P R Z Y

K O  C I E L E

UNIWERSYTECKIM
PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM
NAJWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC£AWIU
Numer 10

Czerwiec 2005

Spotkajmy siê u ród³a!
Doroczne spotkania m³odzie¿y
na Polach Lednickich w pierwszy weekend czerwca s¹ kontynuacj¹ dzie³a Ojca w. Jana
Paw³a II. Ta wspania³a impreza
religijna co roku przyci¹ga rzeszê m³odych, którzy potrafi¹
wietnie siê bawiæ i modliæ, tworz¹c niesamowit¹ atmosferê,
pe³n¹ wzajemnej mi³oci i ¿yczliwoci. W tym roku wraz z naszym wikarym, ks. Sebastianem
Ligorowskim, mielimy okazjê na
¿ywo prze¿yæ to wydarzenie
i chocia¿ pogoda nie dopisa³a,
dowiadczylimy niezapomnianych i mi³ych wra¿eñ.

Inauguracja Spotkania M³odych na
Lednicy przewidziana zosta³a na godzinê 17.00, kiedy to wprowadzono relikwie w. Wojciecha i ikonê Matki Boskiej Czêstochowskiej. Kulminacyjnym momentem dnia by³a Msza wiêta, podczas
której nast¹pi³o odnowienie Przyrzeczeñ

Chrztu wiêtego.
Przez ca³y czas
m³odym towarzyszy³ piew i wspólna modlitwa.
Tegoroczna
Lednica w szczególny sposób by³a
dedykowana Janowi Paw³owi II, co
m³odzie¿ wyrazi³a
poprzez przyjêcie
na siebie zobowi¹zania do wype³niania Jego testamentu i wielokrotne intonowanie refrenu
Szuka³em Was 
teraz Wy do mnie przychodzicie.
Po Eucharystii nast¹pi³o odczytanie przes³ania Ojca wiêtego Benedykta
XVI, na które m³odzi czekali z wielk¹
niecierpliwoci¹. Spotkanie zakoñczy³o
siê b³ogos³awieñstwem i przejciem przez
Bramê III Tysi¹clecia. Przygotowane przez
organizatorów

gad¿ety m.in. piewnik i bransoletkê
 znak przynale¿noci do wielkiej Lednickiej Rodziny, mo¿na by³o otrzymaæ
w recepcji, przy wejciu na sektory. Serdecznie zachêcam do uczestnictwa
w przysz³orocznej edycji tej imprezy i prze¿yciu tego wszystkiego na w³asnej skórze.
Naprawdê warto J
JUSTYNA RÓ¯EWICZ
licealistka

Ksiêdzu Proboszczowi
z okazji Imienin
wielu potrzebnych ³ask
i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na ka¿dy
dzieñ ¿yczy
Redakcja
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Odnalaz³em siê tu
ca³kowicie
Z ks. werbist¹ Zdzis³awem Karczewskim, misjonarzem pracuj¹cym
od 26 lat w Papui-Nowej Gwinei, rozmawia Bo¿ena Rojek

Poch
odzi Ksi¹dz z nasze
ochodzi
naszejj parafii. Które mi
y
mieejsca w szczególn
szczególny
sposób wpisa³y siê w Ksiêdza
¿y
ci
e?
¿yci
cie?
Moje powo³anie zrodzi³o siê podczas
studiów na Politechnice Wroc³awskiej. Na
mojej drodze powrotu z Uczelni do domu
by³a Katedra. Wstêpowa³em tam bardzo
czêsto, aby przed obrazem Matki Bo¿ej
Sobieskiej modliæ siê o potrzebne ³aski
i rozeznanie drogi ¿yciowej. By³em tak¿e
zwi¹zany z DA Maciejówka. Duszpasterz tego rodowiska, ks. Mrozek, za-

W jjakim
akim kraj
u ch
cia³ Ksi¹dz
kraju
chcia³
pracowaæ?
Po wiêceniach kap³añskich mog³em,
wed³ug w³asnych preferencji, podaæ trzy
kraje, w których chcia³bym pracowaæ. Na
mojej licie na pierwszym miejscu by³a
Ghana. Jednak decyzj¹ prze³o¿onych
zosta³em skierowany do kraju, który
znajdowa³ siê na trzecim miejscu, czyli
do Papui-Nowej Gwinei. Cieszê siê, ¿e
mogê pracowaæ w tym kraju. Tu ca³kowicie siê odnalaz³em i mogê w pe³ni
realizowaæ swoje misyjne powo³anie.

prosi³ kiedy na spotkanie ze studentami
misjonarza, który opowiada³ o swojej pracy.
Jego dzia³alnoæ misyjna wywar³a na mnie
wielkie wra¿enie. Podj¹³em wówczas decyzjê o rezygnacji z obranych studiów
i wst¹pieniu do Seminarium Ksiê¿y Werbistów w Pieniê¿nie, które kszta³ci misjonarzy.

Czym charakteryzuje siê ten
kraj?
Papua-Nowa Gwinea to wyspa, le¿¹ca
na pó³noc od Australii, w odleg³oci 19 godzin
lotu samolotem do Polski, licz¹ca ok. 5 mln
ludnoci. Jêzykiem urzêdowym jest angielski,
natomiast Nowogwinejczycy pos³uguj¹ siê
jêzykiem pidzin. Wystêpuje tu rolinnoæ
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tropikalna. Temperatura przez ca³y rok
wynosi 25-26oC. S¹ dwie pory roku: deszczowa - trwaj¹ca 4-5 miesiêcy - i sucha.
Plag¹ tego kraju jest malaria - choroba przenoszona przez komary. Zdarzaj¹ siê jej przypadki miertelne, zw³aszcza wród starszych,
którzy nie chc¹ korzystaæ ze specjalistycznej pomocy medycznej, lecz wol¹ leczyæ siê
w sposób tradycyjny.
Na czym po
opolleg
egaa praca misj
misjonarza?
Oprócz pos³ugi duszpastersko-sakramentalnej w parafii, moja praca kap³añska swym zasiêgiem obejmuje dodatkowo 13 innych stacji misyjnych. S¹ to takie
jakby kocio³y filialne, czêsto bardzo oddalone od siebie, które odwiedzam raz na
dwa-trzy miesi¹ce. Obecnie co trzy lata
mam mo¿liwoæ wyjazdu na trzymiesiêczne
wakacje. Pocz¹tkowo by³o jednak tak, ¿e
misjonarze wyje¿d¿ali do pracy w krajach misyjnych na sta³e, bez nadziei na
powrót. Po
pewnym czasie
zasady te zmieniono i póniej
mo¿na by³o
wyjechaæ na
odpoczynek po
piêciu latach
pracy, teraz po
trzech.
Z jakimi
pro
blemami
prob
styka siê
Ksi¹dz na co
dzi
eñ?
dzieñ?
W Nowej
Gwinei istnieje
du¿o sekt i ludzi g³osz¹cych
b³êdne nauki.
Praca duszpasterska ma na celu g³ównie umacnianie
w wierze chwiejnych czêsto ludzi. W du¿ej
czêci spo³eczeñstwa ¿ywa jest wci¹¿ wiara w duchy swoich przodków. Do niedawna wielkim problemem by³y tak¿e walki
miêdzyplemienne. Ludzie ¿yli w przekonaniu, ¿e ich obowi¹zkiem by³o zabiæ kogo
z innego szczepu, aby wyeliminowaæ w ten
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sposób ze spo³ecznoci wroga. Pamiêtam
zdarzenie sprzed lat. Podczas walki szczepowej kto schwyta³ mê¿czyznê z innego
szczepu. Skoñczy³oby siê to zapewne mierci¹
pojmanego, gdyby kto inny nie skoczy³ mu
na ratunek, nakrywaj¹c go swoim cia³em.
Napastnik powstrzyma³ siê wówczas od
ataku. Ca³a akcja zakoñczy³a siê pomylnie. Ostatnio, na szczêcie, takie sytuacje
s¹ ju¿ rzadkoci¹. Zmienia siê mentalnoæ
ludzi, do czego przyczynia siê w du¿ej mierze
prowadzona od lat ewangelizacja.
Co jest Ksiêdza radoci¹ w pracy
misyjn
misyjneej?
Radoci¹ jest dla mnie fakt, ¿e coraz
wiêcej ludzi przychodzi do kocio³a, ¿e ich
wiara o¿ywa. Wierni bior¹ aktywny udzia³
we Mszy w. Dzieje siê to g³ównie dziêki m³odzie¿y, która dba o oprawê muzyczn¹ liturgii. Jest tak¿e du¿o lokalnych
powo³añ kap³añskich.
Jak tub
yl
tubyl
ylccy traktuj¹ misj
misjoonarza?
Ludzie odnosz¹ siê z wielk¹ serdecznoci¹ do misjonarza. Daj¹ to odczuæ nie tylko,
kiedy jestem w parafii, ale tak¿e wtedy, kiedy
udajê siê do jednej ze stacji misyjnych. Doroli
podchodz¹ do mnie, ¿eby ucisn¹æ d³oñ,
a dzieci maj¹ w zwyczaju dekorowaæ samo-

chód kwiatami. Misjonarz jest tam przyjmowany lepiej ani¿eli cz³onek rodziny. Maj¹
do niego pe³ne zaufanie. W ci¹gu dnia
i nocy zg³aszaj¹ siê po pomoc. Przychodz¹
np. prosiæ, aby odwieæ do szpitala ciê¿ko
chorego cz³owieka czy rodz¹c¹ kobietê. Maj¹
przekonanie, ¿e misjonarz zawsze im pomo¿e.
Czy spotyka Ksi¹dz czasem ludzi
mówi¹c
ych w oojczystym
jczystym jêzyku?
mówi¹cy
Tak. W s¹siedniej parafii pracuje Polak, ks. Ryszard Wajda. Jest dla mnie
radoci¹ spotkaæ siê z nim czasem i porozmawiaæ po polsku. Pracuje te¿ po s¹siedzku polska siostra zakonna i misjo-

narz ks. Wojciech. Cieszy mnie to, bo na
co dzieñ nie mam nawet mo¿liwoci nawi¹zania kontaktu telefonicznego z moimi bliskimi w Polsce. Zadzwoniæ czy wys³aæ e-maila mogê dopiero ze stacji misyjnej mojego Biskupa, która znajduje siê
w znacznej odleg³oci od mojej parafii.
Czego nal
e¿y ¿y
czyæ misj
nale¿y
¿yczyæ
misjoonarzowi?
¯eby Zakon Misyjny móg³ siê wci¹¿
rozwijaæ i aby charyzmat ewangelizacji
by³ w nim ci¹gle mocno zakorzeniony.
¯y
czê wiêc ttego
ego i dziêkujê za
¯yczê
rozmowê.

To ju¿ dziesiêæ lat...
. . . dzia³alnoci Chóru Marianum Kocio³a Uniwersyteckiego! I w³anie z tej okazji 26
czerwca o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza wiêta
w intencji naszych chórzystów
i dyrygenta Marka Zborowskiego.
Trzeba nam wiedzieæ, ¿e wiêkszoæ chórzystów to przyjaciele
naszej parafialnej wspólnoty. Do
naszej wi¹tyni przyje¿d¿aj¹ z ca³ego
Wroc³awia, a nawet... z Olenicy!
S¹ z nami od dawna, tego dnia
przyb¹dmy na wieczorn¹ Mszê
wiêt¹ i wspólnie siê z nimi pomódlmy!
BART£OMIEJ KAZUBSKI
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Kaplice wi¹tyni przedstawia Krystian G³onicki

fot. Krystian G³onicki

Kaplica ta zwana bywa te¿ kaplic¹
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy z racji
obrazu pod tym tytu³em umieszczonego
w o³tarzu, który pochodzi z 1711 r. Obraz
ten jest wiern¹ kopi¹ obrazu czczonego
w Rzymie; zosta³ powiêcony przez papie¿a Leona XIII i jest obdarzony odpustami. O³tarz jest drewniany z bogato rzebionym antependium. Nad o³tarzem widnieje obraz namalowany w 1888 r. przez
F. Fahnrotha, przedstawiaj¹cy w. Annê
i Joachima, ucz¹cych Maryjê czytania. Jeszcze wy¿ej znajduje siê okr¹g³y obraz ukazuj¹cy Ducha wiêtego jako Go³êbicê.
G³ównym elementem dekoracyjnym jest
rzebiona tama wokó³ o³tarza, z której
wychodz¹ wicie rolinne z³o¿one z lici akantu.

W górnej partii umieszczone s¹ trzy anio³ki, po bokach dwa ma³e putta, a jeszcze
ni¿ej dwa równie¿ drewniane i z³ocone. S¹
one kopiami anio³ków z br¹zu, znajduj¹cych
siê przy balaskach, lecz te nie maj¹ skrzyde³. Po prawej stronie od o³tarza znajduje
siê rzeba w. Joachima, który trzyma³ kiedy
w rêce kij podró¿ny, lecz w bujnej historii
Kocio³a zawieruszy³ siê mu. Natomiast na
lewo od o³tarza, w tej samej skali co Joachima, przedstawiono w. Józefa z ksiêg¹.
Na przeciwleg³ej, czyli zachodniej cianie
przedstawiona jest Maryja jako ma³a dziewczynka z wianuszkiem na g³owie, która
idzie do wi¹tyni ofiarowaæ siê Bogu.
W oknie przedstawiona jest Matka
Bo¿a z Dzieci¹tkiem nad ³o¿em mierci

fot. Krystian G³onicki

Kaplica w. Anny

w. Anny. Za po lewej stronie okna w. Anna uczy ma³¹ Maryjê czytaæ.
Z kolei nad oknem znajduje siê wizerunek wiêtej Rodziny id¹cej na spacer. Pod
oknem, na obrazie, miêdzy stiukowymi
anio³kami, przedstawiona jest w niesamowity sposób Matka Bo¿a: na pierwszym
planie namalowany jest panoramicznie Koció³ Najwiêtszego Imienia Jezus, a nad
nim Maryja; jest tu wywo³ane wra¿enie
jakby koció³ p³on¹³, co mo¿e byæ interpretowane, jakby promienie bi³y nañ od
Matki Kocio³a.
Na sklepieniu widzimy piêkny obraz
pokazuj¹cy wiêt¹ Rodzinê z Dziadkami,
czyli Ann¹ i Joachimem. W centralnej
czêci obrazu przedstawiony jest Jezus jako
niemowlê, który trzyma w d³oni jab³ko symbolizuj¹ce kulê ziemsk¹. Widnieje tam równie¿
napis g³osz¹cy zwrot do ma³ego Jezusa:
Ofiarowa³e tym, którzy siê lêkaj¹, swoje Imiê (Chwa³ê) jako Dziedzictwo.
Przy kaplicy znajduje siê ambona, wykonana w 1727 r. Nie by³a doklejana, lecz
wstawiona wielkim blokiem kamiennym
w mury wi¹tyni. Ca³oæ wykonana jest
z piaskowca ob³o¿onego stiukiem, schody
i barierka za wy³o¿one zosta³y drewnem.
Znajduj¹ siê na niej dwie p³askorzeby:
Przemienienie Pañskie na górze Tabor oraz
Jezus dwunastoletni w wi¹tyni. Na baldachimie ukazany jest kamienny Jezus
nauczaj¹cy, w lewej rêce z jab³kiem  kul¹
ziemsk¹, w prawej trzymaj¹cy krzy¿.
KRYSTIAN G£ONICKI
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Z serca dziêkujemy,
Ksiê¿e Leszku!
Z nieukrywanym wzruszeniem i ³ezk¹
w oku wielu z nas przyjê³o wiadomoæ
o odwo³aniu, decyzj¹ ks. abpa Mariana Go³êbiewskiego  w myl zasady, ¿e wikary
nie mo¿e pracowaæ w danej parafii d³u¿ej
ni¿ 5 lat  z naszej parafii z dniem 25 czerwca
br. ks. Leszka Wonego i przeniesieniu go
na now¹ placówkê duszpastersk¹ do parafii Matki Bo¿ej Królowej Polski we Wroc³awiu - Klecinie.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania
Ksiêdzu Leszkowi za siedem pracowicie
spêdzonych lat dla dobra nas wszystkich.
Jednak wpierw wypada podziêkowaæ
dobremu Bogu za dar Ksiêdza Leszka. Za
to, ¿e da³ go nam, abymy korzystaj¹c
z jego pos³ugi kap³añskiej, mogli wzrastaæ
w wierze i zetkn¹æ siê z kap³anem, pe³nym zaanga¿owania i ¿yczliwoci, czym
zapisa³ siê z pewnoci¹ na trwa³e w naszych wdziêcznych sercach i pamiêci oraz
za pe³n¹ normalnoci, ciep³a i przyjani 
jak podkrela³ to Ksi¹dz Proboszcz ¿egnaj¹c go w naszej wi¹tyni  atmosferê domu
rodzinnego wród duszpasterzy na plebanii.
Ka¿dy cz³owiek wykonuj¹c jak¹ pracê,
zostawia po sobie lad. Wiele dobrego ze
strony Ksiêdza Leszka dowiadcza³y od
lat ca³e zastêpy dzieci, których serca podbija³ swoj¹ delikatnoci¹, dobroci¹, umiejêtnoci¹ zrozumienia psychiki ma³ego
cz³owieka. W³o¿y³ on du¿o wysi³ku i serca,

aby nasza parafia by³a rozpiewana, w wydatny sposób przyczyni³
siê zw³aszcza do rozkwitu scholi
parafialnej Maciejki, któr¹ mia³o
mo¿na nazwaæ dum¹ parafii.
Nie ogranicza³ siê tylko do skrupulatnego wype³niania zobowi¹zañ
na³o¿onych na pos³ugê kap³añsk¹.
Udowodni³ wielokrotnie, ¿e staæ go
na pracê ponad program, czego przyk³adem mog¹ byæ choæby organizowane dwa razy do roku wyjazdy
w czasie ferii i wakacji dla dzieci
naszej parafii. Tylko wtajemniczeni
wiedz¹, jak wiele pracy wymaga zorganizowanie od podstaw wyjazdu dla
kilkudziesiêcioosobowej grupy.
Ksi¹dz Leszek da³ siê poznaæ
tak¿e jako wietny obserwator
zmagañ rodziców i opiekunów w ich
wysi³kach wychowawczych. Jego artyku³y z cyklu Z dowiadczeñ wychowawcy w naszej gazetce, budz¹c sumienia czytelników niejednokrotnie zmusza³y do gruntownego zweryfikowania swojej
rodzicielskiej postawy. Redakcja gazetki
parafialnej w kontakcie z Ksiêdzem Leszkiem dowiadcza³a jego solidnoci, zaanga¿owania i zrozumienia. Nie zdarzy³o siê,
aby trzeba by³o upominaæ siê o obiecany
tekst. Zawsze te¿ odpowiada³ pozytywnie na proponowane formy wspó³pracy,

które czasem wymaga³y od niego naprawdê wiele wysi³ku i zabiegów.
Z g³êbi serc dziêkujemy Ci, Ksiê¿e
Leszku, za wszystko, o czym pamiêtamy
i o czym byæ mo¿e ju¿ zapomnielimy, ¿ycz¹c,
aby praca w nowej parafii przynios³a Ci
wiele dobra i radoci. Aby Twoim kap³añskim szczêciem by³o zdobywaæ jak najwiêcej
dusz dla Jezusa Chrystusa. Szczêæ Bo¿e!
P.S. A swoj¹ drog¹, ju¿ dzi umawiamy siê z Ksiêdzem na wywiad z nowej
parafii dla Czytelników naszego pisma.

No
wy wik
ariusz naszej parafii
Nowy
wikariusz
Ks
elski
Ks.. mgr Pi
Piootr migi
migielski
urodzi³ siê 19 lipca 1970 r. w Wo³owie. Po uzyskaniu tam wiadectwa dojrza³oci w 1990 r. wst¹pi³
do Seminarium Duchownego i rozpocz¹³ studia na Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wroc³awiu. W 1996
r. ukoñczy³ studia teologiczne, uzyskuj¹c magisterium oraz przyjmuPr
zy K
oci
el
niw
ersyt
eckim
Przy
Koci
ociel
elee U
Uniw
niwersyt
ersyteckim

j¹c 25 maja tego
roku wiêcenia kap³añskie r¹k kard.
Henryka Gulbinowicza. Jego pierwszym
miejscem pracy duszpasterskiej by³a parafia p.w. wiêtego
Miko³aja w Nowej

Rudzie (1996-1998), a nastêpnie parafia p.w. wiêtego Maksymiliana Kolbego we Wroc³awiu, na G¹dowie (1998-2005). Po ukoñczeniu w 2003 r. specjalistycznych studiów z zakresu konserwacji zabytków na Uniwersytecie
w Toruniu, pracuje jako asystent w Wydziale do spraw Sztuki Sakralnej Kurii
Metropolitalnej Wroc³awskiej.
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Chrystus zostawi³ ludziom wiadectwo wielkiej mi³oci Boga do
cz³owieka. Przykaza³ nam ¿ycie
rozpatrywaæ przede wszystkim
jako pragnienie mi³oci doskona³ej. Mi³oci jako nadprzyrodzonego uczucia, ³¹cz¹cego,
pokonuj¹cego wszelkie granice i docieraj¹cego do cz³owieka. Mi³oci m¹drej, której
ho³d oddaje m.in. w. Pawe³.
W Hymnie o mi³oci pisze:
Mi³oæ nigdy nie ustaje. Nie
jest jak proroctwa, które siê
skoñcz¹, albo dar jêzyków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. (1 Kor 13, 8).

Nasze ¿ycie zaczyna siê od mi³oci,
kroczy cie¿kami mi³oci, by w wiecznoci dotrzeæ do jego niewyczerpanego
ród³a. St¹d te¿, pytanie o nasz¹ mi³oæ
powinno rozpoczynaæ i koñczyæ ka¿dy
dzieñ naszego ¿ycia. Powinno równie¿
rodziæ w cz³owieku pytanie o sposób
g³oszenia mi³oci.
Musimy zdawaæ sobie sprawê z tego,
¿e dopóki nasza mi³oæ nie bêdzie przek³adaæ siê na czyny, pozostani niezrozumia³a. Chrzecijañskie wiadectwo: dla
wiata to okrelenie bêdzie
niezrozumia³e dopóki nie w³¹czymy do naszych uczynków chrzecijañskiej mi³oci.
Musimy bowiem pozwoliæ,
aby prawda o Jezusie by³o
zal¹¿kiem lepszego ¿ycia nie
tylko dla nas. Nasze ¿ycie
winno byæ oparte na mi³oci, wyra¿aj¹cej siê czêsto
w bardzo prostych gestach,
np. poprzez dobre s³owo skierowane ku drugiej osobie. Pamiêtajmy, ¿e czêsto drobne
rzeczy zmieniaj¹ wiat.
wiêci aposto³owie do
koñca swojego ziemskiego
pielgrzymowania icie prawdziwym ¿yciem dawali wiatu bardzo przekonuj¹ce wiadectwo. Nie inaczej by³o
w przypadku w. Paw³a.
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Wkrótce po tym, jak przeladowcy wyrzucili go za miasto i kamienowali, cudem ocalony Aposto³ powiedzia³: Wszystko mogê znieæ w tym, który mnie
umacnia (Flp 4, 13). Zauwa¿my, ¿e
w tej perspektywie Hymn o mi³oci
zyska³ miano nie tylko poematu o wielkiej
mi³oci, ale sta³ siê równie¿ doskona³ym
wiadectwem prawdy. Postêpowanie w.

stan¹³ kiedy przed Bogiem. Mi³oæ jest
towarzyszk¹ ¿ycia cz³owieka, jego drogowskazem i motorem. Mi³oæ to nie tylko
uczucia mê¿czyzny wzglêdem kobiety, czy
odwrotnie. Zadaniem mi³oci nie jest
równie¿ sama walka z samotnoci¹. Bóg
nie po to stworzy³ cz³owieka, by nie byæ
samotnym. Bóg zapragn¹³ podzieliæ siê swoj¹
mi³oci¹.

Bóg, który czeka
Paw³a dowodzi te¿, ¿e warto z Bogiem
wi¹zaæ swoje ¿ycie. Mówi o tym równie¿ Psalm Dawida, który w mi³oci widzi
ród³o ludzkiej odwagi: Chocia¿bym przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê, z³a siê nie
ulêknê, bo Ty jeste ze mn¹. Twój kij
i Twoja ³aska s¹ tym, co mnie pociesza.
(Ps 23, 4).
Mi³oæ wyzwala dobro, bo pochodzi
od Boga, który Sam jest Dobrem. Mi³oæ wymaga od nas trudu, bo nienawidzi dróg na skróty. Wie, ¿e jest potrzebna,
bo tak by³o od samego pocz¹tku. Jest
nieskoñczona, bo Bóg jest nieskoñczony.
Chce s³u¿yæ, by cz³owiek ni¹ przepojony

Ca³e Pismo wiête jest przedziwnym
poematem o mi³oci i o jej najwiêkszym
wiadectwie danym przez Boga, który
dla zbawienia cz³owieka ofiarowa³ Swego
Syna. wiêta Paschy wspó³czesny cz³owiek winien rozumieæ równie¿ jako wielbienie owej niewys³owionej mi³oci, uczucia poznawanego dziêki Eucharystii.
Nasze ¿ycie powinno ³¹czyæ siê
z dopuszczeniem Boga do naszych spraw.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e modlitwa ze
swej natury jest przyczó³kiem prawdziwego patrzenia na wiat. Bycie katolikiem to równie¿ bycie Bo¿ym ambasadorem. Powo³ani jestemy bowiem do tego,
by o Nim wiadczyæ.
Przed ka¿dym z nas stoi olbrzymia
szans¹ na wygran¹. Musimy wiedzieæ, ¿e
ofiarowane zosta³y nam instrumenty do
tego, by z³o Dobrem zwyciê¿aæ. Mi³oæ
³¹czona z codziennoci¹ jest w³anie takim instrumentem.
Modlitwa w naszym ¿yciu nie mo¿e
byæ równie¿ tylko miejscem na ³apanie
sportowego drugiego oddechu. Modlitwa, czas intymnego obcowania z Bogiem nie mo¿e byæ wiêc jedynie pokojem zwierzeñ. Przez swoj¹ prawdziwoæ
i szczeroæ, ma pomóc nam raczej w ufnym
i radosnym spojrzeniu na drugiego cz³owieka. Z kolei nasza chrzecijañska ambicja
powinna mieæ ród³o nie w wybuja³ej
fantazji, ale w pokornej modlitwie. A doskona³ym nauczycielem mi³oci zawsze
bêdzie On - milcz¹cy, ukryty w bia³ej
hostii, który czeka...
BART£OMIEJ KAZUBSKI
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Z dowiadczeñ wychowawcy

Matriarchat?
Starogreckie panta rei  oznaczaj¹ce wszystko p³ynie, czyli
nieustannie zmienia siê  nie straci³o na aktualnoci tak¿e w odniesieniu do rodziny, której obraz w ostatnich czasach podlega g³êbokim przemianom.

G³ow¹ rodziny tradycyjnej patriarchalnej by³ ojciec, który stanowi³ o jej bycie,
znaczeniu i presti¿u. Jednak¿e o takim
modelu rodziny mo¿emy mówiæ ju¿ tylko
w czasie przesz³ym. Obecnie mo¿na stwierdziæ
fakt przechodzenia kierowania rodzin¹
w rêce matki. Jest on obserwowalny we
wszystkich grupach spo³ecznych. To wspó³czesna matka zapewnia stabilizacjê rodziny, ponosi za ni¹ odpowiedzialnoæ, podejmuje wa¿kie decyzje, zarz¹dza finansami rodziny, kieruje gospodarstwem,
opiekuje siê dzieæmi i wychowuje je. Taka
koncentracja rodziny na osobie matki jest
dzi zjawiskiem powszechnym.
Niestety, przez ten pryzmat uwidacznia
siê inne, jak¿e niepokoj¹ce i niekorzystne
zjawisko marginalizacji roli ojca w rodzinie. Pojawia siê bowiem coraz wiêcej ojców wycofanych, nieobecnych psychicznie, oddaj¹cych sprawy rodziny i wychowania w rêce p³ci piêknej.
Poród wielu przyczyn tego stanu
rzeczy mo¿na wymieniæ podstawowe
o charakterze ekonomicznym, spo³ecznym,
kulturowym. Dzisiejszy, zapracowany ojciec czêsto nie ma czasu na rodzinê, musi
bowiem podejmowaæ wiele zarobkowych
zajêæ, aby j¹ utrzymaæ.
Jednym ze róde³ os³abiania pozycji
ojca jest negatywne przedstawianie ojców w publicystyce i filmach, najczêciej
w opozycji do matki, jako zagro¿enie
rodziny i ród³o nieszczêæ. Równie¿ rozwój pedagogiki i psychologii w ostatnich latach poszed³ w kierunku akcentowania znaczenia matki w rozwoju dziecka, przy czym rola ojca jest niedostrzegalna i ma³o doceniana. Widaæ to tak¿e
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w regulacjach prawnych i faworyzuj¹cym
matki orzecznictwie s¹dów rodzinnych.
Zarówno w nauce, sztuce, jak i w publicystyce tematem rodziny zajmuj¹ siê przewa¿nie kobiety, ukazuj¹ce go z w³asnej, czêstokroæ jednostronnej perspektywy. Na negatywny obraz mê¿ów i ojców silnie wp³ynê³a równie¿ ideologia feministyczna, redukuj¹ca ich rolê jedynie do reproduktorów.
Czy to oznacza, ¿e ojciec jest rodzinie
niepotrzebny? Nic bardziej mylnego! Ka¿de
dziecko, równie mocno jak matki, potrzebuje
ojca, którego matka nie jest w stanie zast¹piæ, role obojga rodziców nie s¹ bowiem wymienialne. Matka daje w ro-

dzinie czu³oæ, ciep³o, mi³oæ, a ojciec jest
kim reprezentuj¹cym zasady, odpowiedzialnoæ, równowagê emocjonaln¹. Ojciec,
jako kwintesencja autorytetu, wprowadza dziecko w wiat zewnêtrzny, reprezentuj¹c spo³eczeñstwo i normy nim rz¹dz¹ce, czyli prawo. Dla ma³ych dzieci jest
jakby odbiciem ojcostwa samego Boga.
Inne znaczenie ma ojciec dla synów, inne
dla córek, ale dla jednych i drugich jest
wzorem mêstwa, odwagi, wzorem mê¿a
i ojca. Synowie wychowywani bez ojców, maj¹ spaczony wzorzec prawdziwego

mê¿czyzny, za dla córki ojciec stanowi
wzór mê¿czyzny w ogóle, którym potem
kieruje siê poszukuj¹c mê¿a.
Równie¿ mi³oæ ojcowska ró¿ni siê od
macierzyñskiej. Matka kocha dziecko
mi³oci¹ sta³¹ i bezwarunkow¹ za to, ¿e
jest, ojciec natomiast za to, jakie ono jest,
obdarzaj¹c mi³oci¹ bardziej wymagaj¹c¹.
Obie te mi³oci doskonale siê dope³niaj¹,
s³u¿¹c prawid³owemu rozwojowi dziecka.
Niestety, bol¹czk¹ wspó³czesnoci staje
siê deficyt prawdziwych ojców. Wynika
to chyba z braku odpowiednich wzorców ojcostwa. Niektórzy ojcowie, wychowani w rodzinach tradycyjnych, nie
akceptuj¹ tak upowszechniaj¹cego siê
obecnie modelu rodziny partnerskiej i albo
stosuj¹ sabota¿ takiego modelu, albo
unikaj¹c podejrzeñ o mêski szowinizm, egoizm, czy oskar¿eñ o autokratyzm, popadaj¹ w inn¹ skrajnoæ, trac¹c mêskie cechy, takie jak zdecydowanie, wyrazistoæ, konsekwencjê w dzia³aniu, etc... ¯yj¹ wówczas w cieniu swoich ¿on, nie zaznaczaj¹c nale¿ycie swego miejsca w rodzinie i nie dostarczaj¹c
bodców wychowawczych przypisanych mê¿czyznom, ojcom. To
bardzo odbija siê na wychowaniu, zw³aszcza ch³opców, którzy
z powodu braku wzoru ojca staj¹ siê nieprzystosowani do ¿ycia
spo³ecznego, maj¹ nisk¹ samoocenê,
nie potrafi¹ podejmowaæ mêskich
ról, przejawiaj¹ wysoki poziom lêku
i agresji, s¹ nieodpowiedzialni, nie
potrafi¹ szanowaæ autorytetów.
Nieobecnoæ psychiczna ojca w rodzinie przynosi takie same szkody, jak nieobecnoæ fizyczna, czyli brak ojca w ogóle. Bez odpowiedniego wzoru mê¿a i ojca,
m³odzi mê¿czyni nie potrafi¹ funkcjonowaæ w zak³adanych przez siebie rodzinach.
Czy dzisiejsze problemy spo³eczne,
rozliczne patologie, kryzys wychowania
i rodziny nie maj¹ swoich korzeni w s³aboci ojcostwa? Obchodzony ostatnio Dzieñ
Ojca jest okazj¹ ku temu, aby siê nad
tym g³êbiej zastanowiæ.
KS.

LESZEK WONY
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NIEDZIELNE MAJÓWKI
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ w naszej parafii,
¿e w ka¿d¹ niedzielê maja odbywa³y siê
na dziedziñcu Ossolineum tzw. majówki.
Organizowane przez CODA Maciejówka wspólnie z naszymi kap³anami nabo¿eñ-

fot.

Stanis³a
w Z
amiar
Stanis³aw
Zamiar

02 maja br. podczas Mszy w.
w naszym kociele mia³o miejsce uroczyste
przyjêcie do grona cz³onków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa kilkunastu kandydatów, którzy od ponad roku uczestniczyli w regularnych spotkaniach tej
grupy modlitewnej. SKCH jest wiêc kolejn¹
wspólnot¹, która na sta³e wpisa³a siê
w panoramê naszej parafii.

fot.
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Stanis³a
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Zamiar

02 maja br. wiêkszoæ dzieci ze scholi
Maciejki oraz kilku ministrantów, pod
wodz¹ ks. Leszka oraz opiek¹ niektórych rodziców, bra³a udzia³ w wycieczce
rowerowej do Lasku Rêdziñskiego. Pogoda tego dnia by³a s³oneczna, a pieczone kie³baski  jeli wierzyæ na s³owo smakowa³y wszystkim wymienicie.

Cz³onkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

8

stwa ku czci Matki Bo¿ej gromadzi³y pod
go³ym niebem spor¹ rzeszê parafian Najwiêtszego Imienia Jezus i studentów.

I K
OMUNIA WIÊT
A
KOMUNIA
WIÊTA
W niedzielê Wniebowst¹pienia Pañskiego, 8 maja br.
nasza wspólnota parafialna prze¿y³a uroczystoæ Pierwszej
Komunii wiêtej.
Pierwszy raz do sto³u
Pañskiego w tym
dniu przyst¹pi³o 30
dziewczynek i 27
ch³opców. Dzieci
przez ca³y okres
przygotowañ i prób
prowadzone by³y
troskliw¹ rêk¹ ks.
Leszka Wonego.
Chocia¿ pogoda w
tym dniu nie rozpieszcza³a  by³o
deszczowo i zimno,
to jednak serca naszych dzieci by³y radosne, s³oneczne
i pe³ne oczekiwañ.
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Uroczyst¹ Mszê w. celebrowa³ ks.
Piotr Nitecki. Pan Jezus pozosta³ w znaku
Eucharystii  mówi³ podczas kazania
Ksi¹dz Proboszcz. Dzieci poprzez sakramenty w., które ju¿ przyjê³y, zbli¿aj¹ siê
do samego Chrystusa. On przygotowuje
im wspania³¹ przysz³oæ. Nie wiemy jeszcze
jak¹, ale wiemy, ¿e dzieci bêd¹ przy Nim
szczêliwe. Niebo zaczyna siê w Eucharystii. Mo¿liwoæ przyst¹pienia do Komunii wiêtej to jest przedsmak Nieba.
I wreszcie nadesz³a najwa¿niejsza chwila.
W pokorze i z powag¹ dzieci zbli¿a³y siê
do o³tarza, aby tam po raz pierwszy
w ¿yciu przyj¹æ Cia³o Chrystusa. Uroczystoæ by³a uwietniona piêknym piewem naszej parafialnej scholi Maciejki
pod kierunkiem pani Anny Zamiar.
W tzw. bia³ym tygodniu dzieci
uczestniczy³y codziennie w Mszy w.
i nabo¿eñstwie majowym, a 12 maja br.
pod opiek¹ ksiêdza Leszka Wonego wyjecha³y na pielgrzymkê do Sanktuarium
Maryjnego w Wambierzycach.

by³y tak¿e grupy dzieci komunijnych
z ró¿nych stron Polski. Wielkim prze¿yciem by³ dla nich moment uroczystego ods³oniêcia Obrazu Czarnej Madonny. Autobus wioz¹cy uczestników pielgrzymki by³ rozpiewany. Pielgrzymka
by³a bardzo wzruszaj¹cym prze¿yciem dla
jej uczestników.

S AKRAMENT
BIERZMO
W ANIA
BIERZMOW
Za chwilê namaszczê was olejem
wiêtym. Chocia¿ moment Bierzmowania trwa bardzo krótko, pozostawi on jednak niezatarty lad na waszych duszach.
Do koñca ¿ycia bêdzie podpowiada³ wam,
co jest dobre, a co z³e. Ale cz³owiek ma
woln¹ wolê. Mo¿e sam wybieraæ, do tego
stopnia, ¿e mo¿e odwróciæ siê nawet od

Pana Boga, mo¿e nie pos³uchaæ Ducha
wiêtego. Ilekroæ cz³owiek odwróci siê od
Pana Boga, tylekroæ dwiga za sob¹ konsekwencjê tej decyzji - oto s³owa ks. bpa
Edwarda Janiaka, który przyby³ w asycie zaproszonych goci w dniu 18 maja
br. bbrr. do naszego kocio³a, aby 74 m³odym osobom z naszej parafii udzieliæ Sakramentu Dojrza³oci Chrzecijañskiej. Przez
prawie ca³y rok szkolny m³odzie¿ III klas
gimnazjalnych przygotowywa³a siê do tego
wa¿nego dnia pod kierunkiem ks. Sebastiana Ligorowskiego.
Zwracaj¹c siê w s³owie pasterskim do
Bierzmowanych, Biskup Edward powiedzia³: Dzisiaj ka¿dy z was dobrowolnie przychodzi do wi¹tyni, prosz¹c Koció³
o umocnienie w wierze. Ten sakrament jest
zobowi¹zaniem, które domaga siê, aby
stan¹æ, jeli zajdzie taka potrzeba, w obronie
wiary. Domaga siê, ¿eby kto patrz¹c na
twój styl bycia, zachowanie, twoje s³ownictwo  nie tu w kociele, ale poza kocio³em
- trafi³ do Boga i Jego Kocio³a. Wspominaj¹c za osobê Jana Paw³a II, którego
w tym dniu przypad³a 85 rocznica urodzin, bp. Janiak doda³ jeszcze: Umiejcie
zaczerpn¹æ jaki rys, który najbardziej zaimponowa³ wam u Ojca wiêtego, aby
chocia¿ w cz¹stce realizowaæ go w swoim
w³asnym ¿yciu, zw³aszcza wtedy, kiedy
przyjd¹ dla was trudne dni.
Z³o¿ywszy wyznanie wiary, m³odzi
ludzie podchodzili kolejno do o³tarza, aby
dokoñczenie na str. 10

15 maja br. odby³a siê uroczysta
Msza w. dla dzieci, które obchodzi³y
rocznicê swojej I Komunii w. Z tej te¿
okazji 19 maja br. odby³a siê dla nich
pielgrzymka do Czêstochowy, któr¹ zorganizowa³ ks. Leszek Wony. W kaplicy
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej odprawiona zosta³a Msza w., na której obecne
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dokoñczenie ze str. 9

Siedmiu nowo wywiêconych kap³anów odprawi³o w naszym kociele, pod
przewodnictwem swojego akademickiego nauczyciela ks. prof. Piotra Nitec-

z r¹k Biskupa przyj¹æ namaszczenie
Krzy¿mem wiêtym. Na zakoñczenie uroczystoci wdziêczna m³odzie¿ i rodzice
z³o¿yli podziêkowanie Dostojnemu Gociowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

UROCZYSTOÆ
BO¯EGO CIA£A
Wspólnie z parafi¹ wojskowo-cywiln¹
pw. w. El¿biety w Uroczystoæ Bo¿ego
Cia³a modlilimy siê w naszej parafialnej wi¹tyni podczas uroczystej Mszy
w., któr¹ celebrowa³ ks. prof. Piotr
Nitecki. Kazanie wyg³osi³ proboszcz bazyliki garnizonowej ks. January W¹troba. Podkreli³ w nim m.in., ¿e Eucharystia jest najwspanialszym darem,
jaki zostawi³ nam Chrystus. Zachowaniem, gestem i s³owem, zarówno na Mszy,
jak i poza ni¹, trzeba celebrowaæ ¿yw¹
wiadomoæ rzeczywistej obecnoci Jezusa w wiecie  mówi³ Kaznodzieja.
Wspó³czesny wiat zamienia siê w pustyniê. Pustyniê nêdzy, g³odu, zniszczonej

mi³oci, ciemnoci Boga. Pustynia dzisiejszego wiata, któr¹ pod¹¿a Koció³
z Najwiêtszym Sakramentem, jest wielka
i straszna.
Je d n a k ¿ e
idziemy przez
ni¹ z wiar¹
i ufnoci¹,
bo idziemy
z Tym, którego szukaj¹
wszyscy, nawet ci, co id¹
po omacku.
Po Mszy
w. licznie
zebrani wierni przeszli
w procesji do
czterech o³tarzy. Dwa z nich by³y wybudowane przez
naszych parafian, kolejne dwa przez ¿o³nierzy l¹skiego Okrêgu Wojskowego. Uroczystoæ uwietni³y swym piewem po³¹czone chóry obu parafii oraz orkiestra
reprezentacyjna OW.

kiego, w dniu 27 maja br. , Mszê w.
prymicyjn¹. Nawi¹zuj¹c w kazaniu do
odczytanej Ewangelii, opowiadaj¹cej
o uczniach zmierzaj¹cych do Emaus,
Ksi¹dz Proboszcz przestrzega³ zebranych
przed wewnêtrzn¹ emigracj¹, która jest
zamkniêciem siê na
drugiego cz³owieka,
nieprzebaczeniem,
ucieczk¹ w swój niedostêpny dla innych
wiat. Ka¿dy z nas,
a szczególnie kap³an,
powinien byæ cz³owiekiem, który nie
ucieka przed niczym
ani nikim, jest przy
ludziach i dla ludzi.
Na zakoñczenie
Eucharystii neoprezbiterzy udzielili naszym ksiê¿om, S³u¿bie
Liturgicznej O³tarza
i wszystkim zebranym indywidualnego prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.
dokoñczenie na str. 12
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Nasi milusiñscy

wspominaj¹ dzieñ Pierwszej Komunii wiêtej

fo t. J
an
Jan

Honorata Motyl
Wczenie wsta³am i trochê siê ba³am, ¿e
co mi nie wyjdzie. Okaza³o siê jednak, ¿e by³
to mój najlepszy dzieñ w ¿yciu. ¯al, ¿e nie
mogê cofn¹æ czasu i prze¿yæ tego wszystkiego raz jeszcze.

Czer
wonka
Czerw

Patryk Skrobisz
To by³ mój wspania³y dzieñ. Spêdzi³em go
razem z najbli¿szymi mi osobami, a najwa¿niejsze, ¿e przyj¹³em do serca Pana Jezusa. Cieszê
siê z prezentów, które otrzyma³em, ale wiem,
¿e najwa¿niejszym prezentem jest to, ¿e ju¿ mogê
w pe³ni uczestniczyæ we Mszy wiêtej.

Czer
wonka
Czerw

Wiktoria Zaj¹c
Najpiêkniejszym moim wspomnieniem by³o to, ¿e po raz pierwszy mog³am przyj¹æ sakrament Eucharystii. Nigdy równie¿ nie zapomnê piêknej Mszy
wiêtej, któr¹ odprawi³ ks.
proboszcz Piotr Nitecki. Zawsze te¿ bêdê mi³o wspominaæ ksiêdza Leszka Wonego, który bardzo kocha dzieci
i dziêki niemu moje wspomnienia s¹ takie piêkne.

Izabela SStanek
tanek
Moja I Komunia wiêta by³a dla mnie
wielkim prze¿yciem. Czeka³am na ni¹
z ogromn¹ niecierpliwoci¹, a gdy wreszcie
Pan Jezus przyszed³ do mnie, by³am bardzo
szczêliwa. Ten dzieñ na zawsze pozostanie w moim sercu.
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wonka
Czerw
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Czer
wonka
Czerw

Marta Faustyna Olszewska
Chocia¿ s³oñca nie by³o na niebie, to S³oñce wieci³o w moim sercu.
By³ to najpiêkniejszy dzieñ w moim
¿yciu.
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Wszystkim Dzieciom sk³adamy najlepsze
¿yczenia udanych wakacji, s³onecznej
pogody, wspania³ych wra¿eñ, niezapomnianych i pouczaj¹cych przygód.
Redakcja
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dokoñczenie ze str. 10

PROMOCJA CEREMONIARZY I LEKTORÓW
28 maja br. w kociele w.
Krzy¿a na Ostrowie Tumskim odby³a siê uroczysta promocja 72 ceremoniarzy i 112 lektorów z archidiecezji wroc³awskiej. Wród nowo
promowanych byli tak¿e trzej przedstawiciele s³u¿by liturgicznej naszej
parafii. Abp Marian Go³êbiewski
promowa³ dwóch lektorów Krzysztofa
Micacha i Rafa³a Rojka na ceremoniarzy, natomiast ministranta
Piotra Bombê na lektora.

MODLILI SIÊ
PIE
PIE W
AJ¥
C
WA
¥C
4 czerwca br. w kaplicy na
wiêtym Wzgórzu, przy Lasku Osobowickim, pod has³em Modlimy siê piewaj¹c odby³o siê IV Spotkanie z Poezj¹ i Piosenk¹ Religijn¹, zorganizowane przez Parafialn¹ wietlicê M³odzie¿ow¹ Karmel, istniej¹c¹ przy parafii w.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus. Bra³y
w nim udzia³ liczne grupy parafialne
z naszej diecezji. Jak co roku nie zabrak³o tam tak¿e naszej parafialnej scholi
Maciejki. I choæ pogoda w tym dniu
nie rozpieszcza³a, to gor¹ce i radosne
piewy uczestników muzycznej imprezy
by³y doskona³¹ tego rekompensat¹. Dodatkowo cieszyæ mo¿e fakt, i¿ najwiêkszy entuzjazm wród publicznoci wywo³a³ wystêp w³anie dzieci z naszego
parafialnego zespo³u muzycznego. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani sta-

tuetk¹ w postaci klucza wiolinowego
i piêknym albumem powiêconym Janowi Paw³owi II.

ALUMNI I ROKU MWSD
W NASZYM K
OCIELE
KOCIELE
W niedzielê, 12 czerwca br. gocilimy w parafii - wzorem roku ubieg³ego - alumnów I roku Metropolitalnego
Wy¿szego Seminarium Duchownego we
Wroc³awiu, wraz z ich ojcem duchownym,
ks. Waldemarem Kocend¹, którzy wspólnie
z naszymi parafianami uczestniczyli
w kilku Mszach w. Po po³udniu nasi
Gocie zostali zaproszeni przez niektóre
rodziny na domowy obiad.

ALICJA CHMURA
BO¯ENA ROJEK
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CHRZEST WIÊTY
PRZYJÊLI
15.05.2005
21.05.2005
22.05.2005
22.05.2005
05.06.2005

Stanis³aw Szymon PICHLAK
Miko³aj Jonasz PRAJZNER
Alicja Anna KUSTROÑ
Izabela Joanna PRZYBY£OWICZ
Miko³aj Robert
KRZY¯OSTANIAK
05.06.2005 £ucja Joanna GÓRSKA

SAKRAMENT
MA£¯EÑSTW
A ZA
W ARLI
MA£¯EÑSTWA
ZAW
04.06.2005 Katarzyna POTOCZNA
i £ukasz PIETRZYK
11.06.2005 Marta KRUCZEK
i Marek MAZURKIEWICZ
11.06.2006 Agnieszka MAZURKIEWICZ
i Andrzej PASEK

ODESZLI
DO PANA
03.05.2005
04.05.2005
04.05.2005
09.05.2005
19.05.2005
23.05.2005
24.05.2005
29.05.2005
30.05.2005

Eugeniusz GALARY, lat 78
Maria PANIK, lat 80
Agnieszka ZIMNA, lat 78
Jadwiga MICHALCZYK, lat 97
Antoni JUST, lat 95
Karolina WINCA£OWICZ, lat 81
Robert D¥BROWSKI, lat 30
W³adys³aw G£ADKI, lat 66
Adam MISIAK, lat 83
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