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W drodze na Jasn¹ Górê
Dnia 2 sierpnia br. spod katedry czasem t³umu ludzi, tworzy siê jedna
wroc³awskiej na Jasn¹ Górê wyru- wielka rodzina. W porannej ciszy s³yszy³a 27. Piesza Pielgrzymka Wroc³aw- chaæ szepty pierwszych modlitw. Pierwska. Pielgrzymów czeka³o osiem dni sza konferencja wskazuje na kierunek
zmagañ z w³asnymi s³abociami. Po- refleksji podejmowanej danego dnia.
niewa¿ pielgrzymka to przede wszyst- A ka¿dy dzieñ wype³niony jest po brzekim wêdrowanie z Panem Bogiem, wielu gi: Ró¿aniec, Anio³ Pañski, czas ciszy
chêtnie podejmuje to wyzwanie.
i osobistej refleksji, Msza w., KoronW tym roku w drodze do Ja- ka do Mi³osierdzia Bo¿ego, mikrofon
snogórskiej Pani towarzyszy³a nam dla wszystkich, wiadectwa, a wszystko
Ewangelia wg w. £ukasza,
któr¹ ka¿dy z pielgrzymów
dosta³ na w³asnoæ, aby
samodzielnie zg³êbiaæ S³owo
Bo¿e. Rozdanie pielgrzymom
Ewangelii cile wi¹za³o siê
z myl¹ przewodni¹ pielgrzymki Tolle lege - We
i czytaj.
W trzebnickiej bazylice na
Mszy wiêtej powita³ wszystkich pielgrzymów biskup
pomocniczy Andrzej Siemieniewski. Na pielgrzymim szlaku wroc³awskim pielgrzymom
towarzyszyli w tym roku
p¹tnicy z Ukrainy i Niemiec.
Dzieñ na pielgrzymce zaczyna siê zwykle wczesnym
rankiem, przewa¿nie ok. 4.40.
fot. Micha³ Jóskowiak
Po skromnej toalecie, zebraniu
baga¿y i zwiniêciu namiotów, wród przeplatane piewami i ró¿nymi oznaporannych mgie³ rozlegaj¹ siê piewy kami radoci, której na pielgrzymce
piosenek. Jest to niez³omny znak, ¿e nie brakuje, a które czasem s¹ zaskakolejny dzieñ pielgrzymowania mo¿na kuj¹ce dla samych pielgrzymów, jak
uznaæ za rozpoczêty. Zadziwiaj¹ce, ¿e choæby odtañczenie poloneza podczas
nikt jeszcze nie odkry³, jak to siê dzieje, wchodzenia do miejsca postoju. Mo¿e
¿e dzieñ za dniem z tego, zaspanego w³anie bardzo spontanicznie rodz¹ca
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siê radoæ najbardziej cementuje tê wielk¹ rzeszê ludzi, czêsto nieznaj¹cych siê
nawzajem. A mo¿e ta radoæ jest tylko
oznak¹ czego, co dokonuje siê du¿o
g³êbiej, a co zawsze pozostaje dla oczu
niewidoczne?
Pónym popo³udniem pielgrzymi
docieraj¹ na miejsce noclegowe. Znów
rozbijanie namiotów, podstawowa toaleta, posi³ek. Wieczorem, ok. godz. 21.00,

Apel Jasnogórski. Trochê na weso³o,
trochê medytacyjnie. A potem przychodzi noc i wszystko cichnie. I tylko z namiotów dobiegaj¹ równe oddechy pi¹cych ludzi. A wszystko to
dzieje siê w drodze na Jasn¹ Górê.
UCZESTNICZKA
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Cz³owiek g³êboko wierz¹cy nie cofa
siê przed najsurowszymi wymaganiami nauki Chrystusa. Nieustannie pragnie
pog³êbiaæ sw¹ wiarê, wspinaj¹c siê jakby
po szczeblach drabiny, o których pisa³
ju¿ w VII wieku w Drabinach raju
mnich z Góry Synaj, J. Climacus. Poucza³ on swych wspó³braci, w jaki sposób
d¹¿yæ do doskona³oci, pn¹c siê doñ
po szczeblach kolejnych przezwyciê¿eñ
w³asnych s³aboci i ograniczeñ.

Wiara a rozum
Jedn¹ z wa¿niejszych trudnoci,
szczególnie w naszej dobie rozwoju
naukowego, natury bardziej egzystencjalnej ni¿ intelektualnej, jest
problem granicy miêdzy dziedzin¹
rozumu a dziedzin¹ wiary. Kres
dzia³alnoci rozumu, który niejako
zatrzymuje siê w swoim poznawczym
ruchu i staje siê bezsilny wobec paradoksalnego pojêcia Boga-Cz³owieka.

Najwy¿sza chrzecijañska doskona³oæ zawsze polega na zwróceniu siê ku ¿yciu wewnêtrznemu. A im bogatsze ¿ycie wewnêtrzne, tym wiêcej bojani
i dr¿enia przed obliczem Boga!
Wiara nie jest jednym
z prze¿yæ, które interpretacjê
znajduje w refleksji filozoficznej. Akt wiary jest czym bezporednim, ale ta bezporednioæ
nie wyprzedza porednioci refleksji, lecz j¹ przezwyciê¿a.
Filozofia nie dostarcza wyjanienia fenomenu wiary, ale reflektuje nad warunkami, które musz¹ byæ spe³nione, by jednostka mog³a sensownie podj¹æ akt wiary. Dla chrzecijanina przedmiotem wiary jest Jezus Chrystus, Bóg-Cz³owiek.
Wierzyæ, znaczy byæ wspó³czesnym wobec Niego.

Co znaczy, byæ
prawdziwym
chrzecijaninem?
Niektórzy filozofowie (np. Hegel)
przeceniaj¹ rozum ludzki. Jezus
Chrystus jako Bóg jest przedmiotem wiary, wobec którego rozum jest
bezsilny. Tam, gdzie rozum koñczy
sw¹ dzia³alnoæ, tam otwiera siê
horyzont wiary. Przez b³êdy i bezdro¿a epoki nauki, chrzecijañskie
¿ycie ulega coraz wiêkszemu zewiecczeniu. Modyfikacja chrzecijañskiej
treci modyfikuje samo bycie chrzecijaninem. Owiadczeñ, wyznañ
i g³onych deklaracji s³uchaj¹ nie tylko
ludzie, ale przede wszystkim Bóg!
Nawet mêczennik nie mo¿e przed
Bogiem powiedzieæ, ¿e jest prawdziwym chrzecijaninem, bowiem bycie nim to nie sprawa odwagi wobec ludzi, ile w³anie wobec Boga.
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FGL I JH F
Rêce Twe...
moja modlitwa

Rêce Twe, Panie,
prowadz¹ mnie przez ¿ycie,
prowadzisz mnie, bo lepa jestem
- zamykam oczy, dopiero wtedy widzê!
Trzymasz moj¹ d³oñ, pozwalasz oddychaæ,
czasami jestem z³a, wydaje mi siê, ¿e
zaczynasz znikaæ.
A przecie¿ Ty zawsze troszczysz siê o mnie,
jeste ze mn¹, mimo ¿e w¹tpiê!
Dajesz mi kolory i kwiaty,
dajesz mi ¿ywio³y i wiat ca³y,
opiekujesz siê mn¹, jak kim niezwyk³ym,
a jestem tylko ziarnkiem piasku nik³ym!
Dajesz mi swobodê i mi³oæ do wiata,
dajesz mi nadziejê i chcesz, bym siê mia³a.
s³uchasz mnie, choæ ja Ciebie nie s³ucham,
ja grzeszê, a Ty mówisz Odpuszczam.
Twoja mi³oæ jest wszechogarniaj¹ca,
Twój dotyk jest jak woda orzewiaj¹ca,
Twój umiech wci¹¿ trwa niedokoñczony,
a ja staram siê, by by³ ze mnie zadowolony!

Byæ wspó³czesnym
Chrystuso
wi
Chrystusowi

A kim jest Ten, wobec którego wierz¹cy ma byæ wspó³czesny? Gdyby by³
tylko cz³owiekiem, mo¿na by ze skutków jego ¿ycia, które objawi³y siê w historii
wnioskowaæ: kim naprawdê by³. Ale
o Chrystusie jako Bogu historia niczego nie jest w stanie powiedzieæ. ¯ycie
Jego i nauczanie niew¹tpliwie zmieni³y
bieg dziejów ludzkoci, ukszta³towa³y nasz¹
kulturê humanistyczn¹, wp³ynê³y na
sztukê, itd. Niemniej jednak skutki te
w najmniejszym stopniu nie dostarczaj¹
wiedzy o Bóstwie Chrystusa.
Nie da siê zracjonalizowaæ wiary;
jest bowiem ona ponad wszelk¹ ludzk¹ racjonalizacj¹. To logiczne, i¿ na-

DOROTA DUDA
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wet ci, którzy widzieli i s³yszeli Chrystusa, tak naprawdê nie byli Mu wspó³czeni, bowiem w Jego przypadku
wspó³czesnoæ z Nim nie by³a to¿sama z fizyczn¹ obecnoci¹!
W odniesieniu do Chrystusa cz³owiek wspó³czesny, tak samo zreszt¹ jak
ten sprzed dwóch tysiêcy lat, staje
wobec mo¿liwoci zgorszenia (zw¹tpienia) - i to podwójnie. Po pierwsze,
mo¿e gorszyæ siê tym, ¿e konkretny
cz³owiek mówi o sobie, i¿ jest Bogiem, oraz mówi i dzia³a jak Bóg.
W drugim przypadku mo¿liwoæ
zgorszenia bierze siê st¹d, ¿e Ten, który
jest Bogiem, jest zwyk³ym, pokornym
i ubogim cz³owiekiem, który swe ¿ycie
znosi w cierpieniu, jak ka¿dy inny.
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tym g³osi siê poprawn¹ naukê Chrystusa, ale ilu usi³uje j¹ wcieliæ we w³asne
¿ycie? Nauka Chrystusa zak³ada mo¿liwoæ zgorszenia, ale tak¿e koniecznoæ cierpienia dla prawdy, a w skrajnych przypadkach - mêczeñstwo, zaparcie siê samego siebie oraz naladowanie Jezusa. W wiecie jednak wymagania te s¹ pomijane, ³agodzone, powstaje coraz wiêcej przepisów i ulg
u³atwiaj¹cych bycie chrzecijaninem.
Filozofowie i uczeni pisz¹ o wierze, obyczajach, sposobach mylenia przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Oczywicie, tradycja ojców jest wa¿graf. Krystian G³onicki

S³owa objawienia, zawarte w Ewangelii, nie zosta³y wypowiedziane przez
Boga zasiadaj¹cego w chwale po prawicy Ojca, lecz przez kogo podobnego
do innych ludzi, cz³owieka, ¿yj¹cego
w pokorze i uni¿eniu. W takiej sytuacji bezporednie dowiadczenie boskoci
Chrystusa nie by³o mo¿liwe bez przezwyciê¿enia dowiadczenia paradoksalnej
wspó³czesnoci, a to w jeden tylko sposób
- moc¹ aktu wiary! Jedynie poprzez
akt wiary mo¿na staæ siê prawdziwie
wspó³czesnym Chrystusowi, a przez to
byæ chrzecijaninem!
Rozró¿niaj¹c pomiêdzy Boskim
a ludzkim rozumieniem chrzecijañstwa powo³ajmy siê na s³owa Chrystusa, który mówi do Piotra: Odejd
ode mnie, szatanie; jeste dla Mnie
zgorszeniem, poniewa¿ nie rozumiesz,
czym s¹ rzeczy Boskie, lecz czym ludzkie (Mt 16, 23). Dlaczego Piotr jest
dla Chrystusa zgorszeniem? Jest bowiem czym przeciwnym temu, z powodu czego Chrystus jest zw¹tpieniem dla Piotra, który przecie¿ jest
najbardziej uprzejmym wydaniem ludzkiego wspó³czucia - lecz tylko ludzkiego, dlatego jest zw¹tpieniem dla Jezusa. Chrystus jest tym, co Boskie,
co Absolutne, i przez to jest zw¹tpieniem dla Piotra, który staje siê reprezentantem wiata chrzecijañskiego, który obala zgorszenie Bogiem, poniek¹d zachowuje siê jak Hegel, gdy
usi³uje pogodziæ Bosk¹ misjê Chrystusa z doczesn¹ trosk¹ o zachowanie
ziemskiego ¿ycia.
W idealnym obrazie chrzecijanina
nie mo¿e zabrakn¹æ wiary prawdziwej
i czystej, obalaj¹cej wszelkie zgorszenie,
w¹tpliwoci, potrzeba nie rozumu, a serca!
B³ogos³awiony ten, kto siê Mn¹ nie
zgorszy (Mt 11, 6) [w oryginale forges
- byæ zgorszonym; wg Biblii Tysi¹clecia - zgorszyæ znaczy zw¹tpiæ].
O tym zapomina wiat przeciêtnych chrzecijan. Rodz¹c siê wszak
w spo³eczeñstwie wspó³czesnym od razu
poddani jestemy prawu kocielnemu
i pañstwowemu zarazem. W wiecie

na, aczkolwiek chrzecijañstwo to nie
nauki historyczne. Prawdziwi chrzecijanie, którzy s¹ wspó³czeni z Chrystusem, niczego nie uzyskuj¹ od poprzedników, lecz wszystko od Chrystusa wspó³czesnego. Bo On przecie¿
¿yje! A to nie rozum. To wiara!

B³ogos³awione zwyciêstwo
B³ogos³awiony, który wierzy, i¿ Jezus
Chrystus ¿y³ tu na ziemi, ¿e by³ ubogim
cz³owiekiem, a mimo to Bogiem, Jednorodzonym Ojca. B³ogos³awiony, który
wie, i¿ do nikogo nie idzie innego, lecz
wie w pe³ni, ¿e do Niego idzie. I bez
wzglêdu na sytuacjê w ¿yciu cz³owieka, czy to nêdza i ubóstwo, b³ogos³awiony, kto nie w¹tpi, a wierzy,

¿e nakarmi³ On piêæ tysiêcy ludzi piêcioma chlebami i dwiema rybami (Mt
14, 13-21). I bez wzglêdu na to, jakie
by³oby przeznaczenie cz³owieka i jakie
burze obróci³yby siê przeciwko niemu,
b³ogos³awiony, kto nie w¹tpi, ale wierzy, ¿e On rozkaza³ wodom, a one siê
uciszy³y (Mt 8,26); wierzy pe³n¹ moc¹
i pe³n¹ wiar¹, ¿e Piotr ton¹³ tylko
i wy³¹cznie dlatego, i¿ nie wierzy³
w sposób pe³ny i mocny (Mt 14, 3033). I jakikolwiek by³by wystêpek cz³owieka, a wina jego straszna, i¿ nie tylko
on sam, ale i ludzkoæ nad tym rozpacza³aby, czy mo¿e zostaæ wyleczony
(z grzechu), to przecie¿ b³ogos³awiony,
kto nie w¹tpi, a wierzy, i¿ powiedzia³
On paralitykowi: Twoje grzechy s¹ ci
odpuszczone (Mt 9, 2), i ¿e by³o to
dla Niego tak ³atwe, jak powiedzenie
owemu: we swoje ³o¿e i id (Mt 9, 5);
b³ogos³awiony zatem, kto nie w¹tpi,
a wierzy w odpuszczenie grzechów.
I jakikolwiek by³by rodzaj mierci
cz³owieka, gdy nadesz³a oto godzina jego,
b³ogos³awiony, kto nie w¹tpi, jak Jemu
wspó³czeni, gdy powiedzia³: dziewczynka
nie umar³a, tylko pi (Mt 9, 24).
B³ogos³awiony, kto nie w¹tpi, a wierzy,
kto podobnie jak dziecko przed zaniêciem, mówi: wierzê w Niego; to
i jest szczêliwy, nie umar³, ale pi.
I bez wzglêdu na cierpienia w imiê wiary,
b³ogos³awiony, kto nie w¹tpi, a wierzy,
¿e On, Ten, który siê upokorzy³, ubogi
i wzgardzony, który w sposób tragiczny
pozna³, co to byæ cz³owiekiem, tak, i¿
powiedziano o Nim: Oto cz³owiek
(J 19, 5). B³ogos³awiony, kto nie w¹tpi,
a wierzy, ¿e On jest Bogiem.
B³ogos³awione zwyciêstwo, poniewa¿ wiara zwyciê¿a wiat (1 J 5, 4).
Nie bójmy siê zatem wiata, nêdzy,
choroby, niesprawiedliwoci ludzkiej, tego,
co mo¿e zniszczyæ cz³owieka zewnêtrznego. Baæ siê trzeba tego, co wiarê
zabiæ mo¿e. Bój siê i dr¿yj, poniewa¿
wiara noszona jest w kruchym glinianym naczyniu (2 Kor 4, 7).
K R YSTIAN G £ONICKI
WSKA
IEDROWSKA
E WELINA B IEDRO
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Spowied w. tu¿ po Eucharystii
jest najczêstszym sakramentem,
do którego przystêpujemy. A raczej trzeba by³oby powiedzieæ,
do którego mamy szczêcie
przystêpowaæ. W czym tkwi
jego piêkno?

Pokuta jest niezast¹pionym
spotkaniem z Bogiem bogatym
w mi³osierdzie. Pomimo rozpowszechnionego orêdzia o Bo¿ym Mi³osierdziu istnieje jeszcze wielu ludzi nosz¹cych w sobie
srogi obraz Boga Sprawiedliwego, który
skrupulatnie zapamiêtuje nasze
wystêpki, by potem stosownie do
nich wymierzyæ
nam karê. Nic bardziej b³êdnego.
Owszem Bóg jest sprawiedliwym, tylko
¿e owa sprawiedliwoæ dziêki ofierze
Pana Jezusa sta³a siê w³anie prawem
do mi³osierdzia. Ka¿dy z nas ma do
niego prawo, ka¿dy jest zaproszony. Serce
Boga zosta³o otworzone na Krzy¿u, po
to, by ka¿dego obmyæ z grzechów
i przewinieñ. To obmycie dokonuje siê
w³anie w sakramencie pokuty, czyli
w sakramencie mi³oci, bo czym jest
Krzy¿, jeli nie jej dowodem. St¹d
konfesjona³ podobny jest do Golgoty,
bo zarówno za kratami, jak i na Krzy¿u
Jezus wypowiada s³owa przebaczenia:
Ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹,
co czyni¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jedynym s³owem, jakie wypowiada jest
KOC
HAM
OCHAM
HAM. To jest przes³anie p³yn¹ce z Krzy¿a i z konfesjona³u. Przyznajesz siê do licznych grzechów, mówisz:
krad³em, k³ama³em, cudzo³o¿y³em, bluni³em, a Bóg ma jedn¹ odpowied:
mim
ocham.
mimoo wszystk
wszystkoo k
kocham.
Kiedy mylê o tym sakramencie to
nasuwa mi siê porównanie do ma³¿eñstwa. ¯ycie z Bogiem jest w³anie jak
¿ycie ma³¿eñskie. We wspólnym ¿yciu
wiele jest piêknych chwil, ale pojawiaj¹
siê tak¿e sytuacje, po których trzeba
zebraæ siê w sobie i przeprosiæ, a to ju¿

nie jest tak ³atwe, ka¿dy wie, ile przyznanie siê do winy kosztuje nasz¹ mi³oæ w³asn¹. I chyba to w³anie s³owo przepraszam, najbardziej cementuje zwi¹zek.
I omielam siê powiedzieæ, ¿e to jest w³anie
pierwsze s³owo mi³oci, nie kocham, ale

nowo. Przypomina mi siê pewne opowiadanie. Otó¿ siostra zakonna, która
mia³a ³askê widywaæ Pana Jezusa, zapyta³a siê kiedy, jaki grzech by³ najwiêkszym i najbardziej Go zrani³. Na
to nasz Zbawiciel odpowiedzia³: Nie
pamiêtam. I oto ca³a prawda
o Mi³osierdziu. Bóg nie pamiêta
wypowiedzianych win, nie wykuwa ich w skale, ale zapisuje
na piasku, po to w³anie, aby
móc je zmazaæ, gdy tylko za
nie ¿a³ujemy wyznaj¹c w sakramencie spowiedzi w.
O, jak wielk¹
trzeba mieæ wdziêcznoæ za hojnoæ
Boga, który tak
pozwala siê raniæ
cz³owiekowi, i ani
myli przestaæ go kochaæ, który ze
mnie nie zrezygnowa³, i nigdy nie zrezygnuje! Bóg, który tak bardzo kocha, jedyne, co pragnie mi wymierzyæ w zamian za wyznane grzechy, to Swoje mi³osierdzie. Grzech mo¿na
tu porównaæ do deszczu i choæby
z naszych win uzbiera³aby siê niema³a ulewa, wszystkie te krople gin¹
w morzu mi³osierdzia, w morzu bez
dna... Mówi³ o tym sam Chrystus do
duszy cierpi¹cej, a które zawar³a
w swoim Dzienniczku w. s. Faustyna: Czemu siê lêkasz, dzieciê moje, Boga
mi³osierdzia? Wiêksze jest mi³osierdzie
moje ani¿eli nêdze twoje i wiata ca³ego. Kto zmierzy³ dobroæ moj¹? Dla
ciebie zst¹pi³em z nieba na ziemiê, dla
ciebie pozwoli³em przybiæ siê do krzy¿a,
dla ciebie pozwoli³em otworzyæ w³óczni¹
Najwiêtsze Serce Swoje i otworzy³em
ci ród³o mi³osierdzia; przychod i czerp
³aski z tego ród³a naczyniem ufnoci.
Uni¿onego serca nigdy nie odrzucê, nêdza
twoja utonê³a w przepaci mi³osierdzia
mojego. Czemu¿ by mia³a przeprowadzaæ ze mn¹ spór o nêdzê twoj¹.
Zrób mi przyjemnoæ, ¿e mi oddasz
wszystkie swe biedy i ca³¹ nêdzê,
a ja ciê nape³niê skarbami ³ask.

Sakrament Pokuty
Sakramentem Mi³oci
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przepraszam. Mo¿e sta³o siê tak równie¿ z tego powodu, ¿e s³owo kocham
jest dzi nadu¿ywane i w zbyt wielu
przypadkach wcale nie idzie za nim mi³oæ.
£atwo jest powiedzieæ kocham, trudniej
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoæ. I tu
zaznacza siê owa wy¿szoæ s³owa przepraszam. Bo zdecydowanie przyznaæ siê
do winy nie jest ju¿ tak prosto, poze
praszam to
trzebne jest uni¿enie. Pr
Prze
zepraszam
wzi¹æ odpowiedzialnoæ za to, ¿e przyrzeka³o siê komu mi³oæ i nie wytrwa³o siê w wiernoci, ¿e zawiod³o siê
zaufanie, ¿e siê zrani³o. I tak te¿ jest
w naszej relacji z Bogiem. Bo có¿ znaczy,
¿e kochamy Boga, ale przepraszaæ to
Go nie mamy za co. Jeli tak mylimy,
to istotnie samych siebie ok³amujemy,
zarówno co do naszej bezgrzesznoci, jak
i mi³oci wobec Niego. Trzeba nam
bowiem jak w. Piotr zaakceptowaæ to,
i¿ marna ta nasza mi³oæ, a w³aciwie
to jej brak i wyznaæ to... I wtedy ma
miejsce najcudowniejsza wymiana na
wiecie, gdy my wyznajemy grzechy,
nasz brak mi³oci, Bóg wyznaje jak
bardzo nas kocha... Ju¿ sama wiadomoæ Jego bezgranicznej mi³oci do nas
dodaje skrzyde³, a ponadto umocnieni
zostajemy jeszcze ³askami, aby wsparci
moc¹ z wysoka zacz¹æ raz jeszcze na
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Ulice naszej parafii

Wita Stwosza,
W niniejszym cyklu nazwa tej,
niegdy wysoce reprezentacyjnej ulicy Wroc³awia, pojawia³a
siê ju¿ kilkakrotnie. Czas ju¿ zatem najwy¿szy, aby zwróciæ nasz¹ uwagê na jej wysokoæ.
Proszê Pañstwa oto i ona - ulica
Wita Stwosza.

Le¿¹ca w tzw. Wielkim Kwartale, a zamieszkiwana od zawsze przez
elegantsze warstwy wroc³awskiego
mieszczañstwa, z³otników i kunierzy,
ulica ta nosi³a w burzliwych dziejach
Wroc³awia stale, lecz ró¿nie zapisywan¹,
po raz pierwszy w 1345 roku, nazwê
ulicy wiêtego Wojciecha: Platea S.
Alberti, Sancte Albrechtis Gasse, Albrechtgasse i wreszcie Albrechtstrasse.
Znany ju¿ naszym Czytelnikom
renesansowy autor opisu Wroc³awia,
Bart³omiej Stein, w roku 1512 tak pisa³
o tej ulicy: Ulica wiêtego Wojciecha,
bêd¹c prawie w rodku miasta, nigdzie na zewn¹trz nie wychodzi - na
jej koñcu wy³ania siê koció³ pod
wezwaniem tego¿ wiêtego. Od niego
ulica wziê³a sw¹ nazwê. Jest ona
najpiêkniejsza ze wszystkich ulic, nie
tylko w naszym miecie, lecz ze wszystkich ulic, jakie kiedykolwiek widzia³em. Szeroka na ca³ej d³ugoci, przyci¹ga wzrok z powodu wysokich
domów stoj¹cych po obu jej stronach.
Choæ tylko ich fasady s¹ jakby
wystawione na pokaz, to domy te
wszêdzie w jednakowym stopniu s¹
czyste. Zamieszkuj¹ je przede wszystkim
szlachetnie urodzeni obywatele, a nie
t³um brudnych rzemielników. Do pe³ni
piêkna brakuje tylko tego, ¿eby ulica
wiêtego Wojciecha by³a, tak jak inne
zupe³nie prosta.
Pan Bart³omiej w przedostatnim
zdaniu pisz¹c o szlachetnie urodzonych obywatelach ma na myli wroc³awskich patrycjuszy i przedstawicieli arystokratycznych rodów l¹skich,
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czyli czapki z g³ó
w
g³ów

buduj¹cych chêtnie przy tej ulicy na
W czasie oblê¿enia Festung Breprzestrzeni wieków swoje rezydencje. slau zniszczeniu uleg³a wiêkszoæ zaMieli wiêc tutaj swoje miejskie sie- budowy dawnej ulicy w. Wojciecha.
dziby ksi¹¿êta legnicko-brzescy i ole- Z bli¿ej niezrozumia³ych wzglêdów nie
niccy, tak¿e rodziny Schlegenbergów, powrócono jednak do polskiej nazwy
Kospothów, Hatzfeldów. Nic dziwne- ulicy, lecz pokuszono siê o nadanie
go zatem, ¿e w³anie t¹, a nie inn¹ zupe³nie nowej, w³anie Wita Stwosza.
ulic¹ miasta wiod³a trasa uroczystych Ten znakomity rzebiarz rodem
przejazdów kolejnych w³adców l¹ska z Norymbergii, ¿yj¹cy w latach ok.
i monarszych dostojników. Ozdabiano 1447-1533, goci³ co najmniej dwuwówczas domy stoj¹ce na trasie prze- krotnie w nadodrzañskim grodzie, ale
jazdu i budowano bramy triumfalne, jego zwi¹zki z Wroc³awiem s¹ raczej
maj¹ce uwietniæ ca³e donios³e wy- ¿adne. Warto wspomnieæ tutaj, ¿e
darzenie.
podobno w³anie we Wroc³awiu rzeZawirowania historii, a zw³aszcza biarz chc¹c odzyskaæ pieni¹dze od
burzliwy dla l¹ska i Wroc³awia XVIII nieuczciwego kontrahenta, uciek³ siê
i XIX wiek spowodowa³ zmianê klas do sfa³szowania weksla, za co zosta³
spo³ecznych zasiedlaj¹cych obecn¹ Wita uwiêziony i napiêtnowany przez kata
Stwosza. Ulicê wziêli we w³adanie solidni wypaleniem piêtna na policzkach.
kupcy, hotelarze i restauratorzy. Nie Nastêpnie mia³ staæ Wit Stwosz przebrakowa³o przy niej równie¿ solid- pisan¹ iloæ czasu pod wroc³awskim
nie zaopatrzonych antykwariatów prêgierzem...
i ksiêgarñ.
Odkupiony
przez w³adze pruskie
w 1802 roku
pa³ac Hatzfeldów sta³
siê siedzib¹
Prezydium
Prowincji
(w 1807 roku by³ kwater¹ napoleoñskiego
brata ksiêcia
Tak wygl¹da³a obecna ulica Wita Stwosza w roku 1899
Hieronima,
Biegn¹ca od Rynku do Placu
który zwyk³ w czasie swojego pobytu urz¹dzaæ wystawne uczty), za Dominikañskiego ulica Wita Stwosza
w jego pobli¿u otworzy³ swoje podwoje nie zosta³a odnowiona w takim stopBank Królewski, a nieco póniej tak¿e niu jak s¹siednia O³awska i nadal bêdzie
gmach g³ówny poczty. W dalszym ci¹gu odbywa³ siê na niej ruch samochodonie by³a to wiêc byle jaka ulica, po- wy. I jeli warto na niej bywaæ, to
siadanie takiego adresu wiadczy³o zapewne nie tylko z uwagi na sero przynale¿noci do co najmniej klasy wowane tutaj od lat znakomite tosty.
S £A
W OMIR O P ASEK
£AW
redniej ówczesnego spo³eczeñstwa.
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Sztuk
a poszczenia
Sztuka
Kiedy pocicie, nie b¹dcie posêpni jak ob³udnicy, przybieraj¹ oni wygl¹d
ponury, aby pokazaæ ludziom, ¿e poszcz¹.[...] Ty za gdy pocisz, namaæ
sobie g³owê i umyj twarz, aby nie
ludziom pokazaæ, ale Ojcu twemu, który
jest w ukryciu (Mt 6, 16).
Post jest swego rodzaju re¿imem
fizycznym, który wzmacnia nasz¹ duszê, jest wa¿nym elementem naszego
¿ycia. Stwierdzenie Jezusa na temat
postu podkrela kwestiê motywacji,
gdy¿ mówi kiedy pocicie, a nie jeli
pocicie. Warto zauwa¿yæ, ¿e poszczenie
jest jednym
z najstarszych zaleceñ
zdrowotnych.
Zrównowa¿ona dieta daje nam poczucie zadowolenia, si³ê i rozjania umys³.
Wa¿ne jest nie to, czego jeæ nie bêdziemy, ale to czemu ma s³u¿yæ ta
wstrzemiêliwoæ. S¹ osoby sk³onne
wierzyæ, ¿e jeli wytrzymaj¹ okrelony czas postu, to Bóg ich wys³ucha.
Otó¿ wykorzystywanie praktyk religijnych do w³asnych celów to znak
fa³szywej wiary. Post musi skupiaæ siê
na Chrystusie, podobnie jak prorokini Anna, powinnimy s³u¿yæ Bogu
w postach i w modlitwie (£k 2, 27).
Chrystus pokazuje nam jasn¹ drogê postu,
sam poci³ przez 40 dni, przygotowuj¹c
siê do swego pos³annictwa. Mówi o pocie
i modlitwie jako dwóch stronach tego
samego medalu (Mt 17, 21).
Tym, którzy pragn¹ ¿ycia duchowego, post otwiera niezwyk³e mo¿liwoci. ¯o³¹dek podobny jest do niesfornego dziecka, które informuje nas
o g³odzie. Wcale nie musimy jemu ulegaæ, lecz wprowadziæ jak¹ dyscyplinê. Wówczas mo¿na pomyleæ o milionach g³oduj¹cych. Poczujesz wtedy,
¿e chcesz im pomóc na miarê mo¿liwoci, staniesz siê bardziej czujny na
potrzeby innych. Post doskonale oczyszcza nasze emocje, to ucieczka od zwod-

niczych pu³apek. Post kszta³tuje tak¿e charakter i uzdrawia zbola³¹ duszê
oraz pomaga panowaæ nad namiêtnociami, które s¹ przeszkodami na
drodze do spokojniejszego ¿ycia. Poczujemy ulgê, gdy uda nam siê usun¹æ niegodziwoæ, zerwaæ wiêzy ka¿dej
niezdrowej zale¿noci i wyrugowaæ
z umys³u niesprawiedliwe oskar¿enie
skierowane przeciw bliniemu. To jedyny sposób na pog³êbienie ³aski Bo¿ej
i zachowanie pokoju ducha.
Wczytajmy siê w rady zapisane
w IV w. przez w. Jana Chryzostoma, Ojca Kocio³a:

Trzeba nam wiêc byæ jak ¿niwiarz,
który krok po kroku zbli¿a siê do kresu
¿mudy, by wspi¹æ siê na wy¿yny duchowej m¹droci, wtedy zbierzemy ¿niwo ¿ywej nadziei w tym ¿yciu, a w
przysz³ym staniemy przed Chrystusem.
Potrzeba nam nie tylko jedzenia
i picia. Dusze karmiæ musimy S³owem
Bo¿ym. Jezus rzek³ podczas kuszenia:
Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych (Mt 4, 3). Post wiêc i modlitwa powinny byæ ze sob¹ nierozerwalne. Nie wypada zdradzaæ nam szczegó³ów naszego postu. My, pragn¹cy
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego,
musimy zachowywaæ swoje
uczynki w tajemnicy. Bóg
nasze zamiary zna i to
powinno nam
wystarczyæ. Szósty rozdzia³ Ewangelii
Marka mówi, bymy poszcz¹c nie byli
posêpni. Jezus mówi uczniom przy studni,
którzy przynieli Mu pokarm, ¿e Moim
pokarmem jest wype³niæ wolê Tego, który
Mnie pos³a³ (J 4, 32 i 34). To nie jest
metafora, Chrystus karmi³ siê moc¹ Bo¿¹.
W istocie naszym pokarmem jest Bóg
i tak jak Izraelici karmili siê mann¹,
tak my karmimy siê s³owem Bo¿ym,
wystarczy tylko otworzyæ Pismo wiête.
Kusi i korci nas czasem, aby zrobiæ
co, czego mo¿emy ¿a³owaæ. Nasze pragnienia i ¿¹dze s¹ jak rzeka, która wzbiera
i wystêpuje z koryta. Post pomaga
utrzymaæ ten poziom w granicach przyzwoitoci. Æwiczmy siê wspólnie w samodyscyplinie, odsuñmy pokusy i pomylmy o Chrystusie - Jego obecnoci
w moim i Twoim ¿yciu. Wstrzemiêliwoæ to podstawa ¿ycia duchowego,
pomaga zapanowaæ nad swoim ¿yciem,
a Duch wiêty, który jest w nas, mo¿e
uczyniæ z nas narzêdzie woli Bo¿ej.
Post nie jest aktem umartwiania siê
i sztuk¹ dla sztuki, nie jest te¿ odrobin¹ cierpienia, któr¹ chcemy sprawiæ Bogu
przyjemnoæ, nie jest te¿ kar¹, któr¹
znosimy w smutku, ¿a³uj¹c za grzechy,
nie jest te¿ narzuconym prawem, któ-

Wybierz siê z nami
w duchow¹ podró¿ (cz. 4)
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graf. Krystian G³onicki

8 kiedy pocisz, daj wiadectwo swoim
zachowaniem
8 jeli zobaczysz biedaka, ulituj siê
nad nim w miarê rozs¹dku
8 jeli zobaczysz wroga, pogód siê
z nim
8 jeli przyjaciel ronie w chwale, nie
zazdroæ, ale raduj siê z nim
8 jeli dostrzegasz pokusê, omiñ j¹
8 niech poszcz¹ wasze oczy, uszy, usta,
bo jaka jest korzyæ powstrzymania siê od posi³ków, jeli gryæ
bêdziemy drugiego cz³owieka?
8 niech poszcz¹ zatem d³onie i s¹ wolne
od grabie¿y
8 niech poszcz¹ stopy omijaj¹c drogi
niemoralne
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rego przestrzeganie zapewni nam ³askawoæ
Pana, a z³amanie sprowadzi potêpienie.
Poniewa¿ nale¿ymy do ludu Bo¿ego,
zostalimy wezwani, by pociæ z radoci¹, bo post nie jest prost¹ praktyk¹
wstrzemiêliwoci, ale zdaniem siê na prowadzenie Ducha wiêtego.
St¹d post jest wyrazem chwa³y Bo¿ej
i szacunku dla Chrystusa. Nasze oczy
powinny byæ utkwione w Nim. Jego
treci¹ jest wys³awianie Boga za wszelkie
b³ogos³awieñstwa. Prawdziwy post
zaczyna siê w chwili opanowania swoich
myli, jêzyka i ¿¹dz.
A NNA K RAMARCZYK

ge-r-tG

- Jezus do Samsona W ³ez rzekach wyp³akanych tonê
i spalam siê w ogniu modlitewnym;
d³awi¹ mnie rêce wyci¹gniête do mnie,
od wiec i kadzide³ lepnê
i od psalmów g³uchnê,
Ja - martwych stad pasterz.

A ty, spójrz, Samsonie,
na wiata twego dachach
anio³ zniszczenia harcuje,
a w³osy si³y twojej
wisz¹ na kolumnadach.
Ale to nie no¿e zdrady
rêk¹ Dalili je ciê³y;
cia³o twe rozorali
lecz nie przybili do krzy¿a
przeto duch nie z³amany,
a g³owa twa ¿ywa.
Pokolenia nienawici¹ w twarz plu³y,
wiêc chcê jak ty wstrz¹sn¹æ
kolumnami;
niechaj run¹ ciê¿kie mury,
by pod ich gruzem siê zwaliæ.
KRYSTIAN G£ONI
CKI
£ONIC
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Zagl¹danie przez dziurkê od klucza, wydawaæ by siê mog³o, jest obecnie czynnoci¹, co najmniej nieeleganck¹. Jednak prawda jest inna. Jak
wiat wiatem nasza pró¿noæ sprawia, ¿e jak powietrza ³akniemy informacji z ¿ycia prywatnego gwiazd
i gwiazdeczek. Intymnoæ sta³a siê
towarem, media wykszta³ci³y plugawych i pe³nych zawziêtoci fotografów i pismaków, których jedynym
celem jest przedstawienie znanych osób
w wietle fleszów. Zajmijmy siê dzi
jednak problemem odbiorcy. Skoro
w naszych kioskach codziennie widzimy dziesi¹tki tytu³ów prasowych,
o raczej niskich lotach,
to oznacza, ¿e jest na
nie popyt, ¿e s¹ ludzie,
którzy bardziej lub mniej
regularnie kupuj¹ kolorowe tabloidy, których
fascynuje czyja intymnoæ. Dlaczego? Mo¿e
w³anie dlatego, ¿e nudzi ich w³asne ¿ycie
i odczuwaj¹ chêæ podgl¹dactwa? Inna sprawa to odpowied na pytanie, czy taka
forma obcowania z wielkim wiatem
jest w stanie zast¹piæ ow¹ pustkê...
Mylê, ¿e to wielki dramat wspó³czesnej cywilizacji. Ludzie dla zaspokojenia swoich ambicji, znudzeni monotonn¹ rzeczywistoci¹, funduj¹ sobie pe³en skandali wiatek, buduj¹
w swoich domach fan kluby, namiêtnie ledz¹ ¿yciorysy swoich ulubieñców. To nieprawdopodobne, ale faktem
jest, ¿e coraz mniej rozmawiamy ze sob¹.
Wspó³czesny cz³owiek coraz czêciej przywyka do uprawiania monotonnej formy przekazu: telewizyjnej lub radiowej. £yka wszystko, co us³yszy,
wzbogaca to o treci z kolorowych
magazynów i tak powstaje ¿enuj¹cy
obraz medialnej kreatury, której mo¿na sprzedaæ nawet najwiêksz¹ bzdurê...

Demokracja przynios³a Polakom
powiew wolnoci, daj¹c niektórym olbrzymie mo¿liwoci rozwoju. Wkrótce
siê jednak okaza³o, ¿e wolnoæ, która
przyda³a skrzyde³ kapitalizmowi wypaczy³a prawid³owe rozumienie rozwoju.
Popatrzmy jednak, dok¹d idziemy! Co
bardziej postêpowi rodzice wrêczyli
swym dzieciom ksi¹¿ki z przygodami
Harryego Pottera, sami za zanurzyli
siê w lekturze Dana Browna. Mo¿na
by wrêcz powiedzieæ: akcja Poczytaj
mi, Mamo odnios³a ca³kowity sukces!...
Odrzucenie przez czêæ spo³eczeñstwa zdrowych odruchów, maj¹cych
determinowaæ nasz¹ przynale¿noæ do
narodu, jest skutecznie
wykorzystywana przez
fachowców od marketingu. Tam, gdzie liczy
siê pieni¹dz, dzia³aj¹ razem: handlowcy, socjolodzy, ekonomici itp.
Wszystko tylko po to,
by zrobiæ kolejny, udany skok na nasze portfele. Dla kolejnej z³otówki
w swojej kasie gotowi
s¹ zrobiæ wszystko. Idea konkurencji
olepi³a zdrowe odruchy i pozbawi³a
wszelkich uczuæ.
Spustoszenie dokonane w umys³ach,
szczególnie m³odych ludzi, coraz mniej
dziwi socjologów, którzy uwa¿aj¹, ¿e
koszty globalizmu ponosiæ musz¹ wszyscy...
Sêk w tym, ¿e niestety najbardziej
ucierpia³y na tym nasze narodowe
tradycje... Dosz³o nawet do tego, ¿e wiele
osób polskoæ zaklei³o obskurn¹ ³atk¹, która nasze narodowe tradycje
przekszta³ca w chorobowy objaw.
wiat musi na nowo uczyæ siê
rozmawiaæ. Zwyczajnie: spotkaæ siê,
usi¹æ przy kawie, pogawêdziæ o prostych, przyziemnych sprawach, czasem po¿artowaæ, a czasem zap³akaæ...
Po prostu pobyæ razem...
graf. Krystian G³onicki

Gdziekolwiek pójdziesz - szubienice moje;
na poduszkach z jedwabiu - rany moje;
³amie siê g³os we mnie
a d³onie do drzewa przygwo¿d¿one
nie zaciskaj¹ siê.

Znudzeni sob¹
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Scholici z Maciejek i ministranci
czêæ tegorocznych wakacji spêdzili
w Przesiece. Pobyt w tym niezwykle
cichym i spokojnym zak¹tku naszego
kraju trwa³ od 17 do 30 lipca br.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku, oprócz dobrze przystosowanego na przyjêcie grupy m³odych ludzi orodka wypoczynkowego, tak¿e liczne atrakcje. Pocz¹wszy
od przeró¿nych s³odkoci, poprzez liczne
nagrody, a skoñczywszy na trzech
wycieczkach krajoznawczych.
W pamiêci wielu pozostanie
z pewnoci¹ zwiedzanie ruin zamku
Chojnik, gdzie wys³uchalimy legendy o okrutnej królowej Kunegundzie,

fot. Stanis³aw Zamiar

Wspomnienia z wakacji
w Przesiece
a tak¿e wspiêlimy
siê na zamkow¹
wie¿ê oraz mielimy okazjê postrzelania z kuszy.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ te¿ pobyt w Western City w ciegnach.

fot. Stanis³aw Zamiar
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W Miasteczku Kowbojskim bylimy
wiadkami napadu na bank, moglimy równie¿ przysposobiæ siê w nowych umiejêtnociach takich, jak: jazda

na koniu, strzelanie
z ³uku czy wspinanie siê na pal mêczarni.
Niezapomnian¹ przygod¹ by³a z kolei wyprawa do Skalnego Miasta
w Adrszpachu, w Czechach. Podczas
zwiedzania tego niesamowitego w swoim
rodzaju miejsca najwiêksze emocje
wywo³a³y Wielki Wodospad, rejs ³odzi¹ po Jeziorku, a tak¿e Echo.
Wakacyjny wypoczynek móg³ byæ
udany tak¿e dlatego, ¿e sprzyja³a nam
przez ca³y czas pogoda, a i humor,
i dobry nastrój nie opuszcza³y uczestników kolonii. Przy tym wszystkim nie zapominalimy oczywicie
o Panu Bogu. Przy ka¿dej sposobnoci bralimy udzia³ we Mszy wiêtej
i w Apelach Jasnogórskich, które organizowali uczestnicy grupy rekolekcyjnej, zamieszkuj¹cy s¹siaduj¹cy
z naszym budynek orodka.
Korzystaj¹c ze sposobnoci,
w imieniu wdziêcznych uczestników
wakacyjnego wypoczynku w Przesiece serdeczne s³owa podziêkowania
kierujê w stronê tych, bez pomocy
i wsparcia których wyjazd ten nie
by³by tak interesuj¹cy. Wszystkim
sponsorom, którzy zechcieli okazaæ nam
sw¹ ¿yczliwoæ, z serca dziêkujemy.
Bóg zap³aæ!
D OROT
A D UDA
OROTA
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Darczyñcy i wolontariusze
olonijnego dzieci i m³odzie¿y w Przesiece:
wypoczynku kkolonijnego
J Departament Spraw Spo³ecznych
Urzêdu Miejskiego we Wroc³awiu
J Wa³brzyskie Zak³ady Koksownicze Victoria S.A. - Fryderyk Krukowski
J Uniwersytet Wroc³awski - rektor,
prof. dr hab. Leszek Pacholski
J Biuro Promocji i Informacji Uniwersytetu Wroc³awskiego
J Cadbury-Wedel Sp. z o.o.
J Apteka McCoys - Jacek Cieciura
J Zielona Apteka - Witold Darmoros
J Apteka na Szewskiej
J BZ WBK S.A. - Joanna SternKochañska
J Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. HDI
Samopomoc - Jan Szwaj
J sklep Drink-Hala
J parafia Najwiêtszego Imienia Jezus
J ks. prof. Piotr Nitecki
J redakcja pisma Nowe ¯ycie
J ks. Piotr Duda
J o. Kazimierz Ptaszkowski TJ
J ks. Leszek Wony
J pose³ Wies³aw Kilian
J Adam Niehrebecki
J Alicja Kury³o z parafii pw. w.
Maksymiliana Marii Kolbego
J panie wychowawczynie

Specjalne podziêkowania za troskliw¹
opiekê i wspania³e wy¿ywienie dla
kolonijnej grupy nale¿y skierowaæ do
pani Ann
y Sas
Anny
Sas, w³acicielki OW
Warszawianka w Przesiece oraz pracowników orodka.
Powy¿sz¹ listê firm i ludzi o wielkim sercu zamykaj¹ panie wychowawczynie. To one na d³ugo przed
wyjazdem zajmowa³y siê poszukiwaniem sponsorów (niejednokrotnie werbuj¹c do tych akcji swoich wspó³ma³¿onków), aby po uzyskaniu stosownej pomocy staraæ siê jeszcze
o b³ogos³awieñstwo Ksiêdza Proboszcza na realizacjê kolejnych pomys³ów
zwi¹zanych z wyjazdem ministran-

CHRZEST WIÊTY
PRZYJÊLI

ODESZLI
DO PANA

17.06.2007 Dominik Jan PRZYBY£O
23.06.2007 Casper Patrick
KLATKA-RAKOWICZ
24.06.2007Brajan Franciszek SOKÓ£
24.06.2007Aleksander Andrzej
WÊDRYCHOWSKI
24.06.2007Jessica Agnieszka KLISZCZYÑSKA
24.06.2007Bo¿ena Oliwia GÊBICKA
01.07.2007 Ina GA£¥ZKA
15.07.2007 Patrycja Anna KRZEPKOWSKA
28.07.2007Klaudia Brygida CIELAK
29.07.2007Daniel Andrzej KULIG
23.08.2007 Kinga GALARY
26.08.2007 Julia Marta JOCHER
26.08.2007 Wiktoria Julia CIEPIELOWSKA
26.08.2007 Micha³ Jan CETNAROWICZ
02.09.2007 Aleksander JAWORSKI
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tów i scholi na koloniê. A potem,
ju¿ podczas przejazdu autokarami,
dwoi³y siê i troi³y, aby zd¹¿yæ podaæ na czas s³abowitym podró¿nym
niezbêdny woreczek. Dzielnie spacerowa³y po górach nosz¹c w plecakach kilogramy plastrów oraz specyfików potrafi¹cych szybko wyleczyæ utrudzonego wêdrowca (lizaki,
cukierki i inne ³akocie). A wszystko
to robi³y w ramach swojego wolnego czasu (urlop, wakacje). I w³anie
dlatego szczególne podziêkowania za
opiekê nad dzieæmi i wspania³¹ wspó³pracê nale¿¹ siê paniom: Ani, Aldonie, Dorocie i Agnieszce.
S T ANIS£A
W Z AMIAR
ANIS£AW

fot. Stanis³aw Zamiar

15.06.2007 Anna JUCHNIEWICZ, lat 84
16.06.2007 Bronis³aw KUKU£KA, lat 59
18.06.2007 Anna KNI¯EWSKA, lat 54
29.06.2007Maria MACIASZEK, lat 77
04.07.2007Józef ORKISZ, lat 72
05.07.2007 Anna KUCZYÑSKA, lat 71
05.07.2007 Irma BIELASIÑSKA, lat 86
06.07.2007 Irena KWIATKOWSKA, lat 79
07.07.2007 Krystyna NACHTMAN, lat 74
14.07.2007 Janusz OSTASZKIEWICZ, lat 74
15.07.2007 W³adys³awa LENIAK, lat 62
17.07.2007 Leszek Wincenty BOROÑ, lat 73
21.07.2007 Edward Józef BURY, lat 62
21.07.2007 Józef NOWIÑSKI, lat 68
22.07.2007Lidia STANEK, lat 50
25.07.2007 Halina BIERNACKA, lat 65
26.07.2007Henryk WINIEWSKI, lat 50

28.07.2007 Regina D¥BROWA, lat 79
02.08.2007 Stanis³aw MATCZAK, lat 67
15.08.2007 Roman WA£USZKO, lat 55
22.08.2007 Rozalia BRONOWICKA, lat 79
27.08.2007 Regina PIWOWARCZYK, lat 73
02.09.2007 Jan REGULSKI, lat 60
05.09.2007 Danuta £UBIÑSKA, lat 72

SAKRAMENT MA£¯EÑSTW
A
MA£¯EÑSTWA
ZA
W ARLI
ZAW

16.06.2007 Marcin KACZMARCZYK
i Agnieszka PANKOWIAK
16.06.2007 Krzysztof BULWIÑSKI
i Natalia UKLEJA
23.06.2007 Tomasz £OSEK
i Marta CHOR¥¯AK
23.06.2007 Sebastian SERWIN
i Magdalena MOTYL

dokoñczenie na str. 10
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Chwila zadumy nad S³o
wem Bo¿ym
S³owem

Jezus was mi³uje

graf. Krystian G³onicki

Bóg za daje dowód swojej mi³oci ku
nam przez to, ¿e kiedy bylimy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umar³.
Rz 5, 8

SAKRAMENT MA£¯EÑSTW
A
MA£¯EÑSTWA
ZA
W ARLI
ZAW

23.06.2007 Tomasz RAKOWICZ
i Marta KLATKA
29.06.2007Piotr KABATH
i Laura ILCZYSZYN
30.06.2007 Pawe³ IDZIK
i Agnieszka DRO¯D¯EWSKA
30.06.2007 Micha³ GRACZYK
i Barbara KORPUS
07.07.2007 Marek KULIG
i Anna JAKIEWICZ
07.07.2007 Krystian LEDZIÑSKI
i Agnieszka NABZDYK
14.07.2007 Norbert GRZEGORZEK
i Joanna ROMPA£A
14.07.2007 Iwo KOZIÑSKI
i Magdalela LEWANDOWSKA
14.07.2007 Mathew WALFORD
i El¿bieta MARCHEWKA
21.07.2007 Tomasz GÓRSKI
i Monika MAÑKOWSKA
21.07.2007 Dariusz LESIAK
i Agnieszka KARPF
28.07.2007 Micha³ DZIÊGIELEWSKI
i Nicole GANZEKAUFER
28.07.2007 Micha³ ZAWILAK
i Magdalena RIPPEL
04.08.2007 Krystian ANTA£
i Agata KOCIUBA
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Pewna ma³a dziewczynka sta³a ze
swym ojcem na peronie jednego
z paryskich dworców. Nagle zauwa¿y³a, ¿e policjanci prowadz¹ jakiego zakutego w kajdany kryminalistê. Mê¿czyzna stawia³ opór policji i swym wygl¹dem budzi³ postrach tak, i¿ nikt nie omiela³ siê
do niego zbli¿yæ. Dziewczynka przygl¹da³a siê przez chwilê tej gronej
scenie, po czym niepostrze¿enie zbli¿y³a
siê do przestêpcy i powiedzia³a: Bardzo panu wspó³czujê.
W odpowiedzi dziewczynka us³ysza³a lawinê przekleñstw, które sprawi³y, ¿e uciek³a przestraszona do swojego
ojca. Po chwili jednak powróci³a do
przestêpcy, mówi¹c: Proszê pana, Jezus
Chrystus pana mi³uje.

04.08.2007 Marian TWARDOWSKI
i Aleksandra BIA£OW¥S
04.08.2007 Marcin PILARCZYK
i Justyna CZAJKOWSKA
04.08.2007 Sebastian MAJCHRZAK
i Agata ZIÊBA
11.08.2007 Mariusz SOBOCIÑSKI
i Agnieszka MATUSZCZAK
11.08.2007 Adam CHWA£EK
i Anna FOTIADIS
11.08.2007 Józef BANA
i Justyna FOLTAÑSKA
11.08.2007 Jason CAULDER
i Adrianna FORNALCZYK
11.08.2007 Jakub MAZERANT
i Ma³gorzata PRASZNIK
17.08.2007 £ukasz DROZDOWSKI
i Marta GÓRALEWICZ
18.08.2007 Piotr ADAMARCZUK
i Anna SZYDE£KO
18.08.2007 Robert DRY£O
i Anna JEZIERSKA
18.08.2007 Jacek MA£ECKI
i Agnieszka SU£KOWSKA
18.08.2007 Marek WÊDROWNY
i Iwona MARKIEWICZ
18.08.2007 Oliwier SIEGWART
i Monika SMOLARZ
25.08.2007 Adam WÓJCIK
i Adriana BIENIARZ

Os³upia³y wiêzieñ nie potrafi³ znaleæ
odpowiedzi; chwilê póniej nadjecha³
poci¹g i wszyscy siê rozstali. Mê¿czyzna uda³ siê do wiêzienia, gdzie
musia³ odbywaæ karê, a dziecko wróci³o
do swego domu. Minê³o wiele lat.
Pewnego dnia, w trakcie jednego
z chrzecijañskich zgromadzeñ, podczas którego g³oszono ewangeliê, by³y
wiêzieñ opowiada³, jak s³owa ma³ej
dziewczynki poruszy³y jego serce i nie
przesta³y codziennie go nawiedzaæ do
chwili, gdy odmieni³ swe ¿ycie w Jezusie
Chrystusie, zwyciê¿ony Jego mi³oci¹.
I my b¹dmy równie¿ siewcami
mi³oci Jezusa w stosunku do wszystkich napotykanych przez nas ludzi.
Wy, którzy wiecie, jak bardzo mi³uje was Jezus; wy, którzy wiecie,
jak bardzo Jego jarzmo jest mi³e nie zachowujcie tego skarbu dla siebie,
lecz oznajmiajcie wszystkim, co dla
was uczyni³.
25.08.2007 Adrian KACZMARCZYK
i Anna TOM
07.09.2007 Krzysztof TERCZYÑSKI
i Sylwia KUCHARSKA
07.09.2007 Piotr SZKODA
i Anna BRZOZOWSKA
08.09.2007 Bart³omiej SZCZEPANOWSKI
i Katarzyna PAWLACZEK
08.09.2007 Marek KOWALCZYK
i Gra¿yna GRZELAK
08.09.2007 Jaros³aw KIKUT
i Agnieszka NOWICKA
08.09.2007 Marek ZABOREK
i Krystyna PSZONA

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o
Wroc³aw-Centrum, ul. Biskupia 11
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 11-18
Mo¿na uzyskaæ
porady edukacyjne
których udzielaj¹
dietetyczka i psycholog
a tak¿e skorzystaæ
z gimnastyki i masa¿u
W ka¿dy trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
o godz. 16.00 odbywaj¹ siê szkolenia
dla cukrzyków. Istnieje mo¿liwoæ
wypo¿yczenia glukometrów
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Modlitw
a
Modlitwa
Dziêkujê Ci, Bo¿e,
za moj¹ rodzinê - za wszystkich
siedz¹cych razem przy niadaniu.
Dziêkujê Ci, ¿e w ten s³oneczny poranek
nikt nie rozla³ kawy,
nie walczy³ o gazetê, nie potr¹ci³ psa.
Dziêkujê Ci, ze dzisiejszy poranek
nie rozpocz¹³ siê od lêku przed k³ótni¹,
prac¹ czy klasówk¹.
Dziêkujê Ci za weso³e rozmowy,
otrzyman¹, a nie wymuszon¹ pomoc.
Dziêkujê Ci, Bo¿e, za moj¹ rodzinê.
Dziêkujê Ci, ¿e oprócz szarych
poniedzia³ków
mamy tak¿e takie dni, jak ten:
weso³y, wype³niony mi³oci¹ i umiechem.
Pomó¿ mi doceniæ to teraz
i zapamiêtaæ ten dzieñ na póniej,
kiedy znowu pojawi¹ siê burze.
Dzisiaj i ka¿dego dnia dziêkujê Ci, Bo¿e za tê rodzinê.
Marion Stroud, z ksi¹¿ki Darem jest dziecko
Kochani!
Przed nami nowy rok
szkolny. Chocia¿ rozpocz¹³ siê w aurze jesiennej.
Mamy nadziejê, ¿e za 10
miesiêcy wszyscy bêdziemy mogli zapisaæ go pod
has³em udany rok szkolny.

Kilk
a s³ó
w o Ró¿añcu wiêtym
Kilka
s³ów
Za ojca Ró¿añca wiêtego uwa¿a
siê w. Dominika. Jednak obecn¹ formê
modlitwy ustali³ jego wspó³brat b³. Alan de la Roche, który
¿y³ w latach 1428-1475. On
przyczyni³ siê do ustalenia
obecnej formy Ró¿añca. Podzieli³
150 zdrowasiek na dziesi¹tki,
które przeplót³ Modlitw¹ Pañsk¹. Dziêki zakonowi dominikañskiemu modlitwa ró¿añcowa ju¿
w XV wieku sta³a siê znana w ca³ym Kociele.
Nazwa Ró¿añca wywodzi siê ze
redniowiecza. W ówczesnej mentalnoci wiat stworzony traktowano
jako ksiêgê o Panu Bogu, a w przyrodzie dopatrywano siê rzeczywistoci
duchowych. Szczególn¹ rolê pe³ni³y
kwiaty, symbolizowa³y one ró¿ne cechy. Czêsto te¿ ofiarowywano kwiaty
Bogu i ukochanym osobom. Modlitwy traktowane
by³y jako duchowe
kwiaty. I dlatego
odmawianie Ró¿añca porównywano z dawaniem
Matce Bo¿ej ró¿.

Nasi milusiñscy
Mi³oæ
Pewien ch³opiec chcia³ siê dowiedzieæ, czym jest mi³oæ? Poszed³ wiêc
do swego ojca i pyta:
- Tato, powiedz mi proszê, po czym
rozpoznaæ prawdziw¹ mi³oæ?
Ojciec popatrzy³ na swego ma³ego
synka, po czym odrzek³
- Widzisz synu, to jest tak jak
w tej bajce. Pewien król mia³ trzech
synów. Ka¿dy z nich mieszka³ w innej
czêci królestwa. Pierwszy odwiedza³
swojego ojca co miesi¹c i kiedy przyby³ na jego dwór przez ca³y dzieñ
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z nim rozmawia³, po czym nastêpnego dnia opuszcza³ pa³ac i wraca³ do
swego domu. Drugi te¿ przyje¿d¿a³ co
miesi¹c i przywozi³ swemu ojcu mnóstwo podarunków. Zostawia³ wszystkie prezentu i szybko odje¿d¿a³.
Trzeci za przybywa³ do swego ojca
równie czêsto jak jego bracia, ale ten

St¹d modlitwê tê nazwano wieñcem z ró¿, czyli Ró¿añcem.
O skutecznoci tej modlitwy mo¿na przekonaæ siê patrz¹c na codzienne ¿ycie wielu
osób. Mog¹ wiadczyæ o tym
choæby liczne wota w kocio³ach zawieszane przy obrazach
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej.
W 2002 roku Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II wezwa³ Koció³ do rozwa¿ania nowej czêci Ró¿añca wiêtego.
Zosta³a ona umiejscowiona miêdzy tajemnicami radosnymi i bolesnymi, Papie¿
za okreli³ je mianem Tajemnic wiat³a.
Nowe tajemnice ró¿añcowe s¹ odmawiane w czwartki.
Tajemnice ró¿añcowe ukazuj¹ ¿ycie publiczne Zbawiciela. Podczas padziernikowych nabo¿eñstw ró¿añcowych bêdziemy mieli okazjê
prosiæ Matkê
Najwiêtsz¹, by
nauczy³a nas
z p o ko r ¹
zg³êbiaæ
tajemnicê
¿ycia Jej
Syna.

nie przywozi³ ojcu prezentów, ani nie
przesiadywa³ z nim rozmawiaj¹c przez
ca³y dzieñ. On skoro tylko pojawi³ siê
w domu swego ojca, stara³ siê przez
ca³y dzieñ s³u¿yæ królowi. Dba³ o jego
zdrowie, przynosi³ mu rzeczy, o które
prosi³ ojciec i za³atwia³ wszystkie sprawy,
które ten mu zleci³.
Jak mylisz, który z nich tak
naprawdê kocha³ swego ojca?
- Nie wiem tato. Mylê, ¿e wszyscy
trzej.
- Ten trzeci synu, on wiedzia³, ¿e
mi³oæ to postawa s³u¿by na rzecz drugiej
osoby. Kochaæ znaczy s³u¿yæ, traciæ
swe ¿ycie dla ukochanej osoby.
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Z ¿ycia naszej parafii
Koncerty organo
we
organowe
Od 8 lipca do 2 wrzenia br. odbywa³ siê w naszym kociele XIV Europejski Festiwal - Wroc³awskie Lato
Organowe 2007. W ka¿dy niedzielny
wieczór melomani mogli pos³uchaæ artystów z Polski i zagranicy. Wyst¹pili
m.in. prof. Roman Perucki, Chór Saengverein-Hausen z Niemiec pod dyrekcj¹ Hansa Schlauda, Isabelle Desert
z Francji, duet gitarowy Witold i Agnieszka Kozakowscy, Marek Stefañski
i El¿bieta Towarnicka. Gwiazd¹ ostatniego koncertu Jazz i Organy byli Tomasz
Stañko (tr¹bka) i Andrzej Chorosiñski
(organy) wraz z grup¹ Wratislavia
Trumpet Consort z³o¿on¹ z utalentowanych trêbaczy m³odego pokolenia.

Pielgrzymk
a ducho
wa
Pielgrzymka
duchow
naszych parafian
Grupa duchowych uczestników 27.
Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej na
Jasn¹ Górê, która w tym roku odbywa³a siê pod has³em We i czytaj, ju¿ po raz kolejny zawi¹za³a siê
tak¿e przy naszej parafii. Przez wszystkie dni p¹tniczego trudu ³¹czylimy
siê duchowo z tymi, którzy znajdowali siê na trasie, s³uchaj¹c relacji
transmitowanych przez katolickie Radio
Rodzina, a tak¿e spotykaj¹c siê
w kociele na wieczornej Eucharystii
i na nabo¿eñstwie maryjnym, odprawianym przed ³askami s³yn¹cym

wizerunkiem Matki Bo¿ej Wspomo¿ycieli Wroc³awia.
Parafialna grupa XVI duchowych
uczestników skupia³a kilkadziesi¹t osób,
które z racji podesz³ego wieku, choroby, kalectwa czy obowi¹zków rodzinnych nie mog³y wyruszyæ ze
swego domu w drogê ku Jasnej Górze.
Wszyscy pielgrzymi pozostaj¹cy
w domach otrzymali modlitewnik,
znaczek pielgrzyma i kartkê pami¹tkow¹ (relacja z pielgrzymki autorstwa jej uczestniczki na str. 1).

Zmiany wród
duszpasterzy
W ostatnim czasie Ksi¹dz Arcybiskup dokona³ kolejnych zmian wród
duszpasterzy naszej parafii. 25 czerwca
br. ks. Piotr migielski przeniesiony zosta³
z naszej parafii do parafii pw. Opatrznoci Bo¿ej we Wroc³awiu-Nowym
Dworze, a na jego miejsce skierowany
zosta³ do Kocio³a Uniwersyteckiego po
studiach w Rzymie ks. Grzegorz Soko³owski. Poniewa¿ jednak 1 wrzenia
mianowany on zosta³ Sekretarzem
Generalnym Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, odwo³any zosta³ z funkcji wikariusza w naszej parafii. Obecnie pracê
duszpastersk¹ w naszej parafii wspieraæ bêdzie ks. Marcin Maciuk, który
urodzi³ siê w 1977 r., pochodzi z parafii w Osieku k/O³awy, a wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ w 2003 r. Dotychczas pracowa³ w parafiach: Matki Bo¿ej
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Pocieszenia w O³awie, wiêtego Józefa w W¹ s o c z u
i Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
we Wroc³awiu-Muchoborze Ma³ym.
Ksiêdza Marcina witamy serdecznie
i ¿yczymy mu owocnej pos³ugi duszpasterskiej w naszej parafii.

Praktyk
a kleryk
a V roku
Praktyka
kleryka
MWSD
Na miesiêczn¹ praktykê duszpastersk¹, trwaj¹c¹ przez ca³y wrzesieñ,
zosta³ do nas skierowany Karol ¯egad³o, akolita z V roku Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu.
B O¯ENA R OJEK
Zapraszamy do zapoznania siê
z czasopismem

wiat matematyki
wydawanym specjalnie z myl¹
o m³odzie¿y szkolnej.
Fakt, ¿e adresowane jest ono
do szerokiej rzeszy nastolatków,
znajduje odzwierciedlenie przede
wszystkim w doborze tematyki 
takiej, która pozwala pokazaæ
m³odzie¿y panoramiczny obraz
ca³ej matematyki, z po³o¿eniem
szczególnego nacisku na te
zagadnienia, które pe³ni¹ rolê
motywacyjn¹, czyli stymuluj¹
zainteresowanie matematyk¹
(na przyk³ad matematyk¹ rozrywkow¹).
Atrakcyjny i nowatorski jest
równie¿ sposób prezentacji owych
treci, które mimo i¿ czêsto dotycz¹
zagadnieñ trudnych, a nawet bardzo
trudnych, to s¹ jednak tak przedstawione m³odym czytelnikom, ¿e
z ³atwoci¹ mog¹ je zrozumieæ
nie tylko uczniowie wyrobieni matematycznie, ale tak¿e ci s³absi, którzy
maj¹ jeszcze wiele luk w posiadanej
przez siebie wiedzy i umiejêtnociach matematycznych.
Wszelkie informacje znajduj¹ siê na
stronie internetowej
http://swiatmatematyki.pl
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