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

P R Z Y  K O � C I E L E

UNIWERSYTECKIM

Numer 2(20), Rok V Czerwiec 2007

Mamy swojego ksiêdza! To wielka
rado�æ i powód do chluby dla ca³ej
wspólnoty parafialnej, je�li po�ród niej
mo¿e zrodziæ siê powo³anie do ka-
p³añstwa. Do odwa¿nego pój�cia z orê-
dziem Chrystusa w ten coraz bar-
dziej zlaicyzowany �wiat, aby poka-
zywaæ mu, co znaczy ¿yæ dla Boga.
A to w³a�nie sta³o siê, czego uwieñ-
czeniem by³o przyjêcie przez naszego
parafianina, 19 maja br., z r¹k ks. abp.
Mariana Go³êbiewskiego w Katedrze
wroc³awskiej �wiêceñ kap³añskich.
Nowo wy�wiêconym kap³anem jest

Marcin Kowalewski, który w wie-
ku 11 lat wraz z rodzicami i ro-
dzeñstwem zamieszka³ na terenie naszej
parafii, a przed o�miu laty
wst¹pi³ do Zgromadzenia
Misjonarzy Klaretynów,
a¿eby poprzez pos³ugê mi-
sjonarsk¹ móc s³u¿yæ Bogu
i Ko�cio³owi.
Uroczyst¹ Mszê �w.

prymicyjn¹ 20 maja po-
przedzi³o procesyjne odpro-
wadzenie Marcina z ple-
banii do ko�cio³a, wraz
z towarzysz¹cymi mu ro-
dzicami, w specjalnie na tê
okazjê uplecionym przez
nasze parafianki kilkume-
trowym wieñcu, który nio-
s³y dziewczynki w strojach
pierwszokomunijnych. Eu-
charystia zgromadzi³a,
oprócz bliskich Prymicjan-
ta, tak¿e jego przyjació³

i wspó³braci w kap³añstwie oraz du¿¹
rzeszê naszych parafian, którzy pragnêli
tego dnia prosiæ dobrego Boga o po-
trzebne dla Marcina na progu jego
kap³añskiej i zakonnej pos³ugi ³aski.
Trudno dzi� powiedzieæ, po jakich

drogach bêdzie ciê Bóg prowadzi³.
Odpowied� przyjdzie jako ³aska -
powiedzia³ podczas okoliczno�ciowego
kazania klaretyn ks. Krzysztof Siko-
ra, u�wiadamiaj¹c tym samym zgro-
madzonym istotê ka¿dego, nie tylko
kap³añskiego powo³ania.
Wielu wzruszeñ dostarczy³ moment

b³ogos³awieñstwa udzielonego Marci-
nowi przez jego rodziców oraz po-
dziêkowañ na zakoñczenie uroczystej

Nasz parafianin kNasz parafianin kNasz parafianin kNasz parafianin kNasz parafianin kap³anemap³anemap³anemap³anemap³anem
Mszy �w., jakie Prymicjant skierowa³
do tych, którzy kszta³towali jego
duchowo�æ i mieli wp³yw na zrodze-
nie siê powo³ania do kap³añstwa. Swym
wdziêcznym sercem ogarn¹³ tak¿e tych,
którzy przyczynili siê do u�wietnie-
nia tej piêknej uroczysto�ci.
Na mocy przywileju udzielonego

przez Ojca �wiêtego ks. Marcin udzieli³
zgromadzonym, poczynaj¹c od rodzi-
ców i rodzeñstwa, poprzez osoby
duchowne i s³u¿bê liturgiczn¹, a koñ-
cz¹c na pozosta³ych wiernych, spe-
cjalnego prymicyjnego b³ogos³awieñ-
stwa, z którym wi¹¿e siê ³aska od-
pustu zupe³nego.
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fot. Krystian G³o�nicki
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Z prymicjantem, o. Marcinem
Kowalewskim CMF, rozmawia
Krystian G³o�nicki
WWWWWiiiiielelelelele osób mówi o Te osób mówi o Te osób mówi o Te osób mówi o Te osób mówi o Tooooobibibibibieeeee, ¿e, ¿e, ¿e, ¿e, ¿e

jjjjjestestestesteste� wie� wie� wie� wie� wielkim oelkim oelkim oelkim oelkim optymist¹. Czy takptymist¹. Czy takptymist¹. Czy takptymist¹. Czy takptymist¹. Czy tak
jjjjjest w istest w istest w istest w istest w istociociociociocie?e?e?e?e?
Staram siê byæ sob¹, a poniewa¿

ufam Bogu, ¿ycie uk³ada mi siê -
wierzê, ¿e wed³ug Jego planu. Jestem
cz³owiekiem szczê�liwym, a to wi¹¿e
siê chyba z optymizmem. Spe³niam siê
w tym, co robiê.
Czy kCzy kCzy kCzy kCzy koñcz¹c szkoñcz¹c szkoñcz¹c szkoñcz¹c szkoñcz¹c szko³ê mo³ê mo³ê mo³ê mo³ê muzyuzyuzyuzyuzyczn¹czn¹czn¹czn¹czn¹

I i II stI i II stI i II stI i II stI i II stooooopppppnia, ninia, ninia, ninia, ninia, nie mia³e� de mia³e� de mia³e� de mia³e� de mia³e� dylylylylylemaemaemaemaematówtówtówtówtów,,,,,
czym siê w ¿yczym siê w ¿yczym siê w ¿yczym siê w ¿yczym siê w ¿yciciciciciu zaj¹æ? W ju zaj¹æ? W ju zaj¹æ? W ju zaj¹æ? W ju zaj¹æ? W jakiakiakiakiaki
sposób us³ysza³e� g³os samsposób us³ysza³e� g³os samsposób us³ysza³e� g³os samsposób us³ysza³e� g³os samsposób us³ysza³e� g³os samego Bogego Bogego Bogego Bogego Boga?a?a?a?a?
Dylematy oczywi�cie by³y. My-

�la³em sobie: po co tyle lat uczy³em
siê gry na instrumentach, skoro teraz
id¹c do zakonu, mia³bym to wszyst-
ko zostawiæ? Okaza³o siê jednak, ¿e
Pan Bóg pomóg³ mi po³¹czyæ moje
zainteresowania z Bo¿¹ s³u¿b¹. By³em
wiêc organist¹ w klerykacie, mog³em
ubogacaæ muzyk¹ ró¿ne ko�cielne
uroczysto�ci graj¹c w ró¿nych zespo-
³ach muzycznych.
PPPPPo �rednio �rednio �rednio �rednio �rednieeeeej szkj szkj szkj szkj szkooooollllle me me me me muzyuzyuzyuzyuzyczncznczncznczneeeeej dj dj dj dj do-o-o-o-o-

sta³e� siê na Akadsta³e� siê na Akadsta³e� siê na Akadsta³e� siê na Akadsta³e� siê na Akademiê Memiê Memiê Memiê Memiê Muzyuzyuzyuzyuzycz-cz-cz-cz-cz-
n¹ dn¹ dn¹ dn¹ dn¹ do klasy po klasy po klasy po klasy po klasy puzouzouzouzouzonnnnnu. Nu. Nu. Nu. Nu. Niiiiie szke szke szke szke szkodaodaodaodaoda
Ci bCi bCi bCi bCi by³o rezygny³o rezygny³o rezygny³o rezygny³o rezygnooooowwwwwaæ z niaæ z niaæ z niaæ z niaæ z nieeeeej?j?j?j?j?
Nie zdawa³em tam nawet egzami-

nów. Powiedziano mi po prostu, ¿e jestem
przyjêty. Ciê¿ko mi by³o informowaæ
innych o mojej decyzji, jednak¿e wie-
dzia³em ju¿, ¿e nie jest to moja droga
¿yciowa. Profesor, u którego pobiera-
³em nauki, by³ szczê�liwy, ¿e jego uczeñ
bêdzie siê kszta³ci³ na Akademii. Za-
wiód³ siê chyba potem. Ja jednak ju¿
na pó³ roku przed matur¹ by³em my�lami
zupe³nie gdzie indziej.
MiMiMiMiMieeeeewwwwwa³e� kryzysy zwi¹zana³e� kryzysy zwi¹zana³e� kryzysy zwi¹zana³e� kryzysy zwi¹zana³e� kryzysy zwi¹zaneeeee

z wyz wyz wyz wyz wyboboboboborem drogi ¿yrem drogi ¿yrem drogi ¿yrem drogi ¿yrem drogi ¿yciciciciciooooowwwwwego po-ego po-ego po-ego po-ego po-
wwwwwo³ania?o³ania?o³ania?o³ania?o³ania?
Przez te 8 lat w seminarium mia-

³em ró¿ne kryzysy. Zastanawia³em siê
nad wieloma sprawami. Nigdy jed-

twie, by³ dla mnie prawdziwym au-
torytetem. Tak¿e ksiêdza Waldemara
Kocendê, który jest teraz ojcem du-
chownym w Henrykowie. To naprawdê
Bo¿y kap³an.
A jA jA jA jA jak dak dak dak dak dooooowiwiwiwiwiedzia³e� siê o �wedzia³e� siê o �wedzia³e� siê o �wedzia³e� siê o �wedzia³e� siê o �w. An-. An-. An-. An-. An-

tttttooooonim Marii Klarecinim Marii Klarecinim Marii Klarecinim Marii Klarecinim Marii Klarecie?e?e?e?e?
Mój starszy kolega z parafii, £u-

kasz Przyby³o, obecnie prze³o¿ony no-
wicjatu w Krzydlinie, powiedzia³ mi
o klaretynach, którzy organizuj¹ re-
kolekcje powo³aniowe. Rodzice wyrazili
zgodê na mój wyjazd. Zjechali siê ch³opcy
z ca³ej Polski, nie mie�cili�my siê w domu
zakonnym na Wieniawskiego. Zorga-
nizowano wiêc autokar i pojechali�my
do Krzydliny. Od tego czasu je�dzi³em
tam dwa razy w roku. Na koniec ka¿dej
�powo³aniówki� rozdawano kartki
z napisem: �Chcia³by� byæ kap³anem
czy bratem zakonnym? Czy mo¿e siê
jeszcze nie zdecydowa³e�?�. Ja zawsze
zakre�la³em, ¿e siê nie zdecydowa³em.
Bardzo mi³o wspomina³em czas tam spê-
dzony, bo pozna³em wielu klaretynów,
jednak¿e powa¿nie nie my�la³em jesz-
cze o wst¹pieniu do zgromadzenia. Kiedy�
wracaj¹c z jednej z �powo³aniówek�,

nak nie mia³em kryzysu powo³ania,
¿ebym nie wiedzia³, czy to jest w³a-
�ciwa droga. Tego by³em pewien.
Który oKtóry oKtóry oKtóry oKtóry okres ¿ykres ¿ykres ¿ykres ¿ykres ¿ycia zakcia zakcia zakcia zakcia zakooooonnnnnnnnnnegoegoegoegoego

oooookre�li³bkre�li³bkre�li³bkre�li³bkre�li³by� jy� jy� jy� jy� jakakakakako najtro najtro najtro najtro najtruuuuudnidnidnidnidnieeeeejszy?jszy?jszy?jszy?jszy?
Na pewno dwa piêkne lata spê-

dzone w Krzydlinie - postulat i no-
wicjat - by³y ciê¿kim okresem w moim
¿yciu. Postulat by³ chyba ciê¿szy, bo
ze swoimi marzeniami i pragnieniami
musia³em wej�æ w zwyczajne szare ¿ycie.
ZZZZZaaaaawsze jwsze jwsze jwsze jwsze jaaaaawi³e� siê cz³owi³e� siê cz³owi³e� siê cz³owi³e� siê cz³owi³e� siê cz³owiwiwiwiwiekiekiekiekiekiememememem

bardzo aktywnbardzo aktywnbardzo aktywnbardzo aktywnbardzo aktywnym, w zakym, w zakym, w zakym, w zakym, w zakooooonininininie za�e za�e za�e za�e za�
mmmmmusia³e� siê wyusia³e� siê wyusia³e� siê wyusia³e� siê wyusia³e� siê wyciszyæ...ciszyæ...ciszyæ...ciszyæ...ciszyæ...
To prawda. Wcze�niej by³em zaan-

ga¿owany w ró¿nych zespo³ach, bywa-
³em wci¹¿ w wielu miejscach, a w po-
stulacie nie by³o mo¿liwo�ci dla zbyt
wzmo¿onej aktywno�ci. Prze³o¿eni mieli
swoje wymagania, u�wiadamiali, ¿e po-
winienem siê bardziej skupiæ na modli-
twie. Ja z natury swej jestem raczej g³o�ny,
¿ywio³owy, a to w formacji zakonnej
nie jest pomocn¹ cech¹, wiêc moje pierwsze
kroki na drodze realizacji powo³ania ka-
p³añskiego by³y do�æ trudne.
JJJJJak �rodak �rodak �rodak �rodak �rodooooowiskwiskwiskwiskwisko parafialno parafialno parafialno parafialno parafialne od-e od-e od-e od-e od-

dzia³ywdzia³ywdzia³ywdzia³ywdzia³ywa³o na Ta³o na Ta³o na Ta³o na Ta³o na Twwwwwoooooj¹ wiarê?j¹ wiarê?j¹ wiarê?j¹ wiarê?j¹ wiarê?
Pamiêtam, ¿e

kiedy zosta³em
ministrantem -
a by³o to za
ksiê¿y jezuitów
- plebania by³a
zawsze otwarta.
Po Mszy �w.
mo¿na by³o
przyj�æ na her-
batê, spotkaæ siê
z innymi, pograæ
w ping-ponga.
Plebania têtni³a
¿yciem, a nas
by³o du¿o. Pa-
miêtam ksiêdza
Pra¿aka - jego
postawê i sku-
pienie na modli-

�Oto ja, po�lij mnie� (Iz 6, 8)�Oto ja, po�lij mnie� (Iz 6, 8)�Oto ja, po�lij mnie� (Iz 6, 8)�Oto ja, po�lij mnie� (Iz 6, 8)�Oto ja, po�lij mnie� (Iz 6, 8)

fot. Micha³ Gu³a
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mieszkaj¹c na Ostrowie Tumskim,
zawsze byli bli¿ej niego. Wtedy czu-
³em jednak, ¿e jest moim pasterzem.
Powiedzia³ wspania³e kazanie, które
bardzo mnie poruszy³o.

Mówi siê, ¿e po ma³¿eñstwiMówi siê, ¿e po ma³¿eñstwiMówi siê, ¿e po ma³¿eñstwiMówi siê, ¿e po ma³¿eñstwiMówi siê, ¿e po ma³¿eñstwieeeee
rodzirodzirodzirodzirodzice nice nice nice nice nie trac¹ syna czy córe trac¹ syna czy córe trac¹ syna czy córe trac¹ syna czy córe trac¹ syna czy córki,ki,ki,ki,ki,
tylktylktylktylktylko zyskuj¹ syno zyskuj¹ syno zyskuj¹ syno zyskuj¹ syno zyskuj¹ synooooow¹ lw¹ lw¹ lw¹ lw¹ lub syna.ub syna.ub syna.ub syna.ub syna.
Co czuj¹ TCo czuj¹ TCo czuj¹ TCo czuj¹ TCo czuj¹ Twwwwwoooooi rodzii rodzii rodzii rodzii rodzice?ce?ce?ce?ce?
To wyj¹tkowa sprawa w ¿yciu za-

konnym. Pan Jezus mówi, ¿e je�li zo-
stawicie wszystko i pójdziecie za Mn¹,
stokroæ wiêcej otrzymacie pól, domów,
matek, sióstr, braci i ¿ycie wieczne.
I to jest prawda. Jestem dopiero 8 lat
na tej drodze, ale do�wiadczy³em bar-
dzo wiele dobra od ludzi. Ile zyska³em
sióstr, braci, matek i ojców, nie potrafiê
zliczyæ. Je�li chodzi o moich rodziców,
to mo¿na powiedzieæ, ¿e zyskuj¹ sy-
nów, dlatego, ¿e u nas do rodziców wspó³-
braci mówi siê �mamo, tato� i traktuje
siê ich bardzo serdecznie. I my�lê, ¿e
rodzice moi te¿ tego do�wiadczyli. Wi¹¿e
to osobliwie wspólnotê. Rodzice nie trac¹
syna, a zyskuj¹ wielk¹ rodzinê.
Z czym wi¹¿e siê cZ czym wi¹¿e siê cZ czym wi¹¿e siê cZ czym wi¹¿e siê cZ czym wi¹¿e siê cytaytaytaytaytat z Ksiêgit z Ksiêgit z Ksiêgit z Ksiêgit z Ksiêgi

IzajIzajIzajIzajIzajasza �Otasza �Otasza �Otasza �Otasza �Oto jo jo jo jo ja, po�lij mnia, po�lij mnia, po�lij mnia, po�lij mnia, po�lij mnie�, którye�, którye�, którye�, którye�, który
wiwiwiwiwidnidnidnidnidnieeeeejjjjje na Te na Te na Te na Te na Twwwwwoooooim oim oim oim oim obbbbbrazku pry-razku pry-razku pry-razku pry-razku pry-
mimimimimicccccyjnyjnyjnyjnyjnym?ym?ym?ym?ym?
Wi¹¿e siê �ci�le z moim powo³a-

niem. Od tych szczególnych rekolekcji
powo³aniowych wci¹¿ mi nieod³¹cznie
towarzyszy³. Kiedy na modlitwie py-

spotka³em m³odych ludzi z bratem za-
konnym, którzy siê wspólnie modlili,
�miali, �piewali. Zachêcali mnie, ¿e-
bym pojecha³ na ich rekolekcje. A by³a
to wspólnota za³o¿ona przez klarety-
nów o nazwie �Szko³a Nowej Ewan-
gelizacji�. Nie chcia³em pocz¹tkowo
jechaæ z tymi, jak ich w duchu okre-
�la³em, �wariatami�, nie wiedz¹c jed-
nak czemu, ostatecznie zgodzi³em siê.
Czy bCzy bCzy bCzy bCzy by³ ty³ ty³ ty³ ty³ to w³a�nio w³a�nio w³a�nio w³a�nio w³a�nie Te Te Te Te Twój pwój pwój pwój pwój punktunktunktunktunkt

zwrozwrozwrozwrozwrotntntntntny?y?y?y?y?
To by³ bardzo wa¿ny moment

w moim ¿yciu, czas nawrócenia na
prawdziw¹, ¿yw¹ wiarê. Nawi¹za³em
wtedy bliski kontakt z Panem Bo-
giem. Zacz¹³em ¿yæ jak prawdziwy
chrze�cijanin. To ju¿ przesta³a byæ
tradycja, a zaczê³a siê ¿ywa wiara.
KiKiKiKiKiedededededy poy poy poy poy pojjjjjaaaaawi³ siê ów g³os po-wi³ siê ów g³os po-wi³ siê ów g³os po-wi³ siê ów g³os po-wi³ siê ów g³os po-

wwwwwo³ania?o³ania?o³ania?o³ania?o³ania?
Us³ysza³em go na rekolekcjach przed

matur¹. Konferencjê g³osi³ wtedy
o. Krzysztof Sikora. Do domu wraca-
³em z przekonaniem, ¿e wst¹piê do kla-
retynów. Co� jakby odcisnê³o siê w moim
sercu. Ciê¿ko by³o mi o tym powie-
dzieæ moim bliskim. Niektórzy mówili
nawet, ¿e zmarnujê tylko swój talent.
A dlaczego wyA dlaczego wyA dlaczego wyA dlaczego wyA dlaczego wybbbbbra³e� w³a�nira³e� w³a�nira³e� w³a�nira³e� w³a�nira³e� w³a�nieeeee

ZgroZgroZgroZgroZgromadzenimadzenimadzenimadzenimadzenie Misje Misje Misje Misje Misjooooonarnarnarnarnarzy Klare-zy Klare-zy Klare-zy Klare-zy Klare-
tynów?tynów?tynów?tynów?tynów?
Zachwyci³ mnie jego charyzmat:

ewangelizacja za pomoc¹ wszelkich
mo¿liwych sposobów, dostêpnych w danej
kulturze, z wykorzystaniem najnow-
szych zdobyczy cywilizacji. Ten cha-
ryzmat jest do�æ szeroki, a jednocze-
�nie zobowi¹zuj¹cy do tego, ¿eby sa-
memu decydowaæ, jak siê chce go re-
alizowaæ, daje wiele mo¿liwo�ci do polotu.
To dostrzeg³em ju¿ na rekolekcjach, które
nie mie�ci³y siê w ¿adnych szablonach.
JJJJJak prak prak prak prak prze¿y³e� dzize¿y³e� dzize¿y³e� dzize¿y³e� dzize¿y³e� dzieñ �wiêceñ ka-eñ �wiêceñ ka-eñ �wiêceñ ka-eñ �wiêceñ ka-eñ �wiêceñ ka-

p³añskip³añskip³añskip³añskip³añskich?ch?ch?ch?ch?
Nigdy wcze�niej tak siê nie czu-

³em, ani na �lubach wieczystych, ani
podczas �wiêceñ diakonatu. Niesamowit¹
jedno�æ poczu³em z biskupem, który
by³ mi dotychczas raczej obcy. Inaczej
ni¿ dla kleryków z diecezji, którzy,

ta³em Boga, co mam robiæ, otwiera³em
Pismo �wiête, a tam znajdowa³em ten
cytat. Gdy szed³em na Mszê �w., znów
w czytaniu s³ysza³em te s³owa Izaja-
sza. Kiedy indziej, s³uchaj¹c muzyki, s³y-

sza³em te s³owa. Tekst ten co rusz
�chodzi³� za mn¹, towarzyszy³ mi i po-
twierdza³, co Bóg mówi³ do mnie.
TTTTTwwwwwooooojjjjje pe pe pe pe planlanlanlanlany na czas najby na czas najby na czas najby na czas najby na czas najbli¿szy?li¿szy?li¿szy?li¿szy?li¿szy?
Na pocz¹tku lipca jadê do Frank-

furtu nad Menem do Polskiej Misji
Katolickiej. Bêdzie to dla mnie dobra
szko³a ¿ycia parafialnego. 22 sierpnia wy-
bieram siê na pielgrzymkê ³ódzk¹ na
Jasn¹ Górê, pó�niej zostajê w £odzi,
gdzie bêdê wikariuszem i katechet¹.
Czy chCzy chCzy chCzy chCzy chcia³bcia³bcia³bcia³bcia³by� prosiæ parafiany� prosiæ parafiany� prosiæ parafiany� prosiæ parafiany� prosiæ parafian

o mo mo mo mo modliodliodliodliodlitwê?twê?twê?twê?twê?
Kiedy obserwuje siê historiê Ko-

�cio³a, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wszelkie
kryzysy religijne wi¹¿¹ siê czêsto
z duchowieñstwem. Herezji nie wy-
my�laj¹ raczej pobo¿ni, pro�ci ludzie,
lecz ci, którzy czasem my�l¹c a¿ za
du¿o, wpadaj¹ w pychê. Problemy na
tle religijnym wi¹¿¹ siê z ze�wieccze-
niem kleru, który odchodzi od gorli-
wo�ci. A to odci¹ga ludzi od Ko�cio³a.
Szatan atakuje przede wszystkim tych,
którzy mog¹ co� zrobiæ. Proszê zatem
o modlitwê za mnie i innych kap³a-
nów, którzy byli ze mn¹ wy�wiêceni,
tak¿e za kleryków, poniewa¿ potrzebni

dokoñczenie na str. 4
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dokoñczenie ze str. 3
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s¹ warto�ciowi ksiê¿a, a wiele jest dzi�
trudno�ci i ³atwo siê w ¿yciu pogubiæ.
Proszê wiêc o modlitwê, bym wytrwa³
w wierze i gorliwo�ci. Na moc i po-
ziom wiary rzutuje dzi� upadek ro-

dziny, dlatego modlitwa za kap³anów
powinna siê wi¹zaæ tak¿e z modlitw¹
o dobre rodziny, aby mieli gdzie wy-
rastaæ i wychowywaæ siê.
WWWWWiara u kaiara u kaiara u kaiara u kaiara u kap³ana, pastp³ana, pastp³ana, pastp³ana, pastp³ana, pasterererererza dza dza dza dza duszuszuszuszusz
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nininininie poe poe poe poe popad³a?pad³a?pad³a?pad³a?pad³a?
�wiêci czasami pisz¹ o �nocy ciem-

nej�, kiedy nie czuj¹ wiary. Trzymaj¹
siê jednak Boga, bo wiedz¹, ¿e On
jest. Cz³owiek wiary wie, ¿e jest to
kolejny etap w jego ¿yciu, bo tak
naprawdê wszystko, co warto�ciowe
rodzi siê zawsze w bólu. D¹¿enie do
doskona³o�ci, do coraz bli¿szej relacji
z Bogiem wi¹¿e siê z wyrzeczeniem
i cierpieniem. Mo¿na to jednak zro-
zumieæ tylko kontempluj¹c Jego mi-
³o�æ do nas, która zaprowadzi³a Go
na krzy¿, a przez krzy¿ do chwa³y.
Taka jest droga ka¿dego z nas.
Dziêkujê bardzo za rozmDziêkujê bardzo za rozmDziêkujê bardzo za rozmDziêkujê bardzo za rozmDziêkujê bardzo za rozmooooowê.wê.wê.wê.wê.

Kontynuuj¹c konserwacjê barokowej
stolarki ko�cielnej naszej �wi¹tyni, po
naprawie konfesjona³ów, wymianie gór-
nej partii okien oraz rewitalizacji drzwi
od strony uniwersytetu, a tak¿e zbu-
dowaniu nowych drzwi przeszklonych,
zosta³y wykonane prace stolarsko-re-
nowacyjne dwojga drzwi wej�ciowych
wraz z ich przedsionkami, od strony ulicy
Ku�niczej i Placu Uniwersyteckiego.

Fakt ten jest godzien podkre�lenia
z kilku wzglêdów. Nie ulega w¹tpli-
wo�ci, ¿e ko�ció³, po dokonanej na-
prawie stolarki drzwiowej, jest lepiej
zabezpieczony ni¿ dotychczas. Zosta³a
przez to poprawiona tak¿e cyrkulacja
powietrza - szczególnie w okresach
ch³odów zmniejszy siê utrata ciep³a,
a nadto ze wzglêdu na estetyzacjê ar-
chitektonicznej bry³y �wi¹tyni, takie
przedsiêwziêcie by³o konieczne.
Jednak ³atwo zauwa¿yæ, ¿e cechy

stylowe tych drzwi odbiegaj¹ znacznie
od jednorodnego stylu barokowego. Zosta³y
one wykonane w XIX wieku, w for-
mie neoklasycystycznej. Pierwotnie
w miejscu istniej¹cych drzwi znajdowa³y
siê barokowe, zbli¿one do tych, które
³¹cz¹ ko�ció³ z uniwersytetem. Z pew-
no�ci¹ z³y stan techniczny starych drzwi,
wp³yn¹³ na decyzjê co do ich wymia-
ny. Przecie¿ istniej¹ce do niedawna jesz-
cze w op³akanym stanie barokowe drzwi,
prowadz¹ce na uniwersytet, os³oniête z
jednej strony krucht¹ uczelnian¹, a z drugiej
pluszow¹ kotar¹, zachowa³y siê praw-
dopodobnie dziêki utracie pierwotnej ich
roli, jak¹ mia³y spe³niaæ dla potrzeb
uniwersytetu. W zwi¹zku z tym oczy-
wistym wydaje siê fakt zniszczenia tych
drzwi, które by³y nara¿one na bezpo-
�rednie dzia³anie warunków atmosferycz-
nych, a co za tym idzie wykonania
nowych w przyjêtym wówczas stylu.
Z pewno�ci¹ trudne losy wojenne

nie ominê³y i �nowych drzwi�, za�

niefachowe ich odnawianie, zmusi³o
obecnie do przeprowadzenia nie tylko
koniecznych napraw stolarskich, ale
równie¿ w³a�ciwej estetyzacji.
Nie sposób pomin¹æ przy tym tak¿e

tzw. wiatro³apów - drewnianych przed-
sionków, które powsta³y w dwudzie-
stym wieku, w celu zmniejszenia utraty
ciep³a w ko�ciele. Pierwszy z nich,
pochodz¹cy prawdopodobnie z pocz¹tku

ubieg³ego stulecia, a znajduj¹cy siê
w kaplicy �w. Franciszka Ksawerego,
pos³u¿y³ za wzór do wykonania te-
go powojennego, który obecnie s³u¿y
przy drzwiach najczê�ciej u¿ywanych.
Ze wzglêdu na niez³y stan techniczny
oraz utylitarno�æ, jak równie¿ i dobre
po³¹czenie stylowe, wydaje siê s³usz-
nym pozostawienie ich na swoim miejscu.
Estetycznemu za� polepszeniu tej kon-
strukcji pos³u¿y³o grube szk³o fazo-
wane oraz nadanie drewnu kolory-
styki nawi¹zuj¹cej do wnêtrza ko�cio³a.
Przy wspomnianym remoncie drzwi

pracowali architekci: Bogumi³ Chwastek
i Maria Skomorowska z Wroc³awia
oraz stolarze z Bielawy k. Mirkowa,
za� nad ca³o�ci¹ robót czuwali kon-
serwatorzy Jacek Kobiela i Jakub
Kamykowski. Dziêki dotacji z Urzê-
du Miasta Wroc³awia, jak równie¿
wk³adowi w³asnemu parafii, dokona-
no zaplanowanego przedsiêwziêcia -
kolejnego ju¿ kroku w kontynuacji prac
konserwatorskich ko�cio³a.
Podziwiaj¹c zatem piêkno naszej

barokowej �wi¹tyni, w któr¹ nieroz-
dzielnie wpisane s¹ obecnie funkcjo-
nuj¹ce dziewiêtnastowieczne drzwi
zewnêtrzne, zauwa¿amy na ich przy-
k³adzie, nie tylko solidn¹ i estetyczn¹
formê wykonania, ale równie¿ bardzo
przemy�lane scalenie harmonizuj¹cych
ze sob¹ dwóch jak¿e ró¿nych stylów
architektonicznych.
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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. 3)(cz. 3)(cz. 3)(cz. 3)(cz. 3)

Kolejnym przystan-
kiem w naszej wspól-
nej duchowej podró¿y
jest - �wiêto�æ w³a-
snej osoby. Ka¿dy
cz³owiek posiada w so-
bie wielkie bogactwo niewidzialnych cech
- pozytywnych i negatywnych, które
wp³ywaj¹ na nasze codzienne ¿ycie. �wia-
domo�æ z³ych cech w sobie hamuje nasz
duchowy rozwój, powoduj¹c niepokój. Nasz
obraz samych siebie zakodowany od wcze-
snego dzieciñstwa przez rodziców, na-
uczycieli, �rodowisko dyktuje naszymi
pó�niejszymi decyzjami. Jednak¿e obraz
ten wcale nie musi odpowiadaæ praw-
dzie, mo¿e przes³aniaæ nasze prawdziwe
oblicze. St¹d zaakceptowanie siebie tym,
kim naprawdê jestem, to bezcenna po-
moc w naszej podró¿y.
Najlepsz¹ metod¹ samopozna-

nia jest dok³adne i szczere przyjrzenie
siê temu, co sami o sobie my�limy. My�li
te pomagaj¹ kszta³towaæ nasze uczucia
wzglêdem siebie i formuj¹ nasze ¿ycie.
A zatem przed podró¿¹ duchow¹ za-
pytaj siebie: kim jeste�. Samopozna-
nie dokonuje siê sukcesywnie, zawsze
w chwili obecnej. Jest procesem, po-
niewa¿ nasze uczucia, lêki, pragnienia,
smutki - prze¿ywamy zawsze tu i teraz.
Nie powinny krêpowaæ nas os¹dy innych
ani porównywanie siê do innych. Po-
winni�my nauczyæ siê ¿yæ ze sob¹, aby
nie wyrzec siê siebie i nie tworzyæ u³udy.
Dlaczego poznanie siebie jest takie

wa¿ne? Poznaj¹c siebie, odkrywamy swoj¹
naturê, mo¿liwo�ci i ograniczenia, po-
znajemy nasz stosunek do Boga, ludzi
i do siebie samych. Lepiej rozumiemy
przyczynê swego istnienia. Wtedy do-
piero zbli¿ymy siê do Boga, wierz¹c,
¿e Stwórca kieruje ka¿dym naszym
ruchem, akceptuje nas mimo naszych
wad. Jest to wyrazem wielkiej mi³o�ci
Boga do nas. Znaczy to tak¿e, ¿e je-
ste�my kim� wa¿nym w Jego oczach.
Zrozumienie tego faktu sprawia, ¿e
zaczynamy siebie akceptowaæ i rozpo-
czynamy pracê nad swoim wnêtrzem.
Przebudzenie to polega na zharmoni-

zowaniu dwóch
aspektów istoty ludzkiej: prawdziwej ja�ni
i fa³szywego ja, które zag³usza g³os Boga
z uwagi na splendor bogactw tego �wiata.
Na nasze wielkie szczê�cie Bóg da³

nam Ducha �wiêtego, który utrzymuje
nas przy ¿yciu i potrafi je przekszta³caæ.
Gdy uwierzysz w potêgê Boga jako dawcy
¿ycia, wówczas zrozumiesz kim jeste�,
poznasz Tego, który ¿yje w tobie. Je�li
chcesz siê rozwijaæ, zwróæ siê ku swej
duszy i obserwuj swe my�li, zachowania,
decyzje. Bêdziesz wtedy obcowaæ z Du-
chem �wiêtym. Trzeba nam staæ siê jak
dzieci: odzyskaæ wiarê, ufno�æ, mi³o�æ, nie-
winno�æ i pokorê ma³ego dziecka.
Poprzez Ducha �wiêtego Bóg daje

nam mo¿no�æ bycia podobnym do Niego.
£¹cz¹c siê z Chrystusem, czujemy, ¿e
nie jeste�my sami, ¿e On prze¿ywa
z nami nasze problemy. Bóg chce nas
mieæ w swoim Królestwie, mamy tam
sta³e zaproszenie. Przepojone mi³o�ci¹ s³owa
tego zaproszenia to tajemnica Wciele-
nia, tajemnica Boga, który sta³ siê
Cz³owiekiem. Jednak¿e czy zechcemy je
przyj¹æ, to sprawa naszego osobistego
wyboru. A wiêc kim jestem? Z pew-
no�ci¹ nie symbolem wspó³czesnego suk-
cesu, lecz dzieckiem Bo¿ym. W oczach
Boga bowiem jeste�my powo³ani do �wiê-
to�ci. Celem naszej duchowo�ci jest upodob-
niæ siê do Niego, na ziemi wype³niaj¹c
powierzone nam zadania. Zespolenie siê

ze Stwórc¹ urzeczy-
wistnia siê na p³asz-
czy�nie egzystencjal-
nej, w codziennym
¿yciu. Je¿eli u�wia-
domimy sobie, ¿e na

ziemi jeste�my dzieckiem Bo¿ym, ¿e po-
przez swoje ¿ycie mamy do spe³nienia
okre�lon¹ misjê, ¿e mamy zaproszenie do
Królestwa Niebieskiego, to wówczas nasze
w¹tpliwo�ci i sceptycyzm znikn¹.
Królestwo Bo¿e zaczyna siê bowiem

na ziemi, a okre�la je i tworzy stosunek
do drugiego cz³owieka. Mi³o�æ do Boga
uwidacznia siê przecie¿ w mi³o�ci, jak¹
okazujemy bli�nim. W naszym zwy-
czajnym ¿yciu zago�ci³ Bóg, który nie-
widzialnie kieruje ca³¹ ludzko�ci¹, wszech-
�wiatem ku zbawieniu. Po to Bóg sta³
siê Cz³owiekiem w³a�nie, aby ludzie mogli
staæ siê Jemu podobni. Dlatego trzeba
nam pój�æ w kierunku wytyczonym przez
Bibliê: Z ca³ego serca Bogu ufaj, nie polegaj
na swoim rozs¹dku, my�l o Nim na
ka¿dej drodze, a On twe �cie¿ki wy-
równa (Prz 3, 5).
Chcesz byæ zdrowy na ciele i du-

szy? Wiêc zapomnij o przesz³o�ci i zacznij
�od nowa�. Bóg przebaczy³ tobie, i ty
wybaczaj innym. Skoro Pan obdarzy³
ciê mi³o�ci¹ bezwarunkow¹, zastosuj j¹
tak¿e wobec twoich bli�nich. Ka¿dego
z nas powo³a³ do ¿ycia nie bez przy-
czyny. Pragnie z nami wspó³dzia³aæ, nie
tylko z tob¹, ale ze wszystkimi, bo
wszyscy tworzymy kr¹g dzieci Bo¿ych.
Ka¿dy z nas jest na innym etapie
duchowej �cie¿ki, ale nikt nie jest lep-
szy ani gorszy. Jeste�my tylko ró¿ni.

AAAAANNANNANNANNANNA K K K K KRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYK

Z dniem 25 maja br. na-
st¹pi³y zmiany personalne
w parafialnym zespole Cari-
tas. Po wielu latach ofiarnej,
pe³nej zaanga¿owania pracy ze wzglêdów
zdrowotnych zrezygnowa³a z pe³nienia funk-
cji Prezesa pani Maria Czekañska, której
sk³adamy serdeczne podziêkowania. Cz³on-
kowie zespo³u, licz¹cego na chwilê obecn¹
12 osób, w g³osowaniu tajnym, w obecno�ci

Zmiany w parafialnym zespole CaritasZmiany w parafialnym zespole CaritasZmiany w parafialnym zespole CaritasZmiany w parafialnym zespole CaritasZmiany w parafialnym zespole Caritas
ks. prob. Piotra Niteckiego, wybrali na to sta-
nowisko pani¹ Jolantê Ku�nik-Czapulak.

Przy tej okazji zachêcamy innych, któ-
rzy pragn¹ realizowaæ siê poprzez bezin-
teresown¹ pomoc potrzebuj¹cym, a dys-
ponuj¹ czasem, do do³¹czenia do zespo-
³u. Osoby zainteresowane prac¹ w cha-
rakterze wolontariusza proszone s¹
o kontakt z pani¹ Jolant¹ pod nr tel. 0-71
344 85 97 lub 698 411 638.
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rami pastwiska, a w ksiêgach miej-
skich sta³¹ pozycj¹ by³o wynagrodzenie
dla miejskiego nadzorcy pasterzy.
Miejskie ordynki, czyli urzêdowe roz-
porz¹dzenia nakazywa³y, jak na przy-
k³ad ten z 1515 roku: (...) aby ka¿dy,
kto wypuszcza �winie, mia³ do ich pil-
nowania pasterza, poniewa¿ nie mog¹
one biegaæ luzem po Rynku, a szcze-
gólnie podczas procesji Bo¿ego Cia³a
(!). W dalszej czê�ci zarz¹dzenia ostrze-
gano, ¿e biegaj¹ce bez dozoru zwie-
rzêta zostan¹ wy³apane i przekazane
w u¿ytkowanie wroc³awskim szpita-
lom. Do tego wszystkiego nale¿y dodaæ,
¿e wroc³awskie ulice rzadko bywa³y
sprz¹tane, tak wiêc nakazywano przy-
musowe wywo¿enie gnoju zalegaj¹ce-
go ulice w³a�cicielom zaprzêgów
wje¿d¿aj¹cych do miasta...
 Zabudowa Krowiej przynale¿a³a,

tak jak i ma to miejsce obecnie, do
s¹siednich, zdecydowanie wa¿niejszych
ulic. Chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e
w swojej d³ugiej historii posiada³a Kro-
wia samodzielne budynki, jak wspo-
minany w 1417 roku �ksi¹¿êcy bro-
war� czy widniej¹cy na planie Wro-
c³awia z 1562 roku dom ksi¹¿¹t ole-
�nickich (po stronie zachodniej), czy
o gotyckim jeszcze rodowodzie rycer-
sk¹ wie¿ê mieszkaln¹ ksi¹¿¹t brzeskich
(strona wschodnia uliczki).
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dawnych wieków, kiedy nazwy
topograficzne miasta nie by³y
jeszcze �urzêdowo� ustalone, rów-
nolegle podawana jest i inna
nazwa obecnej ulicy Krowiej -
Weyngasse - czyli Zau³ku Win-
nego. Na dodatek wszystkiego
w XVIII wieku, co potwierdza
pruski spis wroc³awskich ulic
z 1743 roku, wystêpuje nazwa
Fleischergässe - czyli Zau³ku
Rze�niczego, co zwi¹zane by³o z tym,
¿e nasza uliczka po³o¿ona by³a w pobli¿u
jatek, znajduj¹cych siê w miejscu, gdzie
obecnie znajduje siê Urz¹d Miejski na
Nowym Targu. Ustalona za� w 1825
roku oficjalna nazwa Langenholzgasse
zwi¹zana by³a z dzia³aj¹c¹ przez stu-
lecia przy tej¿e ulicy gospodzie Zum
langen Holz, czyli �Pod D³ugim Drze-
wem�. Do pierwotnej nazwy, w pol-
skiej wersji jêzykowej powróci³a Krowia
po 1945 roku.  Pochodzenie obu nazw
obecnej ulicy Krowiej nie jest przez
historyków zajmuj¹cych siê dziejami
naszego grodu do koñca ustalone. Nale¿y
chyba jednak przychyliæ siê do opinii
wyra¿onej przez niemieckiego histo-
ryka Hermana Markgrafa, który
w swoim dziele o wroc³awskich ulicach
tak napisa³: Ulica ³¹czy siê z nowymi
³awami miêsnymi i jest prawdopodob-
ne, ¿e rze�nicy mieli tu pocz¹tkowo stajnie,
a tak¿e ¿e we wcze�niejszych czasach
pêdzili uliczk¹ i dalej przez fosy swoje
krowy na pastwiska. Krowy w mie-
�cie? Ba, nie tylko krowy.
Wroc³awscy mieszczanie, nie tylko

rze�nicy, oprócz zajmowania siê ty-
powo miejskimi zajêciami hodowali,
czêsto jedynie na w³asne potrzeby
wszelak¹ zwierzynê. St¹d te¿ gród nad
Odr¹ rozbrzmiewa³ codziennie odg³o-
sami krów, kóz, �wiñ, kur, gêsi... Do
miasta nale¿a³y le¿¹ce poza jego mu-

Kolejna z ulic naszej parafii, której
po³o¿enia bez d³u¿szego zastanowienia
nie sposób od razu podaæ. �rednio-
wieczna w swoim rodowodzie ulica
Krowia jest bowiem dzisiaj jedynie
niewielkim ³¹cznikiem pomiêdzy pla-
cem Nowy Targ a ulic¹ Wita Stwo-
sza. Tak¿e nikt z naszych parafian nie
mo¿e pochwaliæ siê takim wiejskim
meldunkiem w dowodzie wydanym
przez w³adze naszego miasta, nie ma
przy niej bowiem ¿adnego budynku
mieszkalnego.
Sama nazwa znajduj¹cej siê

w Kwartale Wielkim uliczki Krowiej,
Kuhgasse, czyli Krowiego Zau³ku
pojawi³a siê w miejskich dokumentach
ju¿ w 1348 roku. Nazwê tê potwier-
dzaj¹ nastêpne ze znanych nam do-
kumentów wydanych w latach 1364,
1391 i 1416. Co charakterystyczne dla

KroKroKroKroKrowiawiawiawiawia - - - - -
czyli agrarna  przesz³o�æ miastaczyli agrarna  przesz³o�æ miastaczyli agrarna  przesz³o�æ miastaczyli agrarna  przesz³o�æ miastaczyli agrarna  przesz³o�æ miasta

Ulice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafii

Proszê o anio³a
Ty, co jeste� tam na górze
Powiedz, czemu tylu niewinnych b³¹dzi
wci¹¿
Czemu policzki ci¹gle mokre od ³ez
Panie niebios, proszê Ciê
Ze�lij mi mojego anio³a
Bo nie wiem, czy go jeszcze mam
Bo nie wiem, jak znale�æ dobr¹ drogê
Niech pod skrzyd³a mnie przygarnie
Bo w oczach ludzi widzê �mieræ
Jak cieñ chodzi za mn¹ wci¹¿
Stwórco grzesznych i niewinnych
Daj mi si³ê i czas
Pozwól odgoniæ strach
Rêce z kamienia, duszê wykut¹ z lodu
Pomó¿ o¿ywiæ znów
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siê �winiami, doprowadzi³a go do otrze�-
wienia. Spostrzeg³, do czego dosz³o,
u�wiadomi³ sobie swój nêdzny upadek.
Daleki od pró¿nego zgie³ku, w spoko-
ju us³ysza³ nagle g³os w³asnego sumie-
nia. Wejrza³ w siebie, jak jest napisane,
i musia³ sobie zadaæ pytanie: czy to
ju¿ wszystko, czy w³a�nie to by³o twoim
celem, czy mia³o doj�æ do tego?
Gdy siê to sta³o, nie zacz¹³ jednak

narzekaæ na pechowy los, który po-
krzy¿owa³ wszystkie jego plany. Nie zacz¹³

równie¿ rozczulaæ siê nad
sob¹, lecz uzna³ bolesn¹
prawdê o sobie samym
i w swym sumieniu
przyzna³ jej racje w³a-
snym, szczerym �tak�
Ale najwa¿niejsze, ¿e
wspomnia³ wtedy na
dawne ciep³o ojcowskiego
domu i zdecydowa³ siê,
¿eby powróciæ.

W³a�nie tak powinno byæ z ka¿-
dym cz³owiekiem. Ka¿dy, kto dojdzie
w koñcu do trze�wego spojrzenia na
siebie, winien te¿ zawróciæ do Boga.
Zatrzymanie siê w swym szalo-

nym pêdzie oraz zdanie sobie spra-
wy ze swego prawdziwego po³o¿enia
to rzeczy, od których zaczyna sie
NAWRÓCENIE.

A wejrzawszy w siebie, rzek³: Ilu¿
to najemników ojca mojego ma pod
dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê.
Wstanê i pójdê do ojca.

£k 15, 17-18

Wielu ludzi najbardziej nie znosi godzin
lub dni, w których nic siê nie dzieje.
Jest to wywo³ane faktem, ¿e ¿yj¹ wci¹¿
na �wysokich obrotach�, za wszelk¹ cenê
szukaj¹ wci¹¿ czego� dla zabicia czasu,
nieprzerwanie ¿yj¹c bez chwili wytchnie-
nia. Koniecznie chc¹ tego,
by nie pozostawa³o im czasu
na rozmy�lania i zastano-
wienie siê nad samym sob¹.
Tego rodzaju ¿ycie

prowadzi³ tak¿e m³ody
cz³owiek przedstawiony
nam w 15 rozdziale
Ewangelii £ukasza. Opu-
�ci³ dom, bior¹c ze sob¹
przypadaj¹cy mu udzia³
w maj¹tku ojca, aby korzystaæ do woli
ze wszystkich nadarzaj¹cych siê roz-
koszy, ale przysz³a chwila, gdy wszystkie
pieni¹dze zosta³y wydane. Wtedy tak
bardzo zubo¿a³, ¿e nie mia³ nawet do�æ
najmarniejszego po¿ywienia. Jako �wi-
niopas próbowa³ ¿ywiæ siê tym, co
by³o karm¹ dla powierzonych mu �wiñ.
Samotno�æ, której zazna³, zajmuj¹c

Chwila zadumyChwila zadumyChwila zadumyChwila zadumyChwila zadumy
nad S³onad S³onad S³onad S³onad S³owem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ym

OcalmyOcalmyOcalmyOcalmyOcalmy
od zapomnieniaod zapomnieniaod zapomnieniaod zapomnieniaod zapomnienia

Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Micha³ Ujazdowski, powo-
³a³ do ¿ycia O�rodek �Pamiêæ i Przy-
sz³o�æ�. Akt za³o¿ycielski zosta³ przez
niego podpisany 11 marca w Ossoli-
neum. Biuro O�rodka rozpoczê³o
swoj¹ dzia³alno�æ 11 kwietnia 2007
roku. Ta pierwsza we Wroc³awiu na-
rodowa instytucja kultury bêdzie zaj-
mowaæ siê badaniem najnowszych
losów ziem zachodnich, bêdzie te¿
wiedzê tê propagowaæ, g³ównie
w�ród m³odych ludzi.

Kluczowym elementem pracy
O�rodka jest program zbierania �wia-
dectw. Z tego te¿ wzglêdu Minister
Kultury wystosowa³ w ostatnim czasie
tak¿e do naszej parafii, na rêce Ksiê-
dza Proboszcza, list zawieraj¹cy m.in.
pro�bê o pomoc w dotarciu do ludzi,
którzy byli �wiadkami b¹d� uczestni-
czyli w historycznych momentach
ostatnich dziesiêcioleci, daj¹c �wia-
dectwo postawy chrze�cijañskiej i pa-
triotycznej. Relacje te pos³u¿¹ do po-
wstania archiwum O�rodka, które
mo¿e byæ wykorzystane w pracach
badawczych, a tak¿e bêdzie stanowi³o
podstawê dla budowy ekspozycji.

Do O�rodka �Pamiêæ i Przysz-
³o�æ�, którego siedziba znajduje siê we
Wroc³awiu przy al. Jaworowej 9,
mog¹ zg³aszaæ siê wiêc osoby, przy-
by³e ma Ziemie Zachodnie jako ludzie
m³odzi i jako dzieci, które chc¹ podzie-
liæ siê swymi wspomnieniami zwi¹za-
nymi z przesiedleniem z ich w³asnych
ma³ych ojczyzn na te tereny.

Wa¿ne bêd¹ te¿ relacje pó�niejsze
� osób, które pamiêtaj¹ represje ko-
munistyczne, czy te¿ uczestniczy³y w
wydarzeniach spo³ecznych w kolej-
nych dziesiêcioleciach � zw³aszcza
w ruchu �Solidarno�ci�.

Wszyscy chêtni proszeni s¹ o kon-
takt osobisty, telefoniczny lub za po-
�rednictwem poczty elektronicznej
z pracownikiem biura panem Juliuszem
Wo�nym (e-mail: juliuszw@wp.pl, nr
tel. 0-888 315 334).

Wiêcej informacji mo¿na znale�æ
w Internecie na stronie:

www.pamieciprzyszlosc.pl

Informacja o Korespondencyjnym Kursie Biblijnym
Prowadzona przez Ksiê¿y Jezuitów w Krakowie Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-
-Pedagogiczna �Ignatianum� organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu
jest lepsza znajomo�æ ksi¹g Pisma �wiêtego. W kursie mo¿e braæ udzia³ ka¿dy
zainteresowany Pismem �w. Dodatkowe informacje mo¿na otrzymaæ, a tak¿e sk³adaæ
zg³oszenia uczestnictwa w kursie pod adresem:

ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków
z dopiskiem: �Kurs Biblijny�.

Organizatorzy kursu prosz¹ o do³¹czanie do korespondencji koperty z podanym
adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym.
dodatkowe informacje o kursie mo¿na te¿ znale�æ pod adresem:
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.i.i.i.i.ignatignatignatignatignatianananananum.um.um.um.um.edededededu.u.u.u.u.pppppl/pedl/pedl/pedl/pedl/pedagogika/ �stuagogika/ �stuagogika/ �stuagogika/ �stuagogika/ �studddddiiiiia podypa podypa podypa podypa podyplllllooooommmmmowowowowowe i kursy�e i kursy�e i kursy�e i kursy�e i kursy�
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�wiata, uruchamiamy radio czy tele-
wizor, gdzie o sta³ych porach docie-
raj¹ do nas dziennikarskie newsy. To
istotny prze³om, zwa¿ywszy na to, ¿e
cz³owiek ¿yj¹cy np. 100 lat temu mia³
do�æ ograniczone pole, je�li chodzi
o dostêp do informacji i wiedzy.
Praktycznie nieograniczony dostêp

do mediów jest bardzo widoczny we
wspó³czesnym �wiecie. Dziennikarze chc¹c
wiedzieæ jak najwiêcej, kr¹¿¹ wokó³ nas,

szukaj¹ �chwytliwych� tematów.
A ¿e niejednokrotnie ¿eruj¹ na
cudzym nieszczê�ciu czêsto mówi
siê o nich �hieny�. Ale czy taki
obraz mediów zas³uguje na to,
by uczyniæ z niego symbol
naszych czasów?
Co prze³omowego przynios³y

nasze czasy, o czym mo¿emy z dum¹
pisaæ na kartach historycznych lek-
sykonów? Rozwój elektroniki pchn¹³
cywilizacjê do przodu. Ciê¿ko znale�æ
obecnie dziedzinê, gdzie nie wykorzystuje
siê jej zdobyczy... Opanowa³a praktycznie
wszystko.
A gdyby tak og³oszono konkurs pod

has³em �Najwiêksze zdobycze naszych
czasów�? Z jakimi pozycjami by�my
siê spotkali? Internet, telefon komór-
kowy, media, laser... Mo¿e tunel pod
kana³em La Manche albo super szyb-

kie samoloty nadd�wiêkowe? To wszyst-
ko oczywi�cie w swoim pierwotnym
zamy�le mia³o s³u¿yæ cz³owiekowi.
Patrz¹c jednak na dokonania ostat-

nich lat, chocia¿by w dziedzinie far-
macji, mo¿na doj�æ do wniosku, ¿e
przemys³ ten jest gotów zrobiæ wszystko,
aby osi¹gn¹æ zamierzony cel... A ce-
lem s¹ - i tu nie ma siê co ³udziæ -
oczywi�cie pieni¹dze... Ma³o uwagi po-
�wiêca siê tak naprawdê pacjentowi.

Strategia dzia³ania
wiêkszo�ci koncernów
nie jest ukierunkowana
na powrót chorego do

zdrowia, ale na jego d³ugotrwa³e le-
czenie farmakologiczne za pomoc¹ dro-
gich leków. Forsa zmieni³a powo³anie
w zwyk³y biznes...
Pieni¹dze zmieni³y niejednego cz³o-

wieka. Czêsto pod ich wp³ywem za-
pomina on o sprawach ducha, zatrzy-
muje siê jedynie na tera�niejszo�ci
i bliskiej przysz³o�ci. Do nowobogac-
kich lgn¹ nowi znajomi, którzy wie-
rz¹, ¿e z jego opas³ego portfela wysu-
nie siê co� dla nich... Czy trzysta albo
tysi¹c lat temu takich widoków nie
by³o? Ale¿ by³y! Zawsze obok siebie
¿yli ludzie bogaci i biedni albo od-
grodzeni od siebie wysokim murem
getta. Ró¿nica jest jednak zasadnicza:
czasy, w których przysz³o nam ¿yæ,
jeszcze bardziej wmawiaj¹ ka¿demu, ¿e
to pieni¹dz rz¹dzi �wiatem...

BBBBBARARARARART£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJT£OMIEJ K K K K KAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKIAZUBSKI

Odk¹d cz³owiek zszed³ z drzewa
dokona³ szeregu prze³omowych odkryæ.
Na naszym koncie s¹ takie wynalazki
jak ogieñ, ko³o, para, elektryczno�æ
i dziesi¹tki innych, bez których ist-
nienia nie wyobra¿amy sobie obecnego
¿ycia. Owe odkrycia by³y z kolei ko³em
zamachowym dla stanu wiedzy, a co
za tym idzie dla przemys³u. Bez wy-
nalezienia pary skromna niegdy� mie-
�cina £ód�, nie przesz³aby nagle tak
wielkiej metamorfozy,
nie wybudowanoby
se-tek fabryk, itd...
A czym poszczyciæ

siê mo¿e siê cz³owiek prze³o-
mu wieków XX i XXI? Nasz
obecny stan rozwoju spo-
³eczno-gospodarczego na-
zwano kiedy� cywiliza-
cj¹ informacji i wiedzy. Czy
s³usznie? Czy rozwój mediów
zas³uguje na to, by nazwaæ
prze³omem ten ca³y g¹szcz plotek, po-
mówieñ, oskar¿eñ kr¹¿¹cych w wir-
tualnym �wiecie?
By³oby oczywi�cie b³êdem niezau-

wa¿enie olbrzymiego postêpu w dzie-
dzinie przep³ywu informacji. Praktycznie
ka¿dy, kto obecnie wykazuje odrobi-
nê chêci, niemal jak na tacy otrzy-
muje zredagowan¹ informacjê na te-
mat swego miasta, kraju, itp. Do rêki
dostajemy codziennie plik bezp³atnych
gazet, w³¹czamy komputer, gdzie wi-
dzimy najnowsze doniesienia z ca³ego

Cywilizacja fCywilizacja fCywilizacja fCywilizacja fCywilizacja forsyorsyorsyorsyorsy

WWWWWroc³awskie Spotkroc³awskie Spotkroc³awskie Spotkroc³awskie Spotkroc³awskie Spotkaniaaniaaniaaniaania
TTTTTwórczewórczewórczewórczewórcze

Rodzinom wielodzietnym i dzia³a-
niom podejmowanym na ich rzecz przez
miasto Wroc³aw po�wiêcone zosta³o
IV Wroc³awskie Spotkanie Twórcze, zor-
ganizowane przez Wroc³awsk¹ Diako-
niê Muzyczn¹, na czele z naszym pa-
rafianinem, Wies³awem �widrem, w dniu
31 marca br. w Ko�ciele Uniwersyteckim.

Wies³awa Gdeczyk z Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej przedstawi³a
za³o¿enia i osi¹gniêcia prowadzonego
od wrze�nia 2005 r. Programu Pomo-
cy dla Rodzin Wielodzietnych: �Dwa
plus trzy i jeszcze wiêcej�. Istotnym
zadaniem programu jest prze³amywanie
stereotypu wi¹¿¹cego wielodzietno�æ
z ubóstwem i patologi¹.
Go�ciem spotkania by³ ks. Franci-

szek G³ód, który jako przyczynê ma-

lej¹cej liczby dzieci w rodzinach wskaza³
�ma³oduszno�æ� rodziców. �Ludzie przestali
ufaæ Bogu i na Niego liczyæ� - mówi³.
Spotkanie ubogaci³y �wiadectwa pañ-
stwa G³adkich, którzy maj¹ czterech
synów, i Koby³eckich, którzy na przy-
k³adzie swoich sze�ciorga dzieci, w tym
dwojga niepe³nosprawnych, zauwa¿yli,
¿e �mi³o�æ siê nie dzieli, ale mno¿y�.
Spotkanie zakoñczy³ ciep³o przy-

jêty przez zebranych koncert Wro-
c³awskiej Diakonii Muzycznej pod
dyrekcj¹ Wies³awa �widra.

dokoñczenie na str. 9
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I KI KI KI KI Komunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêta
Oto jest dzieñ, który da³ nam Pan,

weselmy siê i radujmy siê nim... S³o-
wa pie�ni, któr¹ zaintonowa³a schola
parafialna �Maciejki�, rozpoczê³y w nie-
dzielê 6 maja br. w naszym ko�ciele
uroczysto�æ I Komunii �w. dzieci z klas
drugich.
Przejmuj¹cy by³ moment b³ogos³a-

wienia dzieci przez ich rodziców, a potem
procesjonalne wej�cie dzieci do ko�cio³a.
Od�wiêtnie udekorowany ko�ció³, biel
strojów liturgicznych dzieci, które dzieñ
wcze�niej prze¿y³y swoj¹ pierwsz¹
w ¿yciu spowied� i teraz z otwarty-
mi sercami oczekiwa³y na przyj�cie
Jezusa - wszystko to potêgowa³o pod-
nios³y nastrój tego uroczystego dnia.
Mszê �wiêt¹ w intencji dzieci, ich

rodziców i rodzin sprawowa³ oraz ho-
miliê wyg³osi³ ks. prob. Piotr Nitecki.
Podczas s³owa skierowanego do zebra-
nych wyrazi³ ojcowskie zatroskanie

o dobro dzieci pierwszokomunijnych.
Przy chrzcie prosi siê Ko�ció³ Bo¿y

o �wiêto�æ. Dzisiaj w oczach tych
dzieci widaæ �wiêto�æ i wszyst-
ko to, co najpiêkniejsze. Co z tej
�wiêto�ci dzisiejszej Eucharystii do-
nios¹ do bram Chrystusa? - pyta³.
A potem doda³: To, jakie s¹ dzieci
i na jakich ludzi wyrosn¹, za-
le¿y w du¿ej mierze od �wia-
dectwa ¿ycia, które da mama
i tata. Rodzice, uczcie te dzieci
byæ przy Chrystusie! Bo wtedy
i one, i wy sami wygracie ¿ycie.

podczas kilku Mszy �w. modliæ siê
w tej intencji wspólnie z naszymi pa-
rafianami. Po po³udniu nasi Go�cie -
wzorem lat ubieg³ych - zostali za-
proszeni przez parafian na domowy

obiad. Po dwóch
godzinach spê-
dzonych przy
wspólnym stole
udali siê z po-
wrotem do Hen-
rykowa, gdzie
przez pierwszy
rok odbywaj¹
studia filozoficzne
i podlegaj¹ for-
macji duchowej.

WWWWWycieczkycieczkycieczkycieczkycieczka roa roa roa roa rowerowerowerowerowerowwwwwaaaaa

Dnia 4 maja 2007 r. ministranci
i schola rozpoczêli
nowy sezon rowe-
rowy. Trasa rowero-
wa bieg³a uroczymi
zak¹tkami naszego
miasta. Na terenie
Wroc³awia jest wiele
tras rowerowych
i miejsc do zwiedza-
nia. Zachêcamy
wszystkich m³od-
szych i tych trochê
starszych do wziêcia udzia³u w naszych
nastêpnych wyprawach rowerowych.

Sakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament Bierzmowwwwwaniaaniaaniaaniaania
24 kwietnia br. kilkudziesiêciu

m³odych ludzi z naszej parafii przy-
jê³o Sakrament Dojrza³o�ci Chrze�ci-

jañskiej, którego udzieli³ ks. kard.
Henryk Gulbinowicz.
Od pocz¹tku roku szkolnego m³o-

dzie¿ III klas gimnazjum przygotowy-
wa³a siê do tego wa¿nego w ¿yciu dnia,
uczestnicz¹c w comiesiêcznej spowiedzi,
niedzielnej Eucharystii i formacji inte-
lektualno-religijnej zarówno w swoich
szko³ach, jak równie¿ w spotkaniach
wspólnotowych w naszym ko�ciele pro-
wadzonych pocz¹tkowo przez ks. Se-
bastiana Ligorowskiego, a nastêpnie -
po zmianie duszpasterzy - kontynu-
owanych przez ks. Marka Dziedzica.

ModlitwModlitwModlitwModlitwModlitwa o poa o poa o poa o poa o powo³aniawo³aniawo³aniawo³aniawo³ania
kkkkkap³añskie ap³añskie ap³añskie ap³añskie ap³añskie z klerykz klerykz klerykz klerykz klerykamiamiamiamiami
I roku MWSDI roku MWSDI roku MWSDI roku MWSDI roku MWSD

W niedzielê modlitw
o powo³ania kap³añskie,
która przypad³a na
dzieñ 29 kwietnia br.
przybyli do naszej pa-
rafii wraz z ojcem du-
chownym, ks. Waldema-
rem Kocend¹, klerycy
I roku Wy¿szego Me-
tropolitalnego Semina-
rium Duchownego, aby dokoñczenie na str. 10

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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W tym roku do Pierwszej Komunii
�wiêtej przyst¹pi³o 25 dziewczynek i 22
ch³opców. Do w³a�ciwego prze¿ycia tej
uroczysto�ci przygotowywa³y siê ju¿ od
wrze�nia podczas niedzielnej Euchary-
stii, a tak¿e nabo¿eñstw ró¿añcowych,
Drogi Krzy¿owej i cotygodniowych spo-
tkañ, odbywaj¹cych siê w klasztorze sióstr
urszulanek przy placu
Nankiera. Za przygo-
towanie dzieci odpowie-
dzialne by³y siostra Ber-
nadeta Bronakowska
i Anna Kramarczyk.

RocznicaRocznicaRocznicaRocznicaRocznica
I KI KI KI KI Komunii �womunii �womunii �womunii �womunii �w.....

W dniu 13 maja br.
na Mszy �w. o godz.
11.00 dzieci klas III
prze¿ywa³y swoj¹
rocznicê I Komunii �w.
Podczas kazania ks.

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii nego, z Hali Ludowej do katedry -
powiedzia³ ks. Marian Biskup na roz-
poczêcie Mszy �w. w naszym ko�ciele
7 czerwca br. w uroczysto�æ Bo¿ego
Cia³a. Ufajmy Chrystusowi, który ma
moc dokonania naszego przeistoczenia
w cz³owieczeñstwie, wierze, mi³o�ci -
mówi³ nastêpnie podczas kazania Ce-
lebrans. Id�my wiêc dzi� ulicami miasta
z Jezusem, który do koñca nas umi-
³owa³. Je¿eli jest w nas �wiat³o Boga,
jeste�my jak witra¿ promieniuj¹cy swym
piêknem w blasku �wiat³a. Id�my wiêc
dzi� jako witra¿e Chrystusa.
Po zakoñczeniu Eucharystii t³um-

nie zgromadzeni wierni wyznali wiarê
w Boga obecnego w Naj�wiêtszym Sa-
kramencie, manifestuj¹c j¹ udzia³em
w procesji do czterech o³tarzy, usy-
tuowanych przy katedrze greckoka-
tolickiej, klasztorze sióstr urszulanek, ko-
�ciele �w. Macieja i naszym.

Msza �wMsza �wMsza �wMsza �wMsza �w. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e po pry-

micjach w swoich rodzinnych para-
fiach nowo wy�wiêceni kap³ani staj¹
przy o³tarzu Ko�cio³a Uniwersyteckiego,
by ubogacaæ nasz¹ parafiê swoim en-
tuzjazmem i rado�ci¹ p³yn¹c¹ z daru
kap³añstwa - powiedzia³ ks. prob. Piotr
Nitecki podczas Mszy �w. prymicyj-
nej, któr¹ 15 czerwca br. koncelebro-
wa³o w naszej �wi¹tyni a¿ 12 neo-

Piotr Nitecki
wspomnia³, ¿e
czas jubileuszu to
czas prze¿ywa-
nia wyj¹tko-
wych i rado-
snych chwil. Rok
temu by³a to
pierwsza spo-
wied� i Komu-
nia �wiêta. Jak
dzieci wyko-
rzysta³y ten
czas? Czy s¹ tak
blisko Pana Je-
zusa jak mówi³y
rok temu? -
pyta³.
Z racji swej

uroczysto�c i
dzieci przyjmo-
wa³y Komuniê
�w. pod dwie-
ma postaciami.

Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³a
Dzi� przed po³udniem nasza ar-

chidiecezja odda³a ho³d pozostaj¹cemu
z nami w Eucharystii Chrystusowi,
czego wyrazem by³a centralna pro-
cesja prowadz¹ca, jak przed 10 laty
podczas 46. Kongresu Eucharystycz- dokoñczenie na str. 12

fot. Stanis³aw Zamiar

fot. Stanis³aw Zamiar
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Niektórzy z nas wiedz¹, ¿e siê modl¹.
Inni my�l¹, ¿e nie - poniewa¿ nie padaj¹
na kolana rano i wieczorem. Ale przecie¿
siedz¹ ca³¹ noc przy chorym dziecku,
robi¹ zakupy dla starszych rodziców,
wspieraj¹ marzenia tych, których ko-
chaj¹ przez swoj¹ pracê, pomagaj¹
przyjacielowi w rozpaczy, towarzysz¹
przyjació³ce w rado�ci z osi¹gniêcia,
troszcz¹ siê o swoje cia³o i duszê. To
te¿ jest modlitwa.
Bez wzglêdu na to, czy zdajemy

sobie z tego sprawê czy nie - to
modlimy siê ka¿dym oddechem, ka¿-
dym uderzeniem serca, ka¿dym u�mie-
chem. Modlimy siê pragnieniem, ocze-
kiwaniem, têsknot¹, g³odem, pragnie-

niem, wzrokiem, ¿alem. Modlimy siê
wdziêczno�ci¹, uznaniem, docenieniem,
akceptacj¹. Modlimy siê, kiedy po-
cieszamy, kiedy wspieramy. Modlimy
siê, kiedy siê �miejemy. Modlimy siê,
kiedy p³aczemy. Modlimy siê, kiedy
pracujemy i kiedy bawimy siê. Mo-
dlimy siê, kiedy tworzymy dzie³o sztuki,
zapalamy �wieczkê, piszemy ksi¹¿kê
czy wiersz i kiedy przygotowujemy
posi³ek. Tak czy inaczej ci¹gle siê
modlimy. Codzienne ¿ycie jest modli-
tw¹. To jak ¿yjemy, celebrujemy, sza-
nujemy ¿ycie jest modlitw¹. Po prostu
jedne modlitwy s¹ lepsze od innych.
�wiadome modlenie jest najlepsze.
�wiadome ¿ycie jest piêkne.

Kochani!
Wakacje ju¿ siê rozpoczynaj¹!

Pamiêtajcie jednak: wakacje s¹ tylko od szko³y i wielu
obowi¹zków - nie ma ich od bycia chrze�cijaninem. Dlatego
nie zapominajcie o codziennej modlitwie - naszej rozmowie

z Panem Bogiem - i uczestnictwie w niedzielnej Mszy �wiêtej.
Gdziekolwiek pójdziecie lub pojedziecie, wszêdzie zabierzcie

ze sob¹ trzy czarodziejskie
s³owa: PRZEPRASZAM,

PROSZÊ, DZIÊKUJÊ.
Uwierzcie: te s³owa - jak

dobrze dopasowany klucz -
czêsto u¿ywane otwieraj¹

drzwi ka¿dego serca.
A je¿eli po³¹czycie te s³o-

wa z dobrymi uczynkami, to
potrafi¹ zdzia³aæ istne cuda.

N as i  m i l u s i ñ s c y

Codzienne ¿ycie jest modlitwCodzienne ¿ycie jest modlitwCodzienne ¿ycie jest modlitwCodzienne ¿ycie jest modlitwCodzienne ¿ycie jest modlitw¹¹¹¹¹

Chod�
Chod�! podaj mi sw¹ rêkê,
wyp³yniemy razem na g³êbiê;
Jezus ju¿ na nas czeka.
Chod�! nie ma co zwlekaæ.

Chod�! pójdziemy razem na ³¹kê.
Chod�! nie traæmy wiêcej czasu!
Jezus za¿yczy³ sobie polnych kwiatów -
patrz, ju¿ wyci¹ga po nie rêkê.

Polne kwiaty, czyli te najpiêkniejsze.
to nowi powo³ani, by wie�æ ¿ycie �wiête!
To oni nam pomog¹, rozg³aszaæ

Ewangeliê,
od dzisiaj Kodeks ¯ycia znany bêdzie

wszêdzie!

Teraz stoimy na zakrêcie,
jedna z dróg oznacza ¿ycie ciê¿kie,
jedna z nich jest pe³na wyrzeczeñ -
jednak tylko ona prawdziw¹ wolno�æ,

mi³o�æ
i rado�æ Ci przyniesie.

Wielka rado�æ jest dzisiaj w Niebie,
sam Pan Bóg z Anio³ami siê �mieje!
Kolejny cz³owiek wybra³ Jego drogê,
ufny, ¿e niesie ona dla niego szczê�cie

i nagrodê.

Jezus idzie z Polnym Kwiatem,
niesie go na rêkach czasem,
bo ten cz³owiek trud czuæ musi.
Do ludzi chodzi, którzy na Boga

s¹ nieczuli i g³usi

Pos³any szczê�cie wielkie odczuwa,
Bóg opiekê nad nim szczególn¹

rozsnuwa.
Kwiaty dla niego nowe zakwitaj¹,
które dla Jezusa wybrani zbieraj¹!
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Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii

P OP OP OP OP OD Z I Ê KD Z I Ê KD Z I Ê KD Z I Ê KD Z I Ê KOOOOOWWWWWA N I EA N I EA N I EA N I EA N I E !
W imieniu dzieci, których wyjazd na
wakacje bêdzie wsparty pieniêdzmi

uzyskanymi ze sprzeda¿y
symbolicznych cegie³ek-�piewników

wraz z p³ytami nagranymi przez scholê
�Maciejki�, sk³adamy
wszystkim ludziom

dobrej woli serdeczne
podziêkowania.

Bóg zap³aæ!

10.03.2007 Zbigniew Stanis³aw STARUCH, lat 56
19.03.2007 Józef KSI¥¯YK, lat 89
26.03.2007 Stanis³aw FILAS, lat 85
28.03.2007Matylda Helena KORNACKA, lat 81
31.03.2007 Wies³aw Antoni ZARÊBSKI, lat 54
4.04.2007 Mieczys³awa STASIAK, lat 87
10.04.2007 Helena PRZYBYLSKA, lat 61
11.04.2007 Antonina GAWRONKIEWICZ, lat 88
11.04.2007 Artur Micha³ SZLING, lat 70
16.04.2007 Stanis³aw PODGAJNY, lat 79
24.04.2007Wiktoria WYRÊBSKA, lat 85
25.04.2007Marianna ZEMBRZUSKA, lat79
26.04.2007El¿bieta GRYSZKO, lat 61
26.04.2007Ryszard FIGLARZ, lat 67
28.04.2007Janina Wanda KÊPKA, lat 95
29.04.2007Bogdan TABAKO, lat 89
8.05.2007 Irena MILCZAREK, lat 57
13.05.2007 Jan KREJNER, lat 77
14.05.2007 Ireneusz SZYMCZAK, lat 57
24.05.2007Adam WIÊCEK, lat 83
1.06.2007 Józef BIELECKI, lat 93
1.06.2007 Antoni Marian AMBROZIAK, lat 69
10.06.2007 Stanis³awa OLENIACZ-TABISZ, lat 77
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9.04.2007 Blanka Ida SUDAK
9.04.2007 Tymon Roch KARULEK
9.04.2007 Wiktor Oliwier KOLAÑSKI
9.04.2007 Maciej Konrad TRYBULSKI
9.04.2007 Krzysztof Jan WOJTY£A
9.04.2007 Dominika Julia KOCHAN
9.04.2007 Dawid KOPERSKI
14.04.2007Bartosz Krzysztof BASA
15.04.2007 Martyn GO£EK
18.04.2007 Paulina Katarzyna NOWICKA
18.04.2007 Piotr Micha³ NOWICKI
29.04.2007Dawid Szymon RYBICKI
13.05.2007 Amelia Klaudia STANEK
27.05.2007Maria Wiktoria KRAMARZ
27.05.2007Miko³aj W³adys³aw SIPURZYÑSKI
27.05.2007Marcin Tomasz KUCHTA
7.05.2007 Grzegorz Marcin KUCHTA
27.05.2007Aleksandra Weronika MAÆKOWIAK
27.05.2007Marta BROMIRSKA
27.05.2007Krzysztof Pawe³ PI¥TEK
10.06.2007 Marta Faustyna BIERNAT
10.06.2007 Hanna Magdalena BOGDAÑSKA

14.04.2007Ryszard BASA
    i Anna Ewa BÊBEN-BASA

14.04.2007Micha³ BARTLEWICZ
    i Katarzyna Maria SZA£OBRYT

21.04.2007Mariusz CIEPIELOWSKI
    i Monika Joanna CZERNIEJEWSKA

21.04.2007 Cezary Pawe³ GRZEGORCZYK
    i Agnieszka Anna WIELKOPOLSKA

28.04.2007Maciej TYCZYNO
    i Agnieszka PACYÑSKA

5.05.2007 Filip Wojciech KOPERSKI
    i Ma³gorzata Anna MARCINOWSKA

2.06.2007 Ryszard GIEMSKI
    i Marzena NIEWÊG£OWSKA

2.06.2007 Pedro Jorge de OLIVEIRA
    de AZEVEDO e ARAUJO
    i Magdalena WÊGLOWSKA

9.06.2007 Marcin BRODZISZ
    i Renata B£ASZCZYK

9.06.2007 Bart³omiej MIKULSKI
    i Urszula Zuzanna JAREK

prezbiterów, reprezentuj¹cych m³ody
Ko�ció³ wroc³awski i �widnicki.
Zafascynowanie Chrystusem nie

chroni jeszcze przed zw¹tpieniem -
przestrzega³ prymicjantów w kazaniu
Ksi¹dz Proboszcz. W którym� momencie
¿ycia mo¿e dosiêgn¹æ kap³ana kryzys
wiary. Wa¿ne jest, by prze¿yæ go
z przekonaniem, ¿e kap³añstwo ma sens
nadprzyrodzony. My�lenie o kap³añ-
stwie po Bo¿emu to kwestia dojrza³o-
�ci. Osi¹ga siê j¹ zawsze w zaufaniu
do Tego, który do tej s³u¿by powo³a³.
Na zakoñczenie uroczysto�ci pry-

micjanci udzielili wszystkim zebranym
indywidualnego b³ogos³awieñstwa.
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