
PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim 11111

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 5(18), Rok IV Grudzieñ 2006

RRRRRaaaaadddddosososososnegnegnegnegnegooooo
oczekiwoczekiwoczekiwoczekiwoczekiwanianianianianiaaaaa
i gi gi gi gi goooootttttooooowwwwwo�co�co�co�co�ciiiii

na prna prna prna prna przyjêczyjêczyjêczyjêczyjêciiiiieeeee
dddddo swo swo swo swo swegegegegego ¿yo ¿yo ¿yo ¿yo ¿yccccciiiiiaaaaa
Bo¿egBo¿egBo¿egBo¿egBo¿ego Syo Syo Syo Syo Syna,na,na,na,na,

mmmmmocococococy Duy Duy Duy Duy Ducccccha �wiêtha �wiêtha �wiêtha �wiêtha �wiêtegegegegegooooo,,,,,
którktórktórktórktóry py py py py pooooommmmmo¿eo¿eo¿eo¿eo¿e

nananananam wim wim wim wim wieeeeelllllbiæ Bobiæ Bobiæ Bobiæ Bobiæ Boggggga,a,a,a,a,
ooooorrrrraz wiaz wiaz wiaz wiaz wieeeeellllluuuuu

dddddaaaaarów Nrów Nrów Nrów Nrów Niiiiiebaebaebaebaeba
w Nw Nw Nw Nw Nooooowymwymwymwymwym

2007 R2007 R2007 R2007 R2007 Roooookukukukuku
CzytCzytCzytCzytCzyteeeeelniklniklniklniklnikooooom,m,m,m,m,
PPPPPaaaaarrrrraaaaafffffiiiiianananananooooommmmm

i Symi Symi Symi Symi Sympppppaaaaatyktyktyktyktykooooommmmm
KKKKKo�co�co�co�co�ciiiiio³ao³ao³ao³ao³a

UUUUUniwniwniwniwniweeeeersytrsytrsytrsytrsytecececececkikikikikiegegegegegooooo
¿y¿y¿y¿y¿ycz¹cz¹cz¹cz¹cz¹

DuDuDuDuDuszpszpszpszpszpasasasasasttttteeeeerrrrrzezezezeze
i Ri Ri Ri Ri Redededededakcjakcjakcjakcjakcja !a !a !a !a !

w naszych sercach. Ju¿ Adam Mic-
kiewicz ostrzega³: Narodzi³ siê Chry-
stus w betlejemskim ¿³obie, lecz biada
ci, je�li nie narodzi³ siê w tobie.
Niestety, obecnie coraz czê�ciej zdarza

siê, ¿e �wi¹t nie prze¿ywamy w od-
powiedni sposób. Kojarz¹ siê one wielu
jedynie ze �wi¹tecznymi zakupami,
choink¹, prezentami. Na d³ugo przed
�wiêtami w najwiêkszych sklepach
widaæ ju¿ �wi¹teczn¹ dekoracjê, sprze-
dawcy kusz¹ nas rozmaitymi promo-
cjami. Dajemy siê opanowaæ przez
gor¹czkê �wi¹tecznych zakupów,
a zapominamy o tym, co jest istot¹

Uroczysto�æ Bo¿ego Narodzenia
nale¿y, obok Wielkanocy, do najwiêk-
szych �wi¹t w chrze�cijañstwie. Jest
to bowiem w historii ludzko�ci naj-
wiêksze wydarzenie: oto spe³ni³y siê
obietnice dane przez Boga pierwszym
ludziom. W Jezusie Chrystusie Bóg
przychodzi na �wiat, staje siê jednym
z ludzi, aby wszystkich uczyniæ dzieæmi
jednego Boga i braæmi miêdzy sob¹.
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas

spokoju, uwolnienia od codziennego
napiêcia, od obowi¹zków. S¹ ucieczk¹
z gwaru do zacisza, z powszedniego dnia
do uroczystych chwil, ze �wieckiej
atmosfery do religijnego nastroju. Czym�,
co te �wiêta wyró¿nia od innych, jest
ich rodzinny charakter. Szczególnym
tego wyrazem jest poprzedzaj¹ca Bo¿e
Narodzenie Wigilia. Podczas niej spo-
tykamy siê przy wspólnym stole
z naszymi najbli¿szymi, ³amiemy siê
op³atkiem, �piewamy kolêdy i wspól-
nie z nimi prze¿ywamy Pasterkê,
staj¹c wobec Tajemnicy Boga, Boga,
który staje siê Cz³owiekiem.
S³owo sta³o siê cia³em i za-

mieszka³o w�ród nas. Wcie-
lone S³owo objawia nam ra-
dosn¹ nowinê, ¿e ka¿dy
z nas staje siê bratem Chry-
stusa, ¿e mo¿emy wo³aæ do
Boga Ojcze. Odt¹d wszy-
scy, którzy Je przyjmuj¹,
otrzymuj¹ moc, aby staæ siê
dzieæmi Bo¿ymi. Wszystko wiêc
zale¿y od przyjêcia Chrystusa, od
tego, czy pozwolimy Mu narodziæ siê

Narodzi³ siê ChrystusNarodzi³ siê ChrystusNarodzi³ siê ChrystusNarodzi³ siê ChrystusNarodzi³ siê Chrystus
tych �wi¹t. S³owa naszego narodowego
wieszcza u�wiadamiaj¹ nam, ¿e po-
dobnie w jego czasach ludzie mieli
problem z prawid³owym prze¿ywa-
niem tych dni. Dlatego maj¹c na
uwadze jego ostrze¿enie, pozwólmy Bogu
dzia³aæ w sobie. Niech Bo¿e Dzieciê,
w które bêdziemy siê wpatrywaæ prze-
¿ywaj¹c kolejn¹ pami¹tkê narodzin,
bêdzie dla nas znakiem jedno�ci, mi-
³o�ci, pokoju i przebaczenia.
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kleryk IV roku

odbywaj¹cy we wrze�niu br. w naszym
ko�ciele praktykê duszpastersk¹

-----



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

Co jak co, ale dawni wroc³awia-
nie potrafili �wiêtowaæ. Po to jed-
nak, aby doceniæ warto�æ rado-
snych dni Bo¿ego Narodzenia,
okres adwentu, czas surowych
postów i wyrzeczeñ, trwa³ we
wczesnym �redniowieczu a¿
czterdzie�ci dni. Dopiero u schy³-
ku wieków �rednich skrócony
zosta³ do czterech niedziel, nie
naruszaj¹c jednak surowo�ci
adwentowego postu.

Nie bez uzasadnionej racji uwa¿ali
siê wroc³awianie przed wiekami  za
najwiêkszych ¿ar³oków na ca³ym �l¹-
sku. A pokrzepienie si³ cielesnych by³o
ze wszech miar wskazane, gdy¿
w pierwszy i drugi dzieñ �wi¹t uro-
czyste Msze �wiête mia³y bardzo bo-
gat¹ oprawê liturgiczn¹. W te dni kap³an
odprawiaæ móg³ naraz a¿ trzy Eucha-
rystie i to wed³ug trzech ró¿nych for-
mularzy. Trzeba zatem by³o mieæ nieco
wiêcej ni¿ w zwyczajn¹ niedzielê kon-
dycji, aby wystaæ cierpliwie d³ugie
godziny w nieogrzewanych ko�cio³ach.
Zawarto�æ sakiewek przek³ada³a siê
oczywi�cie na wystawno�æ wigilijnego
sto³u, jednak nawet najbiedniejsi z ubogich
mieszkañców Wroc³awia i jego przed-
mie�æ starali siê o jak najobfitsze za-
opatrzenie wigilijnej uczty.
Na wigilijn¹ kolacjê w katolickich

domach wroc³awian podawano dania
postne. Na stole królowa³y ryby. Wigiliê
rozpoczynano od zupy rybnej z ro-
dzynkami i migda³ami, by przej�æ
nastêpnie do sma¿onego karpia i �le-
dzi. 24 grudnia w menu znajdowa³
siê tak¿e miód, pszenica, suszone owoce
i grzyby, groch, kapusta. W czasach
bardziej nam bli¿szych pojawi³y siê
oczywi�cie wszechobecne ziemniaki. Jak
widaæ, niewiele ten spis ró¿ni siê od
produktów, które stan¹ siê produk-
tami kolacji wigilijnej tak¿e naszych,

wspó³czesnych sto³ów. Je�li kto� po
znacznym popuszczeniu pasa potrafi³
jeszcze co� zmie�ciæ do prze³adowane-
go brzucha, to oczekiwa³y na niego
s³odko�ci. Serwowano wówczas ma-
kówki.
Jak zwykle �wiêta najbardziej by³y

oczekiwane i prze¿ywane przez dzie-
ci: Nadchodz¹ce �wiêta Bo¿ego Na-
rodzenia rozpala³y nie tylko gor¹czkê
przygotowañ kulinarnych w�ród wro-
c³awianek, ale te¿ dzieciêce emocje
zwi¹zane z ubieraniem choinki i ocze-
kiwaniem na �wi¹teczne prezenty
i s³odycze. Zwykle przygotowania roz-
poczyna³y siê ju¿ na kilka tygodni
przed �wiêtami. Targi i kiermasze by³y
dla maluchów nie lada atrakcj¹.
Podczas gdy rodzice ku-
powali bo¿onarodzenio-
we wiktua³y, dzieci in-
teresowa³a najbardziej
oferta w�ród zabawek
i s³odyczy, zw³aszcza i¿
wiele z nich spodziewa³y siê znale�æ
pod choink¹. Ale na to musia³y cier-
pliwie czekaæ, bowiem zgodnie z prak-
tykowanym w wielu rodzinach zwy-
czajem, prezenty wyci¹gano spod cho-
inki dopiero po pasterce, gdy mama
zadzwoni³a przy choince dzwoneczkiem.
Je�li chodzi o typow¹ dla naszych

domów choinkê, to nazywano j¹ tutaj
na �l¹sku �chrystusowym drzewkiem�
(Christbaum) i pojawi³a siê ona naj-
pierw w protestanckich domach. Do
Wroc³awia zawita³a w 1611 r. za spra-
w¹ piastowskiej ksiê¿niczki Brzegu Do-
roty Sybilli. Choinka, której ga³êzie
dos³ownie ugina³y siê pod ciê¿arem
smako³yków i du¿ej ilo�ci �wieczek, tak
spodoba³a siê wroc³awianom, ¿e wkrótce
uznali ten zwyczaj za swój. Za typo-
w¹, wroc³awsk¹ choinkê uwa¿ano dwa
wieki temu drzewko z bia³ymi �wiecz-
kami, udrapowane srebrn¹ lamet¹ (zbli-

¿ona do tzw. �w³osów anielskich�).
Oburza³o to innych mieszczan. Wyznaw-
cy drugiej wroc³awskiej szko³y prawi-
d³owego obchodzenia �wi¹t ozdabiali
bowiem �Bo¿e drzewko� ³akociami,
ma³ymi wykonanymi osobi�cie zabaw-
kami i miodo¿ó³tymi �wiecami wosko-
wymi, zapalanymi dopiero po Paster-
ce. Honor ten przys³ugiwa³ najstarszym
cz³onkom rodu. Z czasem zaczêto
przyozdabiaæ choinki w to, co i dzisiaj
mo¿emy spotkaæ na �wi¹tecznym drzew-
ku: ³añcuchami, szklanymi kulami (bomb-
kami) i warkoczami. Je�li nie wyko-
nano ich osobi�cie, to dla leniwych musia³
wystarczyæ specjalny targ, tzw. Kindel-
markt, który organizowano w pó³noc-

nej pierzei Rynku, a od 1904
roku na Nowym Targu.

Z up³ywem lat zmie-
nia³y siê tak¿e upodoba-
nia kulinarne mieszkañców

grodu nad Odr¹. Wkrótce wi-
gilijne menu sta³o siê prawie takie samo,
jak w reszcie Prus. Ukazuj¹ce siê krótko
na prze³omie XIX i XX wieku we
Wroc³awiu pisemko �Die Küche�, tak
oddawa³o gor¹czkê przed�wi¹tecznych
przygotowañ: Od rana do wieczora za-
stanawiaj¹ siê wroc³awianki nad �wi¹-
tecznym menu i �wi¹tecznymi wypie-
kami. Zaj¹c czy gê� królowaæ ma na
stole pierwszego lub drugiego dnia �wi¹t?
Czy te¿ lepiej przygotowaæ pieczon¹
kie³basê w piwie z kiszon¹ kapust¹?
A mo¿e choæ raz odej�æ od rodzinnej
tradycji? A w Wigiliê, podaæ karpia
w piwie, czy w sosie polskim? I jesz-
cze knedle z makiem. Mo¿na by chy-
ba dla odmiany choæ raz spróbowaæ
klusek z makiem? Czy zawsze musi
byæ niebieski mak, jak twierdz¹ sta-
rzy �l¹zacy? Spróbujmy bia³ego, zwa-
nego berliñskim, który na pewno jest
najlepszy. Prawdziwi �l¹zacy pewnie go
zakwestionuj¹. O napoje niech zadba

�wiêta Bo¿ego Narodzenia�wiêta Bo¿ego Narodzenia�wiêta Bo¿ego Narodzenia�wiêta Bo¿ego Narodzenia�wiêta Bo¿ego Narodzenia
w dawnym Ww dawnym Ww dawnym Ww dawnym Ww dawnym Wroc³awiuroc³awiuroc³awiuroc³awiuroc³awiu
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�wie¿o zmielonym pieprzem i odstawiæ
w ciep³e miejsce. Nastêpnie prze³o¿yæ
karpie na pó³misek, a bulion przetrzeæ
prze sito. Sosem polaæ ryby. Je�li za�
sos jest zbyt gêsty, dodaæ do niego
odrobinê czerwonego wina wytraw-
nego, z którym podawaæ te¿ karpie.

KKKKKarp w piwiearp w piwiearp w piwiearp w piwiearp w piwie
Karpie sprawiæ, pokroiæ w dzwonki,

posoliæ i odstawiæ na godzinê. W tym
czasie nape³niæ garnek do po³owy
dobrym jasnym piwem i dodaæ dwie
po³ówki cytryny, odrobinê kardamo-
nu i szczyptê soli. Gdy tylko piwo
siê zagotuje, obetrzeæ karpie ze �luzu
i prze³o¿yæ do garnka. Gotowaæ pó³
godziny na ma³ym ogniu. Przed po-
daniem polaæ karpie roztopionym
mas³em, oprószyæ pieprzem i udeko-
rowaæ plasterkami cytryny.

Ciasto dro¿d¿oCiasto dro¿d¿oCiasto dro¿d¿oCiasto dro¿d¿oCiasto dro¿d¿owewewewewe
z bakz bakz bakz bakz bakaliami (Saliami (Saliami (Saliami (Saliami (Stollen)tollen)tollen)tollen)tollen)
Wsypaæ do miski 80 dag m¹ki

pszennej, w �rodku zrobiæ wg³êbienie
i dodaæ 5 dag dro¿d¿y rozrobionych
w 5 ³y¿kach mleka, wlaæ 0,3 l mleka,
dodaæ 5 roztrzepanych jajek, szczyptê
soli, 12,5 dag cukru, 15 dag miêkkie-
go mas³a, ma³¹ szczyptê ga³ki musz-
kato³owej, tart¹ skórkê z kawa³ka
cytryny, 4 dag p³atków migda³ów, 12,5
dag ma³ych i du¿ych rodzynek. Cia-
sto dok³adnie wymieszaæ, oprószyæ
z wierzchu lekko m¹k¹ i pozostawiæ
w ciep³ym miejscu do wyro�niêcia. Gdy
podwoi swoj¹ objêto�æ, prze³o¿yæ na
stolnicê wysypan¹ m¹k¹ i zagnie�æ.
Z ciasta uformowaæ wa³ek podobny
do makowca. Wzd³u¿ ciasta naci¹æ
�rodkiem dwie z¹bkowane linie. Piec
oko³o 35-40 min. w mocno nagrza-
nym piekarniku (ok. 200oC). Ciasto
wyci¹gn¹æ z pieca i jeszcze ciep³e polaæ
polew¹ przygotowan¹ z dwóch bia-
³ek kurzych zmieszanych z odrobin¹
wody, soku z cytryny i kilku ³y¿e-
czek cukru. Pozostawiæ do wystygniêcia.
Radosnych i smacznych �wi¹t

Bo¿ego Narodzenia !!!
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ojciec. Najlepiej jemu pozostawiæ te
zmartwienia. [...] Jednak na pewno karp
i kluski z niebieskim makiem w Wi-
giliê, a pierwszego dnia �wi¹t jednak
t³usta gê�, bowiem zaj¹c, który zazwyczaj
jest za ma³y na tê okazjê, drugiego dnia.
[...] I pierniki. Ju¿ widzê moj¹ babciê
krz¹taj¹c¹ siê przy stolnicy i nak³a-
daj¹c¹ ciasto do foremek - serduszka,
gwiazdy, koniki - w zaufaniu zdradzê
wam, zamiast miodu wziê³a s³odki syrop.
Jeszcze chwila i zaraz w³o¿y je do pieca.
Dodajmy, ¿e do obowi¹zkowego kar-
pia na wigilijnym stole podawano ki-
szon¹ kapustê. Ale najpierw pojawia³a
siê zupa z ikry. Gdzie za� nie dotrzy-
mywano postów podawano pieczonego
zaj¹ca ze �liwkami z kompotu. Na bo-
¿onarodzeniowym stole nie mog³o za-
brakn¹æ te¿ gêsi, pieczonej, rzadziej go-
towanej. A na deser oprócz pierników
obowi¹zkowy by³ placek dro¿d¿owy
z bakaliami (Stollen), chrupi¹ce mig-
da³y, pieczone jab³ka i orzechy na s³odko.
Wedle starego zwyczaju, ciasta wy-
pieka³y wroc³awianki w ostatni¹ nie-
dzielê przed �wiêtami. Dzieci zajada³y
siê tak wyczekiwanymi czekoladkami
nyskimi lub legnickimi bombami.
Je�li kto� z Pañstwa zechce spró-

bowaæ swoich si³ w przygotowaniu
prawdziwych, wroc³awskich wigilij-
nych potraw, oto gar�æ stosownych
przepisów:

KKKKKarp w sosie polskimarp w sosie polskimarp w sosie polskimarp w sosie polskimarp w sosie polskim
Karpie sprawiæ, krew zebraæ do octu.

Rybê prze³o¿yæ do naczynia. Natrzeæ
wewn¹trz sol¹ i pozostawiæ na godzi-
nê, góra dwie, gdy¿ bulion, w którym
bêd¹ siê gotowa³y, nie mo¿e byæ zbyt
s³ony. W tym czasie nastawiæ du¿y
garnek z wod¹, dodaæ cebulê i kilka
go�dzików, korzeñ pasternaku i pie-
truszki, pó³ marchewki i pó³ selera
pokrojone w kostkê; wodê lekko po-
soliæ. Gdy tylko woda z warzywami
zakipi, karpie obetrzeæ �ciereczk¹ ze �luzu,
prze³o¿yæ do garnka, dodaæ ocet wy-
mieszany z krwi¹ i gotowaæ ca³o�æ przez
godzinê. Po tym czasie karpie wyci¹-
gn¹æ, polaæ roztopionym mas³em, oprószyæ

Powitaæ Dzieci¹tko
Gdy Bóg siê rodzi,
     ja�nieje noc;

Mówili i mówi¹
Gdy rodzi siê Bóg,
     nadchodzi Mesjasz;

Mówili i mówi¹
Gdy rodzi siê Bóg,
     z rado�ci �piewa �wiat;

Mówili i mówi¹
Wszyscy dooko³a...;
- W mroku
- W opuszczonym stanie
Ze szczê�ciem bie¿¹
Wszyscy
Z rozpêdu i nadziei...
A mo¿e  tak raz
Zmieniæ rozpêdu dzieje
I lepszym
Czystszym
I�æ powitaæ Dzieciê...

Adam Flamma, licealista

E

Wszyst-
kie cytaty
pochodz¹
z ksi¹¿ki
�Przy wro-
c³awskim
stole�. �Po-
pe³ni³� to
dzie³o dr
Grz egorz
Sobel - na
co dz ieñ
pracownik

Biblioteki Uniwersyteckiej. Oprócz przy-
toczonych tu przepisów kulinarnych
ksi¹¿ka ta to istna kopalnia wiedzy
o dawnym Wroc³awiu: restauracjach, by-
walcach, biboszach i birbantach, zwy-
czajach i obyczajach zwi¹zanych z pi-
wem, pieczywem i wszystkim, co do
przyjemno�ci podniebienia przynale¿y.
S³owem, jest to lektura pe³na nie tylko
ciekawostek kulinarnych, ale tak¿e sze-
roko rozumianej historii kulturowej nad-
odrzañskiego grodu. Ksi¹¿ka ta zosta³a
w³a�nie wydana nak³adem Wydawnic-
twa Dolno�l¹skiego, cena ok. 40 z³. Je�li
nie mamy ¿adnego sensownego prezen-
tu dla najbli¿szych pod choinkê, z czy-
stym sercem polecam.

S. O.
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broni¹cego tezy, która mówi, ¿e nie
nale¿y tworzyæ dzie³ z epoki, która
siê ju¿ zakoñczy³a, a wiêc czasu ba-
roku po 200 latach od jego zakoñ-
czenia. Istotnie, nikt tego czyniæ nie
zamierza³, bo i przygl¹daj¹c siê uwa¿nie
nowym drzwiom mo¿na dostrzec
w nich pewne elementy charaktery-
styczne dla rzemios³a wspó³czesnego,
wykonane celowo dla wychwycenia
dzi� ró¿nic stylowych. W zwi¹zku
z tym poddano w w¹tpliwo�æ po-
mys³ wykonania kutej kraty, z której
zrezygnowano ze wzglêdów bezpieczeñ-

stwa, choæby zaprószenia
ognia, wych³odzenia ko�cio³a,
a tak¿e docierania do mo-
dl¹cych siê ludzi rozmaitych
odg³osów po³¹czonych z woni¹
tytoniu, tudzie¿ spalin samo-
chodowych dochodz¹cych
z przejezdnej kruchty uczel-
nianej. Odrzucono tak¿e pro-
pozycjê wykonania ca³o�cio-
wych drzwi przeszklonych,
komponuj¹cych siê bardziej
z portierni¹ ni¿ barokowym
ko�cio³em.
Warto jeszcze w tym

miejscu poruszyæ problem kolorystyki
ca³ej nowo wykonanej konstrukcji drew-
niano-szklanej, jak i przyozdobienia jej
pluszowymi kotarami oraz draperia-
mi. Postanowiono dokonaæ scalenia ko-
lorami ca³ej zabytkowej stolarki ko-
�cielnej, czyli zastosowaæ na nowych
drzwiach trzy odcienie bejcowanego
i mazerowanego dêbu w br¹zach (kolory
wystêpuj¹ce na konfesjona³ach i sta-
rych drzwiach), z³oconej czê�ciowo
snycerki dla podkre�lenia kunsztu rze�-
biarskiego, jak i koloru ko�ci s³onio-
wej ³¹cz¹c kwiatony lambrekinu
z bocznymi pilastrami.
Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na

to, co okre�la siê mianem lambrekinu.
Otó¿ ten karnisz, to nic innego jak

wieku te drzwi, którymi dzi� wcho-
dzi siê do ko�cio³a od strony ulicy
Ku�niczej i Placu Uniwersyteckiego.
Chc¹c podkre�laæ nadal symbol bra-
terstwa religii i nauki, czcigodne, choæ
bardzo zniszczone drzwi, od 1995 roku
otwierano z trudem jedynie na kolej-
ne inauguracje, a po skoñczonych uro-
czysto�ciach, niestety, zamykano.
My�lano jednak ju¿ wtedy o dwóch
mo¿liwo�ciach rozwi¹zania technicz-
nego tej kwestii. Zaliczaj¹c do ca³o�ci
przedsiêwziêcia konserwacjê zabytko-
wych drzwi, pierwszym pomys³em by³o

wykonanie stylowej kraty, umo¿liwia-
j¹cej kontakt wzrokowy ze �wi¹ty-
ni¹, a jednocze�nie zabezpieczaj¹cej
wnêtrze, drugim - przeszklone drzwi,
spe³niaj¹ce te same warunki.
Plany te doczeka³y siê realizacji do-

piero ostatnio. Problem rozwi¹zañ tech-
nicznych, zwi¹zanych z drzwiami
ko�cio³a, by³ tak¿e przedmiotem dys-
kusji z Komisj¹ do spraw Sztuki
Ko�cielnej Kurii Metropolitalnej Wro-
c³awskiej. Ostatecznie zasugerowany
pomys³ wykonania dêbowych drzwi
przeszklonych, wzorowanych w wiêk-
szo�ci na istniej¹cych zabytkowych,
zosta³ komisyjnie zaakceptowany.
W zwi¹zku z tym odrzucono zarzuty
Miejskiego Konserwatora Zabytków,

W ostatnim czasie �wi¹tynia na-
sza wzbogaci³a siê o nowe, piêkne drzwi
³¹cz¹ce Ko�ció³ Uniwersytecki z g³ów-
nym gmachem Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego. Zamys³ udro¿nienia tego przej�cia
zrodzi³ siê tu¿ po 2 pa�dziernika 1995
roku, kiedy to po raz pierwszy od
1811 roku, czyli od czasu wypêdze-
nia Jezuitów z uniwersytetu przez
Prusaków, otworzono te zabytkowe
drzwi �wi¹tyni. Zamkniête one by³y
przez 184 lata, zreszt¹ nie na zamek,
lecz jedynie zaryglowane od strony
ko�cio³a. Uroczysta procesja podczas
obchodzonej w tym
dniu inauguracji no-
wego roku akademic-
kiego sta³a siê wiêc
poniek¹d symbolicznym
po³¹czeniem na nowo
oddzielanej przez
minione lata my�li
naukowej od my�li
religijnej, teologicznej
i modlitewnej. Gest
otwarcia tych drzwi
odczytano wówczas
jako moment ponow-
nego zbratania, przy-
ja�ni i jedno�ci my�li religijnej i na-
ukowej, jako symboliczne zburzenie
zapory sztucznie dziel¹cej naukê i religiê,
rozum i wiarê. By³ to te¿ moment do�æ
szczególny, który podkre�la³ wyra�nie
jedno�æ ca³ego barokowego kompleksu
Leopoldinum, zro�niêtego w twórczo�ci
architektonicznej, rze�biarskiej i ma-
larskiej.
Nowe drzwi jeszcze bardziej pod-

kre�laj¹ ow¹ jedno�æ. Kieruj¹c dzi�
wzrok na owe Porta Principalis, za-
uwa¿a siê, i¿ s¹ one jedyne w swoim
rodzaju w naszej �wi¹tyni. Byæ mo¿e
fakt, ¿e by³y przez tyle lat zamkniê-
te, sprawi³ zachowanie siê bardzo dawnej
materii, chroni¹c j¹ przed wymian¹.
A taki los w³a�nie spotka³ w XIX

NoNoNoNoNowe drzwi w Kwe drzwi w Kwe drzwi w Kwe drzwi w Kwe drzwi w Ko�ciele Uniwersyteckimo�ciele Uniwersyteckimo�ciele Uniwersyteckimo�ciele Uniwersyteckimo�ciele Uniwersyteckim
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ozdobna drewniana belka, na której
podwieszano niegdy� zas³ony, wtedy,
kiedy oddzielono ju¿ uczelniê od ko-
�cio³a. Zastosowane kotary podkre�la³y
równie¿ swoist¹ teatralno�æ charak-
terystyczn¹ dla epoki baroku, a tak-
¿e w pewnym sensie by³y elemen-
tem ozdobnym dla ca³ego wnêtrza.
Zdecydowano wiêc po³¹czyæ zacho-
wany lambrekin i nadstawê kwia-
tow¹ z now¹ konstrukcj¹ drzwi, co
doda³o ca³o�ci charakteru monumen-
talnego i bardzo eleganckiego. Kota-
ry za� wykorzystano ju¿ tylko jako
element wy³¹cznie dekoracyjny.
Spogl¹daj¹c dzi� do wnêtrza �wi¹-

tyni od strony uniwersytetu, przez nowe
przeszklone drzwi, mo¿na w godzi-
nach, gdy ko�ció³ jest zamykany, schyliæ
czo³a przed mieszkaj¹cym tu Chry-
stusem Eucharystycznym, podziwia-
j¹c jednocze�nie piêkno unikatowego
na skalê europejsk¹, baroku jezuickiego.
Bardzo wa¿nym celem przy otwarciu
tych drzwi jest w³a�ciwe odczytanie
na nowo zamys³u architektów ca³ego
kompleksu uniwersyteckiego, dziêki
którym uwidocznia siê ³¹czno�æ tych
gmachów, które jednoczy Jezus Chry-
stus utajony w ciszy tabernakulum
wielkiego o³tarza.
Rozwi¹zanie, które zosta³o zasto-

sowane przy instalacji nowych drzwi,
jest dobrym wyborem, zarówno od
strony estetycznej, jak i technicznej.
Wtedy, kiedy ko�ció³, uniwersytet
i dawne Kolegium �wiêtego Józefa
(obecnie Wydzia³ Antropologii) by³y
we w³adaniu jezuitów, twórców i pierw-
szych w³a�cicieli, niepotrzebne by³y
w tym miejscu ani podwójne drzwi,
ani jakakolwiek zas³ona, tym bardziej,
¿e �wi¹tynia by³a zaprojektowana
i s³u¿y³a w wiêkszo�ci dla potrzeb uczel-
nianych. W chwili obecnej, kiedy ko�ció³
Naj�wiêtszego Imienia Jezus we Wro-
c³awiu jest �wi¹tyni¹ parafialn¹, dziêki
otwarciu tych drzwi, na nowo sta-
je siê on Ko�cio³em Uniwersyteckim
w pe³nym tego s³owa znaczeniu.

KKKKKSSSSS. P. P. P. P. PIOTRIOTRIOTRIOTRIOTR � � � � �MIGIELSKIMIGIELSKIMIGIELSKIMIGIELSKIMIGIELSKI

rymi s¹ - jak pisze �w. Pawe³ w Li�cie
do Galatów - mi³o�æ, rado�æ, pokój,
cierpliwo�æ, uprzejmo�æ, dobroæ, wier-
no�æ, ³agodno�æ (5, 22).
Ka¿dy, kto siê tylko zechce otworzyæ

na te dary, otrzyma je i odzyska spo-
kój ducha, sens ¿ycia, si³ê i m¹dro�æ.
W tê duchow¹ podró¿ nie zabieraj ciê¿-
kich walizek, zabierz tylko:
- niez³omn¹ wiarê
- konsekwencjê w d¹¿eniu
- pragnienie, by dowiedzieæ siê wiêcej
o Obecno�ci Boga.
Ka¿da podró¿ wymaga pewnego

przygotowania, st¹d w tym przypadku
dobrze by³oby:
- nie roztrz¹saæ z³ych rzeczy, któ-
rych siê dopu�cili�my, je�li chcesz
zado�æuczyniæ, zrób to z pokor¹;

- najwiêkszym problemem dla siebie
jeste� ty sam, dlatego pogód� siê
ze sob¹, zaakceptuj to, co masz
i zacznij od nowa;

- nie zadrêczaj siê przesz³o�ci¹, nie
krytykuj, ¿yj chwil¹ obecn¹, tzn.

b¹d� obecny tam,
gdzie w³a�nie jeste�;
- naucz s i ê
dostrzegaæ dobro
w swoim otocze-
niu, to trudne za-
danie;
- nie jeste� tyl-
ko cz³owiekiem,
chyba o tym wiesz,
poniewa¿ posiadasz
w sobie boski po-
tencja³ (cz³owiek

stworzony zosta³ na obraz Bo¿y
i Jego podobieñstwo), st¹d w g³ê-
bi twego serca jest przestrzeñ, któr¹
wype³nia dusza - odkrywaj j¹.

c.d.n.
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Je�li odczuwasz potrzebê �ukwie-
cenia� swojego ¿ycia, aby znale�æ praw-
dziw¹ jego warto�æ i cel, aby go nie
straciæ, ale zyskaæ - to w³a�nie teraz
nadszed³ dla ciebie czas do dzia³ania.
Temat duchowo�ci w dzisiejszym zma-
terializowanym �wiecie mimo zasad-
niczej wagi tego zagadnienia jest nie-
zwykle skomplikowany i niezrozumia³y.
A przecie¿ duchowo�æ to idea³ mo¿li-
wy do zrealizowania w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka.
Do¿yli�my czasów, w których

media lansuj¹ hollywoodzki styl ¿y-
cia, przekazy telewizyjne karmi¹ nas
terrorem, wzbudzaj¹c lêkiem, rekla-
my za� obiecuj¹ szczê�cie, po których
niestety pozostaje nam kolejny kre-
dyt do sp³acenia i rozdzieraj¹ca po-
trzeba szukania �czego��, czy raczej
kogo� warto�ciowego - kogo� wiêk-
szego ni¿ my sami.
Id¹c przez ¿ycie mamy �wiadomo�æ

zagro¿enia ze strony otaczaj¹cego �wiata,
ale jednocze�nie WIEMY o istnieniu
Boga, do którego pod�wia-
domie têsknimy. To On
wzywa nas do po-
�wiêcenia siê du-
chowemu ¿yciu,
które zaczyna siê
ju¿ tu, na ziemi,
a jego przed³u¿e-
niem jest wieczne
Królestwo Bo¿e.
Na tej duchowej
�cie¿ce znajdziesz
tego Kogo�, kto
ciê nie opu�ci, a wesprze, ukoi, pod-
niesie i poprowadzi do szczytu na-
szego cz³owieczeñstwa.
Cz³owiek jest �tym, co z siebie daje�,

dlatego celem ¿ycia duchowego jest
zbieranie i ¿ycie owocami ducha, któ-

WWWWWybierz siê z namiybierz siê z namiybierz siê z namiybierz siê z namiybierz siê z nami
w ,,duchow ,,duchow ,,duchow ,,duchow ,,duchowwwww¹ podró¿�¹ podró¿�¹ podró¿�¹ podró¿�¹ podró¿�
(cz. 1)(cz. 1)(cz. 1)(cz. 1)(cz. 1)
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Spogl¹daj¹c na cz³owieka, zadaje-
my sobie krêpuj¹ce pytania: Czy jest
przystêpny, czy dumny? Zna siê na
sztuce czy nie? Cz³owiek, na którego
tak spogl¹dam, z respektem, z nadziej¹,
z po¿¹dliwo�ci¹, z zamiarami i wy-
maganiami, nie jest ju¿ w moich oczach
cz³owiekiem, a jedynie mêtnym odbi-
ciem mego po¿¹dania. We-
d³ug Hermana Hessego,
czysty ogl¹d i czyste od-
danie nastêpuje wówczas,
gdy znikaj¹ po¿¹dliwo�ci,
a powstaje kontemplacja,
która nie jest badaniem
ani krytyk¹, tylko sam¹
mi³o�ci¹, czyli najwznio-
�lejszym, najwy¿szym sta-
nem duszy.
Poeta widzia³ cierpie-

nie ludzi najbli¿szych,
rodziców i ich rodziców,
którzy byli protestanta-
mi i, w przeciwieñstwie
do katolików, nie mieli raz
ustalonego credo, dogmatu,
¿e nie mieli prawdziwego
Ko�cio³a. Szuka³ on za-
tem rozwi¹zania w filo-
zofii i religiach Wscho-
du. I, jak siê okazuje, naj-
wa¿niejsze prze¿ycia du-
chowe ³¹cz¹ siê znacze-
niem ludzkiej egzystencji. Tak samo
i u Hindusów, Chiñczyków, chrze�ci-
jan istniej¹ analogiczne symbole po-
twierdzaj¹ce nasz¹ wiarê w przezna-
czenie, �wiadomo�æ ludzkiej nêdzy wobec
Boga i ¿e u samych podstaw podzia-
³u ludzko�ci na rasy, kolory, jêzyki
i kultury le¿y jedno�æ. ̄ e nie ma ró¿-
nych ludzi i duchów, lecz jedna ludz-
ko�æ, jeden Duch. Rozwój nasz nato-
miast d¹¿y ku owemu czystemu by-
ciu Ducha, czyli ku Bogu. Znika
wówczas ca³kiem tzw. egoizm.
�Ja�, o którym my�li poszukuj¹cy,

i którym ju¿ od ponad dwóch ty-

si¹cleci zajmuje siê ca³y �wiat refleksji
filozoficznej, nie jest to¿same z indy-
widuum, nie sprowadza siê do tego
jak ono czuje, jakim siê samo sobie
wydaje. To �ja� jest najbardziej we-
wnêtrznym, istotowym rdzeniem du-
szy, która pochodzi od Boga i do Niego
nale¿y. Kto znajdzie owo �ja�, czy to

id¹c �ladem Buddy, czy w Wedach,
czy krocz¹c drog¹ Laozi, czy Chry-
stusa - bêdzie po³¹czony z Bogiem
i bêdzie w porozumieniu z nim dzia-
³aæ. Prawdziwe bowiem �ja�, najbar-
dziej wewnêtrzne, jest takie samo
u wszystkich - ono jest Bogiem (Je-
stem, Który Jestem) i jest sensem.
Dlatego Bramin nazywa ka¿d¹ obc¹
istotê: Tat twam asi - To jeste� Ty!
Nie mo¿na zatem szkodziæ ¿adnej istocie,
nie wyrz¹dzaj¹c szkody samemu so-
bie, poniewa¿ zachowanie równowagi
w mi³o�ci, zdolno�æ do mi³owania bez
poczucia winy wobec kogokolwiek -

ta mi³o�æ do siebie samego, która ni-
komu nie zosta³a ukradziona, ta mi-
³o�æ do drugiego, która nie pomniejsza
ani nie t³amsi w³asnego �ja� - oto ta-
jemnica wszelkiego szczê�cia. Mo¿na
tedy s³owa naszego przykazania Bo-
¿ego przekszta³ciæ, by dobrze brzmia-
³y po hindusku, a oto i ich znaczenie:

Mi³uj bli�niego swego, po-
niewa¿ to ty nim jeste�!
Tak jednoznacznie brzmi¹ca
m¹dro�æ dawno powsta³a.
Dlaczego jest wiêc nasz¹
w³asno�ci¹ jedynie od cza-
su do czasu, w dobre dni,
a nie posiadamy jej zawsze?!
Najwiêkszy spokój wo-

bec roszczeñ �wiata i w³a-
snych po¿¹dañ daje �wia-
domo�æ, ¿e - jak porów-
nuje poeta - jeste�my je-
dynie niæmi w zas³onie, tzn.,
¿e jak jedna zas³ona z wielu
nici jest utkana, tak ca³a
ludzko�æ z wielu Bo¿ych
dzieci siê sk³ada, a Bóg nasz
mi³osierny podtrzymuje tê
zas³onê i dba, i kocha nawet
najmniejsz¹ lub skrajn¹ ni-
teczkê! Bo jacy bezsilni
i samotni mogliby�my byæ
bez Niego!
Nasze starania i wy-

si³ki w sferze religii nie mog¹ �koñ-
czyæ siê na armatach�, a indywidu-
um nie mo¿e byæ narzêdziem w rê-
kach kapitalizmu i wojny, lecz ma ¿yæ
w poczuciu odpowiedzialno�ci wobec
Boga i bli�niego! Dzisiaj jeszcze nie
wiemy, jaki los czeka nas kieruj¹cych
siê zasad¹ sukcesu. Jeste�my na dro-
dze �do spo³eczeñstwa bez ojców�. Pewne
jest jedno, ¿e musimy najg³êbiej zaufaæ
Panu Bogu w Chrystusie, aby histo-
ria cz³owieka na ziemi mia³a jeszcze
jaki� ci¹g dalszy!
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Pi¹te przykazanie ko�cielne brzmi
�troszczyæ siê o potrzeby Ko�cio³a�.
Wyja�nienie zasadno�ci tego przy-
kazania znajdujemy w Kodeksie
Prawa Kanonicznego (kan. 222).
Nakazuje on wiernym dbaæ o za-
bezpieczenie kultu w ich wspólno-
cie, prowadzenie dzia³alno�ci chary-

tatywnej, wychowawczej, misyjnej itp.
Wierni maj¹ tak¿e obowi¹zek, ka¿-
dy wed³ug swoich mo¿liwo�ci, dbaæ
o materialne potrzeby Ko�cio³a.
Czas adwentu sk³ania wiêc do za-

stanowienia siê jak to przykazanie
wype³niamy w swoim ¿yciu, tym bar-
dziej ¿e w naszej wspólnocie parafial-
nej podjêto siê kolejnej wielkiej inwe-
stycji - wymiany okien w Ko�ciele
Uniwersyteckim.
Do koñca roku ka¿dy z nas ma

kumentowana dowodem wp³aty na
rachunek bankowy obdarowanego,
a w przypadku darowizny innej ni¿
pieniê¿na - dokumentem, z którego wy-
nika warto�æ tej darowizny oraz
o�wiadczeniem obdarowanego o jej przy-
jêciu. Dowodów tych nie nale¿y do-
³¹czaæ do zeznania (PIT/O(PIT/O(PIT/O(PIT/O(PIT/O),),),),), nale¿y je

jednak przechowywaæ do czasu up³ywu
okresu przedawnienia zobowi¹zania po-
datkowego.
Na przekazie bankowym nale¿y

umie�ciæ swoje dane (imiê, nazwisko,
adres) oraz dane parafii: RzymskRzymskRzymskRzymskRzymsko-o-o-o-o-
-Ka-Ka-Ka-Ka-Katttttooooolililililicka Pcka Pcka Pcka Pcka Parafia, parafia, parafia, parafia, parafia, p.....wwwww. N. N. N. N. Naj�wiêt-aj�wiêt-aj�wiêt-aj�wiêt-aj�wiêt-
szego Imiszego Imiszego Imiszego Imiszego Imienia Jenia Jenia Jenia Jenia Jezusezusezusezusezus, p, p, p, p, pl. Nl. Nl. Nl. Nl. Nankiankiankiankiankieraeraeraeraera
16a, 50-140 W16a, 50-140 W16a, 50-140 W16a, 50-140 W16a, 50-140 Wroc³aroc³aroc³aroc³aroc³awwwww.....
Nr rachNr rachNr rachNr rachNr rachunku: 64 1050 1575 1000unku: 64 1050 1575 1000unku: 64 1050 1575 1000unku: 64 1050 1575 1000unku: 64 1050 1575 1000

0022 2248 84920022 2248 84920022 2248 84920022 2248 84920022 2248 8492

jeszcze szansê przekazaæ darodarodarodarodarowiznêwiznêwiznêwiznêwiznê
na celna celna celna celna cele kultu religijne kultu religijne kultu religijne kultu religijne kultu religijnegoegoegoegoego oraz na
cele okre�lone w art.4. ustawy o dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego i wo-
lontariacie (DzU z 2003, nr 96, poz.
873, z pó�n zm.) i skorzystaæ z od-
liczeñ od dochodu, w szczególno�ci na
podstawie art. 26, ust. 1 pkt 9 usta-

wy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz.
176, z pó�n. zm.), podczas sk³adania
w przysz³ym roku zeznania o wy-
soko�ci osi¹gniêtego dochodu w roku
podatkowym 2006.
£¹czna kwota odliczeñ z tytu³ów

okre�lonych w art. 26, ust. 1, poz. 9
ustawy nininininie me me me me mo¿e pro¿e pro¿e pro¿e pro¿e przekroczyæ w rozekroczyæ w rozekroczyæ w rozekroczyæ w rozekroczyæ w rokukukukuku
podapodapodapodapodatktktktktkooooowym kwwym kwwym kwwym kwwym kwoooooty stanty stanty stanty stanty stanooooowi¹cewi¹cewi¹cewi¹cewi¹cej 6%j 6%j 6%j 6%j 6%
dddddochochochochochodododododu.u.u.u.u. Odliczenie stosuje siê, je¿eli
wysoko�æ darowizny pieniê¿nej jest udo-

uklêkn¹æ, jak pasterze, w miejscu na-
rodzenia Bo¿ego Syna i podziêkowaæ
Bogu, ¿e nas Nim obdarowa³, daj¹c nam
dowód swojej wiernej mi³o�ci? Pospieszmy
zatem duchowo na to miejsce �wiête
i chciejmy kontemplowaæ to wydarzenie
bez precedensu w dziejach ludzko�ci.

Syn Bo¿y rodzi siê Cz³owiekiem,
który ju¿ pierwszym ludziom da³ obietnicê
zbawienia cz³owieka. Cz³owiek zanurzony
w tajemnicy grzechu, oczekiwa³ na
Zbawiciela z g³êbi serca wo³aj¹c, by Jezus
przyszed³ z nieba. Bóg Ojciec, przepe³-
niony mi³o�ci¹ do cz³owieka, mimo jego
grzechu, nadal uznaje go za swe dziec-
ko, posy³aj¹c na ziemiê swego Syna Je-
zusa. Gdy nadszed³ czas, Maryja wy-
da³a na �wiat Syna Bo¿ego. Wype³ni³o
siê to, co by³o zapowiedziane ju¿ w raju,
a objawione Maryi przez Archanio³a

Ka¿dego roku przygotowujemy siê
do prze¿ywania pami¹tki narodzin Je-
zusa. Szczególnie w naszym narodzie
bogate s¹ tradycje zwi¹zane z tymi
�wiêtami. Nasz polski op³atek jest ³a-
many jako znak mi³o�ci miêdzy naj-
bli¿szymi i tymi, którym pragniemy
okazaæ swoj¹ mi³o�æ
i ¿yczliwo�æ. Wszyscy
sk³adaj¹ sobie z serca p³o-
n¹ce ¿yczenia. Ju¿ od
czasów �w. Franciszka
z Asy¿u liturgiczne wspo-
mnienie narodzin Jezusa
ubogaca ¿³óbek. Rodzi-
na jako Ko�ció³ domo-
wy cieszy siê choink¹ - ukazuj¹c¹ ob-
fito�æ ³ask Bo¿ych, które w pewnym
sensie wyobra¿aj¹ dary przygotowane
dla najbli¿szych i ubogich. Otaczamy
zatem nasz¹ choinkê i ¿³óbek, w któ-
rym jest figurka Dzieci¹tka Jezus.
Szczytem radosnych prze¿yæ z przyj-

�cia Pana jest udzia³ we Mszy �wiêtej
o pó³nocy, zwanej Pasterk¹. Ten, który
przed wiekami narodzi³ siê w Betle-
jem, w stajence, co roku na nowo rodzi
siê w swoim Ko�ciele. Któ¿ z nas nie
chcia³by znale�æ siê w Betlejem, aby

Gabriela. Nie by³o miejsca dla Chry-
stusa i Jego Matki w ¿adnym domu
w Betlejem. �wiêty Józef, który po-
chodzi³ z Betlejem, dla swych umi³o-
wanych osób nie znalaz³ noclegu. �wiat
ludzi zapatrzonych w bogactwa nie przy-
j¹³ Najwy¿szego Skarbu. Przysz³o Maryi

ten Skarb, samego Syna Bo-
¿ego, z³o¿yæ w twardym ¿³o-
bie, na ostrym sianku, owi-
jaj¹c w liche pieluszki.
Czy historia sprzed

dwóch tysiêcy lat siê nie
powtarza? Czy dzisiaj Chry-
stus znajduje miejsce
w ka¿dym domu, w rodzinie,

w ka¿dym ludzkim sercu? Czy wszyscy
tej nocy bêd¹ Mu dziêkowaæ za to,
¿e przyszed³ na �wiat, by nas zbawiæ?
Dziêkujemy Ci, Bo¿e Ojcze, za

Jezusa Chrystusa, Twego Syna, Króla
Wszech�wiata ukrytego w Ma³ej
Dziecinie, narodzonego nie w pa³acu
królewskim, lecz w stajni betlejemskiej.
Dziêkujemy Ci za Jezusa, dzi� ukry-
tego w ma³ej Hostii w Chlebie eu-
charystycznym, za to, ¿e S³owo sta³o
siê cia³em i zamieszka³o w�ród nas.
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wschodnia pierzeja wraz z pa³acem
uleg³a rozbiórce, w tym bowiem miejscu
w³adze pruskie wznios³y imponuj¹cy
i nowoczesny jak na owe czasy gmach
Poczty G³ównej (Haupt Postamt).
W³a�nie wtedy, podczas rozbiórki pa³acu
przeniesiono do rynku wspomniany
wcze�niej portal. Sam gmach poczty
nie przetrwa³ oblê¿enia w 1945 r.,
a jego wypalony szkielet rozebrano
w pocz¹tkach lat 50. XX wieku.
 Inny, nieco ³askawszy los sta³ siê

udzia³em zachodniej pierzei Krawieckiej.
Numeracja zaczyna³a siê tutaj od 10 do
17, licz¹c od strony obecnej Wita Stwosza.
Zabudowania tej czê�ci Krawieckiej przy-
nale¿a³y w wiêkszo�ci do s¹siedniej uli-

cy Biskupiej. Istniej¹cy na rogu
z Wita Stwosza 22/23 dzisiejszy
�Hotel Sajgon�, nosz¹cy do 1945
r. nazwê �Hotel Deutsches Haus�
zosta³ za³o¿ony ju¿ w 1840 r.
w istniej¹cych tutaj dwóch ka-
mieniczkach: �Pod Z³otym S³oñ-
cem� i �Pod Bocianem�. Oba bu-
dynki wyburzono w 1903 r., aby
pod nadzorem architekta Ru-
dolfa Rauma wznie�æ istniej¹cy
do dzisiaj gmach hotelu. Wo-
jennej zawieruchy nie przetrwa³a
za to pozosta³a czê�æ zachodniej
pierzei Krawieckiej, której wy-
palone mury straszy³y jeszcze

w po³owie lat sze�ædziesi¹tych. Dopiero
w 1967 r. wzniesiono tu czteropiêtrowy,
trzyklatkowy blok mieszkalny, który mia³
zapocz¹tkowaæ nigdy niezrealizowan¹, po-
dobn¹ zabudowê reszty ulicy. Obecnie,
w miejscu niegdysiejszego gmachu poczty,
trwaj¹ prace budowlane nad wzniesie-
niem nowoczesnego, szklano-betonowe-
go budynku handlowo-mieszkalnego
z luksusowymi 210 apartamentami.
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Schrejvolgów, wzniesionego w latach
1705-1711, na rogu z obecn¹ ulic¹ Wita
Stwosza. Pa³ac ten, którego zachowany
do dnia dzisiejszego portal mo¿emy
ogl¹daæ wmurowany w kamienicê
Rynek 4, wybudowany zosta³ na zle-
cenie wiedeñskiego bankiera-nuworysza
obdarzonego w pocz¹tkach XVIII
wieku szlachectwem. O samym pa³a-
cu wiadomo jedynie tyle, ¿e w latach
�l¹skiej wojny siedmioletniej pomiêdzy
Prusami a Austri¹ stacjonowa³ w pa³acu
g³ównodowodz¹cy prusk¹ obron¹
Wroc³awia w 1760 roku genera³ Fre-
drich Bogislav Tauentzien (1710-1791),
pó�niejszy komendant miasta. Histo-
ria rodu Schrejvolg, a przynajmniej jej

finansowa prosperita nie trwa³a jed-
nak zbyt d³ugo, skoro ju¿ pod koniec
tego samego stulecia mie�ci³a siê
w dawnym pa³acu... fabryka wyro-
bów tytoniowych. Barokow¹ siedzibê
wiedeñskiego bankowca przebudowano
nastêpnie w duchu klasycyzmu oko³o
1800 r., by w roku 1833 umie�ciæ
w nim siedzibê pruskiej poczty kró-
lewskiej. Niebawem, bo ju¿ w pó³ wieku
pó�niej, w latach 1883-1888 ca³a

Kolejna ulica w �Kwartale Ku-
�nierzy� to ulica Krawiecka. Sama obec-
na nazwa ulicy jest nieco myl¹ca, bo
co jak co, ale cz³onkowie wp³ywowe-
go i bogatego cechu wroc³awskich
krawców raczej na niej nie mieszkali.
Niemiecka nazwa ulicy - Mäntler-
gasse - pochodzi od naprawiaczy
i handlarzy starych p³aszczy i wszel-
kich ubrañ (Mäntler), jak uczenie
wywiód³ Herman Markgraf w swo-
im dziele o historii wroc³awskich ulic.
Tak wiêc obecna ulica Krawiecka
powinna nosiæ raczej miano P³aszczar-
skiej lub Starop³aszczarskiej, ewentu-
alnie Starzyzny, a nie Krawieckiej...
Le¿¹ca tu¿ przy murach miejskich

s¹siadowa³a Krawiecka z Za-
u³kiem Winogronowym (We-
intraubengasse), z którego po-
moc¹ ³¹czy³a siê dopiero z ulic¹
O³awsk¹. Zau³ek ten, bior¹cy
swoj¹ nazwê od imienia go-
spody �Pod Winogronem� ist-
nia³ jeszcze do 1964 r. S¹sia-
dowa³a te¿ dzisiejsza Krawiecka
do 1951 r. z Zau³kiem Niskim
(Graben lub Grabenohole), gdzie
w �redniowieczu bieg³o miej-
skie podwale. Oba urokliwe za-
u³ki zosta³y zlikwidowane wraz
z rozbudow¹ obecnego Pla-
cu Dominikañskiego. Domy,
w ogólnej liczbie siedemnastu, stoj¹ce
po obu stronach Krawieckiej, spoty-
ka³ podobny los, jaki by³ udzia³em
innych posesji w mie�cie. �redniowieczne
kamienice obecnej Krawieckiej burzono,
aby na ich miejsce wznie�æ bardziej
okaza³e domostwa, przebudowywano
oraz ³¹czono z parcelami s¹siednich ulic.
Wschodnia pierzeja ulicy (nume-

racja 1-9) zosta³a nobilitowana przez
obecno�æ na swoim terenie pa³acu von

Gmach g³ównej poczty widziany od strony obecnego Placu
Dominikañskiego zajmowa³ równie¿ ca³¹ wschodni¹ pierzejê
Krawieckiej. Wystaj¹ca zza budynku  po prawej stronie

wysoka kamienica sta³a na miejscu dzisiejszego hotelu Sajgon.
Pocztówka sprzed 1903 roku.

Ulice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafii
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ona do naszych czasów i po-
dzielona w trzech relikwiarzach
(w Czêstochowie jest czê�æ po-
chodz¹ca z Mantui) zosta³a po-
darowana Misjonarzom Krwi
Chrystusa.
Arcybiskup Czêstochowski dr

Stanis³aw Nowak 21 pa�dzier-
nika 1999 r. erygowa³ Sanktu-
arium Krwi Chrystusa - �ró-
d³o duchowe s³u¿¹ce ca³emu
Ko�cio³owi. Zbudowano Dró¿ki
Przenajdro¿szej Krwi oraz sie-
dem kaplic ku czci Siedmiu
Przelañ Krwi Zbawiciela. Jak
ogromnym prze¿yciem dla Sto-
warzyszonych by³o b³ogos³awieñ-
stwo indywidualne Relikwiarzem,
czego do�wiadczy³y nasze serca
na Dró¿kach, jak umocnieni
odpustow¹ Eucharysti¹ jeste�my,
ile ³ask otrzymali�my, o tym mog¹ opo-
wiedzieæ tylko Pielgrzymi. Ojciec �wiêty
Jan Pawe³ II mówi³ do Czcicieli Krwi
Chrystusa: Ludzko�æ, tak czêsto ra-
niona przez nienawi�æ i przemoc, od-
czuwa coraz bardziej ni¿ kiedykolwiek
potrzebê skuteczno�ci dzia³ania Krwi
Zbawiciela. W Niej zawiera siê Wielka
moc mi³o�ci Chrystusa, nadzieja, a tak¿e
droga pojednania.
Z³o¿yli�my tak¿e ofiarê na budo-

21 pa�dziernika 2006 r. cz³onko-
wie siedmiu dzia³aj¹cych we
Wroc³awiu grup nale¿¹cych do
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa,
za³o¿onego i prowadzonego
przez Siostry Adoratorki Krwi
Chrystusa, na �wiêto Kaspra del
Bufalo - wielkiego �wiêtego Czci-
ciela Krwi Chrystusa, dwoma au-
tokarami wybrali siê do Sanktu-
arium Krwi Chrystusa w Czêsto-
chowie, aby odwiedziæ Matkê
i oddaæ cze�æ Krwi Jej Syna.

Pragnêli�my w tym wyj¹tkowym
miejscu pok³oniæ siê Relikwiom spod
Krzy¿a �wiêtego. Sk¹d w naszej
Ojczy�nie Krew Chrystusa? Los Re-
likwii Krwi Chrystusa siêga Golgo-
ty i nawrócenia setnika Longina. Bêd¹c
Rzymianinem musia³ zado�æuczyniæ
tradycji swojego narodu. Po �mierci
odkupieñczej Pana Jezusa, widz¹c wiele
znaków potwierdzaj¹cych, ¿e by³ to
Skazaniec Niezwyk³y (Ewangelie
�wiadcz¹ o wielu znakach, jak np.
trzêsienie ziemi, pêkaj¹ca ska³a...) schyli³
siê i wzi¹³ do swojego domu rodzin-
nego przesi¹kniêty Krwi¹ Zbawiciela
piasek, byæ mo¿e traktuj¹c go jako
talizman. Staj¹c siê po tym wyda-
rzeniu chrze�cijaninem, otoczy³ Reli-
kwiê ogromn¹ czci¹. Zachowa³a siê

PielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymka wspólnotya wspólnotya wspólnotya wspólnotya wspólnoty

wê �wi¹tyni Krwi Chrystusa i otrzy-
mali�my znak naszej solidarno�ci -
cegie³kê, która bêdzie przypomina³a nie
tylko o naszym wk³adzie material-
nym, ale przede wszystkim o budowli
duchowej wznoszonej codziennie
w modlitwach do Krwi Pañskiej. Od-
wiedzili�my równie¿ nasz¹ Matkê
i Królow¹ na Jasnej Górze, gdzie
w naszych intencjach przed Jej Ob-
razem by³a odprawiona Msza �w.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Informacji o Stowarzyszeniu udzielaj¹
liderzy parafialni. W naszym ko�ciele
spotkania modlitewne odbywaj¹ siê
w kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia w po-
niedzia³ki o godz. 17.30 (w pierwszy
poniedzia³ek miesi¹ca o godz. 16.45),
a godz. 18.00 odprawiana jest Msza
�w. w intencji Wspólnoty. Wiêcej in-
formacji o charyzmacie Stowarzysze-
nia mo¿na znale�æ na stronie interne-
towej Sióstr Adoratorek Krwi Chry-
stusa www.adoratorki.pl  lub dowie-
dzieæ siê telefonicznie, dzwoni¹c bez-
po�rednio do s. Haliny Cyganowskiej,
pod nr tel. 071/348 52 18.

Relikwiarz Krwi Chrystusa
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niepe³nosprawnych. Z do�wiadczenia
wiem, ¿e powinno siê to robiæ nie
tylko na szczeblu medialnym, ale
i indywidualnym. Nale¿y t³umaczyæ,
¿e niepe³nosprawni wol¹ pracowaæ, ani-
¿eli czekaæ na rentê. Niszczenie uprze-
dzeñ, bez w¹tpienia, pozwoli³oby opty-
mistycznie patrzyæ w przysz³o�æ.
Idea spo³eczeñstwa solidarnego ma

w za³o¿eniu odrodzenie w spo³eczeñ-
stwie zdrowych odruchów, deter-
minuj¹cych nasz¹ przynale¿no�æ do
narodu. Je�li przysz³o�æ mamy ry-
sowaæ w kolorowych barwach, po-
winni�my przyj¹æ w naszym po-

stêpowaniu zasadê
równo�ci. Niepe³-
nosprawni byli, s¹
i bêd¹ obok nas,
s¹ czê�ci¹ nasze-

go narodu, i tak jak pozosta³ym
Polakom nale¿y im siê prawo do

pracy. Pracy pozwalaj¹cej na god-
ne ¿ycie, rozwój i realizacjê celów,
które ka¿dy z nas stawia sobie na
pocz¹tku swojej edukacji.
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Modelowy obraz silnego, wykszta³-
conego mê¿czyzny oraz pe³nej elo-
kwencji i wdziêku wspó³czesnej ko-
biety, stworzony przez specjalistów od
public relations, dokona³ w umys³ach,
szczególnie m³odych ludzi, szczegól-
nego spustoszenia. W konsekwencji
utar³o siê przekonanie, ¿e wszystko,

co wykracza poza ten model niesie
ze sob¹ zagro¿enie dla prawid³owego
rozwoju spo³e-
czeñstwa.
S o c j a l i z m

ukrywa³ istnie-
nie wszelkich
chorób. Propaganda sukcesu spy-
cha³a na margines ludzi niepe³no-
sprawnych, byleby tylko �³adnie
zdjêcie wysz³o�... Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e system demokratyczno-
kapitalistyczny bêdzie walczy³
o ka¿d¹ osobê. Walczy, nie mo¿na
temu zaprzeczyæ! Widzimy na uli-
cach olbrzymie billboardy, w me-
diach s³yszymy o �pe³nosprawnych
w pracy�. Rzeczywisto�æ jednak
ukazuje nam zupe³nie inne realia.
Od kilku lat stale mamy do czy-

nienia ze stereotypami dotycz¹cymi nie-
pe³nosprawno�ci. Wielokrotnie s³ysza-
³em o niepe³nosprawnych, którym
dziêkowano za wspó³pracê, nie poda-
j¹c ¿adnych powodów. Mimo zachêt
w postaci korzy�ci finansowych, fir-
my wci¹¿ niechêtnie zatrudniaj¹ oso-
by niepe³nosprawne.
Warto, aby prezydent Wroc³awia

Rafa³ Dutkiewicz podobnie, jak
w walkê o inwestorów, w³¹czy³ siê
w walkê o ka¿de miejsce pracy dla

15.09.2006 Anna KA£UCKA, lat 62
4.10.2006 Barbara SERAFIN, lat 58
4.10.2006 Anna BRODA, lat 83
13.10.2006 Cecylia HAJDAS, lat 72
17.10.2006 Mieczys³aw WYSZOMIRSKI, lat 75
16.10.2006 Jerzy BINKOWSKI, lat 74
3.11.2006 Krystyna JÊDRO�KA, lat 70
3.11.2006 Alicja PASTOK, lat 74
7.11.2006 Maria ANTONIEWICZ, lat 52
12.11.2006 Tadeusz POLEWIAK, lat 85
12.11.2006 Benedykt LE�NIEWSKI, lat 89
5.11.2006 Dorota GO£ACKA, lat 19
18.11.2006 Maria WALKOWIAK, lat 83
22.11.2006 Grzegorz WILCZEWSKI, lat 52
27.11.2006 Jerzy PIETRZAK, lat 49

�Pe³nosprawni�Pe³nosprawni�Pe³nosprawni�Pe³nosprawni�Pe³nosprawni
w pracy�?w pracy�?w pracy�?w pracy�?w pracy�?
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Galeria BWA zaprasza
na wernisa¿ i wystawê
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W projekcie mapy bra³y udzia³

osoby s³abowidz¹ce i niewidome
z Polskiego Zwi¹zku Niewido-

mych Okrêg Dolno�l¹ski
Wystawa odbêdzie siê

od 12 grudnia 2006,
a potrwa do 7 stycznia 2007 roku

24.09.2006 Miko³aj PIEKOT
24.09.2006 Klementyna Alicja

NADORO¯NA
24.09.2006 Patryk WRÓBLEWSKI
24.09.2006 Jan Jakub MROCZKOWSKI
24.09.2006 Maksymilian MIELCARZ
24.09.2006 Karolina Wiktoria

MIELCZAREK
15.10.2006 Jakub Jan KO�MIDER
15.10.2006 Helena Barbara MULCAHY
29.10.2006 Klaudia Anna HANZLIK
29.10.2006 Jan KUBAÑSKI
29.10.2006 Kinga Wanessa SZACHOWSKA
29.10.2006 Miko³aj Tobiasz JAROSZYÑSKI
29.10.2006 Piotr WI�NIEWSKI
29.10.2006 Anna STASZKÓW
11.11.2006 £ukasz Pawe³ GAJZLER
26.11.2006 Jakub Patryk MICHNO
26.11.2006 Dorian LE¯OÑ
26.11.2006 Piotr Ryszard ZABIELSKI

09.09.2006 Maciej KASPRZAK
i  Ma³gorzata PROKOPCZUK

16.09.2006 Josef SPERL
i El¿bieta POTACKA

16.09.2006 Marcin URBAN
i Aneta OKRASKA

16.09.2006 Adam MUSIA£
i Beata D¥BROWSKA

16.09.2006 Krzysztof BUDNIEWSKI
i Agnieszka OSTOJSKA

01.10.2006 Grzegorz PRZYBY£O
i Magda RUCIÑSKA

07.10.2006 Szymon WIKAR
i Magdalena M£YNARCZYK

, ,, ,, ,, ,, ,
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ków w formie nie-
spodzianki, choæ
obecnie jest on czê-
sto ³¹czony z ba-
�niow¹ postaci¹
�wiêtego Miko³aja.
I co wy na to?
- Wiesz, co? - zaczê³a Kasia - mo¿e

ja naprawdê wziê³am trochê zbyt serio
to wszystko. Nawet
nie wiedzia³am, ¿e
kiedy� ¿y³ taki cz³o-
wiek i o jego hi-
storii nie mia³am
zielonego pojêcia.
Dziêkujê, ¿e mnie
u�wiadomi³a�. Posta-
ram siê nastêpnym
razem zachowaæ
dystans do ró¿nych
spraw. A wy mi

w tym pomo¿ecie, prawda?
I tak oto Kasia wysz³a ze szko³y

z wielkim przekonaniem i nadziej¹, ¿e
kole¿anki wybacz¹ jej ten �o�li� upór.
A Wy, Kochani, co s¹dzicie o Mi-

ko³ajkach? Czy to tylko takie zwy-
czajne obdarowywanie siê prezentami?
Czy mo¿e ten dzieñ kryje w sobie jaki�
szczególny urok? Co� do czego warto
wracaæ ka¿dego dnia? Mo¿e niekoniecznie
w formie rzeczowych prezentów, ale
choæby tylko poprzez np. u�miech lub
dobre s³owo. Co Wy na to?

MMMMMARARARARARTTTTTAAAAA R R R R ROJEKOJEKOJEKOJEKOJEK, , , , , licealistka

która nie wygl¹da³a na wiêcej, ni¿ 13
lat. - Znacie chocia¿ jego historiê?
Dziewczyny zgodnie odpar³y, ¿e nie...
i ws³ucha³y siê w g³os kole¿anki.
�w. Miko³aj by³  biskupem Miry,

urodzi³ siê oko³o 280 roku w Patarze,
zmar³ oko³o roku 345 lub 352. Zas³y-
n¹³ jako cudotwórca, ratowa³ ¿eglarzy
i uratowa³ miasto od g³odu. Odwag¹

i sprawiedliwo�ci¹
wykaza³ siê, ra-
tuj¹c od �mierci
nies³usznie skaza-
nych urzêdników
cesarskich. Wed³ug
podañ, po boga-
tych rodzicach
otrzyma³ w spad-
ku znaczny maj¹tek, którym chêtnie
dzieli³ siê z ubogimi. Wyró¿nia³ siê po-
bo¿no�ci¹ i mi³osierdziem. Do dzi� utrzy-
muje siê zwyczaj sk³adania podarun-

N as i  m i l u s i ñ s c y

Co s¹dzicie o MikCo s¹dzicie o MikCo s¹dzicie o MikCo s¹dzicie o MikCo s¹dzicie o Miko³ajko³ajko³ajko³ajko³ajkach?ach?ach?ach?ach?

Co s¹dzicie o Miko³ajkach? - zapy-
tana przeze mnie niejaka Katarzyna K.,
drugoklasistka z pobliskiego gimnazjum,
odpowiedzia³a w nastêpuj¹cy sposób:
- To nic innego, jak zwyk³a ma-

nipulacja maluchami! Rodzice wmawiaj¹
dzieciom, ¿e przemi³y pan z brod¹, w¹sem
i czerwon¹ czap¹, z uroczym u�miesz-
kiem na twarzy, �wyczaruje� dla nich

R e b u s
R e b u s
R e b u s
R e b u s
R e b u s

gwiazdkê z
nieba. A to
przecie¿ kom-
pletna bzdura!
No có¿,

Kasia by³a
z n an a z e
swoich rady-

kalnych pogl¹dów, których nic nie by³o
w stanie zmieniæ. W tym samym mo-
mencie zd¹¿y³a wtr¹ciæ siê Wiolka, jej
najlepsza przyjació³ka, która czêsto nie
potrafi³a zrozumieæ tego, jak Ka�ka
mo¿e siê tak uprzedzaæ.
- Oj, Ka�ka, Ka�ka, a ty znowu

swoje! - da³o siê s³yszeæ dono�ny g³os
Wioli. - Trzeba mieæ do takich spraw
trochê dystansu. A ty tak wszystko
na serio bierzesz!
- Ale to nie jest wcale tak, jak

mówisz. Przecie¿ �w. Miko³aj istnia³
naprawdê! - stara³a siê przekrzyczeæ
dziewczyny Hania, drobna dziewczynka,

rysrysrysrysrys. Mi. Mi. Mi. Mi. Micha³ Zcha³ Zcha³ Zcha³ Zcha³ Zamiaramiaramiaramiaramiar

rysrysrysrysrys. Ma³gosia Du. Ma³gosia Du. Ma³gosia Du. Ma³gosia Du. Ma³gosia Dudadadadada

Kochani!!!
Na czas �wiêtowania
Bo¿ego Narodzenia

¿yczymy Wam
coraz wiêkszej przyja�ni

z Panem Jezusem,
pokoju i rado�ci w sercu

oraz wielu dobrych ludzi wokó³
Redakcja
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wyrazili pragnienie uczczenia swego
ma³ego jubileuszu w naszej parafialnej
�wi¹tyni. Mia³o to miejsce 30 pa�-30 pa�-30 pa�-30 pa�-30 pa�-
dziernikdziernikdziernikdziernikdziernika bra bra bra bra br..... podczas wieczornej Mszy
�w., któr¹ w ich intencji sprawowa³
ks. Piotr Nitecki. W homilii nasz pro-

boszcz podkre�li³, ¿e jubileusze s¹
w³a�nie po to, aby wyraziæ Bogu
wdziêczno�æ za dar czasu. To
tak¿e rachunek sumienia, jak ten
czas wykorzystali�my. Przypo-
mnienie sobie tego, na czym siê
opieramy - mówi³.

Jerzy Maksymiuk naJerzy Maksymiuk naJerzy Maksymiuk naJerzy Maksymiuk naJerzy Maksymiuk na
�wiêto Uniwersytetu�wiêto Uniwersytetu�wiêto Uniwersytetu�wiêto Uniwersytetu�wiêto Uniwersytetu

Jerzy Maksymiuk poprowadzi³
15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br15 listopada br..... uroczysty koncert
w Ko�ciele Uniwersyteckim z okazji
�wiêta Nauki
Wroc³awskiej. Pod
batut¹ �wiatowej
s³awy dyrygenta
wyst¹pi³a orkiestra
symfoniczna Aka-
demii Muzycznej
we Wroc³awiu,
chór kameralny Consonanza Politechniki
Wroc³awskiej, chór Feichtinum Aka-
demii Muzycznej, chór Gaudium Uni-
wersytetu Wroc³awskiego oraz soli�ci:
Ewa Czermak (sopran), Krzysztof Szmyt
(tenor) i Bogdan Makal (bas). Za-
brzmia³y s³ynne �Dzwony� Sergiusza
Rachmaninowa, w Polsce wykonywane
bardzo rzadko albo wcale.

WWWWWizyta ks. infizyta ks. infizyta ks. infizyta ks. infizyta ks. inf. Józef. Józef. Józef. Józef. Józefaaaaa
WWWWWójcikójcikójcikójcikójcikaaaaa

24 wrze�nia br24 wrze�nia br24 wrze�nia br24 wrze�nia br24 wrze�nia br. . . . . g³osi³ w naszym ko-
�ciele na wszystkich Mszach �w. ka-
zanie ks. inf. dr Józef Wójcik z die-
cezji sandomierskiej
- kap³an, który za-
s³yn¹³ z nieugiêtej
postawy w obro-
nie krzy¿a, obrazu
Czarnej Madonny
i spraw Ojczyzny.
Ks. J. Wójcik ju¿
w 1958 r., krótko
po �wiêceniach ka-
p³añskich, wezwa³
do pozostawienia krzy¿y w salach szkol-
nych w O¿arowie i za ten czyn zosta³
skazany na miesi¹c aresztu. Przez ko-
lejne lata nieugiêt¹ postaw¹ zyskiwa³
sobie szacunek wiernych, lecz przez
w³adze by³ traktowany jak wróg. W
swoim kazaniu ks. J. Wójcik zawar³
wiele wspomnieñ z czasów, kiedy w³adze
PRL-u toczy³y walkê z Ko�cio³em. Ka-
p³an opowiedzia³ tak¿e historiê aresz-
towania i uwolnienia kopii Obrazu Matki
Bo¿ej Jasnogórskiej, która przez 6 lat
by³a zamkniêta w kaplicy �wiêtego
Paw³a na Jasnej Górze.

Msza �wMsza �wMsza �wMsza �wMsza �w. w 5. rocznicê. w 5. rocznicê. w 5. rocznicê. w 5. rocznicê. w 5. rocznicê
�wiêceñ�wiêceñ�wiêceñ�wiêceñ�wiêceñ

Ksiê¿a, którzy obchodzili w tym
roku 5. rocznicê �wiêceñ kap³añskich,

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
Koncerty z okazji �wiêta Uniwer-

sytetu sta³y siê ju¿ tradycj¹: ka¿dego
roku przychodz¹ na nie t³umy s³u-
chaczy, dla których czêsto brakuje
miejsca w Ko�ciele Uniwersyteckim.
W tym roku by³o podobnie.
W Kantacie �Dzwony� Rachma-

ninowa do tekstów Edgara Allana Po-
ego w rosyjskim przek³adzie Konstan-
tina Balmonta cztery ró¿ne dzwony
symbolizuj¹ cztery etapy ¿ycia cz³o-
wieka. Utwór przeznaczony na trzy
g³osy solowe, chór i orkiestrê, jest
napisany z wielk¹ pewno�ci¹ rêki.

KKKKKoncert Deus Meusoncert Deus Meusoncert Deus Meusoncert Deus Meusoncert Deus Meus
Wielkie t³umy, g³ównie m³odych

ludzi, zebra³y siê w naszym ko�ciele
na koncercie zespo³u �Deus Meus�,
który odbywa³ siê w ramach XXII

Ogólnopolskiego Forum
M³odych. Wokali�ci i mu-
zycy, graj¹cy na przeró¿-
nych instrumentach, wraz
z towarzysz¹cym im chór-
kiem, swoim piêknym, wzru-
szaj¹cym �piewem zachêcili
zebranych do w³¹czenia siê

w ten sposób do wielbienia Boga, two-
rz¹c w  �wi¹tyni niepowtarzaln¹ at-
mosferê wspólnoty i jedno�ci.

JubileuszJubileuszJubileuszJubileuszJubileusz
Ksiêdza ProboszczaKsiêdza ProboszczaKsiêdza ProboszczaKsiêdza ProboszczaKsiêdza Proboszcza

W Uroczysto�æ Niepokalanego
Poczêcia Naj�wiêtszej Marii Panny,
8 grudnia br8 grudnia br8 grudnia br8 grudnia br8 grudnia br....., podczas Mszy �w. wie-
czornej nasz Proboszcz, ks. prof. Piotr
Nitecki, z udzia³em licznie zebranych
w ko�ciele wiernych, �wiêtowa³ 10.
rocznicê �wiêceñ kap³añskich. Z tej
okazji w imieniu ca³ej wspólnoty
parafialnej ¿yczymy dostojnemu Ju-
bilatowi b³ogos³awieñstwa i wielu ³ask
Bo¿ych w realizowaniu swego po-
wo³ania kap³añskiego.
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