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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 3(16), Rok IV Czerwiec 2006

Przez kilka dni maja prze¿ywali-
�my narodowe rekolekcje pod has³em
�Trwajcie mocni w wierze�. Z takim
przes³aniem przyjecha³ do nas papie¿
Benedykt XVI. Nie przyjecha³, aby
wiar¹ nas natchn¹æ, czy aby nas na-
wróciæ. Przyby³ do Polski, ¿eby - jak
powiedzia³ - zaczerpn¹æ z obfitego �ród³a
waszej wiary, które bije nieprzerwanie
od ponad tysi¹ca lat, oraz prosiæ nas,
aby�my pomogli mu, Piotrowi, ale te¿
Benedyktowi naszych czasów, nawró-
ciæ zlaicyzowan¹ Europê.
Pielgrzymka mia³a podwójny sens

- sentymentalny i dotycz¹cy pog³ê-
bienia wiary. Dlatego z jednej strony
odwiedzaj¹c bliskie Janowi Paw³owi II
miejsca, powraca³ bardzo wyra�nie
w³a�nie do idei wyra¿onych przed laty
przez naszego Wielkiego Rodaka,
z drugiej za� zaprosi³ nas, Polaków, aby-
�my poczuli siê odpowiedzialni za
depozyt chrze�cijañskiej wiary i prze-
kazywali go nastêpnym pokoleniom,
ubogacaj¹c równie¿ t¹ tradycj¹ ca³y
kontynent europejski i resztê �wiata.
Miliony wiernych by³y z Papie¿em.

Spotykali�my siê z Ojcem �wiêtym oso-
bi�cie poprzez pielgrzymowanie do miejsc,
do których on przybywa³, czy te¿ ³¹-
czyli�my siê z nim duchowo, �ledz¹c trans-
misje telewizyjne z przebiegu wizyt i
ws³uchuj¹c siê w kierowane do nas s³owa.
Sam Papie¿ pielgrzymkê okre�li³ jako

czas wzajemnego umacniania siê

w wierze, czas �wiadectwa i chrze-
�cijañskiego entuzjazmu, czas ³aski.
W ka¿dym miejscu, które odwie-

dzi³, Papie¿ by³ witany niezwykle gor¹co,
z ogromnym entuzjazmem. Jego s³o-
wa wypowiadane nie z pozycji wszech-
wiedz¹cego teologa, lecz zatroskanego,
mi³uj¹cego swe dzieci ojca, robi³y wielkie
wra¿enie. By³y poruszaj¹ce, g³êbokie
i proste, a on sam u�miechniêty, ser-
deczny i ciep³y. Przez co na krakow-
skich B³oniach podbi³ serca ponad pó³
miliona m³odych
ludzi, którzy
witali go jak
gwiazdê rocka
i s³uchali w ci-
szy i skupieniu.
Zaskarbi³

sobie szacunek i
sympatiê wielu
milionów Pola-
ków - takie oto
opinie najczê�ciej
pojawia³y siê
w mediach.
Natomiast zda-
niem history-
ków, najwiêk-
sze znaczenie
mia³a wizyta
B e n e dyk t a
XVI w by³ym
obozie kon-
centracyjnym

Auschwitz-Birkenau. Tak¿e przedsta-
wiciele innych wyznañ s¹dz¹, ¿e mo-
dlitwa Papie¿a o pojednanie, w³a�nie
w tym szczególnym miejscu mo¿e to
pojednanie przybli¿yæ.
Dla wielu najwa¿niejszym momen-

tem pielgrzymki by³o samotne przej-
�cie Papie¿a przez bramê z napisem
�Arbeit macht frei�. Wizyta Papie¿a
w Auschwitz mo¿e wiêc byæ zwieñ-
czeniem procesów zmierzaj¹cych do
pojednania miêdzy narodami polskim
i niemieckim.
Pielgrzymka Benedykta XVI do

Polski bêdzie wydawa³a jeszcze wiele owo-
ców na przysz³o�æ. ̄ ywimy nadziejê,
¿e Ojciec �wiêty jeszcze nas odwiedzi.

TTTTTERESERESERESERESERESAAAAA T T T T TOMCZYKOMCZYKOMCZYKOMCZYKOMCZYK

Nasze spotkNasze spotkNasze spotkNasze spotkNasze spotkaniaaniaaniaaniaania
z Benedyktem XVIz Benedyktem XVIz Benedyktem XVIz Benedyktem XVIz Benedyktem XVI



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim22222

W czasach, kiedy drogi pe³ne by³y
rabusiów i bandytów, dla bezpieczeñ-
stwa trzeba by³o
nosiæ przy sobie
broñ. Trzymano j¹
zawsze w prawej
rêce, a je�li wyci¹-
gano do kogo�
otwart¹ d³oñ, to
tym samym dawano
dowód swych szcze-
rych intencji. To
by³o dawno, czasy siê zmieni³y, ale
zwyczaj przetrwa³ do dzi�.
Ludzie podaj¹ sobie rêkê w ró¿-

nych sytuacjach: przy powitaniach,
przeprosinach, przy przekazywaniu zna-
ku pokoju. Ten symboliczny gest mo¿e
wyra¿aæ szacunek, przywi¹zanie, ¿ycz-
liwo�æ lub przyja�ñ.
Regu³y dobrego wychowania mó-

wi¹, i¿ d³oñ nale¿y podawaæ lekko,

Znak pokZnak pokZnak pokZnak pokZnak pokoju i mi³o�cioju i mi³o�cioju i mi³o�cioju i mi³o�cioju i mi³o�ci
nie �ciskaj¹c i nie potrz¹saj¹c nad-
miernie. Przy powitaniach kobieta po-

winna pierwsza podaæ rêkê mê¿czy�nie,
starszy - m³odszemu, a prze³o¿ony
podw³adnemu.
U�cisk d³oni to jednak nie wszystko,

to dopiero pocz¹tek. Najwa¿niejsze jest
spojrzenie drugiej osobie w twarz
i w oczy, które odzwierciedlaj¹ na-
strój cz³owieka i jego stosunek do innych
ludzi. Niestety, zamiast tego czêsto
rozgl¹damy siê wokó³ lub, co gorsza,

patrzymy w ziemiê. To spojrzenie jest
tak istotne nie tylko ze wzglêdu na

dobre wychowanie -
ma okazywaæ przede
wszystkim nasz¹
szczero�æ i szacunek
wobec drugiego cz³o-
wieka.
W czasie Eucha-

rystii przez u�cisk
d³oni przekazujemy
sobie nawzajem znak

pokoju. Gest u�ci�niêcia rêki i spoj-
rzenia w oczy ma ogromne znaczenie,
poniewa¿ buduje jedno�æ pomiêdzy
cz³onkami Ko�cio³a. Pomimo tego, i¿
nie wszyscy znamy siê osobi�cie, je-
ste�my braæmi i siostrami w Chry-
stusie. Dlatego coraz rzadziej przeka-
zujemy znak pokoju przez kiwniêcie
g³ow¹ �na cztery strony �wiata�.
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Jak co roku, tak¿e i w tym,
w dzieñ odpustu, 14 maja, ko�ció³ �w.
Macieja wype³nili domownicy - stu-
denci oraz s¹siedzi i przyjaciele �Ma-
ciejówki�. Mszê sprawo-
wa³ ksi¹dz profesor Piotr
Nitecki oraz duszpasterze
- ksiê¿a Miros³aw Ma-
liñski i Piotr Warzynek,
homiliê za� wyg³osi³ ks.
Piotr Jurzyk - od wielu
lat cierpliwy i niezawod-
ny spowiednik studentów.
Po dziêkczynnej Eucha-
rystii przyszed³ czas na
przyznanie corocznego ty-
tu³u Przyjaciela Duszpa-
sterstwa. Dotychczas
otrzyma³y go siostry Ur-
szulanki oraz Zak³ad Na-
rodowy im. Ossoliñskich.

Odpust w �MaciejóOdpust w �MaciejóOdpust w �MaciejóOdpust w �MaciejóOdpust w �Maciejówce�wce�wce�wce�wce�
W tym roku studenci przyznali go ks.
prof. Piotrowi Niteckiemu, proboszczo-
wi parafii pw. Naj�wiêtszego Imienia Jezus,
z któr¹ Duszpasterstwo s¹siaduje. Ofia-

Ulubiona w DA �Maciejówka� Ikona Przyja�ni

rowana Ksiêdzu Profesorowi Ikona Przy-
jaciela to podziêkowanie za jego ¿ycz-
liwo�æ, wyrozumia³o�æ i morze cierpli-
wo�ci - przymioty szczególnie cenne, gdy

siê ma studenta �za mie-
dz¹�. Po koñcowym b³o-
gos³awieñstwie wszyscy
przenie�li siê na dziedzi-
niec Ossolineum, by tam,
zgodnie z kilkuletni¹ ju¿
tradycj¹, wraz z para-
fianami z Ko�cio³a Uni-
wersyteckiego oraz pra-
cownikami Ossolineum
spotkaæ siê na nabo¿eñ-
stwie majowym - pod
kasztanem, przed ikon¹
Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej, przy �piewie
ptaków.
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25 maja 2006 r. w ramach cyklu
�Rok Polsko-Niemiecki 2005-
-2006 w Niemczech� do naszych
zachodnich s¹siadów wybra³
siê, dzia³aj¹cy przy naszej para-
fii, Chór �Marianum� Ko�cio³a
Uniwersyteckiego. Z wizyt¹ ofi-
cjaln¹ uda³ siê do po³o¿onego
w pó³nocno-zachodniej czê�ci
Niemiec miasta Krefeld.

Droga do Krefeld przebiega³a m.in.
przez �redniowieczne opactwo w Brau-
wailer za³o¿one w 1024 r., ufundo-
wane przez ksiê¿niczkê Rychezê, która
by³a ¿on¹ Mieszka II. W ramach
pobytu w Brauwailer zespó³ wyst¹-
pi³ z krótkim koncertem polskiej
muzyki chóralnej (utwory M. Go-
mó³ki, Wac³awa z Szamotu³, W. Ki-
lara). W godzi-
nach popo³u-
dniowych chór
zwiedza³ katedrê
w Kolonii, gdzie
zaprezentowa³
kilka utworów
ze swego reper-
tuaru (�Gaude
Mater Polonia�,
psalmy M. Go-
mó³ki). Cieka-
wostk¹ jest fakt,
¿ e r e l i kw ie
ksiê¿nej umiesz-
czone zosta³y
zarówno w kaplicy opactwa w Brau-
wailer, jak i w Katedrze w Kolonii.
Zespó³ pod dyrekcj¹ Marka Zbo-

rowskiego zosta³ bardzo ciep³o przy-
jêty przez  gospodarzy i organiza-
torów ca³ej wizyty. W imieniu W³adz
Miasta Krefeld, w sobotê 27 maja
br. Chór podjêty zosta³ przez Pani¹
Burmistrz Karin Meincke. W ofi-
cjalnym przemówieniu podkre�li³a
wspólne chrze�cijañskie korzenie obu
narodów: Pielgrzymka papie¿a Be-
nedykta XVI do Polski przypomni
rozmaite momenty polsko-niemiec-
kiej historii i uka¿e ich wielk¹ po-
wagê oraz dramatyzm. (...) W obu

krajach, w Polsce i w Niemczech,
obecnie ma miejsce dyskusja o war-
to�ciach, które stanowi¹ podstawê
naszych spo³eczeñstw. Na pierwszym
planie ró¿nych historycznych do-
�wiadczeñ oraz rozmaitych sytuacji,
te debaty podejmuj¹ wiele aspek-
tów, jednak¿e to w³a�nie ³¹cz¹ce ludzi
warto�ci graj¹ w obu przypadkach
wiêksza rolê. (...) Nie ma chrze�ci-
jañstwa bez Chrystusa, nie ma etyki
bez wiary.
Wieczorem tego dnia, w ko�ciele

pw. �w. Józefa odby³ siê uroczysty
koncert Chóru Marianum oraz za-
przyja�nionego z wroc³awianami ze-

spo³u z Krefeld: Chorgemeinschaft
St. Josef und Maria-Waldrast. Wy-
stêpy chórów przeplatane by³y �po-
pisami� organistów. Za manua³ami za-
siadali: najpierw p. Heinz-Peter Kort-
mann, na co dzieñ dyryguj¹cy chó-
rem z Krefeld, a pó�niej wroc³awski
organista p. Bogus³aw Raba. Kon-
cert zakoñczy³o wspólne wykonanie
czterech utworów: �Ave verum Corpus�
W.A. Mozarta oraz �Verleih uns Frie-
den� F. Mendelssohna-Bartholdy (dy-
rygowa³ p. H. Kortmann). Pó�niej
po³¹czonym chórami zadyrygowa³
p. Marek Zborowski. Tym razem ze-
spo³y wykona³y wspólnie: �Stabat

Z wizyt¹ w KrefZ wizyt¹ w KrefZ wizyt¹ w KrefZ wizyt¹ w KrefZ wizyt¹ w Krefeldeldeldeldeld
Mater� Z. Kodaly oraz �Cantantibus
organis� E. Gruberskiego.
Podczas wizyty Chóru Marianum

w Krefeld has³o pielgrzymki Benedyk-
ta XVI: �Trwajcie mocni w wierze� od-
bija³o siê bardzo silnym echem. Dowo-
dem tego mo¿e byæ wielka rado�æ Niem-
ców z powodu ¿yczliwo�ci Polaków do
Papie¿a pochodz¹cego z ich kraju.
Ze strony polskiej przedsiêwziêcie

wspomaga³a m.in. Dortmundzko-Wro-
c³awska Fundacja Partnerstwa Miê-
dzyparafialnego im. �wiêtej Jadwigi
oraz Polskie Ministerstwo Spraw Za-
granicznych.
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Wroc³aw, ul. Biskupia 11
czynne codziennie
w godz. 11.00-18.00

co trzeci poniedzia³ek o godz.
16.00 s¹ organizowane szkszkszkszkszkooooollllleniaeniaeniaeniaenia

Na szkolenia
zapraszamy
wszystkich
cukrzyków
i cz³onków
ich rodzin

PolskiePolskiePolskiePolskiePolskie
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Mo¿emy byæ pewni, ¿e Pan
Bóg patrzy zawsze bardzo
¿yczliwie na nasz¹ modlitwê,
tak¿e wówczas, kiedy jest ona
pe³na rozproszeñ i innych ludz-
kich s³abo�ci.

Reflektuj¹c nad naszym dialogiem
z Panem Bogiem, nie powinni�my roz-
poczynaæ od oskar¿ania siê za pope³-
nione b³êdy i s³abo�ci. Modlitwa jest
niezwyk³¹ sztuk¹, której uczymy siê
d³ugo i powoli. Trzeba nam tak¿e pa-
miêtaæ, i¿ jest ona nie tylko owocem

ludzkiej pracy, ale tak¿e darem ³aski.
Stanowi efekt wspó³dzia³ania Boga
i cz³owieka. Je¿eli jeste�my lud�mi sk³on-
nymi do ³atwego zniechêcania siê,
i dotyczy to tak¿e modlitwy, trzeba
nam rozpoczynaæ od dostrzegania tego,
co w naszej modlitwie uwa¿amy za
swoje zwyciêstwo.
Rozproszenia na modlitwie winny

byæ traktowane nie tyle jako przeszkoda,
ale raczej jako pomoc w oczyszczaniu
naszego ¿ycia duchowego. Do rozpro-
szeñ trzeba podej�æ w sposób prosty
i naturalny. Nie nale¿y siê ich obawiaæ,
niemniej trzeba potraktowaæ je serio. Nie
rozwi¹¿emy problemu rozproszeñ, pró-
buj¹c je pomijaæ, d³awiæ lub te¿ wrêcz
zaprzeczaæ ich istnieniu. Rozproszenia, które
towarzysz¹ nam na modlitwie, maj¹
zwykle charakter symboliczny. Za nimi
kryj¹ siê najczê�ciej inne, powa¿niejsze
trudno�ci, które dotykaj¹ ju¿ nie tyl-
ko naszej modlitwy, ale ca³ego ¿ycia.
Kiedy rozproszenia powtarzaj¹ siê
w sposób systematyczny, winni�my pytaæ
siebie, jakie s¹ ich zasadnicze przyczy-
ny. A mog¹ byæ one dwojakie: wyni-
kaj¹ce z zewnêtrznych okoliczno�ci oraz
wynikaj¹ce z g³êbszych, nierozwi¹za-
nych problemów ¿yciowych.
Owe zewnêtrzne okzewnêtrzne okzewnêtrzne okzewnêtrzne okzewnêtrzne okoliczno�cioliczno�cioliczno�cioliczno�cioliczno�ci

ujemnie wp³ywaj¹ce na nasz¹ modli-
twê to: zmêczenie fizyczne lub psy-

chiczne, nieodpowiednie miejsce, nieod-
powiedni czas, brak skupienia i kon-
centracji. Je¿eli na przyk³ad wchodzi-
my w modlitwê zmêczenizmêczenizmêczenizmêczenizmêczeni, wówczas
pierwszym naszym odczuciem mo¿e byæ
wewnêtrzny opór i zniechêcenie,
z którymi wi¹¿¹ siê ró¿ne negatyw-
ne odczucia i my�li. Dostrzegaj¹c, i¿
powodem rozproszeñ jest zbytnie zmê-
czenie (modlimy siê na przyk³ad po
dniu ciê¿kiej pracy), winni�my zasta-
nowiæ siê, czy nie da³oby siê znale�æ
dla modlitwy lepszej pory dnia.

Inn¹ zewnêtrzn¹ przyczyn¹ czêstych
rozproszeñ mo¿e byæ nieodponieodponieodponieodponieodpowiedniewiedniewiedniewiedniewiednie
miejsce modlitwymiejsce modlitwymiejsce modlitwymiejsce modlitwymiejsce modlitwy. Je�li jest to miej-
sce, do którego ci¹gle kto� wchodzi i
wychodzi, po-
woduj¹c ha³as,
trudno bêdzie
nam siê w nim
skupiæ. Modlitwa
wymaga maksi-
mum ciszy, aby
mo¿liwe by³o
skupienie we-
wnêtrzne. �w.
Ignacy zachêca,
aby szukaæ na
modlitwie �swo-
jego� miejsca,
�swojej� postawy
cia³a, �swojej�
metody, które
by³yby najbar-
dziej odpowied-
nie. Modlitwa
domaga siê po-
stawy twórczej. Mo¿emy próbowaæ
modliæ siê w ró¿nych miejscach, w ró¿-
nych porach dnia i stosowaæ ró¿ne
metody, rozeznaj¹c, jakie warunki naj-
bardziej nam odpowiadaj¹.
Czêstym �ród³em rozproszeñ bywa

tak¿e brak odpobrak odpobrak odpobrak odpobrak odpowiedniego przygo-wiedniego przygo-wiedniego przygo-wiedniego przygo-wiedniego przygo-
tototototowwwwwania i wyciszeniaania i wyciszeniaania i wyciszeniaania i wyciszeniaania i wyciszenia przed modli-

tw¹, wskutek czego podczas modli-
twy przez d³u¿szy czas powracaj¹ co-
dzienne problemy, którymi ¿yjemy.
Wszystkie wymienione zewnêtrz-

ne przyczyny naszych rozproszeñ przy
odpowiednim zaanga¿owaniu i wy-
si³ku duchowym mog¹ byæ stosun-
kowo ³atwo przezwyciê¿one. Dobra
modlitwa wymaga spe³nienia pewnych
podstawowych warunków, które na-
le¿y poznaæ i dostosowaæ siê do nich.
Drugim zasadniczym �ród³em roz-

proszeñ bywa - jak powiedzieli�my

- nasza sytuacja wewnêtrznasytuacja wewnêtrznasytuacja wewnêtrznasytuacja wewnêtrznasytuacja wewnêtrzna. Roz-
proszenia mog¹ bowiem wyp³ywaæ
z g³êbszych, nierozwi¹zanych proble-
mów emocjonalnych i duchowych. S¹

one wówczas ze-
wnêtrznym ob-
jawem wew-
nêtrznego nie-
uporz¹dkowania.
Rozpoczynaj¹c
od analizy na-
szych rozproszeñ,
do chodz imy
wówczas do za-
sadniczych pro-
blemów ¿ycia.
W�ród przy-

k³adów takiego
nieuporz¹dkowa-
nia wymieniæ
mo¿na: powierz-
chowno�æ ¿ycia,
p³ytko�æ pra-
gnieñ ducho-
wych, nastawie-

nie konsumpcyjne do ¿ycia, niedojrza³o�æ
uczuciow¹, g³êbokie zranienia, posta-
wê urazowo�ci, poczucie ma³ej war-
to�ci, postawê ambicjonaln¹, postawy
obsesyjne itp. Problemy te bêd¹ ujaw-
niaæ siê w pewnych my�lach, odczu-
ciach czy te¿ narzucaj¹cych siê wy-
obra¿eniach. Kiedy rozproszenia wyp³y-

Rozproszenia na modlitwieRozproszenia na modlitwieRozproszenia na modlitwieRozproszenia na modlitwieRozproszenia na modlitwie
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waj¹ z g³êbszych problemów naszego ¿ycia,
wówczas modlitwa jest wa¿nym miej-
scem, w którym siê one ujawniaj¹. Dziêki
rozproszeniom mo¿emy poprzez modli-
twê rozwi¹zywaæ nasze problemy.
We�my jako przyk³ad rozprosze-rozprosze-rozprosze-rozprosze-rozprosze-

nia wyniknia wyniknia wyniknia wyniknia wynikacj¹ce z acj¹ce z acj¹ce z acj¹ce z acj¹ce z urazourazourazourazourazowo�ciwo�ciwo�ciwo�ciwo�ci. Je¿eli
osoba o urazowej postawie zostanie choæ-
by w najmniejszym stopniu zraniona
przez kogo�, wówczas na modlitwie mog¹
powracaæ odczucia ¿alu, skrzywdzenia,
niechêci czy nawet nienawi�ci. W ta-
kiej sytuacji nie wystarczy zmieniæ
zewnêtrznych okoliczno�ci, na przyk³ad
bardziej siê wyciszyæ, zmieniæ miejsce
lub czas modlitwy. Trzeba wej�æ
w postawê urazowo�ci, by leczyæ jej
g³êbokie korzenie. Podobnie bêdzie z ka¿-
dym innym g³êbszym, jeszcze nieroz-
wi¹zanym problemem.
Nierzadk¹ przeszkod¹ w modlitwie

bywa tak¿e pewna obsesyjno�æ emo-obsesyjno�æ emo-obsesyjno�æ emo-obsesyjno�æ emo-obsesyjno�æ emo-
cjonalnacjonalnacjonalnacjonalnacjonalna, która polega na tym, ¿e �co��,
z czym dana osoba ma problem, ³atwo
przykleja siê do jej �wiadomo�ci i jej
pamiêci. Im bardziej osoba obsesyjna
usi³uje odrzuciæ to rozproszenie, tym
bardziej ono rozrasta siê w jej �wiado-
mo�ci. Nie umie ona �odkleiæ� danego

obrazu, my�li, odczucia. Nie wystarczy
wówczas zmieniæ miejsca czy innych
zewnêtrznych warunków modlitwy.
W takim przypadku wa¿ne jest, by
nie zadrêczaæ siebie, ale usi³owaæ zro-
zumieæ i przyj¹æ tê swoj¹ sytuacjê. Wrêcz
nieodzowna by³aby wówczas pomoc kie-
rownika duchowego, a niekiedy tak¿e
terapia psychologiczna.
Modlitwa domaga siê z jednej strony

pewnej umiejêtno�ci panowania nad
swoimi my�lami, odczuciami, wyobra-
¿eniami, z drugiej za� postawy zaufa-
nia Bogu. O ile panowania nad na-
szymi odczuciami, wyobra¿eniami
i pragnieniami uczymy siê przez ca³e
lata, o tyle postawê zaufania wobec Boga
mo¿emy wzbudziæ �od zaraz�, dziêki
czemu, pomimo wielu rozproszeñ, mo-
¿emy siê dobrze modliæ. Trzeba wie-
rzyæ, i¿ na modlitwie Bóg patrzy naj-
pierw na nasze serce, przygl¹da siê
naszym dobrym zamiarom i pragnie-
niom, a nie roztargnionym my�lom czy
te¿ niezale¿nym od naszej woli odczu-
ciom. On najlepiej wie, ¿e nasze my�li
i uczucia s¹ rozproszone i nieuporz¹d-
kowane, poniewa¿ ca³e ludzkie ¿ycie takie
jest. Z czasem to w³a�nie modlitwa sprawi,

W sobotê 10 czerwca br. ks. Se-
bastian zorganizowa³ wspólne wyj-
�cie ministrantów, lektorów i har-
cerzy nad zatokê, która znajduje siê
za Grobl¹ Kozanowsk¹. Ju¿ z sa-
mego rana wszyscy chêtni spotkali
siê przed zakrysti¹, a potem ca³a
grupa pod wodz¹ naszego Przewod-
nika ruszy³a pieszo do celu. Po pó³
godzinie szybkiego marszu dotarli-
�my na miejsce.
Pogoda by³a piêkna, �wieci³o s³oñce,

wia³ lekki wiatr. Mieli�my du¿o mo¿-
liwo�ci spêdzania czasu. Mogli�my
p³ywaæ na desantówce, strzelaæ z
wiatrówki lub graæ w pi³kê no¿n¹.
Oko³o g. 14 do³¹czyli do nas wierni
z ko�cio³a grekokatolickiego. Gdy

WWWWWycieczkycieczkycieczkycieczkycieczka nad zatoka nad zatoka nad zatoka nad zatoka nad zatokêêêêê

i¿ nasze ¿ycie - dziêki przyjmowanej
³asce Boga i w³asnej pracy - bêdzie
stawaæ siê bardziej uporz¹dkowane,
a dziêki temu tak¿e nasze my�li i od-
czucia, zarówno na modlitwie, jak i poza
ni¹, bêd¹ bardziej u³adzone.

KSKSKSKSKS. J. J. J. J. JÓZEFÓZEFÓZEFÓZEFÓZEF A A A A AUGUSTYNUGUSTYNUGUSTYNUGUSTYNUGUSTYN

Rozdzia³ z ksi¹¿ki pt. �Poznaj siebie.
O uczuciach, modlitwie i ¿yciu duchowym�.

wszyscy zg³odnieli�my, ks. Sebastian
przygotowa³ pyszne kie³baski z gril-
la, które bardzo nam smakowa³y.
Nad zato-

k¹ by³o bar-
dzo fajnie i
weso³o, wszy-
scy �wietnie
siê bawili�my.
Niestety, czas
szybko p³yn¹³
i musieli�my
wracaæ do
swoich domów.
Bardzo dziê-
kujemy Ksiê-
dzu Sebastia-
nowi za tak

fantastycznie spêdzony dzieñ i czeka-
my na nastêpne wspólne wyprawy.

KKKKKAMILAMILAMILAMILAMIL G G G G GÓRECKIÓRECKIÓRECKIÓRECKIÓRECKI, , , , , ministrant

Krew potrzebna jest dla dzieci
i doros³ych potrzebuj¹cych transfuzji,
mog¹cej uratouratouratouratouratowwwwwaæ ich ¿ycieaæ ich ¿ycieaæ ich ¿ycieaæ ich ¿ycieaæ ich ¿ycie.

Krew oddaæ mo¿e kkkkka¿da pe³no-a¿da pe³no-a¿da pe³no-a¿da pe³no-a¿da pe³no-
letnia osobaletnia osobaletnia osobaletnia osobaletnia osoba do 65. roku ¿ycia,
ciesz¹ca siê dobrym zdrowiem
i wa¿¹ca powy¿ej 50 kg.

WWWWWystarczy zg³osiæ siêystarczy zg³osiæ siêystarczy zg³osiæ siêystarczy zg³osiæ siêystarczy zg³osiæ siê z dowodem
to¿samo�ci do Regionalnego Cen-Regionalnego Cen-Regionalnego Cen-Regionalnego Cen-Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwtrum Krwiodawstwtrum Krwiodawstwtrum Krwiodawstwtrum Krwiodawstwa i Krwiodaw-a i Krwiodaw-a i Krwiodaw-a i Krwiodaw-a i Krwiodaw-
stwstwstwstwstwa i Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwa i Krwiolecznictwaaaaa we Wro-
c³awiu, ul. Czerwo-
nego Krzy¿a 5, od
poniedzia³ku do
pi¹tku, w godz.
7.30-18.00 i w
soboty 8.00-12.00.

Brakuje krwiBrakuje krwiBrakuje krwiBrakuje krwiBrakuje krwi
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Most Genera³a W³adys³awa Sikor-
skiego (zwany po wojnie Lignickim)
zosta³ wybudowany w roku 1875 i nosi³
nazwê mostu Królewskiego. Natomiast
most Mieszczañski, nazwany wówczas
mostem Wilhelma, powsta³ w rok pó�niej.
Oba mosty wybudowano w miejscach,
gdzie nie istnia³y dot¹d ¿adne prze-
prawy przez Odrê. Sta³o siê to jednak
konieczne, bowiem dynamiczny rozwój
obszaru Wroc³awia w drugiej po³owie
XIX wieku wymusi³ na w³adzach
miasta przeprowadzenie nowej trasy
przelotowej przez Kêpê Mieszczañsk¹.
Nowo wytyczona trasa prowadzi³a
i zreszt¹ nadal pro-
wadzi z obecnego
Placu Jana Paw³a II
poprzez wspomniane
mosty i dalej na pó³-
noc, przez ulicê Du-
bois i Pomorsk¹.
Warto wiedzieæ, ¿e na
trasie tej w pocz¹t-
kach XX wieku
uruchomiono jedn¹
z pierwszych czterech
elektrycznych linii
tramwajowych we Wroc³awiu.
Most Genera³a W³adys³awa Sikor-

skiego i most Mieszczañski s¹ podob-
nej do siebie konstrukcji. Oba mosty
posiadaj¹ dwu³ukowe wi¹zary krato-
we systemu Schwendlera (nitowane), filar
w nurcie rzeki i balkoniki widokowe.
Most Sikorskiego o d³ugo�ci 95 me-
trów i szeroko�ci 14 metrów jest wiêkszy
od swojego �m³odszego brata�, który
ze swoimi wymiarami 60 metrów d³u-
go�ci i 14 metrów szeroko�ci jest zde-
cydowanie zgrabniejszy i posiada bar-
dziej subteln¹ sylwetkê.

Most Sikorskiego zosta³ gruntow-
nie wyremontowany na pocz¹tku drugiej
po³owy lat 80. ubieg³ego ju¿ wieku.
Niestety, podobny los nie by³ udzia³em
wy³¹czonego w 1997 roku z ruchu
ko³owego mostu Mieszczañskiego. Zbu-
dowana bowiem równolegle do staruszka
nowa przeprawa przez Odrê tak zwa-
ny �Nowy Most Mieszczañski� spo-
wodowa³a brak zainteresowania ze strony
w³adz miasta jego stanem technicznym.
Systematycznie niszczeje nawierzchnia
mostu, a zw³aszcza jego chodniki.
Oba mosty nale¿¹ do jednych z naj-

starszych ¿elaznych mostów Wroc³awia.

Trudno w to uwierzyæ, ale mosty
Romana Dmowskiego to pierwsze mosty
na Odrze powsta³e we Wroc³awiu po
1945 roku. Zaprojektowano je w fir-
mie �Biproskim Wroc³aw� pod kierun-
kiem Z. Burskiego. Mosty Romana
Dmowskiego sk³adaj¹ siê z trzech nie-
zale¿nych od siebie konstrukcji, z cze-
go dwie z nich przeznaczone s¹ dla ruchu
drogowego, �rodkowa za� ma s³u¿yæ
w bli¿ej nieokre�lonej przysz³o�ci jako
most tramwajowy. Nowe dwuprzês³o-
we, stalowe mosty drogowe posiadaj¹
po dwa pasy ruchu jednokierunkowe-

go o no�no�ci do 40 ton. Mierz¹c¹ sobie
126 metrów d³ugo�ci now¹ przeprawê
przez Odrê - most pó³nocny wiod¹cy
w kierunku Popowic oddano do u¿yt-
ku 4 czerwca 1992 roku. Drugi musia³
czekaæ na otwarcie jeszcze dwa lata, do
1994 roku. Pêdz¹ce przez mierz¹c¹ so-
bie siedem metrów szeroko�ci jezdniê sa-
mochody odci¹¿aj¹ plac Jana Paw³a II
i ulicê Legnick¹, sun¹c wprost z ulicy
Drobnera, mostów Mieszczañskich przez
ulicê Romana Dmowskiego do ulicy D³u-
giej. Piesi, jak i rowerzy�ci, maj¹ do swojej
dyspozycji trzymetrowej szeroko�ci chodnik
na ka¿dym z mostów drogowych.

Funkcjonalne,
proste. Bo tylko tyle
mo¿na o nich powie-
dzieæ - urodziwe ani
mi³e dla oka mosty
Romana Dmowskie-
go z pewno�ci¹ nie
s¹. Z ich istnienia
i powstania nowej
trasy nie s¹ tak¿e za-
dowoleni mieszkañ-
cy kamienic stoj¹cych
przy ulicy W³ady-

s³awa Jagie³³y i Jana ̄ i¿ki. Z tej
ostatniej ulicy, nosz¹cej do 1945 na-
zwê Fährgasse, kursowa³a sta³a prze-
prawa promowa, któr¹ mo¿na by³o
dotrzeæ na drugi brzeg Odry, do wylotu
obecnej ulicy Rybackiej na Szczepinie,
która tak¿e i wówczas nosi³a nazwê
Rybackiej - Fischergasse.
Mosty Romana Dmowskiego, nowa

i bardzo ruchliwa przez ca³¹ dobê trasa
zamieni³a ca³kowicie i bezpowrotnie
oblicze tej niegdy� cichej i le¿¹cej na
uboczu czê�ci Kêpy Mieszczañskiej.

SSSSS£A£A£A£A£AWWWWWOMIROMIROMIROMIROMIR O O O O OPPPPPASEKASEKASEKASEKASEK

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

Most Genera³a WMost Genera³a WMost Genera³a WMost Genera³a WMost Genera³a W. Sik. Sik. Sik. Sik. Sikorskiegoorskiegoorskiegoorskiegoorskiego
Most MieszczañskiMost MieszczañskiMost MieszczañskiMost MieszczañskiMost Mieszczañski
Mosty Romana DmoMosty Romana DmoMosty Romana DmoMosty Romana DmoMosty Romana Dmowskiegowskiegowskiegowskiegowskiego

Widok na Most Mieszczañski i nieistniej¹c¹ ju¿ zabudowê obecnego pl. Maxa Borna
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KKKKKaaaaappppp lilililili ccccc a Ma Ma Ma Ma Maaaaa tki Bo¿etki Bo¿etki Bo¿etki Bo¿etki Bo¿e j Boj Boj Boj Boj Bo lllll eseseseses nnnnn eeeee jjjjj
Ca³a kaplica Matki Bo¿ej Bolesnej

swym wyposa¿eniem nawi¹zuje do
Mêki i �mierci Pana Jezusa. Jest
wyj¹tkowa ze wzglêdu na dwa o³ta-
rze: jeden na �cianie wschodniej, ukoñ-
czony w 1746 r., z tego okresu po-
chodzi te¿ obraz �Ukrzy¿owanie�; drugi,
drewniany, na �cianie pó³nocnej pod
oknem.
O³tarz Mêki Pañskiej, zbudowa-

ny wed³ug projektu Tauscha, zosta³
wykonany w kamieniu. Sta³a na nim
ongi�, w miejscu obecnego taberna-
kulum, Pieta z roku 1463 oraz dwa
relikwiarze �w. Wiktora i Feliksa.
�w. Wiktor (?-198) by³ papie¿em,

za którego pontyfikatu dosz³o do sporu
o wyznaczenie �wiêta Wielkanocy.
Zachodni biskupi wraz z nim opo-
wiadali siê za terminem niedzielnym,
za� na Wschodzie dzieñ ten ³¹czono
z ¿ydowskim �wiêtem prza�ników.
Zmar³ �mierci¹ mêczeñsk¹, a jego wspo-
mnienie przypada na dzieñ 28 lipca.
 �w. Feliks (?-304) to równie¿

mêczennik w obronie chrze�cijañstwa,
prze�ladowany i skazany przez cesa-
rza Dioklecjana; wspominamy go dzieñ
pó�niej, czyli 29 lipca.
Na o³tarzu stoj¹ z³ocone drewnia-

ne rze�by, przedstawiaj¹ce dwie nie-

w i a s t y :
M a r i ê
Magdalenê
i Salome.
M a r i a

z w a n a
Magdalen¹,
której dru-
gie imiê, a
raczej przy-
domek, po-
chodzi od
wsi Mag-
dala, po³o¿onej nad jeziorem Geneza-
ret (na pó³noc od Tyberiady), z któ-
rej pochodzi³a, wspominana jest pierwszy
raz przez �w. £ukasza: By³a tedy Maria
Magdalena jedn¹ z kobiet, troszcz¹-
cych siê o ziemskie potrzeby Mistrza
i Jego uczniów (£k 19, 25).
Salome to matka aposto³ów Ja-

kuba Starszego i Jana. Przyjmuje siê
za prawdopodobne, i¿ by³a siostr¹ stry-
jeczn¹ lub cioteczn¹ Maryi. Wed³ug
�w. Marka jest jedn¹ z trzech nie-
wiast, które w niedzielny poranek
przysz³y do grobu nama�ciæ cia³o
Jezusa. Natomiast �w. Mateusz rela-
cjonuje, ¿e Salome wraz z innymi nie-
wiastami zobaczy³a wtedy Jezusa
Zmartwychwsta³ego.

Po bo-
kach o³ta-
rza wznosz¹
siê cztery
ko l u m ny
j o ñ s k i e :
dwie zwyk³e
i dwie oka-
laj¹ce skrê-
cone; pod-
t r zymu j ¹
one konsole,
na których
le¿¹ rze�by
a n i o ³ ó w,
a pomiêdzy

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

nimi p³askorze�biony motyw glorii
z gorej¹cym sercem.
O³tarz pó³nocny - �Grobu Pañ-

skiego� (z ok. 1750 r.) w czê�ci dolnej
przedstawia Grób Jezusowy, ods³aniany
w Wielki Pi¹tek, a w górnej Golgotê
z panuj¹cym na szczycie go³ym krzy-
¿em. Po�rodku widzimy p³askorze�bê,
trzyman¹ przez dwa putta, przedsta-
wiaj¹c¹ ca³un, czyli odbicie twarzy
Chrystusa na tkaninie. Na lewo od
krzy¿a mo¿na zobaczyæ stiukow¹ rze�bê
Matki Bo¿ej Bolesnej, która lew¹ d³oni¹
wskazuje na swe zranione matczyne
serce. Jej prawa d³oñ wyra¿a bezsil-
no�æ i poddanie siê woli Bo¿ej. Có¿
mo¿na wtedy my�leæ o cierpieniach
Matki, która patrzy na krew Syna
i nie mo¿e nic zrobiæ, by ul¿yæ swe-
mu Synowi? Zatrwo¿ona i zap³akana,
z rozdartym sercem!
Sklepienie kaplicy przedstawia anio-

³ów wyprowadzaj¹cych dusze z czy�æca,
a pola glifu ukazuj¹ symbole �mierci,
pogrzebu i cmentarza. Natomiast na
szczycie widnieje, wypisany z³otymi
literami, fragment psalmu 141, w któ-
rym zawarte jest wo³anie: Wyprowad�,
Panie, z wiêzienia duszê moj¹, abym
móg³ wyznaæ wiarê Twojemu Imie-
niu. Sprawiedliwi (tj. �wiêci) oczeku-
j¹ mnie, tak d³ugo a¿ wrócisz mi
z powrotem.

KKKKKRRRRRYSTIANYSTIANYSTIANYSTIANYSTIAN G G G G G£O�NICKI£O�NICKI£O�NICKI£O�NICKI£O�NICKI
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RekRekRekRekRekolekcje dla inteligen-olekcje dla inteligen-olekcje dla inteligen-olekcje dla inteligen-olekcje dla inteligen-
cji i poszukuj¹cychcji i poszukuj¹cychcji i poszukuj¹cychcji i poszukuj¹cychcji i poszukuj¹cych

Przez cztery rekolekcyjne dni, od
9 do 12 kwietnia br., starali�my siê
wraz z jezuit¹, ks. Wojciechem Zió³-
kiem, odpowiedzieæ sobie na pytania:
Kogo szukamy? Kogo potrzebujemy?
W tych duchowych poszukiwaniach
pomocne okaza³y siê przes³ania zawarte
w scenach ewangelicznych wg �w. Jana,
które próbowali�my odnie�æ do swojej
wiary, zastanawiaj¹c siê, na ile ¿ywa
jest ona w nas
jeszcze. W wiarê
trzeba wdepn¹æ
obiema nogami,
zaryzykowaæ.
O pewnych spra-
wach nie da siê
bowiem opowie-
dzieæ, trzeba je,
najzwyczajniej,
prze¿yæ - naucza³
rekolekcjonista. Nie
b¹d�my wiêc
obojêtni wobec
Jezusa, lecz zaanga¿ujmy w mi³o�æ do
Niego ca³ego siebie, ca³e swe serce.
Kiedy chrze�cijanin do�wiadczy bli-

sko�ci Jezusa, staje siê to dla niego
prze³omowym w ¿yciu momentem.
Rzuca siê wówczas ca³kowicie w stronê
Boga, wiedz¹c, ¿e tylko On jest
w stanie zaspokoiæ wszelkie ludzkie pra-
gnienia - taka konkluzja wyp³ywa³a
z nauki wieñcz¹cej doroczne rekolek-
cje dla poszukuj¹cych i inteligencji.

NoNoNoNoNowi lektorzywi lektorzywi lektorzywi lektorzywi lektorzy
6 maja br. abp Marian Go³êbiewski

podczas specjalnej uroczysto�ci promowa³
po rocznym studium nowych lekto-
rów i ceremoniarzy naszej archidie-
cezji. Z naszej parafii nowymi lekto-
rami zostali ministranci: Grzegorz
Jaworski, Micha³ Serwa, Artur Szy-

manowski i Krzysztof Trebik. Wszyst-
kim ¿yczymy owocnej pos³ugi lektorskiej
w naszej �wi¹tyni.

RocznicaRocznicaRocznicaRocznicaRocznica
I KI KI KI KI Komunii �wiêtejomunii �wiêtejomunii �wiêtejomunii �wiêtejomunii �wiêtej

7 maja br., w niedzielê Dobrego
Pasterza, odby³a siê rocznica I Ko-
munii �w. Mszê �w. w intencji dzieci
i ich rodziców, jak równie¿ za duszê
zmar³ego Jêdrzeja Osiatacza, który
przed rokiem przyst¹pi³ do I Komu-

nii �wiêtej, a dzi� jest ju¿ u Boga
w Niebie, odprawi³ i homiliê wyg³osi³
ks. prof. Piotr Nitecki.
Jubileusz to moment, kiedy zasta-

nawiamy siê nad tym, jak wykorzy-
stali�my czas, który da³ nam Pan Bóg,
co przez ten rok pozostawili�my po
sobie. Dzieci przyrzeka³y, ¿e bêd¹ wierne,

bêd¹ odmawiaæ pacierz, chodziæ do
spowiedzi i na Mszê �wiêt¹. Czy s¹
tak blisko Jezusa, jak mówi³y rok temu?
- pyta³ podczas kazania Ksi¹dz Pro-
boszcz. Na koniec powiedzia³ jeszcze
do zebranych dzieci rocznicowych:
Uczcie siê tego, ¿e Panu Jezusowi zale¿y
na was. Stawia wymagania, bo ko-
cha was. Podobnie te¿ robi¹ kochaj¹-
cy was rodzice.

ModlitwModlitwModlitwModlitwModlitwa z kleryka z kleryka z kleryka z kleryka z klerykamiamiamiamiami
I roku MSWDI roku MSWDI roku MSWDI roku MSWDI roku MSWD

W tê sam¹ niedzielê, 7 maja, go-
�cili�my tak¿e w naszej parafii - wzo-

rem lat ubieg³ych -
wraz z ojcem duchow-
nym, ks. Waldemarem
Kocend¹, kilkudziesiê-
ciu kleryków I roku
Metropolitalnego Wy-
¿szego Seminarium Du-
chownego, z którymi
wspólnie uczestniczyli-
�my w �wi¹tecznej Eu-
charystii. Po po³udniu
nasi Go�cie zaproszeni na
domowy obiad przez
niektóre rodziny naszej

parafii spêdzili z nimi kilka chwil
na rozmowach przy wspólnym stole.
Przed powrotem do Henrykowa, gdzie
przyszli kap³ani przez pierwszy rok
studiów podlegaj¹ formacji intelek-
tualno-duchowej, zwiedzali jeszcze naj-
bardziej okaza³e sale Uniwersytetu
Wroc³awskiego.

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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I KI KI KI KI Komunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêta
W dniu 14 maja br. 56 dzieci

z naszej parafii po raz pierwszy
przyst¹pi³o do Sto³u Pañskiego,
przyjmuj¹c Cia³o i Krew Pana
Jezusa.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê ju¿

przed ko�cio³em. Stamt¹d dzieci,
wraz z asyst¹ liturgiczn¹ i ks. prob.
Piotrem Niteckim na czele, wkro-
czy³y do �wi¹tyni. Na pocz¹tku
Mszy �w. reprezentacja rodziców po-
prosi³a Ksiêdza Proboszcza o udziele-
nie dzieciom Pierwszej Komunii �wiêtej,
one za� o wspóln¹ modlitwê w in-
tencji swojej i ich rodzin. Eucharystiê
celebrowa³ go�cinnie tak¿e ks. Remi-
giusz Tobera.
W s³owach skierowanych do dzieci

Ksi¹dz Proboszcz podkre�li³: My, przed-
stawiciele wspólnoty Ko�cio³a, cieszy-
my siê, ¿e bêdziecie od dzi� szczegól-
nie blisko Chrystusa. Je¿eli mówimy,
¿e wierzymy w Boga, to w takiego,
który objawi³ siê nam przez Pana
Jezusa. Chrystus chcia³, aby dzieci
przychodzi³y do Niego. Wa¿ne, ¿eby-
�cie zapamiêta³y ten dzieñ, ¿e Jezus
chce byæ z Wami przez ca³e ¿ycie, a¿
do �mierci.
Do swej Pierwszej Komunii �wiêtej

dzieci przystêpowa³y z pobo¿no�ci¹, bez

po�piechu, rado�nie �piewaj¹c piosenki
religijne, w czym pomaga³a im, pod
kierunkiem pani Anny Zamiar, nasza
scholka �Maciejki�. Uroczysto�æ prze-
biega³a spokojnie i dostojnie.

Na koniec jeszcze ka¿de dziecko
otrzyma³o symboliczny chlebek na znak
³¹czno�ci sto³u Eucharystycznego ze
sto³em rodzinnym.
Po nabo¿eñstwie majowym dzieci

pierwszokomunijne odebra³y pami¹t-
kowe obrazki.
Aby mog³y przyj¹æ ten wa¿ny

w ¿yciu sakrament ze zrozumieniem,
wiar¹ i mi³o�ci¹, nad rocznym przy-
gotowaniem dzieci czuwali szczegól-
nie, wraz z rodzicami, s. Rut Kowal-
czyk OSU i szkolni katecheci.

KKKKKoncert pamiêcioncert pamiêcioncert pamiêcioncert pamiêcioncert pamiêci
Jana Paw³a IIJana Paw³a IIJana Paw³a IIJana Paw³a IIJana Paw³a II

86. urodziny s³ugi Bo¿ego Jana
Paw³a II, przypadaj¹ce na 18 maja,
by³y w naszym ko�ciele dniem szcze-
gólnym. Sta³o siê to za spraw¹ Wro-

c³awskiej
Diakonii
M u -
zycznej,
N e w
Life�m i
Kany z
Ukrainy,
zespo³ów,
k t ó r e
pod dy-
r e kc j ¹
naszego

parafianina i g³ównego organizatora
tego muzycznego przedsiêwziêcia, Wie-
s³awa �widra, zagra³y wspania³y kil-
kugodzinny koncert. Najpierw jednak
sw¹ piêkn¹ muzyk¹ i �piewem Dia-

konia ubogaci³a liturgiê wieczornej Mszy
�wiêtej. �wi¹tynia rozbrzmiewa³a w ten
wyj¹tkowy wieczór gor¹cymi modli-
twami o rych³¹ beatyfikacjê naszego
Papie¿a Rodaka i o obfite owoce piel-
grzymki do naszego kraju Ojca �wiê-
tego Benedykta XVI.
Serca wszystkich chyba zgromadzo-

nych w ko�ciele podbi³ zespó³ z Ukrainy,
który w niezwykle ¿ywio³owy i ra-
dosny sposób zaanga¿owa³ zgromadzo-
nych do wspólnego wielbienia Boga �pie-
wem. Uda³o mu siê to znakomicie, o
czym �wiadczy³y choæby zebrane na
koniec wystêpu oklaski na stoj¹co.
Panuj¹c¹ podczas ca³ego koncertu

niezwyk³¹ atmosferê blisko�ci i jed-
no�ci podkre�li³ dodatkowo na zakoñ-
czenie tej prawdziwej uczty duchowej
wspólny �piew wszystkich zaproszo-
nych zespo³ów - z podzia³em na g³o-
sy i w dwóch wersjach jêzykowych:
po polsku i po ukraiñsku.

PielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymka dziecia dziecia dziecia dziecia dzieci
pierwszokpierwszokpierwszokpierwszokpierwszokomunijnychomunijnychomunijnychomunijnychomunijnych

20 maja br. za dar sakramentu
I Komunii �wiêtej grupa dzieci pierw-
szokomunijnych wraz z rodzicami i opie-
kunami, s. Rut Kowalczyk OSU i ks.
Sebastianem Ligorowskim, uda³a siê
na pielgrzymkê dziêkczynn¹ do Sank-
tuarium Matki Bo¿ej £askawej
w Krzeszowie. Dzieci bardzo cieszy³y
siê na ten wyjazd. Mszê �wiêt¹
w ich intencji, a tak¿e ca³ej parafii od-
prawi³ ks. Sebastian. Dzieci postara³y

dokoñczenie na str. 10

fot. Stanis³aw Zamiar

fot. Stanis³aw Zamiar
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siê o to, aby oprawa liturgiczna by³a
naprawdê piêkna. Po Eucharystii ka¿de
dziecko mog³o podej�æ bardzo blisko
Matki Bo¿ej i powierzyæ Jej to wszystko,
co najbardziej le¿a³o mu na sercu.
Przez ca³y czas pielgrzymowania

panowa³a bardzo radosna i przyjazna
atmosfera. Przeprowadzono nawet kon-
kurs piosenki, a jego uczestnicy wy-
kazali siê ró¿nymi talentami. Wspól-
nie odmówiono te¿ Litaniê Loretañ-
sk¹, a nastêpnie rozwa¿ano i �piewa-
no pierwsz¹ czê�æ Ró¿añca �wiêtego.
Dzieci zapytane o wra¿enia z piel-

grzymki, udzieli³y takich oto odpo-
wiedzi: Jeszcze nigdy nie by³am na
pielgrzymce. Teraz ju¿ wiem, jak to
dobrze móc powiedzieæ Matce Bo¿ej
co� od siebie (Magda).
By³o super! Matka Bo¿a nape³ni³a

moje serce wielk¹ rado�ci¹ (Krzy�).
Podziêkowa³em za wszystko. Faj-

nie, ¿e pojecha³em (Pawe³).

10. rocznica �wiêceñ10. rocznica �wiêceñ10. rocznica �wiêceñ10. rocznica �wiêceñ10. rocznica �wiêceñ
ks. Piotra �migielskiegoks. Piotra �migielskiegoks. Piotra �migielskiegoks. Piotra �migielskiegoks. Piotra �migielskiego

Na Mszy �w. dzieciêcej, w dniu
28 maja br., uczczono 10. rocznicê ka-
p³añstwa ks. Piotra �migielskiego. By³y
wierszyki i ¿yczenia od dzieci ze scholi,
która zaintonowa³a Jubilatowi tak¿e
wzruszaj¹c¹ pie�ñ: Pan powiedzia³, Ty

pójd� za mn¹, przez zwyczajne szare
dni... Ks. prob. Piotr Nitecki ¿yczy³
ks. Piotrowi, aby z pos³ugi kap³añ-

skiej czerpa³ jak najwiêcej rado�ci. Pa-
rafianie do³¹czaj¹ siê tak¿e do tych
¿yczeñ.
A ¿e dwa dni wcze�niej obchodzi-

li�my Dzieñ Matki, po zakoñczonej
Eucharystii schola �Maciejki�, pod
kierunkiem pani Anny Zamiar, przy-
gotowa³a krótki koncert po�wiêcony
w³a�nie naszym kochanym Mamom.

Niedzielne majóNiedzielne majóNiedzielne majóNiedzielne majóNiedzielne majówkiwkiwkiwkiwki
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ naszej para-

fii, ¿e w ka¿d¹ niedzielê maja odby-
waj¹ siê na dziedziñcu Ossolineum tzw.

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
dokoñczenie ze str. 9

Majówki. Organizowane przez stu-
dentów i ich opiekunów duchowych
z CODA �Maciejówka� - wspólnie
z naszymi kap³anami i schol¹ �Ma-
ciejki�, której jak zwykle akompa-
niowa³a na gitarze pani Anna Za-

miar - nabo¿eñstwa ku czci Matki
Bo¿ej gromadzi³y pod go³ym niebem
spor¹ grupê naszych parafian i �Ma-
ciejówkowiczów�.

Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³a
Ksiê¿a kapelani, ¿o³nierze ró¿nych

stopni i stanowisk, poczty sztandaro-
we, kompania reprezentacyjna Wojska
Polskiego, orkiestra wojskowa oraz licznie
zgromadzeni wierni dwóch s¹siaduj¹-
cych ze sob¹ wspólnot parafialnych: woj-
skowo-cywilnej pw. �w. El¿biety i Naj-
�wiêtszego Imienia Jezus wziêli udzia³

w odprawionej w Uroczysto�æ
Bo¿ego Cia³a w Bazylice el¿-
bietañskiej Mszy �w., której prze-
wodniczy³ gospodarz parafii ks.
January W¹troba. Kazanie wy-
g³osi³ ks. prof. Piotr Nitecki. Przy-
pomnia³ w nim, ¿e liturgia Bo¿ego
Cia³a ma swoje �ród³o w Wie-
czerniku, a od prawie 700 lat
wywodzi siê z tradycji Ko�cio-
³a. Od wieków wychodzimy na
ulice z Naj�wiêtszym Sakramen-
tem z t¹ sam¹ rado�ci¹ i wdziêcz-

dokoñczenie na str. 12
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Majka by³a bardzo nieszczê�liw¹
osob¹, choæ wokó³ niej by³o du¿o osób:
kole¿anki, koledzy, znajomi z podwórka,
ze szko³y, z ró¿nych kó³ek zaintereso-
wañ, z wyjazdów. Wszyscy j¹ lubili,
poniewa¿ zawsze siê u�miecha³a, chêtnie
pomaga³a innym, zapomina³a o w³a-
snych problemach.
Ci¹gle bieg³a gdzie�,
aby kogo� pocieszyæ.
Ale w�ród tych

ludzi, którzy og³aszali
siê jej przyjació³mi, nie
by³o tak naprawdê ni-
kogo, kto by³by jej
prawdziwym przyja-
cielem. Maja nazywa³a
to �przyja�ni¹ w jedn¹
stronê� - ona by³a dla
wszystkich, dla niej nie by³o nikogo.
W³a�nie z tego powodu czu³a siê bar-
dzo �le. Mia³a wra¿enie, ¿e nikt nie
chcia³ s³yszeæ o tym, ¿e ona te¿ ma
swoje zmartwienia.
Maja smutnia³a wiêc z dnia na

dzieñ. Na szczê�cie w porê zjawi³ siê
Kto�, o kim bardzo czêsto zapomina-
my, a kto nie mo¿e patrzeæ, jak cier-
pimy i przelewa na nas swoj¹ mi-
³o�æ!!! Tym Kim� jest Pan Jezus.
A by³o to tak. Pewnego dnia kiedy

Majka wraca³a ze szko³y, z torby id¹cej
przed ni¹ dziewczyny wypad³a za-
k³adka. Maja schyli³a siê po ni¹ i odda³a
w³a�cicielce, ale ta w podziêkowaniu
za ten piêkny gest, podarowa³a j¹ Majce.
Dziewczyna wziê³a zak³adkê i posz³a
w swoj¹ stronê.
Karteczka bardzo siê jej spodoba-

³a. Widnia³ na niej napis: �Mój Przyjaciel
- Anio³ Stró¿�. Przedstawia³a ró¿ne
sytuacje, w których Anio³ Stró¿ opie-
kowa³ siê swoimi podopiecznymi. Maja
nigdy nie my�la³a o Aniele Stró¿u jak
o Przyjacielu, który by siê z ni¹ bawi³,
pociesza³, ostrzega³ i ratowa³ przed nie-
bezpieczeñstwami, cieszy³ siê z suk-

Kochane dzieci!
Przed Wami wakacje. Czas prze-

ró¿nych podró¿y i wypoczynku.
Po okresie nauki potrzebujemy za-

trzymaæ siê, aby dobrze wypocz¹æ.
Inaczej spojrzeæ na siebie i innych, na
otaczaj¹cy nas �wiat.
Chocia¿ ten czas
bêdzie odmienio-
ny od tego, jaki trwa
w roku szkolnym,
pamiêtajmy jednak
o tym, a¿eby:
J nie rezygnowaæ z codziennej mo-
dlitwy;

J w ka¿d¹ niedzielê i �wiêto nakazane
(Wniebowziêcie NMP - 15.08) udaæ
siê na Mszê �wiêt¹ do ko�cio³a;

J zwiedzaj¹c �wi¹tyniê, pamiêtajmy,
¿e ko�ció³ jest mieszkaniem Boga.
Dlatego zachowujmy siê skromnie
- uklêknijmy;

J nie zwiedzajmy ko�cio³ów podczas
nabo¿eñstw i nie przeszkadzajmy
modl¹cym siê;

J ogl¹daj¹c piêkne krajobrazy, ws³u-
chuj¹c siê w szmer potoków gór-
skich czy szum lasów - pamiê-
tajmy, ¿e Ten Który je stworzy³,
jest naszym Bogiem - dlatego
w podziwie oddajmy Mu ho³d;

J pamiêtajmy - dzieñ, w którym nie
uczynimy nic dobrego, to dzieñ
stracony;

J b¹d�my konsekwentni w przeko-
naniach. Wakacje to równie¿ próba
naszej wiary.

Wszystkim dziWszystkim dziWszystkim dziWszystkim dziWszystkim dzieciecieciecieciooooom wspania³ym wspania³ym wspania³ym wspania³ym wspania³ychchchchch
wwwwwakacji ¿yakacji ¿yakacji ¿yakacji ¿yakacji ¿yczy redakczy redakczy redakczy redakczy redakcjcjcjcjcjaaaaa

Anio³ SAnio³ SAnio³ SAnio³ SAnio³ Stró¿tró¿tró¿tró¿tró¿
N as i  m i l u s i ñ s c y

cesów, uk³ada³ do snu i razem z ni¹
siê modli³. Owszem, wiedzia³a, ¿e jest
- zawsze siê do Niego modli³a. Ale ¿e
mo¿e byæ przyjacielem? Nie, o tym
nigdy nie pomy�la³a.
Tego samego dnia Maja wziê³a do

rêki zak³adkê i przed snem zaczê³a siê
modliæ do Pana Boga.
Dziêkowa³a Mu za
swojego Anio³a Stró¿a.
W pewnym momen-
cie poczu³a, jak Anio³
Stró¿ uklêkn¹³ obok
niej i razem zaczêli
siê modliæ: jeszcze ni-
gdy nie czu³a takie-
go ciep³a w sercu.
Maja odkry³a, ¿e ma
wspania³ych Przyja-

ció³: Pana Jezusa i Anio³a Stró¿a. Odt¹d
byli ju¿ zawsze razem.

DDDDDOROTOROTOROTOROTOROTAAAAA D D D D DUDAUDAUDAUDAUDA, , , , , licealistka

PS. Z serca ¿yczê Wam, aby�cie
w swoim Aniele Stró¿u odkryli wspa-
nia³ego PRZYJACIELA!!!

WWWWWarto pamiêtaæarto pamiêtaæarto pamiêtaæarto pamiêtaæarto pamiêtaæ
na wna wna wna wna wakakakakakacjachacjachacjachacjachacjach

Zachêcamy naszych Czytelników
i Parafian do nabycia Agendy Li-
turgicznej na drugie pó³rocze 2006,

dziêki której mo¿na
bêdzie praktykowaæ
codzienn¹ lekturê S³o-
wa Bo¿ego. Ten szcze-
gólny kalendarz za-
wiera bowiem czy-

tania biblijne na ka¿dy dzieñ,
opatrzone komentarzami m.in. paulina
o. Augustyna Polanowskiego, au-
tora wielu poczytnych ksi¹¿ek,
o. Leona Knabita, benedyktyna
z Tyñca, znanego z wielu progra-
mów telewizyjnych i radiowych,
a tak¿e naszego proboszcza, ks. prof.
Piotra Niteckiego. Cena egzemplarza
30 z³. Agenda dostêpna w zakrystii.

AAAAAgendagendagendagendagenda
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Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
22.04.2006 Micha³ SKOLNICKI

i Adriana SOBIERAJSKA
29.04.2006 Klaudiusz FATLA

i Alicja SUSZCZEWSKA
29.04.2006 Sebastian B£ASZCZYK

i Monika JA�KOWIAK
29.04.2006 Jarema DRWIÊGA

i Katarzyna BU£A
29.04.2006 Damian �LIPKO

i Katarzyna MA£KO
27.05.2006 Jaros³aw KOHUT

i Sylwia KONIECZNA
03.06.2006 Piotr SZYMANOWSKI

i Monika ZIÓ£KOWSKA
03.06.2006 Remigiusz RÊPIÑSKI

i Anna NAWROCIK
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31.03.2006 Jan LE�NIEWSKI, lat 52
05.04.2006 Alina KULIGA, lat 74
10.04.2006 Stanis³awa GRABIEC, lat 85
13.04.2006 Jadwiga PAW£OWSKA, lat 95
27.04.2006 Janina WOJTOÑ, lat 73
29.04.2006 Helena GALLO, lat 80
30.04.2006 Helena JANIK, lat 89
02.05.2006 Aleksandra MALINOWSKA, lat 77
04.05.2006 Janina SKRZYPCZYK, lat 84
12.05.2006 Krzysztof £UKOWSKI, lat 77
17.05.2006 Wincenty KOWALSKI, lat 79
22.05.2006 Agnieszka BÊBEN, lat 53
26.05.2006 Stefania BATOR, lat 78
27.05.2006 W³adys³awa STAWICKA, lat 88
29.05.2006 Gra¿yna AMBROZIAK, lat 53
30.05.2006 Zofia G£OWACKA, lat 73
06.06.2006 Leokadia GWIAZDA, lat 80
04.06.2006 Henryk MALINOWSKI, lat 59
11.06.2006 Bogumi³a LEWANDOWSKA, lat 70

16.04.2006 Weronika ADAMOWSKA
16.04.2006 Kacper Wiktor CYNDECKI
16.04.2006 Dawid Andrzej £APA
16.04.2006 Sara Wirginia GLEBA
16.04.2006 Bart³omiej Andrzej ADAMSKI
16.04.2006 Ida Aleksandra CHWO£KA
23.04.2006 Klara Alicja KOLANY
23.04.2006 Maria Helena POLOWY
30.04.2006 Natan Franciszek JANCZAK
14.05.2006 Paulina Nikola KIELANOWICZ
21.05.2006 £ukasz Tadeusz MICHALSKI
28.05.2006 Jan KOBRYÑ
28.05.2006 Laura Wiktoria W¥¯
28.05.2006 Szymon Dawid CEGIE£KA
28.05.2006 Stanis³aw Józef ZAWISTOWSKI
17.06.2006 Dominik CIE�LAK
18.06.2006 Micha³ Andrzej MACHLAÑSKI
18.06.2006 Jakub Karol DZIÊDZIELAK
25.06.2006 Oliwia Ewa PIECUCH

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA

CHRZEST �WIÊTY PRZYJÊLICHRZEST �WIÊTY PRZYJÊLICHRZEST �WIÊTY PRZYJÊLICHRZEST �WIÊTY PRZYJÊLICHRZEST �WIÊTY PRZYJÊLI

SSSSSAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAAAAA
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no�ci¹ za zmartwychwstanie Chrystusa,
wyznaj¹c w ten oto sposób wiarê
w Jego obecno�æ i deklaruj¹c Mu nasz¹
wierno�æ i przywi¹zanie - mówi³ nasz
Ksi¹dz Proboszcz. Podkre�li³ tak¿e, ¿e
trwanie przy Jezusie nie powinno
wyra¿aæ siê jedynie w naszym intym-
nym kontakcie z Nim, lecz jako wie-
rz¹cy jeste�my zobligowani tak¿e do pu-
blicznego �wiadczenia o Jego obecno-
�ci. Wychodzimy dzi� wiêc na ulice Wro-
c³awia, aby zadeklarowaæ, ¿e bêdzie-
my anga¿owaæ siê w sprawy �wiata,
w moraln¹ ocenê wszelkich poczynañ
ka¿dego cz³owieka. To tak¿e nasz protest
przeciw zamykaniu Chrystusa tylko
w murach �wi¹tyñ - us³yszeli�my pod-
czas kazania.
Po Mszy �w., przy piêknej s³onecz-

nej pogodzie, licznie zebrani wierni przeszli
w procesji do czterech o³tarzy. Sta³o
siê ju¿ tradycj¹, ¿e dwa z nich by³y
przygotowane przez ¿o³nierzy �l¹skie-

go Okrêgu Wojskowego, kolejne dwa
przez naszych parafian. Na koniec uro-
czysto�ci, któr¹ u�wietni³ �piew nasze-
go chóru �Marianum� i gra orkiestry
reprezentacyjnej �l¹skiego Okrêgu
Wojskowego, zebrani od�piewali hymn
Ciebie, Bo¿e, wys³awiamy.
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W uroczysto�æ �w. Jana Chrzci-
ciela ks. abp Marian Go³êbiewski
udzieli³ w katedrze wroc³awskiej grupie
kleryków �wiêceñ diakonatu. W�ród
nich znalaz³ siê tak¿e nasz parafia-
nin, Marcin Kowalewski, ze Zgro-
madzenia Ksiê¿y Klaretynów, któ-
remu z tej okazji sk³adamy najlepsze
¿yczenia owocnej i radosnej s³u¿by
w Ko�ciele i towarzyszymy mu ser-
deczn¹ modlitw¹.
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