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Numer 13 Grudzieñ 2005

Dziêkujmy Bogu za Jego Wciele-
nie, w którym najpe³niej objawi³ siê
nam jako Mi³o�æ. W Jezusie przy-
szed³ On na �wiat, by zaj¹æ miejsce
po naszej stronie i przeprowadziæ nas
przez najtrudniejsze �cie¿ki doczesne-
go ¿ycia. Od momentu wcielenia Bóg
i cz³owiek nie mog¹ siê ju¿ rozstaæ
ani wypowiedzieæ sobie wzajemnie
wspólnoty mi³o�ci. On ofiaruje nam
sw¹ mi³o�æ i przebaczenie, a my przyj-
mujemy ten dar z wdziêczno�ci¹,
upatruj¹c w nim szansê na osi¹gniê-
cie zbawienia.
Nie trzeba byæ chrze�cijaninem, by

uwierzyæ w istnienie Boga, o czym
�wiadczy wielo�æ religii w �wiecie,
ukazuj¹cych Go jako Pana ca³ego
kosmosu i Wybawiciela od wszelkiego
z³a. W oparciu o w³asny rozum cz³o-
wiek mo¿e doj�æ do stwierdzenia ist-
nienia Stwórcy. Trzeba jednak byæ chrze-
�cijaninem, by uwierzyæ, ¿e On � bêd¹c
Niepojêty, Wiekuisty i �wiêty �
wkroczy³ w nasze dzieje celem wy-
zwolenia nas z niewoli �mocy ciemno-
�ci�, czego niepodwa¿alnym dowodem
jest Jezus Chrystus � Wcielony Syn

Bo¿y, w którym bóstwo zosta³o nie-
rozerwalnie z³¹czone z cz³owieczeñstwem.
Jezus � zapowiedziany przez pro-

roków i oczekiwany Mesjasz � jest ucie-
le�nieniem �wiêto�ci, mi³o�ci i potêgi Boga.
Jest Zwyciêzc¹ piek³a, �mierci i szata-

na! On kieruje nas ku Ojcu i ukazuje
�rodki umo¿liwiaj¹ce zjednoczenie siê
z Nim. On o¿ywia nas sw¹ zbawcz¹
moc¹, ilekroæ znajdujemy siê w stanie
�mierci duchowej z powodu pope³nione-
go grzechu. On wprowadza nas na drogê,
która siê koñczy zmartwychwstaniem
i uczestnictwem w Bo¿ej chwale.

Gdyby nie Chrystus, nigdy nie
przezwyciê¿yliby�my �prawa �mier-
ci�, nie mieliby�my na kim siê oprzeæ
w momencie prze¿ywania samotno-
�ci spowodowanej przez grzech, po-
zostaliby�my na zawsze �pe³zaczem�
po ziemi, któremu wystarcz¹ �chleb
i igrzyska�.
Jezus jest Mistrzem rzeczy niemo¿-

liwych; niewyczerpalnym �ród³em �no-
wego ¿ycia�; jedynym Panem naszych
my�li, uczuæ i d¹¿eñ!
Minê³o dwa tysi¹ce lat od momentu,

kiedy za spraw¹ Ducha �wiêtego
w przeczystym ³onie Maryi Bóg sta³
siê Cz³owiekiem. Pe³ni podziwu
i wdziêczno�ci wobec Stwórcy, który
w sposób niepojêty dla naszego rozu-
mu urzeczywistnia swój plan zbawienia
�wiata i cz³owieka. Celebrujmy Ta-
jemnicê Wcielenia, by jeszcze dosko-
nalej poddaæ siê osobliwemu wp³ywowi
naszego Odkupiciela.
Wierzyæ w Chrystusa � to zna-

czy ¿yæ! Na�ladowaæ Go to znaczy
mieæ �mia³y dostêp do Ojca, karmiæ
siê Jego wol¹ i otaczaæ Go chwa³¹ a¿
do ofiary z w³asnego ¿ycia, po�wiê-
caæ siê bezinteresownie dla braci!
Pozwoliæ Mu panowaæ w swym ser-
cu, czyli prze¿ywaæ duchow¹ rado�æ,
jaka wynika z faktu samooddania siê
Boga grzesznemu cz³owiekowi!
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Czytelnikom, Parafianom i Sympatykom Ko�cio³a Uniwersyteckiego
refleksji nad cudem, jaki wydarzy³ siê

ponad dwa tysi¹ce lat temu w Betlejem,
a tak¿e osobistego do�wiadczenia Jego mocy i mi³o�ci

w codziennym ¿yciu ¿ycz¹
Duszpasterze i redakcja

Mizerna cicha, stajenka
licha, pe³na niebieskiej
chwa³y, oto le¿¹cy przed
nami �pi¹cy w promie-
niach, Jezus ma³y.
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Modlitwa Pañska to wo³anie do
Ojca, który, jak wierzymy, jest i nas
s³ucha. Ma ona dwa wymiary: pierwszy
odnosz¹cy siê do ca³ego Ko�cio³a i drugi
odwo³uj¹cy siê tylko do nas samych.
O ile ze
zrozumie-
niem wy-
miaru in-
dywidualnego nie ma wiêkszego
problemu, o tyle zrozumienie
modlitwy �Ojcze nasz� pojmowanej
jako modlitwy Ko�cio³a pozosta-
wia wiele do ¿yczenia. Dlatego
zajmê siê drug¹ czê�ci¹ owej pro�by
w tym artykule.
�B¹d� wola Twoja� to pro�ba

o Bo¿¹ opiekê i prowadzenie po
krêtych �cie¿kach ¿ycia. Czê�æ
natomiast druga tej pro�by po-
szerza jej zakres kieruj¹c my�l
w stronê Ko�cio³a. Rozpatrywane
tu wezwanie wyra�nie mówi, i¿
wola Pana ma byæ realizowana
zarówno w niebie jak i na ziemi.
Zwykle s³owa te s¹ pojmowane

w nastêpuj¹cy sposób: �wiêci pe³ni¹
wolê Bo¿¹ doskonale, a my, na ziemi
z ledwo�ci¹ nad¹¿amy za ni¹, niejed-
nokrotnie buntuj¹c siê i upadaj¹c. Lu-
dzie s¹ postawieni pomiêdzy �chcieæ�
a �wykonaæ� i to powoduje wewnêtrzne
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najpiêkniejszego czasu, najspokojniejszego
snu, czasu choinki - najbardziej uro-
dziwego na �wiecie drzewka, czasu
duchowego odrodzenia, doczekania,
chwil serdecznych, czasu, gdy wydaje
nam siê, ¿e nagle wszyscy ludzie stali
siê niebywale dobrzy o otwartych ser-
cach, czasu, kiedy wszyscy zwykli ob-
darowywaæ siebie podarkami, gdzie�
pomiêdzy nimi, miêdzy uliczkami, ci-
chutko - wijê siê ja. Spacerujê po
sklepach w my�lach konceptu szuka-
j¹c na upominek jaki, my�l¹c o kim
to ja jeszcze zapomnia³am, komu na-

le¿y siê wiêcej nieco, komu mniej ofia-
rowaæ mogê, kto wa¿ny i kto w uwa-
dze mej mniejszy ciut. Potem zerkam
na niewielk¹ ilo�æ pieniêdzy, jakie
w mym portfelu pozosta³y jeszcze. Dalej
my�lê. I idê. Na ludzi spogl¹dam, na
piêkne m³ode pary, na u�miechniête
buzie dzieci, na szczê�liwe twarze za-
kochanych, na �wiêtego Miko³aja
z dzwonkiem przed sklepami, na babciê
i dziadka pod rêkê id¹cych, na
wystawy sklepowe, na drzewka tak
³adnie na ulicach o�wietlone, na �wiecz-
niki w oknach, na te rzeczy w skle-
pach, których byæ mo¿e nigdy nie kupiê

sobie; i na szczê�liwych ludzi zerkam.
I mo¿e czasem troszkê zazdro�nie i sobie
my�lê, czy ich serca tak wielkie te¿
jak to, co w ich oczach widzê o tym
czasie szczególnym?
Te prezenty, towarzysz¹cy zaku-

pom po�piech, czas wyzbyty refleksji
najczê�ciej, oby co� pod tê choinkê rzuciæ,
oby by³o tam co... Gdzie umyka to,
co dnia ka¿dego i w te �wiêta -
najwa¿niejsze, najpiêkniejszym jest???
Ciep³o, Dom, Rodzina... Czy¿ nie to
jest najwa¿niejsze? Czy¿ nie tego nam
trzeba do szczê�cia? Je�li umyka nam
gdzie� ta prawda - to znak, ¿e zapo-

WWWWWokokokokokó³ Modlitwy Pañskiejó³ Modlitwy Pañskiejó³ Modlitwy Pañskiejó³ Modlitwy Pañskiejó³ Modlitwy Pañskiej

rozdarcie, z którym trzeba sobie ra-
dziæ. Wówczas cz³owiek staje miejscu.siê
centrum modlitwy i spycha Boga na
plan dalszy, szukaj¹c sposobu na wy-
dostanie siê z zaci�niêtej pêtli chêci

i dzia³ania. Dlatego konieczne jest spoj-
rzenie na s³owa modlitwy w inny nieco
sposób. Taki, który stawia³by Boga na
pierwszym miejscu.

Aby tak siê sta³o, nale¿y przy-
j¹æ, i¿ Bóg jest Panem wszystkiego
i w Duchu �wiêtym jednoczy z sob¹
Niebo i Ziemiê. Dlatego cokolwiek
dzieje siê, czy to w�ród ¿yj¹cych, czy

w zgro-
madzeniu
�wiêtych,
jest wol¹

Pana lub dzieje siê za Bo¿ym
przyzwoleniem.
Jezus, który - jak mówi ewan-

gelista Mateusz - ma �wszelk¹
w³adzê na niebie i ziemi� jest Królem
wydarzeñ i wszystkich stworzeñ
w równym stopniu. Oznacza to,
¿e Jego wola jest tak samo obecna
po�ród �wiêtych i anio³ów, jak
i po�ród ludzi na ziemi. Jedyna
ró¿nica polega na tym, ¿e �wiêci
i istoty niebieskie ufaj¹ Bogu
i bez szemrania wykonuj¹ Bo¿y
plan, a cz³owiek ze swoj¹ zranio-
n¹ natur¹ nie potrafi do koñca
zaufaæ Bogu i czêsto pozostawia
sobie spory margines w³asnych
dzia³añ, do którego Bóg nie ma
prawa wstêpu.
A gdyby tak oddaæ Bogu swoje

¿ycie i uwierzyæ, ¿e On nas popro-
wadzi do Królestwa w Niebie?...
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mnieli�my o tych najwy¿szych war-
to�ciach, o tych podstawach dobra,
prawdy i piêkna cz³owieka, to znak,
¿e porywa nas wir konsumpcjonizmu,
do reszty zatracamy siê w nim. Bo
choæ nie ma nic z³ego w obdarowy-
waniu ludzi jak¹� rzecz¹, z regu³y rzecz¹
materialn¹, to przecie¿ nazbyt czêsto
zapominamy, jak wa¿nym jest obda-
rowanie siebie wzajem - Sercem...
i tym co, tak wa¿ne - wzajemn¹ obec-
no�ci¹, pamiêci¹, s³owem ciep³ym!
Czu³ym u�ciskiem!
I tak sobie pó�niej siadam i piszê,

bo pomimo u�miechu, w oczach mych
czêsto wiele smutku i dnia ka¿dego
me serce niespokojnym z powodu nie-
zrozumienia spraw tak wielu, z po-
wodu têsknot, pamiêci, co to ci¹gle,
stale przesz³o�æ tak g³êboko pamiêta
i spoczynku nie zna i czasem boli, i ¿e
nie mogê za nic tych odpowiedzi znale�æ
tak wa¿nych w tym ¿yciu moim, a py-
tañ w mej g³owie tysi¹ce. I w ten
czas, my�lê sobie o tym, gdy by³am
ma³a - by³a blisko moja mama, tato
i siostra. Pamiêtam te wszystkie naj-
piêkniejsze �wiêta, kiedy byli�my ra-
zem. Wszyscy!
My�lê o mej rodzinie i gdybym

mog³a, gdyby staæ mnie by³o zapew-
ne i ja chcia³abym obdarowaæ ich czym�
wielkim, ka¿dego z osobna za tak wiele...
Ale moja rodzina to taka niezwyk³a
rodzina. Cenimy bardziej nie prezent,
a pamiêæ sam¹, nie prezent, a sw¹
obecno�æ, nad podarek - Serce! Ale...
ma rodzina nieca³¹ jest... a jakoby
w swej nieca³o�ci idealn¹, zdaje mnie
siê byæ. Lecz stale wszechobecny taki
ból po stracie tego �pierwszego wzorca�-
tej �normalnej, ca³ej rodziny�, ból ¿y-
j¹cego dziecka w rozbitej rodzinie
i co najgorsza, nic go nie zag³uszy, jest
wszechpotê¿ny, jest jak cieñ, jest tak
bliski, i pomimo lat stale ¿yje i jak¿e
czêsto zniekszta³ca piêkne przysz³o�ci
widoki! I te zwyk³e dnie te¿...
Tato wychowywa³ mnie i siostrê

trzyna�cie lat sam w biedzie, acz
w mi³o�ci, w rado�ci z ka¿dej naj-

drobniejszej rzeczy i to on nauczy³ mnie
doceniaæ prostotê i to dziêki niemu
wiem, jak przeogromne znaczenie ma
s³owo Dom, Rodzina... Nie szczêdzi-
my sobie s³owa �kocham�, bo ka¿dy
dzieñ jest najwa¿niejszy, ka¿da chwi-
la, moment.
Mama za� ¿y³a i ¿yje nadal swo-

im ¿yciem, wolna od zobowi¹zañ, od
odpowiedzialno�ci i ani wtedy, ani teraz
niepomna troski o nas, a je�li takowa
w niej by³a (jest) przez chwilê, to nie
¿y³a (¿yje) t¹ trosk¹ jak matka. Ale
czas p³ynie i cz³owiek wiele siê uczy,
i uczy siê wybaczaæ, choæ trudne to
i na swój sposób �kochaæ� dalej
i zwyczajnie dalej byæ. Zamykaj¹c
w sobie gdzie� ca³y ¿al.
�Czas leczy rany�. Ale jako� ka¿-

dego roku tak samo znów, rodzi siê
me pragnienie najpiêkniejszego marzenia,

owo pragnienie, têsknota przeogrom-
na - by z rodzin¹ ca³¹ znów wespó³
zasi¹�æ u wigilijnego sto³u, z³o¿yæ so-
bie piêkne ¿yczenia, wy�piewaæ kolê-
dy, przysi¹�æ przy choince ca³ej w �wia-
te³kach do wigilijnej kolacji, potem za�
mówiæ, mówiæ i siebie s³uchaæ wza-
jem i patrzeæ jak wszyscy siê u�mie-
chamy, jak jeste�my...
Ale marzenie me jako prezent

gwiazdkowy ju¿ nigdy pod t¹ cho-

ink¹ nie pojawi siê. I ju¿ zawsze od-
dzielnie tak na co dzieñ jak i w �wiêta.
I choæ mam ju¿ lat tyle, me serce stale
dziecka sercem i tak chcia³oby - gdzie
mama i tato, gdzie ciep³o jest. Tyle
s³ów, my�li tyle, dlaczego nie piszê
piêknie i najpiêkniej w ten przed�wi¹-
teczny czas? Dlaczego dzielê siê skraw-
kiem historii mojego ¿ycia? Albowiem
czasem szukamy szczê�cia daleko gdzie�,
daleko zbyt, czasem to, co, do szczê-
�cia nam potrzebne, co rozja�ni na-
sze serca, jest pozornie niewidzialne,
a zarazem takie bliskie.
Nie zamykajmy swych serc na siebie

wzajem, nie bójmy siê mówiæ �ko-
cham� mamie, tacie, siostrze, bratu, nie
bójmy siê dziêkowaæ komu� za to, ¿e
jest! I co z tego, ¿e mamy wiêcej lub
mniej lat, ¿e mo¿e wmawiamy sobie,
¿e co� nie wypada nam! Bo ¿ycie jedno

jest, los nam bilet
w jedna stronê da³.
Jak niewiele trze-

ba, aby kogo� uszczê-
�liwiæ. A rodzina?
Czym jest dla ciebie,
dla mnie?! Jest niczym
wi¹zka ga³êzi, po-
trzebnych do rozpa-
lenia ogniska, gdzie
ciemno i zimno, któ-
r¹ utrzymaæ w rêce
trudno i której za nic
z³amaæ na raz nie da
siê... (Nie powinno
nigdy!).
Ks. Jan Twar-

dowski tak piêknie
poucza³ nas: Spieszmy

siê kochaæ ludzi, tak szybko odcho-
dz¹...
Spójrz na ̄ ³óbek i Dzieci¹tko ma-

leñkie, i uklêknij, i przytul je, i okryj
szat¹, i szepnij, ¿e kochasz, i pob¹d�
u tej ko³yski naj�wiêtszej troszkê i nie
licz czasu, i nie my�l, ¿e kto� na cie-
bie patrzy! Po prostu pob¹d� chwil-
kê! I radosny powróæ do rodziny
i do domu!
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Nieprzypadkowo zosta³a podana
tutaj liczba mnoga � Mosty. Albo-
wiem w³a�nie w miejscu, w którym
przekraczaj¹ one koryto rzeki, znaj-
duje siê rozwidlenie g³ównego koryta
Odry na dwa jej nurty � pó³nocny
i po³udniowy. Ale zacznijmy od po-
cz¹tku naszej opowie�ci.
Po spaleniu lewobrze¿nego miasta

przez Tatarów w 1241 r. nowa droga
handlowa zosta³a poprowadzona z Ryn-
ku ku Odrze, obok zbudowanego na
prze³omie XII i XIII w. warownego
zamku ksi¹¿¹t piastowskich, w miej-
scu którego wznosi siê obecnie gmach
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Inwestorami budowy nowego mostu

byli wroc³awscy mieszczanie. Poprzez
Odrê, strze¿on¹ w tym miejscu przez
ksi¹¿êc¹ warowniê porzucono d³ugi,
drewniany most przy nowej drodze
wiod¹cej z miasta na tak zwan¹ �Polsk¹
Stronê�, stanowi¹cym obecnie teren
Osiedla Nadodrze.
Trakt ten prowadzi³ dalej obecn¹

ulic¹ Boles³awa Drobnera i Jedno�ci Na-
rodowej � do granicy z Polsk¹. Most
ten zwany by³ w �redniowieczu Mo-
stem Odrzañskim lub �Pons Viadri� od
nazwy ulicy Bramy Odrzañskiej. W swojej
historii nosi³ zreszt¹ i inne nazwy. Na

przyk³ad w XVI wieku most ten bê-
dzie ju¿ nosi³ miano ��rodkowego��
Na �rodku mostu, obok odga³êzie-

nia prowadz¹cego na Kêpê Miesz-
czañsk¹, wznosi³a siê piêtrowa brama
obronna z mostem zwodzonym, u³a-
twiaj¹ca kontrolê towarów i ludzi zmie-
rzaj¹cych od i z miasta. W nastêp-
nych latach ta odrzañska przeprawa
wielokrotnie zmienia³a swój wygl¹d�
Od XVII wieku i jeszcze na po-

cz¹tku XIX nazywano obecne Mosty
Uniwersytec-
kie �D³ugim�,
bo rzeczywi-
�cie ³¹czy³
wtedy dwa
najbardziej
oddalone od
siebie brzegi
Odry. Okre-
�lenie �d³ugi�
otrzyma³ za-
pewne po wy-
ga�niêciu na-
zwy �D³ugie Mosty�, przynale¿nej do mo-
stów znajduj¹cych siê we wschodniej grupie
wysp odrzañskich � Mostu Piaskowe-
go, Bo¿ego Cia³a i Mostu Fortuny.
Poruszaj¹cy opis mostów pozosta-

wi³ potomnym G. Konte, w swoim
Opisie Wroc³awia
z oko³o 1850 roku:
Ka¿dego ranka
nieprzerwana fa-
la ludzi p³ynie
z Przedmie�cia Od-
rzañskiego do mia-
sta. Tutaj drwal
z zawieszonymi na
ramieniu siekier¹
i pi³a, w towarzy-
stwie ¿ony d�wi-
gaj¹cej kobylicê
i sznur no�ny, tam
pucybut, ³atwy do

rozpoznania po chwiej¹cej siê szczotce,
któr¹ jak cie�la calówkê trzyma za-
mkniêt¹ w bucie, kanalarz, tragarz, tragarz
mebli, pomocnicy ró¿nych zawodów, ro-
botnik fabryczny, najemnik, zbieracz szmat,
wszyscy mniej lub wiêcej zdradzaj¹ siê
przez swoje narzêdzia lub przez swój wy-
gl¹d; praczka, dziewczyna fabryczna, ko-
bieta przeszukuj¹ca rynsztoki i �miet-
niki, sprzedawczyni jab³ek, krótko � pro-
letariat najni¿szego stopnia, który pro-
wadzi ci¹g³¹ walkê ze swym surowym

¿yciem, ci¹gnie na wyprawê zdobyw-
cz¹ ze swojego getta do miasta.
Gdyby most Odrzañski móg³ od-

czuwaæ nêdzê ludzk¹, wówczas by³by
w podwójnym znaczeniu �Ponte de
sospiri� (s³ynny wenecki Most Wes-
tchnieñ) i wzdycha³by podwójny pod
ciê¿arem obci¹¿onych ludzi.
Gdy ten pr¹d ludzi posuwa siê coraz

szerzej i dalej, i rozchodzi siê wszêdzie,
a specjalnie kieruje siê w stronê Rynku,
rzesze, które podjê³y obowi¹zek na-
sycenia g³odnego olbrzyma straw¹
i napitkiem, rzep¹ i mlekiem, ca³ym
tysi¹cem wytworów rolnictwa i ho-
dowli, nap³ywaj¹ z przeciwnej strony
przez bramê �widnick¹.
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Przedruk z miesiêcznika �Echo Nadodrza�,
pa�dziernik 2005
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Mosty UniwersyteckieMosty UniwersyteckieMosty UniwersyteckieMosty UniwersyteckieMosty Uniwersyteckie

Rycina Fryderyka Wernera z 1760 r. przedstawia oprócz fanta-
stycznego, nigdy niezrealizowanego kszta³tu gmachu Uniwersytetu,
tak¿e Most Uniwersytecki po wybudowaniu na po³udniowym,
miejskim brzegu d³ugiej ochronnej kurtyny odrzañskiej z bram¹

prowadz¹c¹ bezpo�rednio na tê przeprawê.

Most Uniwersytecki, widok na pó³noc, 1915 r.
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Styl i kompozycja podobna do kapli-
cy �w. Franciszka Borgiasza, ukoñczona
rok przed ni¹, bo w 1730 r. Bogato
zdobiona malarstwem sztalugowym i rze�b¹.
Odnowiona zosta³a w XIX w. Przedsta-
wiono w niej ¿ycie patronki �l¹ska, �w.
Jadwigi. Obraz w centralnej czê�ci o³ta-
rza namalowany przez Karola Wohnli-
cha, a podarowany ko�cio³owi przez bi-
skupa H. Forstera, ukazuje Pana Jezusa
na krzy¿u, który b³ogos³awi �w. Jadwi-
gê. Poni¿ej, na mensie o³tarza widnieje obraz
�w. Stanis³awa Kostki namalowany przez
F. Wintera. Natomiast w zwieñczeniu
o³tarza umieszczony jest owalny obraz
autorstwa Tauscha, z wizerunkiem �w. Jana
Nepomucena, który w 1393 r. poniós³
mêczeñsk¹ �mieræ z rozkazu Wac³awa IV,
króla Czech. Jedna z wersji mówi, ¿e
zabity okrutnie zostal broni¹c tajemnicy
spowiedzi, pozna³ bowiem grzechy ma³-
¿onki królewskiej i nie chcia³ ich wydaæ
królowi. Na o³tarze wyniós³ go Benedykt
XIII w 1729 r.
Po bokach znajduj¹ siê dwie kolumny

joñskie i wsporniki piêknej stiukowej ramy
obrazu. Na o³tarzu, obok kolumn, widzi-

my dwie z³ocone figury ko-
biety, które przedstawiaj¹
personifikacjê ¿ycia klasz-
tornego - po prawej, a po
lewej stronie - ¿ycia �wiec-
kiego �w. Jadwigi. Mimo, i¿
jej ma³¿eñstwo zosta³o zawar-
te ze wzglêdów politycz-
nych, historycy i biografo-
wie uwa¿aj¹ je za udane. Za-
s³ynê³a Jadwiga �l¹ska jako
fundatorka �wi¹tyñ i klasz-
torów. Ostatnie 28 lat ¿y-
cia spêdzi³a w czysto�ci,
wype³niaj¹c �lub z³o¿ony
wraz z mê¿em, który od tej
pory nosi³ brodê i mnisi¹
tonsurê. Po �mierci Henryka
Brodatego wst¹pi³a do
klasztoru w Trzebnicy, gdzie

wiod³a surowy tryb ¿ycia, a jej matk¹
prze³o¿on¹ by³a jej córka,
Gertruda. W ikonogra-
fii pojawia siê na ogó³
z figurk¹ Naj�wiêtszej
Maryi Panny i minia-
turowym ko�cio³em
w rêkach.
Na sklepieniu na-

tomiast Rotmayer daje
nam ten sam temat
ikonograficzny, co na
obrazie Wohnlich, po-
kazuj¹c wielk¹ moc
Imienia Jezus w ¿yciu
�w. Jadwigi, wraz ze
z³ocon¹ inskrypcj¹
daj¹c¹ wielk¹ nam
nadziejê:     JJJJJe�li o coe�li o coe�li o coe�li o coe�li o co
prosiæ bêdziprosiæ bêdziprosiæ bêdziprosiæ bêdziprosiæ bêdziecieciecieciecieeeee
Ojca w Imiê MOjca w Imiê MOjca w Imiê MOjca w Imiê MOjca w Imiê Mooooojjjjjeeeee,,,,,
da wamda wamda wamda wamda wam.
Na �cianie zachod-

niej du¿y obraz przed-
stawiaj¹cy �Ucztê dla
ubogich�, na którym Ja-
dwiga us³uguje biednym.

Na rozbudowanym cokole w oknie stoi
�w. Jan Nepomucen, a obok niego trzy stiu-
kowe rze�by anio³ków, z których jeden trzyma
ksiêgê, symbol wiedzy i m¹dro�ci, drugi
przekaz o biskupie mêczenniku i dokto-
rze Ko�cio³a, a trzeci mitrê biskupi¹.
Pola glifu ozdobione s¹ obrazami: �Ja-

dwiga z mê¿em ofiaruj¹ Jezusowi na
krzy¿u swe serca�, �Jadwiga wskazuje
pielgrzymowi klasztor� oraz u góry ��mieræ
�w. Jadwigi�, na którym to ukazuj¹ siê
jej �w. Tekla, �w. Urszula, �w. Katarzyna
ze Sieny i �w. Magdalena z Canossy.
Wszystkie te �wiête ³¹cz¹ podobne ce-
chy, a mianowicie: z³o¿one �luby czysto-
�ci, pragnienie pomocy bli�niemu w oso-
bach najubo¿szych; wszystkie pochodz¹c
z zamo¿nych rodów, sprzeciwiaj¹c siê im,
prowokowa³y spory lub nawet wojny;
wszystkie ponios³y �mieræ mêczeñsk¹.
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Ukierunkowanie my�lenia w stro-
nê �wiata konsumpcji doprowa-
dzi³o niektórych Polaków do za-
ch³y�niêcia siê �postêpowym�
laicyzmem. Konsekwencj¹ tego
jest systematyczne odrzucanie
fundamentalnych warto�ci,
wchodz¹cych w sk³ad narodo-
wego dziedzictwa.

Za tymi wielkimi s³owami stoi
smutna rzeczywisto�æ, która jest nam
oferowana nie tylko przez media czy
hipermarkety. Tê prawdê tworz¹ sami
Polacy, t³umacz¹cy siê swoim napiê-
tym kalendarzem i zamieniaj¹cy ko-
�cielne �wiêta w wizyty w plastiko-
wych �wi¹tyniach handlu. Wpatrze-
nie w �postêpowy laicyzm� oraz chêæ
zaspokojenia wy³¹cznie swoich potrzeb
s¹ doskonale wykorzystywane przez
handlowców oraz osoby steruj¹ce ko-
mercyjnymi mediami.
Realia polskiego rynku pracy prze-

ra¿aj¹! Brak alternatywy i mo¿liwo�ci
znalezienia innej pracy, prowadzi czêsto
do podejmowania decyzji prawdziwie
bolesnych. Proszê mi uwierzyæ, cz³owiek
pchaj¹cy wózek z zakupami nigdy nie
zrozumie dramatu katolika przesuwa-
j¹cego w �wiêta kartony w sklepie!
Terroryzm w pracy nie jest niczym

nowym. Szanta¿ czy molestowanie czêsto
s¹ g³êboko skrywane, najczê�ciej pod
gro�b¹ wyrzucenia z pracy. Jednak naj-
bardziej rozpowszechnion¹ form¹ jest na-
rzucanie przez pracodawcê, coraz to
bardziej, uw³aczaj¹cych godno�ci ludz-
kiej warunków pracy... W celu uzy-
skiwania jeszcze lepszych wyników fi-
nansowych stawiaj¹ przed podw³ad-
nymi alternatywê: utraty pracy b¹d�
podporz¹dkowania siê ich wymaganiom.
Pracownicy zmuszani s¹ w ten sposób
do wyrzekania siê warto�ci, którymi
¿yj¹ od lat. Ca³a ta rzeczywisto�æ sk³ania
do oskar¿enia o brak dobrej woli nie
tylko pracodawców, ale i samych wiel-
bicieli �wi¹tecznego handlu!

Szczególnie frapuj¹cy jest fakt, ¿e
nieustanne dotykanie tego problemu
przez niektóre media nie wp³ywa
znacz¹co na poprawê sytuacji. Mo¿-
na odnie�æ wra¿enie, ¿e �wiatr prze-
mian� wywia³ z Polski ducha zrozu-
mienia i zwyk³ej solidarno�ci, które przez
lata scala³y nasz naród. Ci¹g³e pyta-
nia o przysz³o�æ gospodarki, przyæmie-
waj¹ problemy osób zmuszanych np.
do pracy w �wiêta.
Ciê¿ka sytuacja na rynku pracy,

dodatkowo, da³a pracodawcom do rêki
olbrzymi atut i jeszcze bardziej zwiêk-
szy³a ich przewagê nad podw³adny-
mi. Przyjmuj¹c do pracy, patrz¹ na
stoj¹cego przed nimi cz³owieka i za-
s³aniaj¹c siê dobrem klienta, zawieszaj¹
przed aplikantem poprzeczkê na bar-
dzo du¿ej wysoko�ci.
Ca³kiem niedawno wys³ucha³em

ciekawej historii. Jej bohaterami byli:
m³ody, bezrobotny cz³owiek oraz pra-
codawca, któremu podczas rozmowy
kwalifikacyjnej ten¿e kandydat zako-

munikowa³, ¿e nie wyobra¿a sobie pracy
w �wiêta. Gdy ca³¹ historiê niedosz³y
pracownik opowiada³ pó�niej znajo-
mym i rodzinie, czê�æ popar³a jego
postêpowanie, jednak spore grono
potêpi³o go, nie mog¹c zrozumieæ jego
zachowania.
Rodzi siê w tym momencie bardzo

wa¿ne pytanie: jak ewentualna zgoda
na pracê w �wiêta wp³ynê³aby na jego

chrze�cijañskie �wiadectwo... Nasza
autentyczno�æ wymaga wszak jasnych
deklaracji oraz odpowiedzi...
S³uszno�æ prawych decyzji wska-

zuje sumienie, które kierunkuje nasze
postêpowanie w stronê rozs¹dnych
rozwi¹zañ. Czy wiêc w zachowaniu
tego cz³owieka by³ rozs¹dek?

Zachowaj mnie, Bo¿e, bo chroniê
siê do Ciebie,
mówiê do Pana: «Ty jeste� Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.
B³ogos³awiê Pana, który da³ mi rozs¹dek,
bo serce napomina mnie nawet noc¹.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mnie
nie zachwieje.

Ty �cie¿kê ¿ycia mi uka¿esz,
pe³niê Twojej rado�ci
i wieczn¹ rozkosz
po Twojej prawicy.

Ps 16(15), 1-2a i 5. 7-8. 11

Jedynie Chrystus, który jest dro-
g¹, prawd¹ i ¿yciem, jest w stanie umocniæ

nasze d¹¿enia ku
lepszemu. Oczy-
wi�cie, niektóre
sprawy nie roz-
wi¹¿¹ siê same
i si³¹ rzeczy wy-
magaj¹ od nas sa-
mych podjêcia
zdecydowanej
inicjatywy. �ro-
dki na codzienne
utrzymanie nie
spadn¹ nam z

nieba i modlenie siê o nag³y cud, jest
nieporozumieniem. Nale¿y jednak ja-
sno i czytelnie g³osiæ, ¿e ka¿dy cz³o-
wiek jest osob¹, której godno�æ obja-
wi³ sam Bóg. W naszych wyborach
Bóg musi byæ na pierwszym miej-
scu. Wybór Ewangelii jest ju¿ sam
w sobie wyborem rozs¹dnym. Mu-
simy uwierzyæ, ¿e praca w ksiêgar-
ni, w której pracodawca nie zamie-

Forsa albo ¿ycieForsa albo ¿ycieForsa albo ¿ycieForsa albo ¿ycieForsa albo ¿ycie
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Prawdy da nam wtedy si³ê nie tylko
w tej walce, ale i w pielgrzymowaniu
za Chrystusem.
�Chocia¿bym przechodzi³ przez

ciemn¹ dolinê, z³a siê nie ulêknê, bo
Ty jeste� ze mn¹. Kij Twój i Twoja
laska s¹ tym, co mnie pociesza.� (Ps
23, 4) Jedn¹ z prawd ewangelicznych
jest zobowi¹zanie do �wiadectwa. Chrze-
�cijanin swoim postêpowaniem ma
�wiadczyæ, ¿e Pismo �wiête jest jego
map¹ ¿ycia!
Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e kiedy �forsa�

zaczyna rz¹dziæ ¿yciem cz³owieka,
wkrada siê w nie ci¹g traumatycz-
nych wydarzeñ. Za�lepienie mamon¹
zwiêksza prawdopodobieñstwo upad-
ku. Cz³owiek z zawi¹zanymi oczyma
postêpuje instynktownie, nie ma cza-
su na my�lenie o Bogu.
Ks. Józef Tischner pisa³ kiedy�, ¿e

�tajemnic¹ wiary ewangelicznej jest
widzenie Boga tam, gdzie siê Go
najmniej spodziewamy. Choæby w stajni.�.

rza szanowaæ najcenniejszych spraw,
bêdzie nierozs¹dnym wyborem.
Zachowanie pracodawcy zmusza-

j¹cego swoich podw³adnych do pracy
w �wiêta przypomina nam �wiat
Dzikiego Zachodu, który obserwuje-
my ogl¹daj¹c np. amerykañskie we-
sterny. Charakterystyczny okrzyk
wydawany podczas napadu na bank:
�pieni¹dze albo ¿ycie!�, naby³ w �wiecie
�postêpowego laicyzmu� nowego zna-
czenia. �Nowoczesny� pracodawca zwra-
ca siê do swoich pracowników z po-
dobnym zawo³aniem... Ofiaruje mu
wszak równie �wspania³y� wybór: �albo
bêdziesz zarabia³ dla mnie pieni¹dze,
albo bêdziesz czeka³ koñca swoich dni
w zaciszu domowego ogniska!�...
Paradoksalnie, walka dobra ze z³em

jest ¿ywym �wiadectwem obecno�ci
Boga w�ród nas. Musimy jednak
pamiêtaæ, ¿e opowiadaj¹c siê za Ewan-
geli¹, i my musimy stan¹æ do tej
konfrontacji. Wybór ewangelicznej

Zatem: jak szukaæ, by Boga nie prze-
oczyæ? Z daleka widaæ, ¿e zaczyna-
nie poszukiwañ w ca³odobowym hi-
permarkecie, jest co najmniej nieporo-
zumieniem.
Ale cz³owiek �z ulicy� � gdzie

powinien wypatrywaæ Boga? Dla
jednych sprawa jest oczywista: naj-
pierw szukajmy ko�cio³a, w nim od-
najdziemy Ko�ció³. Jednak najwa¿-
niejsze jest, by przed �wiatem chrze-
�cijanin by³ cz³owiekiem wyrazistym
i dostrzegalnym. Tylko jasne i czy-
telne katolickie �wiadectwo ewange-
liczne zniszczy opinie o dwulicowo�ci
ludzi Ko�cio³a. Musimy wci¹¿ zda-
waæ sobie sprawê z tego, ¿e ludzie
poszukuj¹cy Prawdy, domagaj¹ siê od
katolików jasnych odpowiedzi, licz¹c
na ich dojrza³o�æ i rozs¹dek. Chc¹
naszego chrze�cijañskiego �wiadectwa,
wygrywaj¹cego z pospolitym my�le-
niem o konsumpcji.
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...przy pl. biskupa Nankiera stoi kilka
budowli sakralnych, m.in. gogogogogotytytytytyckickickickickieeeee
kkkkko�cio�cio�cio�cio�cio³y �wo³y �wo³y �wo³y �wo³y �w. W. W. W. W. Wininininincencencencencentttttego (ego (ego (ego (ego (ooooobecnibecnibecnibecnibecnieeeee
grekgrekgrekgrekgrekoooookakakakakatttttooooolililililicki) i �wcki) i �wcki) i �wcki) i �wcki) i �w. Maci. Maci. Maci. Maci. Macieeeeejjjjjaaaaa. Naj-
ciekawszy jest jednak barokowy ze-ze-ze-ze-ze-
spó³ kspó³ kspó³ kspó³ kspó³ ko�cio�cio�cio�cio�cio³a �wo³a �wo³a �wo³a �wo³a �w. Klary i klaszt. Klary i klaszt. Klary i klaszt. Klary i klaszt. Klary i klaszto-o-o-o-o-
rrrrru Urszulanu Urszulanu Urszulanu Urszulanu Urszulanekekekekek (dawniej Klarysek).
W XIII w. dwuczê�ciowy dom ku-
piecki przebudowano na dwa po³¹-
czone ze sob¹ ko�cio³y - �w. Klary
i �w. Jadwigi �l¹skiej. Przebudowa
w latach 1693-1699 nada³a ca³emu
zespo³owi cechy barokowe, a ko�ció³
�w. Jadwigi �l¹skiej przekszta³cono
w kaplicê grobow¹ - MaMaMaMaMauzouzouzouzouzollllleeeeeumumumumum
Piastów WPiastów WPiastów WPiastów WPiastów Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³awskiwskiwskiwskiwskichchchchch. S¹ tu m.in.
gotyckie grobowce Henryków: III, V
i VI, ten ostatni by³ ostatnim pia-
stowskim w³adc¹ Wroc³awia. Jest te¿
srebrna urna z sercem ksiê¿niczki
Karoliny zmar³ej w 1707 r., która by³a
ostatnim potomkiem tej dynastii.

*

Wewn¹trz jest wiele sal o bogatym,
barokowym wystroju. Najwspanialsza
jest Aula Leopoldina - jedno z naj-
piêkniejszych �wieckich barokowych
wnêtrz w Polsce. Powsta³a w pierw-
szej po³owie XVIII w. Ozdobiona po-

piersiami Habsburgów, a na
sklepieniu nad balkonem
muzycznym jest fresk
�Chwa³a �l¹ska�.

*Na mo�cie Uniwersy-
teckim stoi najnowszy po-
mnik Wroc³awia � �P� �P� �P� �P� �Po-o-o-o-o-
wwwwwodziankaodziankaodziankaodziankaodzianka�, przedsta-
wiaj¹cy kobietê wynosz¹c¹
z powodzi ksi¹¿ki. Ods³o-
niêto go w lipcu 1998 r.
w pierwsz¹ rocznicê tra-
gicznej powodzi z 1997 r.,
a jego twórc¹ jest Stani-
s³aw Wysocki, artysta, który
w czasie tej powodzi stra-
ci³ dorobek swego ¿ycia.

�ród³o informacji:
www.dolnyslask.org/miasta/wroclaw

Bli¿ej Odry stoi barokowy gmach
dadadadadawnwnwnwnwnego klasztego klasztego klasztego klasztego klasztooooorrrrru Kru Kru Kru Kru Krzy¿ozy¿ozy¿ozy¿ozy¿owwwwwcówcówcówcówców. Od
1946 r. mie�ci siê tu biblioteka Osso-
lineum, trzecia co do
wielko�ci w Polsce,
z cennymi zbiorami
rêkopisów i grafiki.
W pobli¿u znajduje siê
gmach g³ówngmach g³ówngmach g³ówngmach g³ówngmach g³ówny Uy Uy Uy Uy Uni-ni-ni-ni-ni-
wwwwwersytersytersytersytersyteeeeetu Wtu Wtu Wtu Wtu Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³aw-w-w-w-w-
skiskiskiskiskiegoegoegoegoego. Tê monumen-
taln¹, barokow¹ bu-
dowlê wznie�li w la-
tach 1728-1742 jezu-
ici przenosz¹c do nie-
go swoj¹ szko³ê, któr¹
w 1811 r. przekszta³-
cono w uniwersytet.
Fasada budynku od
strony Odry ma 171
m d³ugo�ci, a wznosi
siê nad ni¹ wie¿a
zwieñczona globusem.

Czy wiesz, ¿e...Czy wiesz, ¿e...Czy wiesz, ¿e...Czy wiesz, ¿e...Czy wiesz, ¿e...
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Od kilku tygodni mo¿emy zoba-
czyæ je w naszym ko�ciele na porannej
Mszy �w. Swym radosnym �piewem
i gr¹ na organach ubogacaj¹ liturgiê.
Przychodz¹ ma³¹ grupk¹, ubrane w czarne
habity. Kim s¹ te nowe �parafianki�?
To siostry boromeuszki, które po kil-
kudziesiêciu latach objê³y na powrót swoje
dziedzictwo w postaci zabudowañ po
by³ym Szpitalu im. L. Rydygiera. Prze-
³o¿ona generalna Zgromadzenia Sióstr Mi-
³osierdzia �w. Karola Boromeusza, s. Al-
berta Groñ, zapytana o pocz¹tki dzia-
³alno�ci boromeuszek we Wroc³awiu, sw¹
opowie�æ rozpoczyna od roku 1899, kiedy
to Kongregacja zakupi³a parcelê, ogra-
niczon¹ dzisiejszymi ulicami Pomorsk¹,
Rydygiera i W¹sk¹, oraz budynek przy
ul. Pomorskiej z przeznaczeniem na szpital.
Obiekt ten jednak by³ usytuowany przy
ruchliwej trasie, co ogranicza³o jego przy-
datno�æ do tego celu. W ci¹gu roku
wybudowano wiêc od strony ul. Ry-
dygiera nowy budynek, w którym
znalaz³o siê miejsce na sale chorych, salê
operacyjn¹, aptekê, kaplicê, mieszkania
dla sióstr. Stworzono tam oddzia³ we-
wnêtrzny, chirurgiê, a w pó�niejszym czasie
oddzia³y ginekologiczny i laryngologiczny.
W 1906 r. powsta³ kolejny budy-

nek, gdzie mie�ci³a siê nowoczesna pralnia
parowa, laboratorium, sala dezynfekcji,
kaplica przedpogrzebowa. Postawiony
w latach 1907-1908 obiekt po³¹czy³ ze
sob¹ istniej¹ce ju¿ zabudowania. W nim
znajdowa³y siê sale chorych, nowa du¿a
kaplica, a tak¿e klauzura sióstr. Potem
utworzono tu drug¹ salê operacyjn¹
i oddzia³ okulistyczny.
W 1907 r. na terenie szpitala otwarto

szko³ê pielêgniarsk¹. W pó�niejszym czasie
do kompleksu szpitalnego do³¹czono
kamienicê od ul. W¹skiej, gdzie urz¹-
dzono laboratorium rentgenowskie i pra-
cowniê hydroterapeutyczn¹, a tak¿e od-
dzia³y neurologiczny i chorób skórnych.
Nastêpnie przejêto kolejne dwa budynki
od ul. Pomorskiej, adaptuj¹c placówkê

w zamkniêt¹ ca³o�æ. W 1925 r. szpital,
oficjalnie nosz¹cy imiê �w. Jerzego (na
cze�æ bpa Georga Koppa, który znacz-
nie przyczyni³ siê do jego zorganizowa-
nia), by³ ju¿ przeznaczony na 240 ³ó-
¿ek. Po II wojnie �wiatowej zosta³ przez
w³adzê ludow¹ zagrabiony i choæ prawnie
nie nale¿a³ ju¿ do Zgromadzenia, wci¹¿
by³ obs³ugiwany przez siostry borome-
uszki. W 1949 r. zosta³ przekazany pod
zarz¹d administracji miejskiej, rok pó�-
niej przyjmuj¹c nazwê Miejskiego Szpitala
im. Ludwika Rydygiera. W 1955 r. pra-
cowa³o tu jeszcze 19 sióstr. W 1973 r.
siostry ostatecznie wysiedlono z terenu
szpitala, przekazuj¹c im cztery miesz-
kania przy ul. Tomaszowskiej o ³¹cznej

powierzchni 200 m2, podczas gdy sio-
stry musia³y zostawiæ co najmniej 600
m2 u¿ytkowanej do tej pory powierzchni
klauzury (nie licz¹c powierzchni szpi-
talnej).
Z koñcem lat 90. XX w. Szpital

im. Rydygiera znalaz³ siê na skraju
bankructwa i w ramach reorganiza-
cji s³u¿by zdrowia przeznaczono go do
likwidacji, do czego dosz³o w 2002 r.,
mimo nag³o�nionych przez media pro-
testów pracowników szpitala. W³a-
dze Województwa Dolno�l¹skiego
podjê³y wówczas decyzjê o wcieleniu
Szpitala im. Rydygiera do Szpitala im.
Gromkowskiego przy ul. Koszarowej.
r. W tym te¿ czasie dawni pracownicy

szpitala i okoliczni mieszkañcy zachêci-
li Kongregacjê do podjêcia próby odzys-
kania swojej w³asno�ci. Z koñcem 2002
Komisja Maj¹tkowa w Warszawie do-
kona³a przeniesienia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci z ówczesnego w³a�ciciela
- Urzêdu Marsza³kowskiego, na pier-
wotnego, czyli Zgromadzenie Sióstr
Boromeuszek.
Proces likwidacji ma potrwaæ do

koñca 2006 r. Przy placówce dzia³a
wiêc likwidator, który wraz z zespo-
³em ludzi reguluje sprawy po by³ym
szpitalu. Jednak¿e z koñcem grudnia
2004 r. na Koszarow¹ zostali zabrani
ostatni chorzy. Siostry mog³y wiêc
przyst¹piæ do prac modernizacyjno-

adaptacyjnych. Remont jednego tylko
piêtra w blokach �A� i �B� trwa³ od
stycznia do koñca wrze�nia br. Dziê-
ki temu mog³a przenie�æ siê tu wspól-
nota sióstr (na razie piêæ, z czego dwie
studiuj¹ medycynê, a jedna, Rosjan-
ka, pedagogikê), jest te¿ Kaplica
z Naj�wiêtszym Sakramentem. Wiele
pomieszczeñ by³o tak zrujnowanych,
¿e trzeba by³o modernizowaæ je prak-
tycznie od podstaw. Niektóre za�
pocz¹tkowo robi³y wra¿enie zadba-
nych, jednak jak siê pó�niej okaza³o,
pod ³adnie prezentuj¹cymi siê kafel-
kami znajdowa³y siê skorodowane rury
kanalizacyjne i spróchnia³e belki. Trzeba
by³o tak¿e wszystkie pomieszczenia jako�

Siostry Boromeuszki wróci³y!Siostry Boromeuszki wróci³y!Siostry Boromeuszki wróci³y!Siostry Boromeuszki wróci³y!Siostry Boromeuszki wróci³y!
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zagospodarowaæ, bo siostrom zwróco-
no budynki kompletnie puste. Dzi�
pachn¹ce �wie¿o�ci¹, zadbane pokoje
robi¹ mi³e wra¿enie. W wiêkszo�ci
pomieszczeñ znajduj¹ siê meble przy-
wiezione tu z innych domów zakon-
nych. Niektóre pokoje trzeba by³o
wyposa¿yæ w nowe, co nada³o sta-
rym poszpitalnym murom akcentu
nowoczesno�ci. Stylem wnêtrza zwraca
na siebie uwagê refektarz. Siostrom uda³o
siê sprowadziæ tu cudem ocalone piêkne
rze�bione drewniane meble, pamiêta-
j¹ce czasy przedwojennej �wietno�ci
Szpitala �w. Jerzego. Z tego okresu
pochodzi stoj¹ca tu tak¿e figura Matki
Bo¿ej Niepokalanej, maj¹ca onegdaj swoje
sta³e miejsce w kaplicy przyszpitalnej,
co zdaje siê potwierdzaæ zachowana
do dzi� stara po¿ó³k³a fotografia.
Jaka dzia³alno�æ bêdzie tu pro-

wadzona? Chcemy obj¹æ opiek¹ lu-
dzi chorych i starszych, z ukierun-
kowaniem na ubo¿szych, którym
trudniej znale�æ pomoc w dzisiejszych
czasach � mówi prze³o¿ona general-
na. A s. Paulina dodaje: Jako siostry
mi³osierdzia chcia³yby�my s³u¿yæ przede
wszystkim biednym, bo dla bogatych
�wiat i tak stoi otworem Bêdzie to jednak
zale¿a³o g³ównie od tego, ile miejsc za-
kontraktuje nam NFZ. W przysz³o�ci
siostry chc¹ otworzyæ tu zak³ad opie-
kuñczo-leczniczy na 70 miejsc, ho-
spicjum na 20 miejsc, sto³ówkê i kuch-
niê dla ubogich. Czê�æ pomieszczeñ
wydzier¿awi³y ju¿ na dzia³alno�æ Za-
k³adu Fizykoterapii, który wcze�niej

mie�ci³ siê od strony ul. Pomor-
skiej,, a obecnie od Rydygiera.
Zgromadzenie podjê³o tak¿e

starania o reaktywacjê Wy¿szej
Szko³y Medycznej, która swoj¹
siedzibê mog³aby mieæ w bu-
dynku �C� przy ul. Pomorskiej.
Planowane s¹ trzy kierunki
kszta³cenia: pielêgniarstwo, po-
³o¿nictwo i studia o rodzinie.
Bêdzie te¿ miniakademik dla
ucz¹cych siê dziewcz¹t. Jest kon-
cepcja, aby przy szkole powsta³
oddzia³ po³o¿niczo-ginekologiczny
w pe³ni chroni¹cy godno�æ ko-
biety i ¿ycia od momentu po-
czêcia a¿ do naturalnej �mierci.
Siostry chcia³yby, aby na tere-
nie zak³adu opiekuñczo-leczni-
czego i hospicjum odbywa³a siê
praktyczna nauka zawodu dla pielê-
gniarek, kszta³conych g³ównie w kie-
runku opieki d³ugoterminowej.
S¹ ju¿ projekty i kosztorysy moder-

nizacji bloków �A� i �B�, za� w toku
przygotowañ plany adaptacyjne bu-
dynku przeznaczonego na szko³ê. Po-
wstaj¹ plany kszta³cenia. Pojawi³a siê
grupka profesjonalnie wyszkolonej kadry.
Gdy placówka ruszy, potrzebni bêd¹
liczni wspó³pracownicy i wolontariu-
sze. Póki co, najwiêkszym problemem
utrudniaj¹cym realizacjê tych zamie-
rzeñ jest brak wystarczaj¹cego kapi-
ta³u finansowego. Na chwilê obecn¹
siostry mog¹ rozpocz¹æ przygotowa-
nia pod dzia³alno�æ zak³adu opiekuñ-
czo-leczniczego i hospicjum. Z ufno-

kkkkkooooonnnnntakt z sitakt z sitakt z sitakt z sitakt z siostramiostramiostramiostramiostrami
boboboboborororororommmmmeeeeeuszkami wuszkami wuszkami wuszkami wuszkami we We We We We Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³awiwiwiwiwiuuuuu

ul. Rul. Rul. Rul. Rul. Ryyyyydddddygiygiygiygiygiera 22-28era 22-28era 22-28era 22-28era 22-28
tttttel. 071 321 05 65el. 071 321 05 65el. 071 321 05 65el. 071 321 05 65el. 071 321 05 65

smsmsmsmsmcb@bocb@bocb@bocb@bocb@borororororommmmmeeeeeuszki.uszki.uszki.uszki.uszki.ppppplllll
wwwwwwwwwwwwwww.....boboboboborororororommmmmeeeeeuszki.uszki.uszki.uszki.uszki.ppppplllll

wwwwwwwwwwwwwww.....boboboboborororororommmmmeeeeeuszkiwsm.alluszkiwsm.alluszkiwsm.alluszkiwsm.alluszkiwsm.allelelelelelujujujujuja.a.a.a.a.ppppplllll

�ci¹ i nadziej¹ szukaj¹ sposobów na
pozyskanie nowych �rodków, niezbêd-
nych do utworzenia szko³y.
Jak czuj¹ siê w nowym miejscu?

Na co dzieñ spotykaj¹ siê raczej z ¿ycz-
liwo�ci¹ mieszkañców, choæ dzielnica do
najspokojniejszych nie nale¿y. Siostry
chcia³yby mieæ wp³yw duchowy nie tylko
na chorych, ale tak¿e na okolicê i ca³¹
parafiê. Jest tu du¿o biedy, tak¿e tej
moralnej � mówi s. Paulina. Podjê³y-
�my ju¿ modlitwê za mieszkañców
o potrzebne dla nich ³aski. Licz¹ na dobr¹
wspó³pracê z wiernymi parafii uniwer-
syteckiej, na zrozumienie, ¿e rozwijane
tu dzie³o, s³u¿yæ bêdzie zarówno im, jak
i mieszkañcom ca³ego miasta.

BBBBBO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENA R R R R ROJEKOJEKOJEKOJEKOJEK

PS.
Zachêcamy tak¿e do lektury wywiadu
z s. Albert¹ Groñ w grudniowym nu-
merze Nowego ̄ ycia.

Redakcja
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Gosia to moja kole¿anka z klasy.
Nie jeste�my przyjació³kami, ale ³¹-
czy nas jaka� wyj¹tkowa niæ poro-
zumienia. Nasz¹ wspóln¹ pasj¹ sta³ siê
Tybet, razem marzymy o wolno�ci Ty-
betu i o podró¿y do niego!!! Có¿, wspól-
ne narzekanie na brak funduszy na
ten cel ³¹czy nas równie¿ :).
Bardzo j¹ lubiê, poniewa¿ ma

w sobie co� takiego, co ja te¿ mam.
A mianowicie  odrobinê szaleñstwa!!!
Ale nie ufam jej na tyle, aby opowie-
dzieæ o drodze ¿ycia, któr¹ wybra³am.
Jednak w jeden z wrze�niowych

wtorków zosta³y�my same na d³ugiej
przerwie w klasie.
Gocha chcia³aby siê dostaæ (jak

ja kiedy�) na etnologiê. Zadowolona,
¿e nie musi zdawaæ historii na ma-
turze, �dusi³a� ze mnie odpowied� na
pytanie: �Jak my�lisz, dostanê siê?�
Po co najmniej trzykrotnym zapew-
nieniu jej, ¿e w ni¹ wierzê i na pewno
osi¹gnie upragniony cel, rozmowa zesz³a
na mój temat.
Poniewa¿ powiedzia³am Gosiacz-

kowi, ¿e mnie matura nie jest po-
trzebna - a przynajmniej w takim
stopniu jak innym - ciekawo�æ nie
dawa³a jej spokoju. Zaczê³a wymie-

tygodniu, sta³o siê co� co sk³oni³o mnie
do siêgniêcia po pióro. Chcia³am, aby
�ca³y �wiat� dowiedzia³ siê, jak¹ ra-
do�æ sprawi³a mi ta wiadomo�æ, bo oto

Gosia zaczê³a
szukaæ Boga.
O wszystko
� obw i n i ³ a
mnie�! Powie-
dzia³a, ¿e nie
chce d³u¿ej ¿yæ
w takim �wie-
cie, i je�li tyl-
ko Bóg jej po-
zwoli, to goto-
wa jest po-

�wiêciæ Mu ca³e swoje ¿ycie. Nawet je¿eli
bêdzie musia³a wyrzec siê dotychcza-
sowych przyzwyczajeñ i marzeñ!
Jest taka rozentuzjazmowana, �le-

wituje�! Bardzo siê cieszê, ¿e chocia¿
w niewielkim stopniu przyczyni³am siê
do jej wewnêtrznej przemiany. Mam
nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek! Bêdê
stara³a siê ukazaæ jej Boga jako na-
szego najwiêkszego Przyjaciela. I dzieliæ
z ni¹ rado�ci¹, bo sam �Bóg jest ra-
do�ci¹. Dlatego przed Swój dom wy-
stawi³ s³oñce�.

DDDDDOROTOROTOROTOROTOROTAAAAA, , , , , licealistka

niaæ ró¿ne pomys³y, ostatnim by³a
teologia. Odpowiedzia³am jej, ¿e jest
ca³kiem blisko, ale to nie to i nagle
krzyknê³a: �zakon�. Nie umia³am sk³a-

maæ! Okaza³o siê, ¿e ona uwa¿a to
za fantastyczny pomys³, zw³aszcza
misje!!!
Nie mog³am w to uwierzyæ. Pierw-

szy raz spotka³am siê z tak¹ reak-
cj¹!!! Doda³a mi otuchy, w szczegól-
no�ci z tego powodu, i¿ Gosia wierzy
w Boga, ale... �wys³a³a Boga gdzie�
na bardzo d³ugi spacer�.
Rozmawia³am z ni¹ o powo³aniu

jeszcze jeden raz. T³umaczy³am wte-
dy na czym polegaj¹ zakony wybra-
ne przeze mnie i co my�lê o Bogu.
Ale ju¿ w sobotê, w tym samym

ul. Grunwaldzka 12 b, 50-355 Wroc³aw
tel. 071 321 32 02, fax 071 322 80 15
e-mail: pznod@poczta.onet.pl

dzia³aj¹ w nim kluby:

KlKlKlKlKlub Lub Lub Lub Lub Luuuuudzi Cidzi Cidzi Cidzi Cidzi Ciekaekaekaekaekawywywywywych �wiach �wiach �wiach �wiach �wiatatatatata
dla m³odzie¿y, czynny w pi¹tki 12-16
www.dolnyslask.pzn.org.pl

KlKlKlKlKlub Cukrub Cukrub Cukrub Cukrub Cukrzykówzykówzykówzykówzyków
czynny w pierwszy czwartek miesi¹ca od g. 14.

KlKlKlKlKlub G³uub G³uub G³uub G³uub G³uchchchchchooooonininininiemememememyyyyychchchchch

KlKlKlKlKlub Rub Rub Rub Rub Rodziodziodziodziodziców Dziców Dziców Dziców Dziców Dzieci S³aboeci S³aboeci S³aboeci S³aboeci S³abowiwiwiwiwidz¹cdz¹cdz¹cdz¹cdz¹cyyyyychchchchch
i Ni Ni Ni Ni Niiiiieeeeewiwiwiwiwidddddooooommmmmyyyyychchchchch

SekSekSekSekSekcjcjcjcjcja Masa¿ystówa Masa¿ystówa Masa¿ystówa Masa¿ystówa Masa¿ystów

KKKKKo³o Kro³o Kro³o Kro³o Kro³o Krzykizykizykizykizyki
czynne w poniedzia³ki w g. 12-17

KKKKKo³o Fo³o Fo³o Fo³o Fo³o Fabababababryryryryrycznacznacznacznaczna
czynne we wtorki w g. 12-17

KKKKKo³o �ródmio³o �ródmio³o �ródmio³o �ródmio³o �ródmie�cie�cie�cie�cie�cieeeee
czynne w �rody w g. 12-17

KKKKKo³o Psio³o Psio³o Psio³o Psio³o Psie Pe Pe Pe Pe Pooooollllleeeee
czynne w czwartki w g. 12-17

KKKKKo³o Stare Miasto³o Stare Miasto³o Stare Miasto³o Stare Miasto³o Stare Miastooooo
czynne w pi¹tki w g. 12-17
tel. 071 322 80 13 (dla wszystkich kó³)

PPPPPooooolskilskilskilskilskie Ste Ste Ste Ste Stooooowwwwwarararararzyszenizyszenizyszenizyszenizyszenieeeee
DiabeDiabeDiabeDiabeDiabetytytytytyczncznczncznczneeeee
Wroc³aw, ul. Biskupia 11
w godz. 11-18.30
co trzeci poniedzia³ek o godz. 16
odbywa siê prelekcja
pt. Jak ¿yæ z cukrzyc¹
e-mail: nwc@pf.pl

G³os m³oG³os m³oG³os m³oG³os m³oG³os m³odddddyyyyyccccchhhhh

Krzak gorej¹cyKrzak gorej¹cyKrzak gorej¹cyKrzak gorej¹cyKrzak gorej¹cy

PPPPPooooolski Zwi¹zek Nlski Zwi¹zek Nlski Zwi¹zek Nlski Zwi¹zek Nlski Zwi¹zek Niiiiieeeeewiwiwiwiwidddddooooommmmmyyyyych - Och - Och - Och - Och - Okrêg Dokrêg Dokrêg Dokrêg Dokrêg Dolnlnlnlnlno�l¹skio�l¹skio�l¹skio�l¹skio�l¹ski

StStStStStooooowwwwwarararararzyszenizyszenizyszenizyszenizyszenie Pre Pre Pre Pre Przyjzyjzyjzyjzyjació³ació³ació³ació³ació³
InInInInIntttttegracjiegracjiegracjiegracjiegracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
www.niepelnosprawni.info
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KKKKKolêdaolêdaolêdaolêdaolêda
Wed³ug tradycji autorem pierw-

szej kolêdy by³ �w. Franciszek z Asy¿u,
a ojczyzn¹ kolêd - �redniowieczne
W³ochy. Do Polski zwyczaj �piewa-
nia kolêd dotar³ w XIV wieku. Anio³
pasterzom mówi� - to przet³umaczony
z orygina³u prastary hymn ³aciñski
z pocz¹tków chrze�cijañstwa. Ulubiona
do dzi� kolêda: Przybie¿eli do Betle-
jem pochodzi z 1631 roku.
Tekst innej, chêtnie �pie-
wanej - W ¿³obie le¿y
- napisa³ ksi¹dz Piotr
Skarga.
Jedna z najpiêkniej-

szych i najchêtniej �piewa-
nych kolêd przyby³a do nas z Au-
strii, a znana na ca³ym �wiecie -

W Bo¿ego Narodzenia Czas
niech mi³o�æ bêdzie w nas,
niech pokój wokó³ panuje,
a dobro nad z³em króluje!

Radosnego prze¿ywania
�wi¹t wszystkim m³odym

czytelnikom
¿yczy Redakcja

N as i  m i l u s i ñ s c y
SkSkSkSkSk¹d siê wziê³y¹d siê wziê³y¹d siê wziê³y¹d siê wziê³y¹d siê wziê³y...............

Cicha noc [niemiecka - Stile Nacht,
angielska - Holly Night]. U³o¿y³ j¹
w noc wigilijn¹ 1818 roku w Obe-
rsdorfie ko³o Salzburga ksi¹dz Jo-
seph Mohr, a melodiê skomponowa³
jego organista Franz Xavier Gruber.

Op³Op³Op³Op³Op³atekatekatekatekatek
Nazwa �op³atek� pocho-

dzi od ³aciñskiego oblatum,
co oznacza - dar
ofiarny. Patriar-
chalny zwyczaj,
powsta³y w po-

³udniowej Europie, ob-
darowywania siê przez

wiernych i duchowieñstwo
po�wiêconym chlebem - w Polsce prze-

kszta³ci³ siê w zwyczaj ³ama-
nia op³atkiem, odrêbny i je-
dyny, gdzie indziej nieznany.
Najstarsze zachowane op³at-

ki pochodz¹ z XVII w., wy-
t³aczane s¹ w sceny miejskie,
ko�cio³y i zamki. Wypiekano
je przy ko�cio³ach i klaszto-
rach, lej¹c rzadkie ciasto pszen-
ne w ¿elazne foremki z wy-
t³aczanymi wzorami.

1. Opiekowa³ siê Maryj¹ � Józef
2. Poprzedza Bo¿e Narodzenie
3. Odprawia Mszê �w.
4. Trzej Królowie
5. Miejsce narodzenia Chrystusa
6. Ozdoba �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
7. Nasz stró¿
8. Na nim le¿a³ Jezus w ¿³obie
9. Katolicy

Krzy¿óKrzy¿óKrzy¿óKrzy¿óKrzy¿ówkwkwkwkwkaaaaa

Dzielenie siê op³atkiem zaczyna³
zawsze ojciec rodziny, w jego zastêp-
stwie najstarszy syn, potem za� ka¿dy
z obecnych prze³amywa³ siê z pozo-
sta³ymi, sk³adaj¹c z serca
p³yn¹ce ¿yczenia Bo¿ej
opieki i ¿egnaj¹c siê zna-
kiem krzy¿a �wiêtego.
Równie¿ wy³¹czznie polski
jest zwyczaj posy³ania op³at-
ka osobom bliskim, nieobec-
nym przy stole wigilijnym.

Autor krzy¿ówki  Micha³ Serwa

rys. Natalia Zarzycka

Kochani, zachêcamy Was do rozwi¹zania krzy¿ówki.
Odpowiedzi napiszcie na kartkach i z³ó¿cie je do ko-
szyczka podczas Mszy �w. dzieciêcej o godz. 11.00 w nie-
dzielê 8 stycznia 2006 r. WWWWWe�mie�mie�mie�mie�miecieciecieciecie ue ue ue ue udzia³ w ldzia³ w ldzia³ w ldzia³ w ldzia³ w losoosoosoosoosowwwwwa-a-a-a-a-
nininininiu mi³yu mi³yu mi³yu mi³yu mi³ych nagród!ch nagród!ch nagród!ch nagród!ch nagród!

rys. Andrzej Ustynienko, kl. II
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Zabrzmia³a �Msza� KilaraZabrzmia³a �Msza� KilaraZabrzmia³a �Msza� KilaraZabrzmia³a �Msza� KilaraZabrzmia³a �Msza� Kilara
Rok temu t³um szturmowa³ drzwi

�wi¹tyni uniwersyteckiej, by pos³u-
chaæ s³ynnych �Nieszporów lud�mier-
skich� Jana Kantego Pawlu�kiewicza.
15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br..... sytuacja powtórzy³a siê:
kompozytor dzie³a wybranego, by uczciæ
�wiêto Nauki Wroc³awskiej, jest po-
staci¹ powszechnie szanowan¹, a sa-
mo dzie³o - �Missa pro pace� (�Msza
o pokój�) - w ci¹gu niespe³na piêciu
lat od prawykonania sta³o siê jedn¹
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2.11.2005 Jan MA�LANKA, lat 71
4.11.2005 Stanis³awa G¥SZCZAK, lat 77
14.11.2005 Józef WASZKIEWICZ, lat 58
18.11.2005 Wac³awa CHMIELEWSKA, lat 82
18.11.2005 Marianna GRZESIAK, lat 68
23.11.2005 Stanis³aw SWITOÑ, lat 75
23.11.2005 Norbert WALÊCKI, lat 30
26.11.2005 Józef GRZEMBA, lat 62
26.11.2005 Jan CIERLAK, lat 85
1.12.2005 Maria TRACZEWSKA, lat 90
2.12.2005 Regina KOSOWICZ, lat 54

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

29.10.2005 Karolina WOJTOWICZ
i Robert SZUMI£O

26.11.2005 Aleksandra PTAK
i Tomasz £OTOCKI

z najczê�ciej wykonywanych i najchêtniej
s³uchanych kompozycji Wojciecha
Kilara. Gotowego dzie³a, podczas spe-
cjalnego koncertu w Watykanie, s³u-
cha³ tak¿e papie¿ Jan Pawe³ II.
Specjaln¹, ��wi¹teczn¹� Mszê Ki-

lara t³ocz¹ca siê publiczno�æ us³ysza³a
w naszym ko�ciele w wykonaniu g³ów-
nie wroc³awskich muzyków. Partie chó-
ralne �piewa³y po³¹czone zespo³y: Chór
Uniwersytetu Wroc³awskiego �Gaudium�
i Chór Kameralny przy Filharmonii
Wroc³awskiej. Wyst¹pi³a tak¿e Orkiestra
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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 Anna KIZLER
27.11.2005 Alicja Julia DMYTROWICZ
27.11.2005 Julia El¿bieta RZECZKOWSKA
27.11.2005 Patryk Dariusz KOGUT

Symfoniczna Akademii Muzycz-
nej im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu. Spo�ród solistów naj-
bardziej wyró¿ni³a siê sopranistka
Aleksandra Szafir, dysponuj¹ca
niezwykle brzmi¹cym g³osem.
Pozosta³e partie solowe �piewali:
Agnieszka Rehlis (mezzosopran),
Krzysztof Szmyt (tenor) i Jó-
zef Frakstein (bas). Koncert po-
prowadzi³ Alan Urbanek. Pod
jego kierunkiem utwór zabrzmia³
spójnie i efektownie, z pewn¹
doz¹ nieodzownej medytacji,
a chóry i studencka orkiestra
dobrze odnalaz³y siê w brzmie-
niu muzyki Kilara.
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