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Numer 12 Listopad 2005

Zbli¿aj¹ca siê uroczysto�æ Wszyst-
kich �wiêtych i liturgiczne wspo-
mnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych sk³aniaj¹ nas ku zasad-
niczej refleksji nad ¿yciem, �mier-
ci¹ i zmartwychwstaniem. Nie zro-
zumie siê Dnia Zadusznego bez
dnia Wszystkich �wiêtych i bez g³ê-
bokiego wnikniêcia w liturgiê
i w czytania biblijne obu tych dni,
ale tak¿e w sens odwiedzania
cmentarzy i wspomnieñ o ludziach,
którzy byli z nami, a których ju¿ nie
ma na ziemi w�ród ¿ywych.

Dotykamy w ci¹gu tych dwóch dni
problematyki �mierci, choæ przecie¿ wcale
nie chcemy o �mierci my�leæ, boimy siê
jej, odsuwamy jej przyj�cie. Jest to natu-
ralne, bo cz³owiek zosta³ stworzony do ¿ycia,
a nie do �mierci. Rozs¹dek i do�wiad-
czenie ¿ycia mówi¹ nam jednak, ¿e nikt
z nas � poza tymi, za ¿ycia których
nast¹pi powtórne przyj�cie Chrystusa �
nie ucieknie od problemu �mierci.
My, chrze�cijanie, powinni�my wci¹¿

na nowo uczyæ siê prawdy, ¿e nasza ludz-
ka �mieræ, choæ przyjmowana z bólem
i przez tego, kto umiera, i przez jego naj-
bli¿szych, naprawdê jest tylko przej�ciem
do rado�ci spotkania z Jezusem Chry-
stusem. Z tym samym Chrystusem,
z którym spotykamy siê podczas Eucha-
rystii, z Tym, który ¿yje i który daje
¿ycie nieprzemijaj¹ce. Pan Bóg nie czyni
niczego bez sensu. Je�li powo³a³ cz³owieka

- swe najdoskonalsze dzie³o - do ¿ycia, to
nie po to, by je pó�niej unicestwiæ. Dla
Boga nie ma �mierci, On jest Bogiem ¿ycia,
którym obdarzy³ cz³owieka przez Jezusa
Chrystusa. To w Nim i dziêki Niemu mo-
¿emy ¿yæ na wieki. W Nim te¿ i dziêki
Niemu mo¿emy spotkaæ siê z tymi, któ-
rzy wyprzedzili nas w pielgrzymce do domu

Ojca. Z naszymi bliskimi zmar³ymi spo-
tykamy siê najpe³niej nie przy ich grobie,
nie na wspominaniu przesz³o�ci, nie pod-
czas ogl¹dania starych fotografii, choæ to
wszystko jest potrzebne jako piêkny wyraz
naszej pamiêci i wdziêczno�ci. Najpe³niej
spotykamy siê jednak z nimi podczas Eu-

charystii. Jest to bowiem to wyj¹tkowe
spotkanie ze stale ¿yj¹cym Zbawicielem,
tym samym, przed którym nasi zmarli,
którzy osi¹gnêli zbawienie trwaj¹ ju¿ twarz¹
w twarz, a my tu, na Ziemi, trwamy
z Nim w sakramentalnym znaku chleba
i wina, prosz¹c dla tych, którzy oczekuj¹
dopiero ³aski zbawienia, by mogli uczest-

niczyæ w Bo¿ej �rado�ci, �wia-
t³o�ci i pokoju�.
Póki ¿yjemy, mamy jeszcze

szansê �odnale�æ siê� na skom-
plikowanych drogach ¿ycia z Pa-
nem Bogiem, by �mieræ nie sta³a
siê problemem, ale by istotnie
by³a radosnym przej�ciem na spo-
tkanie ze Stwórc¹. �mieræ na-
szych bliskich oraz doroczne, tra-
dycyjne pochylanie siê nad gro-
bami najbli¿szych jest wezwa-
niem do refleksji wiary. Kie-
dy� inni w te wyj¹tkowe dni,
na pocz¹tku listopada które-
go� roku, który dopiero nadej-
dzie, pochyl¹ siê i nad naszymi
grobami. Kiedy tak naprawdê
bêd¹ mogli nas wspominaæ: czy
w uroczysto�æ Wszystkich

�wiêtych, czy tylko we wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar³ych oczeku-
j¹cych dopiero na owo radosne spotkanie
z Chrystusem? Na to pytanie mo¿na i trzeba
odpowiedzieæ sobie ju¿ teraz. Bo od odpo-
wiedzi na nie zale¿y nasza wieczno�æ.
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�mieræ cielesna, jak mówi Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego, jest naturalna, jest
ona kresem ¿ycia ziemskiego (1006-1007).
Cz³owiek tak, jak inne istoty ¿yj¹ce na
ziemi, umiera, dlatego ten fakt przypo-
mina nam, ¿e mamy tylko ograniczony
czas, by zrealizowaæ nasze ¿ycie (KKK
1007). �mieræ jest zap³at¹ za grzech (Rz
6, 23) � cz³owiek nie mo¿e ¿yæ z grze-
chem, gdy¿ nie jest to zgodne z wol¹
Boga, dlatego �mieræ jest momentem
powrotu do Boga. Dla tych, którzy
umieraj¹ w ³asce
Chrystusa, jest ona
uczestniczeniem
w �mierci Pana, by
móc tak¿e uczest-
niczyæ w Jego
Zmartwychwstaniu
(KKK 1006).
�mieræ jednak za-
wsze bêdzie wro-
giem cz³owieka,
który pozbawia go
szczê�cia. Boimy siê
jej, uciekamy przed
ni¹, stoimy po stro-
nie ¿ycia, dlatego
ka¿dy z nas bêdzie
traktowa³ �mieræ
jako wroga. �mieræ
jest równie¿ przej-
�ciem do ciemno-
�ci � droga do
jasno�ci zbawienia prowadzi nas bowiem
przez ciemno�æ rozstania, pustki, koñca.
Sk¹d siê wziê³a �mieræ? W Katechi-

zmie Ko�cio³a Katolickiego czytamy: �mieræ
jest konsekwencj¹ grzechu. Urz¹d Na-
uczycielski Ko�cio³a, który autentycznie
interpretuje wypowiedzi Pisma �wiêtego
i Tradycji, naucza, ¿e �mieræ wesz³a na
�wiat z powodu grzechu cz³owieka. Chocia¿
cz³owiek posiada³ �mierteln¹ naturê, z woli
Bo¿ej mia³ nie umieraæ. �mieræ by³a wiêc

przeciwna zamys³om Boga Stwórcy,
a wesz³a na �wiat jako konsekwencja grze-
chu. �mieræ cielesna, od której cz³owiek
by³by wolny, gdyby nie by³ zgrzeszy³, jest
�ostatnim wrogiem� cz³owieka, który musi
zostaæ zwyciê¿ony (1008). Zatem �mieræ
jest konsekwencj¹ wolnego, z³ego w skut-
kach, wyboru cz³owieka. Pierwsi rodzice,
o czym mo¿emy przeczytaæ w Pi�mie
�wiêtym, zbuntowali siê przeciw Stwórcy
i utracili dostêp do drzewa ¿ycia (Rdz
2-3). Ich status jako stworzeñ prowadzi

wiêc do naturalnego kresu. Cz³owiek chcia³
osi¹gn¹æ wy¿szy stopieñ istnienia, zdo-
byæ Bosk¹ wiedzê o dobru i z³u. W ten
sposób odwróci³ siê od Boga, dokonuj¹c
wyborów wed³ug w³asnej hierarchii war-
to�ci i w konsekwencji �ci¹gn¹³ na sie-
bie �mieræ.
Jednak my, chrze�cijanie, nie pogr¹-

¿amy siê w rozpaczy. Ko�ció³ katolicki
pouczony Bo¿ym Objawieniem podaje nam,
¿e cz³owiek zosta³ stworzony przez Boga

dla szczê�liwego celu poza granic¹ nie-
doli ziemskiej. Ponadto wiara chrze�cijañska
uczy, ¿e �mieræ cielesna, od której cz³o-
wiek by³by wolny, gdyby nie zgrzeszy³,
zostanie przezwyciê¿ona, gdy Wszechmo-
g¹cy i mi³osierny Zbawca przywróci
cz³owiekowi zbawienie z jego winy utra-
cone. Bóg bowiem powo³a³ i powo³uje
cz³owieka, aby przylgn¹³ do Niego ca³¹
sw¹ natur¹ w wiecznym uczestnictwie
nieskazitelnego ¿ycia Bo¿ego. To zwyciê-
stwo odniós³ Chrystus zmartwychwsta³y,
uwalniaj¹c sw¹ �mierci¹ cz³owieka od
�mierci (KDK 18). To w³a�nie dziêki Chry-
stusowi �mieræ zosta³a przemieniona. Tak¿e
Jezus, Syn Bo¿y, przeszed³ przez cierpie-
nie �mierci, w³a�ciwej dla kondycji ludz-
kiej. Mimo swojej trwogi przed �mierci¹,

przyj¹³ j¹ aktem
ca³kowitego i do-
browolnego podda-
nia siê woli Ojca.
Pos³uszeñstwo Je-
zusa przemieni³o
przekleñstwo
�mierci w b³ogos³a-
wieñstwo (KKK
1009). Sam Chry-
stus wypowiedzia³
s³owa Ja jestem
zmartwychwsta-
niem i ¿yciem (J 11,
25). Chrystus, Bóg,
który jest ¿yciem
mo¿e dawaæ ¿ycie:
Kto we Mnie wie-
rzy, choæby i umar³,
¿yæ bêdzie (J 11,
25). Dlatego s³owa
prefacji o zmar³ych

utwierdzaj¹ nasz¹ nadziejê zmartwych-
wstania w Chrystusie: Albowiem ¿ycie
Twoich wiernych, o Panie, zmienia siê,
ale siê nie koñczy, i gdy rozpadnie siê
dom doczesnej pielgrzymki, znajd¹ przy-
gotowane w niebie wieczne mieszkanie
(Prefacja o zmar³ych).
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alumn V roku MWSD,

we wrze�niu br. odbywa³ praktykê
duszpastersk¹ w naszej parafii

ChoæbChoæbChoæbChoæbChoæby i umar³,y i umar³,y i umar³,y i umar³,y i umar³,
¿yæ bêdzie¿yæ bêdzie¿yæ bêdzie¿yæ bêdzie¿yæ bêdzie
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PPPPPanianianianianie Pe Pe Pe Pe Po�lo�lo�lo�lo�leeeee, na pocz¹tku proszê, na pocz¹tku proszê, na pocz¹tku proszê, na pocz¹tku proszê, na pocz¹tku proszê
przyj¹æ gratulacje�przyj¹æ gratulacje�przyj¹æ gratulacje�przyj¹æ gratulacje�przyj¹æ gratulacje�
- Bardzo dziêkujê tym wszystkim,

którzy potrafili mnie odnale�æ na dzie-
wi¹tym miejscu listy PiS-u. Uda³o siê
i to zawdziêczam w³a�nie tym osobom.
NNNNNaszym pa-aszym pa-aszym pa-aszym pa-aszym pa-

rafianrafianrafianrafianrafianooooom znanm znanm znanm znanm znanyyyyy
jjjjjest Pest Pest Pest Pest Pan m. in.an m. in.an m. in.an m. in.an m. in.
z tz tz tz tz tegoegoegoegoego, ¿e od, ¿e od, ¿e od, ¿e od, ¿e od
d³u¿szego ju¿d³u¿szego ju¿d³u¿szego ju¿d³u¿szego ju¿d³u¿szego ju¿
czasu przewod-czasu przewod-czasu przewod-czasu przewod-czasu przewod-
nininininiczy naszeczy naszeczy naszeczy naszeczy naszej Ra-j Ra-j Ra-j Ra-j Ra-
dzidzidzidzidzie Pe Pe Pe Pe Parafialnarafialnarafialnarafialnarafialneeeeejjjjj.....
Czy nadal zamiCzy nadal zamiCzy nadal zamiCzy nadal zamiCzy nadal zamie-e-e-e-e-
rrrrrza Pza Pza Pza Pza Pan uan uan uan uan uczest-czest-czest-czest-czest-
nininininiczyæ w jczyæ w jczyæ w jczyæ w jczyæ w jeeeeejjjjj
pracachpracachpracachpracachpracach?????
- Je�li to nie

bêdzie kolidowa³o
z mandatem pos³a,
to na pewno tak...
Moja przygoda z Rad¹ Parafialn¹ trwa bo-
wiem ju¿ bardzo d³ugo. Zaczê³a siê jeszcze
za kadencji poprzedniego proboszcza, ks.
Tadeusza Rusnaka. Z obecnym Ksiêdzem
Proboszczem mamy jeszcze du¿o do zro-
bienia. My�lê, ¿e tak jak i poprzednie plany,
i te uda nam siê wspólnie zrealizowaæ.
JJJJJaki wiaki wiaki wiaki wiaki widzi Pdzi Pdzi Pdzi Pdzi Pan zwi¹zek miê-an zwi¹zek miê-an zwi¹zek miê-an zwi¹zek miê-an zwi¹zek miê-

dzy wyznadzy wyznadzy wyznadzy wyznadzy wyznawwwwwan¹ wiar¹, osoan¹ wiar¹, osoan¹ wiar¹, osoan¹ wiar¹, osoan¹ wiar¹, osobist¹bist¹bist¹bist¹bist¹
popopopopobo¿nbo¿nbo¿nbo¿nbo¿no�ci¹, a s³u¿b¹ po�ci¹, a s³u¿b¹ po�ci¹, a s³u¿b¹ po�ci¹, a s³u¿b¹ po�ci¹, a s³u¿b¹ pububububublililililiczn¹?czn¹?czn¹?czn¹?czn¹?
- Jan Pawe³ II mówi³, ¿e katolik, który

s³u¿y i uczestniczy w ¿yciu Ko�cio³a, nie
powinien od¿egnywaæ siê od s³u¿by
publicznej, przy czym s³u¿bê publiczn¹
winien pe³niæ zgodnie z warto�ciami, które
okre�laj¹ przykazania Bo¿e i Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego. Bêdê stara³ siê
w taki w³a�nie sposób, jako chrze�cija-
nin, realizowaæ sw¹ s³u¿bê w polityce.
PPPPPanianianianianie Pe Pe Pe Pe Po�lo�lo�lo�lo�leeeee, j, j, j, j, jakiakiakiakiakie nadzie nadzie nadzie nadzie nadzieeeeejjjjje wi¹-e wi¹-e wi¹-e wi¹-e wi¹-

¿e P¿e P¿e P¿e P¿e Pananananan z n z n z n z n z nooooowymi mwymi mwymi mwymi mwymi mo¿liwo¿liwo¿liwo¿liwo¿liwo�ciamio�ciamio�ciamio�ciamio�ciami
dzia³ania, które odzia³ania, które odzia³ania, które odzia³ania, które odzia³ania, które otwitwitwitwitwieraj¹ siêeraj¹ siêeraj¹ siêeraj¹ siêeraj¹ siê
wraz z rozpoczêciwraz z rozpoczêciwraz z rozpoczêciwraz z rozpoczêciwraz z rozpoczêciem pracem pracem pracem pracem pracy pary pary pary pary par-----
lamlamlamlamlamenenenenentartartartartarnnnnneeeeej?j?j?j?j?

- Przede wszystkim swoj¹ prac¹
w Parlamencie chcê s³u¿yæ mieszkañ-
com Dolnego �l¹ska, ale i mieszkañ-
com Polski. Zamierzam oprzeæ siê na
dzia³aniach mojego biura poselskiego,
na rozmowach z wyborcami. Uwa¿am,

¿e prawo po-
winno byæ bu-
dowane w po-
r o zum ien iu
z tymi, których
bêdzie ono pó�-
niej dotyczy³o,
którzy w przy-
sz³o�ci zobligo-
wani bêd¹ do
jego wype³nia-
nia. Prawo po-
winno u³atwiaæ
nam ¿ycie, a nie
utrudniaæ, dla-
tego powinno

byæ konsultowane z tymi, którzy maj¹
go przestrzegaæ.
Czego mCzego mCzego mCzego mCzego myyyyy, wroc³a, wroc³a, wroc³a, wroc³a, wroc³awianiwianiwianiwianiwianieeeee, m, m, m, m, mo¿e-o¿e-o¿e-o¿e-o¿e-

mmmmmy oczekiwy oczekiwy oczekiwy oczekiwy oczekiwaæ od naszyaæ od naszyaæ od naszyaæ od naszyaæ od naszych prch prch prch prch przed-zed-zed-zed-zed-
stastastastastawiwiwiwiwicicicicicieli w Peli w Peli w Peli w Peli w Parararararlamlamlamlamlamenenenenencicicicicie?e?e?e?e?
- My�lê, ¿e stworzymy w Parlamen-

cie silny zespó³ reprezentuj¹cy Dolny �l¹sk,
zabiegaj¹cy o pewne dzia³ania na rzecz
naszego regionu. Gdy siêgniemy my�l¹
wstecz, gdy przygl¹dniemy siê pracy
dotychczasowych rz¹dów, stwierdzimy, ¿e
niewiele pomocy rz¹dowej trafia³o na Dolny
�l¹sk. S¹dzê, ¿e obecna grupa parlamen-
tarna zadba o to, by ten stan rzeczy siê
poprawi³.
A czy ma PA czy ma PA czy ma PA czy ma PA czy ma Pan poan poan poan poan pommmmmys³, jys³, jys³, jys³, jys³, jakakakakak

wwwwwalalalalalczyæ ze zjczyæ ze zjczyæ ze zjczyæ ze zjczyæ ze zjaaaaawiskiwiskiwiskiwiskiwiskiem bezroem bezroem bezroem bezroem bezrobocia?bocia?bocia?bocia?bocia?
- Nie jest to do koñca mój pomys³,

ale mojego ugrupowania. Naszym celem
jest, by m³odzi ludzie, dobrze wykszta³-
ceni, którzy tworz¹ olbrzymi potencja³,
nie wyje¿d¿ali za granicê.
Prawo i Sprawiedliwo�æ ma pomys³

jak walczyæ z bezrobociem. Pierwszy

Jest du¿o do zrobieniaJest du¿o do zrobieniaJest du¿o do zrobieniaJest du¿o do zrobieniaJest du¿o do zrobienia
Z panem Wies³awem Kilianem - Przewodnicz¹cym Rady Parafialnej
i nowo wybranym pos³em na Sejm RP, rozmawia Bart³omiej Kazubski

z nich zwi¹zany jest z budownictwem.
Wed³ug analiz przeprowadzonych przez
ekspertów wynika, ¿e brakuje nam ok.
4 milionów mieszkañ. Zainteresowanie
siê t¹ kwesti¹ spowoduje przyrost miejsc
pracy, nie tylko w budownictwie, ale
i w obszarach wokó³ niego. Przyk³a-
dem mo¿e byæ Hiszpania czy Irlandia.
S¹dzê, ¿e mo¿emy powieliæ to w na-
szym programie.
Inn¹ przestrzeni¹ do dzia³ania jest dzia³

us³ug. W Polsce jest oko³o 3 milionów firm.
Gdyby w ka¿dej z nich znalaz³o siê, choæ
jedno miejsce pracy, znacznie ograniczy-
³oby to zjawisko bezrobocia. Planujemy
u³atwiæ pracodawcom tworzenie nowych
miejsc pracy. Chcemy to zrobiæ poprzez
zastosowanie ró¿nego rodzaju ulg oraz
zmniejszenie w okresie pierwszych dwóch
lat wysoko�ci opodatkowania.
Dziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmDziêkujê za rozmooooowê i ¿ywê i ¿ywê i ¿ywê i ¿ywê i ¿yczê re-czê re-czê re-czê re-czê re-

alizacji palizacji palizacji palizacji palizacji planówlanówlanówlanówlanów.....

Modlitwa IXModlitwa IXModlitwa IXModlitwa IXModlitwa IX
Zbawco duszy mej,
Co za mnie krew sw¹ przela³e�,
Wybacz, ¿e �miem jeszcze o co� prosiæ,
Ale nie mogê my�leæ,
Nie mogê zamkn¹æ oczu,
Nie mam chêci czciæ �wiata tego,
Co stworzy³e� go, Bo¿e,
Przepu�æ mi...
Zbawco duszy mej,
Co krew za ¿ycie przela³e�,
Si³ê ze�lij i ³askê,
Bym ze z³em móg³ walczyæ,
W ³asce u�wiêcony,
Dopomó¿ dalej szerzyæ dzie³o Twe,
Pomó¿ odrzuciæ têsknotê i ból,
O nic wiêcej nie �miem b³agaæ,
Tylko o si³ê, by dalej Bo¿ym szlakiem i�æ,
By krokami Twymi pod¹¿aæ,
Wszechwieczny Ojcze...

Adam FlammaAdam FlammaAdam FlammaAdam FlammaAdam Flamma
lililililicealistacealistacealistacealistacealista
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11 wrze�nia br. na �wiêtym Wzgó-
rzu na Osobowicach odby³o siê spotka-
nie przedstawicieli Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa z parafii wroc³awskich. Wziê³a
w nim udzia³ tak¿e s. Krystyna Kusak
ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi
Chrystusa w Boles³awcu.

SpotkSpotkSpotkSpotkSpotkanieanieanieanieanie
na �wiêtym Wzgórzuna �wiêtym Wzgórzuna �wiêtym Wzgórzuna �wiêtym Wzgórzuna �wiêtym Wzgórzu

Mszê �w. odprawi³ i homiliê wyg³osi³
ks. pra³at Wojciech Tokarz. Oprawê mu-
zyczn¹ u�wietni³ swym �piewem solista
Operetki Wroc³awskiej Mieczys³aw Owcza-
rek. Po Eucharystii wokó³ Wzgórza prze-
sz³a procesja z Naj�wiêtszym Sakramen-
tem, zakoñczona uroczystym Te Deum.

S. Krystyna Kusak przywioz³a
z Boles³awca relikwie �w. Marii de Mat-
tias. Do ich uca³owania ustawi³a siê ol-
brzymia kolejka chêtnych do oddania
w ten sposób czci Za³o¿ycielce Zgroma-
dzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystu-
sa. Nastêpnie rozpoczê³a siê agapa, pod-
czas której mo¿na by³o skosztowaæ wspa-
nia³ych potraw i w³asnego wypieku ciast.
Po po³udniu w�ród drzew i szumi¹-

cych li�ci odby³a siê Droga Krzy¿owa,
prowadzona przez stowarzyszonych. Cz³on-
kinie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
z naszej parafii sz³y z przygotowanym
specjalnie na tê uroczysto�æ proporcem,
przedstawiaj¹cym z jednej strony wize-
runek �w. Marii de Mattias (na zdjêciu),
a z drugiej napis �Parafia Naj�wiêtszego
Imienia Jezus we Wroc³awiu�.
Pogoda tego dnia by³a przepiêkna, wprost

wymarzona dla uroczysto�ci przebiegaj¹cej
na wolnym powietrzu. Dlatego te¿ rado�æ
i wdziêczno�æ Bogu za dar pogody i za
wspania³e prze¿ycia duchowe malowa³y siê
wprost na twarzach jej uczestników.

JJJJJAN INAAN INAAN INAAN INAAN INA  J J J J J A S I KA S I KA S I KA S I KA S I K ,  ,  ,  ,  ,  animatorka
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

Przed BazylikPrzed BazylikPrzed BazylikPrzed BazylikPrzed Bazylik¹¹¹¹¹
TTTTTrzebnickrzebnickrzebnickrzebnickrzebnick¹¹¹¹¹
Rocznice 75-lecia Metropolii Wroc³aw-

skiej, 60-lecia polskiej administracji na tych
ziemiach i 40-lecia wymiany listów miêdzy
episkopatami Polski i Niemiec by³y moty-
wami przewodnimi tegorocznych uroczysto�ci
odpustowych w sanktuarium �w. Jadwigi
�l¹skiej w Trzebnicy, które odbywa³y siê
w dniach od 14 do 16 pa�dziernika.
14. pa�dziernika do Grobu Patronki

Dolnego �l¹ska pielgrzymowali pieszo
alumni MWSD, a nastêpnego dnia
w intencji beatyfikacji Jana Paw³a II wy-
ruszy³a o �wicie spod katedry Piesza
Pielgrzymka Wroc³awska.
Po przybyciu do Trzebnicy prawie

dziewiêciotysiêczna rzesza ludzi zgroma-
dzi³a siê przy o³tarzu polowym - nieopo-
dal bazyliki - na Mszy �w. odprawionej

OOOOO beatyfik beatyfik beatyfik beatyfik beatyfikacjê Jana Paw³a IIacjê Jana Paw³a IIacjê Jana Paw³a IIacjê Jana Paw³a IIacjê Jana Paw³a II
przez bpa Edwarda Janika z udzia³em
kilkudziesiêciu kap³anów, przyby³ych wspól-
nie z p¹tnikami. Na zakoñczenie uroczy-
sto�ci Celebrans udzieli³ zebranym b³ogo-
s³awieñstwa relikwiami �w. Jadwigi.
Odpust w Trzebnicy zakoñczy³ siê

w Dniu Papieskim Msz¹ �w. celebrowa-
n¹ przez arcybiskupa Mariana Go³êbiew-
skiego przed bazylik¹ trzebnick¹. Homiliê
podczas Eucharystii wyg³osi³ ordynariusz
�widnicki ks. bp Ignacy Dec, wspomi-
naj¹c w niej osobê Ojca �wiêtego Jana
Paw³a II, w intencji którego pielgrzymi
modlili siê w Trzebnicy przez 26 lat.

Na wroc³awskim RynkuNa wroc³awskim RynkuNa wroc³awskim RynkuNa wroc³awskim RynkuNa wroc³awskim Rynku
Setki wroc³awian postanowi³y uczciæ

V Dzieñ Papieski na wroc³awskim Ryn-
ku, na który - mimo przejmuj¹cego ch³odu
� przyszli wieczorem, aby pos³uchaæ kon-

certu dedykowanego Papie¿owi i wspólnie
pomodliæ siê o jego szybk¹ beatyfikacjê.
Zaproszenie do udzia³u w koncercie przy-
jêli arty�ci zespo³u New Life M, 40 Sy-
nów i 30 Wnuków Je¿d¿¹cych na 70 O�lê-
tach, Wroc³awska Orkiestra Kameralna, soli�ci,
a tak¿e chór, stworzony na potrzeby nie-
dzielnego koncertu z cz³onków ró¿nych
akademickich chórów Wroc³awia. Na po-
stawionym tu¿ obok sceny-rusztowania
telebimie widzowie �ledzili prezentacjê
multimedialn¹, m.in. pierwsz¹ historyczn¹
pielgrzymkê do ojczyzny oraz Mszê odpra-
wian¹ przez Papie¿a w 1997 roku podczas
Kongresu Eucharystycznego. O godz. 21.37,
czyli w godzinie odej�cia Jana Paw³a II,
ca³y Rynek zanurzy³ siê w ciemno�ci, roz-
�wietlony jedynie p³omieniami �wiec. Ciszê
przerwa³y dzwony wielu ko�cio³ów, a po-
tem wspólny �piew �Barki�.
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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

Trójkondygnacyjny kamienny
o³tarz pokryty stiukiem (imita-
cja marmuru) ukoñczony zosta³
w 1731 r. Nad nim znajduj¹ siê
trzy obrazy sztalugowe, a po
bokach dwie kolumny joñskie. Po-
miêdzy nimi na niewielkiej po-
wierzchni pn¹ siê ubogo li�cie
akantu.
G³ówny obraz przedstawia mo-

dl¹cego siê nad zw³okami ¿ony
Eleonory de Castro (córka cesa-
rzowej Izabeli) �w. Franciszka Bor-
giasza (1510-71), który by³ wi-
cekrólem Katalonii. Na pierwszym
jednak planie widniej¹ atrybuty
w³adzy �wieckiej - korona ksi¹-
¿êca trzymana przez putta, oraz kapelusz
kardynalski, o który stara³ siê dla niego
sam król Karol V, a którego nie móg³
i nie chcia³ przyj¹æ ze wzglêdu na surowe
konstytucje jezuickie.
Poni¿ej widzimy �w. Alojzego Gonzagê,

pogr¹¿onego w modlitwie. Obrazuje on wzór
czysto�ci, wewnêtrznej harmonii i braku
przywi¹zania do dóbr doczesnych. W wie-
ku 9 lat z³o¿y³ �luby czysto�ci; zmar³ maj¹c
23 lata jako nowicjusz Towarzystwa Jezu-
sowego, nios¹c mi³osierdzie ofiarom d¿umy
szalej¹cej w owym czasie w Rzymie.

Najwy¿ej nad o³-
tarzem widoczny jest
owalny obraz oto-
czony z³oconymi li-
�æmi palmy, bê-
d¹cymi symbolem
mêczeñstwa.
Przedstawia on
�w. Mikê, jezu-
itê, misjonarza,
który wraz ze

wspó³braæmi zakonnymi zosta³ umêczony
i zabity. Na szczycie obrazu zobaczymy
dwie g³ówki anio³ków; za� po obu jego
stronach z³ocone dwa putta.
Pod kolumnami o³tarza umieszczone s¹

rze�by �w. Alojzego Gonzagi po lewej stronie
i �w. Stanis³awa Kostki po prawej.

KKKKKaaaaappppplilililili ccccca �wa �wa �wa �wa �w. F. F. F. F. Frrrrranananananccccc iszkiszkiszkiszkiszka Boa Boa Boa Boa Borrrrrgigigigigi aszaaszaaszaaszaasza

W 1567 r. �w. Stanis³aw Kostka wbrew
woli rodziców pieszo uciek³ z Wiednia. Dotar³
do Dyllingii w Bawarii (650 km) i zg³osi³
siê do �w. Piotra Kanizjusza. Ten wys³a³
go do Rzymu, gdzie �w. Borgiasz przyj¹³
go 28 X 1567 r. do nowicjatu. Maj¹c 18
lat, z³o¿y³ �luby zakonne. Zmar³ nied³ugo
na malariê 14 VIII 1568 w Rzymie. Kult
�wiêtego zrodzi³ siê natychmiast, kiedy po
2 latach otwarto grób i znaleziono jego
cia³o nietkniête rozk³adem.
Na �cianie zachodniej widzimy du¿y

i przejrzysty obraz, ukazuj¹cy �w. Franciszka
Borgiasza jeszcze jako ksiêcia w dworskim
stroju, ze szpad¹ i orderem Z³otego Runa
na szyi, który stoi nad zw³okami Izabeli
Kastylijskiej, ¿ony Karola V. W tej scenie
jako zaufany króla Hiszpanii ma zidenty-
fikowaæ cia³o zmar³ej przed jej pochówkiem
w Grenadzie. Z tym wi¹¿e siê wielka zmiana
w jego ¿yciu. Otó¿ królowa umar³a we Flan-
drii, która wtedy nale¿a³a do Korony
Hiszpañskiej. Stamt¹d ponad 3 miesi¹ce
transportowano jej cia³o do Grenady, a po
takim czasie w upalnym klimacie cia³o ulega³o
niszczeniu. Kiedy zatem zobaczy³ je Fran-
ciszek, przerazi³ go ten widok. Zaw³adnê³a
nim my�l o marno�ci cia³a i ziemskiego
¿ycia wobec wieczno�ci i wielko�ci Boga.
Postanowi³ wtedy zmieniæ swoje ¿ycie. Uwagê
innych zaczê³a przyci¹gaæ jego dobroæ

i wielkoduszno�æ. Zaprzesta³ za-
bijania wroga i udzia³u w woj-
nach. Obj¹l opiek¹ ubogich i nie-
uczonych. Po �mierci ¿ony za�
przywdzia³ habit wstêpuj¹c do So-
cietas Jesu, czyli Towarzystwa Je-
zusowego, które w jego czasach
by³o bardzo m³odym zakonem,
ma³¹ gromad¹ ¿ebraków, oczer-
nianych przez starsze i ju¿ obro-
s³e w tradycjê zakony.
Na �cianie pó³nocnej kaplicy

widnieje wielka kamienna rze�ba
�w. Franciszka Borgiasza, a nie
- jak mówi wiele �róde³ - �w.
A. Gonzagi, czego dowodem jest
wizerunek dosyæ potê¿nej star-

szej postaci, na co wskazuje wysokie czo-
³o, a korona trzymana przez jedno z trzech
putt odpowiada godno�ci wicekróla, pod-
czas gdy �w. Alojzy, niespe³na 23-letni, by³
du¿o drobniejszej budowy cia³a, a w iko-
nografii przedstawiany jest w habicie i kom¿y
bez ozdób, za� jego atrybutami s¹ krzy¿,
mitra (infu³a) ksi¹¿êca i trupia czaszka.
Glif okienny ozdobiony obrazami

z ¿ycia �wiêtego - na górze �Ekstaza
�w. Franciszka�, po lewej widzimy go
jako ¿ebraka, a po prawej stronie okna
spotyka siê on z chorymi i udziela
Komunii
�wiêtej.

Na sklepieniu
przedstawione zosta³o uroczyste przyjê-
cie �w. Borgiasza do zakonu przez �w.
Ignacego. Malowid³o opatrzone jest zna-
cz¹c¹ inskrypcj¹: Szczê�liwy cz³oSzczê�liwy cz³oSzczê�liwy cz³oSzczê�liwy cz³oSzczê�liwy cz³owiwiwiwiwiek,ek,ek,ek,ek,
którego nadziktórego nadziktórego nadziktórego nadziktórego nadzieeeeej¹ jj¹ jj¹ jj¹ jj¹ jest Imiê Pest Imiê Pest Imiê Pest Imiê Pest Imiê Pana.ana.ana.ana.ana.

KKKKK R Y S T I A NR Y S T I A NR Y S T I A NR Y S T I A NR Y S T I A N  G G G G G £ O � N I C K I£ O � N I C K I£ O � N I C K I£ O � N I C K I£ O � N I C K I



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim66666

Tramwaje na ulicy Szewskiej kurso-
wa³y ju¿ w okresie przedwojennym. Uli-
ca Szewska stanowi³a parê z ulic¹ Ku�-
nicz¹ - w kierunku pó³nocnym tram-
waje jecha³y przez Szewsk¹, wraca³y na-
tomiast Ku�nicz¹. Pocz¹tkowo do ulicy
Szewskiej doje¿d¿a³o siê przez �widnick¹
i Rynek. Dopiero po wojnie po³¹czono
Szewsk¹ z Teatraln¹ wzd³u¿ ulicy Widok.
Wycofano równie¿ ruch tramwajowy
z Ku�niczej, przek³adaj¹c linie jad¹ce
w kierunku po³udniowym na ulicê Kie³-
ba�nicz¹ i pl. Solny. Po wybudowaniu Trasy
W-Z, definitywnie usuniêto ze �cis³ego
centrum wszystkie linie tramwajowe
w relacjach z pó³nocy na po³udnie, ze
wschodu na zachód oraz z zachodu na
wschód. Dzia³ania te by³y zgodne z
panuj¹c¹ wówczas mod¹ na ograniczanie
roli tramwaju jako przestarza³ego �rodka

lokomocji. Pozostawiono jedynie tramwaje
na ulicy Szewskiej, jad¹ce z po³udnia na
pó³noc. Na tym etapie, ponad 20 lat temu
zatrzyma³ siê rozwój systemu miejskiej
komunikacji szynowej we Wroc³awiu. Poza
drobnymi modernizacjami nie wydarzy³o
siê nic nadzwyczajnego. (...)
Pozostawienie tramwaju na ulicy Szew-

skiej ma zasadnicze znaczenie dla funk-
cjonowania �cis³ego centrum Wroc³awia.
Jego eliminacja mo¿e mieæ szereg nega-
tywnych konsekwencji dla mieszkañców
miasta. Wyd³u¿enie dróg doj�cia do przy-
stanków zawsze wywo³uje zmniejszenie
zainteresowania mieszkañców obiektami
po³o¿onymi w centrum. Nie wolno nam
zapominaæ o osobach starszych i niepe³-
nosprawnych, do grona których z pew-
no�ci¹ kiedy� do³¹czymy. W przypadku
wielu z nich przesuniêcie tras tramwajo-

wych z ulicy Szewskiej na
pl. Dominikañski mo¿e
oznaczaæ brak mo¿liwo�ci do-
tarcia do Rynku. Z ca³¹
pewno�ci¹ stwierdziæ nale¿y,
¿e spo³eczeñstwo �bez ba-
rier�, jakim chcemy zostaæ,
nie mo¿e popieraæ rozwi¹-
zañ, które tworz¹ nowe ba-
riery i ograniczenia.
Jest równie¿ wiele ar-

gumentów technicznych
i ekonomicznych przeciw-
ko likwidacji trasy tram-
wajowej na ulicy Szewskiej.
Najwa¿niejszy z nich to ko-
nieczno�æ budowy dodat-
kowego odcinka torów na
ulicy Grodzkiej pomiêdzy
mostami Pomorskim i Uni-
wersyteckim dla kierun-
ku do mostu Uniwersy-
teckiego oraz w³¹czenie
ulicy Widok w ulicê Ka-

Dlaczego wDlaczego wDlaczego wDlaczego wDlaczego warto zachoarto zachoarto zachoarto zachoarto zachowwwwwaæaæaæaæaæ
tramwtramwtramwtramwtramwaj na ulicy Szewskiej?aj na ulicy Szewskiej?aj na ulicy Szewskiej?aj na ulicy Szewskiej?aj na ulicy Szewskiej?

zimierza Wielkiego. Zaniechanie tych
inwestycji to powa¿ne upo�ledzenie ela-
styczno�ci ca³ej sieci komunikacji tram-
wajowej. Jakakolwiek awaria b¹d� remont
odcinka pomiêdzy ulic¹ Teatraln¹
a mostem Piaskowym skutkowaæ bêdzie
wstrzymaniem komunikacji tramwajowej
w kierunku z po³udnia na pó³noc, a w kon-
sekwencji pozbawieniem obs³ugi rejonów
ulic Chrobrego - Trzebnickiej i Jedno�ci
Narodowej jednocze�nie.
Za³o¿enia projektu linii 7 (powsta³

w 1997 roku) � podstawowym celem jest
kompleksowa modernizacja linii tramwa-
jowej 7 w celu stworzenia nowego wize-
runku komunikacji tramwajowej. Nowo-
czesne, przystosowane do przewozu osób
niepe³nosprawnych pojazdy mia³y zast¹piæ
przestarza³e konstrukcyjnie wagony. Dziêki
prowadzeniu tramwaju ulic¹ Szewsk¹
w obu kierunkach poprawiona by³aby do-
stêpno�æ �cis³ego centrum miasta. Po³¹czenie
nowej technologii budowy torowiska i wa-
gonów tramwajowych by³oby gwarancj¹
cichobie¿no�ci. Natomiast bliski kontakt no-
woczesnych tramwajów z pieszymi dziêki
utworzeniu pierwszego we Wroc³awiu ci¹gu
pieszo - tramwajowego jest bardzo sku-
tecznym elementem promocji tego ekolo-
gicznego �rodka lokomocji (�).
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Fragmenty tekstu, zamieszczonego na stronie
internetowej www.zdik.wroc.pl

Inwestycja na ulicy Szewskiej jest wspó³-
finansowana w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Celem przebudowy jest nie tylko poprawa stanu
nawierzchni, ale przede wszystkim dostosowa-
nie torowiska tramwajowego do przenoszenia
niskopod³ogowych wagonów tramwajowych. Ze
wzglêdu na parametry techniczne ulicy Szew-
skiej konieczna by³a eliminacja ruchu ko³owego
na rzecz ruchu pieszego i tramwajowego.

Koszt inwestycji wynosi prawie 49 milio-
nów z³., 75% kosztów pokryje jednak UE.

�ród³o informacji: ZDiK w ZDiK w ZDiK w ZDiK w ZDiK we We We We We Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³awiwiwiwiwiu.u.u.u.u.

Znale�li�my w InternecieZnale�li�my w InternecieZnale�li�my w InternecieZnale�li�my w InternecieZnale�li�my w Internecie

Wizualizacja ul. Szewskiej
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Kultura jest wyrazem cz³owieka. Jest
potwierdzeniem cz³owieczeñstwa. On j¹
tworzy i przez ni¹ tworzy siebie. Kultura
jest wyrazem  komunikacji, powstaje na
s³u¿bie wspólnego dobra (Jan Pawe³ II).
Dialog miêdzy Ko�cio³em a sztuk¹

i �rodkami spo³ecznego przekazu wska-
zuje na wspólny cel, którym jest ukaza-
nie prawdy o cz³owieku. Wspó³czesna sztuka
zasz³a bardzo daleko w realistycznym, bez
zbêdnego zawoalowania, ujêciu ludzkiej rze-

czywisto�ci. Oddaje ona Ko�cio³owi, przez
sw¹ konkretyzacjê i otwarcie na prawdê
swego rodzaju przys³ugê. Jednak jest
w obecnej sztuce co�, co niepokoi. Litera-
tura, film, teatr, malarstwo przyjmuj¹ rolê
krytyki, protestu i opozycji wobec wspó³-
czesnego �wiata w takim stopniu, i¿ piêkno
i tradycja wydaj¹ siê byæ kategori¹ wy-
pieran¹ ze sztuki na rzecz ukazywania cz³o-
wieka w negatywnym obrazie, w jego
sprzeczno�ciach i zab³¹kaniu bez wyj�cia,
w braku jakiegokolwiek sensu. Tak zwa-
ny zdrowy �wiat staje siê przedmiotem
po�miewiska i cynizmu. Ukazywanie ne-
gatywnej rzeczywisto�ci ma sens tylko
wówczas, je¿eli zostaje ujête w g³êbszym
kontek�cie, a mianowicie, jak czytamy
w Dekrecie o �rodkach spo³ecznego prze-
kazywania my�li Soboru Watykañskiego
II, tak, aby ukazaæ i uwypukliæ wspa-
nia³o�æ prawdy i dobra. Powstawa³y ju¿
bowiem obawy, aby przedstawienie z³a nie
sta³o siê celem samym w sobie i aby prawda
o cz³owieku nie sta³a siê prawd¹ jedno-
stronn¹. Je¿eli tak siê dzieje, wówczas z³o,
paradoksalnie, �wiêci swój tryumf.
Wszyscy jeste�my �wiadkami jak

wszelkie kategorie sztuki przepe³nione s¹
ju¿ nie tylko negatywn¹ wizj¹ �wiata,
ale zmierzaj¹ wrêcz do uwypuklenia
najdrastyczniejszych form okrucieñstwa
i przemocy. W zwi¹zku z tym mo¿emy
zadaæ pytanie: czy nie prowadzi to do
zasmakowania w z³u, do rado�ci z nisz-
czenia i upadku, czy nie prowadzi do

cynizmu i zniewa¿ania cz³owieka? Na co
zatem patrzeæ, a co przeczytaæ? Oczy-
wi�cie, to pytanie nie do nas...
Nie da siê zaprzeczyæ, i¿ szczególnie

wspó³czesna historia w wielu momentach
by³a, jest i z pewno�ci¹ bêdzie nazna-
czona tym, co zwyk³o siê okre�laæ �pie-
k³em na ziemi�. Trzeba jednak podkre-
�liæ, ¿e obok z³a zawsze rodzi siê dobro.
Z³o jest zawsze dramatem cz³owieka

i tak winno byæ przedstawiane. Jest dra-

matem zarówno ofiary, jak i kata. Ca³a
Ewangelia zasadza siê na tym dramacie.
Idzie ona jednak dalej, ukazuj¹c w Zba-
wicielu wszelkie rozwi¹zanie, wybawienie
od tego nieporz¹dku, jakim jest z³o. Tego
w³a�nie brakuje we wspó³czesnej kultu-
rze � nadziei. Jest ona jednym z przy-
k³adów na to, ¿e bez pe³nej wizji cz³o-
wieka górê bierze zw¹tpienie i destruk-
cyjna wizja �wiata. Choæ szczególnie chrze-
�cijañstwo wyznaje dobroæ Stwórcy i g³osi
dobro stworzeñ, nie po-
trafimy powiedzieæ bra-
tu, córce, czy przecho-
dniowi � �le czynisz.
Cz³owiek cierpi z wy-
paczenia dobra. Cierpi
w szczególno�ci wówczas,
kiedy to dobro, w nor-
malnym porz¹dku rzeczy,
winno byæ jego udzia-
³em, a nie jest.
Ko�ció³ potrzebuje

sztuki jako specyficznej
formy wyrazu na wielu
p³aszczyznach, poprzez s³o-
wo, muzykê, obraz. Wszak
sztuka równie¿ potrzebuje
prawdy o cz³owieku, jaka
p³ynie z Ewangelii. Ist-
nieje konieczno�æ, by sztu-
kê, kulturê nas¹czy³a na-
dzieja oczyszczaj¹ca wizjê
rzeczywisto�ci z przyt³a-
czaj¹cego j¹ negatywizmu.

W imiê czego oddajemy pole ateistycz-
nym ideologiom, które ujmuj¹ cz³owieka
fragmentarycznie? W imiê czego oddaje-
my to, czym ¿yli�my przez tysi¹c lat i co
stworzy³o podstawy naszej to¿samo�ci? Tak
ma³o jest przecie¿ obiektywnych mediów
promuj¹cych chrze�cijañsk¹ wizjê cz³owieka
i zdrowej sztuki, która przypomni o kulturze!
Globalizacja przekazu informacji spowodo-
wana gigantycznym postêpem technicz-
nym sprawia, i¿ nie istniej¹ ju¿ prawie granice

zdolne ten przekaz powstrzymaæ. Nie lek-
cewa¿my zatem potêgi sztuki i mediów
tak w pozytywnym, jak i negatywnym
znaczeniu. Losy naszej cywilizacji w du¿ej
mierze zale¿¹ od tego, jak¹ bêdziemy mieli
kulturê, jakie warto�ci bêdzie przekazy-
waæ nam i przysz³ym pokoleniom. Praw-
dziwa kultura jest humanizacj¹, a cz³owiek
wybieraj¹c j¹ prowadzi grê, w której idzie
o jego losy.
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JakJakJakJakJak¹ bêdziemy mieli kulturê?¹ bêdziemy mieli kulturê?¹ bêdziemy mieli kulturê?¹ bêdziemy mieli kulturê?¹ bêdziemy mieli kulturê?
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Zabiegani wspó³cze�niZabiegani wspó³cze�niZabiegani wspó³cze�niZabiegani wspó³cze�niZabiegani wspó³cze�ni
rodzicerodzicerodzicerodzicerodzice

czêsto lekcewa¿¹ problem wychowania
dzieci, a przecie¿ jest to podstawa kszta³-
towania osobowo�ci m³odego cz³owieka.
Zaniedbania w tej dziedzinie przynosz¹
zwykle op³akane skutki. Chc¹c osi¹gn¹æ
kiedy� po¿¹dane efekty wychowawcze, bez
wyra�nego zaanga¿owania w sprawy dzieci
nie bêdzie to mo¿liwe. Niew¹tpliwie ¿y-
jemy w takich czasach, ¿e w celu za-
pewnienia godziwego bytu rodzinie czê-
stokroæ konieczno�ci¹ staje siê spêdzanie
wielu godzin poza domem.
Pozostaje zatem do dyspo-
zycji naprawdê niewiele
czasu, który nale¿a³oby zin-
tensyfikowaæ do granic
mo¿liwo�ci i w jak naj-
wiêkszym stopniu po�wiêciæ
go naszym pociechom.

Bo przecie¿...Bo przecie¿...Bo przecie¿...Bo przecie¿...Bo przecie¿...
okres dzieciñstwa nie trwa
wiecznie. Szybko przemijaj¹
kolejne fazy rozwoju dziecka,
z których ka¿da jest inna
i niepowtarzalna. W po-
szczególnych okresach ¿y-
cia dziecko inaczej zacho-
wuje siê, inaczej reaguje na
otoczenie, inaczej my�li.
Jednak¿e ka¿dy z nich
charakteryzuje jedno � po-
trzeba mi³o�ci. Ka¿de dziec-
ko jest jej spragnione. Wielu
rodziców deklaruje mi³o�æ
do dziecka. Jednak¿e nie wystarczy, ¿e
bêd¹ w g³êbi duszy je kochaæ, ono musi
czuæ, ¿e tak jest naprawdê. Rodzice po-
winni umieæ okazywaæ dziecku swoj¹
mi³o�æ. Rodzic szczerze pragn¹cy wycho-
waæ syna czy córkê na szczê�liwego
cz³owieka, umiej¹cego w przysz³o�ci ko-

chaæ swoj¹ rodzinê, ju¿ w okresie jego
dzieciñstwa, kiedy s¹ jeszcze blisko sie-
bie, powinien daæ mu rodzicielsk¹ mi³o�æ.
Mo¿e gdyby kiedy� dbali o to bardziej
nasi rodzice, dzi� w�ród pokolenia m³o-
dych ludzi nie by³oby tylu rozbitych
ma³¿eñstw, opuszczonych i niekochanych
dzieci? Mo¿e gdyby kto� kiedy� nauczy³
dzisiejszych rodziców mi³o�ci, dzi� by³oby
im ³atwiej ¿yæ, a ich dzieciom z nimi?

Czêsto dzieje siê tak,Czêsto dzieje siê tak,Czêsto dzieje siê tak,Czêsto dzieje siê tak,Czêsto dzieje siê tak,
¿e dziecko nie znajduje w otoczeniu naj-
bli¿szych osób zrozumienia i zaintereso-

wania, bo w jego domu nie ma mi³o�ci.
Je�li odczuwa ono brak ciep³a i czu³o�ci,
ca³¹ sw¹ uwagê zaczyna skupiaæ choæby
na grupach rówie�niczych, w których
znajduje akceptacjê i zainteresowanie. Nie
zawsze s¹ one dobrymi przewodnikami
¿ycia, o czym mo¿na siê przekonaæ na

podstawie coraz czê�ciej ukazuj¹cych siê
doniesieñ w prasie, informuj¹cych o tra-
gicznych w skutkach poczynaniach m³odych
ludzi.

WWWWWychoychoychoychoychowwwwwanie bez mi³o�cianie bez mi³o�cianie bez mi³o�cianie bez mi³o�cianie bez mi³o�ci
czêsto jest otwarciem drogi m³odemu cz³o-
wiekowi do deprawacji i demoralizacji,
czego efektem bywaj¹ tak drastyczne czyny,
¿e nie dorównuj¹ im ju¿ nawet �najlep-
sze� scenariusze filmów kryminalnych. Bo
czy kto� o zdrowych zmys³ach móg³by
sobie wyobraziæ równie okrutn¹ zbrod-
niê, jak ta dokonana z zimn¹ krwi¹ przez

czternastoletnie morderczynie
na swojej kole¿ance z klasy,
tylko dlatego, ¿e nie pasowa³a
do nich, bo brzydzi³a siê z³em?
Owa bezprecedensowa zbrod-
nia sprzed kilku lat na wro-
c³awskiej uczennicy jest jaskra-
wym przyk³adem okrutnego
czynu zdemoralizowanych
dziewczyn, który napisa³o
samo ¿ycie.

DzieckDzieckDzieckDzieckDziecko ko ko ko ko kochaneochaneochaneochaneochane
³atwiej zachowuje wierno�æ
warto�ciom przekazywanym
przez dom rodzinny. Im bar-
dziej odczuwa mi³o�æ rodziciel-
sk¹, tym lepiej znosi presjê
�rodowiska. Dlatego pomimo
zmêczenia fizycznego i psy-
chicznego ka¿dego dnia po-
winni�my umieæ znale�æ czas
na okazywanie dziecku mi-
³o�ci poprzez przytulanie go,

zainteresowanie jego sprawami, pomoc
w nauce, chwilê rozmowy, itp. Wszystko
to mimowolnie buduje wiê� emocjonaln¹
miêdzy dzieckiem a rodzicami. Wycho-
wuj¹c w mi³o�ci, wzmacniamy w dziec-
ku pewno�æ siebie, poczucie zadowolenia
i bezpieczeñstwa. Rzadko zdarza siê nam

WWWWWychoychoychoychoychowwwwwanie przez mi³o�æanie przez mi³o�æanie przez mi³o�æanie przez mi³o�æanie przez mi³o�æ
do mi³o�cido mi³o�cido mi³o�cido mi³o�cido mi³o�ci
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u�wiadamiaæ sobie tê do-
brze znan¹ prawdê, ¿e dzieci
s¹ tak naprawdê naszym
najwiêkszym ¿yciowym
kapita³em, bo przecie¿ ile
sobie wypracujemy dzi�,
tyle odbierzemy w przy-
sz³o�ci. Ka¿dego dnia zda-
jemy egzamin z macierzyñ-
stwa i ojcostwa. Od wy-
chowania nie mo¿na wzi¹æ
sobie  czy �wolnego�. Gdy
dopu�cimy siê przerw, po
latach mo¿e siê okazaæ, ¿e
w³a�nie te chwile mia³y za-
sadniczy wp³yw na nasze
dziecko. Jak¿e czêsto zdarza siê, ¿e do-
ros³e ju¿ dzieci nie przychodz¹ do swoich
starzej¹cych siê rodziców ani ze swym
zmartwieniem, ani rado�ci¹. Czy¿ ta
postawa nie jest odbiciem g³odu mi³o�ci
rodzicielskiej z okresu dzieciñstwa?

WWWWWychoychoychoychoychowwwwwanie nie jestanie nie jestanie nie jestanie nie jestanie nie jest
³atwym zadaniem,³atwym zadaniem,³atwym zadaniem,³atwym zadaniem,³atwym zadaniem,

o czym przekonuje siê wci¹¿ wielu ro-
dziców. Bywa, ¿e wk³adaj¹ du¿o wysi³ku
w kszta³towanie osobowo�ci dziecka, a ono
nie spe³nia ich oczekiwañ. Jednak¿e dziecko
powinno czuæ siê kochane nie tylko wtedy,
gdy jest ³adne, nie
sprawia k³opotów
i dobrze siê uczy,
ale tak¿e wtedy,
gdy jego zacho-
wanie pozostawia
wiele do ¿yczenia.
Wtedy potrzebuje
nawet wiêcej
uwagi. Je¿eli od-
czuje ono bowiem
niechêæ rodziców
w sytuacji nie-
spe³nienia pok³adanych w nim nadziei, wów-
czas mo¿e odczuæ, ¿e jest niekochane,
a to z kolei rodzi niepewno�æ, lêk i po-
czucie ni¿szej warto�ci. Nawet w sytu-
acji, kiedy dziecko zawiedzie nasze za-
ufanie, warto zdobyæ siê na spokojn¹
z nim rozmowê, przeprowadzon¹ w at-

mosferze zatroskania i serdeczno�ci. To po-
zwoli rozeznaæ motywy jego dzia³ania.
W karaniu trzeba byæ niezwykle ostro¿-
nym. Nies³uszne wymierzenie kary mo¿e
sprawiæ, ¿e dziecko odsunie siê od rodzi-
ców, poczuje siê niezrozumiane i mo¿e
zamkn¹æ siê nie tylko na rodziców, ale
tak¿e innych ludzi.

Ono musi czuæ siêOno musi czuæ siêOno musi czuæ siêOno musi czuæ siêOno musi czuæ siê
potrzebne i niepowtarzalne. Musi byæ
w centrum rodziny. Aby zaspokoiæ jego
potrzeby, trzeba na dalszy plan (przynaj-
mniej na pewien czas) odsun¹æ sprawy
mniej istotne, choæby w³asn¹ karierê czy

plany osobiste, a swój
czas po�wiêciæ dziec-
ku i rodzinie. Wa¿ne
jest równie¿ stworze-
nie w³a�ciwej atmos-
fery domu rodzinne-
go, bo ma ona ogrom-
ny wp³yw na kszta³-
towanie charakteru
m³odego cz³owieka.
Z domu wynosi siê
najwiêcej. To w³a�nie tu
m³ody cz³owiek mo¿e

nauczyæ siê mi³o�ci, wyrobiæ w sobie od-
porno�æ psychiczn¹ i poznaæ warto�ci, któ-
rymi powinno kierowaæ siê w ¿yciu. Dzie-
ci s¹ wspania³ymi obserwatorami rodzi-
ców. Czêsto bezwiednie kopiuj¹ ich za-
chowanie. Dlatego tak wa¿ny w wy-
chowaniu jest w³asny przyk³ad, auten-

tyczna postawa, unikanie pozorów i ob-
³udy. Tu nie wystarczy sama teoria, tak
naprawdê liczy siê przede wszystkim nasze
zachowanie. To, jacy naprawdê jeste�my.

Jak mo¿emy doskJak mo¿emy doskJak mo¿emy doskJak mo¿emy doskJak mo¿emy doskona-ona-ona-ona-ona-
liæ siê w roli rodzica?liæ siê w roli rodzica?liæ siê w roli rodzica?liæ siê w roli rodzica?liæ siê w roli rodzica?

W ¿yciu czasami prezentujemy po-
stawê pasywn¹, unikamy inicjatywy
i wysi³ku. Nauczmy siê prze¿ywaæ ka¿-
dy dzieñ darowany przez Boga tak, jak-
by to by³ nasz ostatni dzieñ ¿ycia, jakby
ju¿ nic wiêcej nie mia³o siê zdarzyæ, bo
przecie¿ tak naprawdê nie umiemy prze-
widzieæ naszej przysz³o�ci. Nigdy nie wiemy,
ile jeszcze bêdziemy mieæ przed sob¹ wspól-
nych chwil, a wiêc te, które mamy,
wykorzystajmy na mo¿liwie najlepszy
kontakt z dzieckiem. Oka¿my mu, ¿e je
szczerze kochamy, a ono z pewno�ci¹
odwdziêczy siê za to trosk¹, opiek¹ i pe³n¹
mi³o�ci postaw¹ wtedy, kiedy bêdziemy
tego potrzebowaæ. Niech Chrystus bê-
dzie dla nas przewodnikiem w nauce mi³o�ci
do dzieci, który obdarzy³ je sw¹ ogrom-
n¹ mi³o�ci¹, mówi¹c: Pozwólcie dzieciom
przychodziæ do Mnie, nie przeszkadzajcie
im; do takich bowiem nale¿y królestwo
Bo¿e. Zaprawdê powiadam wam: kto nie
przyjmie królestwa Bo¿ego jak dziecko,
ten nie wejdzie do niego. I bior¹c je
w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogos³awi³
je  (Mk 10, 14-16).
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Warto ¿yæ dla Mi³o�ci i ¿yæ
mi³o�ci¹ codzienno�ci. Rozsiewaæ
dobro z ¿yczliwo�ci¹ dla ludzi,
wlewaæ nadziejê optymizmem
ewangelicznym.
S³uchaæ innych - to dawaæ im
czas i uczyæ siê pokory. Otwar-
to�ci¹ serca ca³ujemy ludzk¹ sa-
motno�æ, aby j¹ ogrzaæ tak, by
wyros³y na niej kwiaty zaufania.

bp Jbp Jbp Jbp Jbp Jan Chran Chran Chran Chran Chraaaaapekpekpekpekpek
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Po Mszy �w., odprawionej przez ks.
Leszka w intencji dzieci ze scholi i ich
rodziców, ks. Filipek podziêkowa³ naszym
scholistkom za �s³oneczny� �piew podczas

W dniu 30 sierpnia br. nasza schola
�Maciejki�, pod troskliw¹ opiek¹ pani Ani
Zamiar i kilku mam, by³a z wizyt¹
u ks. Leszka Wo�nego, w jego nowej pa-
rafii p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski na
Klecinie.
W darze za trud i serce w³o¿one

w pracê z zespo³em scholi�ci wrêczyli
Ksiêdzu symboliczny zegar, w którym
minuty zosta³y nakre�lone obliczami na-
szych �piewaj¹cych dzieci.
Pe³nym rado�ci �piewom i rozmowom

nie by³o koñca. Podczas spotkania zawi-
ta³ do nas tak¿e ks. pra³at Franciszek
Filipek, proboszcz parafii. Nie omieszka³
przy tej okazji wyraziæ swojej wdziêcz-
no�ci Ksiêdzu Arcybiskupowi za decy-
zjê przeniesienia ks. Leszka w³a�nie do
parafii na Klecinie. Ksi¹dz Proboszcz
obdarowa³ nasze dzieci obrazkami z mo-
dlitw¹ o beatyfikacjê Jana Paw³a II i wi-
zerunkiem �w. Jadwigi �l¹skiej.

W odwiedzinachW odwiedzinachW odwiedzinachW odwiedzinachW odwiedzinach
u ksiêdza Leszku ksiêdza Leszku ksiêdza Leszku ksiêdza Leszku ksiêdza Leszkaaaaa

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
Rok akRok akRok akRok akRok akademickiademickiademickiademickiademicki
rozpoczêtyrozpoczêtyrozpoczêtyrozpoczêtyrozpoczêty

30 wr30 wr30 wr30 wr30 wrze�nia bze�nia bze�nia bze�nia bze�nia brrrrr.,.,.,.,., w dzieñ inaugu-
racji roku akademickiego 2005/2006 na
Uniwersytecie Wroc³awskim, o godzinie
8:00 w Ko�ciele Uniwersyteckim odpra-
wiona zosta³a uroczysta koncelebrowana
Eucharystia, której przewodniczy³ ks. abp
Marian Go³êbiewski. Wroc³awski Metro-
polita w intencji Mszy �wiêtej poleci³
szacown¹ uczelniê, wyk³adowców oraz
kilkadziesi¹t tysiêcy studentów. W swojej
homilii Rektor Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego ks. prof. dr hab. Józef Pater
przedstawi³ charyzmatyczn¹ sylwetkê �w.
Hieronima ze Strydonu. �wiêty ten,
któremu nadano tytu³ doktora Ko�cio³a,
by³ rzymskim duchownym. Jako mnich

w Betlejem dokona³ przek³adu Biblii na
³acinê. Jako cz³owiek szalenie pracowity,
który swoje ¿ycie i pracê naukow¹ po-
�wiêci³ Ko�cio³owi, dla wielu naukowców
kiedy� uchodzi³ za wzór. Wype³niony do
po³owy Ko�ció³ Uniwersytecki w dzieñ
inauguracji roku akademickiego, �wiadczy
prawdopodobnie o zmianie zapatrywañ. Jak
nigdy, aktualne staj¹ siê s³owa Bu³ata
Okud¿awy: �A przecie¿ mi ¿al, ¿e nad
naszym zwyciêstwem niejednym góruj¹
coko³y, na których nie stoi ju¿ nikt�.

B KB KB KB KB K

Dar Wspólnoty ¯ywegoDar Wspólnoty ¯ywegoDar Wspólnoty ¯ywegoDar Wspólnoty ¯ywegoDar Wspólnoty ¯ywego
Ró¿añcaRó¿añcaRó¿añcaRó¿añcaRó¿añca

W ostatnich dniach cz³onkowie wspól-
noty ̄ ywego Ró¿añca przekazali Ksiê-

dzu Proboszczowi zebran¹ przez siebie sumê
4000 z³otych z przeznaczeniem na dalsze
prace renowacyjne prowadzone w naszej
�wi¹tyni. Nie jest to pierwszy dar, jaki
wspólnota ta przekaza³a w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat na rzecz ko�cio³a para-
fialnego. Do najwa¿niejszych inicjatyw za-
liczyæ tu nale¿y ufundowanie w ubie-
g³ym roku sztandaru z wizerunkiem Matki
Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wroc³awia, oka-
za³ego �wiecznika do prezbiterium i ozdobnej
alby dla Ksiêdza Arcybiskupa, której
u¿ywa podczas sprawowania Mszy �wiê-
tych w naszym ko�ciele. Za wra¿liwo�æ
na potrzeby wspólnoty parafialnej i ofiar-
no�æ sk³adamy wszystkim ofiarodawcom,
cz³onkom ̄ ywego Ró¿añca serdeczne:
Bóg zap³aæ!

Eucharystii, jak równie¿ zaprosi³ do po-
nownego odwiedzenia jego parafii.
Sposobno�æ nadarzy³a siê do�æ szyb-

ko. Swoj¹ obecno�ci¹ scholka zaakcento-
wa³a Mszê �w. dla dzieci z parafii na Kle-
cinie w niedzielê, 11 wrze�nia br. Mu-

zyczna oprawa Eucharystii,
któr¹ sprawowa³ ks. Leszek,
by³a tak piêkna, ¿e w mo-
dlitwê i �piew w³¹czy³y siê
chyba wszystkie dzieci obecne
w ko�ciele.
Na zakoñczenie Gospo-

darz Parafii w serdecznych
s³owach podziêkowa³ zespo-
³owi i pani Ani za �podmuch
Ducha �wiêtego na Mszy
�w.�, wyra¿aj¹c przy tym
swoj¹ rado�æ i g³êbokie za-
dowolenie z wizyty zespo³u
w jego parafii.
Po¿egnaniom nie by³o koñ-

ca. Wdziêczni za przyjaciel-
sk¹ go�cinê rozstawali�my siê

w radosnym poczuciu bycia znów razem z
naszym wspania³ym wieloletnim opiekunem.
Szczê�æ Bo¿e, ksiê¿e Leszku!
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dokoñczenie na str. 12
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- Dlaczego p³aczesz?
- Wczoraj zmar³ mój przyjaciel.
- Przykro mi, ale wiesz, chocia¿ Ci

smutno, nie powinna� p³akaæ ani poka-
zywaæ jak bardzo Ci �le! Bo wiesz, on
teraz jest szczê�liwy! Tylko pomy�l, ile
wspania³o�ci na niego czeka � TAM, w
Górze, przy boku Pana Jezusa. Wielka
rado�æ panuje teraz w Niebie, wszyscy
chc¹ go poznaæ, podaæ rêkê.
- £atwo Ci mówiæ! To takie strasz-

ne, kiedy odchodzi kto� bliski! Mog³a� z
nim porozmawiaæ, u�miechn¹æ siê� Tak,
teraz mu lepiej, a co ze mn¹? Czy to, ¿e
ja cierpiê ju¿ siê nie liczy?
- Ale Ty jeste� ma³¹ egoistk¹! I wcale

nie jest mi ³atwo, tak jak my�lisz. Dzia-
dek, przed �mierci¹, wszystko wyt³umaczy³.
Wiem, ¿e to straszne, ale trzeba wzi¹æ
siê w gar�æ! Zreszt¹, wiem, ¿e to za-
brzmi dziwnie, ale teraz masz jeszcze lepiej,
poniewa¿ Twój przyjaciel bêdzie ju¿ na
sta³e z Tob¹! Bêdzie robi³ to, czego robiæ
nie móg³: chroni³ Ciê przed niebezpie-
czeñstwem, pomaga³ usun¹æ wszelkie
problemy, u�miecha³ siê ci¹gle, strzeg³
Twych snów i czeka³, a¿ zechcesz z nim
porozmawiaæ! Przecie¿ on ¿yje!!! Nie
umar³!!! Dopóki masz go w sercu, bêdzie
stale przy Tobie! Pamiêtaj tylko o modli-
twie, módl siê za niego. A kiedy bêdzie

Ci tak napraw-
dê ciê¿ko, spójrz
w niebo. W
dzieñ prze�le
Ci promyk
s³oñca albo
têczê. W nocy
bêdzie dla Cie-
bie najja�niej-
sz¹ gwiazd¹
na granato-
wym tle.

DDDDD O R O T AO R O T AO R O T AO R O T AO R O T A
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licealistka

PrzyjacielPrzyjacielPrzyjacielPrzyjacielPrzyjaciel
Urodzi³a siê oko³o roku 1174 w Ba-

warii, w miejscowo�ci Andechs. Wcze-
�nie wst¹pi³a w zwi¹zek ma³¿eñski. Zo-
sta³a ¿on¹ Henryka, ksiêcia
�l¹ska, Krakowa i Wiel-
kopolski, którego pó�niej
nazwano Brodatym. Mia³a
z nim siedmioro dzieci (inne
�ród³a mówi¹ o sze�cior-
gu), z których prze¿y³o
troje. Choæ by³a pokorn¹
chrze�cijank¹, to jednak,
je�li by³a o czym� prze-
konana, potrafi³a znale�æ
sposób, ¿eby postawiæ na
swoim. Pokaza³a to m.in.
w sprawie butów. Aby nie
odró¿niaæ siê od wiêkszo�ci
swego ludu oraz w imiê
pokory i skromno�ci, Ja-
dwiga chodzi³a boso. Iry-
towa³o to bardzo jej mê¿a.
Wymóg³ wiêc na spowied-
niku, by ten nakaza³ jej
noszenie obuwia. Sprytny
duchowny podarowa³ swej penitentce parê
butów i poprosi³, aby je zawsze nosi³a.
Ksiê¿na by³a pos³uszna swemu spowied-
nikowi. Podarowane buty wszêdzie nosi-
³a ze sob¹... przewieszone na sznurku. Po
dwudziestu latach ma³¿onkowie postano-
wili - za obopóln¹
zgod¹ - ¿yæ dalej
w separacji, �lubu-
j¹c uroczy�cie czy-
sto�æ. Jadwiga jesz-
cze przez kilka lat
mieszka³a na dworze
mê¿a oraz w ksi¹-
¿êcych grodach Le-
�nica i Wleñ. Naj-
czê�ciej jednak prze-
bywa³a w ufundo-
wanym przez siebie
klasztorze sióstr cy-
sterek w Trzebnicy.

Prze³o¿on¹ tego klasztoru by³a ju¿ wów-
czas jej córka Gertruda. Zmar³a w klasztorze
trzebnickim 15 pa�dziernika 1243 roku.

Ksiê¿na Jadwiga przyj-
mowa³a z pokor¹ i pod-
daniem woli Bo¿ej stra-
ty bliskich sobie osób
i wszelkie ¿yciowe prze-
ciwno�ci. Prowadzi³a
wiele dzie³ dobroczynnych
w Trzebnicy, otaczaj¹c
opiek¹ wielu bieda-
ków, fundowa³a szpitale
i przytu³ki. W ascezie,
¿arliwej modlitwie i umar-
twieniach prze�ciga³a
wiele zakonnic. Zacho-
wywa³a te¿ gorliwie
klasztorne przepisy,
a w czasie gdy przeby-
wa³a w klasztorze, wdzie-
wa³a zakonny habit, aby
móc uczestniczyæ w mo-
dlitwach za klauzur¹.
W 1267 roku, a wiêc

niespe³na æwieræ wieku po �mierci ksiê¿nej
Jadwigi, papie¿ Klemens XIV og³osi³ j¹
�wiêt¹. W 1680 roku, dziêki królowi Ja-
nowi III Sobieskiemu, jej kult rozci¹gniêto
na ca³y Ko�ció³. Jej wspomnienie jest ob-
chodzone w Ko�ciele 16 pa�dziernika.

�wiêta Jadwiga �l¹sk�wiêta Jadwiga �l¹sk�wiêta Jadwiga �l¹sk�wiêta Jadwiga �l¹sk�wiêta Jadwiga �l¹skaaaaa

N as i  m i l u s i ñ s c y

rys. Marta Bomba, licealistka
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TTTTTo ju¿ 5 lat!o ju¿ 5 lat!o ju¿ 5 lat!o ju¿ 5 lat!o ju¿ 5 lat!

W ostatnim czasie obchodzili�my 5-
lecie istnienia naszej scholi parafialnej
�Maciejki�. Z tej okazji 8 pa�dzi8 pa�dzi8 pa�dzi8 pa�dzi8 pa�dziererererer-----
nika bnika bnika bnika bnika brrrrr. w �Maciejówce� mia³o miej-
sce mi³e spotkanie dzieci i ich rodzi-
ców z nowym opiekunem grupy, ks.
Piotrem �migielskim. Swoj¹ obecno�ci¹
zaszczyci³ równie¿ ks. Leszek Wo�ny.

XXVIII Dni KulturyXXVIII Dni KulturyXXVIII Dni KulturyXXVIII Dni KulturyXXVIII Dni Kultury
Chrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiejChrze�cijañskiej

Trwa³y we Wroc³awiu od 16 dod 16 dod 16 dod 16 dod 16 do 23o 23o 23o 23o 23
pa�dzipa�dzipa�dzipa�dzipa�dziererererernika bnika bnika bnika bnika brrrrr....., zorganizowane przez
Papieski Wydzia³ Teologiczny oraz Klub

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

PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim
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
wwwwwwwwwwwwwww.uniw.uniw.uniw.uniw.uniwersytersytersytersytersytecki .archiecki .archiecki .archiecki .archiecki .archidididididiecezjecezjecezjecezjecezja.a .a .a .a .wroc.wroc.wroc.wroc.wroc.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)

ODESZLIODESZLIODESZLIODESZLIODESZLI
DO PANADO PANADO PANADO PANADO PANA

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

22.08.2005 Regina PAW£OWSKA, l. 78

22.08.2005 Henryk GIZEWETER, l. 79

27.08.2005 Irena Z£OTNICKA, l. 80

31.08.2005 Janina PLASKOTA, l. 74

06.09.2005 Maria KOWALSKA, l. 76

08.09.2005 Anna TRZASKA, l. 52

12.09.2005 Henryk MASTERNAK, l. 73

15.09.2005 Zbigniew CELNER, l. 79

16.09.2005 Jadwiga JAB£OÑSKA, l. 75

26.09.2005 Ewald CZERWIÑSKI, l. 68

28.09.2005 Barbara ACEDAÑSKA, l. 19

03.10.2005 Rozalia WIDAWSKA, l. 77

10.10.2005 Adam KOWALSKI, l. 42

12.10.2005 Janina MATUSZCZAK, l. 74

20.08.2005 Mateusz Florian PARYS
28.08.2005 Dominika Zofia PRZEMYSKA
28.08.2005 Filip BROMIRSKI
28.08.2005 Angelika Bo¿ena KNOP
28.08.2005 Dorota Milena KOÑ
28.08.2005 Natalia Teresa LUBCZYÑSKA
28.08.2005 Jan Mateusz RÓ¯AÑSKI
17.09.2005 Krzysztof WRÓBEL
17.09.2005 Szymon WRÓBEL
25.09.2005 Mateusz NONAS
25.09.2005 Lidia Teresa NASUSZNY
25.09.2005 Lena HELLWIG
25.09.2005 Oliwia Ewa POPIEL
25.09.2005 Kacper Adam GA£¥ZKA
09.10.2005 Maciej Pawe³ CHMIELEWSKI
23.10.2005 Pawe³ Kazimierz CHOWAÑSKI
23.10.2005 Zofia KOPAÑSKA
23.10.2005 Karolina Janina MAREK
23.10.2005 Ksawery WÓJCIK
23.10.2005 Helena Zofia CZECH
23.10.2005 Konrad Patryk SKOWRON
23.10.2005 Nikola Alicja KIZLER

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

27.08.2005 Danuta BORECKA
i Marcin KO£ODZIEJCZYK

27.08.2005 anta PUZIO
i Jaros³aw RZÊSA

27.08.2005 Aneta DAWIEC
i Robert JOKS

27.08.2005 Edyta GUSS
i Sebastian JAKUBOWSKI

03.09.2005 Katarzyna WI�NIEWSKA
i Tomasz BEDNARZ

03.09.2005 El¿bieta TARKA
i Harry HELM INEN

10.09.2005 Anna SZWEDA
i Krystian KOBYLECKI

10.09.2005 Agnieszka MIELA
i Tomasz S£OWIK

10.09.2005 Barbara KOSIÑSKA
i Maciej KUCHARSKI

10.09.2005 Sylwia KAMIÑSKA
i £ukasz ZABIELSKI

17.09.2005 Dagmara SZEWCZYK
i Krystian CZARNY

24.09.2005 Karolina MALEWSKA
i Bartosz SCHEUER

24.09.2005 Anna MAJS
i Mariusz MAZIARZ

24.09.2005 Agnieszka SIKORA
i Arkadiusz SKROBICH

24.09.2005 Joanna KASIUK
i Piotr KOMISARSKI

22.10.2005 Magdalena SIEREDZIÑSKA
i Arkadiusz GRUDZIEÑ

22.10.2005 Kamila MICACH
i £ukasz MICHALIK

Inteligencji
Katolickiej,
pod patro-
n a t e m
abpa Ma-
riana Go³ê-
biewskiego.
W Ko�ciele
Uniwersy-
t e c k i m
mo¿na by³o
wys³uchaæ
dwóch od-
czytów: ks.
Andrzeja
Tomko pt. �Promieniowanie Eucharystii na
parafiê jako wspólnotê wspólnot� oraz dr

Anny Sutowicz �O kulcie Eucharystii
w �redniowiecznym Wroc³awiu�. REDREDREDREDRED.....
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