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

Numer 4(22), Rok V Grudzieñ 2007

Narodziny Boga na ziemi wyzna-
czy³y nowy etap jej dziejów. Tej samej
nocy, w której cesarz August oczeki-
wa³ na wyniki spisu poddanych swego
Imperium... w stajni przychodzi³ na �wiat
Mesjasz, który mia³
stworzyæ Królestwo
wiêksze ni¿ rzymskie,
podbiæ pod swoje pa-
nowanie nie tylko kraje
basenu Morza �ród-
ziemnego, ale wszyst-
kie ludy, podbiæ nie
przez legiony, lecz przez
moc Ewangelii. O Jego
narodzeniu nie wie jesz-
cze ¿aden dwór kró-
lewski. Najbardziej ra-
dosn¹ nowin¹ chcemy
podzieliæ siê w pierw-
szym rzêdzie z kim�
najbli¿szym, najdro¿-
szym naszemu sercu.
Bóg posy³a Anio³a do
pasterzy, ludzi prostych,
wypasaj¹cych swe stada
z dala od miasta, z dala
od tego wszystkiego, co
zwykli�my dzi� nazy-
waæ ,,wielkim �wiatem�, ale mo¿e za
to wiêcej ni¿ inni - oczekuj¹cych Zba-
wiciela. ,,Nie bójcie siê! Oto zwiastujê
wam wielk¹ rado�æ, która bêdzie
udzia³em ca³ego narodu�. Narodzi³ siê
Zbawca, który wypisze imiona wa-
sze nie na pergaminie, ale w Ksiêdze
¯ywota. Przyszed³ na ziemiê Król,
którego Ewangelia powoli - ale nie-
ustannie, cicho - ale dog³êbnie, ofiar-
nie - ale rado�nie budowaæ bêdzie jedn¹
ludzk¹ rodzinê. Tak: Bo¿e Narodzenie

jest �wiêtem wszystkich ludzi. A je�li
nie jest nim w ca³ej pe³ni, je�li rado-
sna nowina nie przekroczy³a jeszcze
wszystkich szeroko�ci geograficznych,
to widocznie ci, którzy ju¿ od dwu

W te wyj¹tkowe �wiêta sk³adamy naszym Czytelnikom,
Parafianom i Sympatykom Ko�cio³a Uniwersyteckiego

mnóstwo najserdecznie jszych ¿yczeñ.
Wielu pogodnych, radosnych spotkañ w rodzinnym gronie,

opromienionych b³ogos³awieñstwem Nowonarodzonego.
Niechaj Bóg bêdzie zawsze fundamentem,

na którym bêdziecie budowaæ swoj e codzienne ¿ycie,
a mi³o�æ i prawda przy�wiecaæ bêd¹ wszelkim Waszym

dzia³aniom i pragnieniom.
Duszpasterze i r edakcja �Przy Ko�ciel e Uniwersyteckim�

tysiêcy lat s¹ jej dziedzicami, nie wy-
pe³niaj¹ dostatecznie swego pos³annictwa.
Je�li wigilijny stó³ w �wiêt¹ Noc
w wielu krajach bêdzie tak ubogi...
a mo¿e zupe³nie pusty, to czy nie dlatego,

¿e nasz jest zbyt obfi-
ty? Je�li kraj, który
Zbawiciel wybra³ na
sw¹ ziemsk¹ ojczyznê,
prze¿ywa dzi� taki
niepokój, to czy¿ nie dla-
tego, ¿e tak wielu chrze-
�cijan zdaje siê wci¹¿ po-
zostawaæ w zaciszu sta-
jenki, zamiast towa-
rzyszyæ i dopomagaæ
Chrystusowi w Jego
zbawczej misji? Przecie¿
to betlejemskie pola, tak
niepokoj¹ce dzi� ca³y
�wiat, pierwsze by³y
�wiadkami Boskiego
orêdzia Pokoju. Oby�my
wszyscy mieli do�æ od-
wagi i si³y, by ka¿de-
go dnia i�æ za �wiat³em
Ewangelii.
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Ka¿dego roku, jak w ka¿dej chrze-
�cijañskiej rodzinie, tak te¿ i w se-
minarium duchownym przychodzi
okres prze¿ywania �wi¹t Bo¿ego Na-
rodzenia. Urok tych dni jest wyj¹t-
kowy, a ka¿da chwila tego Bo¿ego
czasu ubogaca nas i pozwala jeszcze
g³êbiej wnikn¹æ w tajemnicê, ¿e Bóg
jest Mi³o�ci¹. Jednak w �Domu Ziar-
na� - jak nazywane jest Seminarium
- �wiêta te zaczynaj¹ siê nieco wcze-
�niej ni¿ jest to powszechnie przyj-
mowane. Zwi¹zane jest to przede
wszystkim z wyjazdem kleryków do
swoich domów rodzinnych, dziêki
czemu mog¹ oni
czekaæ na naro-
dziny Jezusa
Chrystusa ze
swoimi rodzica-
mi i bliskimi.
Wraz z nad-

chodz¹cymi
�wiêtami Bo¿e-
go Narodzenia
trzeba zastano-
wiæ siê, jak
stworzyæ klimat
miejsca, w któ-
rym bêdziemy
oczekiwaæ na
Tajemnicê ̄ y-
cia. Tak te¿ jest
w seminarium, gdzie klerycy próbu-
j¹ stworzyæ namiastkê domu, w któ-
rym ka¿dy stara siê wnie�æ swój
wk³ad, swoje talenty i swoj¹ wra¿-
liwo�æ. W naturalny sposób wspól-
nota integruje siê i organizuje czas
tak, aby m.in. wystrój domu by³ jak
najbardziej wiarygodnym odbiciem
tego, co niesie ze sob¹ urok �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. W seminarium
dodatkowo wystêpuje element zasko-
czenia, gdy po przebudzeniu w Bo-
¿onarodzeniowy poranek, widzimy
owoc ca³onocnej pracy braci z dru-

giego roku. To w³a�nie wspólnota tego
rocznika ozdabia kilkana�cie choinek,
ubiera w �wi¹teczn¹ szatê refektarz,
a w kaplicach buduje wspania³e szopki.
�wi¹teczne dni poprzedzone s¹ nie-
spodziankami miko³ajowymi oraz
zabawami, w których klerycy -
szczególnie bracia roku czwartego -
parodiuj¹ swoich prze³o¿onych i ko-
legów. Jest wspaniale, jak w ka¿de
�wiêta, bo przecie¿ jest te¿ wiêcej
modlitwy, a uczucie, ¿e rodzi siê Kto�
Wa¿ny dla ca³ego naszego ¿ycia,
wype³nia serce i sprawia, ¿e jest to
czas szczególny i nie do zapomnienia.

Czêsto jednak ludzie pytaj¹ kle-
ryków, czy w takiej zamkniêtej
wspólnocie prze¿ywamy �wiêta tak
samo, jak prze¿ywali�my je bêd¹c
w domu rodzinnym. Odpowied� jest
bardzo jasna, gdy¿ to tylko od nas
zale¿y, jak prze¿yjemy ten czas. Kto�
móg³by powiedzieæ, ¿e brak rodzi-
ców lub choroba którego� z nich
naznacza niejako prze¿ywanie tych
rodzinnych �wi¹t. Je�li jednak po-
trafimy dostrzec ¿ycie jako pasmo
nie tylko rado�ci, ale i moment,
w którym trzeba zacz¹æ i�æ ju¿ tylko

swoj¹ drog¹, z dala od rodziców,
trochê ³atwiej pewne rzeczy zrozu-
mieæ, a wtedy ju¿ nie jest wa¿ne,
gdzie jeste�my, tylko jak chcemy to
wszystko prze¿yæ. Nasi bracia i siostry
spêdzaj¹ �wiêta w�ród swoich, no-
wych rodzin, podobnie i my, spê-
dzamy je z lud�mi, z którymi ³¹czy
nas wspólny cel - kap³añstwo Chry-
stusowe. To jest nasza rodzina!
Dla alumnów od momentu rozpo-

czêcia nauki i formacji kap³añskiej wspól-
nota seminaryjna staje siê wiêc now¹
rodzin¹, która jest mu zadana. Od nie-
go te¿ zale¿y, czy bêdzie z t¹ rodzin¹

chcia³ ¿yæ tak, jakby mia³o to trwaæ
zawsze, czy bêdzie w kó³ko powtarza³,
¿e jest to tylko wspólnota tymczasowa.
Sposób, w jaki alumn chce oddawaæ siebie
wspólnocie, bêdzie wiêc wp³ywa³ na jego
prze¿ywanie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Oczywi�cie, klerykowi mo¿e byæ

czasami trudniej prze¿yæ choæby ko-
lacjê wigilijn¹, bo wielo�æ s³ów i ge-
stów tej ponad stuosobowej wspólno-
ty mo¿e stworzyæ atmosferê nie sprzy-
jaj¹c¹ skupieniu, jednak obecno�æ bi-
skupa, a wiêc �wiadomo�æ, ¿e prze-
bywa siê niejako w centrum Ko�cio-
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³a, mo¿e powodowaæ nawet wzrusze-
nie. Równie¿ znajomo�æ teologiczna
wszystkich s³ów czy gestów powo-
duje, ¿e teksty Ewangelii, pie�ni, sym-
bolika ³amania siê op³atkiem nie s¹
ju¿ pustymi gestami, ale �wiadomym
uczestnictwem w tej wielkiej tajem-
nicy Narodzenia Pañskiego.
Du¿ym szczê�ciem dla nas ludzi

jest mo¿liwo�æ czekania na Narodzi-
ny Boga, bo to w³a�nie ten Bóg, �ci�le

30 wrze�nia br. Msz¹ �w. plenero-
w¹ na �wiêtym Wzgórzu, przy wro-
c³awskiej parafii pw. �w. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus, rozpoczê³o siê spo-
tkanie przyparafial-
nych muzycznych
zespo³ów dzieciêcych
i m³odzie¿owych.
Poszczególne

prezentacje prze-
platane by³y recy-
tacj¹ poezji w³a-
snej w wykonaniu
cz³onków Katolic-
kiego Klubu Lite-
rackiego �Znak�.
Tradycyjnie ju¿

tak¿e scholi�ci z
�Maciejek�, prowa-

dzonych od lat przez pani¹ Annê Za-
miar, wziêli udzia³ w tym przegl¹-
dzie. Za�piewali kilka piêknych pio-
senek, ubogacaj¹c swój wystêp gr¹

SpotkSpotkSpotkSpotkSpotkanie z poezj¹anie z poezj¹anie z poezj¹anie z poezj¹anie z poezj¹
i piosenki piosenki piosenki piosenki piosenk¹ religijn¹¹ religijn¹¹ religijn¹¹ religijn¹¹ religijn¹

wi¹¿e siê z naszym ¿yciem, podkre-
�laj¹c niewiarygodn¹ mi³o�æ do nas.
I nie jest a¿ tak istotne, czy czeka-
my na Niego w domu z rodzicami,
czy w seminarium duchownym. Wa¿ne,
¿e czekamy, wa¿ne, ¿e chcemy, aby
po raz kolejny narodzi³ siê w na-
szych sercach.
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alumn V roku,

odbywaj¹cy we wrze�niu br. praktykê
duszpastersk¹ w naszej parafii

Na pocz¹tku by³o S³owo,
a S³owo by³o u Boga
i Bogiem by³o S³owo.
Ono by³o na pocz¹tku u Boga.

Ewangelia wg �w. Jana 1, 1-2
W Noc Bo¿ego Narodzenia
Bóg otworzy³ nam Niebo,
dziel¹c z nami ziemskie ¿ycie.
Cz³owiek jest wielki
nie przez to, kim jest,
ale przez to,
czym dzieli siê z innymi.
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Ten, któremu mogliby�my powiedzieæ:
�Jeste� daleko i zostawiasz nas
samych.
Co Ty robisz z cz³owiekiem,
którego stworzy³e�?� -
ten Bóg wydaje nam samego siebie,
przyjmuj¹c na siebie nasz¹ w³asn¹
s³abo�æ.
Bóg daje siebie, staj¹c siê tym,
czym my jeste�my.
Tajemnica i niepojêty dar,
ofiarowany w tajemniczy sposób
nam, uczniom Chrystusa.
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na fletach przy wtórze gitar, przez
co udowodnili po raz kolejny, ¿e s¹
naprawdê do�wiadczonym ju¿ zespo³em,
�wietnie przygotowanym pod wzglêdem
muzycznym.
Wspólny �piew wszystkich uczest-

ników i obecnych na spotkaniu go�ci
bardzo umila³ chwile tam spêdzone.
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Bram¹ O³awsk¹ lub Krupnicz¹. Do
jej obrony w razie konieczno�ci po-
wo³ywano mieszczan, a ten odcinek
murów obsadza³ waleczny cech ku-
�nierzy. Na potrzeby ³otrzyków i rze-
zimieszków, których nigdy niestety
nie brakowa³o w nadodrzañskim
grodzie, wzniesiono w pobli¿u Bramy
O³awskiej w roku 1377 miejskie
wiêzienie. Funkcjonowa³o ono tutaj a¿
do siedemnastego stulecia, kiedy to
przebudowano budynek na... karcz-
mê. Fundamenty Bramy O³awskiej
(tzw. wewnêtrznej, w odró¿nieniu od
pó�niejszej znajduj¹cej siê przy fosie
miejskiej) ods³oniêto w 2006 roku
podczas prac remontowych. ̄ a³owaæ
nale¿y, ¿e nie znalaz³y siê fundusze
pozwalaj¹ce na jej wyeksponowane.
Wokó³ Bramy O³awskiej, która straci³a
na swoim obronnym znaczeniu po wy-
budowaniu bramy zewnêtrznej, po-
wsta³a z czasem liczna kolonia bed-
narzy, kowali, stolarzy, p³ugarzy, ko-
³odziei i stelmachów. Biegn¹ca dalej
na wschód ulica O³awska przekra-
cza³a w tym miejscu rzekê O³awê,
po istniej¹cym w tym miejscu mo-
�cie (kamiennym od 1507 roku). Droga
od tego miejsca nosi³a nazwê Krup-
niczej, aby przej�æ nastêpnie w ulicê
Walloñsk¹.
Znany nam ju¿ z poprzednich

artyku³ów Bart³omiej Stein po�wiêci³
jej w roku 1512 tylko jedno, i to
w dodatku nijakie, zdanie: Ulica O³aw-
ska nazwana zosta³a od miasteczka
(tak¿e rzeka bierze st¹d swoj¹ nazwê),
gdy¿ przez ni¹ prowadzi najkrótsza
droga. Odnotowano tak¿e, ¿e w tym
samym XVI wieku, a dok³adnie
w roku 1564 ulicê O³awsk¹ �zasie-
dla³o� 50 posesji. Bez ma³a trzy wieki
pó�niej, bo w roku 1825 znajdujemy
przy O³awskiej 87 posesji.
Wiek XIX to jak i w przypadku

innych wroc³awskich ulic prawdziwie

dzisiejszej O³awskiej, ulica Ku�nierska
by³a w ca³o�ci wybrukowana. Odci-
nek pomiêdzy Szewsk¹ a £aciarsk¹,
nazywany ju¿ O³awsk¹ (Oluschin;
Olowsche; Olischegasse i wreszcie Ohlau-
erstrasse), zajmowa³y domy bogatego
mieszczañstwa. Jednak ju¿ za skrzy-
¿owaniem z ulic¹ £aciarsk¹ domy by³y
zdecydowanie bardziej ciasno budowane.
Parcele tej czê�ci ulicy zajmowa³y
przewa¿nie taberny, a ulica O³awska
s³ynê³a ze swoich karczem i zajazdów.
Spis z 1403 roku wymienia na przy-
k³ad funkcjonuj¹cych przy niej dwóch
krawców, dwóch piekarzy i a¿ czter-
nastu karczmarzy. Takie zagêszczenie
ciesz¹cych siê czêsto z³¹ s³aw¹ lokali
publicznych (i to w dos³ownym ro-
zumieniu tego s³owa), na niewielkiej w
koñcu powierzchni oraz u¿ywanie

otwartego ognia (jako �ród³o �wiat³a
i ciep³a) przez podchmielonych go�ci
i bywalców, powodowa³o czêste po-
¿ary. I tak na przyk³ad po¿ar, który
wybuch³ 29 sierpnia 1509 roku, za-
nim zd¹¿ono go ugasiæ, strawi³ dwie
karczmy wraz z przynale¿nymi do nich
piêcioma oficynami...
Na wysoko�ci dzisiejszego domu

handlowego �£ada� wzniesiono w
pierwszej po³owie XIV wieku mury
obronne wraz z bram¹, nazywan¹

Ulica O³awska, le¿¹ca w tzw.
�Kwartale Ku�nierzy� nale¿a³a do jednej
z najruchliwszych ulic �redniowiecz-
nego Wroc³awia. Nic w tym dziw-
nego, bo w³a�nie têdy wiod³a droga
do O³awy i dalej, do Krakowa i
Lwowa, do bogatych ziem Ma³opol-
ski Wschodniej i krajów Orientu.
Ci¹gnê³y wiêc O³awsk¹ bogate, li-
cz¹ce po kilkana�cie wozów kupiec-
kie karawany, jak i liche wozy miej-
scowych kupczyków oraz rêczne wózki
przyje¿d¿aj¹cych na targ ch³opów
z podwroc³awskich wsi.
Historia pisana naszego miasta od-

notowuje pierwsz¹ wzmiankê o dzi-
siejszej ulicy O³awskiej w roku 1345.
Biegn¹ca dzisiaj od Rynku do Placu
Dominikañskiego dzieli³a siê wówczas
na kilka odcinków o ró¿nych nazwach.

I tak w swoim pocz¹tkowym biegu,
do skrzy¿owania z ulic¹ Szewsk¹ nosi³a
nazwê Ulicy Ku�nierzy (Kursinbruc-
ke). Warto wiedzieæ, ¿e cz³onkowie tego
bogatego i wp³ywowego cechu sta-
nowili wroc³awsk¹ elitê i zasiadali na
d³ugie kadencje w radzie miejskiej.
Wznosili oni okaza³e domostwa, jak
choæby ten wybudowany w latach
1521-1528 s³ynny dom Pod Z³ot¹
Koron¹, stoj¹cy na rogu Rynku.
W przeciwieñstwie do dalszej czê�ci

O³awskO³awskO³awskO³awskO³awska, a, a, a, a, czyli poczyli poczyli poczyli poczyli powrót do dawnej �wietno�ciwrót do dawnej �wietno�ciwrót do dawnej �wietno�ciwrót do dawnej �wietno�ciwrót do dawnej �wietno�ci
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�z³oty wiek�. Powsta³o wówczas wiele
nowych, wysokich kamienic. O³aw-
ska s³ynê³a ze swoich, czêsto kilku-
kondygnacyjnych sklepów jubilerskich,
sklepów b³awatnych, perfumeryjnych,
sk³adnic ksiêgarskich i solidnych ban-
ków. Ulica ta stanowi³a doskona³y
przyczó³ek do rozwiniêcia szerokiej dzia-
³alno�ci handlowej. Ceny wynajmu lub
kupna nie by³y tutaj tak wysokie jak
w Rynku czy na snobistycznej �wid-
nickiej, a jednocze�nie nale¿a³a O³aw-
ska do kanonu �dobrych adresów�.
Wiedzieli o tym przybysze z innych
miast ówczesnych Prus, jak choæby
firma Christian Hansen, która w latach
1815-1872 prowadzi³a przy O³awskiej
79 sk³ad win. Niebawem firma ta zy-
ska³a sobie renomê w ca³ym Wroc³a-
wiu i sta³a siê z czasem g³ównym
dostawc¹ wina królewskiego dworu.
Pó�niej przenios³a siê ona niestety na
snobistyczn¹ �widnick¹...
Z latami zmienia³ siê stan zabu-

dowy ulicy O³awskiej. Wiele starych
domów burzono, aby na ich miejscu
postawiæ nowoczesne budynki. Taki
los przypad³ w udziale dwóm hote-
lom, istniej¹cym od 1839 do 1929 roku:
�Pod Bia³ym Or³em� (na rogu z £a-
ciarsk¹) i �Pod Niebieskim Jeleniem�
(róg z Szewsk¹). Stanê³y tutaj dwa
domy towarowe, z czego ten drugi,
istniej¹cy tutaj od 1927, przetrwa³
wojenn¹ zawieruchê. W³a�nie niedawno
�Kameleon�, o którym mowa, zosta³
zamkniêty i poddany gruntownemu
remontowi.
Zniszczenia wojenne nie ominê³y

O³awskiej. Z istniej¹cych tutaj przed
wojn¹ o�miu domów towarowych
ocala³y zaledwie dwa. Nie istnieje
zabudowa ponad po³owy ulicy, która
�urywa siê� nagle przy przej�ciu pod-
ziemnym na Placu Dominikañskim. To,
co jednak ocala³o i to, co wybudo-
wano po 1945 roku zosta³o ju¿ pra-
wie w ca³o�ci odnowione. Zamieniona
w handlowy pasa¿ ulica O³awska po-
woli powraca do dawnej �wietno�ci.

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

Napisali o nasNapisali o nasNapisali o nasNapisali o nasNapisali o nas
Ukaza³ siê ostatnio piêknie ilustro-

wany, wydany na papierze kredowym
album Duszpasterstwa Pielgrzymkowego
Ksiê¿y Pallotynów pt. Miejsca �wiête
w Polsce ³askami i cudami s³yn¹ce, Jana
Korcza, który zawiera rozdzia³ po�wiê-
cony Ko�cio³owi Uniwer-
syteckiemu.
Autor kre�li w nim

t³o historyczne wznie-
sionego za spraw¹ jezu-
itów ko�cio³a oraz opi-
suje jego przebogat¹
architekturê i wystrój
wnêtrza, koncentruj¹c
uwagê Czytelnika g³ów-
nie na ³askami s³yn¹-
cym obrazie Matki Bo¿ej
Wspomo¿ycielki Wroc³awia, który ju¿
od ponad 300 lat znajduje siê w jego
murach.
Z opracowania dowiadujemy siê,

i¿ obraz ten jest kopi¹ wizerunku
z sanktuarium  Matki Bo¿ej w Pas-
sawie (Niemcy). Jego pierwowzorem
by³o dzie³o £ukasza Cranacha Star-
szego z 1537 r., przedstawiaj¹ce Ma-
donnê typu Eleusy, czyli Mi³osiernej.
Do kultu Matki Bo¿ej Wspomo-

¿ycielki Chrze�cijan przyczyni³y siê
czasy wojny trzydziestoletniej, zarazy
i klêski ¿ywio³owe, a tak¿e widmo
zagro¿enia tureckiego. Po zwyciêskiej
bitwie pod Lepanto w 1571 r.,
a zw³aszcza po Odsieczy Wiedeñskiej

w 1683 r. rozwin¹³ siê kult Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej. Cesarz Leopold I
z³o¿y³ trofea wojenne jako wota dziêk-
czynne w sanktuarium passawskim.
Pierwsz¹ w³a�cicielk¹ obrazu wroc³aw-

skiej Wspomo¿ycielki by³a od 1614 r.
hrabianka Katarzyna
Dworzak z Pragi. Przed
�mierci¹ przekaza³a wi-
zerunek ksiê¿nej Marii
Zarub. Przez ponad
30 lat by³ on umiesz-
czony w kaplicy zam-
kowej w Zumbergu
(Czechy). Pragn¹c przy-
czyniæ siê do odrodze-
nia ¿ycia katolickiego
we Wroc³awiu, ksiê¿na

ofiarowa³a obraz dla nowo wybudo-
wanego Ko�cio³a Uniwersyteckiego. Za
spraw¹ jej spowiednika, Zdenka Ge-
¿ewskiego, dar trafi³ do wiceprowin-
cja³a jezuitów Jakuba Willego. W dniu
konsekracji �wi¹tyni tj. 30 lipca 1698
r. zosta³ do niej uroczy�cie wniesiony.
W ksi¹¿ce Miejsca �wiête w Pol-

sce... znajdziemy równie¿ fragmenty po-
�wiêcone najnowszej historii naszego
ko�cio³a. Oko Czytelnika przyci¹gaj¹
natomiast liczne barwne fotografie, au-
torstwa naszego parafianina, pana Sta-
nis³awa Zamiara, ilustruj¹ce wa¿ne wy-
darzenia z ¿ycia naszej wspólnoty pa-
rafialnej na przestrzeni ostatnich lat.
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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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w sposób wiadomy tylko Jemu. Bóg
ma swoje plany i odpowiada we w³a-
�ciwym czasie. Modlitwa Jezusa
w Ogrodzie tez pozosta³a bez odpo-
wiedzi (por. Mk 1, 36). To, o co pro-
simy, wcale nie musi byæ dla nas
dobrem, zaufajmy Jego bezwarunkowej
mi³o�ci. Kiedy tkwisz w rozpaczy

i my�lisz, ¿e Bóg mil-
czy, to jednak cud czasu
daje nam mo¿liwo�æ

spojrzenia za
siebie i od-
krycia, ¿e

On by³ przy nas ca³y czas. Jego
tajemnicze milczenie nie oznacza
lekcewa¿enia nas, ale jest wy-
razem wielkiej troski i mi³o-
�ci do nas. Wystarczy powie-
dzieæ ,,b¹d� wola Twoja w moim
¿yciu�, a wtedy nasza przy-
sz³o�æ stanie siê bardziej obie-
cuj¹ca, poniewa¿ jeste�my
w doborowym �towarzystwie�
Bo¿ym.
Modlitwa jest skuteczna

wtedy, gdy poddajemy siê
w niej Jego woli i zaczynamy
my�leæ tak, jak On my�li o nas.
Modlitwa, wyra¿aj¹ca nasz¹
mi³o�æ i zaufanie jest symbo-

lem naszego zwi¹zku z Bogiem. Przed
modlitw¹ wiêc pomy�l przed Kim sta-
jesz i rozmawiasz. Inna rzecz, jak wy-
gl¹da³oby ¿ycie, gdyby Bóg spe³ni³ za-
wsze nasze zachcianki? Czy umiesz
na�ladowaæ Jezusa, którego bolesna
modlitwa w ogrodzie Getsemani za-
koñczy³a siê s³owami: jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech siê stanie (por.
£k 22, 42)? Czy potrafisz zmieniæ
w swoich modlitwach dotychczaso-
wy obraz Boga w przypadku, gdy
nie czujesz odpowiedzi? I czy wi-
dzisz Go tak jak mówi Biblia? Jako
towarzysza drogi, bliskiego przyja-
ciela, kochaj¹cego ojca, troskliwego ro-
dzica, namiêtnego dyskutanta i oso-
bê, która cierpi razem z tob¹ w go-
dzinach twojej próby?

AAAAANNANNANNANNANNA K K K K KRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYKRAMARCZYK

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. 5)(cz. 5)(cz. 5)(cz. 5)(cz. 5)

ModlitwModlitwModlitwModlitwModlitwaaaaa

Przewodni¹ czê�ci¹ modlitwy jest
wiara, ¿e Bóg jest wiecznym funda-
mentem naszej rzeczywisto�ci. On jako
troskliwy Ojciec baczy na wszystkie
nasze my�li, czyny i potrzeby, maj¹c
na uwadze nasze dobro. To On jest
Stworzycielem, Panem
Wszech�wiata i wszelkiego
¿ycia. To w³a-
�nie dziêki
mod l itw ie
³¹czymy siê
z Nim, stajemy przed Jego Ob-
liczem, modl¹c siê nabieramy si³.
Modlitwa jest pokarmem i ¿y-
ciem dla duszy tak, jak dla cia³a
pokarm. Ewangelia �wiêtego
£ukasza w opowie�ci o modl¹-
cym siê faryzeuszu i celniku po-
ucza nas o pokorze w modli-
twie (18, 9-14). Bóg wie, co nosisz
w sercu, módl siê zatem prosto
w duchu pokory. �w. Teofan Pu-
stelnik wyró¿nia trzy stopnie mo-
dlitwy:
- ustna to modlitwa cia³a,

ust i jêzyka
- umys³u - umys³ powtarza

s³owa bez poruszania ustami
- serca - cz³owiek modli siê ca-

³ym sob¹, dusz¹, duchem i cia³em.

Modlitwa nie jest wytworem in-
teligencji czy rozumu, ale ducha. To
niezwyk³y kana³ komunikacyjny, który
umo¿liwia u�wiadomienie sobie Boga.
W czasach zdumiewaj¹cej techniki,
za pomoc¹ której porozumiewamy siê
z ca³ym �wiatem, zapominamy
o ukrytym w nas duchu, który pró-

buje doj�æ do g³osu i oznajmiæ, ¿e to
on ma to, co jest lepsze i trwalsze.
Stworzeni na obraz Boga nasze serca
nie zaznaj¹ spokoju dopóki w Nim
nie spoczn¹. Jezus zachêca, by�my
patrzyli, czuwali i modlili siê, pod-
kre�la potrzebê wytrwa³o�ci: szukajcie,
a znajdziecie, ko³aczcie, a otworz¹ wam.
Ka¿dy, kto prosi otrzymuje (Mt 7,
7). Gdy w modlitwie prosimy o co�,
co poprawi nam nasze ¿ycie ducho-
we, to ona zostanie wys³uchana, po-
niewa¿ Bóg odró¿nia zachcianki od
prawdziwych potrzeb. Gdyby kocha-
j¹cy ojciec spe³nia³ wszystkie zachcianki
dziecka, móg³by w nim wzmocniæ
sk³onno�ci destrukcyjne. M¹dry ro-
dzic ustanawia granice i odmawia tego,
co mo¿e zaszkodziæ. Pro�my z wiar¹,
¿e Bóg s³yszy nas i spe³ni nasze pro�by
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8 8 8
Taki ch³ód, tak mnie zimno...
£akoma dotyku, mijam zakochanych
Piszê, by ³ez nie upuszczaæ darmo
Ko³ysana zimnym wiatrem zastygam
Do niczyjego nie mog¹c przypi¹æ siê
ramienia

Czasem wiara odchodzi
Wspomnienia powracaj¹
Mieszane têsknot¹ utraconych istnieñ

Co dzieñ mam jeszcze nadziejê...
Co dzieñ wiem, ¿e to siê zmieni...
I cichutko, najpiêkniej na Niego czekam...
Przyjd� Jezu
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wy³¹cznie jako efekt z³o¿onego i d³u-
gotrwa³ego procesu ewolucji.�
Wirtualny �wiat nazywa Daw-

kinsa: �rottweiler Darwina�. Kocha-
j¹ go, bo dziêki niemu czuj¹ siê sil-
niejsi. £atwiej atakowaæ Ko�ció³, gdy
ma siê za plecami naukowców, filo-
zofów... Ci z kolei sprytnie poci¹ga-
j¹c za sznureczki buduj¹ nowy �wiat...
Co z tego, ¿e na piachu? Ale za to
jaki kolorowy, prawda?
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WWWWWirtualny Kirtualny Kirtualny Kirtualny Kirtualny Ko�ció³o�ció³o�ció³o�ció³o�ció³Internet - �wirtualna rzeczywi-
sto�æ�, a mo¿e bardziej �wirtualna
nierzeczywisto�æ�? Czym tak naprawdê
jest to �rodowisko?
Skupia bez w¹tpienia ludzi o skrajnie

odmiennych pogl¹dach, zainteresowa-
niach, wyznaniach, o ró¿nym �wia-
topogl¹dzie. Jedni religiê uznaj¹ za
anachronizm, drudzy usilnie poszukuj¹
Boga, jeszcze inni przyznaj¹ siê do
wiêkszej lub mniejszej wiary. Internet
stworzy³ najwiêkszy Hyde Park...
Wszystko jest tam inne: mo¿na

retuszowaæ zdjêcia, przedstawiæ swoje
oblicze w zupe³nie innym �wietle, do-
daæ lub uj¹æ sobie �kilogramów�... �wiat
wygl¹da tam zupe³nie inaczej... A jak
w Internecie wygl¹da Bóg? Gdy wpi-
sujemy s³owo �Bóg�, naszym oczom uka-
zuje siê ponad 6 milionów �wyników�.
Wniosek z tego, ¿e ludzie rozmawiaj¹
o Bogu, pisz¹ o Nim... A jak pisz¹?
Na pocz¹tku widzimy encyklopedyczne
terminy, potem adresy najczê�ciej chrze-
�cijañskich portali internetowych, ale nie
tylko... Niejednokrotnie otwarcie pluj¹
wirtualnym jadem na Boga, na Ko-
�ció³, na �moherowe berety�... Chcia³o-
by siê powiedzieæ �jak w ¿yciu�...
A jacy my jeste�my? Czy zapy-

tani: �kim jest dla Ciebie Jezus Chry-

stus� potrafiliby�my obroniæ naszego
Boga? Oczywi�cie, Prawda prêdzej czy
pó�niej siê obroni, ale czy my jeste-
�my przygotowani do odparcia real-
nych ataków ze strony realnych na-
pastników w wirtualnej rzeczywisto�ci?
Mówi¹ o sobie �racjonali�ci�, kie-

ruj¹ siê my�leniem, które odrzuca od
pocz¹tku istnienie Boga. Maj¹ swoje
�biblie� jak ta, której ju¿ sam tytu³
wiele mówi czytelnikowi: �Bóg uro-
jony�. Autor Richard Dawkins pisze
w niej: �(...) nie bêdê tu wystêpowa³
przeciwko jakimkolwiek szczególnym
przymiotom Jahwe, Jezusa, Allaha ani
te¿ innych konkretnych bogów: Ba-
ala, Zeusa czy Wotana. Sformu³ujê Hi-
potezê Boga znacznie ostro¿niej: ist-
nieje przewy¿szaj¹ca cz³owieka (nad-
ludzka), nadnaturalna istota inteligentna,
która celowo zaprojektowa³a i stwo-
rzy³a Wszech�wiat oraz wszystko, co
siê nañ sk³ada, w tym równie¿ nas,
ludzi. Celem mojej ksi¹¿ki jest obrona
przeciwstawnego twierdzenia: jakikol-
wiek wystarczaj¹co z³o¿ony inteligentny
byt, zdolny do twórczego zaprojekto-
wania czegokolwiek, mo¿e powstaæ gr

af
. 
K
ry
st
ia
n 
G
³o
�n
ic
ki

Trudno zrozumieæ, jak ³atwo jest
dzisiaj ludziom obrzucaæ Pana Boga
w swoim ¿yciu b³otem grzechu, a potem
pytaæ siê, gdzie jeste� Bo¿e i dlaczego
pozwalasz, aby stworzony przez Cie-
bie �wiat zamienia³ siê w piek³o. Trudno
zrozumieæ, dlaczego tak ³atwo uwie-
rzyæ chrze�cijanom w to, co czytaj¹
w prasie, ogl¹daj¹ i s³ysz¹ w telewi-
zji, a to, co jest w Pi�mie �wiêtym
bez wiêkszego zastanowienia podwa-
¿yæ, czasem nawet wykpiæ, a w naj-
lepszym razie powiedzieæ, ¿e to piêk-
na teoria, tyle ¿e nie¿yciowa.
Trudno zrozumieæ, ¿e tak w g³êbi

serca to ka¿dy chce i�æ do Nieba, ale

tylko pod warunkiem, ¿e Mi³osier-
dzie Bo¿e zrozumie, ¿e on nie mo¿e
wierzyæ, my�leæ, mówiæ, ¿yæ tak, jak
nakazuje Ewangelia, bo to jest zbyt
trudne. Trudno zrozumieæ, dlaczego kto�
mówi �Ja wierzê w Boga�, ale wci¹¿
idzie za Szatanem, który - nawiasem
mówi¹c - te¿ w Boga wierzy. Trud-
no zrozumieæ, jak niektórym ³atwiej
jest zapamiêtaæ setki spro�nych ka-
wa³ów, dowcipów, ale nie umiej¹ za-
pamiêtaæ o czym by³a niedzielna
Ewangelia. Trudno zrozumieæ, ¿e nie-
moralno�æ, brutalno�æ, wulgarno�æ i nie-
przyzwoito�æ ciesz¹ siê w mediach tak¹
popularno�ci¹, a publiczne dyskusje

TTTTTrudno zrozumieæ...rudno zrozumieæ...rudno zrozumieæ...rudno zrozumieæ...rudno zrozumieæ... o sprawach Bo¿ych s¹ niepopularne
i maj¹ zbyt ma³¹ ogl¹dalno�æ, aby je
emitowaæ w radiu czy telewizji, bo
nie interesuj¹ katolików.
Niech ten czas radosnego oczeki-

wania na Bo¿e Narodzenie na nowo
rozpali w sercach nas wszystkich
pobo¿no�æ i gorliwo�æ o sprawy Bo¿e
w naszym codziennym ¿yciu. Oprócz
wiêc dba³o�ci o sprawy rodzinnego
domu, wa¿ne sprawy, zadbajmy te¿
o dom naszego serca, w którym ma
siê narodziæ Chrystus. Mo¿e i w tym
domu potrzebne s¹ �wi¹teczne porz¹dki,
czyli rachunek sumienia i sakrament
pojednania. A wszystko to po to, aby
Bóg móg³ nasze ¿ycie z nasz¹ pomoc¹
uczyniæ jednym wielkim Betlejem. Czy
nie warto spróbowaæ?
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i w przysz³o�ci bêdzie postrzega³o. Takie
ocenianie malca prowadzi do komplek-
sów, odbiera wiarê w siebie, podcina
skrzyd³a. Z czasem przed ka¿dym ¿y-
ciowym wezwaniem bêdzie siê podda-
waæ i wmawiaæ sobie: �po co próbo-
waæ, skoro na pewno i tak siê to nie
uda, nie nadajê siê do tego...�
Niezwykle czêsto stosujemy w sto-

sunku do dziecka porównanie, stawia-
j¹c maluchowi kogo� za wzór b¹d� zmu-
szamy, by samo porównywa³o siê
z rówie�nikami: �popatrz na Olê, ona
uczy siê lepiej od ciebie�, �a jak¹ ocenê
dosta³y inne dzieci�. W ten sposób chce-
my zmobilizowaæ dziecko do do³o¿enia
wiêkszych starañ w tym, co robi. Jednak
ono nabiera przekonania, ¿e je�li nie
spe³ni tych oczekiwañ, to bêdziemy
z niego niezadowoleni. Dziecko bêdzie
staraæ siê byæ we wszystkim najlepsze,
by potwierdziæ w³asn¹ warto�æ. A po-
niewa¿ zawsze znajdzie siê kto�, kto
w czym� bêdzie lepszy, jest skazane na
ci¹g³e niezadowolenie i poczucie winy,
¿e nie jest tak dobre, jak chcieliby rodzice.
Mo¿e to te¿ prowadziæ do niezdrowej
rywalizacji z rówie�nikami, a nawet ro-
dzeñstwem, oraz do chêci �bycia gór¹�
za wszelk¹ cenê.
D³ugotrwa³e naprê¿enia, depryma-

cja potrzeby naszej ¿yczliwej uwagi, ak-
ceptacji, mi³o�ci, spe³nienia siê, uznania
mog¹ prowadziæ dziecko do powa¿nych
zaburzeñ w zachowaniu. Ka¿de dziecko
powinno czuæ siê kochane i akcepto-
wane bezwarunkowo. Tylko wtedy mo¿e
siebie postrzegaæ jako kogo� warto�cio-
wego. Ma wówczas podstawy do tego,
by czuæ siê bezpiecznie i cieszyæ siê ¿yciem.
Jak najczê�ciej rozmawiajmy z naszymi
pociechami. Poczuj¹ one wtedy, ¿e in-
teresujemy siê ich sprawami, nie baga-
telizujemy ich potrzeby mówienia. Do-
strzegajmy w naszym dziecku wysi³ki
i chwalmy je tak czêsto, jak to tylko
mo¿liwe. Ponadto je�li nauczymy siê
rozmawiaæ z dzieckiem we w³a�ciwy
sposób, to sprawimy, ¿e ³atwo poradzi
sobie z problemami ¿ycia oraz pewnie
i z wiar¹ wejdzie w doros³o�æ.

Ka¿demu z nas od czasu do czasu
�wypsnie siê� jaka� niemi³a uwaga pod
adresem dziecka. Jednak problem
pojawia siê wtedy, gdy padaj¹ one zbyt
czêsto. Wówczas dziecko dochodzi do
wniosku, ¿e co� z nim jest nie tak.
W jego g³owie tworz¹ siê najró¿niej-
sze blokady, które utrudniaj¹ jego rozwój,
wp³ywaj¹ na dalsze ¿ycie i postawy.
Najbardziej krzywdz¹ce i wywiera-
j¹ce ogromne piêtno w psychice dziecka
jest stwierdzenie: �ju¿ ciê nie kocham,

id� sobie, jak bêdziesz taki
niedobry oddam ciê

komu� innemu�,
itp. Wtedy malec
zaczyna siê czuæ
niewart mi³o�ci,
pojawia siê lêk
przed odrzuceniem,
który mo¿e mu
towarzyszyæ w do-
ros³ym ¿yciu (np.
chorobliwa zazdro�æ).
Zdarza siê nieraz, ¿e

nie mamy dla dziecka czasu,
gdy przychodzi z problemem. Mówi-
my wtedy: �nie zawracaj mi g³owy,
id� siê pobaw...� Po takim odpêdzeniu
dziecko czuje siê odtr¹cone, niechcia-
ne, zawiedzione, zamyka siê w sobie,
t³umi swoje emocje. Je�li wiele razy
zostanie przez nas tak potraktowane,
straci ochotê do mówienia o swoich
problemach, co w konsekwencji mo¿e
w pó�niejszym ¿yciu skoñczyæ siê siê-
gniêciem po ró¿nego rodzaju u¿ywki
lub z³e towarzystwo.
Nierzadko zdarza siê nam te¿ kry-

tykowaæ swojego malca. Krytyczne epitety
w rodzaju: �ale z ciebie niezdara, my�l
co robisz, jeste� g³upi, nic z ciebie nie
wyro�nie�, itp. odbijaj¹ siê negatywnie
na dziecku. Maj¹ ogromny wp³yw na
to, w jaki sposób ono siebie postrzega

Dzieci bardziej ni¿ inni potrzebuj¹
mieæ pewno�æ, ¿e s¹ kochane przez tych,
którzy mówi¹, ¿e je kochaj¹

Michel Quoist

Oto, co do nas mówiono najczê�ciej,
gdy byli�my dzieæmi: �stój prosto, nie
ruszaj siê, b¹d� cicho, po�piesz siê, nie
dotykaj, uwa¿aj, zjedz wszystko, nie mów
tyle, powtórz, co ci powiedzia³em, po-
wiedz przepraszam, przywitaj siê, choæ
tutaj, nie chod� za mn¹ bez przerwy,
id� siê pobawiæ, nie przeszka-
dzaj, nie biegaj, uwa¿aj, to twoja
wina, nigdy nie uwa¿asz,
jeste� za ma³y, sam to zro-
biê, po³ó¿ siê spaæ, mam
du¿o roboty, pobaw siê sam,
ubierz siê, bo siê przeziê-
bisz, nie wychod� na s³oñce,
nie mówi siê z pe³nymi
ustami...�
A oto co chcieliby�my,

by do nas mówiono, gdy by-
li�my dzieæmi: �kocham ciê,
jeste� piêkny, jeste�my szczê�liwi, ¿e
ciê mamy, porozmawiajmy trochê, znaj-
dziemy trochê czasu tylko dla ciebie,
jak siê czujesz?, jeste� smutny, boisz siê,
jeste� wspania³y, jeste� wra¿liwy, po-
wiedz mi, co czujesz, lubiê, kiedy siê
�miejesz, lubiê, kiedy mi pomagasz, co
ciê martwi, co ciê zdenerwowa³o, ufam
ci, powiedz mi wszystko, s³ucham ciê,
chcê ciê wys³uchaæ, kocham ciê ta-
kim, jaki jeste�, powiedz mi, je�li nie
mam racji...� (Bruno Ferrero)
Wraz z poczêciem dziecka zaci¹-

gamy wobec niego d³ug wiêkszy ni¿
jeste�my to sobie w stanie wyobraziæ.
Wszystkie maluchy przychodz¹ do nas
z biletami wstêpu do ¿ycia i mówi¹
nam: �Przywo³a³e� mnie tutaj, wiêc jestem.
Co mi dasz?� W wiêkszo�ci tak roz-
poczyna siê ka¿de zadanie wychowawcze.

Niewinne s³oNiewinne s³oNiewinne s³oNiewinne s³oNiewinne s³owwwwwa,a,a,a,a,
które mocno rani¹które mocno rani¹które mocno rani¹które mocno rani¹które mocno rani¹
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Stowarzyszenie Krwi
Chrystusa w dorocznej piel-
grzymce do sanktuarium
w Czêstochowie, w przed-
dzieñ �wiêta �w. Kaspra del
Buffalo, 20 pa�dziernika br.,
adorowa³o relikwie Krwi
Chrystusa.
Czczony od 200 lat �wiê-

ty za³o¿yciel Misjonarzy
Krwi Chrystusa doznaje
w Polsce szczególnej czci od
sierpnia 1946 r., kiedy to
z Jugos³awii do Polski wraz
z repatriantami przyby³y do Boles³awca
siostry adoratorki Krwi Chrystusa.
Wszêdzie tam, gdzie aposto³uj¹, za-
k³adaj¹ przy parafiach Stowarzysze-
nie Krwi Chrystusa i wraz ze �wiec-
kimi rozszerzaj¹ kult ceny naszego
zbawienia. Wraz z innymi wroc³aw-
skimi grupami SKC codziennie o godz.
15, czyli w godzinie Mi³osierdzia Bo¿ego,
w kaplicy na Dworcu G³ównym we
Wroc³awiu, mamy modlitewny dy¿ur.
Dbamy o to miejsce i pomagamy
podró¿nym odnale�æ TORY prowa-

dz¹ce pod Krzy¿ Jezusa, gdzie
w tajemnicach przelania Bóg oddaje
Swoj¹ Krew dla naszego u�wiêcenia
w sakramentach �wiêtych. Wszyscy
pragn¹cy w³¹czyæ siê w dzie³o na-
szego Stowarzyszenia mog¹, pod³ug
swych mo¿liwo�ci czasowych, uczest-
niczyæ w odbywaj¹cej siê tam mo-
dlitwie, do czego z serca zachêcamy.
W naszej parafii w ka¿dy ponie-

dzia³ek modlimy siê tam, gdzie s¹ trudne
sprawy naszych rodzin. Si³ê do trwania
w tym apostolstwie czerpiemy z Mszy
�w., a zw³aszcza, gdy nasze intencje
przedstawiamy Bogu w pierwszy po-
niedzia³ek miesi¹ca o godz. 18 na Mszy
�w. w naszym ko�ciele.
Podczas pielgrzymki modlili�my siê

na Jasnej Górze, polecaj¹c dobremu
Bogu naszych duszpasterzy i ca³¹
parafiê, a o godz. 15 poszli�my Dró¿-
kami Przelewu Krwi Chrystusa
w Sanktuarium ojców misjonarzy
Krwi Chrystusa. Jak co roku, ojciec
kustosz pob³ogos³awi³ ka¿dego z nas
z osobna relikwiami Krwi Chrystusa,
a na Mszy �w. pog³êbi³ nasz¹ zna-
jomo�æ postaci �w. Kaspra. Nasza 13-
osobowa grupa parafialna, wraz z gru-
pami z innych wroc³awskich parafii,
dwoma autokarami podró¿owa³a do

PielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymkPielgrzymka Sa Sa Sa Sa Stototototowwwwwarzyszeniaarzyszeniaarzyszeniaarzyszeniaarzyszenia
Krwi ChrystusaKrwi ChrystusaKrwi ChrystusaKrwi ChrystusaKrwi Chrystusa

Czêstochowy, aby umocniæ swoj¹ wiarê
i mieæ si³ê do dzia³alno�ci apostol-
skiej w naszych domach, miejscach
pracy i w chwilach spotkañ z dru-
gim cz³owiekiem, który nie zawsze
pamiêta, za jak¹ cenê zosta³ przez
Chrystusa odkupiony.

UUUUUCZESTNICZKICZESTNICZKICZESTNICZKICZESTNICZKICZESTNICZKI

Poszukiwacz
Szukaj¹ Ciê od dawna
Rzym, Grecja i Wroc³aw
Poszukiwania trwaj¹ -
Czy tylko w ko�ciele?
Pewnie jeszcze w Niebie...

Po co szukaæ na si³ê
Przecie¿ wystarczy S³owo
I prawda, ¿e jeste� wszêdzie
Na dworcu w Berlinie i we Wroc³awiu
Choæ nikt Ciê jeszcze nie widzia³

W sercu i koronach drzew
W moich oczach
W szczê�ciu i ch³odzie
W centrum i na peryferiach
Pukasz do drzwi...

AAAAADDDDDAMAMAMAMAM F F F F FLAMMALAMMALAMMALAMMALAMMA
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Przyszed³ bowiem Syn Cz³owieczy, aby
szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o.

£k 19, 10

W wype³nionej po brzegi sali, gdzie
g³oszona by³a dobra nowina o mi³o�ci
Bo¿ej, ma³a dziewczynka od³¹czy³a siê
niepostrze¿enie od swojej mamy.
Zatroskana matka szuka³a d³ugo

swej córeczki, nie mog³a jej jednak
odnale�æ. Ostatecznie, pe³na niepokoju
zwróci³a siê z pro�b¹ do przemawia-
j¹cego ewangelisty, który zza mów-
nicy nawo³ywa³ dziecko po imieniu.
Daremnie - nikt siê bowiem nie
zg³asza³. Po zakoñczeniu zgromadze-

30.09.2007Marcel Adam BOGACZ
30.09.2007Nela Iwona KULESZA
30.09.2007 Jagoda Julia HABEL
30.09.2007Marta Maria KOZICKA
30.09.2007Micha³ Jan WIECZOREK
30.09.2007 Tomasz Antoni LEMIRSKI
30.09.2007Emil Micha³ MROZIÑSKI
30.09.2007Amelia Alina DRABIK
07.10.2007 Kacper Stanis³aw KUR
07.10.2007 Marcela Teresa PICHLAK
14.10.2007 Marika Zofia KREJNER
14.10.2007 Zofia Dominika NONGIESSER
20.10.2007 Anne Sophie PIERRE
28.10.2007 Piotr Micha³ DAROCH
28.10.2007 Antoni Krzysztof BARTELMUS
28.10.2007 Patrycja STANUCH
28.10.2007 Malwina Anna KISIEL
04.11.2007 Ewa Teresa PRZYBY£O
10.11.2007 Julia Wies³awa URYCKA
11.11.2007 Filip Ryszard SZAREJKO
25.11.2007 Jakub Jerzy £AWNICZAK
25.11.2007 Natalia Maria JASZCZYÑSKA
25.11.2007 Lena Anastazja ZAKRZEWSKA
25.11.2007 Damian GÓRSKI

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA

CHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTY
PRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLI

SSSSSAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAKRAMENT MA£¯EÑSTWAAAAA
ZAZAZAZAZAWWWWWARLIARLIARLIARLIARLI

15.09.2007 Eugeniusz KULESZA, lat 91
18.09.2007 Stanis³aw DUSZA, lat 86
19.09.2007 Genowefa ZAPOROWSKA, lat 72
20.09.2007Zdzis³aw SAMKO, lat 53
23.09.2007Mieczys³aw PRZEKLASA, lat 82

22.09.2007£ukasz Stanis³aw WRÓBLEWSKI
i Maja Agnieszka JASTRZÊBSKA

22.09.2007Grzegorz Bernard KUBIAK
i Agata Anna WALEWICZ

29.09.2007Rafa³ Piotr WÓJCIK
i Kamila Joanna MACIO£EK

29.09.2007Mariusz Witold MOTYKA
i Aleksandra Karolina
MOJKOWSKA

06.10.2007 Pawe³ Ryszard KUBIAK
i Karolina MAREK

06.10.2007 Stanis³aw Jan SMOLIÑSKI
i Aleksandra CENDROWSKA

Chwila zadumy nad S³oChwila zadumy nad S³oChwila zadumy nad S³oChwila zadumy nad S³oChwila zadumy nad S³owem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ymwem Bo¿ym

ZgubionaZgubionaZgubionaZgubionaZgubiona

gr
af
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nia znaleziono ma³¹ zgubê beztrosko
siedz¹c¹ na ³awce. Zapytano j¹ ze zdu-
mieniem: �Jak mog³a� nie odpowia-
daæ, gdy wo³ano ciê po imieniu?� -
�Och, przecie¿ nie by³am zgubiona�
- odpowiedzia³a.
�Pomy�la³am, ¿e chodzi o jak¹� inn¹

Joasiê.�
Jest wiele dzieci i doros³ych lu-

dzi, którzy my�l¹ podobnie jak ta
dziewczynka, gdy Bóg ich nawo³uje.
Gdy s³ysz¹ nawo³ywanie od odwró-
cenia siê od grzesznego ¿ycia i zwrotu
do Boga s¹dz¹, ¿e apel ten ich nie
dotyczy. To wyraz cudownej dobro-
ci, gdy wielki Bóg zadaje sobie taki

trud, nawo³uj¹c swe dzieci, by po-
zwoli³y Mu siê ratowaæ! Z natury
naszego pochodzenia - z grzesznego
rodu wszyscy nale¿ymy do zgubio-
nych, dla których przyszed³ Zbawi-
ciel - Pan Jezus Chrystus.

26.09.2007Ryszard LEWANDOWSKI, lat 66
29.09.2007W³adys³awa KUROWSKA, lat 82
05.09.2007 Józefa SWAT, lat 88
05.09.2007 Teresa STULEBIAK, lat 66
14.10.2007 Teresa MO�KO, lat 80
15.10.2007 Helena CZERNIA, lat 77
16.10.2007 Krystyna CIUBA, lat 78
17.10.2007 Jan NIEPSUJ, lat 58
24.10.2007Dariusz FLORCZAK, lat 48
28.10.2007 Albert SKARUL, lat 79
07.11.2007 Katarzyna SKÓRKA, lat 99
16.11.2007 Józefa MA£ODOBRA, lat 81
16.11.2007 Helena MILAN, lat 94
17.11.2007 Edward KRASOWSKI, lat 84
19.11.2007 Bogdan SAMOL, lat 53
19.11.2007 Zdzis³aw LISIEWICZ, lat 60
30.11.2007 Miros³awa KOCH, lat 81
30.11.2007 Teresa Maria ̄ ELIGOWSKA, lat 74

13.10.2007 Jakub Marcin RADWAN
i Olimpia Marta HOROSIEWICZ

29.09.2007Zbigniew Piotr OSIÑSKI
i Katarzyna Ewa MOTYL

29.09.2007Andrzej Kamil MA£ECKI
i Magdalena Justyna LECHOWICZ

20.10.2007 Kazimierz Marcin WO�NIAK
i Agnieszka Maria POPOW

20.10.2007 Waldemar £ukasz GRZESIAK
i Agnieszka Ma³gorzata TATARA

17.11.2007 Tomasz ZALEJSKI-SMOLEÑ
i Urszula JAJDELSKA

24.11.2007 Bart³omiej Andrzej SUCHOWICZ
i Barbara Alicja SUCHOWICZ

PPPPPooooolskilskilskilskilskie Stowe Stowe Stowe Stowe Stowarararararzyszezyszezyszezyszezyszenininininieeeee
DiDiDiDiDiabetykówabetykówabetykówabetykówabetyków

Ko³o Wroc³aw-Centrum
ul. Biskupia 11

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 11-18

Mo¿na uzyskaæ
porady edukacyjne

których udzielaj¹
dietetyczka i i i i i psycholog

a tak¿e skorzystaæ
z z z z z gimnastyki i i i i i masa¿u

W ka¿dy trzeci poniedzia³ek miesi¹ca
o godz. 16.00 odbywaj¹ siê szkolenia

dla cukrzyków.
Istnieje mo¿liwo�æ

wypo¿yczenia glukometrów
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Jezus przychodzi, abJezus przychodzi, abJezus przychodzi, abJezus przychodzi, abJezus przychodzi, aby nas zbawiæy nas zbawiæy nas zbawiæy nas zbawiæy nas zbawiæ

Betlejem - maleñkie miasteczko le-
¿¹ce niedaleko Jerozolimy, od niedawna
têtni³o ¿yciem. Ludzie przybyli na spis
ludno�ci. Zorganizowa³ go cesarz Rzymski
Oktawian August, by przekonaæ siê, jak
potê¿nym i ludnym pañstwem rz¹dzi.
Ani on, ani sprawuj¹cy z jego ra-

mienia rz¹dy w Judei Herod Wielki,
ani nikt z bogatych i mo¿nych tego
�wiata nie zdawali sobie sprawy, ¿e
nastêpuje prze³om w dziejach ludzko�ci.
Józef z Nazaretu, cie�la z rodu Da-

wida, wraz ze sw¹ brzemienn¹ Ma³-
¿onk¹ pod¹¿ali na spis do Betlejem.
W tym czasie mêdrcy ze Wschodu
odczytali dany im przez Boga znak.

Nasi milusiñscy
CzekCzekCzekCzekCzekaj¹c na Mesjaszaaj¹c na Mesjaszaaj¹c na Mesjaszaaj¹c na Mesjaszaaj¹c na Mesjasza
Bóg stworzy³ cz³owieka na swój obraz

i swoje podobieñstwo. Ludzie jednak bar-
dziej umi³owali ciemno�æ ani¿eli �wiat³o.
Izrael - naród szczególnie wybrany przez
Boga - czêsto odwraca³ siê od Niego
³ami¹c zawarte Przymierze. Przez py-
chê ludzie utracili dany im przez Boga
raj i coraz bardziej oddalali siê od swo-
jego Stwórcy. Bóg jednak, w ogromie
swego mi³osierdzia, postanowi³ sam
przyj�æ do swojego ludu. Przez
usta proroków zapowiada³
przyj�cie Mesjasza.

Izajasz wo³a³: Oto Panna pocznie
i porodzi Syna i nazwie go imieniem
Emmanuel� to znaczy ,,Bóg z nami �
Naród Wybrany przez d³ugie wieki

oczekiwa³ spe³nienia siê tej obietnicy.
Izraelici po ciê¿kich do�wiad-
czeniach przesiedlenia ba-
biloñskiego i pozostawa-
nia pod obcymi
zwierzchno�ciami,
oczekiwali interwen-
cji �z góry�. Mi-
ja³y lata, wieki...

Pod¹¿ali za gwiazd¹,
która zwiastowa³a na-
rodziny wielkiego króla.
Jednak nawet oni nie
wiedzieli, kim naprawdê
jest ten W³adca. Dzie-
ciê, dla którego nie zna-
laz³o siê miejsce w prze-
pe³nionych gospodach
miasta Dawida, a które

przysz³o na
�wiat w gro-
c ie w� r ód
zwierz¹t to
Mesjasz, Zba-
wiciel, Syn Bo¿y...
Naród krocz¹cy

w ciemno�ci ujrza³
�wiat³o�æ wielk¹! Nad
mieszkañcami kraju
mroku rozb³ys³o �wia-
t³o. Spa³o pogr¹¿one
w ciemno�ci bogate
i potê¿ne Imperium
Rzymskie. Mrok ogar-
n¹³ pa³ac Heroda.

Kochani!
Zbli¿aj¹ siê �wiêta
Bo¿ego Narodzenia.

Bardzo mi³e i wymowne w swej tre�ci,
bardzo ciep³e w swym charakterze.

Niech te �wiêta bêd¹ dla Was
czasem prze¿ywania narodzin

Bo¿ej Dzieciny
w ciep³ej rodzinnej atmosferze.

Redakcja

Chwa³a Pañska roz�wietli³a ma³e judz-
kie miasteczko. Ubodzy pasterze jako
pierwsi oddali cze�æ Zbawicielowi
�wiata. Jezus przyszed³ na �wiat
w ubóstwie jako ma³e dziecko. Wy-
bra³ to, co s³abe, aby mocnych po-
ni¿yæ. Dla nas sta³ siê ubogim, aby
nas swym ubóstwem ubogaciæ.
A �wiat?... A �wiat Go nie pozna³.

Pisze dalej Jan Aposto³ o s³owie, któ-
re przyjê³o ludzkie cia³o: Przysz³o do
swej w³asno�ci, a swoi go nie przyjêli.

rys. Julia Chwa³

rys. Miriam Chwa³
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Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
W �wiêto Niepodleg³o�ciW �wiêto Niepodleg³o�ciW �wiêto Niepodleg³o�ciW �wiêto Niepodleg³o�ciW �wiêto Niepodleg³o�ci

W niedzielê, 11 listopada br., przy-
pada³a 89 rocznica odzyskania przez
Polskê suwerenno�ci po 123 latach niewoli.
Po Mszy �wiêtej  dzieciêcej nasza
parafialna schola �Maciejki� przedsta-
wi³a okoliczno�ciowy program poetyc-
ko-recytatorski. S³uchaj¹c wzruszaj¹-
cych wierszy i pie�ni patriotycznych
w ich wykonaniu, odbyli�my ducho-
w¹ podró¿ do wydarzeñ tamtych lat.
Niech ten dzieñ stanie siê dla wielu,

zw³aszcza m³odych osób lekcj¹ patrio-
tyzmu. 11 listopada 1918 r. to data
zakoñczenia I wojny �wiatowej. Dla Polski
oznacza³o to wyzwolenie siê spod za-
boru niemieckiego, a wiêc trzeciego,
po Cesarstwie Rosyjskim i monarchii
Habsburgów, zaborcy. Zakoñczenie zmagañ
wojennych przynios³o now¹ falê entu-
zjazmu i nadziei Polaków na lepsze ju-
tro. Ludzi ogarn¹³ zapa³ do odbudowa-
nia w³asnej pañstwowo�ci. Nie ¿a³owa-
no krwi, po�wiêcenia, trudu. Tak na-
rodzi³a siê II Rzeczpospolita. Odt¹d 11
listopada sta³ siê Dniem Niepodleg³o�ci.

KKKKKoncert z okoncert z okoncert z okoncert z okoncert z okazji �wiêtaazji �wiêtaazji �wiêtaazji �wiêtaazji �wiêta
UniwersytetuUniwersytetuUniwersytetuUniwersytetuUniwersytetu
WWWWWroc³awskiegoroc³awskiegoroc³awskiegoroc³awskiegoroc³awskiego

15 listopada br. odby³ siê w Ko-
�ciele Uniwersyteckim koncert z okazji
�wiêta Uniwersytetu Wroc³awskiego.
W programie znalaz³y siê kantaty:

��wiêta Jadwiga �l¹ska� i ��wiêty Jan
Bo¿y� Miros³awa G¹sieñca, w wy-
konaniu: Wies³awa Ochmana - tenor,
Ewy Czermak - sopran, Bogdana
Makala - bas, i Alana Urbanka -
dyrygenta.
Orkiestry Symfonicznej Akademii

Muzycznej im. Karola Lipiñskiego we
Wroc³awiu oraz Chóru Uniwersytetu
Wroc³awskiego �Gaudium�.

nych lub ich zakoñ-
czeniem by³a �piewa-
na przez kap³ana
przy akompania-
mencie gitary pie�ñ-
modlitwa, która u³a-
twia³a g³êbsze przy-
jêcie przekazywanych prawd.
Bóg jest Tym, który przychodzi

do nas. My za� czasem przyjmujemy
Go, a czasem, niestety, zamykamy przed
Nim drzwi naszych serc. To jest za-
wsze wielki dramat cz³owieka i Boga
- mówi³ rekolekcjonista. Adwent jest

okresem, kiedy przygotowujemy siê na
spotkanie z Bogiem. Przed Nim trze-
ba stan¹æ w prawdzie, choæ bywa ona
niekiedy poraniona grzechem. Dlate-
go trzeba nam prosiæ Boga, aby po-
maga³ prostowaæ drogi naszego ¿ycia.
W swoich rozwa¿aniach ks. Ja-

cek odwo³a³ siê do przyk³adu wiary
pierwszych chrze�cijan, którzy ¿yli
w ustawicznym duchowym napiêciu,
ka¿dego dnia wygl¹daj¹c przyj�cia
Jezusa. Dzisiejszy �wiat za� chce
wymazaæ Boga z umys³ów i rzeczy-
wisto�ci. Adwent jest wiêc tak¿e czasem
przemiany ¿ycia, by Chrystus mia³
siê gdzie narodziæ, i czasem  modli-
twy, by�my do�wiadczali Jego prze-
mieniaj¹cej mocy - podkre�la³ pod-
czas jednej z nauk rekolekcjonista.
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Tegoroczne rekolekcje adwento-

we prze¿ywali�my w naszej parafii
w dniach od 9 do 12 grudnia br. Pro-
wadzi³ je ks. Jacek Tomaszewski, kap³an
na co dzieñ pos³uguj¹cy we wroc³awskiej
parafii Matki Bo¿ej Mi³osierdzia.
Wprowadzeniem do nauk rekolekcyj-


