dwoma
anio³ami i par¹ kolumn, znajduje siê -
otoczony rze�bami siedmiu putt, czyli uskrzy-
dlonymi postaciami dzieciêcymi, amorka-
mi (motyw dekoracyjny wystêpuj¹cy
w okresie renesansu i baroku) - obraz �wiê-
tego Józefa z Dzieci¹tkiem, namalowany
przez Krzysztofa Tauscha, oraz napis: �Id�cie
do Józefa�. Pod obrazem kiedy� by³o ta-
bernakulum, a obecnie znajduje siê figura
Jezusa, wskazuj¹cego Swoje Serce.
Obraz na sklepieniu przedstawia sen

�w. Józefa; kiedy dowiedzia³ siê on, ¿e

Maryja jest brzemienna, nie wiedzia³, co
ma pocz¹æ w tej sytuacji, jednak¿e uka-
za³ mu siê Anio³, który powiedzia³: �Na-
zwiesz imiê Jego Jezus�.
Po przeciwnej stronie, nad konfesjo-

na³em, obraz przedstawia �mieræ �w. Józefa,
a przy nim s¹ Jezus i Maryja. Po wojnie
w tym miejscu by³ du¿y ubytek muru,
który próbowano zasklepiæ. Zastosowano
nieumiejêtnie zbyt du¿¹ ilo�æ tynku i na-
³o¿ono go nierównomiernie, co spowo-
dowa³o z³¹ fakturê pod³o¿a (szorstko�æ
i niejednolito�æ) i w efekcie da³o nie-
estetyczny wygl¹d. Nie zadano sobie
wówczas równie¿ trudu, by malowid³o
odnowiæ w ca³o�ci, tylko fragmentarycz-
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nie, co spowodowa³o z kolei niejedno-
lito�æ kolorów i ich nieautentyczno�æ.
Przy oknie natomiast widnieje obraz
za�lubin Patrona Kaplicy, ucieczka
�wiêtej Rodziny do Egiptu oraz zna-
lezienie Jezusa w �wi¹tyni. W oknie
za� widnieje majestatyczna kamienna po-
staæ �w. Joachima.
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Ojcze �wiêty,
widzia³e� z niebiañskiego okna,
co zgotowa³ Ci �wiat i Polska.
By³e� dla �wiata i naszej epoki wzorcem.
by³e� bratem, przyjacielem, ojcem.
Wyznaczy³e� drogê m³odzie¿y,
wierzyli, jak nikomu na �wiecie.
By³e� najwiêkszym autorytetem.
W ostatniej drodze niesiono Ciê
na fali mi³o�ci,
¯egna³ Ciê ca³y �wiat.
Ludziom towarzyszy³a
zaduma, modlitwa i ³zy wdziêczno�ci.
Nawet wiatr nie godzi³ siê z odej�ciem
Papie¿a Polaka,
przewraca³ karty historii i miota³ ksiêg¹.
I kaza³ nam przyrzec,
¿e pójdziemy Twoim szlakiem.
Zostawi³e� nam wiele przes³añ.
Bêdziemy spe³niaæ Twoj¹ wolê
i jeste�my dumni, ¿e� Polakiem.

JJJJJaaaaadwidwidwidwidwiga Plga Plga Plga Plga Pluuuuuccccciñskaiñskaiñskaiñskaiñska

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

 H H

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i

fo
t.
 
K
ry
st
ia
n 

G
³o
�n
ic
k
i



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim 55555

Amerykañskie media obserwuj¹ce pa-
pieskie spotkania z m³odzie¿¹, nada³y kiedy�
Janowi Paw³owi II przydomek �John Paul
Superstar� (Jan Pawe³ �Supergwiazda�). Na-
wi¹zuj¹c do tytu³u brodwayowskiego mu-
sicalu rockowego �Jesus Christus Superstar�
Andrew Lloyda Webera, byæ mo¿e chcia³y
one udowodniæ, ¿e Papie¿ ju¿ za ¿ycia sta³
siê �obiektem kultu�. Ale tak naprawdê,
da³y wyraz temu, ¿e handlowaæ mo¿na
ka¿dym i wszystkim. Katoliccy kryty-
cy w obu przypadkach stwierdzili, ¿e by³a
to �odpowied� barbarzyñskiej kultury Wo-
odstock�, na pozytywne przemiany
w Chrystusowym Ko�ciele.
Na gruncie znakomicie prowadzonego

przez Jana Paw³a II dialogu z m³odzie¿¹
bardzo szybko wyros³y typowo komercyjne
okre�lenia. Charyzmatyczny Papie¿ za swoj¹
dzia³alno�æ, otrzyma³ �w prezencie� szereg
przydomków. W�ród nich dominuje: �Pa-
pie¿ - ikona pop kultury dla pokolenia
JP2�. �Ikona pop kultury� jest przydom-
kiem wymy�lonym prawdopodobnie przez
ludzi, którzy nie potrafili zrozumieæ, co dzieje
siê na ich oczach. �JP2� ma z kolei okre-
�laæ m³odych ludzi, którzy dorastali pod-
czas Jego pontyfikatu, i dla których kardyna³
Karol Wojty³a �od zawsze� by³ nastêpc¹
�w. Piotra. �JP2� przyjê³o siê i czêsto wy-
korzystywane by³o przez sam¹ m³odzie¿,
która pó�niej malowa³a flagi i transparen-
ty pisz¹c: �JP2 � we    You�.
Nie da siê ukryæ, ¿e papieski fenomen

nie podoba siê komercyjnemu �wiatu. To
zrozumia³e, zwa¿ywszy na to, ¿e gdy Jan
Pawe³ II swoj¹ m¹dro�ci¹ i mi³o�ci¹ ogar-
nia³ miliony m³odych ludzi, ci wpatrzeni
w niego, umykali z pola zasiêgu Britney
Spears i Michaela Jacksona.
�Takiego Papie¿a jak on, ju¿ nie bê-

dzie�... Tê i podobne opinie dane by³o mi
ostatnio s³yszeæ bardzo czêsto. St¹d te¿
pytanie o duchowo�æ katolików po �mierci
Jana Paw³a II nie jest bezzasadne... Mo¿na
wrêcz zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e zmar³y
niedawno Papie¿, duchowy Ojciec milio-
nów ludzi na ca³ej Ziemi, postawi³ przed

John Paul SuperstarJohn Paul SuperstarJohn Paul SuperstarJohn Paul SuperstarJohn Paul Superstar
nami zadanie wymagaj¹ce wielkiej doj-
rza³o�ci chrze�cijañskiej. Dodaæ nale¿y, ¿e
egzamin równie trudny bêdzie dla sa-
mych Polaków, którzy w Janie Pawle II
widzieli nie tylko duchowego przywód-
cê, ale i najwiêkszego ambasadora Rze-
czypospolitej.
Jeden z najd³u¿ej w historii trwaj¹-

cych pontyfikatów papieskich, umi³owanie
pokoju, cierpienie, a nawet poetyckie wes-

tchnienia, zostawi³y w sercach wiernych
doskona³e �wiadectwo mi³o�ci Boga do
cz³owieka... Konsekwencja, majestat,
a równocze�nie skromno�æ i otwarto�æ na
problemy wspó³czesnego cz³owieka, sta-
nowi³y o sile niedawno zmar³ego Papie¿a.
Dla pokolenia �JP2� wa¿na by³a rów-

nie¿ wysoko zawieszona poprzeczka. Jan
Pawe³ II wierzy³ w m³odych ludzi i nie
obawia³ siê, ¿e nie dadz¹ rady sprostaæ wy-
maganiom, które stawia przed nimi Chrystus.
Wielu nawróci³o siê pod wp³ywem cha-
ryzmy Jana Paw³a II. M³odzi ludzie wyczuli,
¿e kto� zacz¹³ ich wreszcie �powa¿nie trak-
towaæ�. Odt¹d razem z Nim powtarzali:
�Panie, do kogo¿ pójdziemy? Ty masz s³o-
wa ¿ycia wiecznego� (J 6, 68).
Papieskie wezwania do tego, by byæ

silnymi w wierze, s¹ równie¿ wezwaniem
do tego, by budowaæ Ko�ció³. Nale¿y tu
podkre�liæ, ¿e ta my�l wybiega równie¿
poza Jego pontyfikat. O cz³onkach Ko-
�cio³a mówi³ równie¿ jako o narzêdziach
w rêkach Boga. Wzywa³ w ten sposób
�JP2�, by kochali Ko�ció³, równie¿ po
�mierci �ikony pop kultury�. Gdy pójd¹
za jego g³osem, mo¿e nawet pojawi¹ siê
flagi z napisem: �We     New Pope!� (ko-
chamy Nowego Papie¿a)...
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OjczeOjczeOjczeOjczeOjcze....... . .. . .. . .
Lat tyle �wiat³em swym
Mi³o�æ nam dawa³e�,
Uczy³e� jak kochaæ,
Godnym byæ...
P³aszcz niemocy i kurtynê z nas zdar³e�,
Pozwala³e� wszystkim przychodziæ do siebie,
Bli¿ej z Bogiem i dobrem poznaæ nas chcia³e�,
Wszystko przez czasu krêt¹ drogê,
W bitwie walczy³e� s³owem,
Dobroci¹ serce niejedno skruszy³e�,
Szlachetn¹ twarz ukaza³e� �wiatu,
Prawdziwym ojcem naszym jeste�...
Tatusiu, w cyprysowych deskach okalany,
Ziemska pow³oka zapad³a w Bo¿y sen,
Zmêczone cia³o chce ju¿ spaæ,
Ale serca i duszy uwiêziæ siê nie da,
A s³owa Twe w powietrzu pozostan¹.
W naszych g³owach zapuszcz¹ korzenie,
By�my kochaæ dalej siê uczyli,
By�my godni byli Bo¿ymi dzieæmi byæ,
Tatusiu, uczy³e� nas ¿yæ,
Do próby gotowa³e� serca nasze,
Czas p³yn¹³, goni³ jak wiatr,
A teraz w krypcie Ty, na o³tarze wyniesiony,
Nam egzaminu nadszed³ czas...

Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, licealista
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E
NNNNNiiiiieeeee..........odododododchchchchchod�,od�,od�,od�,od�,
OjczeOjczeOjczeOjczeOjcze..........�wiêty!�wiêty!�wiêty!�wiêty!�wiêty!

Dla Papie¿a, Karola Wojty³y

Nie odchod�, Ojcze �wiêty !
Nie odchod� z tej ziemi!
Nie odchod�, nie id� tam!
To bardzo wiele zmieni
Dzi� ca³y �wiat we ³zach tonie
Chce, ¿eby� zosta³ z nami
I do modlitwy sk³ada d³onie
Nie odchod� - tak bardzo Ciê kochamy

A je�li od nas odejdziesz? Zabierzesz go
od nas Panie?!
Wtedy ze smutkiem w oczach powiemy
wieczne odpoczywanie

PS. Ale na zawsze w sercach naszych
pozostaniesz

sobota, 2.04.05, godz. 12.00
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Bierno�æ, nazywana zamiennie znieczulic¹,
to najgorsza bol¹czka naszych czasów.
Widzimy z³o - m i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m y, widzimy
samowolê � m i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m y.....  Czy kiedy-
kolwiek bêdzie lepiej na �wiecie, je�li bê-
dziemy wci¹¿ tolerowaæ brak wychowa-
nia, chamstwo, wulgarno�æ, s³ownictwo
pe³ne inwektyw, zw³aszcza u m³odzie¿y?
Wszyscy powinni�my czuæ siê odpowie-
dzialni za wychowanie m³odego pokole-
nia, a naszym obowi¹zkiem jest reago-
waæ na zauwa¿one nieprawid³owo�ci.
Katolik musi byæ asertywny, sprsprsprsprsprze-ze-ze-ze-ze-
ciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siê! Choæby w
mo¿liwy dla ka¿dego spo-
sób, jakim jest proproproproprotttttestestestestest.....
TTTTTo  wymago  wymago  wymago  wymago  wymaga  oda  oda  oda  oda  odwwwwwagi !agi !agi !agi !agi !
Oczywi�cie, najpro�ciej

jest przemilczeæ, po cichu
siê oburzyæ, równocze�nie
publicznie godz¹c siê na to,
czego nie akceptujemy.
Taka postawa czyni nas
jednak wspó³odpowiedzial-
nymi za otaczaj¹ce nas z³o!
Zatem trzeba reagowaæ, napominaæ,
zwracaæ uwagê, nawet, gdy jest to po-
dobne do przys³owiowego rzucania gro-
chem o �cianê. A mo¿e zdarzy siê, ¿e
taka reakcja zostanie jednak przyjêta
z wdziêczno�ci¹, je�li nie od razu, to
po chwili refleksji?
Czêsto s³yszymy skargi biernych ro-

dziców katolickich wobec �rozpuszczania�
dzieci przez szko³ê, przez organizowanie
demoralizuj¹cych wycieczek, studniówek
alkoholem p³yn¹cych, wypuszczanie na
wagary z okazji �dnia wiosny�, �walen-
tynek�, etc... Czy nie mo¿na tych te-
matów poruszyæ podczas spotkañ rodziców
z wychowawc¹ klasy? A gdy na wy-
wiadówce pada propozycja oceniana przez
nas jako z³a, rozrzutna czy bêd¹ca nie
na miejscu, dlaczego wówczas nie reagu-
jemy? Z bierno�ci, ze strachu, z przeko-
nania, ¿e nie warto siê wychylaæ? Otó¿,
trzeba siê wychylaæ! W koñcu tu cho-
dzi o nasze nasze nasze nasze nasze dzieci!

Bierno�æ, nazywana zamiennie znieczulic¹,
to najgorsza bol¹czka naszych czasów.
Widzimy z³o - m i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m y, widzimy
samowolê � m i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m ym i l c z y m y.....  Czy kiedy-
kolwiek bêdzie lepiej na �wiecie, je�li bê-
dziemy wci¹¿ tolerowaæ brak wychowa-
nia, chamstwo, wulgarno�æ, s³ownictwo
pe³ne inwektyw, zw³aszcza u m³odzie¿y?
Wszyscy powinni�my czuæ siê odpowie-
dzialni za wychowanie m³odego pokole-
nia, a naszym obowi¹zkiem jest reago-
waæ na zauwa¿one nieprawid³owo�ci.
Katolik musi byæ asertywny, sprsprsprsprsprze-ze-ze-ze-ze-
ciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siêciwiaæ siê! Choæby w
mo¿liwy dla ka¿dego spo-
sób, jakim jest proproproproprotttttestestestestest.....
TTTTTo  wymago  wymago  wymago  wymago  wymaga  oda  oda  oda  oda  odwwwwwagi !agi !agi !agi !agi !
Oczywi�cie, najpro�ciej

jest przemilczeæ, po cichu
siê oburzyæ, równocze�nie
publicznie godz¹c siê na to,
czego nie akceptujemy.
Taka postawa czyni nas
jednak wspó³odpowiedzial-
nymi za otaczaj¹ce nas z³o!
Zatem trzeba reagowaæ, napominaæ,
zwracaæ uwagê, nawet, gdy jest to po-
dobne do przys³owiowego rzucania gro-
chem o �cianê. A mo¿e zdarzy siê, ¿e
taka reakcja zostanie jednak przyjêta
z wdziêczno�ci¹, je�li nie od razu, to
po chwili refleksji?
Czêsto s³yszymy skargi biernych ro-

dziców katolickich wobec �rozpuszczania�
dzieci przez szko³ê, przez organizowanie
demoralizuj¹cych wycieczek, studniówek
alkoholem p³yn¹cych, wypuszczanie na
wagary z okazji �dnia wiosny�, �walen-
tynek�, etc... Czy nie mo¿na tych te-
matów poruszyæ podczas spotkañ rodziców
z wychowawc¹ klasy? A gdy na wy-
wiadówce pada propozycja oceniana przez
nas jako z³a, rozrzutna czy bêd¹ca nie
na miejscu, dlaczego wówczas nie reagu-
jemy? Z bierno�ci, ze strachu, z przeko-
nania, ¿e nie warto siê wychylaæ? Otó¿,
trzeba siê wychylaæ! W koñcu tu cho-
dzi o nasze nasze nasze nasze nasze dzieci!

TTTTTo wymaga odwo wymaga odwo wymaga odwo wymaga odwo wymaga odwagi!agi!agi!agi!agi!
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przyjdzie nam

proproproproprotttttestestestestestooooowwwwwaæaæaæaæaæ w pojedynkê, p³yn¹c sa-
memu pod pr¹d powszechnie panuj¹cych
nastrojów, ale to te¿ ma znaczenie. Nasz
g³os jest g³osem sumienia i mo¿e sk³o-
niæ innych do chwili zastanowienia,
wyrwaæ ze stanu bezmy�lnego popiera-
nia przez przytakiwanie.
Tak¹ postawê chrze�cijañskiej asertyw-

no�ci, czyli niegodzenia siê na wszystko
hurtem i umiejêtno�æ odmowy udzia³u
w czym�, co nam siê nie podoba, po-
winni�my wpajaæ naszym dzieciom od

ma³o�ci. Je�li zdarzy siê, ¿e dzieci w klasie
robi¹ co� nieodpowiedniego, trzeba wów-
czas wy³amaæ siê i nie i�æ np. na wa-
gary czy nie braæ udzia³u w psocie.
Taka postawa poci¹ga za sob¹

w pó�niejszym okresie ¿ycia naszych dzieci
wa¿niejsze rzeczy. Trzeba umieæ:
CCCCC odmówiæ alkoholu czy za¿ycia nar-
kotyku w gronie przyjació³, na
przyjêciu, wycieczce.
CCCCC wyj�æ z nieprzyzwoitej prywatki
CCCCC g³osowaæ przeciw powszechnie
okrzykniêtym za dobre z³ym
z gruntu decyzjom
CCCCC nie ustêpowaæ pod naciskiem
CCCCC itd.
To  wymaga  odwagi !
Takich odwa¿nych ludzi mo¿e siê nie

lubi, ale z pewno�ci¹ siê ich szanuje.
Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e to w³a-
�nie oni buduj¹ lepszy �wiat, oparty na
trwa³ych warto�ciach.

KKKKKSSSSS. L. L. L. L. LESZEKESZEKESZEKESZEKESZEK W W W W WO�NYO�NYO�NYO�NYO�NY
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Ojcze, z oczu p³yn¹ ³zy,
Z bólem kapi¹, wiesz...
Zgas³y wszystkie �wiat³a,
To tylko minut piêæ,
Oni cudownie �piewaj¹,
Z moich ust nie ucieknie nawet s³owo,
Nie mam si³y,
Nie potrafiê nic powiedzieæ,
Wszystko takie dziwne...
Po sobie zostawiasz s³owa,
One �wiat³em w nocy ciemnej,
Czy pos³uchamy ich dzi�,
Czy dalej Twoim szlakiem bêdziemy i�æ?
Wyci¹gn¹³e� do mnie d³oñ,
Teraz wiem, jakie mia³em szczê�cie,
Przygnieciony poczuciem winy,
Chcia³bym co� powiedzieæ,
D�wiêki z gard³a nie wyp³ywaj¹,
Tylko skre�liæ mogê s³ów parê,
Dziêkowaæ i wiedzieæ,
¯e� w Niebie, Karolu...

Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, licealista
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Dla Jana Paw³a II - Kremówki w niebie

Oby w niebie by³o ci s³odko

Oby tam wiele siê dzia³o
a ¿ycie w�ród anio³ów - jak kremówki
smakowa³o
Na pewno bêdziesz szczê�liwy, bo tam
jest lepsze ¿ycie
Lecz Proszê Ciê, Tato, opiekuj siê nami,
gdy bêdziesz na chmur szczycie

Dziêkujê za to, ¿e jeste�, ¿e by³e�
i za to, ile dla nas zrobi³e�

Sylwia GrabiecSylwia GrabiecSylwia GrabiecSylwia GrabiecSylwia Grabiec

To  wymaga  odwagi !
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Wywrócenie do góry nogami �wiata
przez niektórych naszych rodaków sta³o
siê faktem. Zapatrzeni w �postêpowe�
modele my�lenia doprowadzi³o do kiero-
wania Polaków w stronê laicyzmu
i oderwania od warto�ci, które dotych-
czas uwa¿ali�my za fundamentalne. Bo jak¿e
inaczej mo¿na rozumieæ warunki pracy,
jakie stawiaj¹ chocia¿by niektórzy pra-
codawcy przed swoimi podw³adnymi...
Jakkolwiek era pracy �od 8 do 15�

by³a skazana od pocz¹tku na stracenie,
to jednak pozosta³e warunki pracy trudno
nam ogarn¹æ. Chc¹cy i�æ z duchem cza-
su pracodawcy prze³amuj¹ nie tylko wiêk-
szo�æ stereotypów. Zapatrzeni w �zachodni
wiatr przemian�, oraz pragn¹c uzyskaæ
jeszcze lepsze wyniki finansowe, zmuszaj¹
swoich podw³adnych do pracy, w coraz
to bardziej uw³aczaj¹cych ludzkiej god-
no�ci warunkach. Stawiaj¹ przed nimi al-
ternatywê utraty pracy, lub podporz¹d-
kowanie siê ich wymaganiom. Pracow-
nicy wrêcz zmuszani s¹ do wyrzekania
siê warto�ci, którymi ¿yj¹ od lat.
Jakie¿ by³o zaskoczenie pracodawcy,

kiedy podczas rozmowy kwalifikacyjnej
powiedzia³em, ¿e nie wyobra¿am sobie mojej
pracy w �wiêta. Czê�æ osób, z którymi
pó�niej rozmawia³em, popar³o mnie, jed-
nak czê�æ do dzisiaj nie potrafi zrozu-

¯ycie kre�li nam ró¿norodno�æ doznañ.
Bywa, ¿e rozpadaj¹ siê nasze
zwi¹zki z innymi lud�mi,
odchodz¹ nasi bliscy, tra-
cimy pracê. Wszystko to
mo¿e wywo³ywaæ w nas
poczucie osamotnienia, braku
mi³o�ci. Mo¿emy czuæ siê
bezbronni, byæ pe³ni obaw
i w¹tpliwo�ci, z³o�ci, smut-
ku i niepokoju.

Punkt zaczepieniaPunkt zaczepieniaPunkt zaczepieniaPunkt zaczepieniaPunkt zaczepienia
mieæ, jak mog³em siê w ten sposób za-
chowaæ! Podkre�laj¹ przy tym, ¿e mo-
g³em siê zgodziæ na te warunki, �byleby
siê tylko zaczepiæ�.
Czym jednak jest ów �punkt zacze-

pienia�? W moich oczach zawsze staæ za
nim bêdzie wyj¹tkowe zak³amanie, wy-
rachowanie i dwulicowo�æ. Daje mi on
równie¿ obraz tym-
czasowej posadki,
�za³atwionej� dziêki
przyjacielskim �zna-
jomo�ciom�. �Zacze-
pienie� jest wiêc nade
wszystko zaprzecze-
niem chrze�cijañskie-
go �wiadectwa.
A jak wygl¹da

wspó³czesne chrze�ci-
jañskie �wiadectwo?
Bez w¹tpienia wyma-
ga od nas jasnych deklaracji, mówienia �tak�
lub �nie�. Koniecznym jest tutaj podkre�le-
nie, ¿e wytrwanie w �wiadectwie nie jest
mo¿liwe bez Boga. Tylko zawierzenie Opatrz-
no�ci dam nam bowiem si³ê do tego, by
pragn¹æ Dobra. Jedynie Chrystus, który
jest Drog¹, Prawd¹ i ̄ yciem, umocni za-
wsze nasze d¹¿enia ku lepszemu.
Przed �wiatem chrze�cijanin musi byæ

cz³owiekiem wyrazistym. Opinie o dwu-

licowo�ci ludzi Ko�cio³a mo¿emy niszczyæ
jedynie naszym jasnym �wiadectwem.
Oczywi�cie, nasze prawe postêpowanie mo¿e
nas czasem �zaboleæ�. Osobi�cie niejedno-
krotnie wspomina³em tamt¹ rozmowê za-
stanawiaj¹c siê, �co by by³o gdyby�... Jednak
nie ¿a³ujê tego, co zrobi³em...
�Chocia¿bym przechodzi³ przez ciem-

n¹ dolinê, z³a siê nie ulêknê, bo Ty je-
ste� ze mn¹. Kij Twój i Twoja laska s¹
tym, co mnie pociesza.� (Ps 23, 4)

Polska, która od ponad tysi¹ca lat
deklaruje swoj¹ przynale¿no�æ do chrze-
�cijañskiej rodziny, staje dzisiaj przed
nowymi wyzwaniami. Ludzie, którzy
szukaj¹ Prawdy, domagaj¹ siê od nas
odpowiedzi licz¹c na nasz¹ dojrza³o�æ
i rozs¹dek. Chc¹ naszego chrze�cijañskiego
�wiadectwa, wygrywaj¹cego m.in.
z pospolitym my�leniem o konsumpcji.
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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

Jak rozumiesz straty?Jak rozumiesz straty?Jak rozumiesz straty?Jak rozumiesz straty?Jak rozumiesz straty?
Mo¿emy nauczyæ siê uwalniaæ od

takich odczuæ. Stanie siê
to z chwil¹, gdy zacznie-
my uznawaæ je za rzecz
normaln¹ i przej�ciow¹. Gdy
u�wiadomimy sobie, ¿e
przetaczaj¹ siê przez ¿y-
cie naturalnym biegiem, ale
przecie¿ my trwamy da-
lej. Poniesione za� straty zo-
staj¹ wkomponowane

w nasze ¿ycie. Strata oznacza zmianê,zmianê,zmianê,zmianê,zmianê,
a zmiana wymagaa zmiana wymagaa zmiana wymagaa zmiana wymagaa zmiana wymaga przystosowania siê
i akceptacji. Decyzja, która przynosi tylko
ból - jest z³¹ decyzj¹. Z drugiej jednak
strony, naszemu rozwojowi do�æ czêsto to-
warzyszy cierpienie. Powinno nas jednak
staæ na to, by ¿yæ i rozwijaæ siê dziêki
temu do�wiadczeniu, bo czyni nas ono
lepszymi, zdrowszymi i jest przecie¿ za-
powiedzi¹ szczê�liwej przysz³o�ci.
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1.1.1.1.1. KS. JÓZEF SCHÖNAUERKS. JÓZEF SCHÖNAUERKS. JÓZEF SCHÖNAUERKS. JÓZEF SCHÖNAUERKS. JÓZEF SCHÖNAUER
(1934-1947)(1934-1947)(1934-1947)(1934-1947)(1934-1947)

Ur. 5 XI 1894 w Kolonii, studiowa³
na Wydziale Teologicznym we Wroc³a-
wiu. 19 VI 1921 przyj¹³ we Wroc³awiu
�wiêcenia kap³añskie. Pe³ni³ funkcje dusz-
pasterskie w ko�ciele �w. Miko³aja we
Wroc³awiu (do 1926 r.), a nastêpnie by³
wikariuszem w Katedrze Wroc³awskiej
i diecezjalnym duszpasterzem m³odzie¿y
(1926-1934). W 1934 r. mianowany
proboszczem parafii �w. Macieja przy
Ko�ciele Uniwersyteckim, by³ tak¿e
radnym miejskim. Po wojnie podj¹³ od-
budowê ko�cio³a parafialnego, a po wy-
pêdzeniu go z Polski w listopadzie 1946
roku zosta³ mianowany dziekanem, a potem
infu³atem i wikariuszem generalnym, czê�ci
diecezji Wûrzburg le¿¹cej na terenie NRD,
rezyduj¹c w Meiningen. Zmar³ 28 IV
1984 w Altotting.

2.2.2.2.2. KS. STKS. STKS. STKS. STKS. STANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AW MIREK TJW MIREK TJW MIREK TJW MIREK TJW MIREK TJ
(1947-1950)(1947-1950)(1947-1950)(1947-1950)(1947-1950)

Ur. 4 XI 1892 w Sidzinie k. My-
�lenic. Po ukoñczeniu seminarium duchow-
nego w Krakowie 11 VI 1916 przyj¹³
tam �wiêcenia kap³añskie, w latach 1919-
1923 studiowa³ na Uniwersytecie Jagiel-
loñskim, przez rok by³ te¿ wikariuszem
w Brzeziu k. Stani¹tek. 28 VIII 1924
wst¹pi³ do zakonu jezuitów w Kaliszu,
by³ wyk³adowc¹ w  Wilnie, duszpaste-
rzem w Ko³omyi i Lwowie. Od 1946 roku
pracowa³ we Wroc³awiu, najpierw jako
wikariusz w parafii �w. Ignacego Loyoli,
a w latach 1947-1950 jako proboszcz pa-
rafii �w. Macieja. Wiêziony z powodów
politycznych w latach 1950-1951, nastêpnie
duszpasterz, rekolekcjonista i spowiednik
sióstr zakonnych w Zakopanem, Krako-
wie na Ma³ym Rynku, we Wroc³awiu
w parafii �w. Ignacego Loyoli (1960-1970)
i w parafii �w. Macieja (1962) oraz
w Czechowicach i Starej Wsi, gdzie zmar³
11 VI 1978.

3.3.3.3.3. KS. ANTONI KU�MIERZ TJKS. ANTONI KU�MIERZ TJKS. ANTONI KU�MIERZ TJKS. ANTONI KU�MIERZ TJKS. ANTONI KU�MIERZ TJ
(1950-1957)(1950-1957)(1950-1957)(1950-1957)(1950-1957)

Ur. 14 I 1910 w Helenowie k. W³osz-
czowej, do zakonu jezuitów wst¹pi³ 28 VIII
1925 w Starej Wsi. Studiowa³ filozofiê w
Krakowie (1931-1933) i teologiê (1933-
1937) w Lowanium, gdzie 24 VIII 1936
przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie. Od 1937 roku
by³ wyk³adowc¹ w Krakowie i Nowym
S¹czu, gdzie tak¿e by³ rektorem (1945-
1949). W latach 1950-1957 proboszcz parafii
�w. Macieja we Wroc³awiu, dokona³ pierwszej
powojennej renowacji ko�cio³ów Naj�wiêtszego
Imienia Jezus i �w. Macieja, by³ tak¿e dusz-
pasterzem akademickim. W latach 1957-
1959 rektor w Krakowie, a nastêpnie, w
latach 1957-1967 prowincja³ prowincji ma-
³opolskiej. Zmar³ 13 V 1967 w Krakowie.

4.4.4.4.4. KS. FRANCISZEKKS. FRANCISZEKKS. FRANCISZEKKS. FRANCISZEKKS. FRANCISZEK
CHROMIK TJ (1957-1958)CHROMIK TJ (1957-1958)CHROMIK TJ (1957-1958)CHROMIK TJ (1957-1958)CHROMIK TJ (1957-1958)

Ur. 16 VIII 1911 w Draganówce
k. Tarnopola. Do zakonu jezuitów wst¹-
pi³ 18 XI 1925 w Starej Wsi, �wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 18 VI 1939 w Lubli-
nie. Wychowawca w Chyrowie, wika-
riusz w Krakowie, Stanis³awowie, K³odzku
i Wroc³awiu, w latach 1946-1951 supe-
rior i proboszcz parafii �w. Klemensa Dwo-
rzaka we Wroc³awiu, nastêpnie wikariusz
i katecheta w parafii �w. Macieja, gdzie
by³ nastêpnie, w latach 1957-1958, pro-
boszczem. Przeniesiony do K³odzka pra-
cowa³ tam do 1967 roku, nastêpnie by³
duszpasterzem w Opolu, gdzie obecnie prze-
bywa jako emeryt.

5.5.5.5.5. KS. JAN SZUBA TJKS. JAN SZUBA TJKS. JAN SZUBA TJKS. JAN SZUBA TJKS. JAN SZUBA TJ
(1958-1966)(1958-1966)(1958-1966)(1958-1966)(1958-1966)

Ur. 20 X 1912 w Woli Jasienickiej
k. Brzozowa. Do zakonu jezuitów wst¹-
pi³ 7 VIII 1928 w Starej Wsi, �wiêce-
nia kap³añskie przyj¹³ 9 XI 1941 w No-
wym S¹czu. Katecheta w Jasienicy, superior
i proboszcz parafii w Bytomiu (1945-1950),
K³odzku (1950-1958) i � w latach 1958-

1966 � w parafii �w. Macieja we Wro-
c³awiu, nastêpnie duszpasterz w Czecho-
wicach oraz superior w Chicago (1969-
1976) i � do 1983 roku � duszpasterz
polonijny w Stanach Zjednoczonych.
Nastêpnie przebywa³ w Krakowie
i Zakopanym, gdzie zmar³ 14 IX 1986.

6.6.6.6.6. KS. JÓZEF OBACZ TJKS. JÓZEF OBACZ TJKS. JÓZEF OBACZ TJKS. JÓZEF OBACZ TJKS. JÓZEF OBACZ TJ
(1966-1974)(1966-1974)(1966-1974)(1966-1974)(1966-1974)

Ur. 8 III 1911 w Wo³czkowie k. Sta-
nis³awowa. Do zakonu jezuitów wst¹pi³
9 VIII 1926 w Starej Wsi, �wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 22 II 1940 w Kra-
kowie. Wychowawca w Chyrowie, wi-
kariusz w Stanis³awowie, nastêpnie su-
perior w Tarnopolu (1943-1945) i Opolu
(1945-1948), koordynator grup misjona-
rzy, w latach 1964-1966 superior i pro-
boszcz parafii �w. Ignacego Loyoli,
a w latach 1966-1974 proboszcz parafii
�w. Macieja  we Wroc³awiu. Nastêpnie
prowadzi³ rekolekcje, mieszkaj¹c we Wro-
c³awiu, Nowej Rudzie i Nowym S¹czu.
Zmar³ 4 VII 1985 w Limanowej.

7.7.7.7.7. KS. STKS. STKS. STKS. STKS. STANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AANIS£AW B£A¯ TJW B£A¯ TJW B£A¯ TJW B£A¯ TJW B£A¯ TJ
(1974-1978)(1974-1978)(1974-1978)(1974-1978)(1974-1978)

Ur. 27 XII 1937 w Orzechówce
k. Brzozowa, do zakonu jezuitów wst¹pi³
22 VIII 1952 w Starej Wsi. Studiowa³
filozofiê w Krakowie i teologiê w War-
szawie, �wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 5 VIII
1963 w Nowym S¹czu. Katecheta w pa-
rafiach �w. Klemensa Dworzaka i �w.
Macieja we Wroc³awiu, w latach 1974-
1978 prze³o¿ony domu zakonnego i pro-
boszcz parafii �w. Macieja, nastêpnie pro-
boszcz i ekonom w Czechowicach (1978-
1982). Zmar³ 14 XII 1982 w Jastrzêbiu.

8.8.8.8.8. KS. WITOLD KU�MIERZ TJKS. WITOLD KU�MIERZ TJKS. WITOLD KU�MIERZ TJKS. WITOLD KU�MIERZ TJKS. WITOLD KU�MIERZ TJ
(1978-1983)(1978-1983)(1978-1983)(1978-1983)(1978-1983)

Ur. 11 II 1922 w Skrzeszowicach
k. Miechowa. Do zakonu jezuitów wst¹pi³
17 VII 1938 w Starej Wsi. Kszta³ci³ siê

PoPoPoPoPowojenni proboszczowojenni proboszczowojenni proboszczowojenni proboszczowojenni proboszczowiewiewiewiewie
naszej parafiinaszej parafiinaszej parafiinaszej parafiinaszej parafii
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w Nowym S¹czu, Starej Wsi i Krako-
wie, �wiêcenia przyj¹³ 29 VI 1948
w Starej Wsi. By³ duszpasterzem w Starej
Wsi (1948-1950), Rudzie �l¹skiej (1950-
1951), Czechowicach (1951-1960), Gliwicach
(1960-1962). Od 1962 roku proboszcz we
Wroc³awiu, najpierw w parafii �w. Kle-
mensa Dworzaka (do 1978), a nastêpnie
� w latach 1978-1983 � w parafii �w.
Macieja. Nastêpnie proboszcz w K³odz-
ku, gdzie zmar³ 12 II 1996.

9.9.9.9.9. KS. ZENON PKS. ZENON PKS. ZENON PKS. ZENON PKS. ZENON PASZEK TJASZEK TJASZEK TJASZEK TJASZEK TJ
(1983-1991)(1983-1991)(1983-1991)(1983-1991)(1983-1991)

Ur. 2 I 1949 w Czechowicach Dzie-
dzicach, do zakonu jezuitów wst¹pi³ 8 VIII
1968 w Starej Wsi. Studiowa³ w Kra-
kowie i Warszawie, �wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 31 VII 1976 w Warszawie. Wi-
kariusz i katecheta w Rudzie �l¹skiej
i Nowym S¹czu, nastêpnie, w latach
1983-1991 by³ prze³o¿onym domu zakon-
nego i proboszcz parafii �w. Macieja we
Wroc³awiu, a nastêpnie kapelanem
w K³odzku i Krakowie.

10.10.10.10.10. KS. KAZIMIERZKS. KAZIMIERZKS. KAZIMIERZKS. KAZIMIERZKS. KAZIMIERZ
PTPTPTPTPTASZKASZKASZKASZKASZKOOOOOWSKI TJWSKI TJWSKI TJWSKI TJWSKI TJ
(1991-1995)(1991-1995)(1991-1995)(1991-1995)(1991-1995)

Ur. 21 IV 1950 w Ptaszkowej k. No-
wego S¹cza. Do zakonu jezuitów wst¹pi³
11 VIII 1969 w Starej Wsi, studiowa³
w Krakowie, Warszawie i Rzymie, 29 VI
1978 przyj¹³ �wiêcenia kap³añskie w Nowym
S¹czu. Po praktyce duszpasterskiej w Lon-
dynie prefekt i duszpasterz w Krakowie,
ekonom i katecheta w Nowym S¹czu, ostat-
ni jezuicki proboszcz parafii �w. Macieja
we Wroc³awiu w latach 1991-1995, przed
jej przekazaniem duchowieñstwu diecezjal-
nemu. Proboszcz w Nowym S¹czu (1995-
2004), a obecnie w parafii �w. Ignacego
Loyoli we Wroc³awiu.

11.11.11.11.11. KS. ADAM PRA¯AKKS. ADAM PRA¯AKKS. ADAM PRA¯AKKS. ADAM PRA¯AKKS. ADAM PRA¯AK
(1995-1998)(1995-1998)(1995-1998)(1995-1998)(1995-1998)

Ur. 7 III 1955 w m. Cukrownia Wo-
¿uczyn k. Tarnowa. �wiêcenia kap³añ-
skie przyj¹³ 23 V 1981 we Wroc³awiu.
Po wikariacie w parafii �w. Stanis³awa

w �widnicy
studiowa³ na
KUL, nastêp-
nie by³ wi-
kariuszem w
Katedrze oraz
prefektem
i wyk³adow-
c¹ w semina-
rium duchow-
nym, w latach
1992-1995
proboszczem
i dziekanem
w Stroniu
�l¹skim. Po
rezygnacji
z prowadzenia
parafii �w.
Macieja przez
jezuitów w la-
tach 1995�
1998 by³ jej
pierwszym
proboszczem
spo�ród du-
chowieñstwa
diecezjalnego,

obecnie jest proboszczem parafii Mat-
ki Boskiej Bolesnej we Wroc³awiu.

12.12.12.12.12. KS. ROMUALDKS. ROMUALDKS. ROMUALDKS. ROMUALDKS. ROMUALD
BRUDNOWSKI (1998-1999)BRUDNOWSKI (1998-1999)BRUDNOWSKI (1998-1999)BRUDNOWSKI (1998-1999)BRUDNOWSKI (1998-1999)

Ur. 29 V 1950 w Jeleniej Górze.
�wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 31 V 1975
we Wroc³awiu. By³ wikariuszem
w Szczawnie Zdroju, Kudowie i Legni-
cy. W latach 1985-1990 proboszcz pa-
rafii �w. Maksymiliana w Kro�nicach
i w latach 1990-1995 w Nowej Rudzie,
nastêpnie � w latach 1995-1998 � pro-
wadzi³ pracê duszpastersk¹ diecezji praskiej.
Proboszczem parafii �w. Macieja by³
w latach 1998-1999. Obecnie jest pro-
boszczem w parafii �w. Bart³omieja Apo-
sto³a w Kudowie-Czermnej w diecezji
�widnickiej.

13.13.13.13.13. KS. TKS. TKS. TKS. TKS. TADEUSZ RUSNAKADEUSZ RUSNAKADEUSZ RUSNAKADEUSZ RUSNAKADEUSZ RUSNAK
(1999-2003)(1999-2003)(1999-2003)(1999-2003)(1999-2003)

Ur. 15 II 1953 w Siedlêcinie, �wiêce-
nia kap³añskie przyj¹³ 23 V 1981 we Wro-
c³awiu. Wikariusz w parafii �w. Wojcie-
cha w Jeleniej Górze (do 1986), �w. Mak-
symiliana (do 1989) i Wniebowziêcia Matki
Bo¿ej (do 1991) we Wroc³awiu. Proboszcz
w Strzelcach k. Namys³owa (do 1999),
a nastêpnie parafii �w. Macieja, gdzie do-
kona³ gruntownego remontu zewnêtrznych
murów i dachu �wi¹tyni Naj�wiêtszego
Imienia Jezus, od 2003 roku jest probosz-
czem parafii Naj�wiêtszego Serca Pana
Jezusa w ̄ ernikach Wroc³awskich.

14.14.14.14.14. KS. PIOTR NITECKIKS. PIOTR NITECKIKS. PIOTR NITECKIKS. PIOTR NITECKIKS. PIOTR NITECKI
(od 2003)(od 2003)(od 2003)(od 2003)(od 2003)

Ur. 24 X 1949 w Warszawie, gdzie
pracowa³ jako redaktor czasopism �Chrze-
�cijanina w �wiecie� i �£adu� oraz pra-
cownik naukowy. �wiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 8 XII 1996 we Wroc³awiu. Pro-
fesor Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
we Wroc³awiu i redaktor naczelny �No-
wego ̄ ycia�. Wikariusz w parafii Bo-
¿ego Cia³a we Wroc³awiu (1996-2000),
nastêpnie pierwszy proboszcz i organi-
zator parafii �w. Stefana we Wroc³awiu
� Tarnogaju, od 2003 roku proboszcz parafii
�w. Macieja, przemianowanej w 2004 roku
na parafiê Naj�wiêtszego Imienia Jezus.
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Uczestniczy³am jaki� czas temu w kon-
ferencji zorganizowanej na Jasnej Górze przez
Ogólnopolsk¹ Radê Ruchów Katolickich pod
has³em: �Ewangelizacja drog¹ do odrodze-
nia cz³owieka w Chrystusie�. By³a ona in-
auguracj¹ przewidzianego na najbli¿sze dwa
lata procesu wprowadzania w ¿ycie nowych
kierunków ewangelizacji.

Zaproszeni prelegenci zwrócili uwagê
s³uchaczy na konieczno�æ poszukiwania no-
wych dróg ewangelizacji. Wymaga to re-
trospektywnego spojrzenia na historiê Ko-
�cio³a na przestrzeni ostatnich kilkudzie-
siêciu lat. Lata 70. i 80. charakteryzo-
wa³y siê intensywn¹ ewangelizacj¹ poprzez
powstaj¹ce ruchy katolickie, natomiast
schy³ek lat 90. - przynosz¹c ze sob¹ sze-
reg zmian ekonomiczno-spo³ecznych -
sprawi³, ¿e zaczê³a lawinowo rosn¹æ liczba
osób niezainteresowanych do�wiadczeniem
Boga. Sw¹ drogê zaczêli oni upatrywaæ
poza Bogiem, w szaleñczej pogoni za do-
brami materialnymi.
Zmiany te nie usz³y uwadze Jana Paw³a II,

który szczególn¹ trosk¹ otacza³ ludzi m³o-
dych, znajduj¹cych siê w trudnej rzeczy-
wisto�ci (brak idea³ów, brak perspektyw
i pracy), a którzy w sposób bardzo czy-
telny zaczêli przejawiaæ przyrodzon¹ ka¿-
demu cz³owiekowi potrzebê transcendencji.

Zatriumfowa³a odwieczna prawda, ¿e ka¿dy
cz³owiek jest zjednoczony z Chrystusem,
lecz nie ka¿dy ma tego �wiadomo�æ.
Nowa ewangelizacja polegaæ ma na

okre�leniu kondycji duchowej wspó³czesnego
cz³owieka i dotarciu do niego z Dobr¹ No-
win¹, zgodnie ze zdefiniowanymi potrze-
bami duchowymi. Szczególny nacisk po-

³o¿ono na ewangelizacjê poprzez ¿ycie
codzienne z uwzglêdnieniem wcze�niejszych
do�wiadczeñ Boga, pomocy w zrozumie-
niu oraz zaufaniu do siebie i Boga, co musi
byæ jed-
noznaczne,
a stanowi
podwalinê
dojrza³ego
chrze�ci-
jañstwa.
O s o b ê
ewangeli-
zuj¹c¹ po-
winien
cechowaæ
w³a�ciwy stosunek do osoby ewangelizo-
wanej � pomoc w odkrywaniu Boga oraz
ogromne poszanowanie wcze�niejszej drogi
ze Stwórc¹. Nale¿y równie¿ wzbogaciæ prze-
kaz Dobrej Nowiny o przekaz Stworzenia
i Wcielenia. A nade wszystko akcento-

Na czym polegaNa czym polegaNa czym polegaNa czym polegaNa czym polega
nononononowwwwwa ewa ewa ewa ewa ewangelizacja?angelizacja?angelizacja?angelizacja?angelizacja?

waæ, ¿e codzienno�æ, ka¿de dzia³anie (�wia-
dome lub nie) jest uprzywilejowanym miejscem
spotkania ze Stwórc¹. Nie potrzeba spek-
takularnych znaków, a jedynie szacunku
do rzeczy drobnych, prozaicznych, które
maj¹ wymiar modlitwy, je¿eli s¹ zgodne
z wol¹ Ojca oraz naszym powo³aniem. Zie-
mia jest przestrzeni¹ do budowania Kró-

lestwa Bo¿ego, a potêga z³ych
czynów zostaje zniweczona po-
têg¹ Dobra w momencie �mier-
ci. Równie¿ uwra¿liwienie osoby
ewangelizowanej na Boga, za-
wierzenie, dojrza³o�æ sumienia,
przebaczenie oraz dostosowa-

nie sposobów i �rodków przekazu do obec-
nych czasów, budzi nadziejê, ¿e ka¿dy, do
kogo uda siê dotrzeæ z Dobr¹ Nowin¹,
w sposób �wiadomy zawierzy swe dalsze

¿ycie Stwórcy.
Zawsze po-
winna przy-
�wiecaæ nam
sztandarowa
idea: w rze-
czach ko-
niecznych �
j e d n o � æ ,
w rzeczach
w¹tpliwych �
wolno�æ, we

wszystkim � MI£O�Æ. Taka, jak¹ ob-
darzy³ nas Bóg, ofiarowuj¹c swego Syna
�na przeb³aganie za grzechy nasze i ca-
³ego �wiata�. Bezwarunkowa � nie za co�,
a pomimo wszystko.
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27.03.2005 Aleksander Kazimierz KIEDRZYÑ
i Agnieszka Patrycja SAMKO

27.03.2005 Tomasz Piotr TRYBALSKI
i Ma³gorzata Sylwia SAMKO

28.03.2005 Grzegorz Daniel BROSZKIEWICZ
i Marta Sylwia LISZAJ

09.04.2005 Jacek Piotr BARTOSIK
i Izabela BEDNARSKA

09.04.2005 Adam STASIO
i Agnieszka Wanda SAGERMAN

09.04.2005 Mariusz Jakub ANDRUSZKIEWICZ
i Agnieszka Sylwia £AGIEWKA

02.03.2005 Zygmunt KALETA, lat 84

02.03.2005 Maria DZIUBEK, lat 90

19.03.2005 Halina ZAKRZEWSKA, lat 81

05.04.2005 Stanis³aw CIEPLIK, lat 76

07.04.2005 Jan GO�DZIASZEK, lat 82

07.04.2005 Stanis³aw DRWÊCKI, lat 75

10.04.2005 Irena BIEGASIEWICZ, lat 72

13.04.2005 Janusz SZOZDA, lat 53

21.04.2005 Tadeusz WOJTKOWSKI, lat 83

ODESZL I  DO  PANAODESZL I  DO  PANAODESZL I  DO  PANAODESZL I  DO  PANAODESZL I  DO  PANA

SAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENTSAKRAMENT
MA£¯EÑSTWA ZAWARL IMA£¯EÑSTWA ZAWARL IMA£¯EÑSTWA ZAWARL IMA£¯EÑSTWA ZAWARL IMA£¯EÑSTWA ZAWARL I

CHRZEST  �W IÊTYCHRZEST  �W IÊTYCHRZEST  �W IÊTYCHRZEST  �W IÊTYCHRZEST  �W IÊTY
P R Z Y J Ê L IP R Z Y J Ê L IP R Z Y J Ê L IP R Z Y J Ê L IP R Z Y J Ê L I

27.03.2005 Julitta Julia KIEDRZYÑ

13.03.2005 Weronika Bo¿ena MAJCHROWSKA

27.03.2005 Krystian KRYSIAK

30.04.2005 Tomasz Andrzej DMYTROWICZ
i Izabela LUBOÑ

30.04.2005 Arkadiusz SZYMANIAK
i Magdalena PIETRZAK

Ponadto w ostatnim czasie kilka par po
wielu latach uregulowa³o wobec Boga swoje
¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne zawieraj¹c sa-
krament ma³¿eñstwa.

24.04.2005Antoni Bogusz SO£TYS

24.04.2005 Jakub Wojciech HAÑCZARUK
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On odszed³
Szepn¹³ tylko �Amen�
�B¹d�cie zadowoleni�
tak brzmia³o jego ostatnie kazanie.
Odszed³ Pasterz
Opu�ci³ swe owce
�Musicie od siebie wymagaæ� - mówi³
�Wiemy� - lecz ¿ycie nie jest proste.

PPPPPaaaaaulina Chrostowskaulina Chrostowskaulina Chrostowskaulina Chrostowskaulina Chrostowska
gimnazjalistka

Dlaczego chcia³emDlaczego chcia³emDlaczego chcia³emDlaczego chcia³emDlaczego chcia³em
zostaæ ministrantem?zostaæ ministrantem?zostaæ ministrantem?zostaæ ministrantem?zostaæ ministrantem?
odpowiadaj¹ nowo promowani ministranci naszej parafii: JJJJJarek Farek Farek Farek Farek Fuuuuuchsigchsigchsigchsigchsig

Dawno temu postanowi³em
zostaæ ministrantem. Jednak do-

piero po I Komunii �w. zapisa³em siê na
kurs ministrancki. Jestem zadowolony, ¿e
odwa¿y³em siê na ten krok, poniewa¿ mogê
byæ bli¿ej Boga i s³u¿yæ Mu.

N as i  m i l u s i ñ s c y
Ojcu �wiêtemu

DaniDaniDaniDaniDaniel Du�el Du�el Du�el Du�el Du�
Chcia³em byæ przy o³tarzu Pana.

£ukasz Boch£ukasz Boch£ukasz Boch£ukasz Boch£ukasz Bocheñskieñskieñskieñskieñski
Pragn¹³em s³u¿yæ Panu przy o³tarzu.

MaciMaciMaciMaciMacieeeeej Grj Grj Grj Grj Grzyzyzyzyzybbbbb
Podczas przygotowañ do I Komunii

�w. u�wiadomi³em sobie, ¿e chcia³bym
w ten sposób s³u¿yæ Bogu. Dlatego za-
pisa³em siê na kurs ministrancki.

rys. Iza Stanek

Dziêkujê Ci,
Ojcze �wiêty, za
to, ¿e pokaza³e�
mi, jak ¿yæ z
Jezusem i ko-
chaæ Go.

AnetkaAnetkaAnetkaAnetkaAnetka
HHHHHooooordijrdijrdijrdijrdij

Papie¿ by³ naszym
drogim Ojcem; poucza³
nas, mówi³, co dobre,
a co z³e. Mówi³ m¹-
dre s³owa. By³ dla
mnie wielkim auto-
rytetem.

PiPiPiPiPioooootrtrtrtrtr
MassoMassoMassoMassoMassopppppustustustustust

�wiêty Ojcze, by³e� dla nas bar-
dzo dobrym Ojcem, który czuwa³ nad
nami i pociesza³ nas. Naucza³ by�my
nie b³¹dzili. ̄ ycie z Tob¹ by³o piêkne
i radosne, dlatego ¿egnamy Ciê, Oj-
cze, w g³êbokim ¿alu i smutku, aby�
nad nami czuwa³ z nieba.

Sebastian KSebastian KSebastian KSebastian KSebastian Kulululululesza, kl. IIesza, kl. IIesza, kl. IIesza, kl. IIesza, kl. IIaaaaa

Drugiego kwietnia tego roku by³o mi bardzo smutno
i pomy�la³em sobie, ¿e odszed³ kto�, kto zawsze by³ z nami
i bardzo nas kocha³. Ale teraz wiem, ¿e bêdzie z nami zawsze...

Krzysztaf B³ochowiakKrzysztaf B³ochowiakKrzysztaf B³ochowiakKrzysztaf B³ochowiakKrzysztaf B³ochowiak

rys. Ilona Zarzycka

rys. Ma³gosia Duda

rys. Zosia Czubaszek
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Promocja ministrantówPromocja ministrantówPromocja ministrantówPromocja ministrantówPromocja ministrantów

Dla piêciu ch³opców z naszej parafii
Msza �w. w Niedzielê Palmow Niedzielê Palmow Niedzielê Palmow Niedzielê Palmow Niedzielê Palmowwwww¹¹¹¹¹
by³a bardziej ni¿ niezwyk³a. Tego dnia bo-
wiem £ukasz Bocheñski, Daniel Du�, Ja-
ros³aw Fuchsig, Maciej Grzyb i Micha³
Marek zostali pe³noprawnymi cz³onkami
S³u¿by Liturgicznej.
Liturgia Mszy �w. tego dnia by³a bar-

dzo uroczysta. Po czytaniach odby³a siê

szarfê, symbolizuj¹c¹ okres jego przygo-
towañ, i wrêczyæ ko³nierzyk � znak pe³-
noprawnego ministranta. Nastêpnie nowo
mianowani z³o¿yli uroczyst¹ przysiêgê.
By³a to pierwsza od wielu miesiêcy tak
uroczysta promocja ministrantów w na-
szej parafii.
Warto nadmieniæ, ¿e rozpocz¹³ siê ju¿

nowy kurs dla kandydatów. Zapisy u ks.
Sebastiana lub u ni¿ej podpisanego.

KKKKK R Z Y S Z T O FR Z Y S Z T O FR Z Y S Z T O FR Z Y S Z T O FR Z Y S Z T O F  M M M M M I C A C HI C A C HI C A C HI C A C HI C A C H

Harcerze na Mszy �wiêtejHarcerze na Mszy �wiêtejHarcerze na Mszy �wiêtejHarcerze na Mszy �wiêtejHarcerze na Mszy �wiêtej
za Ojca �wiêtegoza Ojca �wiêtegoza Ojca �wiêtegoza Ojca �wiêtegoza Ojca �wiêtego

Setki harcerzy, parafian i wiernych
z ca³ego Wroc³awia zgromadzi³y siê na
Mszy �w. w intencji Jana Paw³a II
w dniu 5 kwietnia br5 kwietnia br5 kwietnia br5 kwietnia br5 kwietnia br., której

przewodniczy³ ks. Sebastian Ligorowski.
Koncelebransami za� byli inni kapelani
harcerscy z naszego województwa.
T³umy m³odzie¿y szala³y za Janem

Paw³em II, jak za jakim� idolem. Dla-
czego tak siê dzia³o? - pyta³ podczas ka-
zania licznie zebranych m³odych ks. Piotr
Nitecki. Szaleli�cie za nim, bo wiedzieli-
�cie, ¿e was kocha. Umiejcie w ¿yciu od-
ró¿niaæ ludzi, którzy tylko wykonuj¹ swoje
obowi¹zki od tych, którzy swe ¿ycie od-
daj¹ za was. (�) Co znaczy czuwam? To
znaczy, ¿e jestem cz³owiekiem sumienia.
Czuwam to znaczy dostrzegam drugiego,

nie zamykam siê w sobie, w cia-
snym podwórku w³asnych intere-
sów. Czuwam to znaczy tak¿e czujê
siê odpowiedzialny za wielkie dzie-
dzictwo, któremu na imiê Polska
� przypomnia³ nauczanie Jana
Paw³a II Ks. Proboszcz.

Ksi¹dz LigorowskiKsi¹dz LigorowskiKsi¹dz LigorowskiKsi¹dz LigorowskiKsi¹dz Ligorowski
kkkkkapelanem harcerzyapelanem harcerzyapelanem harcerzyapelanem harcerzyapelanem harcerzy

11 kwietnia br11 kwietnia br11 kwietnia br11 kwietnia br11 kwietnia br..... Ks. Ar-
cybiskup Marian Go³êbiewski mia-
nowa³ ks. Sebastiana Ligorowskie-
go � wikariusza naszej parafii �
kapelanem Okrêgu Dolno�l¹skie-
go Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej � jednej z ogólnopolskich
organiacji harcerskich.

SSSSStrona Internetotrona Internetotrona Internetotrona Internetotrona Internetowwwwwaaaaa
Od niedawna nasza parafia ma swoj¹

stronê internetow¹:

wwwwwwwwwwwwwww.uniw.uniw.uniw.uniw.uniwersytersytersytersytersytecki.goecki.goecki.goecki.goecki.go.....ppppplllll

Jej administratorem jest Patryk ̄ y-
radzki. Wchodz¹c na ni¹, mo¿emy znale�æ
tam najpotrzebniejsze informacje dotycz¹ce
m.in. porz¹dku s³u¿by Bo¿ej, godzin urzê-
dowania kancelarii, sprawowania Sakramen-
tów �w. Mo¿emy zapoznaæ siê tak¿e z histori¹
naszego ko�cio³a, ze wspólnotami modli-
tewnymi i grupami przyparafialnymi oraz
obejrzeæ wersjê internetow¹ naszej gazet-
ki. Znajduje siê tam tak¿e galeria zdjêæ,
które przypominaj¹ najwa¿niejsze wyda-
rzenia z ¿ycia naszej wspólnoty parafialnej.
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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
wwwwwwwwwwwwwww.uniw.uniw.uniw.uniw.uniwersytersytersytersytersytecki.goecki.goecki.goecki.goecki.go.....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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procesja z palmami dooko³a ko�cio³a. Po-
tem us³yszeli�my Mêkê Pañsk¹. I w³a-
�nie po niej odby³ siê obrzêd promocji kan-
dydatów na ministrantów. Ka¿dy z nich
zosta³ wywo³any po imieniu. Po chwili
modlitwy Ksi¹dz Proboszcz przywo³ywa³
ka¿dego z kandydatów, aby �ci¹gn¹æ mu


