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Jak staæ siê uczestnikiem
zmartwychwstania?
Chrzecijañstwo, mimo dowiadczania przez nas mierci i cierpienia,
jest religi¹ wyznaj¹c¹ wiarê w ¿ycie
- w ¿ycie wieczne. Tej prawdy siê
uczymy i j¹ wyznajemy. Okres Wielkiego Postu, owszem pokazuje nam dramatyzm mierci Chrystusa, Jego okrutnej mêki i bezsilnoci w obliczu mierci,
ale nade wszystko, prowadzi nas ku
porankowi Zmartwychwstania. Na
ten poranek czekamy, poszcz¹c przez
40 dni i czyni¹c pokutê.
Przed oknem wystawowym sklepu, a dok³adniej antykwariatu, gdzie
s¹ zawsze piêkne, stare i bardzo drogie
rzeczy, sta³ ch³opiec, który d³ugo
patrzy³ na krucyfiks umieszczony na
wystawie. Po chwili podszed³ starszy pan pytaj¹c ch³opca: A czy
wiesz, ch³opcze, kto na tym krzy¿u
wisi? Pewnie ¿e wiem. To jest Jezus
Chrystus, nasz Zbawiciel. On umar³
za nas. Jego Matka Maryja by³a
przy tym - odpowiedzia³ ch³opiec.
Dobrze odpowiedzia³e, jeste
m¹drym ch³opcem - powiedzia³ starszy
pan i ruszy³ w drogê.
Po chwili s³yszy kroki, kto biegnie wyranie za im. To ch³opak sprzed
wystawy sklepowej. Proszê pana, proszê
pana! - wo³a³ zdyszany. Zapomnia³em o czym bardzo wa¿nym. Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e Jezus Chrystus nie tylko umar³, ale te¿ po trzech
dniach zmartwychwsta³!!!.
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Nam nie wolno nigdy zatrzymywaæ siê na mierci. To by³oby okaleczaniem naszej wiary. Chrzecijanin musi
myleæ o zmartwychwstaniu. Z kolei,
jeli myleæ o zmartwychwstaniu, to
stawiaæ sobie pytanie: Co mogê zrobiæ, by siê staæ uczestnikiem tego zmar-

twychwstania? Co zrobiæ, by mylenie o perspektywie mojego zmartwychwstania by³o pe³ne spokoju i nadziei.
wiêty Pawe³ Aposto³, w licie do
Rzymian, daje nam radê: Mamy ¿yæ
nie wed³ug regu³ dyktowanych przez
cia³o, ale wed³ug ducha. ¯ycie wed³ug cia³a prowadzi ku mierci i na
niej siê zatrzymuje. ¯ycie za, wed³ug
ducha, prowadzi ku prawdziwemu ¿yciu.
Historia mierci Jezusa jest nie
tylko opowiadaniem sprzed dwóch
tysiêcy lat. Dzieje siê ka¿dego dnia
w milionach domów. £zy naszych
czasów s¹ tak samo realne, jak ³zy
uczniów Jezusa i Jego cierpi¹cej
Matki. Ale jak oni w pe³ni przyjêli
prawdê o zmartwychwstaniu, tak
i dzisiaj kolejni uczniowie mog¹ uwierzyæ, ¿e Pan pokona³ mieræ.
wiêta Zmartwychwstania Pana
to dzieñ otworzenia oczu. Tylko ten,
kto uwierzy w najwiêkszy Bo¿y paradoks, bêdzie móg³ otrzeæ swoje ³zy
i do³¹czyæ do grona uczniów zmartwychwstania. I byæ szczêliwy. Bo
Pan naprawdê zmartwychwsta³!

j j j j j j j j j j j j j
Niech zbli¿aj¹ce siê wiêta Wielkiej Nocy
nape³ni¹ wszystkich naszych Czytelników,
Parafian i Sympatyków Kocio³a Uniwersyteckiego
nadziej¹ i wiar¹, niech przynios¹ radoæ i pokój
oraz pozwol¹ z ufnoci¹,
p³yn¹c¹ z radoci poranka zmartwychwstania,
spojrzeæ w przysz³oæ.
Duszpasterze i redakcja
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Cz³owiek - najbardziej inteligentna istota na ziemi, skupia w sobie jeden
z najbardziej bolesnych paradoksów.
Z pewnoci¹ jestemy indywidualistami.
Ka¿dy z nas jest niepowtarzalny.
Ka¿dego z nas z osobna prowadzi Bóg
i jakiekolwiek porównania z gruntu
skazane s¹ na rozmijanie siê z prawd¹, aczkolwiek zarazem jestemy istotami
spo³ecznymi. Potrzebujemy siebie nawzajem i mimo, i¿ tak ró¿ni, pozostajemy na siebie skazani. Ten paradoks ludzkiej natury sprawia, ¿e musimy
ze sob¹ rywalizowaæ, choæ wcale tego
nie chcemy. A szukaj¹c podobieñstw,
dzielnie przyk³adamy siê do naszej misjonarskiej roboty, aby
nasz rozmówca zacz¹³
myleæ tak jak my, by
jego gust by³ to¿samy
z naszym itd. A je¿eli
indywidualistyczna natura bliniego stawia
opór naszej codziennej
indoktrynacji, rodzi siê
konflikt wzajemnych
animozji. Jak trudno
znieæ, ¿e inni maj¹
w³asne zdanie.
Ca³e jednak piêkno tego wiata le¿y
w³anie w celowo przez

innych jako przysz³ych prozelitów naszej
zarozumia³ej natury. Chyba, ¿e trafimy na osobowoæ silniejsz¹, bardziej konsekwentn¹, wtedy ulegamy niechcianym pogl¹dom lub staramy siê zachowaæ choæby pozory niezale¿noci.
Cz³owiek cz³owiekowi bratem, czy
mo¿e odwiecznym adwersarzem? Dzieje
tolerancji ostatnich wieków, a nawet
dziesiêcioleci wydaj¹ siê dostarczaæ
odpowiedzi. Samo s³owo tolerancja
zosta³o nieco zu¿yte. Z jednej strony,
jak to nazywaj¹ Amerykanie, mamy
tzw. politycznie poprawnych, czyli
otwartych na ka¿dy rodzaj najbardziej nawet dewiacyjnej innoci.

jemnych podzia³ów. Jestemy zbyt ró¿ni,
by zawsze myleæ tak samo. Ju¿ pierwsze dwiecie lat chrzecijañstwa zrodzi³o liczne szko³y gnozy pe³ne najró¿niejszych interpretacji naszego jestestwa i otaczaj¹cego wiata. Potem
ogólnoludzkie uganianie siê za szukaniem odpowiedzi mno¿y³o kolejnych
proroków. A jednak ta ró¿norodnoæ dróg da³a cz³owiekowi szansê zbli¿enia siê choæ odrobinê do zrozumienia. Mimo ¿e dla chrzecijanina jest
rzecz¹ zrozumia³¹, i¿ pe³niê zrozumienia
osi¹gnie w Bogu po mierci, to jednak wewnêtrzny nakaz poszukiwania pcha ludzkoæ ku nowym, czekaj¹cym na odczytanie, przestrzeniom.
Dzisiaj nie jest inne
od wczoraj. Natura
ludzka wci¹¿ ta sama,
oporna na ewolucyjne mutacje, rodzi kolejne konflikty wzajemnego niezrozumienia. Acz dla nas,
chrzecijan, jest pewien
drogowskaz w tym
niemo¿noci labiryncie! Zapomniany nieco,
g¹szczem obojêtnoci
zaros³y, ale jednak

Jednoæ w ró¿norodnoci?
Stwórcê dopuszczonej ró¿norodnoci. To
innoæ drugiego i wieloæ najró¿niejszych osobowoci sprawiaj¹, ¿e cz³owiek jest tak bardzo fascynuj¹cy; bo
przecie¿ im wiêksza innoæ, tym bardziej
zwraca na siebie uwagê. Zrozumienie
tego faktu wydaje siê byæ konieczne
dla wzajemnej egzystencji ludzi targanych namiêtnociami i emocjami
w³asnej nieodgadnionej natury. Umi³owanie ró¿norodnoci jest wyzwaniem,
które trzeba podj¹æ, je¿eli ludzie maj¹
kiedykolwiek mieæ szansê ¿yæ ze sob¹,
a nie jedynie obok siebie. Ka¿dy z nas
buduje w sobie system postrzegania
2

Z drugiej strony czuwaj¹ konserwatywni radyka³owie. Ci wojownicy idei
ruguj¹ ze swego jêzyka samo s³owo
tolerancja jako blunierstwo przeciwko jedynie s³usznej i do nich nale¿¹cej
prawdzie. Czasami owa staje siê narzêdziem przymusu, kiedy to w imiê
wyrozumia³oci dla inaczej myl¹cych
zostajemy nara¿eni na konkurowanie
z w³asnym sumieniem.
Byæ mo¿e dlatego nie ma na wiecie
organizacji, choæby nawet regionalnej,
która nie by³aby w swej historii targana rozdarciami. Chrzecijanie równie¿ nie mogli uchroniæ siê od wza-

drogowskaz; s¹ nim s³owa Pisma wiêtego: Jeli kto mówi: mi³ujê Boga,
a nienawidzi brata swego, k³amc¹ jest;
albowiem kto nie mi³uje brata swego,
którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga,
którego nie widzi (1J 4, 20). Powalaj¹ca logika tych s³ów trafia w samo
sedno problemu. Aposto³ Jan nie waha
siê nazwaæ cz³owieka k³amc¹; to jest
prawdziwa lekcja pokory!
Okazuje siê, ¿e braæmi jestemy. Ale
nie tylko w rozumieniu czysto ludzkim. Braæmi czyni nas istota samego
Boga. Kochaj¹cy Bóg domaga siê mi³oci
pozbawionej jakichkolwiek ludzkich
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uwarunkowañ. Mi³oæ uwielbienia Boga
godna, mo¿e zaistnieæ jedynie w koegzystencji z mi³oci¹ miêdzyludzk¹.
Tylko taka mi³oæ jest autentyczna
i akceptowalna w boskiej przestrzeni
wiary. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wszelkie przejawy kultu
religijnego s¹ bezcelowe, je¿eli nie zak³adaj¹ miêdzyludzkiej zgody. W przeciwnym razie chrzecijanin, aczkolwiek
praktykuj¹cy, byæ mo¿e pozostaje
niewierz¹cym.
Bez odpowiedzi pozostaje pytanie,
czy braterstwo, w biblijnym tego s³owa znaczeniu, ma szansê pojednaæ chrzecijanina z drugim cz³owiekiem i w³asnym sumieniem. Czy historia ludzkoci nie napawa pesymizmem co do misji
Kocio³a? A je¿eli nie znajdziemy
odpowiedzi na te pytania, to co nam
pozostaje? Czy mamy jakie inne wyjcie
jak tylko zaufaæ Ewangelii i nie traciæ nadziei? Niew¹tpliwie zrobiæ co
mo¿emy. Mo¿emy d¹¿yæ do jednoci
i zgody zachowuj¹c ró¿norodnoæ. Jednoæ w ró¿noci bêd¹ca has³em poczynañ ekumenicznych ma szansê staæ
siê praktyk¹ wszelkich ludzkich relacji. Wymaga to jednak podjêcia trudu
zaparcia siê samego siebie. Wszak
tylko taki wysi³ek pasowa³ s³uchaczy Chrystusa na Jego prawdziwych
wyznawców. Zaprzeæ siê samego siebie to co ponad trywialn¹ pobo¿noæ, ale nikt nam nie obiecywa³ ³atwych sukcesów, gdy wiadomie pójdziemy za Chrystusem.
wiadomoæ paradoksu ludzkiej
natury, który czyni nas pêdz¹cymi
ku ¿yciu w spo³ecznoci indywidualistami, niech bêdzie nam pomoc¹. Nie
mamy innego wyjcia jak tylko powoli, mozolnie splataæ tysiêczne nici
naszych odmiennych zdañ, gustów
i zapatrywañ w jeden wielki obrus
rodzinnego sto³u. Mimo ogromu zadania, jakiego Bóg od nas oczekuje,
mamy prawo wierzyæ, ¿e w tym wypadku to, co niemo¿liwe dla ludzi, jest
mo¿liwe dla Stwórcy (£k 18, 27).
K R YSTIAN G £ONICKI
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Kwestia mierci
w nauczaniu Kocio³a

mieræ jest z jednej strony wielk¹
tajemnic¹, z drugiej za jest rzeczywistoci¹, która dotyka porednio,
a z czasem bezporednio, ka¿dego z
cz³owieka. Poszczególne osoby przejawiaj¹ ró¿ne postawy. Dlatego warto
dok³adniej pochyliæ siê nad zapatrywaniem siê na mieræ, która jest zgodna
z nauczaniem Kocio³a.
mieræ i ¿ycie s¹ cile powi¹zane
z g³oszeniem Ewangelii Zmartwychwstania. Wieæ o zmartwychwstaniu
stale przewija siê w katechezie. Czêsto cz³owiek nie osi¹ga tego, by swe
¿ycie os¹dziæ i dope³niæ, umieranie nie
jest przecie¿ spraw¹ jednej chwili. Sam

Bóg uwiadamia nam, ¿e na ziemi
¿yjemy tylko jeden raz. Nasze ¿ycie
jest wiêc jedyne i niepowtarzalne, po
mierci nie ma ju¿ powrotu. W obliczu
mierci cz³owiek sk³ada wyj¹tkow¹ ofiarê
Bogu - ofiarê ca³ego swojego ¿ycia doczesnego. Umieraj¹c cz³owiek spotyka
siê z Chrystusem i dokonuje siê s¹d,
w czasie którego zostaje podjêta decyzja zbawienia albo potêpienia.
Chrzecijañska interpretacja mierci
wi¹¿e siê z faktem Wcielenia Syna
Bo¿ego, z faktem Odkupienia dokonanym przez Chrystusa, z Jego mierci¹
i zmartwychwstaniem. On to umieraj¹c odmieni³ sens ludzkiej mierci,
uwalniaj¹c j¹ od przeznaczenia fizycznego i moralnego zepsucia, odmieni³

jej ciemnoci, przekszta³caj¹c j¹ w drogê
powrotu do Ojca. mieræ Chrystusa
ukaza³a nam pe³ny sens ludzkiej mierci,
przecinaj¹c z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ nasze
pragnienie ¿ycia. Ci¹¿y ona nad nami
jako kara oraz tak¿e jako zbawienie,
które ma charakter osobowy w podwójnym tego s³owa znaczeniu. Z jednej
strony dokonane przez Chrystusa Bogacz³owieka, z drugiej, cz³owieka jako osoby
w sposób wiadomy i wolny.
Odkupienie obejmuje wybawienie od
z³a, które cz³owiek pope³ni³ przez swoje
czyny. Wprowadza cz³owieka przez
Chrystusa w nadprzyrodzony wymiar
¿ycia. Istot¹ tego nowego ¿ycia jest
osobiste zjednoczenie przez ³askê
ka¿dego chrzecijanina z Jezusem.
Ca³e ¿ycie chrzecijanina jest procesem przebóstwienia cz³owieka z moc¹ Chrystusa. Cz³owiek
zawsze pragn¹³
widzieæ choæby
nawet niejasno, jaki jest sens jego ¿ycia,
dzia³alnoci i mierci. mieræ Chrystusa odmienia wszystko. Jej zbawczy charakter sprawi³, ¿e odt¹d ludzka mieræ sta³a siê nowym spotkaniem z Bogiem.
Zbawienie obejmuje wszystkich ludzi,
dlatego ¿e Chrystus przez Wcielenie
i Odkupienie zwi¹za³ siê z ka¿dym
cz³owiekiem. Udostêpni³ wszystkim ludziom drogê do ³ask nadprzyrodzonych, przekraczaj¹c nawet dary utracone
przez pierwszych rodziców. Dla tych,
którzy umieraj¹ w ³asce Chrystusa,
mieræ jest uczestnictwem w mierci
Pana, by móc uczestniczyæ w Jego
Zmartwychwstaniu.
E L¯BIET
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¯ycie jak chleb z mas³em
Kiedy przez nieuwagê z r¹k wylizguje siê nam chleb z mas³em, najczêciej upada na pod³ogê. Co gorsza, posmarowana strona momentalnie dzieli siê
swoim t³ustym odzieniem z nie zawsze
czyst¹ pod³og¹. Po tym wszystkim,
zniesmaczeni, zastanawiamy siê usilnie
nad dalszym losem kromki chleba...
Szanse na szczególnie bolesny
upadek owej kromki, w porównaniu
z twardym l¹dowaniem, teoretycznie
s¹ jednakowe. Patrz¹c jednak na t³ust¹ od mas³a pod³ogê, trudno nie
pos¹dzaæ losu o perfidn¹ z³oliwoæ.
Przyk³ad ten dowodzi tezê, ¿e za swoj¹
nieuwagê czêsto przychodzi nam p³aciæ wysokie frycowe.
Paradoksalnie, grzech charakteryzuje dzia³anie, którego celem jest osi¹gniêcie zadowolenia, dumy, przyjemnoci
itp. Ten stan, mimo, ¿e trwa stosunkowo krótko, dokonuje w nas olbrzymiego
spustoszenia. Bez w¹tpienia kusi jednak swoj¹ atrakcyjnoci¹. Perfidia z³a
polega m.in. na s³abo zauwa¿alnym,
powolnym ataku. Jego sukcesywna
praca przynosi efekty, w postaci otworzonej przezeñ furtki. Konsekwentnie
puszczaj¹ hamulce moralne, dot¹d pilnie sterowane przez sumienie.
Wyobramy sobie wakacyjn¹ wycieczkê w góry. Przezorny turysta zak³ada solidne, wysokie buty, do plecaka
pakuje nie tylko kanapki i termos

z gor¹c¹ herbat¹, ale i ciep³y polar. Drugi
turysta - zachwycony piêknym s³oñcem idzie na wyprawê w krótkich
spodenkach i T-szercie. Ze sob¹ bierze
jedynie wypchany portfel, licz¹c ¿e posili
siê w górskim schronisku. Obaj id¹ tym
samym szlakiem, zachwycaj¹ siê piêknymi widokami, ale tylko jeden z nich
zdaje sobie sprawê z niebezpieczeñstwa,
które byæ mo¿e napotka za kolejnym
wzniesieniem. Drugi turysta nie tylko
nie posiada wiedzy na temat specyfiki
górskiego klimatu, ale wykazuje siê
zupe³nym brakiem odpowiedzialnoci. Jego
krótkowzrocznoæ ignoruje niepozornie
wygl¹daj¹ce chmury, zachwycaj¹ce widoki
odwracaj¹ uwagê od niebezpieczeñstwa
czyhaj¹cego w górach. Taka wyprawa
mo¿e przynieæ zgo³a tragiczny fina³.
W najlepszym wypadku turysta ostatkiem si³ dojdzie do górskiego schroniska
i skoñczy siê jedynie na strachu.
Nasza uwaga czêsto odwracana jest
przez sprawy, które wygl¹daj¹ pozornie bardzo niewinnie. Konsekwencje naszej
niewiedzy, krótkowzrocznoci, pozornej
dumy i pewnoci siebie, mog¹ byæ
przera¿aj¹ce. Wyprawa w wysokie partie
gór jest niebezpieczna. Jeli siê do niej
odpowiednio nie przygotujemy, jest bardzo
prawdopodobne, ¿e o w³asnych si³ach
mo¿emy z niej nie wróciæ. Mo¿e byæ
jak w przypadku chleba z mas³em: gdy
przez nasz¹ nieuwagê upadnie, praw-

Nasz no
wy duszpasterz
nowy
Ks. Marek Dziedzic - Urodzony
15.02.1968 r. w Trzebnicy. Do 8 lat
mieszka³em w tym miecie, nastêpnie
wraz z rodzicami przenios³em siê do
Ziêbic. Tam ukoñczy³em szko³ê podstawow¹ i redni¹.
Po zdaniu egzaminu dojrza³oci
w 1988 r. z³o¿y³em
podanie do Metro4

politalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu, które ukoñczy³em wiêceniami kap³añskimi 26
maja 1995 r.
Pracowa³em jako wikary w parafiach pw.: Wniebowziêcia NMP
w Lewinie Brzeskim, Mi³osierdzia Bo¿ego w Brzegu i Józefa Oblubieñca
w Lutyni. Od 26.02.2007 r. podj¹³em
obowi¹zki duszpasterskie w tutejszej
parafii pw. Najwiêtszego Imienia Jezus.

dopodobnie t³uszcz uca³uje siê z pod³og¹. Gdy podniesiemy, zobaczymy mas³o
z przyklejonym doñ piaskiem. Stwierdzimy, ¿e tak¹ kanapkê ze smakiem
s¹ w stanie zjeæ co najwy¿ej kaczki
p³ywaj¹ce po Odrze.
Do ziemskiej wêdrówki ka¿dy z nas
zosta³ przez Boga odpowiednio przygotowany. Jeli odrzucimy Jego opiekê,
bêdziemy kroczyæ przez ¿ycie, jak wspomniany wczeniej turysta, co najwy¿ej
w krótkich spodenkach. Ka¿de potkniêcie
mo¿e siê dla nas okazaæ katastrof¹. Wstaj¹c,
zauwa¿ymy na sobie brud, który przylgn¹³ do nas jak piasek do chleba z mas³em.
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Ad mai
maioorem Dei
gloriam
Sam
Idê w wielkopostnym t³umie
Skryty w podartych szatach
Corocznie znaczony krwi¹
Ukrzy¿owanego
Czekajcie a¿ z martwych
powstanie!
Ze z³otego o³tarza
Do t³umu mówi¹ o ja³mu¿nie
Grzmi¹, ¿e
Niewierny jestem w Ojcu
I do Ciebie Bo¿yc przemówi
Z lichej ambony
Do kilku osób mówi spokojnie
Prosi, bym
Dawa³ wiêcej serca
I uklêkniesz przed Jego obliczem
Z bia³ych p³atków
Kwiecisty g³os do mnie szepcze
Przypomina, bym
Wierzy³ w Niego szczerze
A On winy twe wyliczy
Adam Flamma, licealista
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Na ³amach pisma Przy Kociele Uniwersyteckim staramy siê
w miarê regularnie informowaæ
naszych Czytelników o dobrych
inicjatywach podejmowanych
przez wspólnoty dzia³aj¹ce przy
naszej parafii. Niniejszy, pierwszy
w 2007 roku, numer naszej gazetki jest wiêc dobr¹ okazj¹ do
podsumowania kolejnego roku
dzia³alnoci ofiarnie pracuj¹cego na rzecz potrzebuj¹cych parafialnego zespo³u Caritas.

Ich istnienie nie mia³oby racji bytu
bez pomocy naszych parafian i sympatyków Kocio³a Uniwersyteckiego.
Dlatego ju¿ na wstêpie naszej rozmowy wolontariuszki prosz¹, aby nie zapomnieæ o zamieszczeniu z serca p³yn¹cych s³ów podziêkowañ wszystkim
darczyñcom i sponsorom, których dobroæ i hojnoæ wnosz¹ choæ ma³e promyki szczêcia do ¿ycia wielu podopiecznych Caritasu, na co dzieñ borykaj¹cych siê z wielk¹ materialn¹ bied¹
i wszelkimi innymi k³opotami. Wolontariuszki dysponuj¹ rodkami pochodz¹cymi g³ównie ze zbiórek w naszym kociele, przeprowadzanych
w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê miesi¹ca.
Dodatkowo bud¿et udaje siê zasiliæ przy
okazji ró¿nych okolicznociowych akcji takich, jak: sprzeda¿ zniczy, wiec
wigilijnych, palm wielkanocnych (przygotowanych w³asnych sumptem) czy
tzw. chlebków mi³oci.
Gdzie wolontariuszki mo¿na znaleæ? Co poniedzia³ek i pi¹tek, od godz.
17 do 19, pe³ni¹ dy¿ur w siedzibie
Caritasu, która mieci siê w podziemiach plebanii, przy pl. Nankiera 16a.
W poniedzia³ki wydaj¹ odzie¿, w pi¹tki - ¿ywnoæ. W miarê mo¿liwoci staraj¹
siê tak¿e pomagaæ w realizacji recept,
dofinansowaniu obiadów i letniego wypoczynku dla dzieci. Dla swych podopiecznych wolontariuszki zebra³y mnóstwo
przeró¿nych rzeczy do ubrania. Jest
w czym wybieraæ. Na chwilê obecn¹
brakuje tylko kurtek i spodni mêskich.
Jeli wiêc kto chcia³by wesprzeæ zePr
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spó³ tymi akuratnie rzeczami, bêd¹cymi
jeszcze w dobrym stanie, mo¿e z³o¿yæ je
w siedzibie Caritasu lub zakrystii.
Z pomocy korzystaj¹ najczêciej ludzie pozbawieni rodków do ¿ycia,
a wiêc bezrobotni, matki samotnie wychowuj¹ce dzieci, ludzie o niskich dochodach, dotkniêci losowymi zdarzeniami,
wszyscy, którzy nie maj¹ jakiegokolwiek
innego wsparcia. Pod opiek¹ Caritasu
jest tak¿e kilka rodzin wielodzietnych,
w tym dwie licz¹ce piêcioro i siedmioro

kazuj¹c im wi¹teczne upominki. Ponadto kilku naszych parafian zosta³o
zaproszonych do restauracji Amphora
i auli PWT na wieczerze wigilijne, zorganizowane staraniem sponsorów i diecezjalnej Caritas. Wszyscy uczestnicy
otrzymali tak¿e wi¹teczne upominki.
Na koniec warto sobie przy tej okazji
uwiadomiæ - o czym one same, rzecz
jasna, nie mówi¹ - ¿e to ogromna ³aska Bo¿a dla parafii posiadaæ taki w³anie
charytatywnie pracuj¹cy zespó³. Dzia³alnoæ, któr¹ prowadzi, opiera
siê bowiem na wielkiej determinacji w zdobywaniu rodków
materialnych przez wolontariuszki,
na ich autentycznym pragnieniu niesienia pomocy potrzebuj¹cym i ¿yczliwoci, a wszystko to przek³ada siê na zdolnoæ
powiêcenia dla innych swojego
wolnego czasu, rezygnacji z w³asnych zajêæ. Sw¹ wiarê potrafi¹
wiêc w piêkny sposób przekuwaæ na uczynki mi³osierdzia,

Jak dzia³a
parafialna Caritas?
dzieci. Wolontariuszki ciesz¹ siê z tego,
¿e udaje siê pomóc w³anie dzieciom. One
s¹ naszym priorytetem. Powinny jak najmniej odczuwaæ trudn¹ sytuacjê w rodzinie, dlatego dodatkowo dostaj¹ np.
kakao czy kaszê mannê - s³yszê od
jednej z nich. Z ka¿dym rokiem wzrasta liczba podopiecznych. Na pocz¹tku
swej dzia³alnoci, w 2001 r., parafialny
zespó³ Caritas otacza³ opiek¹ 20 podopiecznych, dzi ma ich dziesiêæ razy wiêcej.
Jakie akcje przeprowadzono w 2006
roku? Latem grupa licz¹ca 30 najm³odszych parafian odpoczywa³a na koloniach w archidiecezjalnym orodku
Caritas w £ebie. Z okazji Bo¿ego Narodzenia, 19 grudnia 2006 r., po Mszy
w., w asycie w. Miko³aja i anio³ów,
sprawiono radoæ grupie 70 dzieci, prze-

daj¹c w ten sposób wspania³y przyk³ad
zaanga¿owania i bezinteresownoci.
B O¯ENA R OJEK

W tym roku po raz kolejny mo¿tku ddoch
och
ona przekazaæ 1% poda
podatku
ochodowego na dzia³aln
oæ wroc³a
wdzia³alnoæ
wroc³awski
tas
skieej Cari
Caritas
tas,, o co serdecznie prosi
tak¿e nasz parafialny zespó³. Aby
to uczyniæ, nale¿y przystêpuj¹c do
wype³nienia zeznania podatkowego PIT 36 lub 37, obliczyæ tê kwotê
z naszego podatku i przed z³o¿eniem zeznania wp³aciæ j¹ na konto:
Cari
tas Archi
di
ecezji W
roc³a
wski
Caritas
Archidi
diecezji
Wroc³a
roc³awski
wskieej
ul. Ka
roc³a
w
Kattedralna 7, 50-328 W
Wroc³a
roc³aw
22 1020 5242 0000 2902 0137
9452
z danymi adresata i swoimi
oraz dopiskiem 1% podatku
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W poprzednim numerze naszej
gazetki parafialnej rozpoczêlimy
przygotowania do podró¿y duchowej. Dzi czeka nas pierwszy
przystanek na trasie owej niezwyk³ej wyprawy. Jest nim WIARA.

Jeli chcemy w codziennym ¿yciu
kroczyæ w³aciw¹ cie¿k¹, powinnimy zawsze kierowaæ siê wiar¹. Jest
ona nieodzownym elementem ¿ycia
duchowego. Jednak¿e czym ona jest?
Co znaczy wierzyæ?
Podejmuj¹c jak¹ decyzjê, wierzymy, ¿e pomo¿e to nam w osi¹gniêciu
celu. Znaczy³oby, ¿e wiara, to zaufanie
bez dowodów. Zdarza siê jednak, ¿e
nie widzimy oczekiwanych rezultatów,
jak gdyby Bóg nas opuci³, mimo prób.
I tutaj, na to w³anie pole, wkracza
wiara. A mo¿e to dla nas próba wiernoci? Mo¿e Bóg chce uchroniæ nas
od czego, czego nie wiemy? A mo¿e
to po prostu jeszcze nie ten czas?
Kiedy co nie dzieje siê tak, jak
tego chcemy, nie oznacza to wcale, ¿e Bóg
nas nie s³yszy. Wa¿ne
jest, ¿eby ca³kowicie
zawierzyæ Bogu, tak
jak dzieci rzucaj¹ siê
w ramiona rodziców,
ufaj¹c, ¿e ci uchwyc¹ je przed upadkiem. Wiara w Boga wymaga bezgranicznego zaufania. Nie trzeba zabezpieczaæ siê zewnêtrznym wsparciem,
bo Ojciec uchwyci nas w ramiona, gdy
tylko dokonamy aktu wiary. Oczywicie kryzysy bêd¹ siê pojawiaæ, gdy¿
s¹ one czêci¹ naszego ¿ycia. Jednak¿e
tylko m¹droæ, moc i mi³oæ Boga mo¿e
z³agodziæ niedogodnoci tego wiata.
Wszystko zale¿y od tego, czy uwierzysz i zaufasz Jego woli. Jak to zrobiæ?
Zwyczajnie i spontanicznie jak dziecko popro, aby zaistnia³ On w twoim
¿yciu, w ka¿dym wydarzeniu, w ka¿dej
sytuacji i w ka¿dym jej detalu. Odzyskasz wówczas spokój, nadziejê na
przysz³oæ, wolnoæ ducha. Ten mistyczny
zwi¹zek pomo¿e w rozwi¹zywaniu
¿yciowych trudnoci. Wiara w Boga

to twój i mój wybór. Nie czas na
analizy, zaufaj, poczuj wiarê w sercu
i korzystaj z niej zawsze i wszêdzie.
Jest to milowy krok ku ¿yciu i duchowoci, z której czerpaæ bêdziesz
radoæ prawdziw¹.
Czy wierzysz w jednego BOGA
- STWORZYCIELA, który rz¹dzi
ca³ym wszechwiatem i w³ada naszym ¿yciem? Nie mo¿na przedstawiæ

graf. Krystian G³onicki

¿e wiara to pomost miêdzy tym, co
nasz rozum ogarnia, a tym, co przekracza nasze mo¿liwoci. Wyp³ywa st¹d
jeszcze jedna konkluzja, ¿e ateizm jest
bardziej propagand¹ ani¿eli logicznym
rozumowaniem. Fryderyk Nietzsche
obwieci³ ¿e Bóg umar³, ¿e zabi³a Go
nauka, bo nie pasowa³ do racjonalnego
mylenia. Ateizm jest wiêc wytworem
lêku, ¿e wyjdzie na jaw przewrotnoæ
takiego w³anie sposobu mylenia.
Dzi nauka i racjonalne mylenie nie
zaprzeczaj¹ istnieniu wy¿szej mistycznej
obecnoci Boga w wiecie. On nie jest
wytworem procesów mylowych, lecz
zostaje odkryty w prze¿yciu duchowym,
mistycznym. Bóg nie jest ludzkim
wynalazkiem do tworzenia w³adzy czy
kontroli nad wiatem. Jest treci¹ duchowego prze¿ycia tych, którzy w Niego
wierz¹, a wiedz¹c, ¿e jest wszêdzie czuj¹ siê z Nim bezpiecznie.
Wiara w Boga nadaje nam pewnoæ, ¿e ¿ycie ma WARTOÆ i SENS,
¿e jest KTO,
kto pomaga nam
w przetrwaniu codziennoci, kto nie
pozostawia nas samymi. Jednak zrozumienie koncepcji
Boga Trójjedynego doprowadza nas, nasz¹
ludzk¹ logikê, do zamazanego obrazu
Stwórcy. Prawdê o Trójcy znajdziesz
w Ksiêdze Rodzaju (1, 26). Czytamy
tam, ¿e Bóg w twórczym okresie nie
by³ sam, gdy¿ powiedzia³ uczyñmy cz³owieka. Nowy Testament objawia Trójcê podczas chrztu Jezusa nad Jordanem (Mk 9, 7). Prawdê tê potwierdzi³
zmartwychwsta³y Chrystus w nakazie do aposto³ów: idcie i nauczajcie
wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu
w imiê Ojca i Syna, i Ducha wiêtego (Mt 28, 19).
Choæ istota Boga jest ostatecznie
nieosi¹galna dla naszego umys³u, Jego
istnienie jest FAKTEM, który potwierdza siê w ka¿dej chwili ¿ycia. Wszystko,
co jest, zosta³o stworzone przez Niego.
Jest fundamentem wszystkiego dosko-

Wybierz siê z nami
w duchow¹ podró¿
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(cz. 2)

naukowych dowodów na istnienie Boga, chocia¿ rozum ludzki doprowadza nas do przekonania, ¿e Bóg istnieje. Jednak prawdy
o Nim nie postrzega jedynie umys³ cz³owieka, poniewa¿ Stwórca jest niematerialny, oczami Go nie zobaczymy. Ale
czy to, ¿e czego nie widzimy jest dowodem na jego nieistnienie? Czy widzisz
pr¹d elektryczny lub powietrze? Widzisz jednak jego dzia³anie. St¹d prosta konkluzja, ¿e Boga widzimy oczyma wiary. Wiara w Przedwiecznego
wymaga zatem naszej woli, musisz sam
chcieæ, zapragn¹æ wprost uwierzyæ.
Nic nie powstaje spontanicznie samo
z siebie. Czy szklanka nape³ni siê sama?
Czy wiat - galaktyki, planety, ziemia z obfitoci¹ ¿ycia - samorzutnie
siê wype³ni³? Wniosek narzuca siê sam,
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na³ego, a my jestemy Jego dzieæmi.
Ju¿ Jan z Damaszku (mnich ze Wschodu) okreli³ poznanie Boga: [...] Bóg jest
bez pocz¹tku i bez koñca [...]. Stwórca
wszystkiego, co stworzone.
¯ycie duchowe, o którym tu
mówimy, ma na celu zbli¿yæ i zjednoczyæ nas do Niego, bymy mogli
otrzymaæ Jego b³ogos³awieñstwo. On
jest ca³y czas blisko ciebie i czeka.
Jednak¿e my, w nieustannym ha³asie
zmaterializowanego ¿ycia, podlegaj¹c
tym, którzy próbuj¹ kszta³towaæ za
nas nasze ¿ycie, nie s³yszymy najwa¿niejszego g³osu - g³osu Boga. A On
wo³a: Ja jestem Pan, Bóg wasz, uwiêæcie
siê, b¹dcie wiêtymi, poniewa¿ Ja
jestem wiêty (Kp³ 11, 44). Bóg chce,
bymy byli podobni do Niego. Przecie¿ uwiêcenie cz³owieka jest naszym
CELEM. Zbli¿yæ siê do Boga oznacza wyjæ poza ograniczenia naszej istoty,
staæ siê bardziej cz³owiekiem.
Chrystus pojawiaj¹c siê na ziemi,
sta³ siê ¿ywym obrazem Boga Niewidzialnego. Ten, który zapatrzony jest
w Jezusa, pod¹¿a Jego drog¹, czyni
to, co On czyni³, wype³nia Jego wolê.
Bo Jezus Chrystus jest DROG¥,
PRAWD¥ i ¯YCIEM (J 14, 6). To
powinno byæ istot¹ ¿ycia duchowego
ka¿dego z nas. Uwiêcajmy siê wiêc,
b¹dmy podobni do Niego. Wystarczy
powiedzieæ Bogu tak, aby otrzymaæ
Bo¿¹ moc i ³askê. Pod koniec ziemskiego pos³annictwa Chrystus obieca³
swego Ducha - Pocieszyciela, dziêki
któremu mo¿liwe jest ¿ycie duchowe.
Wiara i modlitwa wznosz¹ nas ponad
ograniczenia ludzkiej kondycji. Mo¿emy mieæ wówczas wiadomoæ OBECNOCI Boga w naszym ¿yciu. To nasze
wiête prawo, by szukaæ w sobie królestwa, które bêdzie naszym dziedzictwem w niebie. Wiara w Boga to
indywidualny wybór ka¿dego z nas.
Wybierajmy wiêc m¹drze, aby u schy³ku
swego ¿ycia nie przysz³o nam ¿a³owaæ
lat naszych wysi³ków i zmagañ.
c.d.n.

Ogród przy Ossolineum

A NNA K RAMARCZYK

T ERES
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Dzi, na dziedziñcu miêdzy Ossolineum a kocio³em w. Macieja, jest plac budowy, w czerwcu
bêdzie barokowy ogród. Wyrosn¹ kolumnowe graby, stanie
fontanna, stary pomnik i kamienne ³awy.

Konserwator miejski zatwierdzi³ ju¿
projekt. Jego autork¹ jest architekt Anna
Morasiewicz. Jej zamierzeniem jest, a¿eby
to by³a enklawa ciszy i spokoju
w centrum miasta. Przystanek dla turystów id¹cych z Rynku na Ostrów
Tumski, miejsce odpoczynku i spotkañ dla okolicznych mieszkañców.
I punkt widokowy dla wielbicieli baroku. Widaæ st¹d barokowy koció³
Uniwersytecki, który ma now¹ elewacjê w kolorze ugru, i bia³o-czerwone budynki Ossolineum.
Pierwszy ogród w tym miejscu
za³o¿y³ w 1697 roku mistrz Krzy¿owców z Czerwon¹
Gwiazd¹, Micha³ Fibiger. Ogl¹da³ go z okna
swojej ukochanej biblioteki, któr¹ urz¹dzi³ na
najwy¿szym piêtrze
skrzyd³a po³udniowego
i hojnie wyposa¿y³. Budynki Ossolineum by³y wtedy klasztorem, a ogród s³u¿y³ zakonnikom. Przesta³ istnieæ prawie sto lat temu. Gdy
klasztor zajê³o Gimnazjum wiêtego
Macieja, w jego miejscu urz¹dzono
boisko sportowe.
Ks. Miros³aw Maliñski, duszpasterz
akademicki i rektor kocio³a w. Macieja, zapowiada, ¿e znów to miejsce bêdzie
s³u¿y³o m³odzie¿y. Wspólnie z Ossolineum Duszpasterstwo Akademickie
bêdzie organizowaæ tu spotkania, dyskusje, odczyty, koncerty. Zamontowano ju¿ na budynku Maciejówki nag³onienie. Ale ogród bêdzie otwarty
dla wszystkich. Bêdzie tu ustawionych
du¿o ³awek o barokowym kszta³cie kamiennych, z drewnianymi siedziskami

i z kutego ¿elaza. Ukryte w cieniu drzew
i rozstawione wokó³ fontanny. Z widokiem na wymylnie strzy¿one bukszpanowe i cisowe ¿ywop³oty, otaczaj¹ce
bia³e (wysypane marmurowym grysem) i ceglane kwatery.
Ogród bêdzie wprawdzie na noc
zamykany, ale wtedy bêdzie widoczny przez a¿urow¹ metalow¹ bramê od
ulicy Szewskiej (teraz jest drewniana).
Podwietlona zostanie fasada Ossolineum i obroniête bluszczem ³uki
w murze od strony Szewskiej. Oprócz
tego bêd¹ tu ustawione cztery du¿e
latarnie. Wszystko to po to, aby by³o
to nowe magiczne miejsce Wroc³awia.
W ogrodzie stan¹ dwa pomniki.
Jeden wróci na swoje dawne miejsce. Odnaleziono go cztery lata temu,
pod stosem gruzów zalegaj¹cych dziedziniec. To blok piaskowca zwieñczony figur¹ Chrystusa Zmartwychwsta³ego, powiêcony
nauczycielom i uczniom
s³awnego katolickiego
Gimnazjum wiêtego
Macieja, którzy polegli w czasie I wojny
wiatowej. Autorem
monumentu jest Theodor von Gosen, autor popularnego
Amora na Pegazie.
Drugi pomnik dopiero jest projektowany przez Ewê Rossano. Ma byæ
powiêcony Angelusowi Silesiusowi,
s³awnemu l¹skiemu poecie i mistykowi doby baroku, którego pochowano w kociele w. Macieja. Ma byæ
podobny do statuetki nagrody literackiej
Angelusa, której pani Rossano jest autork¹. Ogród ma byæ gotowy przed
4 czerwca. W tym dniu przypada 190.
rocznica wystawienia aktu fundacyjnego Biblioteki.
Jednak ogród w pe³ni bêdziemy mogli
podziwiaæ dopiero za 2, 3 lata, kiedy to
natura go w pe³ni ukszta³tuje.
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Ulice naszej parafii

Kaznodziejska,

czyli uliczk
a od zawsze pomiêdzy
uliczka
Pisz¹c niniejszy cykl, wzi¹³em ze
strony internetowej parafii spis ulic
przynale¿nych do Kocio³a Uniwersyteckiego. Akurat nie mia³em przy
sobie mapy, a chcia³em obejrzeæ Kaznodziejsk¹ z bliska. Nie wiedzia³em
tylko, gdzie ona jest. Zagadniêty przeze
mnie na ulicy O³awskiej ³¹czony patrol, stra¿ miejska plus policja, nijak
nie potrafi³ wskazaæ mi Kaznodziejskiej. No gdzie tu, kurczê jest, no!.
W koñcu wyranie poirytowani stró¿e
porz¹dku znaleli salomonowe wyjcie:
skierowali mnie do informacji turystycznej mieszcz¹cej siê w Rynku. Tam
wywo³a³em swoim pytaniem istny pop³och wród
wielojêzycznych
pracowników biura informacji. Zarzekali siê, ¿e jest
to na pewno gdzie
na Starym Miecie!. Studiowanie
mapy o najwiêkszej skali przynios³o
w koñcu rozwi¹zanie zagadki. Z tym
¿e na Kaznodziejsk¹ trafiæ nie³atwo,
jej istnienie obwieszcza tylko jedna
tablica z nazw¹, zawieszona przy skrêcie
z ulicy £aciarskiej. Wejcie na Kaznodziejsk¹ od strony Biskupiej pozostaje z bli¿ej niewiadomych przyczyn
nieoznakowane.
W swojej historii ta niewielka
uliczka by³a na tyle w¹skim przejazdem pomiêdzy Rynkiem a obecn¹ ulic¹
Krawieck¹, ¿e obowi¹zywa³ na niej
ruch jednokierunkowy. Swój pocz¹tek zaczyna³a przy Albüsserstrasse
(£aciarska) i koñczy³a przy ulicy
Biskupiej, czyli dok³adnie tak, jak ma
to miejsce i dzisiaj. Pierwsza wzmianka
o tej ma³o wa¿nej ulicy pojawia siê
8

w roku 1358, gdy zanotowano pod t¹
dat¹: podwórko przy zau³ku kocio³a
wiêtej Marii Magdaleny. Poniewa¿
Kaznodziejska, le¿¹ca w Kwartale
Kunierzy po³o¿onym najwy¿ej w redniowiecznym Wroc³awiu, by³a z kolei najwy¿ej usytuowanym zau³kiem
w tej czêci miasta, z tego te¿ wzglêdu do XVII wieku by³a oznaczana
jako Najwy¿szy Zau³ek (Die höhstgelengene Gasse). Od XVIII wieku
uliczka nosi nazwê Kaznodziejskiej
(Predigergasse) od znajduj¹cego siê na
rogu z £aciarsk¹ probostwa pobliskiej
parafii wiêtej Marii Magdaleny.

Kamienice, stoj¹ce wzd³u¿ jej obu pierzei,
by³y usytuowane na parcelach przynale¿¹cych b¹d do £aciarskiej, b¹d
to do O³awskiej lub Biskupiej.
Nie wiem, czy zwrócili ju¿ Pañstwo uwagê, ale w niniejszym cyklu
u¿ywane s¹ dwa okrelenia wroc³awskich ulic: Gasse, czyli uliczka/zau³ek
i Strasse, czyli ulica. Ró¿nice pomiêdzy nimi s¹ bardzo istotne. Tê rozbie¿noæ tak opisywa³ i scharakteryzowa³ w 1856 roku autor opisu miasta
Konte: Uliczka bywa w¹ska, krêta,
ch³odna, brudna. Towarzysz¹ jej wysokie, w¹skie stare kamieniczki, które
za nic maj¹ sobie kilka rozbitych szyb,
oraz z³y, wyboisty, wilgotny bruk, na
którym tu i ówdzie napatoczyæ siê

mo¿na na stary filcowy kapelusz, zniszczon¹ patelniê, rozdeptan¹ blaszan¹ miskê,
nierzadko za te¿ skorupki jaj i kapuciane obierzyny. Mieszka tu wielu
starych ludzi, którzy nosz¹ okulary,
gwodziarze, lusarze i pilnikarze, co boj¹
siê wody, kramikarze, którzy handluj¹
szpilkami, serem, zapa³kami, wêglem,
kasz¹, aksamitkami do koszul, owocami i kiszon¹ kapust¹, najemne pos³ugaczki w bia³ych chustach, wonice,
którzy s¹ nieokrzesani i nosz¹ strasznie d³ugie p³aszcze, kulawi gazeciarze
z wielkimi skórzanymi torbami, wszelkiej
maci wdowy i sieroty, pocz¹wszy od
zatwierdzonych przez gminê po³o¿nych,
a skoñczywszy na nielubnym bêkarcie. W uliczce panuje ha³as, niesnaski,
plotki, grzech i hañba, jednak na drugim
i trzecim piêtrze, za cichymi oknami
zacienionymi bluszczem jest te¿ sporo
samotnoci, mi³oci i poezji.
Ulica ma natomiast s³oneczne wiat³o
od góry, na dole czysty, suchy bruk,
po obu za stronach proste wysokie
rzêdy kamienic z po³yskuj¹cymi oknami
i barwnymi szyldami. Na parterze wre
ha³aliwa, intratna praca; na pierwszym piêtrze jest luksusowe domostwo,
na drugim zamieszkuje urzêdnik, lekarz, drobny rentier, wy¿ej za drobnomieszczanin i rzemielnik, wdowa po
trzeciorzêdnym urzêdniku i szwaczka. Uliczka ma charakterystyczny
koloryt i znacznie wiêcej wspólnych
cech ni¿ ulica. Ubóstwo, niedostatki
daj¹ siê skojarzyæ, s¹ sobie to¿same;
zamo¿noæ, bogactwo to rzecz indywidualna, która siê odseparowuje (...).
Na ulicy ka¿dy dom ma swoj¹ w³asn¹ fizjonomiê, ka¿de za piêtro swoj¹
w³asn¹ historiê.
Podczas dzia³añ wojennych zniszczeniu uleg³y s¹siaduj¹ce z Kaznodziejsk¹
ulice i tym samym jej zabudowa przesta³a istnieæ. Obecnie po jednej stronie
ulicy Kaznodziejskiej znajduje siê funkcjonuj¹ce tutaj od 1968 roku przedszkole, drug¹ za zajmuj¹ budynki
przynale¿ne do ulicy Biskupiej.
S £A
W OMIR O P ASEK
£AW
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Chwila zadumy
nad S³owem Bo¿ym
Który cz³owiek nie chcia³by byæ
szczêliwym? Niestety, jest du¿o takich, którzy nie s¹ szczêliwi. Dlaczego? Nie maj¹ powodu! Dlaczego?
Bo chc¹ byæ szczêliwi dziêki rzeczom,
które nie s¹ w stanie trwale zadowoliæ i zaspokoiæ. Wielu szuka swojego
szczêcia w dobrze p³atnej pracy. Chce
siê wspinaæ po szczeblach drabiny
i zostaæ kim. Ale czy to w rzeczywistoci jest ród³em szczêcia? Czy
w ka¿dej chwili nie jest mo¿liwa
choroba, utrata pracy, wypadek, mieræ...
A co potem?
Jak wielu jest takich, którzy szukali szczêcia w rodzinie lub ma³¿eñstwie. Ilu takich ludzi jest szczêliwych?
Niestety, w dzisiejszych czasach, gdzie
Bo¿e prawa s¹ coraz bardziej odrzucane, ma³¿eñstwa siê rozpadaj¹, dzieci nie

graf. Krystian G³onicki

Owocem za Ducha jest: mi³oæ,
radoæ, pokój... (Gal 5, 22)

potrafi¹ odnaleæ wiêzi z rodzicami,
a k³ótnie s¹ na porz¹dku dziennym. To,
co zdawa³o siê przynieæ szczêcie, wrêcz
przeciwnie, przynios³o utrapienie.

Napisali o nas
2 lutego br. w S³owie Polskim. Gazecie Wroc³awskiej
ukaza³ siê artyku³ powiêcony naszej parafii. W tekcie pt. Starszy od Uniwersytetu autor zauwa¿a, ¿e nasz
koció³ to jedna z najpiêkniejszych wi¹tyñ Wroc³awia, a jego wspania³e barokowe oblicze odbija siê
w szybach pobliskiego wydzia³u prawa Uniwersytetu
Wroc³awskiego.
O historii i dniu dzisiejszym wi¹tyni autorowi
artyku³u opowiedzia³ nasz
proboszcz ks. prof. Piotr Nitecki. Z tekstu dowiaduje-
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Ty, który teraz nie masz ostoi, gdzie
móg³by znaleæ ochronê i zrozumienie, czy jeste szczêliwy? A ty, który, zdawa³oby siê, wszystko posiadasz,
wszystko, co mog³oby ci przynieæ szczêcie, czy twoja dusza siê
cieszy? A mo¿e boleje? Czy
masz wewnêtrzny pokój,
który uczyni³by ciê zdolnym nawet w ciê¿kich
chwilach nie za³amywaæ siê,
a wrêcz przeciwnie, cieszyæ
siê i dla innych byæ pocieszeniem? Je¿eli nie, to
przyjd w modlitwie do
Pana Jezusa. On sam zaprasza: Pójdcie do mnie
wszyscy, którzy jestecie spracowani i obci¹¿eni, a ja wam
dam ukojenie (Mt 11, 28).
Tylko ci, którzy uwierzyli
ca³ej Ewangelii, uznaj¹c siebie
samych za osoby godne
potêpienia i przyjmuj¹c Jezusa, Syna Bo¿ego, jako
swego Zbawiciela i Pana, bêd¹ w stanie prawdziwie siê cieszyæ, nawet jeli
warunki ¿yciowe nie oferowa³yby ¿adnego powodu do radoci.
my siê m.in. ¿e w czasie II wojny
wiatowej nasz koció³ zosta³ czêciowo zniszczony. Uda³o siê jednak zachowaæ oryginalne, zabytkowe wyposa¿enie, poczynaj¹c od ³awek, a koñcz¹c na o³tarzach.
W dalszej czêci artyku³u czytamy, ¿e nasza parafia jest typow¹
dla starówki du¿ego miasta. Nasi
wierni to g³ównie osoby starsze. Niewiele u nas dzieci. Jednak ludzie dzia³aj¹ tu naprawdê prê¿nie. Grupa Caritas czy schola Maciejki mog³yby
byæ przyk³adem dla innych (...).
W czasie niedzielnych Mszy jest zawsze du¿o wiernych. Przychodz¹ równie¿ studenci, zarówno ci dzienni, jak
i zaoczni (...). Wiêkszoæ wa¿nych
ogólnouczelnianych uroczystoci odbywa siê w³anie u nas - mówi ks.
prob. P. Nitecki.
9

Sprawozdanie finanso
we
finansowe
parafii za rok 2006
I. PRZYCHODY:
a stan kasy parafialnej na 31 grudnia 2005 - 75 848 z³
a ofiary sk³adane przez wiernych, datki
za zwiedzanie kocio³a i wynajmowanie go na koncerty oraz dla
telefonii komórkowej - 245 225 z³
a po¿yczka z Funduszu Ochrony rodowiska na remont okien - 178
500 z³
a dotacje z Urzêdu Miasta na renowacjê wi¹tyni - 80 000 z³
Parafia dysponowa³a w 2006 roku
³¹czn¹ kwot¹ - 579 573 z³
() ()
II. ROZCHODY:
1. WYDATKI BIE¯¥CE:
a op³aty rachunków (gaz, wiat³o, woda,
podatki i ubezpieczenia, w tym
koszty zamieszkania na plebanii parafialnej duszpasterzy akademickich
kocio³a w. Macieja) - 50 201 z³

CHRZEST WIÊTY
PRZYJÊLI
26.12.2006 Antoni Wojciech STYCZYÑSKI
26.12.2006 Hubert Rafa³ MARSZA£EK
26.12.2006 Kinga Aleksandra B£ASZCZYK
26.12.2006 Zuzanna MO£OCZNIK
26.12.2006 Hubert Micha³ CUPAK
26.12.2006 Wiktor Henryk PAWLAK
26.12.2006 Bartosz MACHNICKI
28.01.2007 Oliwia Otylia ORATOR
28.01.2007 Dominik Damian SZYMAÑSKI
28.01.2007 Wiktor Szymon WONIAK
28.01.2007 Karol Piotr MOSIELSKI
4.02.2007 Agnieszka Iwona
WIESZACZEWSKA
24.02.2007Pawe³ Marek OGÓREK

SAKRAMENT MA£¯EÑSTW
A
MA£¯EÑSTWA
ZA
W ARLI
ZAW
28.10.2006 Jerzy HAFNER
i Henryka HAFNER
28.10.2006 Stanis³aw HANZLIK
i Lidia HANZLIK
4.11.2006 Mariusz BROMKE
i Marta DRABIK
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a wp³aty na cele ogólnodiecezjalne
i utrzymanie Seminarium Duchownego - 41 580 z³
a koszty personalne - 59 100 z³
a materia³y duszpasterskie, rodki
czystoci itp. - 18 900 z³
a drobne remonty bie¿¹ce - 4 635 z³
()
()
2. INWESTYCJE:
a wymiana czêci okien w kociele
- 204 418 z³
a renowacja drzwi wejciowych na
Uniwersytet - 50 610 z³
a umeblowanie kancelarii parafialnej
- 4 735 z³
a kontynuowanie renowacji fresków
- 70 000 z³
a odnowa foteli w prezbiterium 1 500 z³
()
()
W 2006 roku parafia wyda³a 505 679 z³
2.12.2006 Damian SUCHECKI
i Anna KULAWIK
28.12.2006 Pawe³ MO£ YÑ
i Alicja KOLANKO
30.12.2006 £ukasz STÊPIN
i Ma³gorzata RUDNICKA
10.02.2007 Grzegorz W¥SOWICZ
i Julita Eliza PRZYBY£O
10.02.2007 Szymon Piotr CABAN
i Dorota Maria STRZY¯
17.02.2007 Grzegorz £ukasz MACHOCKI
i Katarzyna Anna ZYCH

ODESZLI DO PANA
24.11.2006 Alina Ewa KACZOROWSKA, lat 45
10.12.2006 Anastazja MARCINKIEWICZ, lat 78
11.12.2006 Ryszard KUPCZYK, lat 72
11.12.2006 Jerzy Wojciech M£YNIK, lat 57
11.12.2006 Ireneusz MYLIWIEC, lat 52
13.12.2006 Marta TROJANOWSKA, lat 83
13.12.2006 Stanis³awa MARUSZCZAK, lat 76
15.12.2006 Stanis³aw K£OSIÑSKI, lat 92
17.12.2006 Edward KUSAK, lat 66
1.01.2007 Ewa IDCZAK, lat 85
1.01.2007 Jadwiga RÊBISZEWSKA, lat 61

Stan kasy na 31 grudnia 2006 73 894 z³
()
()
Zebrane rodki pozwol¹ w najbli¿szym czasie przyst¹piæ do kolejnych
prac remontowych w kociele. Przed
nami przede wszystkim koniecznoæ
wymiany pozosta³ych okien, renowacja
drzwi do kocio³a od strony pl. Uniwersyteckiego oraz ³awek. W dalszej
perspektywie remontu oczekuj¹ tak¿e nasze historyczne organy. Przed nami
równie¿ koniecznoæ sp³aty po¿yczki
wraz z odsetkami zaci¹gniêtej na
wymianê okien. Powy¿sze sprawozdanie nie obejmuje osobistych dochodów i kosztów utrzymania ksiê¿y,
kwesty i wydatków Caritas oraz
zbiórek do puszek przekazywanych do
Kurii. Wszystkim parafianom oraz
gociom i sympatykom Kocio³a Uniwersyteckiego, którzy swoimi ofiarami wspieraj¹ dzia³alnoæ naszej wspólnoty parafialnej sk³adamy za ich ofiarnoæ serdeczne Bóg zap³aæ.
KS .

P IOTR N ITECKI
proboszcz

2.01.2007 Barbara RUSOWICZ, lat 75
2.01.2007 Bronis³awa DYBA, lat 79
2.01.2007 Alojza OCHENDUSZKO, lat 81
6.01.2007 Tadeusz JASIÑSKI, lat 88
9.01.2007 Maria DOBRZYNIECKA, lat 82
9.01.2007 Jan ZWIERZYNIECKI, lat 72
10.01.2007 Marianna KOWALSKA, lat 83
17.01.2007 Marek MUSCHALLIK, lat 45
18.01.2007 Bogdan SERAFINOWSKI, lat 49
21.01.2007 Tadeusz PARTYÑSKI, lat 70
24.01.2007 Zofia SOKOLSKA, lat 91
25.01.2007 Józef STAROCIAK, lat 52
27.01.2007 Stanis³awa GULEWICZ, lat 79
2.02.2007 Stanis³aw ZWOLIÑSKI, lat 63
4.02.2007 Jadwiga KRÓL, lat 74
17.02.2007 Bronis³aw BRONOWICKI, lat 68
24.02.2007Józef NOWAK, lat 85
26.02.2007Adam Aleksander CHAJEC, lat 87
27.02.2007Waleria DYSZKOWSKA, lat 80
1.03.2007 Janina LASKOWSKA, lat 87
2.03.2007 Jadwiga WODECKA, lat 69
7.03.2007 Ma³gorzata KOPEÆ, lat 70
8.03.2007 Marianna DZIADUSZ, lat 89
11.03.2007 Marta SZYMAÑSKA, lat 51
12.03.2007 Danuta KASPRZAK, lat 67
15.03.2007 Marek KUKIER, lat 49
15.03.2007 Maria STANKIEWICZ, lat 58
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Nasi milusiñscy

Dzieci, nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem ,ale czynem i prawd¹!
(1 J 3, 18).
Chrystus w szczególny sposób
umi³owa³ wiêtego Jana. To on dowiadczy³ szczególnej bliskoci i mi³oci Zbawiciela. Podczas Ostatniej Wieczerzy znajdowa³ siê po Jego prawej
stronie. Miejsce to zwyczajowo zajmowa³a osoba najbardziej szanowana
i ukochana przez gospodarza domu.
St¹d w. Jana zwyk³o nazywaæ siê
Aposto³em Mi³oci. W swoim przepowiadaniu szczególny nacisk k³ad³ na
g³oszenie, pielêgnowanie i praktykowanie mi³oci do Boga i bliniego. Przy
koñcu swego ¿ycia zwyk³ ograniczaæ
nauczanie do jednego zdania: Dzieci,
mi³ujcie siê wzajemnie. A kiedy pytano go, dlaczego powtarza ci¹gle to
samo pouczenie, odpowiada³: To jest
najwa¿niejsze przykazanie; kto je wype³nia - czyni zadoæ wymaganiom
stawianym przez Chrystusa Pana.
Zachêcaj¹c do mi³oci, Aposto³ stale
przypomina³, ¿e nie mo¿e ona ograniczaæ siê do s³ownych deklaracji, ale
winna byæ potwierdzona czynem. Tylko
wtedy mi³oæ jest prawdziwa. Kto porówna³ piêkne s³owa o mi³oci do kwiatów, których piêkno mo¿na podziwiaæ
na krzewach i drzewach, mo¿na siê

nimi cieszyæ, ale nie nasyciæ. Kwiaty
s¹ bowiem tylko zapowiedzi¹ przysz³ych owoców.
Piêkne jak kwiaty bywaj¹ s³owa
o mi³oci. Maj¹ swój niezwyk³y urok

Kochaæ czynem i prawd¹

i czar, potrafi¹ stworzyæ wspania³y nastrój,
wzbudziæ nadziejê, sk³oniæ do radosnego oczekiwania na ich spe³nienie. Kiedy
jednak nie zmienimy ich w czyn, wtedy
pozostaj¹ piêknymi - lecz pustymi s³owami, które rozp³ywaj¹ siê i ulatuj¹. Jeli s³owo nie przynosi owocu, sprawia
jedynie rozczarowanie i zawód. Cz³owiekowi, któremu mi³oæ zosta³a za-

Kochani Przyjaciele!
W dzieñ Zmar twychwstania szczere ¿yczenia:
szczêcia, zdrowia, wiele powodzenia.
Niechaj droga ¿ycia ró¿ami siê ciele,
a Bóg b³ogos³awi zawsze w ka¿dym dziele!
Redakcja

Rebus
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powiedziana, który s³ysza³ jej piêkne
s³owa, ale nie doczeka³ siê jej spe³nienia, jest smutno i le. Jest gorzej ni¿
wtedy, gdy s³ów mi³oci nie s³ysza³. Lepiej
nie mówiæ o mi³oci, jeli nie chcemy

mi³owaæ czynem
i prawd¹.
Chrzecijañstwo jest religi¹
mi³oci i wszystkie Bo¿e przykazania streszczaj¹
siê w przykazaniu mi³oci Boga
i cz³owieka. Dlatego nasze przepowiadanie pe³ne jest s³ów
o mi³oci. Nie
wolno nam na tych s³owach poprzestaæ. Kwiat naszej mi³oci powinien
przekszta³ciæ siê w dorodny owoc. Przeto
...nie mi³ujmy s³owem i jêzykiem, ale
czynem i prawd¹! Niech to orêdzie
w. Jana Aposto³a zostanie przez nas
przyjête i prze³o¿y siê na relacje do
ludzi, z którymi ¿yjemy na co dzieñ.
KS .

K RZYSZT
OF Z IMOÑCZYK SCJ
RZYSZTOF

KRÓL MI£OCI
Oto jedzie wielki Król,
lud p³aszcze swe ciele.
Hosanna Synowi Dawida!
- krzycz¹ przyjaciele.
T³umy witaj¹ Jezusa,
wznosz¹c tryumfy radoci...
Jego wieczne królestwo to Królestwo Mi³oci.
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Promocja no
wych mininowych
strantó
w
strantów

W dniu 25 lutego br
br.. na Mszy w.
dzieciêcej, której przewodniczy³ ks. prob.
Piotr Nitecki, prze¿ylimy piêkn¹ urofot. Stanis³aw Zamiar

to lepiej robiæ bêd¹c ministrantem, poznaj¹c znaczenie Mszy wiêtej i ró¿nych nabo¿eñstw - dodaje.
Pragnieniem Micha³a Dudy tak¿e
jest s³u¿ba Panu Bogu, a Szymon Woziñski podkrela, ¿e w ten sposób bêdzie
móg³ byæ blisko Boga.
Dla Sebastiana Zieliñskiego za pos³uga ministrancka to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Po¿egnanie
ks. Sebastiana
Ligoro
wskiego
Ligorowskiego

czystoæ przyjêcia w poczet ministrantów
naszej S³u¿by Liturgicznej O³tarza czterech
dotychczasowych kandydatów, przygotowuj¹cych siê, pod kierunkiem
ks. Sebastiana Ligorowskiego, przesz³o
rok do pe³nienia tej zaszczytnej pos³ugi. S¹ to nastêpuj¹cy ch³opcy: Pawe³
Cielak, Micha³ Duda, Szymon Woziñski i Sebastian Zieliñski.
Na znak w³¹czenia do grona ministrantów naszej wspólnoty parafialnej
otrzymali z r¹k Ksiêdza Proboszcza
pelerynki i z³o¿yli przyrzeczenia ministranckie.
Czym kierowali siê podejmuj¹c
decyzjê o wst¹pieniu w poczet ministrantów?
Pawe³ Cielak powiedzia³, ¿e chcia³by
po prostu s³u¿yæ Panu Bogu. A mogê

W dniu 25 lutego br
br..
na Mszy wiêtej o godz.
11.00 po¿egnalimy naszego wikarego
ks. Sebastiana Ligorowskiego, który
opuszcza³ progi
naszej parafii po
prawie trzech latach pos³ugi
duszpasterskiej.
Modl¹c siê za
ksiêdza Sebastiana, prosilimy
dobrego Boga,
aby pob³ogos³awi³ mu na dalsz¹ drogê kap³añsk¹ i obdarzy³ licznymi ³askami oraz darami Ducha wiêtego.
Ks. Sebastian zosta³ przeniesiony do
parafii w. Józefa Oblubieñca NMP
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Hojny dar
Wspólnota ¯ywego Ró¿añca przy
naszej parafii z³o¿y³a w ostatnim czasie
zebran¹ wród swoich cz³onków sumê
6000 z³ na potrzeby renowacji naszej
wi¹tyni. Za ten hojny dar ca³a wspólnota parafialna sk³ada darczyñcom serdeczne podziêkowanie, otaczaj¹c ich
pamiêci¹ modlitewn¹.

Rek
olekcje wielk
opostne
Rekolekcje
wielkopostne
Od 18 do 21 marca br
br.. prze¿ywali-

my parafialne rekolekcje wielkopostne. W duchow¹ podró¿ przez pustyniê poprowadzi³ nas tym razem o. Sebastian Pieczeniak ze zgromadzenia ojców sercanów. Dziêki jego naukom,
wypowiadanym z przyjacielskim zatroskaniem, moglimy choæ na parê
fot. Stanis³aw Zamiar

Z ¿ycia naszej parafii

w Lutyni, natomiast stamt¹d przyby³
do nas ks. Marek Dziedzic (o nowym
wikarym mo¿na przeczytaæ na str. 4).

chwil zatrzymaæ siê w pêdzie dnia codziennego i zajrzeæ do wnêtrza swojego serca. Wszystko po to, aby uwiadomiwszy sobie swoje zaniedbania
i negatywne postawy - wypracowaæ
sobie nowy sposób traktowania Boga
i drugiego cz³owieka. Bo je¿eli naprawdê kochamy, pragniemy dzieliæ siê
mi³oci¹ z innymi. Nie wystarczy nam
ju¿ tylko uprzejmoæ i kurtuazja, mi³oci
nie ograniczamy do ¿yczliwego usposobienia. Ona determinuje ca³e nasze
¿ycie - konkludowa³ rekolekcjonista.
A LICJA C HMURA , B O¯ENA R OJEK
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