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Przyjêcie ludzkiego cia³a przez Syna
Bo¿ego przypomina nam o wielkiej
mi³o�ci, jak¹ Bóg-Stwórca ukocha³
cz³owieka. Kiedy patrzymy na to
niewinne Dzieci¹tko w ¿³obie, odczu-
wamy rado�æ, ¿e sam Pan Bóg wszed³
pomiêdzy ludzi, ale tak¿e wspó³od-
czuwamy ch³ód groty narodzenia
Pañskiego i wielkie ubóstwo, w�ród
którego zst¹pi³ na �wiat W³adca
wszelkiego stworzenia.
Dwa uczucia rodz¹ siê w nas, kiedy

patrzymy na Dzieci¹tko Bo¿e w ¿³o-
bie. Wielka rado�æ, ¿e oto w tym Nie-
mowlêciu, tak mi³ym, piêknym, otwiera
siê Niebo dla cz³owieka. Cieszymy siê
tym, ¿e jest Zbawienie, bo Ten, który
le¿y na sianku, o¿ywia w nas na-
dziejê na szczê�cie wieczne. To On,
pó�niej, wys³u¿y nam mo¿liwo�æ ob-
cowania w Niebie, razem z Anio³ami
i samym Stwórc¹. Dzi� wiemy, ¿e ju¿
mamy tê szansê, ¿e Chrystus nam j¹
wys³u¿y³ swoj¹ mêk¹, �mierci¹ i zmar-
twychwstaniem.
Drugie uczucie przychodzi wraz

z my�l¹ o wielkim ubóstwie i ch³o-
dzie ¿³óbka, w którym przyszed³ na
�wiat Zbawiciel �wiata. Ten ch³ód,
ubóstwo przypomina nam równie¿
o naszym ubóstwie przed Bogiem, jak
te¿ o ch³odzie, a nawet mrozie, na-
szych grzechów, które sprawiaj¹, ¿e
nasze dusze staj¹ siê tak zimne, i¿
nieraz nie czuj¹ ju¿ nawet potrzeby
zbli¿enia siê do ognia mi³o�ci Bo¿ej,
aby wyprosiæ ³askê przebaczenia

W czas Bo¿ego NarodzeniaW czas Bo¿ego NarodzeniaW czas Bo¿ego NarodzeniaW czas Bo¿ego NarodzeniaW czas Bo¿ego Narodzenia

W ten piêkny, �wi¹teczny
czas sk³adamy naszym

Czytelnikom, Parafianom
i Sympatykom Ko�cio³a
Uniwersyteckiego mnóstwo
najserdeczniejszych ¿yczeñ.
Niech Bóg umocni nasze
duchowe si³y, aby�my

w codziennym zabieganiu
potrafili oderwaæ wzrok
od doczesno�ci i skierowaæ

ku wieczno�ci. Niech radosne
orêdzie, jakie przyniós³

Archanio³ Gabriel Maryi,
zabrzmi nie tylko w naszych
sercach, ale znajdzie wyraz
w �wiadectwie naszego ¿ycia.

Duszpasterze i r edakcja

grzechów. Ch³ód groty to tak¿e ch³ód
ludzkiego cierpienia. Kiedy jednak pa-
trzymy na to Niemowlê na sianku,
które jest Zbawicielem �wiata, od-
chodzi na bok nasz ca³y ból. Cie-
szymy siê razem z Maryj¹ i Józe-
fem. I mocniej u�wiadamiamy sobie
tê prawdê wêdrówki ku Zbawieniu,
¿e im wiêkszy ból i cierpienie, tym
pó�niej wiêksza rado�æ, zw³aszcza rado�æ
duchowa, ze spotkania z Panem Bo-
giem, w której ju¿ teraz niejako po
czê�ci mo¿emy uczestniczyæ.
Rado�æ i ch³ód. Te dwa uczucia.

One wype³niaj¹ ca³e nasze ¿ycie.
A tu, w grocie betlejemskiej, s¹ mocniej
odczuwalne. Dziêki nim lepiej widzimy,
¿e Bo¿e Narodzenie to nie tylko przy-
jemne chwile. To tak¿e ten ch³ód
przebywania daleko od Boga, jakby
na wygnaniu. To �wiadomo�æ naszych
upadków, �wiadomo�æ cierpienia, ale
te¿ ciep³o obecno�ci naszego Pana w�ród
nas. I oto stajemy przed ¿³óbkiem Zba-
wiciela. Dzie³o Syna Cz³owieczego roz-
poczête. Anio³ pasterzom og³asza Dobr¹
Nowinê. I poszli. A znakiem by³o
Niemowlê owiniête w pieluszki i le-
¿¹ce w ¿³obie (por. £k 2, 12). Znak
wymowny, jedyny, na wieki - znak,
¿e Zbawienie ju¿ przychodzi. I serca
rozpalaj¹ siê mi³o�ci¹. I ogieñ ¿ycz-
liwo�ci p³onie. I kolêdy, i ¿³óbek,
i op³atek, i choinka... I Pan Jezus
obecny po�ród nas, razem ze swoj¹
Matk¹ Maryj¹ i �w. Józefem, w ten
wyj¹tkowy �wi¹teczny czas.
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Okres przed�wi¹teczny wi¹¿e siê
z wszechobecn¹ gor¹czk¹ sprz¹tania
i zakupów, totalnym trzepaniem dywanów,
praniem firanek, odkurzaniem ka¿de-
go k¹cika, bieganiem po sklepach
z g³ow¹ zaprz¹tniêt¹ pomys³ami, co
dla kogo i czy siê spodoba...
Nie ma nic z³ego w sprz¹taniu

i zakupach. Rzecz w tym, ¿eby siê
nie zatraciæ, nie zapomnieæ, co na-
prawdê jest wa¿ne w tysi¹cu wa¿-
nych spraw.
A mo¿e by tak posprz¹taæ ser-

ce? To wcale nie jest jaki� slogan
czy kolejne has³o reklamowe, ale
raczej inspiracja do g³êbszej refleksji.
Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e po-
rz¹dki we w³asnym sercu bêd¹
o wiele trudniejsze ni¿ te w domu.
Bo czasem ³atwiej jest doprowadziæ
do porz¹dku najbrudniejszy dywan,
ni¿ podj¹æ decyzjê o naprawieniu ja-
kiego� b³êdu, wybaczeniu, okazaniu
zrozumienia, czy postanowieniu
zmiany swego ¿ycia. Tu nie jest
potrzebna si³a fizyczna i pe³ny portfel,
lecz odwaga, wewnêtrzna gotowo�æ,
ewangeliczna postawa.

Posprz¹taæ serce...Posprz¹taæ serce...Posprz¹taæ serce...Posprz¹taæ serce...Posprz¹taæ serce...

Tylko niech nikt nie mówi, ¿e
w jego sercu wszystko jest w po-
rz¹dku. Tylko nam siê tak wydaje.
Na pewno uzbiera³o siê trochê ku-
rzu zaniedbania, trzeba uporz¹dko-

aby nauczyæ nas samego siebie. Przyniós³
na �wiat dobro, mi³o�æ, wyniesienie cz³o-
wieka do partnerstwa wobec Boga.
On po to wszed³ w �wiat, by poka-
zaæ, jak piêknie mo¿na prze¿yæ ¿ycie.
Wszed³ w �wiat, to znaczy wszed³ tak¿e
w moje osobiste ¿ycie.
Chodzi tylko o to, by to dostrzec,

by tym owocowaæ i nauczyæ siê cze-
kaæ na spotkanie z Panem. Narzeka-
j¹c na brutalno�æ codziennego ¿ycia,
w wieczór wigilijny i w �wi¹teczne
dni widzimy, ¿e potrafimy jednak mó-
wiæ ludzkim g³osem. Ten klimat do-
bra i mi³o�ci nie musi jednak byæ tre�ci¹
tylko tych wyj¹tkowych dni, jest on
propozycj¹ dla ka¿dego i dotyczy ca³ego
¿ycia. Dlatego na Bo¿e Narodzenie trze-
ba patrzeæ jako na realizuj¹c¹ siê ocze-
kiwan¹ szansê piêkniejszego ¿ycia, dan¹
nam przez Tego, który przychodzi.
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waæ szuflady uczuæ, zakamarki
my�li i porz¹dnie wytrzepaæ dy-
wany naszej wiary. Je¿eli jednak
zabraknie na to czasu, to przy-
najmniej spróbujmy otworzyæ serce
na o�cie¿ i przewietrzyæ je, by l¿ej
siê oddycha³o.
Aby posprz¹taæ serce nie trzeba

biegaæ z odkurzaczem i p³ynami
czyszcz¹cymi, od ilo�ci których a¿
krêci siê w g³owie. Wystarczy³o i�æ
do ko�cio³a na rekolekcje adwentowe
z darem sakramentu pokuty i litur-
gi¹ pe³n¹ nadziei. Ofiarujemy wów-
czas naszemu sercu najpiêkniejszy pre-
zent, jakiego nie kupimy w ¿adnym
supermarkecie.
Aby piêknie, prawdziwie rodzinnie

prze¿yæ �wiêta Bo¿ego Narodzenia
wa¿ne s¹ te wszystkie przygotowania
zewnêtrzne, ale niech nie przys³oni¹ nam
duchowego przygotowania siê na przyj-
�cie Prawdziwej Mi³o�ci.
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z Izajaszem mamy wo³aæ, by Pan
nauczy³ nas dróg swoich, by�my
kroczyli Jego �cie¿kami (Iz 2, 3).
I razem ze �wiêtym Paw³em mamy
dostrzec, ¿e nadesz³a dla nas �go-
dzina powstania ze snu�.
Bo¿e Narodzenie to katecheza o wej-

�ciu Boga w ludzkie dzieje. On przy-
szed³ po to, by wyznaczaæ nam okre-
�lone zadania w Jego planie zbawie-
nia �wiata. Czasem takie, które prze-
kraczaj¹ nasze plany i krzy¿uj¹ nasze
wcze�niejsze oczekiwania, staj¹
w poprzek naszych nadziei i zamie-
rzeñ. Dlatego musimy nauczyæ siê czu-
waæ, by spotkania z Nim nie prze-
gapiæ. Bóg po to sta³ siê cz³owiekiem,

Za nami ju¿ czas Adwentu prze-
¿ywanego ze �wiadomo�ci¹, ¿e jest
to czas uczenia siê czekania na spo-
tkanie z Jezusem. Nie chodzi³o nam
jednak przecie¿ tylko o czekanie na
zbli¿aj¹ce siê �wiêta Bo¿ego Naro-
dzenia, chodzi³o o co� wiêcej, o uczenie
siê czekania na moje osobiste spo-
tkanie z Panem. Czy pamiêtamy po-
cz¹tek Adwentu w zesz³ym roku?
Byli�my bli¿ej czy dalej od Chry-
stusa ni¿ dzi�? A za rok? Bêdziemy
bli¿ej czy dalej Niego ni¿ dzi�? �w.
Pawe³ uczy, ¿e zbawienie jest bli¿ej
nas ni¿ wtedy... (Rz 13, 11). Oby za
rok, w czasie kolejnego Adwentu by³o
jeszcze bli¿ej. Jak to czyniæ? Razem

Uczyæ siê czekUczyæ siê czekUczyæ siê czekUczyæ siê czekUczyæ siê czekaæaæaæaæaæ
S³oS³oS³oS³oS³owo Ksiêdza Proboszczawo Ksiêdza Proboszczawo Ksiêdza Proboszczawo Ksiêdza Proboszczawo Ksiêdza Proboszcza
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kona³. Dzia³alno�æ wolontariatu prowadzi
do do�wiadczenia, ¿e cz³owiek w pe³ni
realizuje siê wy³¹cznie wtedy, gdy ko-
cha i daje siebie innym (...). Ilu¿ wo-
lontariuszy poprzez odwa¿ne zaanga-
¿owanie siê na rzecz bli�nich dochodzi
do odkrycia wiary! Chrystus, który
zachêca, aby s³u¿yæ Mu w ubogich,
przemawia do serca tego, kto staje siê
ich s³ug¹. Pozwala do�wiadczyæ rado-
�ci mi³o�ci bezinteresownej, mi³o�ci, która
jest �ród³em prawdziwego szczê�cia.
W Polsce systematycz-

nie ro�nie liczba wolonta-
riuszy: od  10%  w roku
2001, który zosta³ og³oszony
przez ONZ Miêdzynaro-
dowym Rokiem Wolonta-
riatu, do 22% w roku 2006.
Czy jest to du¿o? Z jednej
strony mo¿na by rzec, ¿e
tak, zw³aszcza porównuj¹c
to z latami poprzednimi.
Z drugiej za� strony w kra-
jach Europy Zachodniej od-
setek ten jest znacznie wiêkszy, bo np.
w Wielkiej Brytanii siêga 30-45%. Tym
bardziej przykre to, gdy badanie
to porówna siê z innym badaniem,
w którym ok. 90% Polaków przy-
znaje, ¿e s¹ katolikami. Co wiêc z na-
szym wspó³czuciem i mi³osierdziem?

Grudzieñ jest szczególnym miesi¹-
cem dla ka¿dego chrze�cijanina, bo któ¿
z nas nie oczekuje z utêsknieniem �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Jednak zanim spo-
tkamy siê przy wigilijnym stole, prze-
³amiemy op³atkiem i pójdziemy na
Pasterkê, czeka nas okres refleksji
i przygotowañ, jakim jest Adwent.
W nat³oku tych wszystkich wyda-
rzeñ czêsto niezauwa¿ony przeszed³ dzieñ
5 grudnia, który ONZ w 1986 roku
ustanowi³a jako Miêdzynarodowy
Dzieñ Wolontariatu, zwany równie¿
Miêdzynarodowym Dniem Pomocy
Cierpi¹cym.
Z pojêciem wolontariatu (a bar-

dziej z jego przyk³adami) spotykamy
siê codziennie w naszym ¿yciu, jed-
nak czêsto nie jeste�my tego �wiado-
mi. Jest to dobrowolna, bezp³atna, �wia-
doma praca na rzecz innych, wykra-
czaj¹ca poza zwi¹zki rodzinno-kole-
¿eñsko-przyjacielskie. Definicja ta
wskazuje kwintesencjê, jak¹ jest dzia-
³alno�æ �non-profit� dla dobra drugiego
cz³owieka lub dobra wspólnego.
Brak korzy�ci materialnych nie

oznacza jednak, ¿e wolontariusz nie ma
nic ze swojej pracy. Jak pisa³ Jan Pa-
we³ II w li�cie na zakoñczenie Miê-
dzynarodowego Roku Wolontariatu:
Wolontariusz, gdy bezinteresownie mo¿e
daæ innym co� z siebie, do�wiadcza
rado�ci, która przewy¿sza to, czego do-

WWWWWolontariat s³u¿b¹olontariat s³u¿b¹olontariat s³u¿b¹olontariat s³u¿b¹olontariat s³u¿b¹
drugiemu cz³odrugiemu cz³odrugiemu cz³odrugiemu cz³odrugiemu cz³owiekwiekwiekwiekwiekooooowiwiwiwiwi

Nie ka¿dy z nas mo¿e w ten spo-
sób wyraziæ swoj¹ mi³o�æ do Boga
i bli�niego.  Niekiedy brakuje cza-
su, si³ czy zdrowia. Jednak wolon-
tariuszem jest nie tylko ten, kto
wspiera dzia³ania Caritasu, Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy czy
w hospicjum opiekuje siê ciê¿ko cho-
rymi. Ka¿dy z nas mo¿e staæ siê
wolontariuszem przez proste, drobne
gesty takie, jak choæby: przyniesie-
nie zakupów starszej osobie, pocie-

szenie strapionego s¹siada czy
okazanie zwyk³ej, ludz-
kiej ¿yczliwo�ci.  Za-
stanówmy siê nad
tym, maj¹c na
uwadze s³owa
Jezusa z Ewan-
gelii �w. Mate-
usza: Zaprawdê
powiadam wam,
cokolwiek uczy-
nili�cie jednemu
z tych najmniej-

szych moich braci, Mnie uczynili-
�cie (25, 40), bo jak powiedzia³
w 1987 r. w Warszawie w swej ho-
milii Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II:
Sam Chrystus jest bowiem obecny
w ka¿dym chorym i cierpi¹cym.
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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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waszego umys³u. Nie chciejcie oszu-
kiwaæ waszego umys³u. Wam siê nieraz
zdaje, ¿e �nabrali�cie� profesora. Siebie
samych nabrali�cie! A czy mo¿na uwa-
¿aæ za m¹drego cz³owieka, który oszu-
kuje siebie? Przed rozumem w³asnym
siê nie wykrêcisz, on pozostanie pusty
i czczy. Wspomnij, ¿e po m¹drym ojcu,
profesorze, mo¿esz odziedziczyæ biblio-
tekê i rêkopisy, ale nigdy jego m¹dro-
�ci nie odziedziczysz. Musisz j¹ zdobyæ

sam. I to jest
wielkie prawo
rozumu ludzkie-
go, wielkie szczê-
�cie dla osobowo-
�ci naszej, której
rozwój od nas
samych zale¿y.
Oto jakie

kiedy� us³ysza³em
zdanie o polskich
ksiê¿ach: s¹ bar-
dzo inteligentni,
ale nie mo¿emy
ich u¿yæ do ¿ad-
nej �cis³ej robo-
ty. £adnie mó-
wi¹, piêknie siê
u�miechaj¹, ale

nic dok³adnie nie umiej¹. Ja bym to
powiedzia³ o wiêkszo�ci rodaków. S¹
bardzo kulturalni, wszystko chwytaj¹
w lot, du¿o wiedz¹, ale strasznie nie-
dok³adnie. Nie ma u nas tradycji uczenia
siê, tradycji rzete1nej walki o wiedzê,
o m¹dro�æ. Za ma³o szanujemy rozum
i mózg w³asny. St¹d p³ynie nieszczê-
�cie, ¿e chocia¿ naród nasz jest naro-
dem inteligentnym, jednak¿e rezulta-
tów wiêkszych nie osi¹ga (...).
Ka¿da zdrowa ekonomia wymaga

moralno�ci i zasad zdrowej etyki; dopiero
wtedy czyny ekonomiczne s¹ dobre, gdy
czyny cz³owieka w ogóle s¹ dobre. Tyle
katastrof w naszym ¿yciu gospodarczym,
tyle przestêpstw, potwornego z³odziejstwa
i kradzie¿y, od których prasa ostatnio

ogniem z piersi ziemi ojczystej, ziemi
polskiej. B¹d�cie przede wszystkim lud�-
mi! Jak wasi praojcowie! (...).
Pragnê, aby�cie byli pe³nymi lud�-

mi. Wymaga to od was jednej rzeczy:
aby�cie postawili sobie twarde wyma-
gania. Przede wszystkim waszemu mó-
zgowi, waszemu umys³owi. Nie chciej-
cie tanich prawd, nie chciejcie ³atwych,
powierzonych prawd, nie chciejcie bro-
szurowych, propagandowych prawd!
Chciejcie ca³ej
prawdy! Veritas
Domini... - chciej-
cie prawdy czy-
stej, szukajcie jej w
naturze waszego
umys³u, waszego
rozumu (...).
Tak czêsto

gwa³cona by³a
natura cz³owieka!
A jaka¿ jest na-
tura rozumnego
cz³owieka? Aby
poznaæ natural-
n¹ warto�æ umy-
s³u ludzkiego,
trzeba mieæ wiele
dlañ szacunku.
Jeste�cie m³odzie¿¹ wertuj¹c¹ wiele ksi¹-
¿ek. Jakbym pragn¹³, aby�cie siê ina-
czej uczyli, ni¿ siê uczy³o moje poko-
lenie, aby�cie przestali zdawaæ egzamin
przed profesorem, ale aby�cie zaczêli
zdawaæ egzamin ¿ycia; aby�cie nie stu-
diowali tylko ze skryptów i papierów,
ale aby�cie mieli wiêcej szacunku dla
tej prawdy, która w was jest, któr¹ po-
znajecie. Macie potem s³u¿yæ w³asne-
mu narodowi (...).
Zerwijcie z powierzchowno�ci¹

w nauce. Zacznijcie siê uczyæ nie �do
egzaminu�, ale systematycznie, ci¹gle
i stale (...). Proszê, aby�cie zerwali z tym
zwyczajem powierzchowno�ci, zdawania
pod strachem egzaminów. Studiujcie pod
k¹tem ¿ycia. Miejcie szacunek dla

W bie¿¹cym roku - 16 listopa-
da - minê³o 60 lat od mianowania
przez papie¿a Piusa XII, po �mierci
kard. Augusta Hlonda, nowym Pry-
masem Polski biskupa Stefana Wy-
szyñskiego. Prymas Wyszyñski wielk¹
trosk¹ otacza³ Ko�ció³ na Ziemiach
Zachodnich, wielokrotnie bywa³ te¿
we Wroc³awiu. Podczas jednej z ta-
kich wizyt, wkrótce po wyj�ciu
z wiêzienia, 2 kwietnia 1957 r. od-
wiedzi³ i nasz Ko�ció³ Uniwersytecki,
gdzie spotka³ siê z profesorami
i m³odzie¿¹ akademick¹, wyg³asza-
j¹c do nich przemówienie. Przypo-
minamy niniejszym obszerne frag-
menty tamtego wyst¹pienia kard.
Stefana Wyszyñskiego w przekonaniu,
i¿ mimo up³ywu lat i innej ni¿ wów-
czas sytuacji spo³ecznej nic nie straci³o
ono ze swej aktualno�ci. (red.)

Wstêpuj¹c na ambonê ko�cio³a
uniwersyteckiego w mie�cie Wroc³a-
wiu, nie mogê obroniæ siê przed brzmie-
niem melodii najkrótszego, ale bardzo
wymownego psalmu: Laudate Domi-
num omnes gentes! - Chwalcie Pana
wszystkie narody i przepowiadajcie Go
wszystkie ludy (Ps 117).
Gdy je�dzi³em wczoraj po mie�cie

Wroc³awiu zauwa¿y³em, ¿e jest to mia-
sto dziwne, miasto, w którym niedawn¹
przesz³o�æ wypalono ogniem. Po¿ar roz-
niecili ci, którzy tê niedawn¹ przesz³o�æ
budowali. Odchodz¹c, spalili za sob¹ dzie³o
swoje, ale gdy sp³onê³a ta niedawna prze-
sz³o�æ, pozosta³a ta dawna, najstarsza,
przesz³o�æ polska; jej okalecza³e szcz¹tki
wydobyto na wierzch. Uczyni³y to bomby,
pociski artyleryjskie, nienawi�æ (...).
W tej chwili mówiê do polskiej

m³odzie¿y, w polskim Wroc³awiu, któ-
rego niedawna przesz³o�æ zosta³a wy-
mazana ogniem, a z dawnej przesz³o�ci
zosta³y �wi¹tynie-gotyki. (...). Chocia¿
jeste�cie m³odzi, jeste�cie pokoleniem, które
ma nawi¹zaæ do przesz³o�ci, wypalonej
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a¿ siê trzêsie. Dlaczego? Bo my nie prze-
konali�my siê jeszcze o tym, ¿e potrzebna
nam nadto dobra wola, ¿e mamy czy-
niæ dobrze. Pomy�lcie, jak strasznie eks-
ploatujemy nasze zdolno�ci narodowe, nasze
dobra przyrodzone. Dobro cia³a na przy-
k³ad ma s³u¿yæ rodzinie, ma narodowi
naszemu zachowaæ zdrowe pokolenie
Polaków, którzy potrafi¹ utrzymaæ te
ziemie, jakie posiedli�my dziêki Opatrzno�ci
Bo¿ej z powrotem.
A co my robimy z tym dobrem cia³a?

By³em kilka dni temu w okolicy War-
szawy, miêdzy godzin¹ trzeci¹ a czwart¹.
Co pó³ kilometra spotyka³em cz³owie-
ka, który wraca³ z pracy, a wiêc zmê-
czonego; resztê si³ fizycznych dobija³
wódk¹. Jest to sprawa ekonomii na-
rodowej. Pomy�lcie, jak potworne s¹ te
straty! Wiele móg³bym wam powie-
dzieæ, ile kosztuje grzech w Polsce, ale
wystarczy mówiæ, ile kosztuje w Pol-
sce wódka i papierosy, ile na to idzie
pieniêdzy. A gdybym chcia³ wam ob-
liczyæ, ile energii i si³ fizycznych wy
marnujecie na grzech, to musia³bym tu
pisaæ astronomiczne cyfry! (...).
Mówi siê o ludziach nauki, ¿e musz¹

byæ do pewnego stopnia ascetami. To
prawda. Do ka¿dej pracy duchowej jest
potrzebna pewnego rodzaju asceza. Od
kap³anów, którzy s¹ powo³ani do s³u¿by
duchowej, Ko�ció³ wymaga celibatu
i czysto�ci, aby mieli pe³n¹ swobodê
ducha w pracy.
Wy, którzy siedzicie nad ksi¹¿ka-

mi, pomy�lcie, jak osi¹gn¹æ swobodê
w dziedzinie ducha? Czy nie trzeba opa-
nowywaæ swoich zmys³ów, swoich z³ych
popêdów, niekiedy przedwcze�nie roz-
budzonego erotyzmu czy zepsucia? -
To s¹ koszty w³asne narodu w dzie-
dzinie pracy, my�li, w dziedzinie dobrej
woli. Je¿eli m³odzie¿ bêdzie tak go-
spodarzy³a w swoim organizmie fizjo-
logicznym, to bêdzie siê dalej wynisz-
czaæ naród. To nie jest m¹dre postêpo-
wanie. To nie tylko jest, najmilsi, za-
gadnienie w³asnej etyki, to jest zagad-
nienie rozumu ludzkiego, m¹drego po-
stêpowania. Czy uwa¿acie, ¿e Bóg da³
nam te dobra po to, aby�my mieli je
przepijaæ, bolej¹c jednocze�nie nad tym,

¿e w kraju nie ma pieniêdzy, ¿e trzeba
podejmowaæ upokarzaj¹ce wêdrówki za
granicê, aby je po¿yczyæ? (...).
Chciejmy ich szukaæ u siebie, sobie

stawiajmy wymagania. Mniej pieniê-
dzy na wódkê, na rozwi¹z³o�æ, a wiêcej
bêdzie na kliniki, szko³y, szpitale, na
domy dziecka, na uczelnie wszelkiego
rodzaju, na �wi¹tynie. Znajd�my je we
w³asnej kieszeni, we w³asnej wstrze-
miê�liwo�ci, w umiejêtno�ci narzuca-
nia sobie, przede wszystkim sobie,
wymagañ moralnych, etycznych (...).
M³odzie¿y! Mówiê do doros³ych, nie

mówiê do starców, do naszych dziadów!
Wiêcej zdrowej ambicji, wiêcej szlachet-
nej ambicji w³asnej. Gdy naród siê pod-
niós³ z niewoli, z brudów, to wy, m³o-
dzie¿y, przysz³e pokolenie, nie spychajcie
go w brudy. Je¿eli widzicie, ¿e ojcowie
byli nietrze�wi, to wy b¹d�cie trze�wy-
mi. Je¿eli mówicie, ¿e ojcowie byli zaco-
fani i wsteczni, to wy b¹d�cie postêpo-
wi, ale duchem i sercem postêpowi.
Zacznijcie kochaæ naród w ten sposób,
¿e nie bêdziecie stawiaæ mu wymagañ,
ale bêdziecie mu sk³adaæ z siebie ofiary.
Po wyj�ciu z wiêzienia powiedzia³em i
wam to powtarzam: Polsce nie trzeba dzi�
ofiar z krwi, ale ofiar z pracy, z rzetelnej
pracy umys³owej, z pracy ksi¹¿kowej, z
pracy moralnej nad sob¹, zwyciê¿aj¹cej
w sobie z³e popêdy, z³e sk³onno�ci (...).
Stoimy na progu Tysi¹clecia Polski

i chrze�cijañstwa. Wo³ali�cie, wy, m³o-
dzi, o wolno�æ Prymasa. To nie by³ tylko
frazes polityczny, nie! To by³o wo³anie
katolickiego narodu, ¿e mu s¹ potrzebni
pasterze i odwa¿ni nauczyciele. Ja w tej
chwili mówiê odwa¿nie: zachêcam was
do po¿yczki narodowej. Niech politycy
za granic¹ szukaj¹ pieniêdzy; a wy tu,
w kraju, po¿yczcie narodowi swój ro-
zum i rozs¹dek, oddajcie mu zdrowe cia³a
i czyste, wspania³e dusze. Nie niweczcie
darów natury i ³aski, tak obficie udzie-
lonych wam przez Boga. Nie marnujcie
waszych si³ fizycznych i duchowych. Ob-
siejmy ca³¹ t¹ odzyskan¹ polsk¹ ziemiê
najlepszymi warto�ciami ducha polskiego.
Wyro�nie nam przy boku �wi¹tyñ nowe
¿ycie, polskie ¿ycie Bo¿e, które zespoli
nas w s³u¿bie Bogu i ludziom (...).

Krótka grudniowa
historia

Anio³ ze z³amanym skrzyd³em
taki jeden
staruszek
co mia³ wieków ju¿ XXI
przysiad³ siê u boku wigilijnej gali
u³o¿y³ nogi pod krzes³em cichutko
szalem gard³o mia³ owiniête
zziêbniêty
czuwaniem
pomyli³ miejskie pokoje

... tu by³o bardziej pusto
ale spokojnie
nikt nie udawa³
w donicach kwit³a betlejemska rado�æ
u³o¿y³ nogê na nogê
chcia³ za�piewaæ
ale gard³o...
kolêda jednak zasnu³a siê sama
bo dobrzy ludzie u ¯³óbka czuwaj¹
g³osem o Prawdê wo³aj¹c

ów Anio³ mia³ skarpety trochê
przykrótkie
i stopy ciep³a szuka³y i d³onie
nied³ugo
serca czyste i szczere rozgrza³y
go jak nas z cytryn¹ herbata
popatrzy³ im w oczy
skromno�æ wype³nia³a ich Wiary
zwyciêstwem
ich pokój malutki schludny
ich d³onie czyste ³ama³y op³atek
nie dali kruszynom opa�æ na pod³ogi dno
i oddaliæ siê od Nadziei
tak rado�nie zajadali barszczyk z
uszkami, piero¿ki
ich oczy po brzegi wype³nione
Mi³o�ci¹
a¿ �wiec oczka ja�nia³y mocniej
z wdziêczno�ci¹ ¿e razem rok kolejny
i tylko zak³opotani przewielce
¿e u nich Taki go�æ...
zago�ci³ Niecodzienny
a przecie¿ oni tacy codzienni

cuda zdarzaj¹ siê zawsze wtedy
gdy my tego chcemy
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odgrywa³ Pawe³ w kszta³towaniu siê
chrze�cijañstwa, �wiadcz¹ opisy jego
intensywnej dzia³alno�ci w Dziejach
Apostolskich, tak¿e jego listy, które
uczyni³y z niego postaæ niezwykle
wa¿n¹ dla chrze�cijañstwa. Kszta³to-
wa³ i rozwija³ �wiadomo�æ pierwszych
chrze�cijan, ukazywa³ odrêbno�æ chrze-
�cijañstwa od judaizmu (co powodo-
wa³o wzburzenie w�ród ¯ydów).
Wskazywa³ na wype³nienie siê ocze-
kiwañ Izraela w osobie Jezusa Chry-
stusa. Z nawróconych ̄ ydów i po-

gan tworzy³ lokalny Ko�ció³. Przed-
stawi³ nowy obraz Boga nie tylko Boga
Izraela, ale Boga jako �Ojca ca³ej ludz-
ko�ci�, co mia³o wp³yw na rozprze-
strzenianie siê chrze�cijañstwa w�ród
pogan. Nauki Paw³a zrywa³y z tra-
dycj¹ ¿ydowsk¹ poprzez odrzucenie
Prawa jako drogi do zbawienia.
Pawe³ odby³ kilka podró¿y misyj-

nych. Pierwsza przypad³a na lata 45-
-49. Z Damaszku uda³ siê do Jero-
zolimy w towarzystwie Barnaby, aby
spotkaæ siê z Aposto³ami, szczególnie

Warto szczególnie teraz, gdy ob-
chodzimy Rok �w. Paw³a, przyjrzeæ siê
uwa¿niej osobie Aposto³a Narodów
i jego nauce, aby zaszczepiæ w sobie
jeszcze wiêcej odwagi i gorliwo�ci do
niesienia �wiatu przes³ania o wszech-
ogarniaj¹cej Bo¿ej mi³o�ci.
Przyszed³ na �wiat ok. 10 r. n. e.

w Tarsie. Jako m³odzieniec kszta³ci³ siê
u Gamaliela jednego z najg³o�niejszych
ówcze�nie rabbich. Przez d³ugi czas by³
prze�ladowc¹ chrze�cijan, o czym sam
mówi³, z aprobat¹ przygl¹da³ siê ka-
mieniowaniu  �w. Szczepana. Ok.
35 r. n. e. wys³ano go do Da-
maszku, by aresztowa³ zwolen-
ników Jezusa. Kiedy Pawe³, zwa-
ny wówczas Szaw³em, zbli¿a³ siê
do bram miasta, powali³a go na
ziemiê wielka jasno�æ. Jam jest
Jezus, którego ty prze�ladujesz -
us³ysza³. Powo³any w drodze do
Damaszku w roku 36 staje siê
gorliwym g³osicielem Ewangelii.
Niew¹tpliwie ca³a teologia Paw³a
kryje siê w objawieniu pod Da-
maszkiem i ten rdzeñ teologicz-
ny przejawia siê we wszystkich
jego listach.
Wa¿n¹ pomoc¹ dla zrozumie-

nia Paw³owego przes³ania jest ob-
raz historyczno-geograficzny, �ro-
dowisko kultury, polityki i re-
ligii, w jakim ¿y³. Duchowa droga
Paw³a ró¿ni siê znacz¹co od drogi
dwunastu aposto³ów. Tamci poznali
najpierw �ziemskiego� Jezusa, Jego ¿ycie
a¿ po zmartwychwstanie. Pawe³ naj-
pierw spotka³ Zmartwychwsta³ego,
a potem zosta³ pouczony o Jego ¿y-
ciu. I ta zupe³nie odmienna perspek-
tywa wycisnê³a piêtno na teologii Paw-
³owych listów.
Tars  by³ zamo¿nym miastem por-

towym, st¹d wielki przep³yw ludzi
ró¿nych ras i narodów. O roli, jak¹

Bóg wyznacza³ mu drogêBóg wyznacza³ mu drogêBóg wyznacza³ mu drogêBóg wyznacza³ mu drogêBóg wyznacza³ mu drogê
Rok �wRok �wRok �wRok �wRok �w. Paw³a. Paw³a. Paw³a. Paw³a. Paw³a

z Piotrem. W Tarsie i Antiochii prze-
bywa³ krótko, z uwagi na wzburzenie
¯ydów. St¹d w³adze zmusi³y do opusz-
czenia miasta. W ka¿dym nowym ko-
�ciele ustanawia³ kap³anów, zwanych star-
szymi, nadzorowa³ ichi w ten sposób
tworzy³ hierarchiê ko�cieln¹.
Druga podró¿ z Sylasem, w la-

tach 50-53, siêga³a poza granice dzi-
siejszej Azji Mniejszej. Przy³¹czyli siê
do niego Mateusz i £ukasz. Dociera-
j¹ do Filippi i Tesalonik, daj¹ pocz¹-
tek nowym ko�cio³om.

Korynt to kolejny etap na
misyjnym szlaku. Mimo wielu
nawróceñ napotyka³ na opór.
Oburzeni jego nauk¹ ¯ydzi,
oddali go pod s¹d Galliona,
prokonsula Achai, który oskar-
¿enie odrzuci³.
Trzecia podró¿ trwa³a naj-

d³u¿ej (lata 53-58). D³ugi czas
Pawe³ prowadzi³ dzia³al-
no�æ misyjn¹ w Efezie, potem
w Grecji. Ponowny spisek uknuty
przez ¯ydów zmusi³ go do
zmiany trasy do Antiochii z mor-
skiej na l¹dow¹ przez Macedo-
niê. Nastêpnie uda³ siê do Je-
rozolimy, aby dostarczyæ zbiór-
kê na ubogich oraz spotkaæ siê
z Jakubem i starszymi ko�cio-
³ów. Kolejny zarzut ̄ ydów od-

nosi³ siê do �wi¹tyni, jakoby Pawe³
mia³ j¹ zbezcze�ciæ poprzez wprowa-
dzenie do niej Greków. Wiosn¹ 58 r.,
po przes³uchaniu przez Ananiasza i San-
hedryn, zosta³ uwiêziony w Cezarei
na 2 lata. Po wyj�ciu na wolno�æ uda³
siê do Rzymu. Tam znów trafi³ do
wiêzienia, tym razem na 3 lata. Po
uniewinnieniu odwiedzi³ Efez, Kretê
i Macedoniê. Jednak¿e ok. r. 67 po-
nownie  uwiêziono go. Prawdopodob-
nie w tym samym roku zosta³ �ciêty.
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szalenie przecie¿ wa¿nych i pilnych
spraw - nie wiedzieæ, czemu, ulatuje
to jako� z g³owy...
Nierzadko dzieje siê i tak, ¿e na-

wet ¿yj¹c wspólnie pod jednym da-
chem, zapominamy o sobie i funkcjo-
nujemy jak dwie �samotne wyspy�.
Zaabsorbowani zbyt mocno realizo-
waniem wytyczonych sobie celów,
stopniowo zaczynamy ¿yæ obok siebie
- w duchowej i emocjonalnej samot-
no�ci. Rozmawiamy ze sob¹, a my-
�lami jeste�my gdzie indziej, albo niby

s³uchamy siebie nawzajem, ale tak
naprawdê niczego potem nie pamiê-
tamy. Coraz wiêcej zaczyna ju¿ bo-
wiem dzieliæ, ni¿ ³¹czyæ. Z ka¿dym
dniem, misternie i �pracowicie�, wzno-
simy niewidzialny mur obco�ci i obo-
jêtno�ci. Wznosz¹ go ma³¿onkowie
wzglêdem siebie, wznosz¹ rodzice
w stosunku do dzieci.

Wspó³czesny �wiat stwarza wiele
okazji do aktywno�ci zawodowej
i intelektualnej. Dlatego co bardziej
przedsiêbiorczy ludzie, chc¹c nad¹¿yæ
za dynamicznie zmieniaj¹c¹ siê rzeczy-
wisto�ci¹, ju¿ teraz staraj¹ siê zainwe-
stowaæ jak najwiêcej, aby tym wiêcej
odebraæ w przysz³o�ci. Kieruj¹c siê takim
prze�wiadczeniem - sk¹din¹d s³usznym
- nietrudno jednak o wypaczenie hie-
rarchii ¿yciowych warto�ci.
Cz³owiek goni¹cy za wci¹¿ no-

wymi szansami na spektakularne
sukcesy, ogarniêty pragnieniem
realizacji swych niepohamowa-
nych ambicji, a przy tym ¿¹-
dz¹ pieni¹dza, czêsto wpada po
prostu w wir pracy i przeró¿-
nych zajêæ nie dostrzegaj¹c, ¿e
przez takie postêpowanie zasklepia
siê tak naprawdê w skorupie w³a-
snego egocentryzmu. A �elementy
sk³adowe� takiego
trybu ¿ycia, jak ci¹-
g³e zabieganie, nie-
umiejêtno�æ znalezie-
nia chwili wolnego
czasu, brak zainte-
resowania sprawami
innych, �wiadcz¹ o
tym niezbicie.
Poch³oniêci bo-

wiem anga¿uj¹cymi
bez reszty przedsiê-
wziêciami nie za-
uwa¿amy ju¿ nawet,
jak wypracowane
wcze�niej przyja�nie
i kontakty towarzy-
skie, dzieñ po dniu,
schodz¹ na coraz
dalszy plan. Nie ma
ju¿ kiedy zadzwoniæ do przyjaciela, aby
zapytaæ o zdrowie, brakuje czasu dla
bliskich na wspólny wyjazd. Nawet
odpisanie na SMS-a czy e-maila za-
czyna stanowiæ niema³y problem.
Czasowy, oczywi�cie! W chwili �s³a-
bo�ci� zdarzy siê mo¿e jeszcze cza-
sem co� naprêdce obiecaæ, jednak
wkrótce - pod naporem mnóstwa

Relacje miêdzyludzkie i przyjacielskie,
a jeszcze bardziej rodzinne i ma³¿eñ-
skie, wymagaj¹ otwarcia siê na dru-
giego cz³owieka i po�wiêcenia mu
swojego czasu; w ma³¿eñstwie nawet
�wiadomej rezygnacji z w³asnych pra-
gnieñ i ambicji, je�li mia³oby to pozo-
stawaæ w sprzeczno�ci z dobrem ro-
dziny. Mi³o�æ domaga siê obcowania
z drugim cz³owiekiem, koncentracji na
nim swojej uwagi, od³o¿enia na bok -
przynajmniej na jakich� czas - innych,
mniej wa¿nych spraw. Je�li kto� nie po-

trafi tak czyniæ, powinien czym
prêdzej zweryfikowaæ swoje po-
stêpowanie. Zastanowiæ siê, czego
tak naprawdê w ¿yciu pragnie.
I podj¹æ pracê nad sob¹. Ko-
rekta w³asnego postêpowania
zwykle w znacznym stopniu
zwiêksza szansê na poprawê wiê-
zi emocjonalnych z bliskimi.

Jednak¿e praw-
dziwa przemiana
¿ycia i wnêtrza cz³o-
wieka mo¿liwa jest
tylko za spraw¹ ³aski
Najwy¿szego, o któ-
r¹ nale¿y usilnie
prosiæ, a potem z ni¹
wspó³pracowaæ.
Bo tylko mi³o�æ,
maj¹ca swe �ród³o
w Stwórcy tego
�wiata, pozwala bez
wewnê t r znego
sprzeciwu zapominaæ
o sobie i czyniæ z
siebie dar dla innych.
N i e z w y k l e

wa¿na jest tak¿e
modlitwa tych,

którzy widz¹ jakiekolwiek problemy
w relacjach rodzinnych czy przyja-
cielskich, ich ¿ywa wiara i wielka
ufno�æ, ¿e Bóg ma moc wyprowa-
dziæ dobro z najtrudniejszej nawet sy-
tuacji. Wytrwa³a modlitwa dokonuje
przecie¿ cudów. Warto wiêc zawsze
trzymaæ siê tej nadziei.
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samotnymisamotnymisamotnymisamotnymisamotnymi

wyspamiwyspamiwyspamiwyspamiwyspami



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

Jestem WJestem WJestem WJestem WJestem Waszymaszymaszymaszymaszym
reprezentantemreprezentantemreprezentantemreprezentantemreprezentantem

tam znajom¹, wyprawili�my jej uro-
dziny. Ciasto ze �wieczkami, cola i roz-
mowa to niby niewiele, ale sprawi³y jej
du¿o rado�ci i wyró¿ni³y ten dzieñ
spo�ród innych. A latem (w kwietniu)
zabierzemy jej dzieci na wakacje.
Innym miejscem apostolatu jest Mun-

tinlupa - najwiêksze w kraju wiêzie-
nie, o najostrzejszym rygorze. Zbudo-
wane dla 4 tys. wiê�niów skazanych

za najciê¿sze zbrodnie, mie�ci ich 12 tys.
Pilnuje ich... zaledwie 200 stra¿ników.
W utrzymaniu porz¹dku pomaga im
kilkana�cie �wietnie zorganizowanych
gangów wiêziennych. W zamian za to
mog¹ od wiê�niów pobieraæ podatki.
Pozna³em tam Edgara. Jest niewinnie

skazany na do¿ywocie za morderstwo.
Ma piêcioro dzieci, z których jest bardzo
dumny. To dobry, wra¿liwy cz³owiek.
Po 7 latach pobytu w wiêzieniu na-
wróci³ siê. Pisze piêkne piosenki, ewan-
gelizuje, ma du¿o czasu na modlitwê.
Mówi, ¿e jest szczê�liwy, a jego serce
jest wolne. Pomagamy te¿ naszej zna-
jomej, mieszkaj¹cej pod pobliskim mo-
stem, w uzyskaniu pozwolenia na od-
wiedziny jej brata (równie¿ odsiaduje
do¿ywocie za morderstwo).

W poniedzia³ek, 13 pa�dziernika br.,
uroczystym b³ogos³awieñstwem pod-
czas Mszy �w. w ko�ciele Uniwersy-
teckim, ks. prob., prof. Piotr Nitecki,
pos³a³ mnie na 14-miesieczne misje na
Filipinach, odbywaj¹ce siê pod patro-
natem organizacji katolickiej Points
Coeur, co oznacza Domy Serc.
Po dwudziestu godzinach lotów -

z noclegiem w Pary¿u i przesiadk¹
w Bahrain - do-
tar³em do Mani-
li, stolicy Filipin.
Mój nowy dom
mie�ci siê w g³êbi
slumsu i niczym
nie ró¿ni siê od pozosta-
³ych domów. ̄ yjê tak, jak
ludzie, dla których tu je-
stem. G³ównym celem misji
jest opieka nad dzieæmi uli-
cy oraz pomoc rodzinom,
które s¹ w najtrudniej-
szej sytuacji. Muszê zro-
biæ czasem dziecku opa-
trunek, czasem zawie�æ jego
mamê do szpitala. Codzien-
nie zajmujê siê okolicznymi
dzieæmi (bawiê siê z nimi
i rozmawiam) lub udajê
siê do rodzin w slumsie.
Jednym z miejsc mo-

jego apostolatu jest Vitas, wioska zbu-
dowana na ogromnym wysypisku, któ-
rej krajobraz naznaczony jest wszech-
obecnym widokiem �mieci i b³ota po
kostki, a powietrze przesi¹kniête du-
sz¹cym i szczypi¹cym w oczy dy-
mem palonych odpadków.
Ciasno zabudowane, ma³e domki

z folii i desek zamieszkuj¹ wielodzietne
rodziny. Wysypisko jest ich domem,
miejscem zabawy i pracy. Rodziny
segreguj¹ �mieci i sprzedaj¹ je do sku-
pu. Stamt¹d maj¹ te¿ wiêkszo�æ rze-
czy codziennego u¿ytku. Miejscy stra¿-
nicy nie wpuszczaj¹ raczej cudzoziem-
ców do Vitas, bo boj¹ siê dziennika-
rzy. Informacje o takim miejscu zaszko-
dzi³yby wizerunkowi miasta. Ale nas
ju¿ znaj¹. Tydzieñ temu odwiedzili�my

Filipiñczycy to niezwyk³y naród: po-
godny i weso³y. Przekona³em siê o tym
pewnej nocy, kiedy spad³ deszcz i wra-
ca³em przez miasto do domu po pas
w wodzie. Zastanawia³em siê wtedy, czy
moje nogi nie spotkaj¹ siê przypadkiem
za chwilê z przewodami elektrycznymi
lub szczurami, albo czy nie wdepn¹
w jedn¹ z licznych w ulicy dziur. Miej-
scowi za� szli weseli jakby to by³ nie-

dzielny spacer po
parku i niczym
siê nie przej-
mowali. Wy-
chowani w
bardzo trud-

nych warunkach nie
przejmuj¹ siê nimi, wol¹
skoncentrowaæ siê na roz-
mowie i ¿artach. Nie
maj¹c nic, widz¹, jak
wa¿ne s¹ relacje miêdzy-
ludzkie i pogoda ducha.
Przy okazji dodam, ¿e
by³ to tylko deszcz. Przez
kraj przesz³o w tym roku
15 tajfunów, do koñca
grudnia spodziewamy siê
jeszcze dwóch.
Ka¿dy dzieñ mojego

tu pobytu jest unikalny,
przynosi nowe do�wiad-

czenia i wyzwania. Ogrom nêdzy i bez-
radno�æ wobec niej bardzo bol¹. Trudno
jest mi siê z tym pogodziæ, zaakcepto-
waæ fakt, i¿ nie mogê tym ludziom daæ
pracy, ¿ycia na godnym poziomie. Mogê
byæ starszym bratem dla dzieci i pod-
por¹ dla doros³ych. Niezwyk³e, jak wielka
jest waga modlitwy, przyja�ni, rozmo-
wy albo koj¹cej obecno�ci, której przy-
k³ad daje Matka Bo¿a w milczeniu
wspó³cierpi¹ca pod krzy¿em.
Dziêkujê wszystkim parafianom

i ks. prob. Piotrowi Niteckiemu za
duchowe wsparcie w misji. Jestem
jedynie Waszym reprezentantem, to jest
nasza wspólna misja. Niech Pan Bóg
Wam b³ogos³awi! Pozdrawiam i pa-
miêtam w modlitwie!
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skich ulica bra³a swoj¹ nazwê. A nie
by³o ich na terenie Wroc³awia wcale
ma³o, taki np. miejski wykaz podat-
kowy z 1403 roku wymienia a¿ stu
trzech majstrów szewskich. Specjalne
statuty cechowe zabrania³y szewcom
obni¿aæ ceny swoich wyrobów, co mo¿na
by okre�liæ dzisiaj mianem zmowy ce-
nowej. Tak wiêc na pocz¹tku XV wie-
ku para solidnych trzewików koszto-
wa³a piêæ lub nawet sze�æ groszy.
Znacznie kosztowniejsze by³y za to
wysokie buty, na które trzeba by³o
wysup³aæ z kalety a¿ groszy osiem-
na�cie. Byæ mo¿e to w³a�nie z powo-
du tej obuwniczej dro¿yzny wywodzi³
siê wroc³awski zwyczaj chodzenia latem
po mie�cie boso, który jeszcze w XIX
wieku tak zadziwia³ przyjezdnych...
Sama niemiecka nazwa  Schuh-

brücke, zapisana w  1345 r., �wiad-
czy³a  o tym, ¿e w przeciwieñstwie
do innych ulic w mie�cie ulica Szew-

Z bli¿ej nieznanych nam powo-
dów s³awetny Pan Bart³omiej
Stein nie raczy³ zaszczyciæ tej
ulicy nawet jednozdaniow¹
wzmiank¹. Wspomina on, co
prawda, sam ko�ció³ pod we-
zwaniem �w. Marii Magdaleny w
cytowanym ju¿ tutaj po wielo-
kroæ, a pochodz¹cym z 1512
roku opisie Wroc³awia, ale o sa-
mej ulicy Szewskiej niestety
dziwnie milczy. A nale¿a³a ona
przecie¿ poprzez wieki do jed-
nej z najwa¿niejszych arterii ko-
munikacyjnych Wroc³awia. Na-
le¿a³a, poniewa¿ ostatnio w³a-
dze miejskie w swojej nieogra-
niczonej dobroci zamknê³y tê
ulicê dla ruchu ko³owego.

Pierwsza zapisana w jêzyku ³aciñ-
skim, a zachowana do naszych cza-
sów wzmianka o powsta³ej ju¿ na
pocz¹tku XIII wieku ulicy Szewskiej
pochodzi z roku 1306, kiedy to
okre�lono j¹  mianem �Platea
sutorum�. Drugi raz pojawia siê
obecna ulica Szewska  na per-
gaminowych kartach dopiero w
1345 roku, bowiem w³a�nie pod
t¹ dat¹ nieznany z imienia skryba
miejski zapisa³, celem u�ci�lenia
miejsca zamieszkania podatnika,
¿e niejaki Hensil z Nysy posia-
da dom na rogu Szewskiej. Kim
by³ ów, zapewne szacowny i bogaty
mieszczanin Hensil, niestety, bli-
¿ej nam nie wiadomo, ale nie jest
wcale wykluczone, ¿e nale¿a³ on
do równie bogatego i szacowne-
go wroc³awskiego cechu szewców.
Albowiem, jak ³atwo siê domy-
�liæ, w³a�nie od istniej¹cych w tej
czê�ci miasta warsztatów szew-

SzewskSzewskSzewskSzewskSzewska,a,a,a,a,
czyli od wczyli od wczyli od wczyli od wczyli od warsztatóarsztatóarsztatóarsztatóarsztatów szewskichw szewskichw szewskichw szewskichw szewskich
do promenadydo promenadydo promenadydo promenadydo promenady

Ulice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafiiUlice naszej parafii ska  by³a stosunkowo wcze�nie wy-
brukowana, czyli jak to wówczas mó-
wiono, wymoszczona. Nazwê tê, gdyby
pokusiæ siê o jej dos³owne przet³uma-
czenie, mo¿na by odczytywaæ jako
�Most Obuwniczy�.
Zgodnie ze �redniowieczn¹ zasa-

d¹ grupowania siê zawodów w jed-
nym miejscu, zak³ady mistrzów szew-
skich rozsiad³y siê w kwartale za-
budowy pomiêdzy obecnymi Szew-
sk¹, Wita Stwosza, Ku�nicz¹, Kotlarsk¹
i £aciarsk¹. I st¹d w³a�nie swojej na-
zwy ul. Szewska nie nosi³a na ca³ej
swojej obecnej d³ugo�ci, nazwa
Schuhbrücke odnosi³a siê bowiem je-
dynie do jej pó³nocnego odcinka.
W �redniowieczu by³ to w ogóle teren
ksi¹¿êcy, na którym  znajdowa³y siê
od XIII wieku szlacheckie dwory,
okre�lane w ³aciñskich dokumentach
mianem curia. W XVI wieku �rod-
kowy odcinek obecnej Szewskiej okre�lano
jako vordere Brustgasse, za� po³udnio-
w¹ jej czê�æ zanotowano w 1446 r. jako
Pfnorrgasse, któr¹ to nazw¹ z kolei
okre�lano pó�niej s¹siedni¹ ulicê £a-
ciarsk¹... Nic wiêc dziwnego, ¿e
ówcze�ni mieszkañcy nadodrzañskiego
grodu, aby u³atwiæ sobie ustalenie miej-
skiej topografii, woleli raczej pos³u-
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giwaæ siê nazwami poszczególnych
kamienic. I tak na Szewskiej znaj-
dowa³y siê budynki o tak intrygu-
j¹cych nazwach, jak: Dom Pod Z³o-
t¹ Wag¹, Pod Z³otym S³oniem, Nie-
bieskim Or³em, Z³otym Psem, Z³o-
tym Wilkiem... Znajdowa³y siê, po-
niewa¿ wojenna apokalipsa wyj¹tkowo
nielito�ciwie obesz³a siê z t¹ ulic¹. Nie

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

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

07.09.2008Filip Iwo KOZIÑSKI

28.09.2008Natalia Anna KA�MIERCZAK

28.09.2008Jakub Kazimierz �WI¥TEK

28.09.2008Hanna Monika PI¥STKA

28.09.2008Micha³ Stanis³aw STAREK

28.09.2008Oskar Zbigniew ZAWADA

28.09.2008Daniel Jacek D¥BKIEWICZ

28.09.2008Kinga Beata D¥BKIEWICZ

05.10.2008 Maria Faustyna MACHLAÑSKA

05.10.2008 Antoni Jan ZAWISTOWSKI

18.10.2008 Oskar Krzysztof PIETRZAK

26.10.2008 Tomasz Jan PRZYBY£O

26.10.2008 Igor Lucjan ROJEWSKI

30.11.2008 Tomasz Maksymilian KOZAR

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA

06.09.2008Jakub PREISS
i Maria DUB

06.09.2008£ukasz PODGÓRSKI
i Agnieszka MAJDZIK

06.09.2008Marcin MALISZEWSKI
i Karolina OCHENKOWSKA

13.09.2008 Maciej SZURA
i Agnieszka JANKOWSKA

03.08.2008 Wojciech Jan KORMAN, lat 50
02.09.2008Wanda MUSZYÑSKA, lat 64
05.09.2008 Henryk SIKORSKI, lat 61
06.09.2008Andrzej BOROWIEC, lat 56
08.09.2008 Stanis³aw PASTUCHA, lat 77

13.09.2008 Wojciech OSMELAK
i Aleksandra CHOROSZKO

20.09.2008Robert NÊDZYÑSKI
i Natalia SUKIENNIK

20.09.2008Wojciech SZYD£O
i Katarzyna GRUBER

27.09.2008£ukasz B£OÑSKI
i Izabela CISOWSKA

27.09.2008Marcin MOÑSKI
i Katarzyna SAPA

04.10.2008 £ukasz STRZELEC
i Joanna SZCZUPAK

11.10.2008 Wojciech PARTYKA
i Aleksandra O�LAK

11.10.2008 James DAVIES
i Joanna KSZYSZUK

18.10.2008 Krzysztof PIETRZAK
i Katarzyna PASTERNAK

18.10.2008 Jaros³aw SIKORA
i Renata HUTNIK

25.10.2008 Gracjan BURDA
i Katarzyna ADAMASZEK

mia³a te¿ Szewska szczê�cia do po-
wojennej odbudowy, trudno bowiem
gomu³kowskie bloki nazwaæ malow-
nicz¹ architektur¹...
Znajdziemy tu jednak nie tylko be-

tonowe klocki z czasów socjalizmu.
Strzelisty gotyk ko�cio³a pod wezwa-
niem �w. Marii Magdaleny wraz
z doklejonym do niego jeszcze w �re-

dniowieczu ro-
mañskim portalem
i modernistyczny
Dom Handlowy
�Kameleon�, to
najbardziej cha-
rakterystyczne
budynki tej sta-
romiejskiej ulicy.
Warto te¿ zwró-
ciæ swoj¹ uwagê
na naro¿n¹ ka-
mienicê ze �re-
dniowieczn¹ figur¹
Matki Boskiej

09.09.2008Hieronima BODURA, lat 92
13.10.2008 Józef DUDEK, lat 69
16.10.2008 W³adys³awa HRYNIEWIECKA,

lat 77
20.09.2008Witold K£ODOWSKI, l.56
25.09.2008Helena GRAD, lat 74
29.09.2008Józef NOWAK, lat 77
03.10.2008 Patryk SADOWSKI, 3 dni
04.10.2008 W³adys³awa TASAK, lat 86
04.10.2008 Jerzy Ryszard BODURA, lat 61
05.10.2008 Irena POMIAN, lat 66
06.10.2008 Ryszard NATUSEWICZ, lat 81
11.10.2008 Marian KOWALCZYK, lat 75
12.10.2008 Robert MATCZAK, lat 40
13.10.2008 Janina BIERNACKA, lat 87
17.10.2008 Jadwiga MIERZWA, lat 73
18.10.2008 Antoni Wincenty WNUK, lat 80
23.10.2008 Magdalena JANUSIAK, lat 51
24.10.2008Miros³awa MATUSZ, lat 54
25.10.2008 Janina NOWAK, lat 85
26.10.2008 Wies³aw BORUCKI, lat 50
31.10.2008 Edward KÊDZIERSKI, lat 56
04.11.2008 Janina RÓ¯YCKA, lat 85
04.11.2008 Jan DOMIN, lat 52
05.11.2008 Józef ZIÓ£KOWSKI, lat 74
08.11.2008 Eugeniusz PSZONKA, lat 87
08.11.2008 Pawe³ MARIN, lat 24
11.11.2008 Miros³awa KYC, lat 74
14.11.2008 Zdzis³aw SAWICKI, lat 84
17.11.2008 Marta KRZEMIÑSKA, lat 68

z Dzieci¹tkiem; na
secesyjnego anio³a
b³ogos³awi¹cego
przechodniów ze
zniszczonej fasady
domu, wyros³ego na
dawniej parceli, przy
której sta³y trzy kamienice o nazwach
Pod �wi¹tyni¹, Pod Z³otymi Przy-
jació³mi, Pod Czerwon¹ Gwiazd¹; war-
to odnale�æ na �cianie jednej z ka-
mienic zarys murów dawnego ko�cio³a
cmentarnego pod wezwaniem �wiêtej
Agnieszki; warto wej�æ w sieñ daw-
nego pa³acu ksi¹¿¹t legnicko-brze-
skich, aby zobaczyæ zachowane tam
herby rycerskie... Warto. Naprawdê
warto poznaæ pozornie nam znane,
znane a¿ do znudzenia ulice, przy któ-
rych mieszkamy. Idealnie nadaje siê
do tego tak¿e ulica Szewska. Mo¿e
warto w³a�nie tam wybraæ siê na
�wi¹teczny spacer?
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Najpiêkniejsze s³owa ¿yczeñ
z okazji cudownych

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Niech blask gwiazdy betlejemskiej
�wieci w�ród wêdrówki ziemskiej,

niech narodzony Syn Bo¿y,
Jezus Chrystus,

swoj¹ Bosk¹ rêk¹
b³ogos³awi

wszystkim dzieciom
i m³odzie¿y naszej parafii.

Redakcja= =

= =

Przes³anie mi³o�ciPrzes³anie mi³o�ciPrzes³anie mi³o�ciPrzes³anie mi³o�ciPrzes³anie mi³o�ci
Jan ¿y³ jeszcze przez siedemdzie-

si¹t lat. To on wraz z Piotrem po-
niós³ w �wiat S³owo Bo¿e. Prze¿y³
innych uczniów i jako jedyny z nich
nie zgin¹³ mêczeñsk¹ �mierci¹, choæ

legenda g³osi, ¿e gdy
schwytano go w Rzy-
mie, cudownym zrz¹-
dzeniem uszed³ nie-
tkniêty z kadzi z
wrz¹cym olejem. Do
koñca swych dni,
mimo gro¿¹cych mu
niebezpieczeñstw, Jan
g³osi³ Chrystusowe
przes³anie mi³o�ci.

Gdy by³ ju¿ starym cz³owiekiem,
spisa³ swe wspomnienia o Jezusie. Dzi�

tê opowie�æ znamy jako czwart¹
Ewangeliê.

Pod¹¿aæ �ladem �wiêtegoPod¹¿aæ �ladem �wiêtegoPod¹¿aæ �ladem �wiêtegoPod¹¿aæ �ladem �wiêtegoPod¹¿aæ �ladem �wiêtego
Spo�ród wszystkich uczniów w³a-

�nie �wiêty Jan Ewangelista najg³êbiej
poj¹³ Chrystusowe przes³anie mi³o�ci. Lecz
i on musia³ zostaæ napomniany, ¿e
wszyscy ludzie s¹ braæmi, tak¿e Sa-
marytanie. Tej w³a�nie lekcji i my wci¹¿
potrzebujemy. Pomy�l o trwaj¹cych
i dzi� konfliktach na �wiecie.

To odwieczny problem: ludzie po-
zwalaj¹, by konflikt narasta³, a¿

�wiêty Jan Ew�wiêty Jan Ew�wiêty Jan Ew�wiêty Jan Ew�wiêty Jan Ewangelistaangelistaangelistaangelistaangelista

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

sami zaczynaj¹ wierzyæ, ¿e przemoc jest
jedynym rozwi¹zaniem. A przecie¿
Chrystus i Jan nauczali, ¿e w³a�ciw¹
odpowiedzi¹ jest mi³o�æ. I choæ nie uda
nam siê usun¹æ niezgody ze �wiata, mo-
¿emy uczyniæ wa¿ny krok w tym kie-

runku - wystarczy, ¿e
zmienimy w³asne po-
stêpowanie:
- ucz siê trudnej

sztuki kompromisu;
- je�li wdasz siê w k³ótniê, za-

trzymaj siê i uspokój. Och³oñ i spró-
buj spojrzeæ na wszystko z odmiennej
perspektywy.

ModlitwModlitwModlitwModlitwModlitwaaaaa
Bo¿e, niech umi³owany uczeñ

Twojego Syna
�wiêty Jan Ewangelista
i nam pomo¿e zrozumieæ

Jego nauki i ¿yæ w zgodzie
z nimi. Amen

k
k
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Nasi milusiñscy

Patron pisarzyPatron pisarzyPatron pisarzyPatron pisarzyPatron pisarzy
Jan urodzi³ siê na pocz¹tku I wieku,

w rodzinie rybaka z Galilei. Wraz z
bratem Jakubem sta³ siê uczniem Jana
Chrzciciela i to on w³a�nie ukaza³ im
Jezusa, mówi¹c Oto Baranek Bo¿y
(Jan 1, 36). Nim nasta³
wieczór Jan i Jakub
wiedzieli ju¿, ¿e spo-
tkali Mesjasza.
Przez trzy lat bracia

pod¹¿ali za Chrystu-
sem, obserwuj¹c cuda,
które czyni³ i staraj¹c
siê poj¹æ jego nauki. Ich
oddanie Jezusowi by³o
bezgraniczne. Pewnego
dnia, gdy w wiosce zamieszkanej przez
Samarytan, którymi ̄ ydzi pogardza-
li, odmówiono
Chrystusowi
schronienia, Jan
i Jakub uznali,
¿e trzeba ogniem z nieba pokaraæ nie-
wiernych. Lecz Jezus skarci³ ich i przy-
pomnia³, ¿e Jego nauka opiera siê na
mi³o�ci, a nie na zem�cie. I tê lekcjê
Jan poj¹³ i zapamiêta³ na zawsze.
Jan sta³ siê ukochanym uczniem

Pana, siedzia³ przy nim podczas Ostatniej
Wieczerzy, modli³ siê z nim w ogro-
dach Getsemani i by³ je-
dynym uczniem, który zosta³
przy Jezusie w czasie
Ukrzy¿owania. To Janowi w³a-
�nie tu¿ przed �mierci¹ Chry-
stus odda³ w opiekê swoj¹ matkê.
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duszpasterzy, której przewodniczy³ ks.
prof. Waldemar Irek, rektor PWT,
przyby³y wraz z pocztami sztanda-
rowymi parafialne oddzia³y Akcji Ka-
tolickiej z ca³ego Dolnego �l¹ska oraz
reprezentacja Katolickiego Stowarzy-
szenia M³odzie¿y.
W tym uroczystym dniu patrzymy

z sympati¹ na Akcjê Katolick¹, tê
cz¹stkê Ko�cio³a, która chce przy-
czyniæ siê do tego, aby s¹d Bo¿y nad
nami wypad³ jak naj³agodniej, by
Chrystus znalaz³ wiarê, gdy powró-
ci - tymi s³owami licznie przyby-
³ych go�ci przywita³ go-
spodarz parafii, ks. prof.
Piotr Nitecki.
Podczas homilii rek-

tor PWT nawi¹zuj¹c do
prze¿ywanej tego dnia
w Ko�ciele uroczysto-
�ci Chrystusa Króla, po-
wiedzia³ m.in.: Królestwo
prawdy, sprawiedliwo�ci,
mi³o�ci i pokoju to kró-
lestwo, które budowa³ na
ziemi Jezus, a które trwa
nadal i które nie bê-
dzie zna³o koñca, a On pozostanie jako
Alfa i Omega naszym Królem.
W dalszej czê�ci medytacji ks. prof.

Waldemar Irek podj¹³ próbê odpo-
wiedzi na pytania: Kim jest nasz Król?
Jak¹ drogê wytycza przed swoimi
uczniami? Chrystus do niczego nas nie
zmusza - mówi³ nasz Go�æ - a jedy-
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Z dniem 1 pa�dziernik1 pa�dziernik1 pa�dziernik1 pa�dziernik1 pa�dziernika bra bra bra bra br. . . . . nast¹-
pi³y zmiany personalne w�ród dusz-
pasterzy naszej parafii. Ks. abp Ma-
rian Go³êbiewski odwo³a³ ks. Marci-
na Maciuka, któremu serdecznie dziê-
kujemy za dotychczasow¹ pos³ugê w�ród
nas, a skierowa³ do pomocy w pracy
duszpasterskiej w charakterze rezy-
denta, ks. dr. Rajmunda Pietkiewicza.
Nowy kap³an urodzi³ siê w 1970 r.
w Ole�nicy. Po ukoñczeniu Semina-
rium Duchownego we Wroc³awiu
w 1995 r. przyj¹³ �wiêcenia kap³añ-
skie i pracowa³ jako wikariusz w Górze
�l¹skiej, i kapelan Sióstr Benedykty-
nek w Paw³owicach k. Wroc³awia.
Studiowa³ na Uniwersytecie Wroc³aw-
skim, Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wroc³awiu i na Biblicum
w Rzymie. Jest doktorem bibliologii
i teologii, wyk³adowc¹ na Papieskim
Wydziale Teologicznym.
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23 listopada br23 listopada br23 listopada br23 listopada br23 listopada br....., w uroczysto�æ
Chrystusa Króla Wszech�wiata, od-
by³y siê w naszej parafii  centralne
uroczysto�ci z okazji patronalnego �wiêta
Akcji Katolickiej archidiecezji wroc³aw-
skiej. Na uroczyst¹ Mszê �w. konce-
lebrowan¹ z udzia³em zaproszonych

nie zaprasza, aby�my z Nim nie�li dalej
krzy¿ i uczestniczyli w dziele prze-
kszta³cania, i zbawiania �wiata. To od
nas zale¿y, czy zachwycimy siê Jego
mi³o�ci¹. Szczê�liwi ci, którzy odkryli
sens swojego ¿ycia.
Eucharystiê zakoñczy³ akt po�wiê-

cenia cz³onków AK Chrystusowi Kró-
lowi.
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W dniach od 7  do 10 grudnia brod 7  do 10 grudnia brod 7  do 10 grudnia brod 7  do 10 grudnia brod 7  do 10 grudnia br.....

odbywa³y siê w naszej parafii reko-
lekcje adwentowe, które w tym roku
g³osi³ duszpasterz akademicki, ks. Piotr
Wawrzynek.
Ukazuj¹c burzliw¹ drogê ¿yciow¹

�w. Paw³a, prowadz¹c¹ od gorliwo�ci
i zaanga¿owania
w prze�ladowanie
chrze�cijan do g³ê-
bokiego nawrócenia
i nape³nienia Du-
chem �wiêtym, re-
kolekcjonista pragn¹³
zwróciæ nasz¹ uwagê
na �ród³o wewnêtrz-
nej przemiany cz³o-
wieka, którym za-
wsze jest osobiste
spotkanie z Jezusem.
Ono pozwala od-

kryæ, podobnie jak to mia³o miejsce w
¿yciu Aposto³a Narodów pod Damasz-
kiem, ¿e to, co dotychczas jawi³o siê jako
�wiat³o�æ, tak naprawdê jest ciemno�ci¹,
a prawdziw¹ �wiat³o�ci¹ jest Chrystus.
Nie mo¿emy wci¹¿ krêciæ siê wokó³

osi w³asnych pogl¹dów, przyzwycza-
jeñ, pobo¿no�ci, celów - naucza³ ks.
Piotr. ̄ ycie chrze�cijañskie potrzebuje
punktu nawrócenia. Czy mo¿esz wróciæ
do swego momentu przemiany? Czy
masz swój Damaszek? A mo¿e to
w³a�nie dzi� Chrystus zaprasza ciê, aby�
otworzy³ swe serce i odt¹d ¿y³ ju¿
³ask¹ nawrócenia? - te i podobne
pytania stawia³ zebranym kaznodzieja
podczas tegorocznych æwiczeñ ducho-
wych w naszym ko�ciele.
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