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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 11 Sierpieñ 2005

Godzina Jezusa chce staæ siê nasz¹
godzin¹ i stanie siê ni¹, je�li my, spra-
wuj¹c Eucharystiê, pozwolimy siê porwaæ
temu procesowi przemian, jakiego Pan
pragnie. Eucharystia musi staæ siê cen-
trum naszego ¿ycia. To nie pozytywizm
ani pragnienie w³adzy, gdy Ko�ció³ mówi
nam, ¿e Eucharystia jest czê�ci¹ niedzie-
li. W poranek Paschy najpierw niewia-
sty, a nastêpnie uczniowie doznali ³aski
ujrzenia Pana. Od tamtego czasu wie-
dzieli ju¿, ¿e pierwszy dzieñ tygodnia, nie-
dziela, bêdzie Jego dniem, dniem Chry-
stusa. Dzieñ pocz¹tku stworzenia stawa³
siê dniem odnowy stworzenia. Stworze-
nie i odkupienie id¹ w parze. Dlatego
tak wa¿na jest niedziela. To piêkne, ¿e w
wielu kulturach niedziela jest dniem wolnym
b¹d� wraz z sobot¹ stanowi wolny wrêcz
tak zwany �koniec tygodnia�. Jednak¿e
ten wolny czas pozostaje pusty, je�li nie
ma w nim Boga.
Czasami, na pocz¹tku, mo¿e wydaæ

siê niewygodne zaplanowanie w niedzielê
tak¿e Mszy �wiêtej. Ale je�li siê posta-
racie, przekonacie siê, ¿e to w³a�nie sta-
nowi w³a�ciwe centrum wolnego czasu.
Nie dajcie siê odwie�æ od udzia³u w nie-
dzielnej Eucharystii i pomó¿cie równie¿
innym w jej odkryciu. Oczywi�cie do tego,
aby przynios³a ona rado�æ, której potrze-
bujemy, musimy nauczyæ siê coraz bar-
dziej j¹ rozumieæ w jej g³êbi, musimy nauczyæ
siê j¹ mi³owaæ. Zobowi¹¿my siê do tego,
bo warto! Odkryjmy g³êbokie bogactwo
liturgii Ko�cio³a i jej prawdziw¹ wielko�æ:

nie my urz¹dzamy �wiêto dla siebie, lecz
to sam Bóg ¿ywy przygotowuje dla nas
�wiêto. Wraz z mi³o�ci¹ do Eucharystii
odkryjecie tak¿e sakrament Pojednania,
w którym mi³osierna dobroæ Boga po-
zwala wci¹¿ na nowo zaczynaæ nasze ¿ycie.
Ten, kto odkry³ Chrystusa, musi pro-

wadziæ do Niego innych. Nie mo¿na
zatrzymywaæ dla siebie ogromnej rado-
�ci. Konieczne jest jej przekazywanie. Na
szerokich po³aciach �wiata wystêpuje dzisiaj
dziwne zapominanie o Bogu. Wydaje
siê, ¿e wszystko toczy siê jednako-
wo tak¿e bez Niego. Jednocze�nie
jednak wystêpuje te¿ poczucie fru-
stracji, niezadowolenia z wszystkiego
i z wszystkich. Chce siê wo³aæ: nie
mo¿na ¿yæ w ten sposób! Napraw-
dê nie. W ten sposób obok zapo-
mnienia o Bogu istnieje niejako roz-
kwit religijny. Nie chcê dyskre-
dytowaæ tego wszystkiego, co
kryje siê w tym kontek-
�cie. Mo¿e to byæ
równie¿ szcze-
ra rado�æ
z odkry-
cia. Lecz
mówi¹c
z pewn¹
przesad¹,
nierzadko
r e l i g i a
staje siê
j a k b y
produktem
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do konsumpcji. Wybiera siê to, co siê podoba,
a niektórzy potrafi¹ nawet czerpaæ z tego
zysk. Jednak¿e religia poszukiwana metod¹
�zrób to sam� ostatecznie nam nie po-
maga. Jest wygodna, ale w chwili kry-
zysu pozostawia nas samym sobie.

Fragment homilii podczas
XX �wiatowych Dni M³odzie¿y
w Kolonii, 21 sierpnia 2005 roku
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Kiedy zadzwoni³am do niej z pro�b¹
o spotkanie, spodziewa³am siê... w³a�ci-
wie, nie wiem czego. Odmowy? Wynio-
s³ego tonu, jak u wiêkszo�ci osób pu-
blicznych? Poniewa¿ nie podlega ¿adnej
kwestii, ¿e prof. Anna �widerkówna swoim
dorobkiem naukowym, publikacjami za-
s³u¿y³a na miano indywidualno�ci na
miêdzynarodow¹ skalê. Bynajmniej nie
zamierzam w tym miejscu dowodziæ s³usz-
no�ci takiego twierdzenia. Pozostawiam
to osobom kompetentnym, lecz chcê opo-
wiedzieæ o tym, ile to spotkanie wnios³o
do mojego ¿ycia.
Kilkukrotne, telefo-

niczne próby ustalenia
terminu spotkania potê-
gowa³y moje obawy... Choæ
ciep³y g³os w s³uchawce
zdawa³ siê im zaprzeczaæ.
Wreszcie, gdy ustali³y�my
termin, wszystko sprzy-
siêg³o siê przeciwko mnie.
Infekcja oka powodowa-
³a, ¿e ³zy ciek³y ciurkiem
po policzku, a tu¿ pod do-
mem Pani Profesor auto-
bus, którym jecha³am,
spowodowa³ kolizjê. Spó�-
niona, rozdra¿niona wcho-
dzi³am po schodach.
Wszystko odesz³o w zapomnienie, gdy
w otwartych drzwiach mieszkania zo-
baczy³am drobniutk¹ kobietê. Jak¿e
zwyczajn¹ w swoim �domowym� stro-
ju. Serdeczno�æ z jak¹ zosta³am przy-
witana sprawi³a, ¿e poczu³am siê jak-
bym wraca³a do bliskiej osoby, niewi-
dzianej od lat. Sposób, w jaki przyjê³a
przyniesione kwiaty zaskoczy³ mnie:
�Najpierw kwiaty, pó�niej go�cie� �
powiedzia³a szukaj¹c wazonu.  Tym gestem
da³a poznaæ jak wra¿liw¹ jest osob¹.
Równie wiele o gospodyni mówi³o ma-
lutkie mieszkanko, w którym ka¿de wolne
miejsce wype³nia³y ksi¹¿ki. Niema³e zdzi-
wienie wywo³a³ widok komputera na
kuchennym stole, co - zwa¿ywszy na

fakt, ¿e Pani Profesor (do czego otwar-
cie przyznaje siê sama) liczy blisko 80
lat - nie jest zjawiskiem powszechnym.
Ten widok wobec niezwyk³ej aktywno-
�ci ¿yciowej mojej rozmówczyni prze-
sta³ szokowaæ. Jak¿e Pani Profesor nie
przystaje do stereotypowych wzorców
ludzi w podobnym wieku, ¿yj¹cych
w �wiecie chorób, narzekañ, ci¹g³ej ne-
gacji. Mo¿e ta niezwyk³a postawa
wynika z faktu nieustannego obcowania
z lud�mi, g³ównie m³odymi, gdy¿ Pani
Profesor nadal jest czynnym wyk³adowc¹.

I zaczê³a siê rozmowa. Do�æ osobi-
sta... o ¿yciu, pracy, mê¿czyznach, Po-
wstaniu Warszawskim, wojnie, podró-
¿ach. Nie tak istotna jest jej dok³adna
tre�æ (ta w wielu w¹tkach zosta³a za-
warta w autobiograficznej ksi¹¿ce �Cho-
dziæ po wodzie�), jak sposób przekazu.
Uderzy³ mnie bardzo fakt, ¿e nawet
podczas zawieruchy powstañczych dzia-
³añ, potrafi³a zachowaæ wra¿liwo�æ na
los drugiego cz³owieka. Po wielokroæ
powtarzane: �ale my nie mieli�my tak
�le, inni mieli gorzej�, utwierdzi³o mnie
w przekonaniu, ¿e ta kobieta �rozdaje
serce, jak ciep³y chleb�. Powoli stawa³o
siê jasne, ¿e ca³y jej dorobek naukowy
nie by³ �rodkiem samorealizacji, lecz

chêci¹ podzielenia siê z innymi swoj¹
wiedz¹, wiar¹, mi³o�ci¹ do Boga.
Nieprzyzwoicie d³ugo trwa³a ta wi-

zyta, co wyrazi³am g³o�no. W odpo-
wiedzi us³ysza³am: �To jak zabra³a� mi
tyle czasu, to siadaj jeszcze na chwilê,
bo co� sobie przypomnia³am�. D³ugo nie
mog³am och³on¹æ po rozstaniu. Wtedy
zrozumia³am... Musia³am poznaæ tê nie-
zwyk³¹ osobê, by dowiedzieæ siê, jak
chcia³abym ¿yæ. Emanuj¹ca wewnêtrzn¹
si³¹, ciep³em, z rado�ci¹ prze¿ywaj¹ca
ka¿dy dzieñ Anna �widerkówna
(z rozmys³em nie u¿ywam tytu³u na-
ukowego, bo nie Pani Profesor, ale Pani
Ania) sta³a siê dla mnie wzorem.

Ponownie spotka³y�my siê 2 czerwca
we Wroc³awiu, na promocji nowej ksi¹¿-
ki. I znów podarowana przeze mnie sa-
motna ró¿a zosta³a potraktowana ze szcze-
góln¹ atencj¹. Tak bardzo pragnê³am
wyraziæ swoj¹ wdziêczno�æ za wszystko
czego do�wiadczy³am podczas naszych spo-
tkañ... Us³ysza³am: �Jedyne czego potrze-
bujê, to modlitwa�. Wiêc w codziennej
modlitwie dziêkujê Panu, ¿e skrzy¿owa³
nasze drogi, jednocze�nie prosz¹c, by
zachowa³ j¹ jak najd³u¿ej w dobrym zdro-
wiu. Przecie¿ tyle jeszcze mo¿e ofiaro-
waæ... A ksi¹¿ka z dedykacj¹: �Ani od
Ani�, ma dla mnie szczególne znaczenie.
Pani Aniu, dziêkujê, ¿e jeste�.
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Warszawskim, gdzie 1 pa�-
dziernika 1945 r. zosta³a za-
trudniona jako pracownik
naukowy. Z Uniwersytetem
Warszawskim jest zwi¹zana
do dnia dzisiejszego, pe³ni¹c
funkcjê nauczyciela akademic-
kiego. Jest równie¿ cz³onkiem
Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej PAN. Zyska³a roz-
g³os jako autorka szeregu po-
czytnych ksi¹¿ek, z zakresu
historii staro¿ytnej, papiro-
logii, jednak¿e wiêkszo�æ pu-
blikacji po�wiêcona jest po-
pularyzacji Biblii. W�ród do-
robku literackiego znalaz³y
siê miêdzy innymi pozycje

Moje spotkMoje spotkMoje spotkMoje spotkMoje spotkania...ania...ania...ania...ania...

takie jak: �Bogowie zeszli
z Olimpu. Bóstwo i mit
w literaturze greckiej �wiata
hellenistycznego�, �Siedem Kle-
opatr�, �Hellada królów�, trzy-
tomowy cykl �Rozmów o Bi-
blii...�, �Prawie wszystko o Bi-
blii� oraz ostatnio wydana �Bi-
blia a cz³owiek wspó³czesny�,
której promocja odby³a siê
w Duszpasterstwie Akademic-
kim �Maciejówka�.

Zainteresowanych posta-
ci¹ Pani Profesor odsy³amy do
ksi¹¿ki �Chodziæ po wodzie�,
w której autobiograficzne w¹t-
ki zosta³y przedstawione przez
autorkê w formie wywiadu.

ProfProfProfProfProf. zw. zw. zw. zw. zw. dr hab.. dr hab.. dr hab.. dr hab.. dr hab.
Anna �widerkównaAnna �widerkównaAnna �widerkównaAnna �widerkównaAnna �widerkówna

(ur. 5 grudnia 1925 r. w War-
szawie) ukoñczy³a filologiê
klasyczn¹ na Uniwersytecie
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Kto pyta o sens mi³o�ci, ten pyta
tym samym o sens ¿ycia i �mierci,
o przysz³o�æ i nadziejê, a nie wiedz¹c
o tym - pyta o Chrystusa. Przykaza-
nia, które Bóg przekaza³ swemu ludowi
na Synaju, s¹ programem, dope³nionym
i zradykalizowanym przez Jezusa w Ka-
zaniu na Górze. Wszystkie one zosta³y
nam przekazane nie po to, by ograniczaæ
nasz¹ wolno�æ, ale s¹ wyrazem mi³o�ci
Boga do cz³owieka i troski o niego,
a ich cel to ukazywanie horyzontu wolno-
�ci, w której cz³owiek mo¿e siê spe³niaæ.
Kiedy faryzeusze pytali Chrystusa

o najwiêksze przykazanie, nie wskaza³
¿adnego, lecz odpowiedzia³ im: �<<Bê-
dziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym
swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca-
³ym swoim umys³em.>> To jest najwiêksze
i pierwsze przykazanie. Drugie jest po-
dobne do niego: <<Bêdziesz mi³owa³ bli�-
niego swego jak siebie samego.>> Na tych
dwóch opiera siê ca³e Prawo i Prorocy�
(Mt 22; 37-40). Ca³e Prawo Bo¿e mo¿na
wiêc stre�ciæ w przykazaniu mi³o�ci.
Realizacja mi³o�ci wzglêdem Boga po-
lega w³a�nie na spe³nianiu Jego przy-
kazañ (1J 5; 3). Ponadto przestrzeganie
przykazañ jest warunkiem koniecznym
znajomo�ci Boga i relacji z Nim: �Po
tym za� poznajemy, ¿e Go znamy, je¿eli
zachowujemy Jego przykazania. Kto
mówi: �znam Go�, a nie zachowuje Jego
przykazañ, ten jest k³amc¹ i nie ma
w nim prawdy. Kto za� zachowuje Jego
naukê, w tym naprawdê mi³o�æ Bo¿a
jest doskona³a� (1J 2; 3-5).
Pismo �wiête zaznacza wyra�nie, ¿e

�kto nie mi³uje, nie zna Boga, bo Bóg
jest mi³o�ci¹� (1J 4; 7b-9). Cz³owiek,
jako istota na wzór i podobieñstwo Bo¿e
stworzona, w strukturê bytu swego ma
równie¿ wpisan¹ mi³o�æ. Jest ona za-
równo najg³êbsz¹ potrzeb¹ i pragnieniem
cz³owieka, warunkiem koniecznym do pra-
wid³owego rozwoju jednostki, jak rów-
nie¿ celem ¿ycia. Realizacja wewnêtrz-
nych potencja³ów i stawanie siê cz³o-
wiekiem jest mo¿liwe tylko przez mi-
³o�æ, czyli przez bezinteresowny dar
z siebie. Obdarzanie mi³o�ci¹ i jej przyj-

mowanie jest jednocze�nie darem i za-
daniem do spe³nienia. Pragnienie mi³o-
�ci wi¹¿e siê czêsto ze strachem przed
ni¹ sam¹, przed konieczno�ci¹ zaanga-
¿owania siê i przed rozczarowaniem. Jed-
nak, jak zapewnia Pismo: �doskona³a mi³o�æ
usuwa lêk� (1J 4; 18), a takiej mi³o�ci
uczyæ siê mo¿emy jedynie od samego
Boga. Sensem bytu ludzkiego jest ¿ycie
dla innych, wyra¿aj¹ce siê w mi³o�ci,
i wspó³bytowanie z innymi w zgodzie
i jedno�ci. Dwa owe aspekty mi³o�ci
s¹ konieczne i nierozdzielne.

Nowe przykazanie, które pozostawia
uczniom swoim Jezus Chrystus, rów-
nie¿ dotyczy mi³o�ci. To ona w³a�nie ma
byæ znakiem rozpoznawczym wszystkich
chrze�cijan (J 13; 34-35). Obietnic¹ mi³o�ci
jest wieczne trwanie cz³owieka, dalsze
istnienie po drugiej stronie �mierci, która
stanowi dla niego tajemnicê, napawa go
lêkiem i dr¿eniem o byt, stawia pod

WWWWWci¹¿ poszukujemyci¹¿ poszukujemyci¹¿ poszukujemyci¹¿ poszukujemyci¹¿ poszukujemy
znakiem zapytania wszystkie jego d¹-
¿enia, wysi³ki, osi¹gniêcia. Jednak dziêki
�mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa
�mieræ nie jest ju¿ kresem istnienia, lecz
bram¹, przez któr¹ trzeba przej�æ, by doj�æ
do Królestwa Bo¿ego, gdzie Bóg - Mi³o�æ
panuje. I wiara nasza g³osi, ¿e mi³o�æ
silniejsza jest ni¿ �mieræ i przetrwa, kiedy
zbêdne stan¹ siê wiara i nadzieja, mi-
³o�æ bowiem ju¿ tu na ziemi jest zal¹¿-
kiem przysz³ego ¿ycia wiecznego, bo: �kto
mi³uje ju¿ przeszed³ ze �mierci do ¿ycia,
z ciemno�ci do �wiat³a� (1J 3; 14).

Najwa¿niejsze w roku �wiêta przy-
pominaj¹ nam Wielk¹ Tajemnicê wcie-
lenia mi³o�ci, która dokona³a siê w oso-
bie Jezusa Chrystusa, Jego narodziny,
dokonywane dzie³a, misterium �mierci
i zmartwychwstania - to wszystko wyraz
mi³o�ci Boga do cz³owieka! A my wci¹¿
poszukujemy...
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Drewniany o³tarz powsta³ w 1730
r., odnowiony za� zosta³ pod koniec XIX
wieku. Nad o³tarzem w centralnej czê-
�ci �ciany wschodniej znajduje siê w po-
z³acanej ramie obraz przedstawiaj¹cy
Anio³a Stró¿a, czuwaj¹cego nad dziec-
kiem. Namalowa³ go w 1882 r. F. Fahn-
roth. Wokó³ obrazu o³tarz jest otoczo-
ny, jak w kaplicy �w. Anny, piêknie
zdobi¹cymi li�æmi akantu. Po obu stro-
nach obrazu ustawione s¹ dwie drew-
niane, poz³acane rze�by anio³ów. W miej-
scu, gdzie kiedy� by³o tabernakulum,
umieszczony jest owalny obraz Jezusa
Mi³osiernego z dwoma promieniami -
kopia obrazu namalowanego na ¿ycze-

nie �w. siostry Faustyny, z t¹
ró¿nic¹, ¿e na naszym obrazie
Jezus idzie przez kwietn¹ ³¹kê.
Po bokach stoj¹ dwie ma³e
drewniane rze�by uskrzydlo-
nych anio³ków trzymaj¹cych
�wiece. Najwy¿ej na �cianie
wschodniej znajduje siê owal-
ny w pionie obraz Maryi roz-
mawiaj¹cej z ma³ym anio³kiem.
Nad nim mo¿na zobaczyæ po-
z³acany napis: IHS, od któ-
rego odchodz¹ promienie; a po bokach
czuwaj¹ dwa ma³e anio³ki.
Na sklepieniu kaplicy widzimy Mi-

cha³a Archanio³a z mieczem i tarcz¹ gnê-
bi¹cego z³o.
W t en
sposób po-
kazane zo-
sta³o zwy-
c i ê s two
Jego nad
szatanem.
Widnieje
tam te¿
napis g³o-
s z ¹ c y :
, ,�wiête
i straszliwe
jest imiê
Jego�.
�ciana

zachodnia
to �Po¿e-
g n a n i e
Tobiasza
i Rafa³a�
przez Anio-
³a z w³ócz-
ni¹ w bra-
mie Jero-
z o l i my.
Tob i a s z
z obrazu
(aram.-hebr.:
Tobijah) jest

Kaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiKaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiKaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiKaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiKaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nicki

KKKKKaaaaa ppppp lilililili ccccc a Ania Ania Ania Ania Ani o³ów Sto³ów Sto³ów Sto³ów Sto³ów Stró¿ówró¿ówró¿ówró¿ówró¿ów

synem Tobiasza (aram.-hebr.: Tobi)
z izraelskiej rodziny uprowadzonej do niewoli
do Asyrii. Tobiasz - ojciec, który wiele
krzywd dozna³, to cz³owiek g³êbokiej wiary
i pos³uszny Bogu i prawu. Dziêki niemu
Bóg zes³a³ jego synowi - Tobiaszowi Anio³a
Stró¿a - Rafa³a, który towarzyszy³ mu
w wêdrówce. Anio³ Rafa³ daje siê po-
znaæ, ¿e nie jest zwyk³ym cz³owiekiem,
dopiero na koniec wielkiej ich historii (Tob.
12, 15). Pod tym wizerunkiem jest spe-
cjalna nisza na konfesjona³.
W oknie znajduje siê stiukowa fi-

gura �w. Józefa z Dzieci¹tkiem. Pod ni¹
znajdowa³a siê te¿ figura �w. Erazma,
biskupa i mêczennika. Po obu stronach
figury �w. Józefa umieszczone s¹ na
parapecie dwie stiukowe, równie¿ piêk-
nie rze�bione wazy.
Nad figur¹ Józefa, w oknie, przed-

stawiona jest symbolicznie w formie trój-
k¹ta, w owalnym, niewielkim obrazie,
Trójca Przenaj�wiêtsza, a po bokach
anio³owie chwal¹cy Boga. Natomiast
poni¿ej ukazana jest Judyta i Holo-
fernes - wódz króla babiloñskiego Na-
buchodonozora. Judyta by³a ̄ ydów-
k¹, która podstêpnie zabi³a oblegaj¹-
cego Betulinê (izraelskie miasto) Ho-
lofernesa podczas nocnej wizyty w jego
namiocie. W sztukach plastycznych,
szczególnie w XV-XVII wieku, przed-
stawiano j¹ czêsto z g³ow¹ swego wro-
ga w rêku, tak jak to obserwujemy
w naszej kaplicy.
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Nacisk zakonu jezuitów na sakra-
ment pokuty i pojednania oraz
istniej¹ca w XVIII wieku ideowa
potrzeba rozdzielenia podczas
spowiedzi mê¿czyzn i kobiet wy-
ja�nia powstanie w Ko�ciele Uni-
wersyteckim, niespotykanej w in-
nych �wi¹tyniach wroc³awskich,
liczby konfesjona³ów. Do naszych
czasów zachowa³o siê ich sie-
dem, choæ pierwotnie liczba ta
by³a z ca³¹ pewno�ci¹ wiêksza.

Byæ mo¿e krótko po 1700 roku, czyli
zaraz po zakoñczeniu budowy ko�cio³a,
powsta³ konfesjona³ z kaplicy �w. Ignacego

Loyoli, zdecydowanie ró¿ni¹cy siê od
pozosta³ych poprzez uproszczon¹ budo-
wê i zastosowane techniki zdobnicze.
Pomiêdzy zakoñczeniem budowy a pro-
wadzonymi kilkadziesi¹t lat pó�niej ko-
lejnymi pracami nad wystrojem wnê-
trza, w czasie których powsta³o sze�æ
pozosta³ych konfesjona³ów, jezuici mu-
sieli zadbaæ o miejsce, gdzie w odpo-
wiednich warunkach mo¿liwa bêdzie
spowied�. Tak wiêc je-
den z elementów czyn-
nej ju¿ wtedy �wi¹tyni
z konieczno�ci musia³ sta-
nowiæ konfesjona³. Dru-
gi etap prac, w którym
realizowano projekt jezuity,
wszechstronnego artysty,
ucznia Andrea Pozzo -
Christophorusa Tauscha,
mia³ miejsce miêdzy 1722
a 1734 rokiem. Powsta³e
wtedy konfesjona³y wbu-
dowane zosta³y parami
w nisze zachodniej �cia-
ny nawy g³ównej oraz
dwóch kaplic pó³nocnych
i dwóch po³udniowych.
Wykonano je w kon-
strukcji ramowo-p³ycino-
wej. Wszystkie sk³adaj¹

siê z trzech czê�ci: siedziskowej i dwóch
klêcznikowych, które nakryte s¹ bal-
dachimem (górna, wieñcz¹ca czê�æ kon-
fesjona³u). Zdobione elementami rze�biar-
skimi i snycerskimi, w formie nawi¹-
zuj¹ do kompozycji architektonicznych.
Pomiêdzy wymienionymi parami zachodz¹
niewielkie ró¿nice w budowie oraz ró¿-
nice w sposobie zdobienia.
Najwiêksz¹ ilo�ci¹ dekoracji rze�biar-

skiej charakteryzuj¹ siê konfesjona³y wbu-
dowane w nisze pod chórem muzycz-
nym.  �cianki dziel¹ce przestrzeñ wnê-
ki na poszczególne czê�ci od frontu ujête
zosta³y pilastrami (p³aski filar pe³ni¹cy

funkcjê podpory), których kapitele za-
st¹piono rze�bami anio³ów podtrzymu-
j¹cych profilowany gzyms. Postacie
anio³ów o ods³oniêtych torsach, z dra-
peri¹ upiêt¹ wokó³ ud, o delikatnych
zamy�lonych twarzach, ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹ uk³adem r¹k, pochyleniem g³owy
i sposobem upiêcia draperii. W czê�ci
�rodkowej baldachimu umieszczono w�ród
promieni i ob³oków z³ocony monogram

IHS, a pod baldachimem, na ca³ej jego
d³ugo�ci z³ocone lambrekiny (element de-
koracyjny imituj¹cy pas tkaniny wy-
ciêty w zêby, zdobiony frêdzlami).
Kolejne dwa konfesjona³y z kaplicy �w.

Franciszka Borgii i �w. Jadwigi charak-
teryzuje przewaga dekoracji snycerskiej.
�cianki dziel¹ce konfesjona³y na poszcze-
gólne czê�ci od frontu ujête s¹ pilastra-
mi z pó³kolumienkami, o kompozytowych
kapitelach, d�wigajacych silnie rozcz³on-
kowan¹ strefê baldachimu. P³askorze�biony
ornament zdobi drzwiczki oraz fryz gzymsu
konfesjona³u z kaplicy po³udniowej.
Ostatnia para konfesjona³ów wbudo-

wana jest w nisze kaplicy �w. Józefa
i kaplicy Matki Bo¿ej. P³askie pilastry
z wolutowymi (ornament w formie zwoju),
p³askorze�bionymi kapitelami, d�wigaj¹ strefê
baldachimu, którego �rodkowe pole zdo-
bi¹ dwie z³ocone, uskrzydlone g³ówki
anielskie. Drzwiczki konfesjona³ów wieñ-
cz¹ p³askorze�bione formy � kartusze (ozdob-
ne obramienie tarczy herbowej, tablicy in-
skrypcyjnej lub p³askorze�by) ujête w woluty
i ozdobione ornamentem muszlowym. Pro-
stok¹tn¹ p³ycinê w �rodkowej czê�ci drzwi-
czek konfesjona³u z kaplicy �w. Józefa zdobi
ornament wype³niony kratk¹, muszlami
i kampanullami (motyw dekoracyjny sk³a-
daj¹cy siê z kwiatów w kszta³cie dzwon-
ka, najczê�ciej wystêpuje w formie zwisu
o zmniejszaj¹cych siê stopniowo kwiatach).
Oprócz zachowanych do dnia dzisiej-

szego, opisanych powy¿ej konfesjona³ów
udokumentowane jest istnienie w ko�ciele
konfesjona³u ósmego, który zajmowa³ wnêkê
w kaplicy �w. Franciszka Ksawerego,
a dziêki swojej rozbudowanej dekoracji rze�-
biarskiej (pilastry z pó³postaciami Hin-
dusów oraz scena figuralna nad balda-
chimem) zdecydowanie wybija³ siê na tle
pozosta³ych konfesjona³ów �wi¹tyni. Za-
gadk¹ pozostaje czas oraz okoliczno�ci jego
zdemontowania. Mia³o to miejsce najpraw-
dopodobniej wkrótce po 1945 roku.

HHHHHANNAANNAANNAANNAANNA  K K K K KUB I KU B I KU B I KU B I KU B I K

Od kilku miesiêcy trwa renowacja naszych
konfesjona³ów, z czego cztery odzyska³y ju¿
swój dawny blask, w tym dwa najbardziej ozdobne,
wbudowane w nisze pod chórem muzycznym.

[Red.]
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Przez dwa wakacyjne tygodnie,
od 1 do 14 lipca br., kilkudzie-
siêcioosobowa grupa dzieci
z naszej parafii przebywa³a na
kolonii w Pogorzelicy, której
g³ównym organizatorem by³
ks. Leszek Wo�ny. Zapytali�my
uczestników, jak min¹³ im czas
pobytu nad morzem. Oto co
nam powiedzieli:

Kasia JakubekKasia JakubekKasia JakubekKasia JakubekKasia Jakubek
Mieszkali�my w o�rodku kolonijnym

�Cis�. Codziennie chodzili�my na pla¿ê
i k¹pali�my siê w ciep³ym morzu. By-
li�my tak¿e na wycieczce w Trzêsaczu,
gdzie kupili�my pami¹tki dla bliskich
i znajomych. W wolnych chwilach wy-
chodzili�my do miasta na lody b¹d� na
spacer. Mi³o spêdzili�my czas w Weso-
³ym Miasteczku, gdzie bawili�my siê na
karuzelach i je�dzili�my samochodami. Po
kolacji by³a Msza �w., któr¹ odprawia³
ks. Leszek. Na zakoñczenie pobytu ka¿dy
uczestnik kolonii dosta³ pami¹tkowy
dyplom i s³odycze. Ostatniego dnia, przed
samym wyjazdem, poszli�my po¿egnaæ
siê z morzem, a potem pojechali�my au-
tobusem na dworzec, aby przesi¹�æ siê
do poci¹gu.

Marta BombaMarta BombaMarta BombaMarta BombaMarta Bomba
Na wyjazd do Pogorzelicy zdecy-

dowa³am siê dos³ownie w ostatniej chwili.
Przez prawie ca³y czas na kolonii �wieci³o
s³oñce i by³o bardzo ciep³o. Mogli�my
wiêc czêsto opalaæ siê i k¹paæ w morzu.
Poza tym zwiedzili�my latarniê mor-

sk¹ w Niechorzu i wybrali�my siê do
Weso³ego Miasteczka. Wieczory spê-
dzali�my przy ognisku, na dyskotekach
lub uczestnicz¹c w grach i zabawach.
Przez te dwa tygodnie naprawdê wy-

Na kNa kNa kNa kNa kolonii w Pogorzelicyolonii w Pogorzelicyolonii w Pogorzelicyolonii w Pogorzelicyolonii w Pogorzelicy
poczê³am. Szkoda tylko, ¿e by³y to ostat-
nie wakacje z ksiêdzem Leszkiem.

Ewelina JaworskaEwelina JaworskaEwelina JaworskaEwelina JaworskaEwelina Jaworska
Na kolonii lubi³am k¹paæ siê w morzu

i pla¿owaæ. Podoba³a mi siê tak¿e wy-
cieczka do Miêdzyzdrojów. Szkoda, ¿e ten

czas tak szybko min¹³, poniewa¿ bawi-
³am siê tam �wietnie.

Ma³gorzata ZuchoraMa³gorzata ZuchoraMa³gorzata ZuchoraMa³gorzata ZuchoraMa³gorzata Zuchora
Ka¿dego dnia chodzili�my na pla¿ê,

a tam grali�my w siatkówkê, ringo i dwa
ognie. Po po³udniu w pobliskim ko�ciele
uczestniczyli�my we Mszy �w., podczas
której �piewa³a nasza schola, a ch³opcy,
bêd¹cy ministrantami, s³u¿yli przy o³ta-
rzu. Wieczorami chodzili�my na pla¿ê
ogl¹daæ zachód s³oñca. Te dwa kolonijne
tygodnie minê³y mi bardzo szybko.

Agnieszka BombaAgnieszka BombaAgnieszka BombaAgnieszka BombaAgnieszka Bomba
W Pogorzelicy bardzo mi siê podo-

ba³o! A najbardziej codzienne k¹piele
w cieplutkim morzu, �sma¿enie� siê na pla¿y,
ogniska i dyskoteki. To by³a jedna z naj-
lepszych kolonii w moim ¿yciu.

Malwina Huk i Ola Fu³awkaMalwina Huk i Ola Fu³awkaMalwina Huk i Ola Fu³awkaMalwina Huk i Ola Fu³awkaMalwina Huk i Ola Fu³awka
Na kolonii by³o wprost fantastycz-

nie! Nasi opiekunowie nie dawali nam
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najmniejszych nawet okazji do nudy. Co
chwila by³y proponowane jakie� zaba-
wy i gry. A poniewa¿ mieli�my wspa-
nia³¹ pogodê, wiêkszo�æ czasu wylegi-
wali�my siê na pla¿y i p³ywali�my
w morzu, które z dnia na dzieñ by³o
coraz cieplejsze.
Zwiedzili�my po-
bliskie miasta
i Woliñski Park
Narodowy. Cze-
kamy ju¿ z nie-
cierpliwo�ci¹ na
nastêpne wakacje.

Iza SIza SIza SIza SIza Stanektanektanektanektanek
Na kolonii by³o

mi bardzo dobrze.
Mi³o i rado�nie
spêdzi³am czas
z innymi dzieæmi
oraz z naszymi
opiekunami: ks.
Leszkiem, panem
Staszkiem, paniami
Ani¹ i Ma³gosi¹.
Nigdy nie zapo-
mnê tego wyjaz-
du nad morze.

Dorota DudaDorota DudaDorota DudaDorota DudaDorota Duda
Wakacjom w Pogorzelicy towarzyszy³a

wspólna modlitwa, �piew i zabawa. Dla
mnie osobi�cie dope³nieniem atrakcji tego
wyjazdu by³o wszystko to, co otrzyma-
li�my od samego Boga, a mianowicie: piêk-

na pogoda, niesamowita barwa i szum
morza, drobne diamenciki mieni¹ce siê
w piasku na pla¿y, krzyk mew, wspa-
nia³e zachody s³oñca. Rado�ci¹ by³ dla
mnie tak¿e witaj¹cy nas ka¿dego ranka
sympatyczny u�miech ks. Leszka!
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Wspania³e dzie³a Tego, który
stworzy³ �wiat � b³êkit nieba, szum
morza, malowniczo po³o¿one
pla¿e, zachód s³oñca � podziwia-
li�my w Jaros³awcu, dok¹d na
dziesiêæ dni wybra³a siê gru-
pa kilkudziesiêciu nastolatków
z opiekunami w ramach kolej-
nych ju¿ �Wakacji z Bogiem�, zor-
ganizowanych z inicjatywy na-
szych parafian Ewy Firlej oraz
Anny i Jana Kramarczyków.

Pogoda dopisa³a. Mogli�my wiêc wiele
razy wygrzewaæ siê na pla¿y i k¹paæ
w ciep³ym morzu, s³uchaj¹c Boga w szu-
mie morskich fal. Kolonijne dni by³y
wype³nione ró¿norodnymi zajêciami, m.in.
zwiedzaniem jaros³awieckiej latarni z 1839
r. (sk¹d z wysoko�ci 33 m ogl¹dali�my

panoramê okolicy, morze i jeziora), wyj-
�ciami na spacer, konkursami, dysko-
tekami oraz grami i zabawami na �wie-
¿ym powietrzu. Niektóre z tych roz-
rywek wywo³ywa³y niekiedy salwy
�miechu, jak np. gra w siatkówkê
balonami wype³nionymi wod¹, a nie-
kiedy dreszczyk strachu a¿ po ¿ywio-
³owo wyra¿an¹ rado�æ, jak to mia³o
miejsce podczas chrztu kolonistów, który
przygotowali starsi uczestnicy kolonii
z my�l¹ o m³odszych.
Odbywa³y siê tak¿e rozgrywki spor-

towe, m.in. turniej tenisa sto³owego, skakanie
na skakance i mecz pi³karski, rozegrany
przez najstarszych ch³opców z dru¿yn¹
z innej kolonii, który � co przyjêli�my
z du¿¹ rado�ci¹ � zakoñczy³ siê wygra-
n¹ naszych zawodników 8:4.

Wybrali�my siê tak¿e na piesz¹ wy-
prawê do oddalonego o 3,5 km £¹cka, gdzie
nawiedzili�my otoczony 300-letnimi lipami
bardzo stary, bo wybudowany w 1475 r.,
ko�ció³ z piêknym renesansowym o³ta-
rzem, sk³adaj¹cym siê z obrazów przed-
stawiaj¹cych sceny Zwiastowania, Ostat-
niej Wieczerzy i Ukrzy¿owania. Nasz¹
uwagê zwróci³ wisz¹cy na jednej ze �cian
ogromny krucyfiks z XVI w, a tak¿e
chrzcielnica wykuta w wapieniu.
Pojechali�my równie¿ na dwie wycieczki

autokarowe. Jedna z nich zak³ada³a zwie-
dzanie Muzeum Wsi S³owiñskiej w Klukach
� znajduj¹ce siê na terenie S³owiñskiego
Parku Narodowego � gdzie mogli�my
zapoznaæ siê z wygl¹dem typowego do-
mostwa i zabudowañ gospodarczych
mieszkañców osiad³ych przed wiekami na

S³uchali�my BogaS³uchali�my BogaS³uchali�my BogaS³uchali�my BogaS³uchali�my Boga
w szumie morskich fw szumie morskich fw szumie morskich fw szumie morskich fw szumie morskich falalalalal
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terenie Pomorza. Zaprezentowano nam
tak¿e codzienne zajêcia S³owian: wyrób
mas³a, kopanie torfu, tkactwo, przêdze-
nie, pranie �dzwonem�, krêcenie powro-
zów (mo¿na by³o samemu spróbowaæ tej
czynno�ci, z czego kilku chêtnych skwa-
pliwie skorzysta³o).
Program tego wycieczkowego dnia

zak³ada³ jeszcze obejrzenie ruchomych wydm
w pobli¿u £eby. Ich niesamowity widok
oraz delikatno�æ i ciep³o rozgrzanego s³oñ-
cem piasku by³y chyba dla wszystkich
wspania³¹ rekompensat¹ za wysi³ek fi-
zyczny, jaki trzeba by³o w³o¿yæ, aby móc
do nich dotrzeæ.
Innym razem wybrali�my siê do Parku

Wodnego w Dar³ówku, gdzie przez go-

dzinê nasi koloni�ci korzystali do woli
z przeró¿nych atrakcji, jakie tam by³y
dostêpne. Wiele emocji i entuzjastycz-
nych okrzyków wywo³a³ natomiast rejs
statkiem po Ba³tyku, co potêgowa³y wy-
sokie tego dnia morskie fale.
Pod wieczór gromadzili�my siê zwy-

kle w kaplicy na Eucharystii, któr¹
odprawia³ dla nas ks. Sebastian Ligo-
rowski. A ¿e nasz wyjazd przypad³ akurat
na czas trwania XXV Pieszej Pielgrzymki
do Czêstochowy, poprzez modlitwy za
p¹tników fizycznie zmierzaj¹cych do tronu

Jasnogórskiej Pani stali�my
siê jej duchowymi pielgrzy-
mami. W zbli¿aniu do Pana
Boga pomaga³y tak¿e g³o-
szone przez ks. Sebastiana
kazania � po�wiêcone zna-
kom wystêpuj¹cym podczas
liturgii Mszy �w. � jak
i konkurs biblijny, dziêki
któremu wielu uczestników
mog³o lepiej poznaæ wyda-
rzenia i postaci zawarte
w Pi�mie �wiêtym.
Dzieñ koñczy³o zwy-

kle spotkanie w krêgu,
podczas którego rozmawia-
li�my, wspólnie modlili�my
siê i wychwalali�my Boga
�piewem.
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26 czerwca 2005 roku ze swoimi
rodzinami i przyjació³mi przybyli na
wieczorn¹ Eucharystiê cz³onkowie Chóru
�Marianum�, by dziêkowaæ Bogu za wspól-
nie wy�piewane 10 lat. Faktem jest jed-
nak to, ¿e celebrowana przez ks. prob.
Piotra Niteckiego Msza �w. by³a jedno-
cze�nie okazj¹ do tego, by nabraæ nadziei
na przysz³o�æ. Trzeba bowiem zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e coraz trudniej o kon-
tynuatorów �piewaczej tradycji.
Niew¹tpliwie sta³o siê ju¿ faktem, ¿e

muzyka chóralna we Wroc³awiu prze-
chodzi obecnie kryzys. Podstawowym jego
powodem jest niechêæ przede wszyst-
kim m³odych ludzi do tego typu formy
muzycznej. Chóralne �piewanie trakto-
wane przez wiêkszo�æ z nich jako nie-

�piew�piew�piew�piew�piewaczaaczaaczaaczaacza
modlitwmodlitwmodlitwmodlitwmodlitwaaaaa

modne spycha na margines wielowie-
kow¹ tradycjê. Do tego banalnego wy-
dawaæ by siê mog³o faktu, do³¹cza trudna
sytuacja na rynku pracy. Polacy maj¹-
cy coraz mniej czasu �dla siebie�, oba-
wiaj¹cy siê o swoje miejsca pracy, nie
chc¹ zmieniaæ swojego �tygodniowego
grafiku� i w wiêkszo�ci wol¹ wolny czas
spêdziæ przed telewizorem.
Problemy, z którymi boryka siê obecnie

nasz kraj, zmieniaj¹ styl ¿ycia wiêkszo-
�ci z nas. Zmieniaj¹ je do tego stopnia,
¿e kontakt z kultur¹ muzyczn¹ jest na-
wi¹zywany zazwyczaj przez szklany ekran.
Odpowied� na pytanie: co dalej z wielo-
wiekow¹ spu�cizn¹ muzyczn¹, nadejdzie
zapewne w najbli¿szych latach.
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Modlitwa XIIModlitwa XIIModlitwa XIIModlitwa XIIModlitwa XII
Z Nieba Syn Twój zst¹pi³, o Panie,
By ¿yciem swym drogê nam wskazaæ,
Jak dalej po kamieniach i�æ,
On, co na krzy¿u powieszony,
Potê¿ny Bo¿y Syn wszechwieczny,
Naucza³ o Tobie, Ojcze...
Nie rozumiem wielu s³ów,
Nauk nie poj¹³em wiele,
Serce choæ gorliwe, p³oche znacznie,
W wierze szuka ucieczki,
W ogrodzie zwyciê¿y szatana,
Ty, co �mieræ pokona³e�,
Bo¿e mój...
Uwierzyæ pozwól mocniej...
Tchórz ja nad tchórze,
Co w duchu cienia boi siê,
Nie wierzê mocno jak inni,
Sen z oczu zrzucam,
Bojê siê dnia,
Bojê siê nocy,
Bo wstyd za niewiarê
Pali mnie...
Panie, si³ê mi daj...
By uwierzyæ...
Amen...

Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, Adam Flamma, lililililicealistacealistacealistacealistacealista
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Maja by³a dziesiêcioletni¹ jedynaczk¹
o rudych, bujnych w³osach, które zwy-
kle przys³ania³y jej po³owê twarzy, za�
piegi, których by³o ca³kiem du¿o na jej
niewielkim obliczu, dodawa³y subtelnego
uroku. Jak na swój wiek by³a bardzo
wysoka - w koñcu odziedziczy³a to po
tatusiu. Po mamie natomiast przejê³a
wygl¹d, a w szczególno�ci brwi, które
budzi³y podziw w�ród znajomych rodzi-
ców. � �Wy jej malujecie brwi?� - s³y-
szeli ci¹gle to pytanie. �Ale¿ ona jest ³adna,
w przysz³o�ci wyro�nie pewnie na piêk-
n¹, wysok¹ kobietê. A mo¿e zostanie mo-
delk¹?� - dodawali pokrótce.
Obydwoje rodzice nie w¹tpili w uro-

dê dziewczynki, jednak jej inteligencja trochê
ich niepokoi³a. �Dlaczego ona siê niczym
nie interesuje?� - zastanawiali siê ci¹gle.
Maja nie lubi³a siê uczyæ, mog³a nato-
miast godzinami wpatrywaæ siê w okno
i rozmy�laæ. Rodzice czêsto krzyczeli na
Majê za to, ¿e tak wiele uwagi po�wiêca
widokom zza okna, zamiast zaj¹æ siê po-
rz¹dnie nauk¹. W koñcu jej rodzice ukoñ-
czyli studia, mieli dobr¹ pracê, wiele
w ¿yciu osi¹gnêli. I chcieli mieæ pociechê
z córki. A tu taki k³opot...
Nie d¹¿yli jednak, aby porozumieæ

siê z córk¹. Chcieli jedynie, ¿eby przy-
nosi³a dobre oceny... Nic wiêcej ich nie
obchodzi³o. Maja natomiast by³a nie-
�mia³¹, zamkniêt¹ w sobie dziewczyn-
k¹, której potrzebna by³a odrobina za-

interesowania i mi³o�ci. A jej rodzice byli
tacy zaganiani, ¿e nawet nie znajdowali
czasu na to, aby cieszyæ siê ni¹. Nie za-
stanawiali siê nad tym, dlaczego rudo-
w³osa buntowniczka tak wiele czasu spêdza
przy oknie. Ze wzglêdu na niezbyt dobre
wyniki w nauce, rodzice dali Mai suro-
w¹ karê. A mianowicie tak¹, ¿e nigdzie
nie wyjedzie na wakacje. Maja tym bardziej
siê za³ama³a i postanowi³a pokazaæ to ro-
dzicom, nie wychodz¹c nigdzie z domu.

�Mo¿e to ich udobrucha? Mo¿e wtedy
zlituj¹ siê nade mn¹?� - my�la³a w du-
chu. Jednak rodziców nie obchodzi³o, jak
piegowata figlarka spêdza czas. Kiedy
wracali do domu, zajmowali siê w³asny-
mi sprawami, czytaniem ksi¹¿ek i inny-
mi równie po¿ytecznymi zajêciami. �Czy¿by
o mnie zapomnieli? Czy ja naprawdê ich
nie obchodzê?� - my�la³a czêsto dziew-
czynka. A¿ w koñcu przyzwyczai³a siê
ju¿ do tego rygoru.

Wakacje dobiega³y koñca, kiedy pew-
nego sierpniowego popo³udnia zadzwoni³
dzwonek do drzwi. �Któ¿ to mo¿e byæ?�
� pomy�la³a. Od dawna nikt jej przecie¿
nie odwiedza³. W drzwiach sta³ kolega
z przedszkola, Czarek. Poprosi³, aby wy-
sz³a na podwórko. Majka, jak to Majka,
ju¿ chcia³a odmówiæ, kiedy u�wiadomi³a
sobie smutn¹ prawdê: �przecie¿ przez te wa-
kacje nie spotka³am siê ani razu z innymi
dzieæmi, przesiedzia³am ten czas w domu,

przed telewizorem... I co ja
powiem w szkole, gdy Pani
spyta, jak spêdzi³am ten
d³ugi okres pe³en beztro-
ski?� Nie zastanawiaj¹c siê
wiêc d³u¿ej, wyruszy³a
z Czarkiem na dwór. A tam
pozna³a Kasiê, Wojtka,
Piotrka, Aniê... ciekawych
rówie�ników o ró¿nych za-
interesowaniach, marzeniach
i planach na przysz³o�æ.

Dziêki nim postanowi³a siê zmieniæ. Bo
po co przez ca³e ¿ycie buntowaæ siê? Kto
na tym zyska? Od tego czasu znalaz³a cel,
do którego pragnie d¹¿yæ, a swoje ostat-
nie chwile wakacji prze¿yje w sympatycz-
nym gronie, które opowie jej o swoim hobby,
pogra razem z ni¹ w pi³kê, wybierze siê
razem na wycieczkê rowerow¹... A rodzi-
ce? Nadziwiæ siê nie mog¹, ¿e ich ma³a
buntowniczka tak siê odmieni³a...

MarMarMarMarMarta Rta Rta Rta Rta Rooooojjjjjek, gimnazjek, gimnazjek, gimnazjek, gimnazjek, gimnazjalistkaalistkaalistkaalistkaalistka
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Powitanie nowego
duszpasterza

26 czerwca br. rozpocz¹³ pracê
duszpastersk¹ w naszej parafii nowy
wikariusz ks. Piotr �migielski, który
przyby³ do nas z parafii �w. Maksy-
miliana Marii Kolbego na G¹dowie.
W imieniu ca³ej wspólnoty parafialnej ka-
p³ana powitali serdecznie, najpierw Ksi¹dz

Proboszcz, a nastêpnie przedstawiciele scholi
�Maciejki�, akcentuj¹c tak¿e dobrym s³owem
i modlitw¹ pamiêæ o przypadaj¹cym w
tygodniu jego patronalnym �wiêcie.

XII Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej

Przez ca³y okres wakacyjny odby-
wa³y siê w naszym ko�ciele
koncerty muzyki powa¿nej
w ramach XII Miêdzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej.
Wyst¹pi³o wiele �wiatowej s³awy
gwiazd. W programie niedziel-
nych koncertów znalaz³a siê
muzyka m.in. Jerzego Fryde-
ryka Haendla, Jana Sebastia-

Z ¿ycia naszej parafii

ODESZLI DO PANA

SAKRAMENT
MA£¯EÑSTWA ZAWARLI

CHRZEST �WIÊTY
PRZYJÊLI

11.06.2005 Tomasz PASTOR
i Katarzyna IGNACYK

18.06.2005 Józef MAJCHRZAK
i Mariola OLESZKIEWICZ

18.06.2005 Sebastian PUSTELNIAK
i Monika KAMIÑSKA

18.06.2005 Nikodem RICHTER
i Anna STELMACH

25.06.2005 Sebastian JANCZAK
i Magdalena S£ODKA

25.06.2005 Stephan HOLGER
i Anna GRABARZ

25.06.2005 Olaf WERWITZKE
i Marta SOSNOWSKA

02.07.2005 Jaros³aw DARDZIÑSKI
i Julia MICHALSKA

09.07.2005 Rafa³ ZAWIERTA
i Marta KONOPNICKA

09.07.2005 Piotr KIERZKOWSKI
i Katarzyna JÊDRZEJEWSKA

09.07.2005 Przemys³aw NICIAK
i Anna NOCULA

22.06.2005 Helena KORZEC, lat 72
27.06.2005 Wanda KOCZWARA, lat 79
26.06.2005 Zdzis³aw TRUSIEWICZ, lat 66
20.07.2005 Marcin DURMA, lat 28
22.07.2005 Sabina WÊG£OWSKA, lat 68
24.07.2005 W³adys³awa SPODOBA, lat 76
25.07.2005 Ryszard OGNIK, lat 62
25.07.2005 Adam TRÊBUSIEWICZ, lat 72
30.07.2005 Hipolit SOROKA, lat 65
31.07.2005 Tadeusz ANTCZAK, lat 80

26.06.2005 Roksana Emila BARAN
26.06.2005 Adam Jakub DEFORT
26.06.2005 Oktawia El¿bieta DYREK
26.06.2005 Damian Robert KO�MIÑSKI
26.06.2005 Maksymilian Marek

WYSOCZAÑSKI
26.06.2005 Martyna Irena WI�NIEWSKA
26.06.2005 Marcel Piotr MIKULSKI
03.07.2005 Amelia Karolina JEZIERSKA
24.07.2005 Wiktor BRZEZIÑSKI
24.07.2005 Kinga UCHWA£
24.07.2005 Dominika Anna MENDYK
24.07.2005 Wiktoria NYCH
31.07.2005 Filip £AKOMY
20.08.2005 Mateusz Florian PARYS

na Bacha, Wolfganga Amadeusza
Mozarta, Antonia Vivaldiego, Jana Se-
bastiana Bacha. Mo¿na by³o us³yszeæ
te¿ muzykê kompozytorów angielskich
i irlandzkich.

Nasze dzieci na kolo-
nii �CARITASU�

Niezale¿nie od zorganizowanego wy-
poczynku wakacyjnego dzieci z naszej
parafii szerzej opisanych w tym numerze
gazetki, w lipcu grupa 17 dzieci wyje-
cha³a na kolonie zorganizowane przez
Caritas Archidiecezji Wroc³awskiej do
Kaczynia w województwie kieleckim.
Wyjazd ten by³ mo¿liwy dziêki ofiarno-
�ci parafian i sympatyków naszego ko-
�cio³a, którzy swymi ofiarami (4250,-)
pokryli czê�æ kosztów wyjazdu. W imieniu
dzieci sk³adamy im serdeczne podziêko-
wanie: �Bóg zap³aæ�.
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16.07.2005 Bart³omiej SOBOLEWSKI
i Marta MI�

16.07.2005 Micha³ GRZEBIENIAK
i Anna MUCHA

23.07.2005 Kamil RÊKAR i Monika KUSTRA
23.07.2005 Remigiusz DRECZKOWSKI

i Katarzyna BOREJKO
30.07.2005 Krzysztof £EBA i Katarzyna  KITA
30.07.2005 £ukasz JACHEC

i Karolina GORZAWSKA
06.08.2005 Dominik DOPIERA£A

i Izabela BRYGIDER
06.08.2005 Witold GINTOWT-

-DZIEWA£TOWSKI
i Agnieszka GAJDA

13.08.2005 Jan BIEGUS i Marta ROSIEK
13.08.2005 Sebastian PIENIA

i Ma³gorzata OPA£KA
13.08.2005 Ireneusz SEMCZUK

i Izabela GLINKOWSKA
20.08.2005 Mariusz KACZEWSKI

i Iwona BACZEWSKA
20.08.2005 Krzysztof PARYS

i Anna GIERCZUK
20.08.2005 Marek SUDAK i Ida HUCZKO

20.08.2005 Krzysztof CIAPUTA
i Aleksandra SKIBA


