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

P R Z Y  K O � C I E L E

UNIWERSYTECKIM

Numer 3 (25), Rok VI Wrzesieñ 2008

2 sierpnia br.
o poranku
spod Kate-
dry wro-
c ³awskiej
pod prze-

wodnictwem �Orzecha�, g³ównego prze-
wodnika wyruszy³a do tronu Jasno-
górskiej Pani XXVIII Wroc³awska
Piesza Pielgrzymka, która przebiega³a
pod has³em �Tak bêdziesz wierzy³�.
P¹tnicy, id¹cy w piêtnastu grupach,
dotarli do celu wêdrówki 10 sierpnia
przed po³udniem.
W tym roku na ca³ej trasie piel-

grzymki jej uczestnikom towarzyszy-
³y relikwiarz i popiersie b³. Czes³awa,
g³ównego patrona Wroc³awia, w którym
g³owê odtworzono na podstawie od-
lewu z czaszki, przechowywanej we
wroc³awskim klasztorze dominikanów.
Ci, którzy ze wzglêdu na chorobê,

wiek, obowi¹zki zawodowe czy pro-
blemy rodzinne nie wyruszyli na p¹t-
niczy szlak, ale modlitw¹ chcieli ota-
czaæ i wspieraæ pielgrzymów, mogli
w swoich parafiach, domach i szpita-
lach �zasiliæ� szeregi Grupy XVI, czyli
Duchowych Pielgrzymów XXVIII
Pieszej Pielgrzymki Wroc³awskiej. Dla
nich by³y przygotowane przez orga-
nizatorów specjalne przewodniki mo-
dlitewne, zawieraj¹ce refleksje na te-
maty poruszane przez duszpasterzy
w drodze. Ponadto mieli oni mo¿li-

wo�æ wys³uchania bezpo�rednich re-
lacji z trasy, nadawanych przez Ra-
dio Rodzina codziennie o godz. 13.10
i 20.30.
Grupa chorych zaistnia³a oficjalnie

w roku 1988, jednak ju¿ dwa lata wcze-
�niej, podczas VI Pieszej Piel-
grzymki Wroc³awskiej, w pa-
rafii pw. �w. Rodziny we
Wroc³awiu, zawi¹za³a siê
wspólnota chorych, której
animatork¹ by³a �p. Broni-
s³awa Hoffmannowa. Maj¹c
ju¿ wcze�niejszy kontakt
z chorymi w swej wielkiej
parafii poprzez listy, które sa-
modzielnie pisa³a i rozsy³a³a,
stara³a siê nakre�liæ przed nimi
program sierpniowych reko-
lekcji w oparciu o oficjalne
tematy i program danej piel-
grzymki.
Po kilku latach Grupa

Chorych przekszta³ci³a siê
jeszcze bardziej w grupê du-
chowych uczestników piel-
grzymki, gdy¿ okaza³o siê, ¿e
jest ich co najmniej tylu, co
id¹cych. Podczas pielgrzymki zewnêtrz-
nym wyrazem wiêzi miêdzy wêdru-
j¹cymi i cierpi¹cymi jest niesiony na
jej czele znak chorych.
Kilkudziesiêcioosobowa grupa du-

chowych uczestników zawi¹za³a siê
tak¿e przy naszej parafii. Przez wszyst-

Z b³ogos³awionym Czes³awemZ b³ogos³awionym Czes³awemZ b³ogos³awionym Czes³awemZ b³ogos³awionym Czes³awemZ b³ogos³awionym Czes³awem
                         na Jasn¹ Górêna Jasn¹ Górêna Jasn¹ Górêna Jasn¹ Górêna Jasn¹ Górê

kie dni trwania pielgrzymki spoty-
ka³a siê ona w ko�ciele na Mszy �w.
wieczornej, po której w kaplicy Mat-
ki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wroc³awia
odbywa³o siê nabo¿eñstwo maryjne.
Duchowi pielgrzymi przed wizerunkiem

Wspomo¿ycielki i Opiekunki Wroc³a-
wia odmawiali w intencjach przyjê-
tych na dany dzieñ pielgrzymowania,
jak równie¿ za pielgrzymów na trasie
dziesi¹tek Ró¿añca �wiêtego i Litaniê
do Matki Bo¿ej Zwyciêskiej.
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Chrystusa? Bóg stworzy³ nas wszyst-
kich na Swój obraz i podobieñstwo. Cz³o-
wiek pokrzy¿owa³ Bo¿e plany, ale Bóg
nie móg³ nas pozostawiæ samym sobie,
dlatego pos³a³ Swego Syna. Otó¿ Bóg
staje siê cz³owiekiem, aby u�wiadomiæ
nam, ¿e zostali�my stworzeni jako ikona
Niego samego. �w. Pawe³ w Li�cie do
Efezjan mówi, ¿e zostali�my przybra-
nymi dzieæmi Boga. Dziêki ³asce wy-
s³u¿onej przez Chrystusa stajemy siê
uczestnikami Jego Boskiej natury. Tê
ideê Ojcowie Ko�cio³a wypowiadali pa-
radoksalnie: ¿e Bóg sta³ siê cz³owie-
kiem, aby Cz³owiek sta³ siê Bogiem

(�w. Augustyn).
Powo³aniem i

ostatecznym celem
cz³owieka jest prze-
bóstwienie, czyli do-
browolne poddanie siê
³asce u�wiêcaj¹cej,
która upodabnia nas

do Niego przede wszystkim w mi³o�ci.
Eucharystia to nie tylko pami¹tka
�mierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa, to nie tylko ofiara Nowego Testa-
mentu, a przede wszystkim to nie teatr
gestów, lecz centralne wydarzenie zba-
wienia, które staje siê rzeczywi�cie obecne
i dokonuje siê nasze odkupienie. Prze-
cie¿ Jezus z³o¿y³ tê ofiarê i wróci³ do
Ojca dopiero, gdy zostawi³ nam �rodek
umo¿liwiaj¹cy uczestniczenie w niej tak,
jak by�my byli w niej obecni. St¹d
ka¿dy z nas mo¿e w niej uczestniczyæ,
aby korzystaæ z niewyczerpanych
owoców (Jan Pawe³ II).
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Nie ka¿dy rozumie, co to jest w³a-
�ciwie Eucharystia, co oznacza symbol
mieszania wina z wod¹, co dzieje siê
podczas sprawowania Mszy �wiêtej. Ale
gdy ju¿ naprawdê zdasz sobie sprawê,
w jak wielkim wydarzeniu uczestniczysz,
wówczas twoje usta same zaczn¹ �pie-
waæ �Chwa³a na wysoko�ci Bogu�.
Czynno�æ liturgiczna mieszania wina

z wod¹ jest jednym z najpiêkniejszych
symboli przechowywanych w skarb-
cu liturgii. Tradycja ta mo¿e siêgaæ ko-
rzeniami samego Wieczernika, jak uj-
muje to wybitny polski liturgista, abp
Antoni Nowowiejski. Zwyczaj ̄ ydów

pozwala³ im dodawaæ wodê do wina
(zaczerpnêli od Rzymian i Greków),
które w tamtym czasie by³o du¿o moc-
niejsze, st¹d bardzo prawdopodobne, ¿e
tak¿e Jezus w czasie Ostatniej Wie-
czerzy dodawa³ wodê do wina.
Obrzêd ten obecny jest w ca³ym

Ko�ciele we wszystkich rytach. Wy-
j¹tkiem by³ Ko�ció³ ormiañski, który
zosta³ za to potêpiony na soborze kon-
stantynopolitañskim III (w 680 r.). �w.
Tomasz wówczas orzek³ w swojej s³ynnej
�Sumie Teologicznej�, ¿e owe mieszanie
jest konieczne do konsekracji i wa¿no-
�ci Eucharystii. Poniewa¿ dodana woda
do wina tak �ci�le ³¹czy siê z winem,
¿e stanowi jedn¹ substancjê: woda staje
siê winem, jak w czasie cudu w Ka-
nie i jest dowodem na przeistoczenie
w Krew Pañsk¹, tak¿e wody wlanej
do kielicha. Tradycjê tê potwierdza³y
kolejne sobory powszechne, a sobór try-
dencki odnowi³ jego przepisy.
Historia przekazywa³a ró¿ne t³uma-

czenia tego obrzêdu. W oparciu
o Ewangeliê tradycja mieszania wywodzi
siê z obrazu ukrzy¿owanego Chrystusa,
z boku którego wyp³ynê³a krew i woda.

Inni te tradycje wi¹¿¹ z podkre�leniem
podwójnej natury Chrystusa tzn. Bo-
skiej, której symbolem jest wino, i ludzkiej,
symbolizowanej przez wodê.
Trzeci¹ interpretacj¹, najwa¿niejsz¹

i powszechnie przyjmowan¹ w Ko-
�ciele, jest ta, która mówi o zjedno-
czeniu Chrystusa (symbol wina)
z Oblubienic¹ Ko�cio³em (woda).
Tê g³êbok¹ symbolikê pomo¿e nam

zrozumieæ tekst wypowiadany przez
kap³ana. W mszale Piusa V by³a
przypisana modlitwa: Bo¿e, który� ludz-
kiej natury godno�æ przedziwnie utwo-
rzy³ i w cudowny sposób j¹ naprawi³,

spraw przez to misterium wody i wina,
aby�my mogli staæ siê uczestnikami
Bóstwa Tego, który raczy³ staæ siê
uczestnikiem naszego cz³owieczeñstwa
- Jezusa Chrystusa.
Modlitwa wywodzi siê z IV w.,

wyjêta zosta³a z sakramentarza grego-
riañskiego, a w³¹czona do obrzêdów praw-
dopodobnie w XIII w. Dzi� jest wiel-
kim skrótem tamtejszej �redniowiecznej
formu³y. Wskazuje ona na dwie natury
Chrystusa oraz na przebóstwienia ludzkiej
natury w tym przedziwnym Miste-
rium, jakie dokona³o siê w Chrystusie.
Nasuwa siê wiêc zasadnicze pyta-

nie: co znaczy mieæ udzia³ w Bóstwie
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31 sierpnia 2008 roku, podczas
uroczystej Mszy �wiêtej odpra-
wianej w Katedrze Wroc³awskiej
z okazji 12 rocznicy swych �wiê-
ceñ biskupich, ks. abp Marian
Go³êbiewski, Metropolita Wro-
c³awski, wrêczy³ grupie ksiê¿y
naszej Archidiecezji odznacze-
nia papieskie. W�ród nich zna-
laz³ siê i nasz Proboszcz, ks. prof.
dr hab. Piotr Nitecki, którego pa-
pie¿ Benedykt XVI na pro�bê
Arcybiskupa Wro-
c³awskiego od-
znaczy³ godno-
�ci¹ pra³ata (ka-
pelana honoro-
wego Jego �wi¹-
tobliwo�ci).

Wyró¿nienie to
nawi¹zuje do dawnej
tradycji ko�cielnej,
zgodnie z któr¹ pra-
³aci honorowi ró¿nych
stopni nale¿¹ do tzw.
Rodziny Papieskiej
(Familiares) i posia-
daj¹ prawo noszenia
specjalnego stroju.
W naszej parafii ¿a-
den z proboszczów po
ostatniej wojnie nie
posiada³ takiej god-
no�ci, cieszymy siê za-
tem, ¿e Ksi¹dz Proboszcz, po piêciu
latach pracy duszpasterskiej w�ród nas,
jako pierwszy od wielu lat wyró¿-
niony zosta³ ni¹ przez Ojca �wiêtego.
Kiedy zapytali�my Ksiêdza Pro-

boszcza, czym jest dla niego ta nomi-
nacja, powiedzia³ nam: Przyjmujê j¹
oczywi�cie z wielk¹ satysfakcj¹, jest
to wszak dar od Ojca �wiêtego, o który
prosi³ nasz Ksi¹dz Arcybiskup. Prze-
cie¿ nie zabiega³em o tê godno�æ, jak¿e

wiêc otrzymuj¹c j¹, tego daru nie ceniæ?
Jest to w ¿yciu kap³añskim wa¿ne
wyró¿nienie, ale jednocze�nie uczy ono
pewnej pokory. W Ko�ciele wszelkie
godno�ci, tytu³y, zaszczyty, które przy-
znawane s¹ ksiê¿om, winny zwracaæ
uwagê na to, ¿e najwa¿niejsze jest samo
kap³añstwo, wszystko inne jest tylko
- mniej czy bardziej dostojnym - ale
tylko dodatkiem. Mówi¹c obrazowo,
wszystkie te wyró¿nienia, z którymi
zwi¹zane s¹ specjalne stroje, nie mog¹

przes³oniæ prawdy, ¿e najwa¿niejszym
elementem stroju kap³añskiego jest stu³a,
najbardziej godna oznaka duszpaster-
skiego pos³ugiwania. Trzeba te¿ pod-
kre�liæ i to, ¿e je�li tego typu ko�ciel-
n¹ godno�æ otrzymuje proboszcz, to nie
jest to tylko jego osobista sprawa, jest
to równie¿ papieski dar dla parafii,
której s³u¿y. Ta pra³atura jest wiêc
spraw¹ ca³ej naszej parafii i dlatego
cieszy tym bardziej.

Ten wa¿ny w ¿yciu kap³añskim na-
szego Ksiêdza Proboszcza moment uczci³a
uroczy�cie podczas Mszy �w. dzieciê-
cej, 7 wrze�nia br., parafialna schola
�Maciejki, która zadedykowa³a nowo
mianowanemu Pra³atowi okoliczno�ciow¹
pie�ñ pt. �Plurimos annos�, a nastêp-
nie z³o¿y³a gratulacje i ¿yczenia, wrê-
czaj¹c piêkny bukiet kwiatów.
W imieniu parafian, sympatyków

Ko�cio³a Uniwersyteckiego, czytelników
gazetki parafialnej i naszym w³asnym

przy³¹czamy siê do gratulacji z okazji
otrzymanego wyró¿nienia, ¿ycz¹c Ksiê-
dzu Proboszczowi, Pra³atowi, owocnej
pracy duszpasterskiej, naukowej i re-
dakcyjnej oraz umiejêtno�ci godzenia
wszystkich tych obowi¹zków, które po-
wierzy³ mu Ko�ció³ w s³u¿bie wier-
nych. Niech dobry Bóg prowadzi swoimi
drogami i dodaje potrzebnych si³ do
realizacji podejmowanych dzie³!

RRRRREDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJAEDAKCJA

Nasz Ksi¹dz ProboszczNasz Ksi¹dz ProboszczNasz Ksi¹dz ProboszczNasz Ksi¹dz ProboszczNasz Ksi¹dz Proboszcz
� Pra³atem� Pra³atem� Pra³atem� Pra³atem� Pra³atem

ffff f oooo o
tttt t . 

K
r

. 
K
r

. 
K
r

. 
K
r

. 
K
r z
y
sz
t

zy
sz
t

zy
sz
t

zy
sz
t

zy
sz
t oooo o
f 
K

f 
K

f 
K

f 
K

f 
K
unununun un
erererer er
tttt t



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim44444

towarzystwa. Ona sama ¿y³a ci¹gle
prac¹, sprawami rodziny, problemami
znajomych i innych ludzi, choæ mia³a
te¿ czas na poznawanie �wiata.
Dzisiaj patrzê na ni¹ z perspek-

tywy czasu. Postrzegam jednak jako
osobê osamotnion¹, mimo ¿e nigdy nie

by³a sama. Zawsze jednak by³a osa-
motniona w swych dzia³aniach. ̄ y³a
przyk³adnym ¿yciem ewangeliczki -
chrze�cijanki, ale zabrak³o jej wspar-
cia ze strony wiecznie zapracowanego
mê¿a i zrozumienia u znajomych. Bliscy
my�leli o niej tak, jak to siê najczê-
�ciej zdarza: jest i bêdzie zawsze. Cie-
szyli siê jej obecno�ci¹, ale na wiele
spraw byli g³usi i �lepi.
Trudno jest wymazaæ z pamiêci jej

apel do mê¿a: przecie¿ on jest twoim
dzieckiem, gdy ona bêd¹c ju¿ powa¿nie
chora, próbowa³a ratowaæ syna przed
samobójcz¹ �mierci¹ i walczy³a, by wró-
ci³ do rodziny, a m¹¿ wybaczy³ mu
jego przewinienia. To by³a jakby wspó³-
czesna ewangelicz-
na historia o synu
marnotrawnym.
Jednak¿e jej epi-
log ró¿ni³ siê od
pierwowzoru, gdy¿
nie by³o w nim
porozumienia ojca
z synem. Przy-
czyn takiego sta-
nu rzeczy mo¿na
znale�æ wiele, ale
g³ówna wynika-
³a z braku czasu
dla syna, nieumie-
jêtno�ci nawi¹za-
nia z nim kon-
taktu i niezrozu-
mienia wzajem-
nych potrzeb.
Wiê� ojcowsko-
synowsk¹ buduje
siê latami. Utra-

Deggendorf, trzydziestotysiêczne
miasto w Dolnej Bawarii, po³o¿one nad
Dunajem. Strzeliste wie¿e dwóch ka-
tolickich ko�cio³ów, otoczone kilkupiê-
trow¹ zabudow¹, przypominaj¹ hala-
bardników stoj¹cych u bram: patrz¹-
cych z jednej strony na urodzajn¹ nizinê

bawarsk¹, rozci¹gaj¹c¹ siê za szerok¹
wstêg¹ Dunaju, z drugiej za� na ma-
lownicze wzgórza bawarskiego lasu.
Gdy przyjecha³em tu po raz pierw-

szy, by³ pocz¹tek lat osiemdziesi¹tych.
Pozna³em ludzi pe³nych energii, cie-
sz¹cych siê swoj¹ prac¹, maj¹cych kr¹g
znajomych, z którymi spêdzali sobotnie
wieczory. Wówczas widzia³em ich ro-
ze�mianych, pogodnych, lubi¹cych
wspólny �piew. By³a w�ród nich pewna
kobieta: drobna, zawsze u�miechniê-
ta, o kruczoczarnych w³osach. Pa-
miêtam, jak pewnego s³onecznego po-
ranka wybieg³a z domu, bo myj¹c
okna sypialni, zauwa¿y³a ubog¹ matkê
z dwójk¹ dzieci. Wybieg³a, by wrê-
czyæ im jaki� pakunek. Innym ra-
zem widzia³em, jak rozmawia³a
z synami, jak próbowa³a otworzyæ
ich na innych. Nie da siê zapomnieæ
ich uczniowskich ¿ali: mamo, ale prze-
cie¿ to ja jestem twoim synem, gdy
widzieli, jak ona najpierw pomaga
innym. Ju¿ w tamtych latach, gdy
w Europie Zachodniej gry telewizyjne
czy filmy video mia³y w�ród m³o-
dzie¿y coraz wiêksz¹ rzeszê swoich
wielbicieli, dostrzega³a problemy m³o-
dych Niemców z koncentracj¹ nad
rozwi¹zywaniem szkolnych zadañ.
Zwraca³a te¿ uwagê na coraz mniejsze
zaanga¿owanie niemieckich, m³odych
kobiet w ¿ycie rodzinne. Widzia³em
j¹ tak, jak moj¹ mamê, zapracowan¹
od �witu do pó�nych godzin wie-
czornych, szukaj¹c¹ chwil dla ka¿-
dego. Dzisiaj okre�la siê to jako bycie
pod nieustann¹ presj¹ czasu. Mog³em
dostrzec, jak wielu potrzebowa³o jej

conych dziesiêcioleci nie da siê odro-
biæ w tydzieñ, a ukszta³towane ju¿
charaktery doros³ych mê¿czyzn nie-
³atwo poddaj¹ siê korekcie.
I wreszcie po ciê¿kiej chorobie

odesz³a z tego �wiata ta niepozornie
wygl¹daj¹ca kobieta, która jako je-

dyna Niemka z wycieczki wybra³a
kiedy� cmentarz ¿o³nierzy polskich pod
Monte Cassino, aby na ich grobach
z³o¿yæ kwiaty, a wobec sowieckich
¿o³nierzy nie czu³a niechêci, choæ
wyrzucili j¹ i jej rodzinê z Sudetów.
Odesz³a, a ja przyjecha³em do Deg-

gendorf, by zapaliæ �wieczkê na jej grobie
i pomodliæ siê za ni¹ podczas Mszy
�w. w pobliskim ko�ciele. Co zasta³em
w tej piêknie po³o¿onej miejscowo�ci?
Nie spotka³em ju¿ tamtych zapraco-
wanych, roze�mianych, pe³nych ener-
gii ludzi. Zobaczy³em natomiast eme-
rytowanego prawnika z problemami
alkoholowymi, który przed wielu laty
rozwiód³ siê z piêkn¹ kobiet¹, zosta-
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na intensywnej terapii, a moje dzieci
¿¹da³y tylko ode mnie pieniêdzy.
Przy grobie mojej znajomej nie by³o

nawet jej córek. Jak dowiedzia³em siê
od jej przyjació³ki, nikt nie wiedzia³,
jak je zawiadomiæ o pogrzebie matki,

bo rozjecha³y siê
po �wiecie.
W drodze po-

wrotnej do domu co
rusz pojawia³a siê
w mojej g³owie
my�l, jak to dobrze,
¿e na mnie w kraju
czekaj¹ rodzice,
¿ona, córki, rodzeñ-

stwo i ¿e bêdê móg³ z nimi wspólnie
�wiêtowaæ kolejne rodzinne spotkania.
Kiedy tak rozmy�la³em, w pewnym
momencie zobaczy³em katolicki ko�ció³.
Przez uchylone drzwi dostrzeg³em lu-
dzi. Wszed³em. Koñczy³a siê Msza �w.,
sprawowana przy akompaniamencie...
m³odzie¿owego zespo³u muzycznego. Po-
dobnie jak w Polsce, w ³awkach nie
by³o zbyt wielu m³odych. Przewa¿ali
ludzie bardzo ju¿ zaawansowani wie-
kiem. Ale gdy wychodzili z ko�cio³a,
zauwa¿y³em, ¿e wszyscy byli pogod-
ni, rado�ni. Mieli w sobie jak¿e od-
miennego ducha ni¿ ci, w�ród któ-
rych przysz³o mi spêdziæ minione dni.
Mo¿e to jest w³a�nie nadzieja dla prze-
mys³owego, bogatego spo³eczeñstwa?
Nieodparcie rodzi siê pytanie: a czy
my, Polacy, utrzymamy tê nadziejê?
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wiaj¹c j¹ z synem. O¿eni³ siê z inn¹;
ma dwóch synów. Nie potrafi³ jed-
nak ustrzec jednego z nich przed
¿yciow¹ przegran¹.
Spotka³em zdeklarowanego katoli-

ka, bardzo zapracowanego, ale samot-

nego. Jeden z jego synów w wyniku
prawniczej walki rozsta³ siê z rodzin¹,
a i sam nie potrafi³ utrzymaæ w³asnej.
Mia³ ¿onê, dwójkê ³adnych dzieci. Dzi�
to ju¿ doro�li ludzie. Zaczerpnêli jed-
nak z przyk³adu rodziców i ¿yj¹
w �sztafetowych� zwi¹zkach.
Gdy innego znajomego zapyta³em

o losy jego dzieci, us³ysza³em tylko,
¿e syn poszed³ za przyk³adem ojca
i pozna³ kolejn¹ kobietê, a teraz liczy
na pomoc pañstwa przy rozwi¹zy-
waniu problemów alimentacyjnych.
Pewnego dnia spotka³em w tej miej-

scowo�ci starszego pana. Pamiêtam, jak
przed dwudziestu laty weso³o �piewa³
przy sobotnim piwie. Dzisiaj to ju¿
ponad osiemdziesiêcioletni mê¿czyzna.
Nie widzia³em rado�ci w jego oczach.
Us³ysza³em tylko ¿al: gdy le¿a³em
w szpitalu, moja ¿ona by³a w innym

Drodzy bracia i siostry,
modlitwa nie jest
dodatkiem, mo¿liwo�ci¹,
ale spraw¹ ¿ycia i �mierci.
Tylko ten bowiem, kto siê
modli, a zatem zawierza
siê Bogu z synowsk¹
mi³o�ci¹, mo¿e osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne, którym jest
sam Bóg.

Benedykt XVI

f 8 F
O Matko Nieustaj¹cej Pomocy, poci¹gniêci

Twoj¹ dobroci¹ i przynaglani ciê¿kim
po³o¿eniem rodzin, zwracamy siê do Ciebie,
o dobra Matko, gdy¿ ufamy, ¿e znajdziemy

w Tobie Obroñczyniê dla zagro¿onych rodzin.
Oddaj¹c dzi� samych siebie i nasz¹ rodzinê

Tobie, Matko, prosimy, rozgrzewaj serca nasze
¿yw¹ mi³o�ci¹ ku sobie i Bogu. B¹d� Gwiazd¹
przewodni¹ dla umys³ów naszych, rozpogadzaj

dni smutne, dodawaj si³y do pracy na chleb
i kszta³towanie w sobie pe³nego obrazu

cz³owieka, spraw, by dzieci otacza³y uczynn¹
mi³o�ci¹ rodziców i wychowawców,

zachowaj od z³ego niedo�wiadczon¹ m³odzie¿
i otwieraj jej umys³ na dobro, prawdê i piêkno,
a rodziców i ma³¿onków sk³aniaj do ofiarnej
i przyk³adnej mi³o�ci oraz s³u¿by dla dobra

ca³ej rodziny.
O Matko Nieustaj¹cej Pomocy, ufamy Tobie

i prosimy, zamknij ca³¹ nasz¹ rodzinê
w swym matczynym sercu i pro� Boga

za nami, teraz i zawsze. Amen

Modlitwa w intencji rodziny

Bóg w sercu
Bóg z nieba na ziemi
Prosto w moje serce
Dla ludzkiego szczê�cia
Uni¿ony wielce
I przenika codzienno�æ
I otwiera rêce
I raduje
I kocha
I pokrzepia w walce

W swej mi³o�ci, Ty Panie
Zszed³szy tu, do ludzi
Wystawi³e� Swe cia³o
Które nieraz w wêdrówce
Tak mocno siê trudzi

- Tutaj Jestem dla ciebie,
stworzenia Mojego,
Bo kochaj¹c pragnê
Zaprowadziæ tw¹ duszê
Do zbawienia wiecznego.
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Oryginalna tablica
Wjazdnego Domu Pod Z³otem Ber³em

Wspó³czesna tablica
Wjazdnego Domu Pod Z³otem Ber³em

czonego przez pruskich ¿o³daków na
Ku�niczej zginê³o od kartaczy kilka-
na�cie osób. Z rannej wówczas pó³ setki
osób wiêkszo�æ zmar³a w wyniku od-
niesionych obra¿eñ w ci¹gu kilku naj-
bli¿szych dni... Podobne, chocia¿ ju¿ mniej
krwawe jatki mia³y miejsce na Ku�-
niczej w maju 1849 roku, kiedy to
w t³um szar¿owali kirasjerzy...
W drugiej po³owie XIX wieku ulica

Ku�nicza w niczym ju¿ nie przypo-
mina³a swojej �redniowiecznej po-

przedniczki. Miejsce ku�ni
i warsztatów
�lusarskich za-
jê³y coraz licz-
niej powstaj¹-
ce tutaj ele-
ganckie miesz-
czañskie domy,
mie s z c z¹ c e
wykwintne
restauracje, so-
lidne interesy i
sklepy, w tym

bardzo znany sklep z kie³basami i wy-
robami masarskimi Ditricha. Sam¹ za�
Ku�nicz¹, stanowi¹c¹ nadal wa¿ny ³¹cz-
nik z coraz lepiej funkcjonuj¹cym za
Odr¹ przemys³owym Przedmie�ciem
Odrzañskim, zaczê³y kursowaæ pierwsze
tramwaje. Ulica sta³a siê z czasem tak
zwanym �dobrym adresem�.

Nic wiêc dziwnego, ¿e to na niej
w³a�nie tak licznie ulokowa³y siê znane
tak¿e i poza granicami Wroc³awia
gospody, karczmy i zajazdy, w któ-
rych to bywali wcale licznie pol-
scy kupcy i podró¿nicy. O zwi¹z-
kach z Rzeczpospolit¹ �wiadcz¹
ju¿ choæby nazwy owych przy-
bytków, jak na przyk³ad noto-
wanego ju¿ od 1550 roku za-

jazdu zwanego �Polnisches Haus�. W�ród
podobnych imion domów na tej ulicy
wymieniæ mo¿na by i inne: �Gospo-
da Pod Miastem Warszaw¹� pod nu-
merem 16; �Stadt Warschau� pod 59
(numery tych posesji znajduj¹ siê obecnie
poza obrêbem naszej parafii), �Pod Czer-
wonym Polakiem� pod 52; piwiarnia

tradycje przetrwa³y na tej wroc³aw-
skiej ulicy wyj¹tkowo d³ugo, bo a¿
do pierwszej po³owy XIX wieku.
W³a�ciciele okolicznych posesji skar-
¿yli siê w 1834 roku do w³adz ra-
tusza na �nies³ychany
ha³as�, powodowany
przez wytwórcê olbrzy-
mich miedzianych ko-
t³ów... Wroc³awskie ku�-
nie z tego rejonu stare-
go miasta trafi³y nawet
do ludowej twórczo�ci,
bowiem - wed³ug jed-
nej z wroc³awskich le-
gend - to w³a�nie przez
ulicê Ku�nicz¹, podczas
epidemii zarazy w 1680 roku, �mieræ
jad¹ca przez miasto na bia³ym ru-
maku mia³a przeje¿d¿aæ przez tê uli-
cê, wykrzykuj¹c: Walcie m³otem ze
wszystkich si³!/ Mój konik czeka na
podkowy, /Jadê po³o¿yæ siê w grobie,
/Dok¹d niebawem traficie i wy.

Jednak �mieræ na ulicy Ku�niczej
mo¿na by³o spotkaæ nie tylko w wier-
szowanym, miejskim folklorze. Przeko-
nali siê o tym ci z mieszkañców Wro-
c³awia, którzy w dniu 30 kwietnia 1793
roku mieli nieszczê�cie braæ udzia³ star-
ciach z wojskiem, kiedy to od dwóch
wystrza³ów oddanych z dzia³a wyto-

Dobrze ju¿ znany naszym sta³ym
czytelnikom autor renesansowe-
go opisu Wroc³awia  Bart³omiej
Stein ulicê Ku�nicz¹ skwitowa³ w
1512 roku jednym tylko zdaniem:
W tê stronê [w kierunku pó³noc-
nym] biegnie te¿ ulica zwana
Ku�nicz¹. Jej brama stoi nieco
z boku, [tak] aby mo¿na by³o
w prostej linii patrzeæ na za-
mek cesarski. Niewiele trzeba
przyznaæ, prawda? Jednak my,
w przeciwieñstwie do imæ pana
Bart³omieja, po�wiêcimy ulicy
Ku�niczej znacznie wiêcej uwagi.

Wzmiankowana po raz pierwszy
w 1345 roku niemiecka nazwa ulicy
Ku�niczej (Schmiedebrücke) �wiadczy³a,
zdaniem historyków, o solidnej kon-
strukcji, w jak¹ wyposa¿ono ulicê
Ku�nicz¹, byæ mo¿e sk³adaj¹c¹ siê
z drewnianych pomostów lub te¿ nawet
kamiennego bruku. Wynika³oby z tego,
¿e Ku�nicza ju¿ w �redniowieczu sta-
nowiæ musia³a, i stanowi³a, jedn¹
z wa¿niejszych arterii przelotowych
Wroc³awia.
Ulic¹ Ku�nicz¹ od samego po-

cz¹tku jej istnienia zaw³adnêli przed-
stawiciele najszlachetniejszego z za-
wodów metalowych, którzy po-
siadali swoje warsztaty kowal-
skie w kwartale zabudowy po-
miêdzy Ku�nicz¹, No¿ownicz¹
a obecnym placem Uniwersytec-
kim. Radosny stukot kowalskich m³o-
tów przyci¹gn¹³ w ten rejon tak¿e �lu-
sarzy, co odcisnê³o swój �lad na ów-
czesnych nazwach topograficznych Wro-
c³awia, poniewa¿ pocz¹tkowy odcinek
obecnej Ku�niczej, wiod¹cy od Ryn-
ku do zbiegu z Igieln¹ nazywano
w³a�nie Pod �lusarzami. Kowalskie

Ku�nicza,Ku�nicza,Ku�nicza,Ku�nicza,Ku�nicza,
czyli od �rednioczyli od �rednioczyli od �rednioczyli od �rednioczyli od �redniowiecznych ku�niwiecznych ku�niwiecznych ku�niwiecznych ku�niwiecznych ku�ni
do �Wjazdnego Domu pod Z³otem Ber³em�do �Wjazdnego Domu pod Z³otem Ber³em�do �Wjazdnego Domu pod Z³otem Ber³em�do �Wjazdnego Domu pod Z³otem Ber³em�do �Wjazdnego Domu pod Z³otem Ber³em�

Ulice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafii
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Polakami�... Nawiasem mówi¹c, ory-
ginalna p³askorze�ba owych jegomo-
�ciów, ukazanych zreszt¹ w bardzo sta-
ropolskim stylu, znalaz³a swoj¹ przy-
stañ tak¿e i w tym w³a�nie miejscu.
�Wjazdny

Dom Pod Z³o-
tem Ber³em�
mia³, zgodnie z
duchem epoki,
tak¿e i swój
napoleoñski
epizod, ale
zwi¹zany tym
razem z histo-
ri¹ wrogich
nam zawsze
Prus. Miano-
wicie w po-
cz¹tkach 1813
roku to w³a-
�nie w tym
zaje�dzie istnia³ punkt werbunkowy
majora Alfreda von Lützowa, który
pocz¹tkiem lutego tego roku wyma-
szerowa³ z Wroc³awia wraz z anty-
napoleoñskimi ochotnikami, od kolo-
rów munduru których wywodz¹ siê
tak¿e ówczesne barwy flagi narodo-
wej naszego zachodniego s¹siada...
W uznaniu zreszt¹ tych zas³ug dla pru-
skiego pañstwa w³adze miejskie w bez
ma³a sto lat pó�niej odkupi³y od pry-
watnych w³a�cicieli wiekowy zajazd.

�Pod Dwoma Polakami� pod 44;... Jed-
nak najs³ynniejszym spo�ród nich
i ciesz¹cy siê zas³u¿on¹ renom¹ by³,
za³o¿ony w 1507 roku, �Wjazdny Dom
Pod Z³otem Ber³em� pod numerem 22.
W swoich murach go�ci³ on takie zna-
komito�ci, jak choæby Józefa Wybic-
kiego, który zabawi³ tutaj na d³u¿ej,
bo a¿ na dwa lata. Twórca s³ów na-
szego Hymnu mieszka³ na Ku�niczej
w latach 1803-04, kszta³c¹c tu swo-
ich dwóch synów w Królewskiej Szkole
Sztuki i pracuj¹c jednocze�nie dla nie-
mieckiego wydawcy polskich ksi¹¿ek
Korna. Mieszkali tu tak¿e bardzo
popularny wówczas skrzypek Karol
Lipiñski, a w 1809 roku Fryderyk
Skarbek, wybitny ekonomista, powie-
�ciopisarz, historyk i zarazem dzia³acz
spo³eczny. Ten ostatni zreszt¹ dziwi¹c
siê zwyczajowi chodzenia po mie�cie
bez obuwia, tak¹ zanotowa³ krytycz-
n¹, i dodajmy, z pewno�ci¹ niespra-
wiedliw¹ uwagê o urodzie tutejszych
bia³og³ów: Kobiety w Wroc³awiu
w ogólno�ci brzydkie z ma³ymi wy-
j¹tkami. Wstyd powiedzieæ, ale jedy-
nym, jak do tej pory Polakiem uczczo-
nym tablic¹ pami¹tkow¹ na ulicy Ku�-
niczej jest Antoni Grabowski, studiu-
j¹cy we Wroc³awiu w latach (1880-
84), znany twórca esperanto, miesz-
kaj¹cy dos³ownie o dwa kroki, bo pod
numerem 44, w gospodzie �Pod Dwoma

Poddano go wówczas gruntownej prze-
budowie, zmieniaj¹c ca³kowicie kszta³t
budynku. Front niegdysiejszego zajazdu
ozdobi³a pami¹tkowa tablica s³awi¹ca
pruskie przewagi. Swoje poczesne miejsce

znalaz³a tam
tak¿e, o dziwo,
istniej¹ca znacz-
nie wcze�niej, a
zatem zabytko-
wa, kamienna
tablica z wy-
pisan¹ po pol-
sku nazw¹ za-
jazdu. Zniknê³a
ona z fasady
zajazdu dopie-
ro w 125 rocz-
nicê wymarszu
ochotników
L ü t z o w a ,
w 1938 roku...

Sam budynek, jak spora ilo�æ kamie-
nic na tej ulicy, nie ocala³ z po¿ogi
wojennej, chocia¿ zosta³y jego okale-
czone resztki. Jeszcze w latach
70-tych ubieg³ego ju¿ wieku funk-
cjonowa³ parter budynku, mieszcz¹cy
wówczas prywatne punkty us³ugo-
we. Dlaczego nie odbudowano wów-
czas w jakiej� formie dawnego zajazdu?
Ówczesna propaganda komunistyczna
chêtnie przecie¿ nawi¹zywa³a do pew-
nych wydarzeñ z historii Polski, sta-
raj¹c siê w ten sposób jako� legitymi-
zowaæ swoj¹ uzurpatorsk¹ w³adzê...
W miejscu, gdzie wznosi³ siê przez

ponad piêæset lat �Wjazdny Dom Pod
Z³otem Ber³em�, obecnie, od 1992
roku, stoi budynek nale¿¹cy do In-
stytutu Filologii Angielskiej. Jest nawet
i tablica, przypominaj¹ca opisan¹
w niniejszym artykule historiê. Tylko
nie wiedzieæ czemu, zosta³a ona
umieszczona od strony ulicy No¿ow-
niczej, w podcieniu budynku. Jakby
siê czego� wstydzono... Mo¿e ju¿ czas
wyj�æ z cienia? Ale to raczej pyta-
nie do w³adz miasta i zapewne w³a-
�ciciela budynku...

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

P³askorze�ba przedstawiaj¹ca dwóch Polaków

ffff f oooo o
tttt t . 

B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
oooo o jjjj j
ekekekek ek



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim88888

przeczytaæ, ¿e obiekt zawdziêcza³ po-
przednim w³a�cicielom wiele roman-
tycznych zakamarków i zak¹tków. Do
dzi� na parterze zachowa³y siê dwie
czternastowieczne komnaty. Z jej za-
pisków dowiadujemy siê tak¿e, ¿e

w wolnych chwilach lubi³a spacero-
waæ w okolicy klasztoru sióstr urszu-
lanek przy pl. bp. Nankiera 16.
Egzamin maturalny zda³a w marcu

1911 r., a pod koniec kwietnia roz-
poczê³a studia na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. Przez dwa lata uczêszcza³a
na wyk³ady z germanistyki, histo-
rii, filozofii i psychologii. Gmach sza-
cownej Uczelni, która obchodzi³a
wówczas stulecie istnienia, Edyta
opisa³a nastêpuj¹co: Jezuitom zawdziê-
czamy ten stary, piêkny budynek
o grubych murach i g³êbokich ni-
szach okiennych o zbytkownie zdo-
bionej w stylu barokowym Auli Le-
opoldyñskiej i sali muzycznej [Ora-
torium Marianum] (...). Stary, szary
budynek nad Odr¹ [niedawno prze-
malowany na ¿ó³to �w stylu epoki�]
sta³ mi siê wkrótce ukochany i bliski.

Budynek dawnej szko³y powsta³
w XIV w. jako pa³ac Ksi¹¿¹t Opol-
skich. Od lat 40. XVI w.  miejska
rezydencja piastowska zmieni³a w³a-
�cicieli i kszta³t architektoniczny.
W latach 1809-1836 gmach zosta³ prze-

budowany w stylu klasycystycznym
i przeszed³ w rêce �l¹skiego rodu ary-
stokratycznego Schaffgotschów. We
wspomnieniach Edyty Stein mo¿emy

Niewielu �wiêtych mo¿e byæ nam,
parafianom, tak bliskich, jak wybitna
wroc³awianka, Edyta Stein - �w.
Benedykta od Krzy¿a. A to nie tyl-
ko z racji przebytej drogi ¿yciowej,
naznaczonej usilnym poszukiwaniem
prawdy i wieloletnim dochodzeniem do
wiary, ale tak¿e miejsc, w których
spêdzi³a dzieciêce i m³odzieñcze lata
swojego ¿ycia.
Okazuje siê bowiem, ¿e w³a�nie na

terenie naszej parafii przy ówczesnej
Kohlenstrasse 13 (obecnie Dubois 29)
12 pa�dziernika 1891 r. Edyta przy-
sz³a na �wiat. Kamienica pod tym ad-
resem zosta³a jednak wyburzona, po-
dobnie jak dom przy ul. Kurkowej
(wówczas Schiesswerderstrasse 12), gdzie
rodzina przenios³a siê po �mierci ojca
Edyty w 1893 r. Zachowa³ siê nato-
miast budynek po Szkole im. Wikto-
rii, przeznaczonej dla dziewcz¹t, w której
Edyta spêdzi³a kilka pierwszych lat swojej
edukacji. Odnajdziemy go w pobli¿u
naszego ko�cio³a, przy pl. bp. Nankiera
1 (dawniej Ritterplatz), gdzie obecnie
mieszcz¹ siê rozliczne katedry i zak³a-
dy naukowe Akademii Medycznej.

�ladami Edyty S�ladami Edyty S�ladami Edyty S�ladami Edyty S�ladami Edyty Steinteinteinteintein
Spacer po naszej parafiiSpacer po naszej parafiiSpacer po naszej parafiiSpacer po naszej parafiiSpacer po naszej parafii

Edyta Stein (�w. Teresa Benedykta od Krzy¿a)
¯ydówka z pochodzenia, wychowywana w ortodoksyjnym judaizmie. Po egzaminie

dojrza³o�ci porzuci³a wiarê ojców, �wiadomie wybieraj¹c ateizm. W 1913 r. po
dwuletnich studiach we Wroc³awiu - zafascynowana fenomenologi¹ Husserla - uda³a
siê do Getyngi, aby napisaæ doktorat z filozofii.

U szczytu kariery naukowej prze¿y³a prze³om duchowy i w 1922 r. zosta³a ochrzczona.
12 pa�dziernika 1933 r. wst¹pi³a do Karmelu w Kolonii, gdzie przyjê³a imiê Teresy
Benedykty od Krzy¿a. W zakonie kontynuowa³a pracê nad dzie³ami filozoficznymi oraz
prowadzi³a studium po�wiêcone �w. Janowi od Krzy¿a. W 1938 r. z³o¿y³a profesjê
wieczyst¹, ale wkrótce hitlerowskie prze�ladowania ¯ydów zmusi³y j¹ do ucieczki
z Niemiec do Karmelu w holenderskim Echt. Aresztowana 2 sierpnia 1942 r. i przewieziona
do Auschwitz, 9 sierpnia zosta³a zamordowana - razem z rodzon¹ siostr¹, Ró¿¹
- w komorze gazowej.

Jan Pawe³ II beatyfikowa³ j¹ 1 maja 1987 r., a kanonizacji dokona³ 11 pa�dziernika
1998 r. 1 pa�dziernika 1999 r. og³osi³ j¹ patronk¹ Europy.

Szko³a im. Wiktorii
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jednej z tych, w których odbywa³y siê
wspomniane zajêcia, nadano imiê tej wy-
bitnej wroc³awianki. W �cianê budyn-

ku wmurowana jest tak¿e tablica pa-
mi¹tkowa, informuj¹ca w jêzykach: pol-
skim, niemieckim i hebrajskim, ¿e stu-
diowa³a tu w latach 1911-1913.
Edyta bardzo dobrze zna³a most

Uniwersytecki. Przekracza³a go id¹c
ze sw¹ siostr¹ Ró¿¹ na zakupy lub
z Ern¹ do szko³y czy na uczelniê. Po�ród
zapisków opiewaj¹cych lata studenc-
kie znajdujemy te¿ taki opis: W wol-
nych godzinach, znalaz³szy pust¹ salê

W czasie studiów
Edyta Stein wraz z
Grup¹ Pedagogiczn¹
uczestniczy³a w semi-
narium psychologicz-
nym i filozoficznym
profesora Sterna, które
odbywa³o siê budynku
dawnego konwiktu �w.
Józefa, czyli przy-
klasztornej szko³y
z internatem, za³o¿o-
nej przez jezuitów
w latach 1734-1755.
W autobiografii
wspomina: Podobnie
[jak w g³ównym
gmachu Uniwersytetu]
swojsko czu³am siê
w przyleg³ym, równie czcigodnym
Konwikcie, gdzie odbywali�my semi-
naria z psychologii i filozofii (...).

W czterech semestrach moich studiów
we Wroc³awiu zajmowa³am siê przede
wszystkim psychologi¹ (...). Wyk³ady
Sterna by³y bardzo proste i zrozumia³e.
Siedzia³am jak na mi³ej pogawêdce.
Dzi� w budynku tym przy ul. Ku�-

niczej 35 mie�ci siê Zak³ad Antropologii
Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Mu-
zeum Cz³owieka. Na pami¹tkê czasu spê-
dzonego przez Edytê Stein w murach
owego obiektu sali nr 2 na parterze,

Wej�cie do budynku dawnego konwiktu z tablic¹ pami¹tkow¹

wyk³adow¹, lubi³am siedzieæ na jed-
nej z szerokich desek okiennych, wy-
pe³niaj¹cych g³êbokie nisze w murze
i tam pracowa³am. Z tej wysoko�ci
mog³am patrzeæ na rzekê i most Uni-
wersytecki, na którym wrza³o ¿ycie
i mia³am wra¿enie, ¿e jestem ksiê¿-
niczk¹ na zamku.
Krótka wyprawa w czasy Edyty

Stein nie pozwala na odtworzenie ani
ich atmosfery, ani tamtej rzeczywisto�ci.
Warto jednak u�wiadomiæ sobie, ¿e
Patronka Europy nader czêsto bywa³a
w obrêbie naszej parafii, tu uczy³a siê
i studiowa³a, a wiele bliskich sobie miejsc
uwieczni³a na kartach swych auto-
biograficznych zapisek. To mo¿e nas
zbli¿yæ do niej jeszcze bardziej.

BBBBBO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENAO¯ENA R R R R ROJEKOJEKOJEKOJEKOJEK

Przy pisaniu niniejszego artyku³u korzy-
sta³am z ksi¹¿ki Danuty Mrozowskiej
i Haliny Okólskiej pt. �Wroc³aw Edyty
Stein�, wydanej przez Towarzystwo im.
Edyty Stein, Wroc³aw 2006.

Ulica Dubois na pocz¹tku XX wieku

ffff f oooo o
tttt t . 

B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
. 
B
o¿
en
a 

R
oooo o jjjj j
ekekekek ek



PrPrPrPrPrzy Kzy Kzy Kzy Kzy Ko�cio�cio�cio�cio�cielelelelele Ue Ue Ue Ue Uniwniwniwniwniwersytersytersytersytersyteckimeckimeckimeckimeckim1010101010

nale¿y unikaæ z³a. Cz³owiek ma bo-
wiem wpisane w sercu przez Boga pra-
wo, wobec którego pos³uszeñstwo sta-
nowi o jego wolno�ci i godno�ci i wed³ug
którego bêdzie s¹dzony.
S³owo Bo¿e jest �wiat³em na dro-

dze formowania sumienia, a przyjmowaæ
je powinni�my przez wiarê i modli-
twê oraz stosowaæ w praktyce.
Wszystko, co jest prawdziwe, co

godne, co sprawiedliwe, co czyste, co
mi³e, co zas³uguje na uznanie: je�li jest
cnot¹ i czynem chwalebnym - to miej-
sce na my�li (Flp 4, 8). Cnoty kieru-
j¹ naszym postêpowaniem zgodnie
z rozumem i wiar¹; s¹ tym, co nas
o¿ywia i kszta³tuje. Ju¿ samo cz³o-
wieczeñstwo, niezale¿nie od tego, jaki

reprezentuje poziom, jest obrazem, wska-
zuje na wy¿sz¹, piêkniejsz¹ i bogatsz¹
rzeczywisto�æ Bosk¹, je�liby�my tylko
zdo³ali lub zechcieli wejrzeæ g³êbiej, bez
�szkie³� i �pryzmatów�, tak czysto
i troszkê naiwnie jak dziecko - dziecko
Bo¿e. Potrafi ono przyj¹æ j¹ w sobie,
zawrzeæ i wyraziæ.
Je�li cz³owiek przekszta³ca �wiat,

dokonuje wynalazków, po�wiêca siê
i wykazuje dobroæ, to jaki musi byæ
Bóg? Dopiero w Bogu cz³owiek znaj-
duje pe³ne wyniesienie, zyskuje pe³ne
uzasadnienie i niewyczerpalne �ród³o
- Jego wielko�æ. To Bóg ustanawia
nas ponad wszelkim stworzeniem,
wszystko daje nam do dyspozycji: Niebo
jest niebem Pana, synom za� ludzkim
da³ ziemiê (Ps 115, 16). Bóg dzieli siê
z cz³owiekiem sw¹ nieograniczon¹ w³a-
dz¹ nad �wiatem; ka¿e mu panowaæ
nad rybami morskimi i ptactwem po-
wietrznym... (Rdz 1, 28).
Mówimy o humanizacji cz³owieka,

ale i o przebóstwieniu cz³owieka jako
dziele zamierzonym przez Boga. Na tym
�wiecie nie ma nic wiêkszego od cz³o-
wieka, jak nas Stwórca stworzy³. Na-
szym punktem oparcia jest Bóg, dla-
tego niedopuszczalne jest przedmiotowe

Cz³owiek ¿yj¹cy jest chwa³¹ Boga,
ale ¿ycie ludzkie to ogl¹danie Boga -
�w. Ireneusz. Bóg stworzywszy niebo
i ziemiê, tchn¹³ ¿ycie w ro�liny i zwie-
rzêta; na koñcu za� w cz³owieka (Rdz
1, 27), który w swoim stworzeniu jest
podobny do zwierz¹t pod wzglêdem ana-
tomii, fizjologii, budowy i funkcji na-
rz¹dów. Ró¿nica za� jest taka, ¿e cz³o-
wiek zosta³ stworzony jako osoba, która
posiada rozum i woln¹ wolê. Nada³
wszak Bóg istocie ludzkiej godno�æ naj-
wy¿sz¹ w�ród stworzeñ, która jest za-
korzeniona w wewnêtrznej wiêzi ³¹-
cz¹cej go ze Stwórc¹. Cz³owiek choæ
spokrewniony jest z prochem ziemi, jest
w �wiecie objawieniem Boga, znakiem
Jego obecno�ci, �ladem chwa³y.

W sferze duchowej, w swej rozum-
no�ci i wolno�ci odzwierciedlamy
w sobie Boga.
W obliczu ludzkim odbija siê �wiat³o

Bo¿e. Cz³owiek powinien zatem uj-
rzeæ i uszanowaæ sw¹ wielk¹ godno�æ.
W ka¿dym cz³owieku Bo¿y obraz

jest ró¿ny, ja�niejszy lub ciemniejszy, co
jest uzale¿nione od u¿ytku w³asnego
rozumu i woli, dziêki którym mo¿e
on zawracaæ w kierunku dobra; choæ
nale¿y zwróciæ uwagê na nierzadko
fa³szowan¹ wolno�æ woli, jako swobo-
dê wszystkiego, co siê podoba, w tym
i z³a tak¿e.
Wszystko wolno, ale nie wszystko

przynosi korzy�æ. Wszystko wolno, ale
nie wszystko buduje (1Kor 10, 23). Wol-
no�æ to szczególny znak obrazu Bo-
¿ego. Godno�æ domaga siê zatem, aby
cz³owiek dzia³a³ ze �wiadomego
i wolnego wyboru, ale w ¿adnym razie
pod wp³ywem popêdów czy przy-
musu. Nale¿y tu podkre�liæ godno�æ
rozumu, prawdy, m¹dro�ci, a tak¿e su-
mienia, jako prawa, którego cz³owiek
sam sobie nie nak³ada, lecz któremu
winien byæ pos³uszny; którego g³os za-
wsze wzywa tam, gdzie potrzeba do
mi³owania i czynienia dobra oraz gdzie

Mi³o�æ pomimo wszystkMi³o�æ pomimo wszystkMi³o�æ pomimo wszystkMi³o�æ pomimo wszystkMi³o�æ pomimo wszystkooooo

traktowanie cz³owieka czy manipulo-
wanie nim. I choæ cz³owiek jest przed-
miotem, bo jest stworzeniem Bo¿ym,
to zarazem jest tak¿e podmiotem, po-
niewa¿ to on ma w³adaæ ziemi¹. Cz³o-
wiek posiada godno�æ nadan¹ mu przez
Boga - Stwórcê ze wzglêdu na swoj¹
samo�wiadomo�æ i samostanowienie. Ma
�wiadomo�æ siebie, swojej odrêbno�ci
i mo¿liwo�ci decydowania o sobie. Jest
on duchowo cielesny, aczkolwiek wszelkie
dzia³ania w odniesieniu do niego s¹ dobre,
je¿eli uwzglêdniaj¹ godno�æ osoby ludzkiej
i jej prawo do nienaruszalno�ci. Cz³o-
wiek jest przedmiotem wyj¹tkowej
i niepowtarzalnej mi³o�ci Boga.
Jezus daje nam Ducha �wiêtego,

aby nasze cia³a sta³y siê Jego �wi¹-

tyni¹: Czy¿ nie wiecie, ¿e�cie �wi¹-
tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka
w was? Je¿eli kto� zniszczy �wi¹ty-
niê Boga, tego zniszczy Bóg. �wi¹ty-
nia Boga jest �wiêta, a wy ni¹ jeste-
�cie (1Kor 3, 16-17). Mamy zatem
godno�æ Dzieci Bo¿ych, a nie s³ug;
jeste�my domownikami w Domu Boga.
Kiedy jeste�my wierni w swej wierze,

zostajemy wewnêtrznie wolni, chocia¿
czasem odchodzimy od Niego i nie udaje
siê nam realizowaæ Jego wymagañ, to
i tak zawsze jeste�my godni osoby ludzkiej
w Bogu kochaj¹cym, trwaj¹cym i wier-
nym, daj¹cym nam mi³o�æ za darmo,
do koñca, pomimo wszystko.
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Nasi milusiñscy
Kochane dzieci!

Mamy nadziejê, ¿e dobrze wypoczê³y�cie na wakacjach
i ¿e nabra³y�cie dziêki nim si³ do dalszej nauki.

¯yczymy Wam na ca³y rozpoczynaj¹cy siê rok szkolny
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego i wielu potrzebnych wam ³ask.
Niech Anio³ Stró¿ ka¿dego z Was ma w swojej opiece!

�Pro�cie, a bêdzie wam dane� czytamy w Ewangelii �w. £ukasza.
Pamiêtajcie wiêc, aby w codziennej modlitwie prosiæ Boga o pomoc,
a otrzymacie od Niego to wszystko, co dla Was bêdzie najlepsze.

Redakcja

Kiedy Ci smutno i nic nie wychodzi,
mów: Amen.
Kiedy w Twym sercu nic wiêcej prócz
bólu, mów: Amen.
Gdy z Ciebie szydz¹ i kiedy siê �miej¹,
mów: Amen.
Jak Maryja. Amen. Widocznie Bóg
tak chce.

Dlaczego czasami tak trudno jest
byæ chrze�cijaninem? Mia³am dzisiaj
z³y dzieñ. Ka¿dy wie jak to jest na
pocz¹tku roku szkolnego, kiedy na-
uczyciele zapowiadaj¹ ju¿ sprawdzia-
ny i powtórki. W³a�nie w tych dniach,
tak trudnych, gdy nieraz wystawia-
na jest na próbê nasza uczciwo�æ, wy-
trzyma³o�æ i pilno�æ, dojrzewa moje
chrze�cijañstwo. W³a�nie w tym okresie,
mo¿e bardziej ni¿ w innych, czyhaj¹
na nas pokusy.

Kiedy Ci smutno...Kiedy Ci smutno...Kiedy Ci smutno...Kiedy Ci smutno...Kiedy Ci smutno...
Praktycznie wystarczy³oby, abym

nie posz³a dzisiaj do szko³y. Niektó-
rzy tak zrobili. Ja wiem, ¿e mi nie
wolno tego zrobiæ, chocia¿ korci i kusi,
ale nie zrobiê tego, nie chcê zrobiæ,
chcê byæ uczciwa. Mo¿e to nieroz-
s¹dne, naiwne i trochê infantylne,
a ju¿ na pewno nie¿yciowe.
Wierzcie mi, jednak ciê¿ej jest byæ

uczciwym ni¿ �leserem�. Mimo tego,
¿e nie jest ³atwo, pragnê wstawaæ rano,
cieszyæ siê s³oñcem i móc spojrzeæ
w oczy swojemu odbiciu w lustrze. Czy
szanowa³abym siebie bêd¹c tak¹, jak¹
nie chcê byæ? Czy wa¿niejsze s¹ oce-
ny, czy poczucie w³asnej warto�ci?
Chocia¿ czasami chce mi siê p³akaæ.
Chodzê do szko³y, pracujê �w miarê�
sumiennie, za ka¿dym razem nara¿am
siê na ocenê ze strony nauczycieli.
Niektórzy wybrali inn¹ drogê. Cho-

dz¹ do szko³y tylko wtedy, gdy �do-
brze siê naucz¹�, pó�niej �lewe zwol-
nienia�, �waksy�... Oceny maj¹ rów-
nie dobre, a czasami nawet lepsze. Ta
�metoda� nauki na pewno jest bez-
pieczniejsza. Czasami jednak jestem
dumna, ¿e wytrzymujê to, czego inni
nie mog¹, robi¹c wszystko, co w mojej
mocy, aby wywi¹zaæ siê z moich
obowi¹zków. Jednak, kiedy czujê
w sercu gorycz pora¿ki (znajomi �wy-
stawili mnie do wiatru�, z³apano mnie
w szkole na czym�, czego nie umia-
³am), proszê Boga o si³ê i przymno-
¿enie wiary, abym mog³a trwaæ na
drodze, po której kroczê; bym by³a
chrze�cijank¹ nie tylko wtedy, gdy jest
�le i gdy za swoje chrze�cijañstwo
�trzeba p³aciæ�. Pamiêtam jednak, ¿e
krzy¿ Chrystusa by³ o wiele ciê¿szy.
Trzymajcie siê!

MA£AMA£AMA£AMA£AMA£A     FILOZOFKAFILOZOFKAFILOZOFKAFILOZOFKAFILOZOFKA
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Non Sola ScriptaNon Sola ScriptaNon Sola ScriptaNon Sola ScriptaNon Sola Scripta
Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki

Kameralnej i Organowej - XV Eu-
ropejski Festiwal - Non Sola Scripta
- znany tak¿e pod nazw¹ Wroc³aw-
skie Lato Organowe, trwa³ przez ca³e
lato i sk³ada³ siê z cyklu niedzielnych
koncertów organowych, fortepianowych,
b¹d� �piewanych, które odbywa³y siê

Z ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafiiZ ¿ycia naszej parafii
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07.06.2008Anna Laura OLEKSYN
i Piotr Mieczys³aw POS£USZNY

14.06.2008 Dorota LACHOWICZ
i Tomasz GIBAS

14.06.2008Monika £ANDA
i Marian JÓ�WIK

21.06.2008 Joanna SICZEK
i Tomasz CISKI

tradycyjnie ju¿ w piêknym wnêtrzu
Ko�cio³a Uniwersyteckiego.
Trudno znale�æ drugi podobny fe-

stiwal na �wiecie. By³o to wydarzenie
niepowtarzalne w skali �wiatowej.
Motywem przewodnim tegorocznego
festiwalu by³y Improwizacje.  Ka¿dy
z prezentowanych koncertów by³ je-
dyny i niepowtarzalny w swoim ro-
dzaju. Jak co roku pojawi³y siê na

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

29.06.2008Oliwia Barbara WO�NIAK
29.06.2008Jakub Marek

SZYMCZAK-POMIANOWSKI
20.07.2008Bernard Jakub WI�NIEWSKI
20.07.2008Odeta Wiktoria STOSIO
27.07.2008Mateusz UBYSZ
27.07.2008Hubert Pawe³ PIWKO
29.07.2008Mateusz Jan KRUPA
01.08.2008 Ma³gorzata Maria DROBNICKA
02.08.2008 Bart³omiej Robert KOLAÑSKI
02.08.2008 Bruno Marek KASPERSKI
02.08.2008Nikola KLU�NIAK
03.08.2008 Karolina KONOPSKA
24.08.2008Micha³ Iwo TERCZYÑSKI
31.08.2008 Jakub KAMIÑSKI
31.08.2008 Maja SZUTTA

09.08.2008 Ewa PRANDOTA-PRANDECKA
i Tomasz ¯O£NIERCZYK

09.08.2008Marcelina Joanna MROCZEK
i Piotr Marek KLAJNER

16.08.2008 Joanna BIA£KOWSKA
i Arkadiusz KUD£ASIK

23.08.2008 Anna MURZYN
i Dominik ROGUSKI

23.08.2008 Anna KRYCZKO
i Krystian ZIÓ£EK

23.08.2008 Izabela PRZEWO�NY
i Krzysztof KOWALSKI

30.08.2008 Marta PALIGA
i Rafa³ LEWANDOWSKI

30.08.2008 Mariola GRONOWSKA
i Marek ZAMERSKI

30.08.2008 Joanna LICHTOR
i Cormac McNAMARA

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA
10.05.2008 El¿bieta DROP, lat 53
05.06.2008 s. El¿bieta ZAGRODZKA, lat 94
07.06.2008Krystyna JARECKA, lat 76
09.06.2008Andrzej KUKIER, lat 56
10.06.2008 W³adys³aw STAWICKI, lat 76
14.06.2008 Irena SZAJSTEK, lat 80
24.06.2008£adys³aw RZEPECKI, lat 74
27.06.2008Antoni MALISZEWSKI, lat 63
28.06.2008Tadeusz KAPRAL, lat 82
02.07.2008Maria TRAWNICZEK-SYPIEÑ, lat 82
17.07.2008 Stanis³awa MUSZYÑSKA, lat 75
18.07.2008 Mieczys³aw �WIECIK, lat 76
24.07.2008Antonina PAJOR, lat 85
26.07.2008Janina SIEROCKA, lat 74
26.07.2008Janina PIOTROWSKA, lat 84
02.08.2008Anna BARAÑSKA, lat 49
03.08.2008 Wanda KRA�NIEWSKA, lat 87
07.08.2008Marek Andrzej BODURA, lat 58
21.08.2008 Stanis³aw NIDECKI, lat 83
22.08.2008Henryk SZYMANEK, lat 61
25.08.2008 Czes³aw SÊKOWSKI, lat 93
28.08.2008Anna OLSZÓWKA, lat 88
31.08.2008 Ignacy KRAWCZYK, lat 78

nim wielkie osobisto�ci muzyki orga-
nowej, ale i interesuj¹cy debiutanci.

PraktykPraktykPraktykPraktykPraktyka duszpasterska duszpasterska duszpasterska duszpasterska duszpasterskaaaaa
w parafiiw parafiiw parafiiw parafiiw parafii
1 wrze�nia br. zosta³ skierowany na

miesiêczn¹ praktykê duszpastersk¹ do
naszej parafii kleryk V roku Wy-
¿szego Metropolitalnego Seminarium
Duchownego, akolita, Marcin Tokarz.
¯yczymy mu owocnego uczenia siê
duszpasterzowania w naszej parafii.
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21.06.2008 Patrycja ZIAJKIEWICZ
i Rados³aw ZIAJKIEWICZ

21.06.2008 Eliza Matylda SÊDZIELEWSKA
i Marcus CANEVA

28.06.2008Katarzyna FRANKOWSKA
i Marek GO£UCHOWSKI

28.06.2008Marta K£OPOCKA
i Wojciech JASIÑSKI

28.06.2008Justyna SZYPRZAK
i Grzegorz KRUPA

05.07.2008 Renata BUCZEK
i Marcin PIETRZYK

05.07.2008 Agnieszka MACHNIKOWSKA
i Konrad KARPOWICZ

05.07.2008 Anna CIE¯
i Micha³ MAGNOWSKI

19.07.2008 Iryna GRZEGORZEWSKA
i Dawid GRZEGORZEWSKI

26.07.2008Anna SOZAÑSKA
i Dominik TOMASZEWSKI

02.08.2008Magdalena PRZEKLASA
i Robert KOLAÑSKI

02.08.2008Katarzyna SADOKIERSKA
i Maricn Tomasz BIA£OW¥S

02.08.2008 Justyna ADAMSKA
i Tomasz BAHRYNOWSKI

02.08.2008Agnieszka POSY£EK
i Maciej KASPERSKI

09.08.2008Maria PIECU
i Wiktor WEDLER


