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PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM
NAJ�WIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC£AWIU

P R Z Y  K O � C I E L E

UNIWERSYTECKIM

Numer 2(15), Rok IV Kwiecieñ 2006

Z okazji �wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
wszystkim Czytelnikom, Parafianom

i Sympatykom Ko�cio³a Uniwersyteckiego
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia

i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa we wszelkich poczynaniach.
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus: Zwyciêzca �mierci i Pan ¿ywota

nape³nia Was niezm¹con¹ rado�ci¹ i przygotowuje na spotkanie
z Mi³osiernym Ojcem.

Duszpasterze i Redakcja

W ramach przypadaj¹cej raz na piêæ
lat wizytacji kanonicznej w dniu 11 marca
br. go�cili�my w naszej parafii Pasterza
Archidiecezji Wroc³awskiej, ks. abpa Ma-
riana Go³êbiewskiego. By³a to ju¿ dru-
ga jego wizyta w�ród naszej wspólnoty
parafialnej. Pierwsza mia³a miejsce 10 maja
2004 r., wkrótce po objêciu urzêdu Ar-
cybiskupa Wroc³awskiego, kiedy to
Metropolita zawierzy³ Ko�ció³ wroc³awski
i swoj¹ w nim pos³ugê Matce Bo¿ej
Wspomo¿yciele Wroc³awia, odbieraj¹cej
cze�æ w naszej �wi¹tyni. Z kolei ostat-
nia wizytacja kanoniczna w parafii by³a
przeprowadzana przez ks. bpa Edwar-
da Janiaka 14 maja 2001 r.

Arcybiskup u sióstrArcybiskup u sióstrArcybiskup u sióstrArcybiskup u sióstrArcybiskup u sióstr
zakzakzakzakzakonnychonnychonnychonnychonnych

Wizytacjê rozpoczê³a modlitwa w ka-
plicy Sióstr Boromeuszek, które od pa�-

dziernika 2005 r.
prowadz¹ pos³ugê
zakonn¹ w obiek-
tach po zlikwido-
wanym w 2002 r.
Szpitalu im. L.
Rydygiera.
Podczas spotka-

nia siostry szczegó-
³owo przedstawi³y
plany zwi¹zane
z zagospodarowa-
niem budynków,
w których w przysz³o�ci znalaz³oby siê
miejsce dla zak³adu opiekuñczo-leczni-
czego, hospicjum i Wy¿szej Szko³y Me-
dycznej. Rozpoczêto ju¿ nawet pierwsze
prace modernizacyjno-adaptacyjne.
Kolejny punkt programu wizyta-

cji wytycza³ spotkanie u Sióstr Ma-
rianek w domu zakonnym przy ul.
Pomorskiej. Prze³o¿ona Domu zakon-

nego zapozna³a Metropolitê z aktual-
nymi sprawami i zadaniami, jakie
sk³adaj¹ siê na codzienn¹ pos³ugê kilku
sióstr pracuj¹cych w tej czê�ci dziel-
nicy, która � jak wiadomo - do naj-
spokojniejszych nie nale¿y.
Na trasie odwiedzin Arcybisku-

pa znalaz³o siê tak¿e Zgromadzenie

WWWWWizytacjaizytacjaizytacjaizytacjaizytacja
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dokoñczenie na str. 2
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Sióstr Urszulanek przy pl. Nankie-
ra. Przed spotkaniem, podczas któ-
rego siostry omówi³y charakter pe³-
nionej przez nie pos³ugi zakonnej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzia³al-
no�ci o�wiatowej, odby³o siê krótkie
Nabo¿eñstwo Eucharystyczne cele-
browane przez Ksiêdza Arcybisku-
pa. Oprócz jego sekretarza, ks. Ma-
riusza Rosika, wziêli w nim udzia³
tak¿e nasi duszpasterze.

SpotkSpotkSpotkSpotkSpotkanieanieanieanieanie
z przedstawicielamiz przedstawicielamiz przedstawicielamiz przedstawicielamiz przedstawicielami
ruchóruchóruchóruchóruchów religijnych�w religijnych�w religijnych�w religijnych�w religijnych�

�piewem zainicjowanym przez pa-
rafialn¹ scholê Maciejki Pasterza na-
szej Archidiecezji w Maciejówce po-
witali licznie zgromadzeni przedstawiciele
ruchów religijnych.
Wszystkie istniej¹ce i dzia³aj¹ce przy

Ko�ciele Uniwersyteckim wspólnoty
przedstawi³ pokrótce na wstêpie spo-
tkania proboszcz parafii, ks. prof. Piotr
Nitecki, przybli¿aj¹c tym samym
Metropolicie charakter pe³nionego przez
nie dzie³a apostolstwa. W spotkaniu
wziêli udzia³ przedstawiciele ̄ ywego
Ró¿añca, Fatimskich Ognisk Pokut-
nych, Stowarzyszenia Krwi Chrystusa,
Scholi �Maciejki�, S³u¿by Liturgicznej
O³tarza, Krêgu Biblijnego, Zespo³u Pa-

rafialnego �Caritas�, Chóru �Maria-
num�, Wroc³awskiej Diakonii Muzycznej,
Scholi Gregoriana Silesiensis, Zwi¹z-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej i naszej
redakcji. Ksi¹dz Proboszcz mówi³ tak¿e
o dzia³aj¹cych przy parafii duszpa-
sterstwach Ludzi Nauki i Aptekarzy.

Przemawiaj¹c do zgromadzonych,
Arcybiskup zachêca³ do dawania w coraz
bardziej zlaicyzowanym �wiecie wyra-
zistego �wiadectwa ¿ycia chrze�cijañ-
skiego. Jeste�cie duchow¹ elit¹ parafii
- mówi³. Od was powinny wycho-
dziæ inicjatywy, które mog¹ o¿ywiaæ
¿ycie religijne ca³ej wspólnoty parafialnej.
Po krótkiej katechezie i dialogu

z cz³onkami kilku grup przypara-
fialnych abp M. Go³êbiewski na za-

koñczenie spotkania udzieli³ wszyst-
kim pasterskiego b³ogos³awieñstwa.

�z Rad¹ Parafialn¹�z Rad¹ Parafialn¹�z Rad¹ Parafialn¹�z Rad¹ Parafialn¹�z Rad¹ Parafialn¹
i duszpasterzamii duszpasterzamii duszpasterzamii duszpasterzamii duszpasterzami

Chwilê pó�niej w refektarzu odby³o
siê spotkanie z cz³onkami Rady Para-
fialnej. Po s³owach powitania i krótkiej
prezentacji przyby³ych osób przewod-

nicz¹cy Rady, jednocze�nie pose³ na Sejm
RP, Wies³aw Kilian, zapozna³ Hierar-
chê z najwa¿niejszymi problemami
i trudno�ciami, z jakimi boryka siê
parafia, a tak¿e z dzia³aniami i osi¹-
gniêciami ostatnich piêciu lat.
Dalsza czê�æ spotkania up³ynê³a na

dyskusji na temat spraw i zadañ naj-
bardziej pal¹cych na chwilê obecn¹, jak
równie¿ na omówieniu sytuacji spo³ecznej
i stanu religijno-moralnego parafii. Ar-
cybiskupa interesowa³a szczególnie kwestia
bezrobocia, patologii i zagro¿eñ.
Po spotkaniu z cz³onkami Rady Pa-

rafialnej Arcybiskup spotka³ siê jesz-
cze indywidualnie ze wszystkimi dusz-
pasterzami, a tak¿e zapozna³ siê z pro-
wadzonymi ksiêgami parafialnymi.
Druga czê�æ spotkania z kap³anami
mia³a miejsce wieczorem podczas uro-
czystej kolacji na plebanii.

Sakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament Bierzmowwwwwaniaaniaaniaaniaania
Kulminacyjnym punktem wizytacji

kanonicznej ks. abpa Mariana Go³ê-

WWWWWizytacja kizytacja kizytacja kizytacja kizytacja kanoniczna parafiianoniczna parafiianoniczna parafiianoniczna parafiianoniczna parafii
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biewskiego by³a Msza �w. z udzie-
leniem Sakramentu Bierzmowania
63 m³odym ludziom z naszej parafii.
Od pocz¹tku roku szkolnego m³odzie¿
III klas gimnazjalnych przygotowy-
wa³a siê do tego wa¿nego dnia, uczest-
nicz¹c w comiesiêcznej spowiedzi, nie-
dzielnej Eucharystii i formacji inte-
lektualno-duchowej w swoich szko-
³ach i w spotkaniach wspólnotowych
w naszym ko�ciele pod kierunkiem
ks. Sebastiana Ligorowskiego.

Po przywitaniu Dostojnego Go�cia,
ks. prob. Piotr Nitecki, w obecno�ci
licznie przyby³ych go�ci, sympatyków
Ko�cio³a Uniwersyteckiego i parafian
przedstawi³ Hierarsze Ko�cio³a wro-
c³awskiego szczegó³owe sprawozdanie
z ¿ycia i pracy duszpasterskiej parafii
Naj�wiêtszego Imienia Jezus w latach
2001-2006. Nakre�li³ rys socjologicz-
ny parafii, zwracaj¹c uwagê na pro-
blem biedy, bezrobocia, patologii spo-
³ecznej, ale tak¿e wyra�ne przejawy
laicyzmu i brak pog³êbionej formacji
religijno-moralnej mieszkañców.
Z zatroskaniem mówi³ o trudno�ciach
w dotarciu do dzieci i m³odzie¿y ze
wzglêdu na brak szkó³ podstawowych,
gimnazjów i liceów w obrêbie parafii.
Wspomnia³ o bardzo dobrze uk³ada-
j¹cej siê wspó³pracy duszpasterskiej
i kulturalnej z Uniwersytetem Wro-

c³awskim oraz z Siostrami Urszulan-
kami, Boromeuszkami i Mariankami,
a tak¿e z duszpasterzami akademic-
kimi z ko�cio³a �w. Macieja. Omówi³
tak¿e zakres prac remontowych
i renowacyjnych podjêtych w ko�ciele
od ostatniej wizytacji kanonicznej oraz
bêd¹cych realizacj¹ wskazañ powizy-
tacyjnych w maju 2001 r. Zapozna³
tak¿e z planami konserwatorsko-re-
nowacyjnymi na najbli¿szy okres. Po
przed³o¿onym sprawozdaniu Ksi¹dz

Proboszcz poprosi³ o wsparcie naszej
wspólnoty parafialnej wspóln¹ modlitw¹,
sprawowan¹ ofiar¹ Mszy �w., o umoc-
nienie S³owem Bo¿ym i b³ogos³awieñ-
stwem na dalsze lata pracy.

fot. Stanis³aw Zamiar

Abp M. Go³êbiewski zwracaj¹c siê
w dalszej czê�ci Uroczysto�ci do zgro-
madzonej m³odzie¿y, przypomnia³, ¿e
namaszczenie czo³a olejem �wiêtym -
bêd¹ce jednym z rytów Sakramentu
Bierzmowania - oznacza rado�æ i go-
towo�æ do podjêcia ¿yciowego boju. Przez
ten zewnêtrzny znak � mówi³ � spad-
nie na was pe³nia darów Ducha �wiê-
tego. Zmieni to wasze ¿ycie wewnêtrzne.
Bêdziecie umocnieni ³ask¹ Ducha
�wiêtego, aby móc coraz dojrzalej g³osiæ
Jezusa Chrystusa.
Podczas kazania Arcybiskup na-

ucza³ Bierzmowanych, ¿e bycie chrze-
�cijaninem wymaga odwagi, bo �wiat,
w którym ¿yjemy jest coraz bardziej
zsekularyzowany. Si³ê do wyznawa-
nia wiary daje Duch �wiêty. Wyci-
szajcie siê, aby us³yszeæ g³os Bo¿y.
Chrystus wrzuca do waszych dusz
ziarno Ewangelii, trzeba wam siê na
nie otworzyæ � apelowa³ do gimna-
zjalistów abp M. Go³êbiewski.
Tak ukierunkowani m³odzi, z³o¿yw-

szy wyznanie wiary, podchodzili ko-
lejno ze swoim �wiadkiem do o³tarza,
aby z r¹k Biskupa przyj¹æ namasz-
czenie Krzy¿mem �wiêtym. Na za-
koñczenie uroczysto�ci wdziêczna m³o-
dzie¿ z³o¿y³a podziêkowanie Dostoj-
nemu Go�ciowi i wszystkim licznie
przyby³ym kap³anom, reprezentuj¹cym
parafie dekanatu Wroc³aw-Katedra.
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Zmartwychwstanie Chrystusa jest
najbardziej prze³omowym wydarzeniem
w ludzkich dziejach. Przynios³o wszyst-
kim now¹ nadzie-
jê: od tej pory mieæ
nadziejê nie znaczy
ju¿ czekaæ na co�,
co ma siê dopiero
wydarzyæ, lecz zna-
czy byæ pewnym,
¿e to ju¿ siê doko-
na³o. �Zmartwych-
wsta³ ju¿ Chrystus,
Pan mój i nadzie-
ja� - s³owa te po-
wtarzamy, prosz¹c

dar zmartwychwstania. Jak¿e przedziw-
na to sytuacja: oto nadchodzi godzina,
w której Syn Cz³owieczy zostanie uwiel-

biony poprzez cier-
pienie i �mieræ. Po-
dobnie jak ziarnko
pszenicy wpad³szy
w ziemiê obumie-
ra i przynosi ob-
fity plon, tak zba-
wienie mo¿e siê do-
konaæ przez cierpie-
nie. Dotyczy to nie
tylko samego Je-
zusa, ale równie¿
ka¿dego z nas. My

Przestraszone kobiety i zdumieni
Aposto³owie stoj¹cy nad pustym gro-
bem Jezusa byli pierwszymi na prze-
strzeni wieków, którzy musieli upo-
raæ siê z problemem zmartwychwstania
Jezusa. Ich postawa udzieli³a siê ko-
lejnym pokoleniom ludzi i trwa ju¿
prawie dwa tysi¹ce lat. Tylko kon-
sekwencje owego zdumienia s¹ ró¿-
ne. Chrze�cijanin stoj¹c nad pustym
grobem swego Pana wie, ¿e nie cho-
dzi tutaj jedynie o fakt historyczny,
ale i o nasz¹, ludzk¹ egzystencjê. Na
tym polega ogromna i zawsze aktu-
alna moc zmartwychwstania jako
�ród³a nadziei i optymizmu dla cz³o-
wieka. �wiêto Zmartwychwstania
Pañskiego jest zatem centrum nasze-
go ¿ycia religijno-moralnego, odwo-
³uje siê ono do naszej wiary, nawi¹-
zuje przede wszytstkim do chrztu, któ-
ry jest jej owocem i �ród³em sta³ej -
doczesnej i wiecznej - ³¹czno�ci ze Zba-
wicielem. Chodzi zatem o tê wieczn¹
egzystencjê chrze�cijan, gdy kiedy�,
po powszechnym zmartwychwstaniu,
tak¿e groby naszych najbli¿szych
i groby nas samych tak¿e bêd¹ pu-
ste. Ale i o tê doczesn¹, bo z tajem-
nicy zmartwychwstania Chrystusa
p³ynie dla chrze�cijanina moc do po-
konywania wszelkich ziemskich dra-
matów i klêsk. W �wietle tej pod-
stawowej tajemnicy wiary, jak¹ jest
zmartwychwstanie Chrystusa, w któr¹
chrze�cijanin w³¹czony jest przez sa-
krament chrztu, nie ma takiej prze-
granej, z której nie móg³by siê on
podnie�æ. Nie ma takiej klêski, po któ-
rej nie by³oby mo¿liwe zwyciêstwo.
Nie ma takiego z³a, które nie mo-
g³oby przerodziæ siê w dobro moc¹
zmartwychwsta³ego Pana. Jak mo¿-
na maj¹c takie perspektywy nie byæ
cz³owiekiem rado�ci i nadziei?
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Nad pustymNad pustymNad pustymNad pustymNad pustym
grobemgrobemgrobemgrobemgrobem

B¹d�my g³osicielamiB¹d�my g³osicielamiB¹d�my g³osicielamiB¹d�my g³osicielamiB¹d�my g³osicielami
Zmartwychwsta³ego!Zmartwychwsta³ego!Zmartwychwsta³ego!Zmartwychwsta³ego!Zmartwychwsta³ego!
Go o odwagê wierno�ci i wytrwanie
w dobru, a zw³aszcza o pokój - dar,
który nam wyjedna³ przez swoj¹ �mieræ
i zmartwychwstanie. Kresem ¿yciowej
wêdrówki Chrystusa nie jest ciemno�æ
grobu, ale promienne Niebo Zmartwych-
wstania. Na tej tajemnicy oparta jest
chrze�cijañska wiara. (...)
Przez bezmiar tajemnicy chcemy teraz

¿eglowaæ ku �wiat³u, jakim jest obec-
no�æ Trójcy w wydarzeniach Paschy. Ta
obecno�æ rozci¹ga siê te¿ na piêædzie-
si¹t popaschalnych dni. Jednak bez
Bo¿ego wsparcia nigdy nie dostrzegli-
by�my nadziei na zmartwychwstanie,
czyli pokonanie �mierci i tajemnicze
uczestnictwo w Bo¿ym ¿yciu. Okres
Zmartwychwstania jest dla chrze�ci-
jañskiej wspólnoty wezwaniem, aby
w nowy i g³êbszy sposób do�wiad-
czy³a obecno�ci zmartwychwsta³ego
Chrystusa, ¿yj¹cego i dzia³aj¹cego
w Ko�ciele i w �wiecie.
Z niema³ym trudem przychodzi nam

pod¹¿aæ �ladami Jezusowego �wiadec-
twa. Wci¹¿ dostrzegamy w sobie ja-
k¹� niepewno�æ i s³abo�æ. To w³a�nie
On - Zbawca z wysoko�ci krzy¿a przy-
garnia do Siebie wszystkich i przynosi

tak¿e powinni�my �uczestniczyæ� w cier-
pieniach Mistrza, choæby przez ci¹g³e
u�wiadamianie sobie logiki Bo¿ej mi-
³o�ci, wszechmocnej i pokornej zarazem
w oddaniu siê cz³owiekowi. Na ogó³
staramy siê przezwyciê¿yæ cierpienie.
Uwa¿amy je nawet za co� dramatycz-
nie z³ego i wszelkimi si³ami próbujemy
z nim walczyæ. Jest to s³uszne, gdy¿
trzeba, jak to tylko mo¿liwe, oddalaæ
z ¿ycia z³o i ból, tym bardziej ¿e teo-
retyczne próby usprawiedliwienia z³a
przynosz¹ tylko zniechêcenie i wzmac-
niaj¹ bezradno�æ. Jednak nale¿y tak¿e
pamiêtaæ, ¿e cierpienie pozostaje niero-
zerwalnie z³¹czone z nasz¹ codzienno-
�ci¹ i uzyskuje wielk¹ moc, gdy bywa
wykorzystywane jako narzêdzie oca-
lenia kogo� drugiego. (...)
Ka¿dy z nas powinien w szczery

i warto�ciowy sposób poznaæ samego
siebie, aby to zmartwychwstanie
w naszych sercach by³o owocem praw-
dziwej rado�ci i mi³o�ci, która p³ynie
z Krzy¿a Jezusa Chrystusa i prowa-
dzi nas do wiecznego szczê�cia - prze-
bywania wraz z Bogiem w Niebie.
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Przedruk z miesiêcznika �Drzewko Oliwne�
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Triduum Paschalne jest funda-
mentem wszystkich obchodów li-
turgicznych, gdy¿ odbywa siê na
pami¹tkê Mêki, �mierci i Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa.

Kiedy� w IV wieku ta najwa¿-
niejsza uroczysto�æ by³a obchodzona przez
trzy tygodnie. Natomiast w naszych
czasach �wiête Triduum rozpoczyna siê
Msz¹ �wiêt¹ Wieczerzy Pañskiej �
Wielki Czwartek, w Wigilii Paschalnej
osi¹ga swój szczyt, a koñczy siê dru-
gimi Nieszporami Niedzieli Zmar-
twychwstania Pañskiego.
Dlaczego data Wielkanocy zmie-

nia siê co roku? Otó¿ w 325 roku
biskupi zgromadzeni na soborze w Nicei
postanowili, ¿e Wielkanoc odprawiaæ
siê bêdzie co roku w niedzielê po pierw-
szej pe³ni wiosennej ksiê¿yca. Wahania
czasowe wynosz¹ piêæ tygodni � od
22 marca do 25 kwietnia. Wszystkie
dalsze uroczysto�ci, takie jak: Wnie-
bowst¹pienie Pañskie, Zes³anie Ducha
�wiêtego, Trójcy �wiêtej, Bo¿e Cia³o
i Naj�wiêtszego Serca Jezusowego uza-
le¿nione s¹ od daty Wielkanocy.
Wa¿n¹ rzecz¹ jest to, ¿e z poszcze-

gólnymi dniami Triduum Paschalnego
³¹czone s¹ sakramenty �wiête: Wielki
Czwartek � Sakrament Kap³añstwa
i Sakrament Eucharystii. W Wigiliê
Paschaln¹ (Wielka Sobota) udziela siê
Chrztu �w. i Sakramentu Bierzmowania.

WWWWWielki Czwielki Czwielki Czwielki Czwielki Czwartekartekartekartekartek
Nie zawsze Wielki Czwartek by³

zaliczany do Triduum, ale zawsze by³
dniem jedno�ci, poniewa¿ w tym dniu
jednano pokutników z Ko�cio³em
i z Bogiem, po odbyciu pokuty po-
�wiêcano oleje, u¿ywane przy udzie-
laniu sakramentów, jednocz¹cych chrze-
�cijan z Chrystusem, koncelebrowano
Mszê Wieczerzy Pañskiej, co ukazy-
wa³o jedno�æ kap³añstwa, jedno�æ Ofiary
Chrystusa i jedno�æ Ludu Bo¿ego przy
Stole Pañskim.

Obecnie w ko�cio³ach katedralnych
odprawia siê przed po³udniem w Wielki
Czwartek Mszê Krzy¿ma. Tego dnia
wracamy jakby do Wieczernika, gdzie
Chrystus Pan podczas Ostatniej Wie-
czerzy ustanowi³ Eucharystyczn¹ Ofiarê
Cia³a i Krwi Swojej oraz Sakrament
Kap³añstwa. Tam równie¿ swoim przy-
k³adem obmywaj¹c uczniom nogi, zo-
bowi¹za³ ich do �wiadczenia mi³o�ci
bli�niego. W Wielki Czwartek na
zakoñczenie liturgii odbywa siê pro-
cesja do ciemnicy. Zanoszenie Naj�wiêt-

szego Sakramentu do ciemnicy jest bardzo
starym zwyczajem, siêgaj¹cym czasów,
kiedy nie by³o jeszcze tabernakulum
i po Mszy �w. zanoszono Naj�wiêtszy
Sakrament do zakrystii. W Wielki
Czwartek zwyczaj ten oznacza za-
mkniêcie Pana Jezusa w wiêzieniu.
W tym dniu obna¿a siê o³tarz.

WWWWWielki Pi¹tekielki Pi¹tekielki Pi¹tekielki Pi¹tekielki Pi¹tek
Ów dzieñ jest pami¹tk¹ Mêki

i �mierci Pana Jezusa. To jedyny dzieñ
w roku, kiedy nie odprawia siê Mszy
�wiêtej. Nabo¿eñstwo wielkopi¹tkowe
odprawia siê w godzinach popo³u-
dniowych. Ma ono nastêpuj¹c¹ bu-
dowê: liturgia S³owa Bo¿ego, koñcz¹ca
siê modlitw¹ powszechn¹, uroczysta

adoracja Krzy¿a, wspólna Komunia
�wiêta, procesja do Grobu Pañskiego.
W latach od 1622 do 1955 istnia³

zakaz udzielania Komunii �wiêtej w tym
dniu. Zakaz ten uchyli³ papie¿ Pius XII.
Na koniec liturgii wielkopi¹tkowej pro-
cesjonalnie zanosi siê Naj�wiêtszy Sa-
krament do Grobu Pañskiego i wysta-
wia do adoracji. Bo¿y Grób jest sta-
rym zwyczajem, kiedy� znanym w ca³ym
Ko�ciele, a obecnie pielêgnowanym jesz-
cze w Polsce. Zwyczaj ten wywodzi siê
z Jerozolimy, gdzie gromadzono siê

w miejscach Mêki Chrystusa, aby Mu
towarzyszyæ w duchu od Wieczernika
i Góry Oliwnej, a¿ do miejsca Jego po-
grzebu, które by³o tak¿e miejscem Jego
zmartwychwstania.

WWWWWielkielkielkielkielka Sobotaa Sobotaa Sobotaa Sobotaa Sobota
Ten dzieñ jest dniem ciszy ¿a³obnej.

Ko�ció³ trwa przy Grobie Pañskim, roz-
wa¿aj¹c Mêkê i �mieræ Jezusa. Po�wiê-
cenie pokarmów wielkanocnych, jakiego
dokonujemy, nale¿y poprzedziæ wspóln¹
adoracj¹ przy Bo¿ym Grobie.
Pó�nym wieczorem rozpoczyna siê

Wigilia Paschalna, która jest nawi¹-
zaniem do nocy Zmartwychwstania
Chrystusa.
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Chrzest, Bierzmowanie, Euchary-
stia to sakramenty wtajemniczenia
chrze�cijañskiego. Na nich opiera siê
powo³anie wszystkich uczniów Chry-
stusa, powo³anie do �wiêto�ci i do misji
ewangelizacji �wiata. Udzielaj¹ one ³ask
koniecznych do ¿ycia wed³ug Ducha
podczas ziemskiej pielgrzymki.
Sakrament kap³añstwa z kolei to

sakrament w s³u¿bie wspólnoty. Przez
pos³ugê innym kap³ani przyczyniaj¹
siê do zbawienia osobistego. Sakrament
aposto³owania duchownego obejmuje trzy
stopnie: diakonat, prezbiterat (kap³a-
ni) i episkopat (biskupi).
Na pocz¹tku formowania siê urzê-

dów ko�cielnych nie mo¿na by³o od-
ró¿niæ biskupów od ka-
p³anów. W listach pa-
sterskich zwierzchnik
okre�lany by³ jako od-
powiedzialny za wspól-
notê i Ewangeliê. Wi-
nien on byæ mê¿em prze-
strzegaj¹cym niezawod-
nej wyk³adni nauki, aby
przekazaæ zdrow¹ naukê,
móg³ udzielaæ upomnieñ
i przekonywaæ opornych (Tt 1, 9).
Wyra�ne przejawy biskupiego kie-

rowania wspólnot¹, nadrzêdno�ci w sto-
sunku do kap³ana i diakona, jako jego
wspó³pracowników, znalaz³y wyraz
dopiero w czasach poapostolskich.
�wiadcz¹ o tym przede wszystkim
listy Ignacego Antiocheñskiego, który
w 117 roku poniós³ w Rzymie mê-
czeñsk¹ �mieræ. Opowiada³ siê on za
wyeksponowan¹ pozycj¹ jednego bi-
skupa we wspólnocie.
�wiêcenia zarówno biskupie, jak

równie¿ prezbiteriatu i diakonatu, s¹
udzielane przez na³o¿enie r¹k i mo-

dlitwê konsekracyjn¹ przepisan¹
dla poszczególnych stopni w ksiê-
gach liturgicznych (Kodeks Prawa Ka-
nonicznego, kan. 1009, §2). Biskupi wraz
z przyjêciem sakry otrzymuj¹ funkcjê
u�wiêcenia, nauczania i rz¹dzenia. Przez
�wiêcenia udzielana jest ³aska Ducha
�wiêtego i wyciskane �wiête znamiê
tak, ¿e biskupi w szczególny i do-
strzegalny sposób przyjmuj¹ rolê Chry-
stusa (Lumen gentium, 21).
�wiêcenia wa¿ne przyjmuje tylko

ochrzczony mê¿czyzna (kan. 1024).
Kodeks Prawa Kanonicznego wyli-
cza, kogo mo¿na dopu�ciæ do �wiêceñ.
Mo¿e to byæ osoba, która po rozwa-
¿eniu wszystkich okoliczno�ci posiada

nieska¿on¹ wiarê, kieruje siê prawi-
d³ow¹ intencj¹, posiada wymagan¹
wiedzê, cieszy siê dobr¹ opini¹, ma nie-
naganne obyczaje, wypróbowane cnoty,
a tak¿e przymioty fizyczne i psychiczne,
odpowiadaj¹ce przyjmowanemu �wiê-
ceniu (kan. 1029).
Dziêki szczególnej ³asce Ducha

�wiêtego, sakrament �wiêceñ kap³añ-
skich upodabnia do Chrystusa tego,
który go przyjmuje, czyni¹c go na-
rzêdziem Boga dla Ko�cio³a. To uczest-
nictwo w funkcji Chrystusa (król,
prorok, kap³an) udzielane jest raz na
zawsze. Sakrament �wiêceñ wyciska

niezatarty charakter duchowy i nie
mo¿e byæ powtarzany lub udzielany
tylko na pewien czas (Lumen gen-
tium 21, 28, 29). Przez pe³ni¹cego s³u¿bê
kap³ana dzia³a zawsze Chrystus, dla-
tego niegodno�æ nie jest przeszkod¹ dla
Jego dzia³ania. Kto jest s³ug¹ pysz-
nym, nale¿y do diab³a, ale daru Chry-
stusa nie plami... Duchowa moc sa-
kramentu jest jakby �wiat³o�ci¹. Ci,
którzy maj¹ byæ o�wieceni przyjmuj¹
j¹ czyst¹, a je�li nawet przechodzi przez
nieczystych, nie ulega splamieniu (�w.
Augustyn). Wynika wiêc z tego, ¿e
grzeszno�æ kap³ana - cz³owieka nie

staje siê przeszkod¹ dla
Dobrej Nowiny, wszak
z ludu jest brany i dla
ludu ustanowiony.
O kap³añstwie mó-

wi³o wielu. Grzegorz
z Nazjanzu w Oratio-
nes  mówi o kap³anie,
¿e jest obroñc¹ prawdy,
wznosi siê z anio³ami,
wielbi z archanio³ami,

sk³ada na o³tarzu dary ofiarne, uczest-
niczy w kap³añstwie Chrystusa, od-
nawia stworzenie, przywraca w nim
obraz Bo¿y, przysposabia je do �wiata
wy¿szego i co najwa¿niejsze jest prze-
bóstwiony i przebóstwia.
Natomiast Jan Maria Vianney,

czyli �w. Proboszcz z Ars, tak pisa³:
Kap³an prowadzi dalej dzie³o odku-
pienia na ziemi... Gdyby dobrze zro-
zumia³o siê, kim jest kap³an na zie-
mi, mo¿na by umrzeæ nie z przera-
¿enia, lecz z mi³o�ci... Kap³añstwo to
mi³o�æ Serca Jezusowego.
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Uczestnicz¹Uczestnicz¹Uczestnicz¹Uczestnicz¹Uczestnicz¹
w kw kw kw kw kap³añstwieap³añstwieap³añstwieap³añstwieap³añstwie

ChrystusaChrystusaChrystusaChrystusaChrystusa

Ks. Józef Tischner powiedzia³ kiedy�, ¿e �tajemnica
wiary ewangelicznej polega na tym, by widzieæ Boga tam,

gdzie siê Go najmniej spodziewamy�.
W dniu, gdy wspominamy ustanowienie Eucharystii,

chciejmy prosiæ wszystkich kap³anów, by swoj¹ pos³ug¹
wskazywali nam na tê wielk¹ tajemnicê.

Niech Bóg hojnie b³ogos³awi i wspiera w pos³udzeNiech Bóg hojnie b³ogos³awi i wspiera w pos³udzeNiech Bóg hojnie b³ogos³awi i wspiera w pos³udzeNiech Bóg hojnie b³ogos³awi i wspiera w pos³udzeNiech Bóg hojnie b³ogos³awi i wspiera w pos³udze
S³owu i s³owa!S³owu i s³owa!S³owu i s³owa!S³owu i s³owa!S³owu i s³owa!



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim 77777

p

KKKKKaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nickiaplice naszej �wi¹tyni przedstawia Krystian G³o�nicki

zzzzz

Pomimo, i¿ kruchta wej�ciowa nie
jest kaplic¹ i nie posiada w³asnego
o³tarza, to jej umiejscowienie w kolej-
no�ci omawianych kaplic oraz wygl¹d
architektoniczny jak¿e podobny do
kaplic zas³uguje na jej opisanie.
Obecnie g³ówne wej�cie przyku-

wa uwagê barokow¹ archiwot¹ (³uk
dekoracyjny), bêd¹ca piêknym ob-
ramowaniem bramy. Po obu jej stro-
nach widzimy bardzo du¿e, w po-
równaniu z innymi ko�cio³ami, mar-
murowe kropielnice na wodê �wiê-
con¹ na okaza³ych pilastrach z wy-
t³oczonym powy¿ej napisem IHS.
Jedyne ozdobniki w formie ro�lin lub
tzw. esownic widzimy w³a�nie na
owych kropielnicach, chocia¿ ta za-
chodnia jest du¿o uproszczona. Po-
nad nimi s¹ dwa okaza³e malowid³a
wzbogacone zminimalizowanymi fron-
tonami od góry oraz iluzjonistycz-
nymi filarami toskañskimi, które bêd¹c

dekoracj¹ ma-
lowan¹,

imituj¹ prawdziwy motyw architek-
toniczny. Wszak frontony owe musz¹
byæ oparte masywnie, jak przysta³o
na monumentaln¹ barokow¹ �wi¹tyniê.
Po lewej stronie od wyj�cia jest

umieszczony kamieñ fundamentalny na-
szej �wi¹tyni po³o¿ony 16 VII 1689 r.
Obraz na �cianie wschodniej to �Piotr

otrzymuj¹cy klucze od Pana Jezusa�,
co ma symbolizowaæ przekazanie �w.
Piotrowi w³adzy nad Ko�cio³em Bo-
¿ym. Natomiast na �cianie zachodniej
��w. Pawe³ uzdrawia paralityka�. Ma-
lowid³o obecnie oryginalne po kon-
serwacjach by³o niegdy� przemalowy-
wane. Ukazany na pierwszym planie
chromy mia³ do-
malowane w
czasach pó�niej-
szych wierzchnie
okrycie, gdy¿
uwa¿ano, i¿ nie
przystoi chorego
cia³a ukazywaæ
w ko�ciele. Jed-
nakze przepro-
wadzona zosta-
³a przez Jana
Drobka rekon-
strukcja pierwot-
nego wygl¹du.
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Sklepienie przedstawia nam Pana
Jezusa z uczniami, któremu cze�æ oddaje
nawrócona i oczyszczona ju¿ Mag-
dalena. A poni¿ej, nad wyj�ciem, na
�cianie po³udniowej widniej¹ z³ocone
inskrypcje ³aciñskie dotycz¹ce budo-
wy ko�cio³a i powstania polichromii
oraz centralnie nad archiwot¹ umiej-
scowione s³owa �w. Jeremiasza, które
czytane przez wychodz¹cych ze �wi¹-
tyni s¹ doskona³ym dope³nieniem
modlitwy w trakcie pobytu w Domu
Pana: Ty jeste� w�ród nas, Panie,
a Imiê Twoje �wiête jest wzywane nad
nami; nie opuszczaj nas, Panie!
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Przeprawy mostowe, ³¹cz¹ce po³u-
dniow¹ czê�æ Wroc³awia z nale¿¹c¹ do
miasta Kêp¹ Mieszczañsk¹ (Bürger-
werder), istnia³y ju¿ co najmniej od
czternastego stulecia. Mosty te od-
grywa³y swoj¹ rolê w ówczesnym szlaku
¿eglugowym, pe³ni¹c jednocze�nie funkcjê
tam i jazów. Drewniany Most Kê-

powy (Werderbrücke), le¿¹cy u wy-
lotu obecnej ulicy Kie³ba�niczej (Her-
renstrasse) prowadzi³ na wschodni¹,
przemys³ow¹ czê�æ wyspy, gdzie znaj-
dowa³y siê miejskie m³yny, wodoci¹-
gi, olejarnie oraz folusze, czyli m³yny
s³u¿¹ce do spil�niania sukna. Warto
wiedzieæ, ¿e jedn¹ z istotnych technik
przy spil�nianiu sukna by³o jego mo-
czenie w odstanym ludzkim moczu,
st¹d ju¿ sam zapach informowa³ przy-
bysza o istnieniu takiego zak³adu
w najbli¿szej okolicy. By³y to zreszt¹
zapachy zwyczajne dla wspó³czesnych,
nikomu to chyba specjalnie nie prze-
szkadza³o.
Wspó³czesny nam Most Pomor-

ski Po³udniowy powsta³ w latach
1904-05 na przed³u¿eniu ulicy Od-
rzañskiej (Oderstrasse). Wzniesiony nie-
bagatelnym kosztem 430 tysiêcy marek

posiada trzyprzês³ow¹ konstrukcjê, któ-
rej ceglane ³uki wsparto na betono-
wych filarach i kamienno-betono-
wych przyczó³kach. Nowy most
wzniesiono w duchu architektury se-
cesyjno-neoromañskiej. Sze�ædziesiêcio-
metrowa balustrada zwieñczona by³a
trzema parami wie¿yczek, w których

umieszczono latarnie, a po³udniowy
przyczó³ek mostu ozdobi³y dwa pa-
wilony imituj¹ce dawne stra¿nice.
W nich pobierano niegdy� op³aty za
przejazd. Na po³udniowej �cianie za-
chodniego pawilonu umieszczono datê

budowy Mostu Kêpowego przedzie-
lon¹ liter¹ �W�. Drugi pawilon ozda-
bia³a tablica z napisem Werderbrücke,
która wisia³a tam jeszcze w 1947 roku,
o czym z oburzeniem informowa³o S³o-
wo Polskie w prowadzonej przez sie-
bie kampanii Usuwamy �lady niem-
czyzny we Wroc³awiu.
Ok³adziny balustrad i stylizowa-

nych maszkaronów, ci¹gn¹cych siê
szeregiem po zewnêtrznych stronach
balustrad wykonano z granitu i pia-
skowca. Niestety, po wojnie bezmy�lnie
usuniêto najpierw kamienne wie¿ycz-
ki, a przy balustradach zawieszono
rury ciep³ownicze, zas³aniaj¹ce masz-
karony i oszpecaj¹ce sylwetkê mo-
stu. Dawne piêkno Mostu Kêpo-
wego zdaje siê byæ utracone na zawsze.
Pewn¹ szansê dla przywrócenia
dawnego blasku stwarza zakoñczo-
na ju¿ odbudowa dolnego awanpor-
tu �luzy mieszczañskiej (wcze�niej wy-
remontowano sam¹ �luzê) i plano-
wane przywrócenie ¿eglugi pasa¿er-
skiej w �ródmiejskim wê�le wodnym.
Trudno sobie bowiem wyobraziæ po-
zostawienie rur ciep³owniczych za-
wieszonych na Mo�cie Pomorskim jako
w¹tpliwej �atrakcji� turystycznej.
Zw³aszcza ¿e otoczenie mostu po³u-
dniowego zdecydowanie wypiêknia³o
� odnowiona fasada Uniwersytetu
po prostu �le wygl¹da w towarzy-
stwie tak haniebnie oszpeconej syl-
wetki mostu.

W granicach naszej parafiiW granicach naszej parafiiW granicach naszej parafiiW granicach naszej parafiiW granicach naszej parafii

Mosty PomorskieMosty PomorskieMosty PomorskieMosty PomorskieMosty Pomorskie
(W(W(W(W(Werderbrückerderbrückerderbrückerderbrückerderbrücke)e)e)e)e)

Mosty i gmach Uniwersytetu

Most Pomorski, 1905 r.
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�wiat mknie do przodu wymy�la-
j¹c, co rusz, kolejne paradoksy. Z jednej
strony: narzekamy, ¿e mamy coraz mniej
czasu dla siebie, z drugiej: tracimy go
siedz¹c przed b³êkitnym ekranem. Mimo,
¿e ka¿dy z nas jest indywidualno�ci¹,
to najczê�ciej mówi siê o nas, jako o
plastycznej masie, któr¹ ³atwo sterowaæ
i manipulowaæ. Co wiêcej, ludzi zaczêto
okre�laæ mianem �grupy docelowej�, na-
tomiast okre�lenie: �spo³eczeñstwo� z bie-
giem czasu zyskuje coraz to nowe przy-
mioty. Niestety, w wiêkszo�ci wypad-
ków maj¹ one wyd�wiêk negatywny.
Jana Paw³a Wielkiego traktowali�my

jako cz³onka w³asnej rodziny. Wyrazy
naszego przywi¹zania okazywali�my przy
okazji ka¿dego z Nim spotkania. Nie-
jednokrotnie, okrzyki: �Niech ¿yje Pa-
pie¿� by³y g³o�niejsze ni¿ Jego g³os! Tak
okazywanej blisko�ci z Papie¿em Pola-
kiem nie nale¿y siê jednak dziwiæ. Za-
¿y³o�æ, czy niemal �rodzinne� wiêzy, przez
ca³y okres trwania Jego pontyfikatu,
kszta³towa³y w nas poczucie nie tylko
szczególnej roli w Ko�ciele, ale i dumy.

Rola Polaków w Ko�ciele katolic-
kim, zw³aszcza dzi�, jest umniejszana. Ataki
na katolików, �mieszanie ich z b³otem�,
oskar¿enia o ob³udê, arogancjê, cwaniactwo,
maj¹ na celu odci¹gniêcie m³odych lu-
dzi od Boga. Maj¹ w ten sposób uwierzyæ
w zacofanie i za�ciankowo�æ swoich ro-
daków. Generalnie rzecz ujmuj¹c, sporej
grupie ludzi zale¿y na tym, aby �poko-
leniu JP2� odebraæ to, w co �wiêcie wierz¹.
Perfidia dzia³añ antyko�cielnych polega

na takich zabiegach, które zmusz¹ m³o-
dzie¿ do samodzielnego wykre�lenia ze
swego ¿ycia narodowych tradycji. �mia³o
mo¿na powiedzieæ, ¿e na swój u¿ytek,
odcinaj¹c m³odych ludzi od Ko�cio³a,
buduj¹ spo³eczeñstwo �pustaków�!
Wmawia siê nam wszystkim, ¿e wraz
ze �mierci¹ Jana Paw³a II, Ko�ció³ straci³
swój jedyny autorytet! Ludzie walcz¹-
cy z Ko�cio³em, potrzebuj¹ osób, któ-

rymi ³atwo mo¿na sterowaæ, mo¿na im
sprzedaæ nawet najwiêksz¹ g³upotê,
uwierz¹ nawet w najwiêksze k³amstwo.
Paradoksalnie, grzech charakteryzuje

dzia³anie, którego celem jest niesienie
cz³owiekowi zadowolenia, dumy, przy-
jemno�ci itp. Ten stan, mimo, ¿e trwa
stosunkowo krótko, dokonuje w nas ol-
brzymiego spustoszenia. Bez w¹tpienia
kusi jednak swoj¹ atrakcyjno�ci¹. Per-
fidia z³a polega na s³abo zauwa¿alnym,
powolnym ataku. Jego sukcesywna
�praca� przynosi mu efekty, w postaci
otworzonej przezeñ furtki. Konsekwentnie
obni¿a w nas bariery i zahamowania,
dot¹d strze¿one pilnie przez sumienie.
Wa¿ne jest, by nikt z nas nie wsty-

dzi³ siê swojej wiary. Walka o praw-
dê jest nasz¹ powinno�ci¹. Nie mo¿e-
my dopu�ciæ, by na naszych oczach
niszczono dorobek kulturalny i du-
chowy naszych przodków. W prze-
ciwnym razie �spo³eczeñstwo pusta-
ków� stanie siê faktem!
�O odnowê oblicza tej ziemi�, modli³

siê Jan Pawe³ II podczas pamiêtnej piel-

grzymki do Polski w 1979 r. Dzi� wszyscy
�wiadkowie Jezusa Chrystusa, winni
ponownie uwierzyæ w si³ê modlitwy,
o której tyle naucza³ nasz Rodak.
Plastikowy, kolorowy �wiat krzyczy,

¿e przysz³o�æ jest �nie dla idiotów�! Od-
powiedzmy jednak sobie na pytanie: co
to za przysz³o�æ, skoro Bo¿e Narodzenie
rozpoczyna siê u nich w listopadzie,
a w hipermarkecie maj¹ swoj¹ �kaplicê�...
Nas to przera¿a, a samozwañczy �nie-
idioci� uwa¿aj¹ to za �wietny pomys³!
Ka¿dy potrzebuje autorytetów.

Jeste�my Ko�cio³em, Chrystusowym
dzie³em. Dziêki Jego mi³o�ci do cz³o-
wieka, stali�my siê jedno�ci¹, w któ-
rej ka¿dy dla ka¿dego winien byæ au-
torytetem. Potrzebujemy siebie nawzajem.
Tylko w ten sposób zbudujemy spo-
³eczeñstwo mi³o�ci.
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Jacy bêdziemy?Jacy bêdziemy?Jacy bêdziemy?Jacy bêdziemy?Jacy bêdziemy?

Most Pomorski �rodkowy zbudo-
wany zosta³ na miejscu starszej, drew-
nianej przeprawy w 1879 roku nad
górn¹ g³ow¹ �luzy Mieszczañskiej pod-
czas jej przebudowy. Jednoprzês³owy,
o stalowej konstrukcji, wspartej o ob-
murowania g³owy �luzy zosta³ po-
szerzony wraz z budow¹ mostu pó³-
nocnego.
Po¿ar wielkiego �M³yna na Kê-

pie� w 1915 roku i zaniechanie pla-
nów jego odbudowy umo¿liwi³o podjêcie
budowy Mostu Pó³nocnego. Miasto

wykupi³o teren z r¹k prywatnych
i przeznaczy³o go pod teren przysz³ej
przeprawy. Na przeszkodzie stanê³a jed-
nak Wielka Wojna (wtedy nie mia³a
jeszcze ¿adnej liczby porz¹dkowej) i po-
wojenny chaos polityczny i gospodarczy
w Niemczech. Dopiero w 1928 roku
zapad³a decyzja o przed³u¿eniu istnie-
j¹cych ju¿ Mostów Kêpowych. Prace
trwa³y niespe³na dwa lata � od je-
sieni 1928 roku do po³owy 1930 roku.
Pó³nocny Most Pomorski zbudowany
zosta³ kosztem ponad dwóch milio-
nów marek, wed³ug projektu dr in¿.
Günthera Trauera (1878-?). Stan¹³ on
w miejscu istniej¹cego ju¿ nieco wcze�niej
drewnianego pomostu, wspartego na
kamiennych filarach. Modernistycz-
na, stalowa konstrukcja nitowanych
d�wigarów wspieraj¹cych ¿elbetow¹
p³ytê pomostu, oparta jest na beto-
nowych filarach i przyczó³kach z ka-
mienn¹ ok³adzin¹.
Z oblê¿enia miasta Mosty Kêpo-

we wysz³y prawie bez szwanku. Podczas
oblê¿enia Festung Breslau uszkodzony
zosta³ jedynie powa¿niej most Pó³noc-
ny. Od 1945 roku Mosty Kêpowe nosz¹
nazwê Mostów Pomorskich.
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Most Pomorski Pó³nocny
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Spad³ �nieg. Dawno nie widzia³am
takiej zimy. Bia³ej i mro�nej. Cieszy-
³am siê, ¿e jestem w domu! Ciep³y piec,
gor¹ca herbata z cytryn¹ i ksi¹¿ka
Tyrakowskiej. Czego jeszcze trzeba do
szczê�cia?
To by³ jeden z ch³odniejszych dni zimy.

Akurat mia³am ferie zimowe i mog³am
sobie pozwoliæ na chwile
zas³u¿onego lenistwa.
Jednak¿e moja kochana
mama wymy�li³a so-
bie, ¿ebym posz³a na
zakupy. Katastrofa!!! Wszelkie moje uza-
sadnione argumenty nie trafia³y do niej,
wiêc w koñcu odziana w trzy swetry,
czapkê, rêkawiczki i gruby szalik oraz
wyposa¿ona w listê sprawunków wy-
sz³am na zewn¹trz. Do tego nieprzyja-
znego �wiata.
�lizgaj¹c siê na chodniku, wst¹pi-

³am do Sklepu Cynamonowego i zro-
bi³am zakupy, o które prosi³a mnie mama.
Sobie te¿ co� kupi³am! Now¹ apaszkê
(zielon¹ w ró¿owe kwiatuszki) i bato-
na. Tak oto zosta³a mi jedna z³otówka!
Wychodz¹c ze sklepu, skierowa³am

siê w stronê Zielonego Mostku i �wiêtego
Sklepu. Po drodze nakarmi³am go³êbie,
wróble, kaczki i ³abêdzie.
Zielony Mostek owego dnia by³

jeszcze piêkniejszy ni¿ zwykle. Nadziejê
okry³a niewinno�æ! Zachwycaj¹c siê tym
urokliwym miejscem, zmierza³am do
kolejnego obranego przeze mnie celu!
Wtem na mojej drodze zdarzy³o siê co�,
co nie by³o zbytnio normalne!
Obok pomnika, którego nazwy ni-

gdy nie pamiêtam, siedzia³ cz³owiek,
mocno ju¿ przysypany �niegiem. Dziwny
to by³ cz³owiek � nie wygl¹da³ na
bezdomnego. Znalaz³ siê jednak
w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Przez
my�l przesz³o mi s³owo: �pijany�. Prze-
straszy³am siê i omal nie wpad³am
w panikê. Co tu robiæ?! Z jednej strony
wygl¹da³o, ¿e co� mu jest, z drugiej�
otaczaj¹cy mnie ludzie przechodzili obok
niego obojêtnie.
W koñcu zdecydowa³am siê podej�æ.

Zapyta³am, czy wszystko w porz¹d-
ku. Stwierdzi³am te¿, ¿e siedz¹c tak,

na �niegu, przeziêbi siê! Spojrza³ na mnie
takim dziwnym wzrokiem i powiedzia³
tylko: �je�æ�. Odda³am wiêc swojego ba-
tona. Potem powiedzia³: �piæ�. Wyci¹gnê-
³am z torby soczek wi�niowy i wrê-
czy³am mu. Przez chwilê pomy�la³am sobie,
¿e mo¿e to Skrzydlak � tytu³owy bo-
hater powie�ci Dawida Almonda! Tyle

¿e tamten jad³ skrzy-
de³ka kurczaka i pi³
piwo. Dwie rzeczy, któ-
rych raczej nie móg³-
by u mnie znale�æ!!

�Zesz³am na ziemiê� i powiedzia-
³am mu, ¿e naprzeciwko jest Caritas.
Mo¿e tam mogliby pomóc!? Ale on
znów spojrza³ na mnie tym dziwnym
spojrzeniem i z u�miechem na twarzy
(co sprawi³o, ¿e wyda³ mi siê nawet
sympatyczny) odpar³, ¿e nic mu ju¿
wiêcej nie jest potrzebne. Potem doda³,
¿e �nie wszystko jest widoczne dla
wszystkich � ¿ycie to czas prób�
i �wszystko ma swój czas i ka¿da spra-
wa pod niebem ma swoj¹ porê�.
Podziêkowa³ mi i zapewni³, ¿e mogê

ju¿ odej�æ! Zostawi³am mu jeszcze ma³¹
karteczkê z napisem: �Nie martw siê�.
I odesz³am.
Czu³am siê dziwnie. Zreszt¹ ju¿ tyle

�dziwnych� osób mnie w ¿yciu zacze-
pia³o (a mo¿e to w³a�nie byli ci nor-
malni?), ¿e nic w³a�ciwie nie powinno
mnie ju¿ zdziwiæ� Id¹c dalej widzia-
³am ludzi, ptaki, samochody i �nieg.
¯adnych oznak inno�ci.
Jednak¿e �niespodzianka� czeka³a

na mnie ju¿ w �wiêtym Sklepie! Po-
�ród piêknych hase³ znalaz³am kar-
teczkê z tym: �Nie wszystko jest
widoczne dla wszystkich � ¿ycie to
czas prób�. Od³o¿y³am j¹, kiedy chcia³am
znów po ni¹ siêgn¹æ � ju¿ jej nie by³o.
Wychodz¹c ze Sklepu pods³ucha-

³am rozmowê ksiêdza i jego towarzy-
sza. W ucho wpad³y mi s³owa, ¿e Jezus
poddaje próbom ka¿dego cz³owieka.
W³a�ciwie ka¿da chwila ¿ycia to próba,
a w wybranym momencie [Jezus] mo¿e
przyj�æ do okre�lonej osoby, w ró¿nej
postaci! I tylko od wiary cz³owieka
zale¿y, czy Go zauwa¿y, czy te¿ nie.

Do domu sz³am d³u¿sz¹ drog¹.
Chcia³am jeszcze raz przej�æ obok tamtego
Pana, ale nikogo ju¿ nie by³o. Zamiast
niego le¿a³ malutki bukiecik fio³ków!!!
Tylko mnie mog³o przydarzyæ siê co�

takiego! Fio³ki zim¹! Moje ulubione kwiaty
i zapach wiosny w �rodku mro�nej zimy!
Dzi� nie wiem ju¿, czy to by³ tylko

sen czy jawa. Tamte s³owa wci¹¿ jed-
nak brzmi¹ w mojej g³owie. A w³a-
�ciwie nie same s³owa. Ich sens!!!
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tak jtak jtak jtak jtak ju¿ ju¿ ju¿ ju¿ ju¿ jestestestestest
...w zesztywnia³ym czasie
gdzie noc i dzieñ nadto prêdko zbyt
zagasaj¹
czyje� p³on¹ my�li
znu¿enia nuta nieobca
nie mogê znów zasn¹æ
mo¿e nie potrafiê, mo¿e nie chcê...
zapach nocy - ró¿ny,
zapach my�li, ciep³a, minut, d³oni...
które pamiêtam...
rosn¹ we mnie jak maleñkiej �wiecy
wielki p³omyk
unoszê swe wspomnienia w my�li
przepisywaniu
ponad dachami domów i z nimi rosnê
nieobca sobie i obca...
tylko s³ów zapach umkn¹³ gdzie�
na tej drodze
tylko on
...zapukaj ze dwa razy choæ
do moich ciep³ych d³oni
mo¿e unie�æ zdo³asz je, mo¿e... uciec
tyle zdarza siê nam co dnia, tyle...
ka¿dym dniem �wiadomie-nie�wiadomie
tkwimy w niebycie-bycie...
my - poszukiwacze prawdy, wiary,
mi³o�ci, swej gwiazdy,
przeznaczenia...nici nie³atwej
czasem prószy �nieg,
czasem zdarza siê burza i pada deszcz,
czasem wyjdzie s³oñce, czasem
...tak ju¿ jest
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WWWWWiiiiielkanelkanelkanelkanelkanocococococ to jedno z najpiêkniej-
szych �wi¹t chrze�cijañskich. W Wielk¹
Niedzielê dzwony w ko�ciele og³aszaj¹

�wiatu, ¿e Chrystus Zmartwych-
wsta³. Ca³a rodzina zasiada
do uroczystego �niadania. Na
wielkanocnym stole stoi ko-
szyczek, a w nim cukro-
wy baranek, pisanki i po-
karmy po�wiêcone w Wielk¹
Sobotê. Wszyscy dziel¹ siê

jajkiem, ¿ycz¹c sobie pomy�lno�ci, zdro-
wia i b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Jajo � króluje na wielkanocnym stole,

jest symbolem ¿ycia i odrodzenia. Tra-
dycja pisanek i dzielenia siê �wiêco-
nym jajkiem siêga daleko w przesz³o�æ.
Sztuka zdobienia jajek znana by³a Egip-
cjanom, Persom, Chiñczykom, Feni-
cjanom, Grekom i Rzymianom.
Najdawniejsze polskie pisanki po-
chodz¹ z X w. Fragmenty naj-
starszych pisanek odnaleziono pod
Wroc³awiem i Opolem.
W ludowych wierzeniach jaj-

ko by³o lekarstwem na choroby,
chroni³o przed po¿arem i z³ymi du-
chami, zapewnia³o urodzaj w polu i
ogrodzie, a nawet powodzenie w mi-
³o�ci. Wierzono, ¿e jajko ma znaczenie

magiczne, dlatego u¿ywano go jako ka-
mienia wêgielnego przy budowie no-
wych domów. Taczanie jaja po ciele cho-
rego mia³o �wlewaæ� w nie-
go nowe si³y. Noworodka
my³o siê w wodzie, do której
wk³adano, poza innymi
przedmiotami maj¹cymi za-
pewniæ szczê�cie i bogactwo,
równie¿ jajo. Wydmuszki pisanek
wielkanocnych po³o¿one pod drzewami
owocowymi mia³y chroniæ je przed szkod-
nikami. Wierzono, ¿e wrzucone w p³o-
mienie ugasz¹ po¿ar. �wiêconym jajkiem
dotykano zwierz¹t gospodarskich - co
mia³o ochroniæ przed chorobami. Pisankê
zakopywano pod progiem domu w celu
zagrodzenia dostêpu si³om nieczystym.
Nazwy jaj wielkanocnych zale¿¹ od
sposobu ich barwienia, w�ród nich
rozró¿niamy nastêpuj¹ce:
KraszankiKraszankiKraszankiKraszankiKraszanki - jajka o czer-
wonej barwie, od staropolskiego
s³owa �krasiæ� - barwiæ, upiêk-
szaæ;
MalMalMalMalMalooooowwwwwankiankiankiankianki - jajka jednobarwne

o innych kolorach;
SkroSkroSkroSkroSkrobankibankibankibankibanki - na jednolitym tle kra-
szanki lub malowanki wyskrobuje siê
wzorek (np. szpilk¹);

KKKKKochani!ochani!ochani!ochani!ochani!
z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹tokazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹tokazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹tokazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹tokazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t

sk³adamy wiosenne ¿yczenia,sk³adamy wiosenne ¿yczenia,sk³adamy wiosenne ¿yczenia,sk³adamy wiosenne ¿yczenia,sk³adamy wiosenne ¿yczenia,
aby w czas �wiêta Paby w czas �wiêta Paby w czas �wiêta Paby w czas �wiêta Paby w czas �wiêta Paschyaschyaschyaschyaschy

w Ww Ww Ww Ww Waszych sercach,aszych sercach,aszych sercach,aszych sercach,aszych sercach,
rodzinach i domachrodzinach i domachrodzinach i domachrodzinach i domachrodzinach i domach

zago�ci³a rado�æ, spokójzago�ci³a rado�æ, spokójzago�ci³a rado�æ, spokójzago�ci³a rado�æ, spokójzago�ci³a rado�æ, spokój
i wielka nadziejai wielka nadziejai wielka nadziejai wielka nadziejai wielka nadzieja

odradzaj¹cego siê ¿ycia.odradzaj¹cego siê ¿ycia.odradzaj¹cego siê ¿ycia.odradzaj¹cego siê ¿ycia.odradzaj¹cego siê ¿ycia.
RRRRRedakcjaedakcjaedakcjaedakcjaedakcja

DokDokDokDokDoko³a wielko³a wielko³a wielko³a wielko³a wielkanocnego jajkanocnego jajkanocnego jajkanocnego jajkanocnego jajkaaaaa
N as i  m i l u s i ñ s c y

WWWWWyklyklyklyklykleeeeejjjjjanki anki anki anki anki - jajka z naklejonym ob-
razkiem z listków, sitowia, w³óczki itp.;
NNNNNalalalalaleeeeepppppiankiiankiiankiiankiianki - jajka ozdobione nale-
pionymi na skorupkê ró¿nobarwnymi
wycinkami z papieru;
PisankiPisankiPisankiPisankiPisanki - przed zanurzeniem jajka
w barwnym roztworze robi siê na nim
wzory woskiem. Tam, gdzie by³ wosk,
zostawa³ bia³y, nie pomalowany
�lad na kolorowym tle.
Barwy pisanek maj¹

swoje symboliczne znacze-
nie; tak wiêc fioletowa i nie-
bieska oznacza ¿a³obê i Wiel-
ki Post, czerwona - krew
Chrystusa przelan¹ na krzy-
¿u za nasze grzechy, a zielona, br¹zowa
i ¿ó³ta - rado�æ ze zmartwychwstania.
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RekRekRekRekRekolekcje wielkolekcje wielkolekcje wielkolekcje wielkolekcje wielkopostneopostneopostneopostneopostne
Sekretarz Papieskiego Fakultetu Teo-

logicznego, ks. Andrzej Tomko, g³osi³
w dniach od 12 do 15 marca br.
w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
Podczas tych duchowych æwiczeñ

Kaznodzieja przypomnia³ nam funda-
mentalne kwestie dotycz¹ce naszej wiary.

Wszystko, co nas spotyka jest nam przez
Boga zadane i prowadzi do osi¹gniêcia
zbawienia. Czasem jednak ludzie odchodz¹
od Boga, my�l¹c, ¿e si³¹ swoich miê�ni
i intelektu zbuduj¹ w³asne szczê�cie. Dlatego
w intencji tych, którzy pogubili siê na
drogach ¿ycia warto zanosiæ do Boga
ufne i pokorne modlitwy.
Prawd¹ o wielkiej mocy modlitwy

ks. A. Tomko stara³ siê dzieliæ z nami
podczas kolejnej nauki rekolekcyjnej.
Nieraz 5 minut zawierzenia Bogu �

mówi³ - wiêcej znaczy ni¿ d³ugie lata
wysi³ku, by naszym dzieciom ¿y³o siê
lepiej. Zachêca³ wiêc do zjednoczenia
z Bogiem w codziennych czynno�ciach.
Czasem nie trzeba wiele, wystarczy
my�l, która biegnie od nas ku Bogu
� akcentowa³.
Kolejnego dnia æwiczeñ duchowych

Rekolekcjonista zwróci³ nasz¹ uwagê na

znaczenie Sakramentu Pokuty. Przy krat-
kach konfesjona³u otrzymuje siê wol-
no�æ wewnêtrzn¹. Tak d³ugo jak bê-
dziemy j¹ w sobie nosiæ, bêdzie ona
naszym chrze�cijañskim sztandarem �
us³yszeli�my podczas nauki rekolekcyjnej.
Na koniec Kap³an zachêca³ nas do

kultywowania tradycji domu rodzin-
nego, pielêgnowania religijnych zwy-
czajów, wychowywania w szacunku
wobec starszych, zw³aszcza chorych
i potrzebuj¹cych.

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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Na zakoñczenie rekolekcji wielko-
postnych proboszcz parafii, ks. prof.
Piotr Nitecki, w serdecznych s³owach
podziêkowa³ ks. Andrzejowi za zaan-
ga¿owanie i w³o¿ony wysi³ek w przy-
gotowanie nauk rekolekcyjnych, jak
równie¿ za mi³¹, bratersk¹ atmosferê,
jaka towarzyszy³a jego obecno�ci na
plebanii. Przed b³ogos³awieñstwem
odmówione zosta³y jeszcze modlitwy
w intencjach Ojca �wiêtego w celu
uzyskania odpustu zupe³nego.

CzuwCzuwCzuwCzuwCzuwanie modlitewneanie modlitewneanie modlitewneanie modlitewneanie modlitewne
Z racji I. rocznicy �mierci S³ugi

Bo¿ego Jana Paw³a II w dniu 25 marca
br. odby³ siê w naszej �wi¹tyni kon-
cert, podczas którego wyst¹pi³a Wro-
c³awska Diakonia Muzyczna pod kie-
runkiem naszego parafianina, Wies³awa
�widra. W klimat refleksji nad ¿y-
ciem i nauczaniem Papie¿a Polaka wpro-
wadzi³ zebranych ks. Piotr �migielski.
Podczas wieczoru us³yszeli�my kilka
piêknych, inspirowanych Pismem
�wiêtym pie�ni religijnych. Po tych
wspania³ych doznaniach muzycznych
rozpoczê³o siê modlitewne czuwanie,
w czasie którego na podstawie Ewan-
gelii �w. Marka rozwa¿ali�my Mêkê
Pana Jezusa, ilustrowan¹ slajdami
z filmu �Pasja�. W dalszej czê�ci wie-
czoru w ciszy serc, przeplatanej �pie-
wem kanonów Taizé adorowali�my Pana
Jezusa wystawionego w Przenaj�wiêt-
szym Sakramencie. Na zakoñczenie mo-
dlitewnego czuwania wszyscy uczest-
nicy, klêcz¹c przy balaskach, dost¹-
pili ³aski indywidualnego b³ogos³awieñ-
stwa Przenaj�wiêtszym Sakramentem.

RRRRREDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJA

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA
22.02.2006 Stanis³aw BOCZULA, lat 77
28.02.2006 Emilia PODGÓRSKA, lat 91
05.03.2006 Franciszka FORNALCZYK, lat 93
11.03.2006 W³odzimierz SOLECKI, lat 61
11.03.2006 W³adys³aw KURZYÑSKI, lat 85
14.03.2006 Ryszard JA�WIÑSKI, lat 73
20.03.2006 Marian TOTH, lat 67
24.03.2006 Irena KOSTRZEWA, lat 79
27.03.2006 Helena CIERLAK, lat 81
27.03.2006 Irena BOMBA£A, lat 81
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