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ny) istniej¹ s³u¿by odpowiedzialne za
�delikatne� wyproszenie ze �wi¹tyni
osób nieodpowiednio ubranych. We
W³oszech mimo upalnego klimatu nie
wejdziemy w krótkich spodenkach ani
do Bazyliki �w. Piotra w Rzymie,
ani �w. Marka w Wenecji, ani do
wielu innych znanych �wi¹tyñ. Po-
dobne normy zachowania obowi¹zu-
j¹ te¿ w miejscach ogólnie uznawa-

nych za publiczne, takich jak teatry,
restauracje, kina itd. Jest to ju¿
w zasadzie norma, ¿e wchodz¹c do
instytucji zwi¹zanej z kultur¹, sta-
ramy siê wygl¹daæ kulturalnie i nie
widzimy w tym problemu. Dlaczego
wiêc tak czêsto zdarza siê nam za-
k³adaæ do ko�cio³a nieodpowiedni
ubiór? Czy wrêcz niew³a�ciwie za-
chowywaæ siê? ̄ ucie gumy, choæby,

Czas wypoczynku i wyjazdóCzas wypoczynku i wyjazdóCzas wypoczynku i wyjazdóCzas wypoczynku i wyjazdóCzas wypoczynku i wyjazdówwwww
Ach, ciepe³ko, wakacje, lato, nie-

dziela. Pospa³oby siê jeszcze, a tu ju¿
trzeba ubieraæ siê do ko�cio³a. Ba, tylko
jak siê ubraæ, ¿eby siê nie ugotowaæ?
Rozpocz¹³ siê okres wakacyjny, okres

wypoczynku i wyjazdów. Zmiany
swojego miejsca zamieszkania, a co za
tym idzie okresowej zmiany swoich
obyczajów i przyzwyczajeñ. Zmieniaj¹c
swoje �rodowisko, ¿yjemy w b³ogim
prze�wiadczeniu, ¿e nikt nas
nie zna, w zwi¹zku z po-
wy¿szym nie obowi¹zuj¹ nas
normy postêpowania, któ-
re dotychczas ak ceptowa-
li�my jako podstawê este-
tycznego ubioru. Nie mu-
simy �wieciæ przyk³adem,
ogl¹daæ siê, co powiedz¹ s¹-
siedzi. Innymi s³owy, pe³ny
luz, wszystko wolno.
S¹siadów mo¿na zmie-

niæ, �rodowisko równie¿, ale
Boga i wiary raczej siê nie
zmienia. Tak wiêc waka-
cyjny wypoczynek nie
zwalnia nas z zachowania
okre�lonych norm ubioru
w miejscach kultu, jakimi s¹ ko�cio³y.
Dotyczy to nie tylko Mszy niedziel-
nej, ale równie¿ tak zwanego �zwie-
dzania� ko�cio³ów w okolicy, w której
przebywamy. Ko�ció³ to nie pla¿a, nie
idziemy siê tam opalaæ, wiêc nie musimy
wystawiaæ na widok publiczny znacznej
czê�ci naszego kochanego cia³ka.
W niektórych �wi¹tyniach (zw³aszcza

tam, gdzie ruch turystów jest znacz-

jest tego wyra�nym i nierzadkim, nie-
stety, przyk³adem.
Nie lubimy, gdy kto� na nas zwraca

uwagê... Ale jak tego unikn¹æ je�li,
o zgrozo, w �rodku kazania nasz te-
lefon komórkowy przypomina z ha-
³asem wszem i wobec, ¿e nie zosta³
wy³¹czony przed wej�ciem do ko�cio-
³a? Nie ¿yczê nikomu, aby w czasie
wakacji do�wiadczy³ sytuacji, opisa-

nej w Ewangelii Mateusza: Wszed³ król,
¿eby siê przypatrzyæ biesiadnikom,
i zauwa¿y³ tam cz³owieka, nieubra-
nego w strój weselny. Rzek³ do niego:
�Przyjacielu, jak¿e tu wszed³e� nie maj¹c
stroju weselnego?� Lecz on oniemia³.
Wtedy król rzek³ s³ugom: �Zwi¹¿cie
mu rêce i nogi i wyrzuæcie go na
zewn¹trz, w ciemno�ci! Tam bêdzie p³acz
i zgrzytanie zêbów� (22, 11-13).
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Komunia �wiêta jest umocnieniem
na drodze dorastania do �wiêto�ci. Nie
jest w stanie postêpowaæ w sposób
godny cz³owieka kto�, kto karmi siê
tym, co uw³acza jego godno�ci i �wiê-
to�ci. Komunia �wiêta jest bezcennym
pokarmem dla tych ludzi, którzy maj¹
ewangeliczn¹ mentalno�æ zwyciêzcy, czyli
zgodnie z pragnieniem Jezusa, chc¹
czyniæ jedynie to, co dobre. Uczniów
Jezusa interesuje wy³¹cznie optymal-
ny sposób ¿ycia, czyli �wiêto�æ, gdy¿
�wiêto�æ to najpiêkniejsza normalno�æ
dla cz³owieka stworzonego z mi³o�ci
na obraz i podobieñstwo Boga. Ewan-
geliczna �wiêto�æ to nie ucieczka od

¿ycia czy cier-
piêtnictwo, lecz
na�ladowanie
Chrystusa, któ-
ry umia³ tak
mocno kochaæ
wszystkich ludzi.
Je�li wiêc ro-

dzice i dzieci nie
¿yj¹ na co dzieñ
m¹dro�ci¹ Ewan-
gelii, je�li w nie-
dziele i �wiêta nie
spotykaj¹ siê
z Bogiem w Eu-
charystii, to
I Komunia �wiê-
ta stanie siê je-
dynie epizodem
i mi³ym wspo-

mnieniem, które powiêkszy wprawdzie
zasób rodzinnych fotografii, ale nie wp³y-
nie na jako�æ wychowania dziecka ani
na sposób jego postêpowania. Ten dzieñ
to dla rodziców przypomnienie o tym,
¿e powinni oni karmiæ swoje dziecko
tymi samymi warto�ciami i prawda-
mi, którymi karmi nas Bóg. To w³a-
�nie rodzice maj¹ byæ pierwszymi �wiad-
kami tego, ¿e Bóg ka¿dego z nas do-
skonale rozumie i nieodwo³alnie kocha.
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cza dzieci i m³odzie¿y, rezygnuje
z idea³ów godnych cz³owieka i ¿e wielu
m³odych redukuje sens swego istnie-
nia do szukania chwilowej przyjem-
no�ci czy do odreagowania niepokoju.
W obecnym kontek�cie spo³ecznym

i kulturowym, pog³êbione przygotowanie
i prze¿ywanie I Komunii �wiêtej stwarza
wyj¹tkow¹ szansê na umocnienie
w dobru zarówno dziecka, jak i jego
rodziców. Komunia �wiêta przypomi-
na nam o tym, ¿e nie samym chlebem
¿yje cz³owiek, gdy¿ nikt z nas nie jest
samym tylko cia³em. Przypomina nam
o tym, ¿e ka¿dy z nas jest ukocha-
nym dzieckiem Boga. Tak jak kocha-

j¹ca matka karmi swoje dziecko w³a-
sn¹ piersi¹, tak jeszcze bardziej kocha-
j¹cy Bóg karmi nas w komunii �wiê-
tej samym Sob¹! To chyba najbardziej
niezwyk³y przejaw wyobra�ni Bo¿ej
mi³o�ci wzglêdem cz³owieka. I tak, jak
nie istnieje ¿aden zdrowszy pokarm dla
niemowlêcia, jak mleko matki, tak nie
istnieje ¿aden zdrowszy pokarm du-
chowy dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych, jak karmienie siê Bogiem: Jego
obecno�ci¹, mi³o�ci¹ i prawd¹.

Znaczenie EucharystiiZnaczenie EucharystiiZnaczenie EucharystiiZnaczenie EucharystiiZnaczenie Eucharystii
Niedawno prze¿ywali�my w Ko-
�ciele czas przystêpowania
przez dzieci do I Komunii �w.,
która jest prze³omowym mo-
mentem w ¿yciu ka¿dego wie-
rz¹cego dziecka. Ka¿de z nich
osobi�cie pragnê³o przyj¹æ
Pana Jezusa. Nast¹pi³ wielki
krok w ich ¿yciu. Dokona³y wy-
boru dobra, uwierzy³y Chrystuso-
wi. Wesz³y samodzielnie na dro-
gê �wiêto�ci. Ich dusze sta³y siê
jak kwiaty: delikatne, czyste
i piêkne. I jak kwiaty do s³oñca,
zwracaj¹ siê do Jezusa, by roz-
wijaæ siê dalej w Jego nieskoñ-
czonej mi³o�ci.

Eucharystia jest tym, co najwa¿-
niejsze, najpiêkniejsze, jest niezwyk³ym
darem Boga, który pragnie byæ po-
karmem dla cz³owieka ju¿ tu, w wy-
miarze ¿ycia doczesnego. Los ka¿dego
z nas w du¿ej mierze zale¿y od tego,
czym siê karmimy na co dzieñ. Wa¿na
jest zdrowa ¿ywno�æ dla naszego cia³a,
ale jeszcze wa¿niejsze jest to, czym
karmimy nasz umys³ i nasze serce.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e

dominuj¹ca obecnie kultura proponu-
je doros³ym i dzieciom wyj¹tkowo mar-
ny pokarm w wymiarze duchowym.
Jest to tzw. niska kultura, która traktuje
cz³owieka bardziej jak zwierzê ni¿ jak
osobê. Przedstawiciele tego typu kul-
tury twierdz¹, ¿e zachowanie cz³owieka
to jedynie kwestia instynktów, popê-
dów i biochemii. Ukrywaj¹ oni fakt,
¿e cz³owiek jest osob¹, czyli kim�, kto
potrafi my�leæ, kochaæ i podejmowaæ
odpowiedzialne decyzje. Niestety, zde-
cydowana wiêkszo�æ �rodków spo³ecznego
przekazu oraz czasopism dla dzieci
i m³odzie¿y usi³uje �karmiæ� w nas g³ów-
nie to, co dotyczy instynktów i popê-
dów oraz cielesno�ci i emocji. Tego typu
bod�cie nie s³u¿¹ formowaniu bogat-
szego cz³owieczeñstwa. Przeciwnie, po-
woduj¹, ¿e coraz wiêcej ludzi, zw³asz-
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sposób organizujemy sobie czas wolny
od pracy. W okresie wakacyjnym tego
czasu mamy troszkê wiêcej. Jak go
spêdzaæ, by nie daæ siê wci¹gn¹æ
w tê ca³¹ komercyjn¹ maszynkê? To
zale¿y od nas, od naszego zdrowego
podej�cia oraz prawid³owej oceny. Pój�cie
z rodzin¹ na piknik, gdzie koncerto-
waæ bêdzie artystka znana przede
wszystkim ze swoich �³ó¿kowych wy-
znañ�, czy muzyk, który �do nieba
nie chodzi, bo mu... nie po drodze�,
nie jest najlepszym pomys³em. Dla-
czego? Czêsto mo¿emy sobie
nie zdawaæ nawet sprawy, jak

Do nieba nie chodzê,
bo jest mi nie po drodze,
teraz jestem tu.
Co ma byæ to bêdzie,
niebo znajdê wszêdzie
gdy zabraknie tchu...

I tak dalej, i tak dalej... W kó³ko
to samo: prymitywne teksty powta-
rzane przez ludzi, którzy uwa¿aj¹ siê
za �twórców�, �elitê�, �szo³menów�...
Wt³aczaj¹ do naszych g³ów nêdzne
teksty ubrane w krzykliw¹ muzycz-
kê... I wed³ug swojej oceny, robi¹ to
nadzwyczaj profesjonalnie...

ich kochaj¹! Za co? Za g³upotê, bez-
pruderyjno�æ, b³azenadê... �wiat to
kupuje! Nie ma dla nich znaczenia,
¿e wraz z takimi postawami o�mie-
szane s¹ warto�ci, tak wa¿ne dla wielu
ludzi. Czuj¹ siê panami czasu, roz-
koszuj¹ siê fors¹, która sp³ywa na
ich konta.
Wiedz¹, ¿e taki stan potrwa rok,

dwa, mo¿e trzy, i ¿e w kolejce do s³awy
czekaj¹ ju¿ nastêpni. Po nich przyjd¹
podobni. Mo¿e bardziej jeszcze zadziorni?
Kto wie?
Taki w³a�nie jest ten ca³y �show-

biznes�... Nie ma tam miejsca dla �cie-
niasów�, licz¹ siê silne osobowo�ci, które
porw¹ t³umy pod scen¹. Nie ma tam
miejsca na mi³o�æ. W jej miejsce wt³o-
czono seks. A liczy siê tylko forsa!

ShoShoShoShoShow misz-maszw misz-maszw misz-maszw misz-maszw misz-masz
S¹ ró¿ni: najczê�ciej udaj¹, czasem

celowo prowokuj¹, niektórzy z nich zdolni
do najwiêkszych po�wiêceñ, po to tylko,
aby media o nich mówi³y, pisa³y... To,
¿e pod lupê wzi¹³em sobie dzi� frag-
ment g³upawej pioseneczki, jest te¿
poniek¹d wynikiem takich dzia³añ. Bo
tym ludziom w³a�nie o to chodzi. Chc¹,
by�my dali siê wpu�ciæ �w maliny�,
by nasze uszy przyzwyczai³y siê do
tego typu idiotycznych tekstów.
Jeden z popularnych brukowców

wyliczy³ niedawno, ile to zarobi¹ nasi
rodzimi �arty�ci� odwiedzaj¹c po kolei
wszystkie polskie kurorty. Pytanie pod-
stawowe: po co o takich rzeczach pi-
saæ? Czy informacja o tym, ¿e popu-
larna artystka zgarnie kilka milionów
za dwa miesi¹ce pracy, poprawi³a ko-
mu� samopoczucie? Nie s¹dzê... Zasta-
nówmy siê jednak nad inn¹ rzecz¹: czy
w ca³ym tym ha³asie medialnym ju¿
siê odnale�li�my, czy nadal chwytamy
wszystko, co wymy�l¹ spece od me-
diów i showbiznesu...
Cz³owiek jest istot¹, która lubi siê

bawiæ. I nie ma tym nic z³ego. Lu-
bimy siê �miaæ, kochamy taniec, �piew,
spotykamy siê w gronie rodziny
i znajomych, chodzimy do kina, te-
atru, opery, czytamy ksi¹¿ki, gazety.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c: w przeró¿ny

wielkie spusto-
szenie w umy-
s³ach m³odego
cz³owieka wy-
wo³uje g³upawa
pio s eneczka
z idiotycznym
tekstem czy
ekscentryczne
zachowanie �ido-
li�. Przyk³ad?
Proszê bardzo:
jeden z �arty-
stów� znany ze
swego zami³o-
wania do czer-
wonych w³osów,
na ¿ywio³ow¹
reakcjê podczas
koncertu zare-
agowa³ g³o�nym:
�jeste�cie zajeb....�. Zespó³ grywa ju¿ nie-
wiele, �artysta� ju¿ nied³ugo marko-
waæ bêdzie jeden z funduszy emery-
talnych, a ludzie oprócz dwóch piose-
nek, którymi zas³yn¹³, do dzi� wspo-
minaj¹ tamten �wyczyn�.
By zostaæ s³awnym s¹ gotowi na

wszystko... Rozbior¹ siê do naga na
oczach milionów telewidzów, opowiedz¹
o ostatniej nocy z nowym kochan-
kiem w popularnym programie. I ludzie

Tak, ona tu przyæmiewa ca³¹ resztê!
W tym biznesie zawsze najlepiej

sprzedawa³y siê dwie rzeczy: seks
i religia, a raczej apoteoza seksu i obrzy-
dzenie do religii. Pos³uchajmy wiêc
czasem, jakiej muzyki s³ucha nasze
dziecko, znajd�my czas na rozmowê
z córk¹ czy synem. Nie pozwólmy,
by wychowa³a ich pani o pokroju Dody
czy inni �znani arty�ci�...
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W rozmowie z Pi³atem Jezus mówi:
Królestwo moje nie jest z tego �wiata.
Gdyby Królestwo moje by³o z tego
�wiata, s³udzy moi biliby siê, abym
nie zosta³ wydany ̄ ydom. Teraz za�
królestwo moje nie jest st¹d (J 18, 36).
Jeszcze teraz Królestwo Bo¿e nie jest
s t ¹ d ,
ale On
p r a -
gnie, aby Jego Królestwo rozwija³o siê
tu, na ziemi, aby panowanie Jego mi-
³o�ci objê³o ca³y �wiat. W modlitwie
Pañskiej wo³amy: Przyjd� Królestwo
Twoje! Ale czy rzeczywi�cie szczerze
pragniemy przyj�cia Królestwa Bo-
¿ego? I co robimy, by ono zaistnia³o
na ziemi? Jezus obiecuje, ¿e je�li po-
stawimy troskê o Jego Królestwo na
pierwszym miejscu w naszym ¿yciu,
to On zatroszczy siê o wszystkie nasze
potrzeby.
Nasz Ojciec z Bo¿ego Królestwa nie

jest jak ziemscy w³adcy; On nie narzu-
ca swej w³adzy, nie wdziera siê prze-
moc¹, nie ustanawia praw segreguj¹-
cych ludzi na mniej lub bardziej wa¿-
nych. On stoi u naszych drzwi i czeka,
czy zechciawszy Go wpu�ciæ do serca

pozwolimy tam Jemu królowaæ. Mo¿e
taki Król bez �si³y przebicia� nie jest
atrakcyjny dla szarego wêdrowca, ale Pismo
mówi: Trzeba, aby królowa³, a¿ po³o¿y
wszystkich nieprzyjació³ pod Swoje sto-
py (1 Kor 15, 25). Ten Król uczy nas, ¿e
królowanie to s³u¿ba, ¿e ten, co jest naj-
wiêkszy, ma byæ s³ug¹. Jest On naszym
Panem, który ¿ycie odda³ za swoich
poddanych. Tylko z Tym W³adc¹ bê-
dziemy wspólnie królowaæ jako dzieci Bo¿e
i dziedzice Królestwa Niebieskiego. Je�li
dzi� tu z Nim cierpimy, to po to, aby
mieæ z Nim udzia³ w chwale, w Domu
Bo¿ym, który trwa na wieki.
Uznaj¹c panowanie Jezusa w swym

¿yciu, wierzymy, ¿e dostaniemy wol-
no�æ prawdziw¹ i ¿ycie. On nie chce
niewolników s³u¿¹cych z lêku, a tych,

co za Nim id¹ nazywa przyjació³mi.
Daje wtedy moc, dziêki której nie
mo¿na siê ugi¹æ przed bo¿kami tego
�wiata ani poddaæ z³u. On nie znie-
wala jak mamona, ale czyni wolnym,
je�li tylko siê do Niego zwrócimy.
Szukasz mi³o�ci i akceptacji? Bóg tak

umi³owa³
�wiat, ¿e
S y n a

Swego Jedynego da³, zatem u Niego
w pe³ni znale�æ mo¿na mi³o�æ i pokój.
Wielki jest Bóg, skoro nie zabieraj¹c
trudno�ci ani cierpienia, pokazaæ mo¿e,
i¿ On je zwyciê¿y³ i nie jeste�my sami
ze swoimi problemami. Ten pokój to
pewno�æ, ¿e On jest Panem w ka¿dej
sytuacji i nic nie dzieje siê bez Jego
woli. Tylko On troszcz¹c siê o nas,
zaspokoi g³ód i pragnienie, wzmocni
w s³abo�ci, a widz¹c grzech i skruchê
wybaczy, nie potêpiaj¹c. Mi³o�æ Jego
pozwoli powstaæ z upadku i i�æ dalej.
Widzia³em jak wystêpny siê pyszni³
i rozpiera³ jak cedr zielony. Przesze-
d³em obok, a ju¿ go nie by³o (Ps 37,
35). Bo¿e Królestwo trwa na wieki
i ugnie siê przed nim ka¿de kolano.
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18 maja br. na Rynku w Boles³awcu
nast¹pi³o uroczyste og³oszenie ustano-
wienia �w. Marii de Mattias patronk¹
tego miasta. W uroczysto�ci, która
zgromadzi³a ok. trzech tysiêcy wier-
nych, wziêli udzia³ tak¿e cz³onkowie
istniej¹cego przy naszej parafii Stowa-
rzyszenia Krwi Chrystusa.
Podczas uroczystej Eucharystii, pod

przewodnictwem ks. abp. Józefa Ko-
walczyka, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce, og³oszony zosta³ dekret Stolicy
Apostolskiej o nadaniu miastu Bole-
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s³awiec patronatu �wiêtej.
Maria de Mattias jest

za³o¿ycielk¹ Zgromadzenia
Adoratorek Krwi Chrystusa.
Urodzi³a siê 4 lutego 1805 r.

w Vallecorsa we W³oszech. By³a ¿ar-
liw¹ mistyczk¹ i ogromnie zaanga¿o-
wan¹ w realizacjê swych idei. Otwie-
ra³a szko³y niepubliczne dla dziewcz¹t
w niezwykle trudnych czasach pocz¹tku
XIX wieku, gdy kobiety nie mia³y
mo¿liwo�ci zdobywania wiedzy poprzez
edukacjê. Dziêki temu otworzy³a nowe

drogi obecno�ci kobiety w Ko�ciele
i w ¿yciu spo³ecznym. Pragn¹c refor-
my spo³eczeñstwa i �wiata, nie ogra-
niczy³a siê wy³¹cznie do samej szko³y.
Jej katechezom - przeznaczonym g³ów-
nie dla kobiet i m³odzie¿y - niejed-
nokrotnie z ukrycia przys³uchiwali siê
równie¿ mê¿czy�ni, do których, zgodnie
z ówczesnymi zwyczajami, nie mog³a
przemawiaæ.

Pragn¹c królestwPragn¹c królestwPragn¹c królestwPragn¹c królestwPragn¹c królestwa Jezusaa Jezusaa Jezusaa Jezusaa Jezusa
grafgrafgrafgrafgraf. Krystian G³o�ni. Krystian G³o�ni. Krystian G³o�ni. Krystian G³o�ni. Krystian G³o�nickickickickicki
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Pojednanie to przesuwa nas o krok
na drodze wewnêtrznego rozwoju,
a przebaczenie Bo¿e wzmacnia ludz-
k¹ udrêczon¹ duszê.
Wiara i duchowo�æ pomagaj¹ nam

zintegrowaæ w spójn¹ ca³o�æ aspekty
naszej osobowo�ci, nadaj¹ im sens i cel.
Theosis jest gwarancj¹, ¿e jeste�my sy-
nami i córkami Boga, uczestniczymy
w Jego chwale jako wspó³twórcy
i dziedzice Jego Królestwa. Bóg b³o-
gos³awi ka¿demu z nas, chroni nas
i upodabnia do siebie. I je�li nawet upad-
niesz tysi¹c razy, po ka¿dym upadku
podno� siê i kontynuuj wêdrówkê. Na-

pisano bowiem: bo prawy siedmiokroæ
upadnie i wstanie (Prz 24, 16).
Spróbujmy u�wiadomiæ sobie �dro-

gowskazy�, jakie powinny znajdowaæ
siê zawsze podczas naszej duchowej wê-
drówki:
w Je�li nie bêdziemy czujni, straci-
my z oczu najwa¿niejszy aspekt ¿y-
cia tzn. duchowo�æ

w Je�li zlekcewa¿ymy fakt, ¿e po-
chodzimy od Boga, nasze ¿ycie oka¿e
siê katastrof¹

w Pamiêtajmy: oprócz cia³a mamy te¿
duszê, która utrzymuje nas przy
¿yciu. To dar dany nam od Boga.

�Theosis�, czyli nabieranie�Theosis�, czyli nabieranie�Theosis�, czyli nabieranie�Theosis�, czyli nabieranie�Theosis�, czyli nabieranie
Boskich cechBoskich cechBoskich cechBoskich cechBoskich cech

S³owo �theosis� z greckiego oznacza
przebóstwienie, zbli¿enie do Boga. Skoro
zostali�my stworzeni na Jego obraz
i podobieñstwo, warto wiêc upodab-
niaæ siê do Niego. B¹d�cie �wiêtymi,
bo Ja jestem �wiêty, Pan Bóg wasz -
czytamy w Ksiêdze Kap³añskiej (19, 1).
A w innym miejscu Pisma �wiêtego
Jezus mówi uczniom: Kto mnie zoba-
czy³, zobaczy³ tak¿e Ojca (J 14, 9).
Oczywi�cie nasze ziemskie oczy Boga

zobaczyæ nie mog¹, ale wiara sprawia,

¿e postrzegamy Jego przymioty, chc¹c
upodobniæ siê do Niego. Przecie¿ Jezus
po to przybra³ ludzk¹ postaæ (tajem-
nica wcielenia), aby�my mogli przybraæ
cechy Boskie. Oznacza to, ¿e Jezus przez
to otworzy³ nam drogê do ubóstwie-
nia, u�wiêcenia cz³owieka. Wcielenie
Chrystusa jest wiêc pomostem miêdzy
Bogiem a �wiatem, który otwiera nam
wszystkim drogê do theosis.
W tym zbli¿aniu siê do Boga

pomaga nam modlitwa, jest ona ni-
czym drabina spinaj¹ca niebo z zie-
mi¹. Aby zjednoczyæ siê z Bogiem,
wspinajmy siê wiêc po jej duchowych
szczeblach, pozwólmy prowadziæ siê
Duchowi �wiêtemu. Chocia¿ kroczymy
drog¹ prawdy i sprawiedliwo�ci, wpa-
damy w sid³a grzechu, który zaburza
nasz wewnêtrzny spokój. Grzech mój
zapewne przede mn¹ (Ps 51, 5) - skar¿y³
siê król Dawid. A Pawe³ Aposto³ po-
wiedzia³: [...] nie czyniê dobra, które-
go chcê, ale czyniê z³o, którego nie
chcê (Rz 7, 19). Dlatego tak wa¿ne
jest wyznanie grzechów w sakramencie
pokuty, który przywraca wewnêtrz-
ny spokój ducha i odmienia nasze ¿ycie.

w Zagro¿eniem �w podró¿y� jest pró¿ne
przekonanie o w³asnej wy¿szo�ci

w ¯ycie jest �wiêto�ci¹, dusza - �wi¹-
tyni¹

w Chrystus, Bóg w ludzkim ciele,
ukaza³ nam i ofiarowa³ ¿ycie oparte
na mi³o�ci. Tylko bezinteresowna
mi³o�æ pozwala nam wej�æ w bli-
ski kontakt ze Stwórc¹ i lud�mi

w Dziêki prawdziwej mi³o�ci u�wia-
damiamy sobie cel istnienia: zba-
wienie i ubóstwienie. Chrystus wy-
ra�nie okre�li³: je�li chcemy wej�æ do
Królestwa Bo¿ego, musimy wej�æ
w cierpi¹ce spo³eczeñstwo i podj¹æ
Jego dzie³o: karmiæ g³odnych, poiæ
spragnionych, przyjmowaæ wêdrow-
ców... Ubóstwieni, podobni do Chry-
stusa, na�ladujmy Go wiêc w du-
chu mi³o�ci, sprawiedliwo�ci i zro-
zumienia. A skrucha i nawrócenie

powinny byæ
naszym chle-
bem powsze-
dnim. To jest
w³a�nie theosis.
w Dwa przy-
kazania mi³o�ci
niech bêd¹
fragmentem
naszego po-
wszedniego ¿y-
cia: w domu,
pracy, zabawie,
w podró¿y.
Je�li chcesz

dalej kroczyæ �cie¿k¹, która prowadzi
do Boga, to postanów, tu i teraz, ¿e
bêdziesz wie�æ ¿ycie duchowe. Popro� Je-
zusa, by towarzyszy³ Ci w tej podró¿y.
¯yczmy sobie, by wiara w Chry-

stusa pomaga³a nam ka¿dego dnia po-
dejmowaæ w zgodzie z Jego nauk¹ nasze
decyzje i ¿yciowe wybory, i aby�my mieli
zawsze na uwadze cel naszego istnienia.
Jezus przetar³ nam ju¿ te �cie¿ki. Niech
nam o tym przypominaj¹ Jego s³owa,
kiedy powiedzia³: Ja jestem Drog¹ i Prawd¹
i ̄ yciem (J 14, 6). Kto idzie za mn¹,
nie bêdzie chodzi³ w ciemno�ci (J 8, 12).
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nek o dwuspadowym dachu wraz
z dziedziñcem. W pocz¹tkach XVI w.
rozbudowano ca³y kompleks, w rezultacie
czego powsta³ czteroskrzyd³owy zwarty
obiekt z nieregularnym dziedziñcem
w �rodku. Ostateczny i zachowany do
naszych czasów wygl¹d ca³y kom-
pleks dawnego wiêzienia otrzyma³ po
rozbudowie i modernizacji w roku 1863.
Rolê wiêzienia miejskiego pe³ni³ bu-
dynek przy Wiêziennej 6 do roku 1818,
aby staæ siê nastêpnie miejskim lom-
bardem i siedzib¹ ró¿nych towarzystw
charytatywnych.
Budynkiem wiêzienia zarz¹dza³

Mistrz Wiêzienny (Stocmeister), maj¹-
cy pod sob¹ szeregowych nadzorców.
Jednak najwa¿niejsz¹ rolê w systemie
prawnym pe³ni³ przez stulecia kat.
Instytucja kata pojawia siê na te-

renach polskich, a wiêc tak¿e i �l¹ska
w ju¿ pierwszej po³owie XIII w. Ma³o
to swój zwi¹zek z nadawaniem prawa
magdeburskiego istniej¹cym ju¿ od dawna

lub te¿ nowozak³ada-
nym miastom, które
zyskiwa³y niezwykle
wa¿ny przywilej sto-
sowania �kary miecza�,
czyli prawa do zas¹-
dzania i egzekwowania
kary �mierci. Posiada-
nie kata by³o wiêc
przywilejem, o który
zreszt¹ trzeba by³o
osobno i kosztownie
zabiegaæ.
Nazywano go ró¿-

nie. Bywa³ ³apaczem,
siepaczem, mistrzem lub te¿ mistrzem
ma³olepszym, a w szesnastowiecznej
polskiej gwarze z³odziejskiej, w tak
zwanej �mowie wa³tarskiej�, nazywa-
no go skruchem. Sam akt ka�ni sta³
siê z czasem nie tylko dope³nieniem
aktu sprawiedliwo�ci i zado�æuczynie-
niem prawu, ale by³ tak¿e istotnym

Tak¿e dolny bieg obecnej ulicy
Wiêziennej, w rejonie gdzie ³¹czy siê
ona z ulic¹ Grodzk¹, posiada³ inn¹
nazwê: Przy Furcie Rybackiej lub krócej:
Furta Rybacka (An der Fischerpfor-
te, Fischerpforte). Dopiero od oko³o
drugiej po³owy XVIII wieku zaczêto
stosowaæ wobec ca³ego biegu ulicy jej
obecn¹ nazwê - Wiêzienna.
Wed³ug spisu podatkowego z 1403

r., ulicê Wiêzienn¹ zamieszkiwali gównie
przedstawiciele rzemios³ skórzanych
i metalowych: jedenastu pa�ników (wy-
rabiaj¹cych pasy), jeden sakiewnik,
sze�ciu kaletników, jeden szewc, dwóch
rymarzy, dziesiêciu igielników, jeden
p³atnerz i jeden kowal. Z czasem jed-
nak przedstawiciele tych szlachetnych
zawodów zaczêli opuszczaæ okolice
wiêzienia. Ceny dzia³ek gwa³townie
straci³y na warto�ci i ulicê Wiêzien-
n¹ zamieszkali przedstawiciele spo³ecznie
pogardzanych profesji: grabarze, zamia-
tacze ulic, miejscy rakarze, dozorcy wiê-

zienni oraz miejski kat. A wszystko
to by³o zwi¹zane z istnieniem i funk-
cjonowaniem miejskiego wiêzienia.
Pocz¹tkowo przy ulicy Wiêziennej

istnia³a tylko trzykondygnacyjna wie¿a
ceglana. Z czasem dobudowywano do
niej kolejne pomieszczenia, tak ¿e po-
wsta³ czteroizbowy pod³u¿ny budy-

Ju¿ od �redniowiecza sama tyl-
ko nazwa Zau³ka Wiêziennego
(Stockgasse) budzi³a zrozumia³¹
grozê w�ród wroc³awskich rzezi-
mieszków wszelakiego autora-
mentu. I nie by³o w tym nic dziw-
nego, poniewa¿ z ówczesnym
wymiarem sprawiedliwo�ci na-
prawdê nie by³o ¿artów. Nie ist-
nia³o jeszcze wówczas pojêcie
resocjalizacji, a ludowe porzeka-
d³o g³osi³o m¹dr¹ prawdê: Kto siê
w cnotach nie æwiczy, tego kat
bêdzie rozumu uczy³.

Po³o¿ona w tzw. Kwartale Rze�ni-
ków ulica Wiêzienna wymieniana by³a
w dokumentach miejskich ju¿ w roku
1398. Nazwa ulicy pochodzi oczywi-
�cie od zachowanego do naszych cza-
sów dawnego wiêzienia miejskiego.
Wroc³awski spis z 1403 r. wymienia

ulicê Wiêzienn¹ (Stockgasse) i nazwa ta
obejmuje ulicê na ca³ej jej d³ugo�ci. Potem
sprawa staje siê zdecydowanie bardziej
skomplikowana, poniewa¿ tzw. Karren-
geldregister z 1564 r. wymienia nazwê
Targ Otr¹b (Kleienmargkt) dla jej po-
cz¹tkowego biegu od strony Rynku. Nazwê
tê potwierdzaj¹ tak¿e plany miasta z 1562
i 1578 r. Jak stwierdza Markgraft
w swoim dziele o historii wroc³awskich
ulic: Nazwa ta wystêpuje od pocz¹tku
XVI wieku, a to z tej przyczyny, i¿
rada miasta ulokowa³a tam sprzeda¿ otrê-
bów (Kleie). Nazwê tê wymieniaj¹ te¿
dokumenty miejskie z 1502 r. (Joachim
Grans odziedziczy³ dom, przy cleyen-
margktes) i z 1511 r. (wymienia dom
przy cleyenmargktes). W pó�niejszym
czasie nazwa sta³a siê niezrozumia³a
w sensie etymologicznym i dlatego
w XVII wieku przemianowano tê czê�æ
obecnej Wiêziennej na Ma³y Targ (Kleine
Markt). Dlatego zapisano w dokumen-
tach z 1665 i 1712 r., ¿e dom stoi przy
du¿ym rynku (Grossen Ringe) i ma-
³ym rynku (Kleine Market).

WWWWWiêzienna, iêzienna, iêzienna, iêzienna, iêzienna, czyli kczyli kczyli kczyli kczyli katoatoatoatoatowskwskwskwskwska opoa opoa opoa opoa opowie�æwie�æwie�æwie�æwie�æ
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inne rodzaje ka�ni wykonywali ka-
towscy pomocnicy, nazywani opraw-
cami. Za mniejszej wagi przewinienia
karano kar¹ ch³osty. Tê wymierzano
publicznie pod prêgierzem, podobnie jak
wykonywano pod nim wypalanie
piêtna na twarzy.

Miasto zawiera³o z katem umowê
na �wiadczone przez niego us³ugi. Ka¿dy
rodzaj katowskich czynno�ci zyska³
z czasem swoj¹ sta³¹ i sowit¹ taksê.
Oprócz tego mistrz ma³olepszy otrzy-
mywa³ darmowe, bo na koszt miasta
lokum, a czasami i inne, ustalone
z góry �wiadczenia w naturze.
Niezale¿nie bowiem od zgromadzo-

nego maj¹tku, funkcja jak¹ pe³ni³ kat
i jego pomocnicy, chocia¿, jak by�my to
dzisiaj powiedzieli, by³a spo³ecznie u¿y-
teczna, nie przysparza³a ani jemu sa-
memu, ani te¿ jego rodzinie powodów
do chwa³y. Wrêcz przeciwnie. Mistrz ma-
³olepszy uprawia³ bowiem �niegodne rze-
mios³o�. Dlatego te¿ pomimo sta³ej
i regularnie op³acanej pracy, na któr¹

i wa¿nym elementem demonstrowa-
nia swojej w³adzy przez warstwy rz¹-
dz¹ce. Do ogl¹dania egzekucji, wyzna-
czanych przewa¿nie na czas jarmar-
ków, nikogo specjalnie nie trzeba by³o
zachêcaæ. Co wiêcej, bardziej przedsiê-
biorczy obywatele miasta ustawiali przed
miejscem ka�ni wozy, na któ-
rych montowano podwy¿szone
miejsca. Oczywi�cie, dzia³o siê tak
tylko wówczas, je¿eli tracono ko-
go� wa¿nego, osobê wysokiego
stanu czy rodu, lub te¿ w przy-
padku pope³nienia przez skazañca
szczególnie bulwersuj¹cej zbrod-
ni. Okrutne? Taka by³a epoka,
takie by³y czasy...
�mieræ z rêki kata, je�li tyl-

ko by³o ni¹ �ciêcie mieczem, a
na tak¹ karê skazywani byli
szlachetnie urodzeni, jak i mieszczanie
posiadaj¹cy prawa miejskie, uznawano
za �mieræ honorow¹. Co wiêcej, znane
s¹ przypadki wykupywania po egze-
kucji lub te¿ nawet zamawiania wy-
konania katowskiego miecza, specjal-
nie przeznaczanego tylko na tê jedn¹
okazjê. Czyni³y to na ogó³ rodziny ska-
zanych, aby pó�niej przechowywaæ taki
makabryczny souvenir po�ród rodowych
pami¹tek. Skazañców wysokiego rodu
tracono z regu³y w samym mie�cie, naj-
czê�ciej przed ratuszem. Plebejuszy za�
pospólstwo oraz zwyk³ych rzezimiesz-
ków skazywano na inne kary, z któ-
rych powieszenie uchodzi³o za szczegól-
nie hañbi¹ce. Te egzekucje wykonywano
zazwyczaj poza murami miasta. Czy by³o
ich du¿o? Statystki mówi¹, ¿e we Wro-
c³awiu w latach 1456-1526 stracono 454
osoby, a w latach 1609-1740 ukarano
kar¹ g³ówn¹ 304 przestêpców. Jak wiêc
widaæ miejskie s¹dy nie szafowa³y zbyt
hojnie kar¹ �mierci...
S¹dy miejskie skazywa³y szczególnie

zatwardzia³ych zbrodniarzy na nie-
które rodzaje kar �mierci wyj¹tkowo
bolesne dla skazanych, a przez to
najbardziej widowiskowe dla licznie
zgromadzonej gawiedzi. Generalnie kat
�cina³, podpala³ stos i ³ama³ ko³em, za�

w dodatku zawsze by³ popyt, kat ¿y³
na marginesie ówczesnego spo³eczeñstwa.
Oprawca nie móg³ wiêc zasiadaæ

przy jednym stole w karczmie wraz
z innymi jej bywalcami, a piwo pi³ ze
swojego, przypisanego mu na sta³e na-
czynia. W ko�ciele nie móg³ za� sta-

waæ przed g³ównym o³tarzem,
gdzie miejsce zarezerwowane by³o
tylko dla porz¹dnych obywate-
li. Co wiêcej, by³ zobowi¹zany
do noszenia na swoim codzien-
nym stroju wyró¿niaj¹cego go
znaku lub te¿ charakterystycz-
nego, zarezerwowanego tylko dla
niego koloru odzie¿y. Na ka¿-
dym kroku okazywano mu
podszyt¹ strachem niechêæ. Ba,
kat pragn¹cy za³o¿yæ rodzinê mia³
tylko jedno wyj�cie: partnerki do

o¿enku móg³ poszukaæ jedynie w ist-
niej¹cym ju¿ wcze�niej katowskim ro-
dzie. Dzieci takiego stad³a równie¿ nie
mia³y ¿ycia us³anego ró¿ami. Jedyn¹
profesj¹, jak¹ mog³y siê paraæ dzieci kata,
by³o w³a�nie katostwo, st¹d brali siê
w³a�nie katowscy pomocnicy. �rodowi-
sko, w jakim obraca³ siê kat, ograni-
cza³o siê do osób pe³ni¹cych �niegodne
zawody�: hycli, grabarzy czy zamiata-
czy ulic. W tej grupie spo³ecznej móg³
on znale�æ chêtnych do zostania chrzest-
nymi jego dzieci oraz osoby, które mo-
g³y w przysz³o�ci nie�æ trumnê z jego
zw³okami. Pomimo tego kat pozostawa³
pod opiek¹ prawa, a ju¿ samo zniewa-
¿anie go by³o �cigane z mocy prawa.
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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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I dam wI dam wI dam wI dam wI dam wam pastam pastam pastam pastam pasterererererzy wzy wzy wzy wzy wed³uged³uged³uged³uged³ug
mmmmmego serca, bego serca, bego serca, bego serca, bego serca, by wy wy wy wy was pa�li rozs¹d-as pa�li rozs¹d-as pa�li rozs¹d-as pa�li rozs¹d-as pa�li rozs¹d-
nininininie i roztroe i roztroe i roztroe i roztroe i roztropppppnininininieeeee (Jr 3, 15). (Jr 3, 15). (Jr 3, 15). (Jr 3, 15). (Jr 3, 15).
IV. niedzielê po Wielkanocy Ko-

�ció³ ze wzglêdu na charakter liturgii
s³owa nazywa Niedziel¹ Dobrego
Pasterza. Dzieñ ten na ca³ym �wiecie
w szczególny sposób po�wiêcony jest
modlitwie o powo³ania kap³añskie.
Modlimy siê nie tylko o kap³a-

nów, ale tak¿e o to, by byli dobrymi,
�wiêtymi i roztropnymi s³ugami Chry-
stusowym - tymi s³owami powita³
alumnów roku pierwszego proboszcz
parafii, ks. prof. Piotr Nitecki, doda-
j¹c, ¿e ta modlitwa jest jedn¹ z naj-
wa¿niejszych intencji Ko�cio³a.
Od kilku ju¿ lat klerycy I roku

MWSD z Henrykowa prze¿ywaj¹ ten

Modlili�my siê  razem z wModlili�my siê  razem z wModlili�my siê  razem z wModlili�my siê  razem z wModlili�my siê  razem z wamiamiamiamiami
dzieñ w³a�nie
w parafii pw.
Naj�wiêtszego
Imienia Jezus we
Wr o c ³ aw i u .
Uczestniczymy
w Eucharystii,
zapewniaj¹c jej
uroczyst¹ oprawê
liturgiczn¹ oraz
spotykamy siê
z parafianami,
którzy w swojej
¿yczliwo�ci zapra-
szaj¹ nas do swo-
ich domów.
Chrze�cijanin, a w szczególny spo-

sób kleryk przygotowuj¹cy siê do s³u¿by
Bogu i Ko�cio³owi, wezwany jest do pój�cia

za Chrystu-
sem tak, jak
owca za pa-
s t e r z e m .
Wymaga to
z au f a n i a
i �wiadomo-
�ci, ¿e paste-
rzem jest ten,
kto zna dro-
gê, kto pro-
wadzi na
zielone pa-

stwiska i do zdrojów wody ¿ywej. Kle-
ryk prze¿ywa ten dzieñ w �wiado-
mo�ci, ¿e za kilka lat, je¿eli zgodne to
bêdzie z wol¹ Boga, stanie siê dla wier-
nych pasterzem i bêdzie, na wzór Chry-
stusa Dobrego Pasterza, prowadzi³ ludzi
ku zbawieniu.
St¹d te¿ potrzeba modlitwy. Mo-

dlitwy nie o pastuchów, którzy bêd¹
szli za stadem, poganiaj¹c i krzycz¹c
na owce, lecz o pastpastpastpastpasterererererzyzyzyzyzy. Oni to
maj¹ i�æ przed owcami, przewodz¹c
im i wskazuj¹c drogê. Ich g³os ma
byæ znany owcom, które ufnie za nim
pójd¹. Takich pasterzy nam potrzeba.

KLKLKLKLKL. M. M. M. M. MARCINARCINARCINARCINARCIN S S S S STERNALTERNALTERNALTERNALTERNAL
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SIOSTRY BOROMEUSZKI
serdecznie zapraszaj¹ na

R E K O L E K C J E

�Powo³ani zostali�cie do wolno�ci� (Ga 5, 13)

w nastêpuj¹cych terminach:

4-7.07.2008 r. � dla dziewcz¹t gimnazjalnych (Trzebnica)
8-12.07.2008 r. � dla dziewcz¹t ze szkó³ �rednich i starszych (Trzebnica)

J Rozpoczêcie o godzinie 15.00, zakoñczenie ok. 12.00
J Zapewniamy zakwaterowanie i wy¿ywienie.

Op³ata wynosi 40 z³ lub wed³ug mo¿liwo�ci
J Dojazd do Trzebnicy we w³asnym zakresie.
J Zabierz ze sob¹ - Pismo �wiête (je¿eli masz),

instrument (je¿eli grasz)

Bli¿szych informacji udziela:
s. Jana Gabriel

ul. Ks. Bochenka 30
55-100 Trzebnica
s.janasmcb@wp.pl
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Sakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament BierzmoSakrament Bierzmowwwwwaniaaniaaniaaniaania

15 kwietnia br. odby³a siê w na-
szej parafii uroczysto�æ udzielenia Sa-
kramentu Dojrza³o�ci Chrze�cijañskiej
m³odzie¿y III klas gim-
nazjalnych, która do tego
dnia przygotowywa³a siê
podczas katechezy szkol-
nej i spotkañ formacyj-
nych w naszym ko�ciele,
prowadzonych przez ks.
Marcina Maciuka.
Mszy �w. przewod-

niczy³ ks. bp Andrzej
Siemieniewski. Na po-
cz¹tku Eucharystii re-
prezentacja rodziców
bierzmowanych popro-
si³a G³ównego Celebran-
sa o udzielenie ich dzieciom sakramentu
bierzmowania, a po odczytaniu Ewan-
gelii �wiêtej ks. prob. Piotr Nitecki
przedstawi³ bp. A. Siemieniewskiemu
kilkudziesiêciu kandydatów przygo-
towanych do przyjêcia tego sakramentu.

Po tej ceremonii biskup Andrzej
wyg³osi³ do m³odych i ich najbli¿szych
krótk¹ homiliê, w której nawi¹za³ do
szalej¹cej akurat w tym czasie za mu-
rami �wi¹tyni burzy. Powiedzia³, ¿e

ka¿dy cz³owiek prze¿ywa w swym
¿yciu ró¿ne burzliwe chwile, ale na-
wet w najciê¿szych momentach, dziêki
pomocy Ducha �wiêtego, mo¿na za-
wsze poradziæ sobie z trudno�ciami
i nie baæ siê przeciwno�ci losu.

Bp Siemieniewski zwróci³ m³odzie¿y
uwagê tak¿e na znaczenie i donio-
s³o�æ sakramentu bierzmowania. Na-
wi¹zywa³ do tego, ¿e przed laty do
sakramentu chrztu to rodzice przy-
nie�li swoje dzieci, a teraz, kiedy one
dojrza³y, mog¹ �wiadomie i samodzielnie
- otwieraj¹c siê na dzia³anie Ducha
�wiêtego - przyj¹æ kolejny w ¿yciu
sakrament.
Tak uformowani m³odzi, z³o¿yw-

szy wyznanie wiary, odnowili przy-
rzeczenia chrzcielne, a nastêpnie pod-
chodzili ze swoim �wiadkiem bierz-
mowania do o³tarza, aby z r¹k Bi-
skupa przyj¹æ namaszczenie Krzy¿-
mem �wiêtym. Na zakoñczenie Eu-
charystii wdziêczna m³odzie¿ podziê-
kowa³a wszystkim tym, którzy do-
pomogli im w przyst¹pieniu do przyjêcia
tego wa¿nego dla ich ¿ycia ducho-
wego sakramentu.

I KI KI KI KI Komunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêtaomunia �wiêta
W niedzielê  Zes³ania Ducha

�wiêtego, 11 maja br., 23 dziewczynki
i 12 ch³opców z naszej parafii po

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii

fffffooooottttt. Dari. Dari. Dari. Dari. Dariusz Dulêbausz Dulêbausz Dulêbausz Dulêbausz Dulêba

dokoñczenie na str. 10
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stusa, która przypada³a w tym roku
na dzieñ 22 maja.
W kazaniu duszpasterz studentów

powiedzia³, ¿e poprzez udzia³ w procesji
pokazujemy solidarno�æ z Jezusem
i oddajemy Mu chwa³ê. Gdy wy-
chodzimy na ulice naszych miast i
wsi w procesjach eucharystycznych
- mówi³ - stajemy siê �wiadkami
zmartwychwsta³ego Chrystusa, og³a-
szamy, ¿e w Nim jest nadzieja dla
wspó³czesnego cz³owieka: nadzieja na-
szego zbawienia.
Po zakoñczeniu Mszy �w. t³umnie

zgromadzeni wierni obu parafii i stu-
denci z �Maciejówki� wyznali wiarê
w Boga obecnego w Naj�wiêtszym Sa-
kramencie. Procesja zatrzyma³a siê przy
czterech o³tarzach, usytuowanych kolejno
przy bramie Ossolineum, katedrze grec-

kokatolickiej, klasztorze sióstr urszu-
lanek i naszym, przy których od�pie-
wane zosta³y fragmenty ze wszyst-
kich Ewangelii zwi¹zane tematycznie
z Eucharysti¹.
Oprawê muzyczn¹ uroczysto�ci

u�wietni³ swym �piewem chór �Ma-
rianum� Ko�cio³a Uniwersyteckiego pod
dyrekcj¹ Marka Zborowskiego.

Msza �wMsza �wMsza �wMsza �wMsza �w. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna. prymicyjna
A¿ 21. nowo wy�wiêconych w tym

roku kap³anów stanê³o 3 czerwca br.

nia minionego roku, kiedy to po raz
pierwszy w ¿yciu przyjê³y do swych
serc Pana Jezusa.
Po homilii dzieci rocznicowe trzy-

maj¹c w rêkach zapalone od Pascha-
³u �wiece, odnowi³y przyrzeczenia
chrzcielne, a nastêpnie poprowadzi³y
modlitwê wiernych.
Na zakoñczenie uroczysto�ci re-

prezentanci dzieci rocznicowych
w piêknych s³owach podziêkowali
ks. prof. P. Niteckiemu za sprawo-
wanie liturgii, a rodzicom za przy-
gotowanie ich do tej piêknej uro-
czysto�ci. Rodzice za� w dowód
wdziêczno�ci z³o¿yli na rêce Ksiê-
dza Proboszcza bukiet kwiatów.

Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³aUroczysto�æ Bo¿ego Cia³a

Wdziêczni Bogu za dar zbawienia
wychodzimy dzi� na ulice, aby t¹
rado�ci¹ dzieliæ siê z ca³ym �wiatem
- powiedzia³ ks. prob. Piotr Nitecki
na rozpoczêcie Mszy �w., sprawowa-
nej wspólnie z ks. pra³atem Stanis³a-
wem Pawlaczkiem, proboszczem wspól-
noty parafialnej Naj�wiêtszej Marii
Panny na Piasku, i z ks. Piotrem Waw-
rzynkiem, duszpasterzem Centralnego
O�rodka Duszpasterstwa Akademic-
kiego �Maciejówka�, w uroczysto�æ
Przenaj�wiêtszej Krwi i Cia³a Chry-

raz pierwszy w sposób pe³ny uczest-
niczy³o w Eucharystii, przystêpuj¹c
do I Komunii �wiêtej. Uroczystej
Mszy �w. przewodniczy³ ks. prob.
Piotr Nitecki.
Po powitaniu przez Ksiêdza Pro-

boszcza przed ko�cio³em dzieci, ubra-
ne w piêkne stroje liturgiczne, zosta³y
wprowadzone do �wi¹tyni.
W kazaniu ks. P. Nitecki zwra-

caj¹c siê do zebranych, akcentowa³,
i¿ w ¿yciu chrze�cijanina wa¿ne jest,
aby umieæ zachowaæ m¹dro�æ
w otwarciu siê na Ducha �wiêtego,
by jak Aposto³owie poczuæ wicher
i z moc¹ samego Jezusa Chrystusa
i�æ do �wiata.
U r o c z y s t o � æ

u�wietni³a piêkna
oprawa muzyczna
i �piew scholi para-
fialnej �Maciejki� pod
kierunkiem Anny
Zamiar.
Do godnego przy-

st¹pienia do I Komunii
�w. dzieci by³y przy-
gotowywane podczas
ca³orocznej katechezy
szkolnej i spotkañ for-
macyjnych prowadzo-
nych w naszym ko-
�ciele przez ks. Marka Dziedzica.

Rocznica I KRocznica I KRocznica I KRocznica I KRocznica I Komunii �womunii �womunii �womunii �womunii �w.....
W uroczysto�æ Naj�wiêtszej Trój-

cy, 18 maja br., kilkadziesiêcioro dzie-
ci z naszej parafii podczas Mszy �w.
dzieciêcej �wiêtowa³o rocznicê swojej
I Komunii �w. Ks. prob. Piotr Nitecki
witaj¹c przyby³ych, pogratulowa³ ro-
dzicom za sprawdzenie siê w roli, do
której zostali powo³ani. To wasza za-
s³uga - powiedzia³ - ¿e te dzieci mog¹
dzi� wspólnie z ca³¹ wspólnot¹ para-
fialn¹ dziêkowaæ Bogu za wydarze-

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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Jezus uczy³, ¿e m¹dro�æ idzie
w parze z budowaniem swego domu
na trwa³ym fundamencie. Cz³owiek m¹-
dry buduje swoje ¿ycie na skale, a nie
na piasku. Gdy nadejd¹ k³opoty, a bez
w¹tpienia wszyscy bêdziemy w ¿yciu
do�wiadczaæ prób, nasz dom przetrwa,
je�li zostanie zbudowany na funda-
mencie Boga i osobistego zwi¹zku
z Jezusem Chrystusem.
M¹dro�æ nie polega tylko na po-

znaniu rozumem, lecz równie¿ na zro-
zumieniu sercem. Jezus naucza³, ¿e je�li
nasze serca stwardniej¹, to nigdy nie
zrozumiemy nawet najbardziej podsta-
wowych prawd duchowych. Je¿eli po-
�wiêcimy siê studiowaniu Biblii, za-
chowuj¹c serce otwarte na przes³anie,
jakie ona zawiera, to bêdziemy naby-
waæ m¹dro�ci.

�Czasem zastanawiam siê, jak
mog³em byæ tak g³upi�.

Gdyby w czarodziejski spo-
sób mog³o siê spe³niæ jedno
Twoje ¿yczenie, co by to by³o?
Byæ bogatym? Byæ s³awnym?
Nie ma z pewno�ci¹ nic z³ego
w tym, ¿e jest siê bogatym
czy s³awnym. Istnieje jednak
co� daleko wa¿niejszego ni¿ te
sprawy. To m¹dro�æ.
W jaki sposób kto� na-

biera m¹dro�ci? Nie da siê jej, oczy-
wi�cie, kupiæ ani odziedziczyæ. Jezus
udziela najlepszej, jak¹ znamy, nauki,
¿eby zostaæ m¹drym. Biblia mówi, ¿e
jako dziecko wzrasta³ On w m¹dro-
�ci i w latach oraz w ³asce u Boga
i u ludzi. Zna³ wagê szanowania rodzi-
ców, stawiania Boga na pierwszym miejscu
w ¿yciu oraz rozumienia zasad poda-
nych w S³owie Bo¿ym, czyli Biblii.

Nasi milusiñscy
M¹d r o � æM¹d r o � æM¹d r o � æM¹d r o � æM¹d r o � æ

R e b u sR e b u sR e b u sR e b u sR e b u s

Ma³a dziewczynka wróci³a do domu
od s¹siadki, której o�mioletnia córeczka
niedawno tragicznie zmar³a.
- Po co tam chodzi³a�? - spyta³

ojciec.
- ̄ eby pocieszyæ tê biedna pa-

ni¹.
- Jeste� przecie¿ taka malutka,

w jaki sposób mog³a� j¹ pocieszyæ?
- Usiad³am jej na kolanach i p³a-

ka³am razem z ni¹.
Je�li obok Ciebie jest kto� cier-

pi¹cy, p³acz razem z nim.
Je¿eli jest kto� szczê�liwy, �miej siê

wraz z nim. Mi³o�æ patrzy i widzi,
nas³uchuje i s³yszy. Kochaæ to uczest-
niczyæ - ca³kowicie - ca³ym swym
jestestwem. Kto kocha, ten odkrywa
w sobie nieskoñczone pok³ady pocie-
szenia i chêci wspó³uczestniczenia
w dobrych i z³ych prze¿yciach.
Wszyscy jeste�my anio³ami z jed-

nym skrzyd³em: mo¿emy lataæ tylko
wtedy, gdy obejmiemy drugiego cz³o-
wieka.

Opowiadanie pochodzi z ksi¹¿ki Bruno
Ferrero

PocieszeniePocieszeniePocieszeniePocieszeniePocieszenie

Kochani

�Niechaj wakacje bêd¹ odpoczynkiem,

a jednocze�nie niech bêd¹ zajête,

aby w czasie odpoczynku cia³a

- nie straciæ Ducha� (ks. Bosko)

MMMMModliodliodliodliodlitwtwtwtwtwaaaaa
Kochany Bo¿e,

wiem, jak wa¿ne jest,
by byæ m¹drym.

Pomó¿ mi rozumieæ ¿ycie
w duchowej perspektywie,

a nie tylko umys³em.
Dziêkujê Ci.
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CHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTYCHRZEST �WIÊTY
PRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLIPRZYJÊLI
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23.03.2008 Amelia Gra¿yna WITKOWSKA
24.03.2008Wiktoria Klaudia WRÓBEL

24.03.2008Julia Jadwiga STANASIUK
24.03.2008Maciej Ignacy SZAMER
24.03.2008Marcel Bernard £UCZYÑSKI

29.03.2008 Filip Antoni D¥BROWSKI
30.03.2008 Oliwia Monika TUSZAKOWSKA
05.04.2008Michaela Gabriella KALETA

06.04.2008Piotr KOBRYÑ
27.04.2008Wiktoria Maria PILUK

27.04.2008Agata KOLLEK
27.04.2008Dawid CHOWAÑSKI
27.04.2008Jakub Oliwier SZEWERA

18.05.2008 Aleksander £UCIUK
25.05.2008 Kuba Oscar JOÑSKI

25.05.2008 Paulina Alicja WASILKOWSKA
01.06.2008 Natalia ZAWISTOWSKA

25.03.2008 Andrzej WÊDRYCHOWSKI
i Aldona WÊDRYCHOWSKA

29.03.2008 Jan KOBAYSHI
i Monika BY�

12.04.2008Maciej NOWACZEK
i Marta WIKTOR

01.05.2008 Krzysztof NABEREZNY
i Katarzyna NABEREZNY

10.05.2008 Andrzej TOLUS
i Anna KLEKOT

10.05.2008 Tomasz KARST
i Karolina ROMISZEWSKA

17.05.2008 Jerzy WARAKSA
i El¿bieta MAZUR

17.05.2008 Waldemar IGNATOWICZ
i Aleksandra NOWAK

24.05.2008Duncan HAMILTON
i Anna GORZKOWSKA

02.03.2008Mariusz LIPIÑSKI, lat 31
12.03.2008 Kazimiera CYWIÑSKA, lat 83
14.03.2008 Walentyna NOWICKA, lat 69
19.03.2008 Marek �WIGOÑ, lat 51
21.03.2008 Witold Janusz KOPEÆ, lat 55
22.03.2008 Jan PODGÓRSKI, lat 55
22.03.2008Maria WAWRZYÑCZAK, lat 84
29.03.2008Kazimierz Jan MAMYS, lat 70
05.04.2008Mariola WESO£OWSKA-CIO£EK,

lat 53
08.04.2008Kazimiera KOWALCZYK, lat 84
11.04.2008 Henryk RACZYÑSKI, lat 75
15.04.2008 Janina KWA�NIEWSKA, lat 79
16.04.2008Marianna WOJCIECHOWICZ, lat 81
17.04.2008 Dariusz Stanis³aw G£UCHOWSKI,

lat 42
20.04.2008Stefan NOKIEL, lat 79
04.05.2008Maria MACIEJOWSKA, lat 84
04.05.2008Krystyna £YCZKOWSKA, lat 69
06.05.2008 Zofia MAZEPA, lat 86
25.05.2008 Jerzy RYLEWICZ, lat 69
26.05.2008 Teresa WYDRZYÑSKA, lat 84
29.05.2008 Józef W£ODARCZYK, lat 59
30.05.2008 Kazimierz Micha³ KATER, lat 77

przy o³tarzu, aby sprawowaæ w naszym
ko�ciele sw¹ Mszê �w. prymicyjn¹.
W kazaniu proboszcz parafii, ks.

prof. Piotr Nitecki, zwracaj¹c siê do
neoprezbiterów, przywo³a³ wpierw

wspomnienia ze wspólnych spotkañ,
gdy byli jeszcze na I roku studiów
seminaryjnych, a nastêpnie wskaza³ na
obowi¹zki i zadania, jakie obecnie stoj¹
przed nimi jako reprezentantami du-
chowieñstwa m³odego pokolenia. Pod-

kre�li³ tak¿e wyj¹tkowy charakter misji
kap³añskiego powo³ania, którego re-
alizacja jest zawsze odpowiedzi¹ na ³askê
samego Pana Jezusa.
Na zakoñczenie uroczysto�ci pry-

micjanci udzielili wszystkim zebranym
indywidualnego b³ogos³awieñstwa.

Promocja lektoróPromocja lektoróPromocja lektoróPromocja lektoróPromocja lektorówwwww
W dniu 7 czerwca br. kilkudzie-

siêciu ministrantom z archidiecezji
wroc³awskiej ks. abp Marian Go³ê-
biewski udzieli³ promocji do pos³ugi
lektora. W�ród nich znale�li siê dwaj
nasi parafianie: Damian Chowañski
i Pawe³ Sypek, którym ¿yczymy b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego w pe³nieniu tej
zaszczytnej s³u¿by dla dobra Ko�cio³a.
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24.05.2008Marcin MADEJA
i Milena MORAWSKA

24.05.2008Wojciech SZALA
i Natalia G£ÓWNA

31.05.2008 Wojciech MRÓZ
i Ewa SZEREMETA
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