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Zmartwychwstanie
- mieræ pe³na ¯ycia

Tajemnica zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, choæ zdaje siê ca³kowicie przerastaæ nasze zdolnoci pojmowania, jest jednak otwarta na
pewne zrozumienie i kontemplacjê.
Dowiadczamy jej oczyma wiary, nadziei i mi³oci, a jej lady mo¿emy
równie¿ odnaleæ w naszych codziennych wydarzeniach.
Oto kto ca³ymi latami nie wierzy³ w Boga i prowadzi³ ¿ycie pe³ne
moralnego nie³adu, nagle otrzymuje ³askê
nawrócenia i jego ¿ycie zupe³nie zmienia
siê, tak bardzo, i¿ nie mo¿emy rozpoznaæ w nim tego samego cz³owieka. Oto prze¿ywamy rozpacz po utracie
kogo bliskiego, tak i¿ wydaje siê nam,
¿e nie ma dla nas ¿adnej ju¿ nadziei
i ci¹¿y nam na sercu mroczny g³az
rozpaczy, i przychodzi dzieñ jasnoci,
gdy mrok przejania siê, a ciê¿ar smutku
zostaje odjêty. ¯yjemy d³ugo w grzechu, który zasmuca nas bolenie, a¿
nagle zwracamy siê o Bo¿e przebaczenie w sakramencie pojednania, smutek
zastêpuje pokój i radoæ, poczucie
wyzwolenia i lekkoci.
Zmartwychwstanie przydarza nam
siê co dzieñ i ca³e nasze ¿ycie jest
przenikniête jego logik¹, choæbymy
nie zawsze zdawali sobie z tego sprawê. Jest ono przejciem od mierci do
¿ycia, od rozpaczy do nadziei, od
grzechu do przebaczenia, od zamêtu
do ³adu, od ciemnoci do wiat³a.
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Wszyscy uczestniczymy w zmar- szych codziennych zmagañ. Jedynie gdy
twychwstaniu Jezusa. Zmartwychwsta- ¿ycie, mêka i mieræ naszego Pana staje
nie jest ci¹g³ym wydarzeniem twór- siê naszym osobistym dowiadczeniem,
czej ekstazy Ducha, dziêki któremu choæby tylko na miarê naszych skromw odwa¿nej wierze mo¿emy podj¹æ nych mo¿liwoci, jedynie wówczas moprzenikaj¹c¹ nas trwogê mierci ¿emy w pe³ni korzystaæ z owoców Jego
i uczyniæ z niej moc przekraczaj¹c¹ zmartwychwstania. Dawajmy odwa¿ne
nasz¹ skoñczonoæ w kierunku bez- i hojne wiadectwo wiary w zmartwychgranicznej Pe³ni. Zmartwychwstanie to wsta³ego Chrystusa wobec naszych blijakby mieræ pe³na ¯ycia.
skich, ale te¿ wobec tych, którzy Go
Dziêkujmy dobremu Bogu Ojcu, który jeszcze nie znaj¹, albo o Nim zapomnieli.
w swej niezmiernej
mi³oci do cz³owieka
ofiarowa³ swego jedynego Syna, bymy
mogli przekroczyæ
bezsens grzechu, cierpienia i mierci,
i dziêki Duchowi
wiêtemu stawali siê
dzieæmi Bo¿ymi buduj¹cymi Jego Królestwo. Niech ³aska
zmartwychwstania graf. Krystian
G³onicki
zagoci na zawsze w
naszych sercach i pomiêdzy
Chrystus zmartwychwsta³. Alleluja!
nami, obdarzaj¹c nas pokoW tym radosnym dniu ¿yczymy naszym Czytelnijem, radoci¹, moc¹, wzajemkom, Parafianom i Sympatykom Kocio³a Uninym przebaczeniem i mi³owersyteckiego, aby ta zbawcza prawda umacniaci¹. Bierzmy udzia³ w zmar³a wiarê, budzi³a nadziejê i o¿ywia³a mi³oæ.
twychwstaniu naszego Pana,
podejmuj¹c wyzwania Jego Niech stale towarzyszy nam wszystkim wiat³o
chwalebnego ¿ycia i nie wielkanocnego poranka, a Zmartwychwsta³y
Jezus udziela na co dzieñ potrzebnych ³ask.
uchylaj¹c siê od wyzwalaj¹cego ciê¿aru krzy¿a naRedakcja i duszpasterze
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I co z tym Pomnikiem?

Min¹³ prawie rok, odk¹d w przedsionku Kocio³a Uniwersyteckiego
pojawi³y siê po raz pierwszy foldery
informuj¹ce o ¯ywym Pomniku Jana
Paw³a II, jaki powstaje w odzyskanym przez Boromeuszki poszpitalnym
obiekcie przy ul. Pomorskiej i Rydygiera. Foldery te zawiera³y tak¿e probê
o pomoc finansow¹ i wielu z Was,
Kochani Parafianie, przy³¹czy³o siê do
jego tworzenia. Dzi macie prawo pytaæ:
i co z tym Pomnikiem?
Zanim na to pytanie odpowiem,
chcia³abym bardzo serdecznie w tym
miejscu podziêkowaæ wszystkim, którzy
podzielili siê z nami groszem, mo¿e czasem nawet wdowim, ale przecie¿
maj¹cym tym wiêksz¹ wartoæ. Chcemy
te¿ podziêkowaæ za Wasze modlitwy
i na ró¿ny sposób okazywan¹ ¿yczliwoæ. Bóg zap³aæ! Ufamy, ¿e ka¿dy
gest mi³oci powróci do Was pob³ogos³awiony i pomno¿ony przez Pana.
Co wiêc z tym Pomnikiem? Sporo
siê dzieje i pewnie dlatego tak trudno
zabraæ siê do napisania bodaj kilku s³ów.
Ale przecie¿ i owo pisanie jest wa¿ne.
Czêci¹ ¯ywego Pomnika Jana
Paw³a II bêdzie Zak³ad OpiekuñczoLeczniczy i Dom Dziennego Pobytu
dla Ludzi Starszych i Chorych
(co w rodzaju
przedszkola, tyle,
¿e dla starszych).
Na tym odcinku
roboty budowlane
s¹ bardzo intensywne. Z dnia na
dzieñ powstaj¹cy
Zak³ad nabiera
coraz ¿ywszych
r u m i e ñ c ó w.
Pierwsze i drugie piêtro jest ju¿
w trakcie meblowania. Pozosta³o
jeszcze trochê
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robót na parterze i w piwnicach oraz
czynnoci administracyjne.
Siostra Benedykta odpowiedzialna
za prace remontowe dwoi siê i troi,
by pomimo trudnoci finansowych prace

tacji z Urzêdu Miasta Wroc³awia.
Z tych rodków zosta³ m.in. wyremontowany dach, po³o¿ona wyk³adzina,
zakupiona czêæ wyposa¿enia, uruchomione zosta³y dwie nowe windy.

Podczas uroczystoci powiêcenia biura Fundacji Evangelium Vitae
(stoj¹ od lewej: s. Dorota (wiceprezes i ksiêgowa Fundacji), ks. prof. Piotr Nitecki
(cz³onek Rady Fundacji), Iwona Skrzypczak (wiceprezes Fundacji), Krystyna Klamiñska
(architekt), s. Benedykta (ekonomka i odpowiedzialna za prace budowlane)

przebiega³y sprawnie. Dzielnie w³¹czaj¹
siê we wszelkie dzia³ania Siostry mieszkaj¹ce ju¿ na Rydygiera: s. Paulina,
s. Marcela, s. Sylwia, s. Anna, s. Agnes,
s. Gabriela i s. Letycja.
Pewn¹ czêæ remontu uda³o siê
przeprowadziæ dziêki otrzymanej do-

Mamy nadziejê, ¿e na wiosnê 2008
roku uda siê przyj¹æ pierwszych podopiecznych. Ale póki co, rêkawy trzeba
mieæ jeszcze wysoko zakasane.
A co ze szko³¹ i szpitalem, które
obok ZOL-u tak¿e wejd¹ w sk³ad ¯ywego Pomnika? W tej czêci obiektów
nie s³ychaæ jeszcze, niestety, stukania m³otów i warczenia
wiertarek. Wszystko pozornie jest upione i bez ¿ycia.
Zimowy sen, w jakim zdaje
siê byæ pogr¹¿ony tzw. blok
C od strony ulicy Pomorskiej, nie jest jednak martwot¹,
ale ¿yciodajnym oczekiwaniem
na pierwsze wiosenne promienie s³oñca. Jest gromadzeniem
si³ i rodków, by w odpowiednim momencie ruszyæ
z kopyta. Zanim na powierzchni pojawi siê nowa
rolinka, ziarno pod ziemi¹
pêcznieje, wypuszcza korzonki,
przygotowuje niewidoczn¹ dla
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oka bazê, z której bêdzie potem korzystaæ. Podobnie i tu. Powsta³a ju¿ kompletna dokumentacja projektowa. Jest
jej - bagatela - z pó³ tony! Otrzymalimy pozwolenie na budowê, jest przygotowywane studium wykonalnoci, potrzebne do pozyskania unijnych rodków... Tylko tych ostatnich jeszcze brak.
A choæ szatan próbuje nas zniechêcaæ, strasz¹c, ¿e nie znajdziemy tyle
pieniêdzy, rzucaj¹c pod nogi przeró¿ne k³ody, dowiadczaj¹c na rozmaity
sposób, to przecie¿ pamiêtamy, ¿e wielkie
dzie³a Bo¿e rodz¹ siê powoli i w bólu.
Nie przestajemy ufaæ, ¿e to ma byæ,
¿e to jest dzie³o Bo¿e! Ale w tej ufnoci nie pozostajemy bezczynne. Staramy siê pracowaæ tak, jakby wszystko
zale¿a³o od naszego wysi³ku, ale i ufaæ
tak, jakby wszystko zale¿a³o od Boga.
Pozyskiwane z 1% podatku, z kwest
i darowizn pieni¹dze ju¿ pracuj¹. Jedne
z nich pozwalaj¹ na pokrywanie bie¿¹cych wydatków takich, jak za³atwianie przeró¿nych formalnoci i op³at
zwi¹zanych z inwestycj¹. Inne rozmna¿aj¹ siê w banku.
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A przed nami kolejny
okres rozliczeniowy. St¹d
kolejny raz zwracamy siê
do Was z prob¹ o przekazanie na rzecz Fundacji
Ev a n g e l i u m V i t a e
Stojê w progu Twojego Domu i tupiê nog¹,
(KRS 0000259108),
Jak zasmarkany brzd¹c przy ladzie z cukierkami,
która wspiera powstaj¹Zaciskaj¹cy malutkie pi¹stki marszczy czo³o
cy ¯ywy Pomnik Jana
I wrzeszczy o s³odycz kolorow¹ za grub¹ szyb¹,
aszy
ch
Paw³a II, 1% z W
Waszy
aszych
By go nad ¿ycie mi³uj¹ca, zapracowana matka da³a.
poda
tków
podatków
tków.. Byæ mo¿e kto
Tak, i ja tak stojê w progu Twojego Domu
z Was zechce wesprzeæ to
I jak ten syn kochaj¹cej matki, proszê,
dzie³o tak¿e innymi daProszê, otwórz me serce,
rowiznami, które mo¿na
Proszê, otwórz me myli,
przekazaæ na konto KonProszê, otwórz me d³onie,
gregacji Sióstr Mi³osierProszê, otwórz me usta,
dzia w. Karola BoromeTak, ja stoj¹cy w Twoim progu, proszê Ciebie,
usza w Banku PKO S.A.
Co nas nad ¿ycie swoje umi³owa³, proszê,
15 1240 1994 1111 0010
By serce mi³oci¹ bi³o,
0788 3599. Za ka¿d¹
By myli bratnie by³y,
pomoc jestemy ogromnie
By d³onie pomoc da³y,
wdziêczne.
By usta przyjañ g³osi³y.
W tym miejscu chciaKRZY
SZT
OF KOWALS
KI
RZYSZT
SZTO
ALSKI
³abym jednak poprosiæ
o co wiêcej: módlcie siê
za to dzie³o. Módlcie siê za nas, pro- wieka. Dlatego promy te¿ o nowe
wadz¹ce je, aby s³u¿y³o Bo¿ej chwale powo³ania do pos³ugi mi³osierdzia, aby
i ludzkiemu po- ¯ywy Pomnik Jana Paw³a II móg³
¿ytkowi, aby byæ prawdziwie ¿ywym pomnikiem.
szatanowi nie
A jeli przy okazji ¯ywego Pouda³o siê go mnika mowa i o Fundacji Evangezniszczyæ ani lium Vitae, to chcia³ybymy podzieliæ
zniekszta³ciæ. siê radoci¹, ¿e jako nowopowsta³a
Wreszcie, módl- fundacja mog³ymy zawnioskowaæ do
cie siê, by nie Funduszy Norweskich o rodki na rozzabrak³o m³o- wój tej¿e, w tym na podnoszenie kwadych ludzi o lifikacji pracowników i rozwój mesercach gor¹- rytoryczny. Uda³o siê i dziêki otrzycych, gotowych manej dotacji mog³ymy wyposa¿yæ
do mi³owania i w meble i sprzêt elektroniczny biuro
o rêkach zdol- Fundacji (dwa pokoje), zakupiæ potrzebne
nych do s³u¿e- artyku³y biurowe, przygotowaæ mania. Bo na nic teria³y promocyjne oraz zwiêkszyæ swoje
najpiêkniejsze kwalifikacje poprzez udzia³ w szkolei najszczytniejsze niach, które stanowi³y podstawê grantu.
idee, na nic ze- W tym samym czasie zosta³y wyrebrane nawet montowane pomieszczenia Fundacji,
choæby naj- które w dniu 14 grudnia 2007 r. powiêksze pieni¹- wiêci³ proboszcz naszej parafii, ks. prof.
dze, jeli za- Piotr Nitecki.
braknie cz³oS . E W A J O ANNA J ÊDRZEJAK
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Ponad 40 tysiêcy ludzi zgromadzi³o siê miêdzy 28 grudnia 2007 r.
a 1 stycznia 2008 r. na kolejnym
Europejskim Spotkaniu M³odych w Genewie. Z samego tylko Dolnego l¹ska wyjecha³o
ponad 10 autokarów uczestników, a Polacy ogó³em stanowili
oko³o 30% przyby³ych na szwajcarski zlot.

Swoje s³owa poparcia i solidarnoci skierowali do Wspólnoty Braci
z Taizé i do wszystkich m³odych przyby³ych do Genewy m.in.: Sekretarz
Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki-Moon, Papie¿
Benedykt XVI, Patriarcha Bart³omiej
z Konstantynopola, Patriarcha Aleksy II z Moskwy, arcybiskup Canterbury, Rowan Williams, Przewodnicz¹cy
Komisji Europejskiej, José Manuel
Barroso.
Papie¿ Benedykt XVI: Wychodz¹c
na spotkanie ludu Bo¿ego, który Was
przyjmuje, jak równie¿ podczas modlitw czy spotkañ, jestecie zaproszeni
do otwierania nowych dróg nadziei.
Natomiast patriarcha Bart³omiej
z Konstantynopola podkreli³, ¿e sytuacja m³odych, którzy pragn¹ ¿yæ
Ewangeli¹ we wspó³czesnym wiecie
nie jest ³atwa. (...) Czêsto m³odzi spotykaj¹ siê z k³amstwem, pogard¹ wobec
ludzkiej godnoci, z niesprawiedliwoci¹ i nierównoci¹ spo³eczn¹, z ciê-
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Nie jestem sam
¿arem wyzysku, z przemoc¹, przez któr¹
jedna grupa ludzi bierze górê nad drug¹,
jeden naród ujarzmia drugi.
Arcybiskup Canterbury, dr Rowan
Williams, w swym przes³aniu, przypomnia³ s³owa Etty Hillesum, m³odej
intelektualistki ¿ydowskiej, zamordowanej w Auschwitz, w wieku 27 lat.
Gdy zmaga³a siê
z prawdopodobieñstwem depor tacji
i mierci,
napisa³a, i¿
odczuwa,
¿e jej zad a n ie m
j e s t
wiadczyæ, ¿e
Bóg ¿yje
w okropnych okolicznociach, które j¹ otacza³y.
Odczu³a, i¿ powinna ¿yæ w sposób
przekonuj¹cy ludzi, ¿e Bóg jest namacalny, nawet porodku potwornoci i szaleñstw nazizmu.
Podstaw¹ do rozwa¿añ genewskich
spotkañ sta³ siê List brata Aloisa, napisany w Cochabamba w padzierni-

ku 2007 roku w Boliwii. Oto fragment: Nie chodzi o zapomnienie o bolesnej
przesz³oci ani o zamykanie oczu na
wspó³czenie dziej¹c¹ siê niesprawiedliwoæ. Ewangelia wzywa nas jednak,
bymy przekraczali pamiêæ o zranieniach dziêki przebaczeniu, a nawet umieli
siê wznieæ ponad oczekiwanie wza-

jemnoci. W ten sposób odnajdujemy
wolnoæ dzieci Bo¿ych. Tak, chcielibymy walczyæ z sercem pojednanym, ¿arliwie poszukiwaæ komunii i umieæ
wszystkich ogarniaæ przyjani¹.
Dla mnie osobicie to wydarzenie
by³o niezwyk³ym prze¿yciem. I chcia³bym to podkreliæ nie tyle ze wzglêdu na fakt, i¿ na tego typu zlocie
by³em po raz pierwszy w ¿yciu, ile
z powodu wra¿enia, jakie zrobi³ na
mnie widok ponad 40 tysiêcy rówieników z ró¿nych czêci wiata, którzy sw¹ obecnoci¹ pomogli mi mocniej poczuæ si³ê i sens swojej wiary.
To oczywiste, ¿e zadzia³a³ tu element psychologiczny: Ludzie czêsto id¹
tam, gdzie razem bêd¹ czuæ siê silniejsi. Jeli wokó³ siebie widzê poparcie, gdy czujê, ¿e kto obok mnie jest
podobnego zdania, jestem w stanie zrobiæ
du¿o wiêcej i do swych czynów jestem bardziej przekonany. Zrozumia³e
jest wiêc, ¿e id¹c do pustego kocio³a,
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Tak siê sprawa potoczy³a, jak przepowiadali wszyscy m¹drzy i roztropni.
I jak to póniej drwi¹co zosta³o powiedziane, w chwili, w której zdawa³o siê, i¿ najbardziej nawet zatwardzia³ych musi wspó³czucie dotkn¹æ,
nawet kamienie zostan¹ pobudzone do
³ez: Innych wybawia³, niech¿e teraz
siebie wybawi (£k 22, 35). Tysi¹ce
razy s³owa te zosta³y wypowiedziane
przez tysi¹ce ludzi: Sta³o siê to, o czym
mówi³ w swoim czasie, ¿e nie nadesz³a jeszcze jego godzina (J 7, 30; 8,
20). Czy teraz to nadesz³a? Ach, chocia¿
wierz¹cy musi zadr¿eæ, gdy siê zastanowi, nie móg³by powstrzymaæ siê od
spojrzenia w g³êbiê, nad bezsensownym szaleñstwem, i¿ Bóg w ludzkiej
postaci, Jego nauka, znaki, cuda, które
mog³yby nawróciæ Sodomê i Gomorê,
gdyby siê tam wydarzy³y (Mt 10, 15),
w rzeczywistoci spowodowa³y co
wprost przeciwnego - Nauczyciel zosta³
opuszczony i wzgardzony.
Kim On jest, widaæ ³atwiej, gdy
potê¿ni i powa¿ni, ustalony porz¹dek
i regu³y, skierowane przeciw Niemu,
os³abi³y Jego wizerunek. Lud straci³
cierpliwoæ w oczekiwaniu - odk¹d
Jego ¿ycie, zamiast naprzód postêpowaæ we wzrastaj¹cym powa¿aniu, traci
coraz wiêcej. Wszyscy przecie¿ wiedz¹, ¿e cz³owieka os¹dza siê wedle jego
towarzystwa. A Jego towarzystwo?
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stusa, ale jednoczenie wspólnot¹ ludzi
grzesznych. Dlatego te¿ musimy za
ka¿dym razem, gdy jest ku temu
mo¿liwoæ, wspieraæ siê w przekonaniu, ¿e to co robimy, czynimy jako
cz³onkowie Kocio³a. Bycie odpowiedzialnym chrzecijaninem jest powi¹zane z ci¹g³¹ aktywizacj¹ w sferze pojednania i ekumenizmu. Spotkania takie
jak to daj¹ zastrzyk pewnoci, ¿e
maj¹ sens nasze codzienne starania na
drodze wiary i ¿e nie jestemy sami
ze swoimi zasadami, nawet gdyby ca³y
wiat próbowa³ nam wmawiaæ, ¿e jest
zgo³a inaczej.

Mo¿na by nazwaæ wyzutym ze spo³ecznoci, a na pewno marginesem spo³ecznym; wiêcej, to grzesznicy i celnicy, których ka¿dy rozs¹dny, w dobre
imiê, dbaj¹c o reputacjê, unika. Bo prze-

Przyjdcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jestecie, a Ja
wam dam odpocznienie (Mt 11, 28),
co znaczy, ¿e jeliby najwiêksz¹ nêdzê odczuwaæ nawet poród wszyst-

B AR
T£OMIEJ K AZUBSKI
ART£OMIEJ

Mi³oæ bez granic

cie dobre imiê i reputacja s¹ najmniejszym dobrem, o które
mo¿na w ¿yciu zabiegaæ. A jeli powa¿ny jaki cz³owiek nie
¿ywi doñ pogardy, to
czyni to przez wspó³czucie. A Jego aposto³owie? To nieowieceni ludzie, którzy
wczoraj ³owili ryby, a
jutro maj¹ iæ zmieniaæ wiat?
Zaczê³o siê od
tego, ¿e lud Go ubóstwia³, podczas gdy
ca³y tzw. ustalony
porz¹dek i w³adza
nienawistnie i skrycie zastawia³y na
Niego sid³a. Ale On widzia³ to. Lud
w koñcu odwraca siê od Niego nie
widz¹c spe³nienia obietnic, a mo¿ni zastawiaj¹ pu³apkê. Ale On j¹ widzi.
I mimo wszystko zaprasza nas wci¹¿:
graf. Krystian G³onicki

gdzie kap³an odprawia Eucharystiê przy
wspó³udziale 3-4 osób, cz³owiek mo¿e
straciæ pewien pierwiastek, który na-

z w a ³ by m
przekonaniem ³¹cznoci z Kocio³em. Jeli
wokó³ s³yszê
napastliwe
s³owa wobec
dzia³añ Kocio³a, wobec
ksiê¿y, zastanawiam siê
automatycznie nad s³usznoci¹ ataków. Wszyscy
oczywicie wiemy, ¿e Koció³ jest
wspólnot¹ ludzi wierz¹cych w Chry-

kich cierpi¹cych, uwierzyæ Jemu trzeba
i przyjæ, a On dopomo¿e, albowiem
Boska mi³oæ nie ma granic!
K R YSTIAN G £ONICKI
E WELINA B IEDRO
WSKA
IEDROWSKA
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Ulice naszej parafii

£aciarska,
Ulica £aciarska (Altbussergasse;
Altbüsserstrasse), której nazwa pojawia
siê po raz pierwszy w 1345 roku, istnia³a ju¿ zapewne wczeniej, co najmniej
od czasów lokacji Wroc³awia w XIII
wieku. Jej nazwa nie oznacza bynajmniej zawodowych cerowaczy zu¿ytej
odzie¿y, lecz czêæ szacownego cechu
szewców, a mianowicie ³ataczy starego
obuwia. St¹d te¿ wroc³awskie ród³a nazywaj¹ ówczesn¹ £aciarsk¹ w roku 1366
platea renovatorum. Specjalne statuty cechowe zabrania³y im nie tylko wyrabiaæ nowe obuwie, lecz tak¿e - postanowieniem Rady - posiadaæ wiêcej ni¿
dwóch pomocników. Ponadto zabraniano im
przyozdabiania naprawianych ci¿em, trzewików i butów z cholewami, zgodnie z gustami swojej klienteli. Prawdê powiedziawszy, to redniowieczny cech szewców od¿egnywa³ siê jak
móg³ od swoich ³aciarskich pobratymców, lecz
przedstawiciele innych,
bogatszych cechów i tak
odnosili siê do obu profesji
demokratycznie, to
znaczy z jednakowym
lekcewa¿eniem. Jak ju¿ wiedz¹ stali czytelnicy tego cyklu, redniowieczna nazwa nie oznacza wcale dominacji przedstawicieli tylko tego zawodu.
W pocz¹tkach XV wieku na
czternastu przedstawicieli zawodów
zwi¹zanych z obróbk¹ skóry przewa¿ali
tutaj kunierze, z wyj¹tkiem dwóch
szewców. Oprócz kunierzy bardzo liczn¹
grupê stanowili metalowcy - pracowa³o ich tu bowiem a¿ czterdziestu
dwóch. Byli to zarówno no¿ownicy,
kotlarze, lusarze, jak i blacharze. Inn¹
liczn¹ grupê stanowili stolarze, naliczono ich wówczas na £aciarskiej a¿
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czyli od ³ataczy obuwia do domu poprawczego
czternastu. W pónym redniowieczu
mia³o mieszkaæ ju¿ tylko dwóch ³ataczy obuwia... Ulica £aciarska nie by³a
taka znowu ostatnia we Wroc³awiu,
skoro to przy niej w³anie istnia³ dom
cechu krawców, jak i dom Zakonu
Szpitala Najwiêtszej Marii Panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli
a¿ zbyt dobrze nam znanych Krzy¿aków. Wzmiankowano jego istnienie
dwukrotnie: w 1373 i 1390 roku.
Pierwotnie nazwa ulicy zarezerwowana by³a tylko dla odcinka biegn¹cego
od obecnej Wita Stwosza do Placu
Biskupa Nankiera. Pozosta³¹ d³ugoæ

Ulica £aciarska  Dom pracy przymusowej

ulicy okrelano mianem z ty³u kocio³a w. Marii Magdaleny, aby z
czasem zacz¹æ nazywaæ ten odcinek
kolejno mianem Pforngasse, Einsiedlergasse i Hintere Brustgasse. Ulica koñczy³a swój bieg przy k³adce wiod¹cej
do mêtnych wód Czarnej O³awy miejskiej. K³adka ta sta³a siê z czasem drewnianym, zwodzonym Mostem Jelenim,
przebudowanym nastêpnie w XVIII
wieku na kamienn¹, sta³¹ przeprawê.
Czarn¹ O³awê zasypano nastêpnie w
latach 1866-68; jej bieg powtarza
dzisiejsza ulica Kazimierza Wielkiego...
Od XVII wieku nazwa ulicy

£aciarskiej budzi³a s³uszn¹ grozê wród
wszelkiej maci hultajów i niebieskich
ptaków. Bowiem to w³anie na tej ulicy
za³o¿ono - decyzj¹ Rady Miejskiej w
roku 1668 - karalniê, która zosta³a
nastêpnie przekszta³cona w Dom Pracy Przymusowej (Zuchthaus; Arbeithaus).
By³ to zreszt¹ jednoczenie zak³ad reedukacyjny, którego celem by³o - jak
to zosta³o ujête w regulaminie - nie
tylko wyrodne dzieci, leniwych biegunów, niedba³ych pró¿niaków, zdrowych ¿ebraków sk³oniæ do bojani Bo¿ej,
zacnoci i pracy, ale równie¿ tych, którzy
trzymaj¹ siê w karbach bardziej z bojani
przed kar¹ ni¿ z cnoty, powstrzymaæ przed
zgubnym zb³¹dzeniem
przyk³adem innych.
Warto wiedzieæ, ¿e by³a
to pierwsza tego typu
instytucja w monarchii
Habsburskiej i musia³a
odnieæ sukces, gdy¿ w
jej lady posz³y wkrótce
rady miejskie Wiednia,
O³omuñca, Insbrucka,
Grazu i Pragi. Co ciekawe, jego budowê sfinansowa³a Rada, uzyskuj¹c wp³ywy do
kasy miejskiej z... hazardu. Zorganizowana loteria, tak zwane
listki szczêcia, której losy sprzedawano nie tylko we Wroc³awiu, ale i
na terenie l¹ska, przynios³a niebagatelne zyski, co pozwoli³o miêdzy innymi na budowê domu pracy poprawczej.
Dom Pracy Przymusowej zosta³
przeniesiony po 1846 roku na ulicê
Wiêzienn¹, zamieniaj¹c budynek niegdysiejszej karalnii w Dom dla
Ubogich, czyli przytu³ek dla osób
doros³ych. Z³a aura tego miejsca, jeli
w ogóle istnieje co takiego, przyci¹gnê³a i inne, bardziej mroczne si³y, bowiem od 1937 roku mia³o tutaj swoj¹
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siedzibê Hitlerjugend, m³ozwaniem tej¿e w³adzie¿owa organizacja nanie wiêtej. Jak do
rodowosocjalistyczna, do
tej pory, nikt jako
której przynale¿noæ od
nie jest zainteresowa1936 roku by³a w Niemny, jeli nie powroczech obowi¹zkowa.
tem autentyku, to
Ze zniszczeñ wojenprzynajmniej ustanych ocala³y jedynie kawieniem przy £amienice po³o¿one bli¿ej
ciarskiej wiernej kopii
Placu Biskupa Nankiekapliczki.
ra, resztê zabudowy staDzi, nazwa sponowi¹ budynki z pocz¹tkojnej i cichej ulicy
ku lat szeædziesi¹tych. Po
£aciarskiej nie budzi
Ulica £aciarska  Dom pracy przymusowej i Most Jeleni
wojnie, dokonuj¹c b³êd¿adnych emocji. O jej
nego t³umaczenia nazwy niemieckiej dowanym betonowym klockiem roz- losach informuje natomiast, rzadko ju¿
na jêzyk polski, nazwano j¹ ulic¹ Po- ci¹gniêtym wzd³u¿ ulicy Wita Stwosza. spotykana w naszym miecie, tabliczkutnicz¹, co zweryfikowano dopiero je- Na dodatek przeniesiono orygina³ tzw. ka z nazw¹ i krótk¹ histori¹ ulicy.
sieni¹ 1956 roku. Powojenna odbudo- Kapliczki Dompinga, powsta³ej w 1491 A gdzie wisi? A, to zapraszam Pañwa zaburzy³a naturalny bieg £aciar- roku, a stoj¹cej u zbiegu z ulic¹ wiêtej stwa do odwiedzenia ulicy £aciarskiej...
S £A
W OMIR O P ASEK
£AW
skiej, przeciêtej bezsensownie wybu- Marii Magdaleny, do kocio³a pod we-

Czy bylicie ju¿ na pustyni?
Warto czasem oderwaæ siê od
codziennego zabiegania i uwolniæ serce
od trosk doczesnych, aby przenieæ siê
na pustyniê, czyli miejsce odosobnienia, gdzie ³atwiej spotkaæ Pana Boga
i nawi¹zaæ cilejsz¹ z Nim relacjê.
Takim miejscem mog¹ byæ np. kilkudniowe zamkniête rekolekcje wyjazdowe, organizowane przez ró¿ne zgromadzenia zakonne czy wspólnoty modlitewne. Wraca siê stamt¹d zwykle
wewnêtrznie umocnionym, radoniejszym, z wiêkszym dystansem do
zwyczajnych, codziennych spraw. Kilka
lat temu skorzysta³am z takiej propozycji i ze wspólnot¹ modlitewn¹ wybra³am siê na poszukiwanie Stwórcy
do po³o¿onego w górach klasztoru, gdzie
zamieszkalimy jak jedna wielka rodzina. Ju¿ pierwszego dnia pobytu
wiedzia³am, ¿e taka forma spotkañ
z Bogiem i ludmi bêdzie na sta³e wpisana w harmonogram moich corocznych zamierzeñ wyjazdowych.
Czêsto jestemy przekonani, ¿e liczne
obowi¹zki rodzinne i zawodowe, którym podlegamy, uniemo¿liwiaj¹ nam
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takie, bez reszty, powiêcenie siê sprawom ducha, choæby na krótki czas. Tak
mog¹ mijaæ miesi¹ce i lata, a my wci¹¿
mo¿emy uwa¿aæ, ¿e nie jestemy w stanie
pozwoliæ sobie na luksus oderwania
siê od codziennych spraw.
Dopiero ten, kto podejmie
wreszcie decyzjê o udziale w
takiej formie rekolekcji, mo¿e
zobaczyæ, ¿e ¿ycie mimo
wszystko bêdzie toczyæ siê
nadal, ¿e ¿aden kataklizm nie
dosiêgnie opuszczonych na ten
czas bliskich. Natomiast takie zanurzenie siê w g³êbiê
æwiczeñ duchowych mo¿e mieæ wprost
zbawienny wp³yw na ¿ycie wewnêtrzne
ich uczestnika, a w konsekwencji i ¿ycie
jego najbli¿szych.
Czas spêdzony na wspólnych modlitwach i rozmowach, na wielbieniu
Stwórcy radosnym piewem, indywidualnych spotkaniach z Bogiem w ciszy
wi¹tyni czy klasztornej kaplicy, wreszcie
na spacerach poród zazwyczaj piêknych krajobrazów sprawia, ¿e do domu
wraca siê zawsze nape³nionym auten-

tyczn¹ radoci¹ i mi³oci¹, a przede
wszystkim wewnêtrznym pokojem, p³yn¹cym z g³êbokiego przekonania, ¿e jeli
tylko oprzemy siê na Bogu i w pe³ni
Mu zaufamy, przetrwamy nawet naj-

trudniejsze ¿yciowe sytuacje. ¯ywoty
wielu wiêtych s¹ tego jak¿e przekonywaj¹cym przyk³adem.
Taki urlop od rodziny a swoist¹
randkê z Panem Bogiem ka¿dy
z nas, chrzecijan, mo¿e, a nawet powinien zafundowaæ sobie przynajmniej
raz w roku. Bêdzie to z pewnoci¹
z po¿ytkiem dla nas samych i dla naszych bliskich. Warto przekonaæ siê
o tym osobicie.
B O¯ENA R OJEK
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Prawdziw
a ducho
woæ
Prawdziwa
duchowoæ
Cz³owiek posiada nie tylko sferê
choow¹
w¹, która zmiefizyczn¹, ale i duch
rza do ¿ycia wiecznego. ¯ycie wewnêtrzne wi¹¿e siê z potrzebami duszy, jest cie¿k¹, któr¹ mo¿e pójæ ka¿dy
z nas, niezale¿nie od wiary i kultury,
w jakiej siê wychowa³. Jest te¿ pewnym procesem transformacji, która
wzywa nas do dzia³ania, przez co zostaj¹
nam przywracane cechy duchowe. Duchowoæ jest ,,têsknot¹, która szuka
zaspokojenia poza wiatem materialnym, zmierza do przekszta³cenia
naszej istoty
w istotê podobn¹ Bogu, poniewa¿ jej ostateczn¹
ojczyzn¹ i celem jest ,,niebo.
Duchowoæ nie ignoruje wiata materialnego, nie odrzuca cia³a, przyjemnoci
czy bogactwa, ale w³¹cza je w nasze
obcowanie z Duchem wiêtym. Osoba duchowa nosi miano ³agodnej, dobrej,
jest przyjacielem ludzi, ucielenieniem
spokoju, fontann¹ m¹droci i ród³em
radoci. Umie dostrzec obraz Boga
w g³êbi duszy bliniego. Duchowoæ
nie jest celem samym w sobie, ona pomaga uwiadomiæ sobie obecnoæ Boga
w wiecie, sens swego istnienia i ca³ego otoczenia, bo do Pana nale¿y ziemia
i to, co j¹ nape³nia (Ps 24, 1).
Jeli chcesz siê wyzwoliæ od przyziemnego wiata i wspi¹æ na szczyt
e¿duchowy, musisz wybraæ w³asn¹ ci
cie¿kê i st¹paæ rozwa¿nie. Gdziekolwiek
siê wybieramy, mamy jaki cel. Bez
niego nie ma motywacji do wêdrowania. W duchowoci tym celem jest
pragni
eni
tkania z Bogi
em.
pragnieni
eniee spo
spotkania
Bogiem.
Têsknota za Stwórc¹ staje siê silniejsza w chwilach trudnych, kiedy ca³y
wiat wali nam siê w gruzy. Wówczas wpatruj¹c siê w to, co niewidzialne,
wo³amy ,,Bo¿e, gdzie jeste? Pomó¿! To
krzyk ludzkiego bólu. Ale gdy z³a passa
mija i wiej¹ pomylne wiatry, wtedy
niejednokrotnie Boga spychamy na dalszy

plan. Czy takie powinno byæ mi³owanie Najwy¿szego? Nasze tragedie nie
s¹ zrz¹dzeniem woli Bo¿ej, ale stanowi¹ aspekty ludzkiego ¿ycia. W sytuacjach trudnych szukaj wiêc oparcia
w Pimie wiêtym, które mówi, ¿e drogi
Pana nie s¹ naszymi drogami. On kocha
nas bardziej ni¿ my siebie. Daje nam
wolnoæ, nie decyduje za nas i nie pozbawia godnoci dzieci Bo¿ych. Bóg nie
chce naszych tragedii, one s¹ wy³¹cznie owocem naszych z³ych decyzji. Podczas ka¿dego ludzkiego dramatu Chrystus

nymi i pal¹cymi problemami. Jezus
nawo³uje, abymy mieli serca wolne od
zaborczoci, egoizmu, serca przebaczaj¹ce
i mi³uj¹ce. Umys³ dzia³a jak filtr, przez
który przepuszczamy rzeczywistoæ.
Je¿eli jest czysty, widzimy jasno, gdy
zm¹cony, cierpi na tym percepcja otaczaj¹cego nas wiata. Spokoju nie zaznamy, gdy bêdzie pe³en fantazji i z³udzeñ. Tylko ostro¿noæ i rozwaga s¹
gwarantami ¿ycia wewnêtrznego.
Jeli chcesz, by twoje emocje by³y dobre,
a ¿ycie spokojniejsze, pilnie zwracaj uwagê na myli, jakie nosisz
w sobie. Dbaj, by oczy widzia³y rzeczy przyzwoite,
stopy nie kierowa³y na
manowce, d³onie chwyta³y to, co dobre, jêzyk nie folgowa³ sobie, a serce poskramiane i æwiczone nie ho³dowa³o pysze i pró¿noci.
Celem duchowoci jest stopienie naszej
woli z wol¹ Bo¿¹. Wejcie do tego
wewnêtrznego królestwa jest w nas
ukryte. Trzeba tylko zajrzeæ w g³¹b
siebie. Wa¿n¹ rzecz¹ jest dba³oæ o cia³o
i serce, a tak¿e uwiadomienie sobie,
jak reagujemy na ró¿ne sytuacje i ludzi.
Wszystko, co mamy, zawdziêczamy Bogu. Wa¿ne, by umieæ poprosiæ
Go o potrzebne dary. Pamiêtajmy, ¿e
w procesie wewnêtrznego oczyszczenia du¿¹ rolê odgrywa uwolnienie siê
od przesz³oci, gdy¿ minione zdarzenia id¹ za nami jak cienie, utrudniaj¹c wiadomoæ, ¿e ka¿dy nowy dzieñ
jest bezcennym darem.
Jestemy rzebiarzami swojego ¿ycia.
Pro wiêc najwiêkszego RzebiarzaMistrza Ducha wiêtego, aby nadawa³ kszta³t twojemu ¿yciu, wskazywa³ w³aciwy kierunek. Bóg obsadza
nas tam, gdzie jest nasze miejsce,
uwzglêdniaj¹c nasz¹ osobowoæ, uzdolnienia, s³aboci. Daje ka¿demu takie
zadanie, które mo¿e wykonaæ... Jak
czêsto zastanawiamy siê nad tym, jak
je wykonujemy? Czy pracujemy nad
sob¹? Czy jestemy dobrzy jak chleb?

Wybierz siê z nami
w duchow¹ podró¿ (cz. 6)
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zostaje ponownie ukrzy¿owany i cierpi
razem z ofiarami z³a, powtarza ich krzyk
boleci, Eli, Eli lama sabachtani [Bo¿e
mój, Bo¿e mój, czemu mnie opuci³?]
(2 Ps 22). Tak jak Chrystus w swoim
cz³owieczeñstwie, tak i my w obliczu
mierci i bólu pytamy: gdzie jeste, Bo¿e.
Tak wiêc w chwilach naszych ¿yciowych trudnoci warto przekszta³ciæ ów
protest przeciwko absurdom ludzkiej kondycji w ,,modlitwê. Jest to bardzo trudne
zadanie, lecz z³o¿eni niemoc¹ szepcz¹c
s³owa modlitwy, wierzymy, ¿e Bóg ma
w swoich rêkach nasze ¿ycie, ¿e jest
mi³osiernym Ojcem. Owoce rozmowy
z Nim widaæ po naszym zachowaniu
w codziennym ¿yciu, w relacjach z drugim cz³owiekiem.
Duchowoæ wi¹¿e siê z cechami
ludzkiej duszy takimi, jak: mi³oæ,
wspó³czucie, tolerancja, przebaczenie itd.
Twoje czyny i zachowania wp³ywaj¹
na innych, kszta³tuj¹c ich postawy.
Wiêcej dokonamy mi³oci¹ i przebaczeniem ni¿ gniewem. Dlatego powinnimy kierowaæ siê w ¿yciu tym w³anie
drogowskazem, bo to jest podstawowe prawo duchowe.
Wa¿nym elementem w duchowoci jest równowaga i harmonia miêdzy cia³em, umys³em a sercem. Dzisiejszy wiat stoi przed wieloma trud-

A NNA K RAMARCZYK
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Parafialna Caritas
ma ju¿ siódmy rok
Zaprzysiê¿ony 13 maja 2001 r. przy
naszej parafii zespó³ Caritas liczy obecnie
12 wolontariuszy, którzy ofiarnie pracuj¹
na rzecz potrzebuj¹cych. Funkcjê prezesa
zespo³u przez dwie kadencje z wielkim zaanga¿owaniem pe³ni³a pani
Maria Czekañska. W ostatnim czasie
zast¹pi³a j¹ na tym stanowisku pani
Teresa Smyl.
Od wrzenia 2007 r. opiekunem duchownym zespo³u jest ks. Marek Dziedzic, który poprzez comiesiêczne katechezy dba o formacjê religijn¹ jego
cz³onków.
Wolontariusze podczas dy¿urów,
pe³nionych dwa razy w tygodniu tj.
w poniedzia³ki i pi¹tki, w godzinach
od 17.00 do 18.30, wydaj¹ wszystkim
potrzebuj¹cym odzie¿ i ¿ywnoæ. Liczba
osób podopiecznych stale wzrasta. Obecnie
z pomocy korzysta ponad 100 rodzin.

U nowo zg³oszonych przedstawiciel
Caritas przeprowadza zawsze wywiad
rodowiskowy, aby mieæ pewnoæ, ¿e
pomoc trafi do osób rzeczywicie bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Fundusze na zakup ¿ywnoci, leków i dop³at do kolonii wolontariuPr
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sze uzyskuj¹ z przeprowadzanych
w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca w naszym kociele zbiórek do puszek. Ka¿-

fot. T
eresa Sm
yl
Teresa
Smyl

dego roku uczestnicz¹ te¿ w sprzeda¿y zniczy, wiec wigilijnych, palm
i chlebków wielkanocnych.
Rokrocznie u progu Adwentu pani
Maria po ka¿dej niedzielnej Mszy w.
przedstawia parafianom krótki rys dzia³alnoci zespo³u i informuje o bie¿¹cych potrzebach.
Z wielk¹
radoci¹
cz³onkowie
Caritas odbieraj¹ spontanicznoæ
i ¿yczliwoæ
dzieci naszej
parafii, które w ten
sposób odpofot. T
eresa Sm
yl
Teresa
Smyl
wiadaj¹c na
kierowane do nich proby o pomoc swoim
rówienikom z ubogich rodzin, przynosz¹ zawsze wiele zabawek, ksi¹¿ek i s³odyczy. W ostatnim czasie, równie¿ dziêki
ich hojnoci, nasi najm³odsi parafianie
w wieku od 3 do 12 lat, objêci opiek¹
Caritas, 20 grudnia 2007 r. po Mszy

w. mogli otrzymaæ wymarzone paczki
wi¹teczne z r¹k samego w. Miko³aja.
Od ubieg³ego roku tutejsza Caritas wspó³pracuje z Caritas przy parafii Najwiêtszej Marii Panny na Piasku, dziêki czemu osoby samotne z obu
parafii mia³y mo¿liwoæ uczestniczenia w Op³atku Ekumenicznym w Hotelu Tumskim. Uroczystoci wigilijnej
przewodniczy³ ks.
Stanis³aw
Pawl a czek;
ob e c ny
by³ tak¿e ks.
Eugeniusz
Cebulski,
proboszcz
parafii
prawos³awnej wiêtych Cyryla i Metodego oraz w³adze Wroc³awia. Wieczerzê wigilijn¹ ufundowa³ dyrektor
Hotelu Tumskiego, paczki za przygotowa³a Rada Osiedla Stare Miasto. Ponadto 25 naszych parafian
uczestniczy³o w Wigilii zorganizowanej przez Caritas Archidiecezji Wroc³awskiej, która odby³a siê w auli Papieskiego Fakultetu Teologicznego.
Wiele dobra dokonuje siê dziêki
wysi³kom wolontariuszy naszej parafialnej Caritas. Niemo¿liwa jednak by³aby
owocna praca zespo³u, gdyby nie aktywne w³¹czenie siê w to dzie³o mi³osierdzia ca³ej parafii, za co przy tej
okazji w imieniu swoich podopiecznych
wszystkim darczyñcom i sponsorom
zespó³ sk³ada serdeczne podziêkowania.
B O¯ENA R OJEK
W tym roku po raz kolejny mo¿na przekazaæ 1% podatku dochodowego na
dzia³alnoæ wroc³awskiej Caritas, o co
nasz zespó³ parafialny zwraca siê z
serdeczn¹ prob¹. Aby to uczyniæ, nale¿y w zeznaniu podatkowym podaæ
nastêpuj¹ce dane:
Caritas Archidiecezji Wroc³awskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wroc³aw
22 1020 5242 0000 2902 0137 9452

9

Sprawozdanie finanso
we
finansowe
parafii za rok 2007
I. PRZYCHODY:
a stan kasy parafialnej na 31 grudnia 2006 - 73 894 z³
a ofiary sk³adane przez wiernych (bez
intencji mszalnych i iura stolae), datki
za zwiedzanie kocio³a i koncerty oraz
dla telefonii komórkowej - 169 012 z³
a dotacja MKiDN na remont okien
- 200 000 z³
a dotacje z Urzêdu Miasta na renowacjê fresków - 130 000 z³
a dotacje z Urzêdu Miasta na renowacjê drzwi - 20 000 z³
a dotacje na kolonie dla dzieci
- 6 400 z³
W 2007 roku parafia dysponowa³a
kwot¹: 599 306 z³
II. ROZCHODY:
1. WYDATKI BIE¯¥CE:
a op³aty rachunków (gaz, wiat³o,
woda, podatki i ubezpieczenia) 45 587 z³

a wp³aty na cele ogólnodiecezjalne i
utrzymanie Seminarium Duchownego - 38 310 z³
a koszty personalne - 61 100 z³
a materia³y duszpasterskie, gazetka,
rodki czystoci itp. - 11 133 z³
a czêciowa reperacja organów i drobne
remonty bie¿¹ce w kociele i na
plebanii - 22 396 z³
Razem wydatki bie¿¹ce: 178 526 z³
2. INWESTYCJE:
a wymiana czêci okien w kociele
- 203 041 z³
a kontynuowanie renowacji fresków
- 130 000 z³
a renowacja drzwi wejciowych
- 28 200 z³
Razem inwestycje: 361 241 z³
3. ZWROT PO¯YCZKI NA REMONT OKIEN:
a zwrot czêci po¿yczki - 35 700 z³

a odsetki - 6 700 z³
Razem zwrot po¿yczki: 42 400 z³
W 2007 roku parafia wyda³a kwotê:
582 167 z³
Stan kasy na 31 grudnia 2007:
17 139 z³
Parafia ma do sp³acenia pozosta³¹ czêæ
po¿yczki zaci¹gniêtej w 2006 roku
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wroc³awiu na wymianê pierwszej czêci okien w Kociele Uniwersyteckim
w wysokoci 142 800 z³ + odsetki. Termin
jej sp³acenia mija z koñcem 2011 roku.
Powy¿sze sprawozdanie nie obejmuje osobistych dochodów i kosztów
utrzymania ksiê¿y, kwesty i wydatków Caritas oraz zbiórek do puszek
przekazywanych do Kurii.
Wszystkim parafianom oraz gociom i sympatykom Kocio³a Uniwersyteckiego, którzy swoimi ofiarami wspieraj¹ dzia³alnoæ naszej wspólnoty parafialnej sk³adamy za ich ofiarnoæ serdeczne Bóg zap³aæ.
KS .

P IOTR N ITECKI

proboszcz parafii

Wycieczka do Kudowy Zdroju

Dnia 11 lutego 2008 roku odby³a
siê wycieczka Maciejek oraz Liturgicznej S³u¿by O³tarza. Naszymi opiekunami byli p. Ania oraz ks. Marcin
i kilkoro rodziców zwi¹zanych ze schol¹
i ministrantami. Od pocz¹tku nasza
wyprawa do Kudowy Zdroju przez

szczyt Szczeliniec by³a wyj¹tkowa. Autokar wyruszy³ o godz. 8.00. Podró¿
rozpoczêlimy wzajemnym powitaniem
i wspóln¹ modlitw¹. W mi³ym nastroju dojechalimy do miejscowoci poni¿ej Szczeliñca. Po d³ugiej i ciê¿kiej
wêdrówce dotarlimy na sam szczyt.

fot. Leszek Dem
czyszak
Demczyszak
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Widoki by³y wspania³e. Widzielimy
w oddali nie¿kê oraz jej masyw,
a ponadto wietnie bawilimy siê, rzucaj¹c nie¿kami. Do tej zabawy przy³¹czyli siê tak¿e doroli. Nastêpnym
punktem programu by³ Aquapark. Po
pó³toragodzinnej zabawie w wodzie bylimy bardzo zmêczeni, a zarazem szczêliwi. Wracaj¹c do domu czulimy b³ogie
zmêczenie. Na koniec wycieczki podziêkowalimy Panu Bogu za wspania³¹ pogodê i wspólnie spêdzony radonie czas. Tak szybko mija czas, gdy
jedzie siê z Bogiem!
Nasz¹ wdziêcznoæ kierujemy te¿
w stronê naszego proboszcza, ks. prof.
Piotra Niteckiego, za wsparcie finansowe tego wyjazdu. Mamy nadziejê, ¿e
to nie ostatnia taka wycieczka i z niecierpliwoci¹ czekamy na nastêpn¹.
UCZESTNIK
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N asi milusiñscy
Kochani

Niech te wiêta Wielkanocne przynios¹ Wam radoæ,
pokój oraz wzajemn¹ ¿yczliwoæ.
¯yczymy, by sta³y siê ród³em wzmacniania ducha.

W i e l k i
Wielki Tydzieñ to czas modlitwy
i skupienia. Czas naszej pokuty i rozwa¿ania Mêki Pañskiej.

T y d z i e ñ
Wieczernik, Jezus wzi¹³ do r¹k chleb,
b³ogos³awi³, ³ama³ i rozdawa³ uczniom
mówi¹c: Bierzcie i jedzcie, to jest bo-

R e b u s

Niedziela Palmo
wa
Palmow
Czy widzisz ten t³um, czy s³yszysz ha³as? Zielone licie palm, kwiaty,
lud rzuca p³aszcze pod nogi Jezusa.
Mówili: Patrzcie, wje¿d¿a jak król!
Jedzie na ole. Czy¿ nie jest On naszym Królem i wybawc¹? Hosanna! B³ogos³awiony, który przychodzi
w Imiê Pañskie, Hosanna na wysokociach!
Pamiêtaj! Powiêæ swoj¹ palmê!

wiem Cia³o moje. Póniej wzi¹³ kielich
nape³niony winem i b³ogos³awi³ go. Podaj¹c uczniom mówi³: Pijcie z niego
wszyscy. To jest Krew moja, która
za was i za wszystkich ludzi bêdzie przelana na odpuszczenie grzechów. To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. W tym dniu modlimy siê o
dobre i liczne powo³ania kap³añskie.
Pamiêtaj! Podziêkuj kap³anom
za ich s³u¿bê Bogu i ludziom.

Wielki Czw
artek
Czwartek
Jezus przed czekaj¹c¹ Go mêk¹ spo¿y³
jeszcze wieczerzê ze swoimi uczniami. By³
wród nich by³ Judasz. Gdy zdrajca opuci³

Wielki Pi¹tek
Jest dniem smutku, ¿a³oby i pokuty. Dzi nie sprawuje siê Eucharystii, bo sprawowa³ j¹ sam Chrystus,
oddaj¹c swoje ¿ycie na
Krzy¿u Ojcu Niebieskiemu za nasze grzechy. Adorujemy Krzy¿,
przez który przysz³o
zbawienie wiata.
Cia³o Jezusa z³o¿ono w grobie. Przyjd do
Grobu Pañskiego. Podziêkuj Jezusowi za
zbawienie.
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Pamiêtaj! Godzina 15.00 to godzina Mi³osierdzia Bo¿ego.
Ten dzieñ jest dniem postu cis³ego.

Wielk
a Sobota
ielka
Tego dnia wiêcimy pokarm. Bêdziemy go spo¿ywali w czasie wi¹t
Wielkanocnych. Wieczorem odbywa siê
uroczystoæ Wigilii Paschalnej. Liturgia jest niezwykle uroczysta. Sk³ada
siê na ni¹:
- powiêcenie ognia i zapalenie Pascha³u;
- procesja do kocio³a;
- piew orêdzia wielkanocnego ku czci
Chrystusa, który jest wiat³oci¹;
- czytanie fragmentów Pisma wiêtego;
- powiêcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeñ chrztu wiêtego;
- liturgia eucharystyczna.

Zmartwychwstanie Pañskie
Wielka radoæ. Wszyscy udajemy
siê na Rezurekcjê. Powitamy Jezusa
Zmartwychwsta³ego, który pokona³
mieræ, odkupi³ grzech, otworzy³ bramy nieba. Utorowa³ nam drogê do
Ojca swego w niebie. On jest naszym
wiat³em i drogowskazem w drodze
do nieba.
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Z ¿ycia naszej parafii
Rek
olekcje wielk
opostne
Rekolekcje
wielkopostne
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne,
które g³osi³ ks. kanonik Eugeniusz
Jankiewicz, dyrektor Wydzia³u Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej w Zielonej Górze, prze¿ywalimy w naszej parafii w dniach od 24 do
27 lutego br.
Rekolekcjonista rozpocz¹³ je mocnym
akcentem, zmuszaj¹c
zebranych ju¿ od
pierwszych chwil
swych rozwa¿añ do
zastanowienia siê nad podstawowym
pytaniem dotycz¹cym naszej egzystencji:
po co ¿yjemy. Trudne pytania nale¿y
stawiaæ sobie jak najczêciej - mówi³
kap³an. S¹ bowiem efektem m¹drego

CHRZEST WIÊTY
PRZYJÊLI

16.12.2007 Marta Aniela KOJS
26.12.2007 Radomir Patryk ZIAJKIEWICZ
26.12.2007 Kelvin Jacob SMOLENSKI
26.12.2007 Jakub K£OS
26.12.2007 Wiktoria Anna BARTNIKIEWICZ
26.12.2007 Emil Tomasz YOUNG
30.12.2007 Sara Weronika DARDZIÑSKA
30.12.2007 Alicja £OTOCKA
6.01.2008 Maja BARTLEWICZ
27.01.2008 Oliwia CHMIELIÑSKA
27.01.2008 Mateusz Rados³aw RADWAÑSKI
27.01.2008 Patryk Norbert PIOTROWICZ
27.01.2008 Martin ORZO£EK
27.01.2008 Krystian Norbert PIOTROWICZ
27.01.2008 Maciej W¥SOWICZ

zatrzymania siê porodku ¿ycia na
chwilê refleksji.
G³ówny nurt swoich nauk ks.
Eugeniusz skoncentrowa³ wokó³ tematu
chrzecijañskiej nadziei i wiary. Wspó³czesny wiat wierzy w idee liberalno-lewicowe,
tymczasem wa¿ne
jest, aby walczyæ o
chrzecijañsk¹ nadziejê - mówi³. Ta
nadzieja ma jedno
imiê: jest ni¹ sam
Jezus Chrystus,
a wiara chrzecifot. Leszek Dem
czyszak
Demczyszak
jañska stanowi jedyn¹ wyczerpuj¹c¹ odpowied na pytanie dotycz¹ce sensu naszej egzystencji.
Wierze sprzeciwia siê grzech. Prowadzi do niego chroma, wykolawiona wiara. Mocna natomiast to bez3.02.2008 Jakub Bernard PONIAK
4.02.2008 Laura Weronika SZOSTAK
24.02.2008Kinga NYCH

SAKRAMENT MA£¯EÑSTW
A
MA£¯EÑSTWA
ZA
W ARLI
ZAW
26.12.2007 Michael Paul SMOLENSKI
i Krystyna Kaja SMOLENSKI
28.12.2007 £ukasz Wojciech MRO¯KIEWICZ
i Ewa MARCHEWKA

ODESZLI DO PANA
24.11.2007 Alicja SERAFIN, lat 68
2.12.2007 Wiktoria MATUSZCZAK, lat 82
4.12.2007 Antoni WNUK, lat 78
7.12.2007 Czes³aw CHRZANOWSKI, lat 84
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warunkowe przylgniêcie do Boga
i dynamizm dzia³ania. Podejmuj¹c walkê
z nie³adem w sobie samym - ci¹gn¹³
dalej tê myl ksi¹dz rekolekcjonista trzeba postawiæ sobie pytanie o stan
naszej wiary. Wierzyæ znaczy uznaæ,
¿e Jezus Chrystus daje nie tylko
pouczenie, ale i si³ê potrzebn¹ do
zwyciêstwa. Wiara mo¿e byæ energi¹
napêdow¹ ca³ego ¿ycia. To ona i tylko ona czyni cz³owieka wolnym naucza³ kaznodzieja.
Podczas tegorocznych wielkopostnych æwiczeñ duchowych pad³o wiele
wa¿kich pytañ, adresowanych do nas
wszystkich i ka¿dego z osobna, a odnosz¹cych siê do istoty naszej wiary
takich, jak: Czy wierzysz w Jezusa
Chrystusa? Czy ufasz Mu? Czy ufasz,
¿e to On niesie najwiêksz¹ wartoæ,
jak¹ jest ³aska wiecznego zbawienia?
Na te i jeszcze wiele innych pytañ
przyjdzie nam teraz odpowiadaæ ka¿dego dnia swoim ¿yciem.
B O¯ENA R OJEK
13.12.2007 Daniela MULARZ, lat 77
19.12.2007 Józefa STRZY¯, lat 74
20.12.2007 Stanis³aw GIGO£A, lat 81
20.12.2007 Irena KABACIÑSKA, lat 61
21.12.2007 Stanis³awa FLEJTER, lat 77
24.12.2007 Jacek CHLACIK, lat 35
25.12.2007 Anna ADAMCZYK, lat 81
25.12.2007 Ma³gorzata STECKA, lat 47
25.12.2007 Henryk Pawe³ SZAOR, lat 47
27.12.2007 Marianna Stefania OLENDER, lat 68
1.01.2008 Seweryna Helena S£OWIK, lat 77
2.01.2008 Ryszard KÊDZIERSKI, lat 61
10.01.2008 Stanis³awa ANDRZEJAK, lat 90
15.01.2008 Karol Alfred REIN, lat 83
20.01.2008 Jadwiga STEMPNIEWICZ, lat 89
26.01.2008 W³adys³awa RAGANKIEWICZ, lat 86
28.01.2008 Wiktor CZERNIAK, lat 87
28.01.2008 Eligliusz GLEZLER, lat 68
28.01.2008 Aniela WICIK, lat 79
31.01.2008 Stanis³aw K£OSIÑSKI, lat 84
6.02.2008 Zofia ROGULSKA, lat 84
8.02.2008 Waldemar Lucjan KALITA, lat 57
13.02.2008 Anna ORLIÑSKA, lat 81
13.02.2008 Andrzej GA£USZKA, lat 62
13.02.2008 Konstanty ALEKSANDRÓW, lat 79
17.02.2008 Stanis³aw SOKO£OWSKI, lat 69
18.02.2008 Wies³aw Andrzej LEMAÑSKI, lat 51
18.02.2008 Barbara SZPOT-DUNIN, lat 85
21.02.2008 Irena NIEMIERKA, lat 83
26.02.2008 Janina K£OSIÑSKA, lat 88
26.02.2008 Anna £UBIÑSKA, lat 83
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