
Wielkanoc pozostaje dla 
każdego wierzącego w Jezusa 
szczególnym doświadczeniem 
nadziei. Zwycięstwo Chrystu-
sa, Baranka Bożego, który zgła-
dził grzechy świata (por. J 1, 29) 
rozbija bowiem to, co wydawa-
ło się niemożliwe i niepokonal-
ne, co budziło przerażenie i lęk, 
karmiło rozpacz. Pusty grób, 
który tak przeraził kapłanów je-
rozolimskich, odsłonił całkowi-
cie nową perspektywę, w któ-
rej ostatnie słowo nie należy 
do śmierci, lecz życia. Tu więc 
zawiera się zasadnicze przesła-
nie Ewangelii: pusty grób, znak 
realizacji obietnicy, o której Je-
zus nauczał w czasie publicznej 
działalności, gdy szedł w kierun-
ku Jerozolimy, jest długo oczekiwa-
ną przez ludzkość dobrą nowiną.

Gdy Kościół przeżywa w ciągu 
roku liturgicznego Misterium Pas-
chalne, warto medytować nie tyl-
ko nad znaczeniem zmartwych-
wstania naszego Pana dla całej 
ludzkości, dotąd żyjącej „pod Pra-
wem”, ale postawić pytanie o to, ja-
kie światło rzuca ono na konkretne 
moje przedsięwzięcia, co zmienia 
w mojej hierarchii ważności spraw. 
Uczeń Pana nie może żyć tak, jakby 
historia Jezusa z Nazaretu skończy-
ła się na Wielkopiątkowych wyda-
rzeniach, jakby rację mieli ci, którzy 
głosili plotkę, że uczniowie wykra-
dli ciało, gdy żołnierze spali. Musi 

W ten radosny czas  
Zmartwychwstania Pańskiego  

życzymy Czytelnikom,  
Parafianom i Sympatykom  
Kościoła Uniwersyteckiego  
obfitości wszelkich łask. 

Niech to wydarzenie  
Wielkiej Nocy, pokazujące jak  

bardzo Bóg Ojciec kocha człowieka, 
umacnia nas każdego dnia  

w czynieniu dobra i wytycza  
drogi naszej życiowej wędrówki. 

Niech Chrystus zmartwychwstanie 
w naszych sercach!

Duszpasterze i redakcja

zmienić mentalność, sposób 
spoglądania na rzeczywistość 
i własne życie, właściwie roz-
łożyć jego akcenty. Winien po-
traktować to wydarzenie jako 
głęboko go dotyczące, z któ-
rym musi się po prostu liczyć. 
Bo przecież zmartwychwstanie 
nie było wydarzeniem odosob-
nionym, które nie ma wpły-
wu na egzystencję każdego  
z nas: wręcz przeciwnie wiąże się  
z nim obietnica „bycia z Jezu-
sem” w chwale. 

Wielki polski poeta, Cyprian 
Kamil Norwid, pisał, że jednym 
z pierwszych owoców owej we-
wnętrznej przemiany jest odwa-
ga. Chodzi o pewien styl życia,  
w którym nie lękamy się poświę-

cić swego życia na obronę wartości; 
o umiejętność postawienia wszyst-
kiego – zwłaszcza gdy dotyczy wia-
ry – na jedną kartę. Jeśli bowiem 
śmierć nie kończy życia człowieka  
i nie jest ostatecznym punktem od-
niesienia, trzeba dać temu wyraz 
także w dokonywanych wyborach, 
które nieraz mogą kosztować.

Wielkanoc jawi się dla nas jako 
radosny czas triumfu życia nad 
śmiercią, miłości nad nienawiścią. 
Niech zmartwychwstały Jezus na-
pełni nasze serca swoją łaską, by-
śmy każdego dnia zmartwych-
wstając – z grzechu do życia łaską 
– byli świadkami Jego Ewangelii  
w naszych środowiskach życia. 

Blask zmartwychwstaniaBlask zmartwychwstania
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Przestraszone kobiety i zdumie-
ni Apostołowie stojący nad pustym 
grobem Jezusa byli pierwszymi na 
przestrzeni wieków, którzy musie-
li uporać się z problemem zmar-
twychwstania Jezusa. Ich posta-
wa udzieliła się pokoleniom ludzi 
i trwa już prawie dwa tysiące lat, 
konsekwencje tylko owego zdu-
mienia są różne. Chrześcijanin 
stojąc nad pustym grobem swego 
Pana wie, że nie chodzi tutaj jed-
nie o fakt historyczny, ale i o nasze, 
zwykłe ludzkie życie. Na tym pole-
ga ogromna i zawsze aktualna moc 
zmartwychwstania jako źródła na-
dziei i optymizmu dla człowieka. 

Święto Zmartwychwstania Pań- 
skiego jest zatem centrum naszego 
życia religijno-moralnego, odwołu-
je się ono do naszej wiary, nawiązuje 
także do chrztu, który jest jej owo-
cem i źródłem stałej – doczesnej  
i wiecznej – łączności ze Zbawicie-
lem. Chodzi zatem o tę wieczną eg-
zystencję chrześcijan, gdy kiedyś, 
po powszechnym zmartwychwsta-
niu, groby naszych najbliższych  
i groby nas samych także będą pu-
ste. Ale i o tę doczesną, bo z tajem-
nicy zmartwychwstania Chrystu-
sa płynie dla chrześcijanina moc do 
pokonywania wszelkich ziemskich 
dramatów i klęsk. 

W świetle tej podstawowej ta-
jemnicy wiary, jaką jest zmar-
twychwstanie Chrystusa, w którą 
chrześcijanin włączony jest przez 
sakrament chrztu, nie ma takiej 
przegranej, z której nie mógłby się 
on podnieść. Nie ma takiej klę-
ski, po której nie byłoby możliwe 
zwycięstwo. Nie ma takiego zła, 
które nie mogłoby przerodzić się  
w dobro mocą zmartwychwstałego 
Pana. Jak można mając takie per-
spektywy nie być człowiekiem ra-
dości i nadziei?

Z naszą parafianką, s. Katarzyną 
Suwałą ze Zgromadzenia Misjo-
narek św. Antoniego Marii Klare-
ta, rozmawia Bożena Rojek

Kiedy po raz pierwszy usły-
szała Siostra w sercu głos Boże-
go powołania? 

- W moim życiu stało się coś, 
czego nie planowałam. Zostałam 
siostrą zakonną, choć wcześniej 
nie było to moim pragnieniem. 
Tego potrzebował ode mnie sam 
Bóg. Zanim powiedziałam Mu „tak”, 
byłam zwyczajną młodą dziewczy-
ną, mającą marzenia, pragnienia, 
wyznaczony w życiu cel. Miałam 
wszystko, co było potrzebne do 
szczęścia: pracę, pieniądze, przy-
jaciół, wyjazdy zagraniczne. My-
ślałam o podjęciu studiów. Byłam 
„buntowniczką”, jak wielu młodych 
w dzisiejszych czasach. Fascynował 
mnie i pociągał otaczający świat. 
Nie wyobrażałam sobie, jak można 
zostawić coś tak pięknego, pełnego 
tajemnic i wyzwań, i żyć tylko ide-
ałami ewangelicznymi: czystością, 
ubóstwem, posłuszeństwem, we 
wszystkim naśladując Chrystusa, 
czasami będąc nawet wyśmiewaną 
i wytykaną przez innych palcami. 
Okazuje się jednak, że można, bo 
dla Boga nie ma nic niemożliwego. 
Moje myślenie, podejście do Niego 
i do Kościoła zaczęło się stopnio-
wo zmieniać, kiedy Chrystus wkro-
czył w moje życie. To On sam mnie 
przemieniał. Ten Bóg, który prze-
chodząc obok mnie, zatrzymał się 
nade mną, żeby mi podać swoją 
dłoń i poprowadzić drogami wiary, 
mówił do mnie w ciszy mego serca, 
a ja odpowiadałam na Jego głos. 
Jestem szczęśliwa, że podjęłam to 

Boże wezwanie, bo ono odcisnęło 
się na całym moim życiu.

Dlaczego wybrała Siostra 
akurat Zgromadzenie Misjona-
rek św. Antoniego Marii Klareta?

- Kiedy odczytałam drogę swe-
go życiowego powołania jako sio-
stry zakonnej, pragnęłam zostać 
salezjanką. Jednak moje pragnienia 
nie były pragnieniami Boga. W krót-
kim czasie zetknęłam się z siostrami 
ze Zgromadzenia Misjonarek Klare-
tynek, u których pociągała mnie ich 
radość, otwartość, prostota, miłość, 
prawda. Fascynowała mnie ich go-
towość służby Bogu i innym. Zapra-
gnęłam też żyć w taki sposób.

Jak przebiegała formacja za-
konna w zgromadzeniu?

- Moja formacja trwała w sumie 
aż 9 lat, a rozpoczęła się od preno-
wicjatu i studiów teologicznych w 
Częstochowie. Po pierwszym roku 
formacji, który służył rozeznawaniu 
powołania, rozpoczęłam  dwuletni 
nowicjat. W tym czasie pogłębiałam 
znajomość dokumentów Zgroma-
dzenia i przygotowywałam się do 
złożenia Pierwszej Profesji Zakon-
nej, co nastąpiło 27 września 2003 r. 
Potem rozpoczęłam 5-letni czas ju-
nioratu. W drugim roku jego trwania 
wyjechałam na dalszą formację do 
Niemiec, gdzie przebywałam 2 lata. 
Po powrocie kontynuowałam stu-
dia, zajmując się także powierzony-
mi mi obowiązkami we wspólnocie 
i parafii. W lipcu 2008 r. wyjechałam 
na półroczną formację do Brazy-
lii, do naszego Domu Generalnego. 
Był to bezpośredni czas przezna-
czony na przygotowanie do ślubów 
wieczystych. Wraz z juniorystkami  
z różnych kontynentów poznawa-
łyśmy miejsca, gdzie tworzone były 

Umiejmy dostrzec 
Boże dary

Słowo Księdza Proboszcza

Nad pustym 
grobem
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Jakie zadania czekają teraz 
Siostrę?

- Przede wszystkim planuję 
skończyć studia. Generalnie jestem 
otwarta na to, co będzie mi dane. 
Jeżeli przyjdzie mi wyjechać na 
misje, będzie to spełnienie moich 
pragnień. Jeśli natomiast zostanę  
w Polsce, też pewnie będę mieć spo-
ro zadań. Bo przecież każdy nowy 
dzień przynosi nowe wyzwania.  
I właśnie za to jestem Bogu wdzięcz-
na, że w Jego winnicy jest co robić  
i nie ma miejsca na lenistwo. 

Czego chciałaby Siostra na ko-
niec życzyć naszym Czytelnikom 
a swoim dawnym Parafianom?

- Przede wszystkim pragnę ży-
czyć odwagi, by móc odpowiedzieć 
na Boże wezwanie. Życzę wszyst-
kim i sobie, byśmy potrafili każdego 
dnia stawać w prawdzie przed sobą 
i Bogiem, bo dzięki niej stajemy się 
wolni; byśmy nie wstydzili się tego, 
co On daje nam każdego dnia. Nie 
zapominajmy o Tym, który obda-
rowuje nas łaską życia i darem po-

wołania. To nie wstyd  
pozwolić się Bogu pro-
wadzić, nie wstyd mo-
dlić się, udzielać w Ko-
ściele, uczęszczać na 
Mszę. Wstydem było-
by, gdybyśmy tego nie 
czynili. Życzę więc, by 
każdy Wasz dzień prze-
żywany był w obecno-
ści Stwórcy. Dziękuję 
jednocześnie za mo-
dlitwę i proszę: pamię-
tajcie w swoich modli-
twach o tych, których 

Bóg już powołał do swej służby,  
i o tych, którzy pragną poświęcić 
Mu swe życie, a nie mają jeszcze 
dość odwagi, by zostawić wszystko 
i pójść za Jego głosem. To, co otrzy-
mujemy od Najwyższego jest wiel-
kim darem. Umiejmy to dostrzec  
i docenić.

Dziękuję serdecznie za roz-
mowę.

Wówczas na ręce siostry prowincjal-
nej, Marii do Carmo Duarte, potwier-
dziłyśmy swoją gotowość złoże-
nia ślubów wieczystych, trwania w 

czystości, 
ubóstwie 
i posłu-
s z e ń -
s t w i e , 
o d d a n i a 
s w o j e -
go życia 
w służbie 
L u d o w i 
B o ż e m u 
oraz do-
chowania 
wierności 
Ewange -
lii i Kon-
stytucjom 
Zgroma-

dzenia. Wzruszającym i podniosłym 
momentem liturgii była Litania do 
wszystkich Świętych. Podczas tej 
modlitwy, kładąc się krzyżem przed 
ołtarzem, oddałyśmy hołd Temu, 

który jest najważniejszy – Bogu, któ-
ry pomimo bezradności i słabości 
człowieka wzywa go, aby był Jego 
świadkiem i uczniem. Po tej modli-
twie każda z nas odczytała Rotę ślu-
bów, a następnie podpisała ją na 
ołtarzu. Po tym akcie nastąpiło uro-
czyste błogosławieństwo, czyli kon-
sekracja profesek. Jej znakiem jest 
otrzymana obrączka oraz krzyż. 

nasze pierwsze wspólnoty zakonne. 
Miałyśmy też możliwość być na gro-
bach naszych założycieli i słuchać  
o nich od ludzi, którzy ich znali. 

Czy miała Siostra chwile zwąt-
pień i niepewności dotyczące 
słuszności podjętej decyzji? 

- Trzeba mieć w sobie naprawdę 
dużo siły i odwagi, by nigdy nie wąt-
pić. Jak chyba każdy, 
tak i ja miałam trudne 
chwile zmagań ducho-
wych. W takich mo-
mentach pomocna jest 
przede wszystkim mo-
dlitwa osobista, która 
bardzo umacnia, a tak-
że modlitwa Kościoła  
w intencji powołań  
i powołanych. Potrzeb-
ne jest również zaufa-
nie Bogu, który sam 
wskazuje drogę nasze-
go życia, i otwartość na 
propozycje, z jakimi się spotykamy. 

I wreszcie nadszedł najważ-
niejszy dzień Siostry życia – 31 
stycznia 2009 roku…

- Tak, tego właśnie dnia, wraz 
moją współsiostrą Ewą, w Mieda-
rach, w klaretyńskiej parafii na Ślą-
sku, podczas uroczystej Mszy św. 
złożyłam Profesję Wieczystą. Po ho-
milii miał miejsce ryt konsekracji. 

Od lewej stoją: współzałożycielka Zgromadzenia Misjonarek  
św. A.M. Klareta, Matka Lidia, siostra prowincjalna  

Maria do Carmo Duarte, s. Katarzyna Suwała (nasza parafianka)  
i jej współsiostra, z którą składała śluby wieczyste, s. Ewa.
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Znów kolejna czarna dziura  
w pamięci. Gdy otwierasz oczy, 
dostrzegasz wokół siebie chłodną 
szpitalną biel. Czujesz się taki obo-
lały i zagubiony. Ale właśnie weszła 
pielęgniarka. Zmienia ci kroplówkę. 
Próbujesz o coś pytać, ale język mie-
sza ci się i słychać tylko nieskładny 
bełkot. Ona domyśla się twego py-
tania, więc wyjaśnia, że złamałeś 
szyjkę biodrową. Jesteś już po ope-
racji więc pewnie będziesz mógł 
szybko wrócić do domu. Dowiadu-
jesz się też, że w szpitalu będziesz 
mógł zostać tylko jakiś czas, bo 
szpital to nie dom starców – wie-
kować tu nie będziesz. Jeśli zabie-
rze cię córka i będzie się tobą opie-
kować, to możesz wrócić do domu, 
ale po takich wypadkach tylko mały 
procent ludzi wraca do sprawności, 
więc kto wie, czy nie trzeba szukać 
jakiegoś zakładu, w którym się tobą 
zaopiekują. 

Te wiadomości wypowiedzia-
ne niby mimochodem są jak ku-
beł lodowatej wody. Do fizycznego 
bólu dochodzi palący ból niemocy 

i samotności. Chciałbyś rów-
nocześnie krzyczeć, płakać, 
nie istnieć... Nic takiego jed-
nak się nie dzieje. Zostajesz ty  
twój ból, zostaje sterylność 
szpitala i równie sterylna sa-
motność. 

Mijają dni. Wloką się bar-
dziej jeszcze niż po śmier-
ci żony. Czekasz? Na co? Sam 
nie wiesz. Może będziesz tym 
nielicznym, który odzyska cał-
kowitą sprawność? A może  
po rehabilitacji będzie le-
piej niż przed złamaniem?  
A może... gdzieś kiedyś słysza-
łeś, że takie urazy są często 
u ludzi starszych przyczyną 
śmierci?... Boże, więc to już? 
Czujesz, że czoło oblało się 
potem, ręce opadły bezładnie 

Ponoć się urządził, ale odzywa się 
rzadko, praktycznie – wcale. 

No, więc jesteś sam. Mijają dni. 
Wszystkie bliźniaczo do siebie po-
dobne. Dzień za dniem, noc po 
nocy. A te stają się coraz dłuższe, za 
to oddech coraz krótszy a nogi co-
raz cięższe. Jeszcze sam robisz so-
bie zakupy, jeszcze radzisz sobie 
z upraniem skarpet, ale wszystko 
inne kosztuje coraz więcej. 

I oto pewnego wieczoru, wycho-
dząc z łazienki, sam nie wiesz jak, 
tracisz równowagę. Całym cięża-
rem upadasz na podłogę. Przeszy-
wający ból odbiera ci świadomość. 
Nie wiesz, jak długo tak leżysz. Chy-
ba długo, bo jasność i mrok zmie-
niały się kolejno kilkakrotnie przed 
twoimi półprzymkniętymi oczami. 
A może to tylko kolejne omdlenia  
z bólu? Tego nie wiesz. Wiesz jedno: 
sam nie dasz rady wstać. Przyjdzie 
ci tu umrzeć z głodu i z zimna? Kie-
dy przyjedzie córka? A może, choć 
sąsiadka zaniepokojona, że od kil-
ku dni nie pojawiasz się przed do-
mem, zajrzy do ciebie? 

Czy uczestniczyłeś kiedyś w tzw. 
podróży w wyobraźni? Chcia-

łam Cię do tej bardzo pożytecznej 
zabawy teraz zaprosić. Usiądź wy-
godnie i daj się ponieść wyobraź-
ni poprowadzony moją narracją. 
Gotowy?

Wyobraź sobie, że jesteś oso-
bą starszą. Kilkanaście lat temu, 
po jakże aktywnym i ciekawym ży-
ciu, przeszedłeś na zasłużoną eme-
ryturę. Początkowo razem z żoną 
bardzo cieszyliście się tym czasem 
– wreszcie mieliście go dla siebie 
tyle. Ale niedługo dane było się 
Wam nim cieszyć. Żona zaczęła nie-
domagać, gasnąć w oczach. Długo 
drzemiąca w organizmie choroba, 
teraz szybko zaczęła się ujawniać. 
Pewnego jesiennego dnia pozosta-
łeś na tym świecie praktycznie sam. 
Ty sam i wokół ciebie wielki, pusty 
świat. Dzieci? Tak są. Córka miesz-
ka w Warszawie. Czasem dzwoni, 
nieraz przy okazji załatwiania inte-
resów we Wrocławiu, wpada na kil-
ka chwil. Jest jeszcze młodszy syn. 
Kilka lat temu wyjechał na Zachód. 

Podróż inna od innych

Podczas uroczystości poświęcenia ZOL-u,  
na pierwszym planie wiceprezydent Wrocławia, Jarosław Obremski

op PO
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Zaczynasz nabierać otuchy. 
Może rzeczywiście da się jeszcze 
trochę pożyć. Podjeżdżacie właśnie 
pod stary duży budynek z czerwo-
nej cegły. To tu. Po podwórzu, choć 
uporządkowane, widać, że było ono 
jeszcze niedawno placem budowy. 
Sanitariusze wnoszą cię do środka. 
Elegancka, nowiutka winda wiezie 
was na II piętro. Do waszego po-
chodu dołącza jeszcze zakonnica  
w średnim wieku. Wita się z tobą 
jakby cię znała od lat. Jest miła  
i wzbudza twoje zaufanie. Idzie już 
dalej z wami. Wszędzie czuje się 
świeżość. Wymalowane ściany ude-
rzają czystością... Za chwilę wnoszą 
cię do przytulnego pokoju. Poma-
gają ci wygodnie ulokować się na 
łóżku. Córka żegna się z tobą po-
spiesznie, zapewniając, że będzie 
ci tu, jak w raju. Spieszy się bardzo, 
pewnie znowu ten szef... 

Dopiero teraz spostrzegasz, 
że na łóżku obok leży, wpatrzony  
w okno, mężczyzna. Gdy wszyscy 
inni wychodzą z pokoju, od razu 
przystępuje do dzieła. Nie potrze-
ba wiele czasu, byście rozgadali się 
na dobre. Wypytuje o ciebie i twoje 
życie, ale też chętnie mówi o sobie. 
Rozmawiacie już dość długo, zanim 
pojawia się w waszym pokoju pielę-
gniarka. „Jak to „cywilka”? – pytasz 
zdziwiony po jej wyjściu – przecież 

Dalej sprawy toczą się już bły-
skawicznie. Twoja córka nie daje 
ci zbyt wiele okazji, byś opowie-
dział jej o swoich biedach, tęskno-
tach. Właściwie pojawia się przy 
twym szpitalnym łóżku tylko, by 
zakomunikować o czekających cię 
zmianach albo by wypełnić kolejny 
potrzebny papier, wreszcie, by asy-
stować przy przewiezieniu do ZO-
L-u, bo tak najczęściej wyraża się 
o placówce, która ma stać się two-
im nowym domem. Wyjaśnia ci, 
że ZOL to zakład opiekuńczo-lecz-
niczy, gdzie osoby starsze, scho-
rowane, którym trudno jest funk-
cjonować samodzielnie, otaczane 
są opieką, a równocześnie leczo-
ne i rehabilitowane. Barwnymi sło-
wami, tchnącymi nadzieją, rozta-
cza przed tobą wizję szczęśliwego 
domu, gdzie troskliwe siostrzyczki 
zgadują twoje potrzeby i na wyścigi 
starają się je spełnić. Słyszysz obiet-
nice, że będziesz tam miał lepiej niż 
u Pana Boga za piecem: ciepło, czy-
sto, syto i smacznie, że – kto wie – 
czy jeszcze pod ich dobrą opieką 
nie zaczniesz chodzić, a nawet ska-
kać, jak młodzieniaszek. Mało tego 
– tam wreszcie nie będziesz się nu-
dził, bo siostrzyczki będą na zmia-
nę siedziały przy twoim łóżku i za-
bawiały cię śpiewem, czytaniem  
i innymi możliwymi atrakcjami.

na szpitalny koc. To już?! 
Tyle razy tęskniłeś do tej 
chwili! Tam po drugiej 
stronie są przecież twoi 
bliscy... A teraz zwyczaj-
nie drżysz, boisz się, jak 
dzieciak.

Mijają dni. Ból. Strach. 
Niepewność. Samotność. 
Straciłeś rachubę, poran-
ki mylisz z wieczorami.  
I chociaż ty nawet wstać 
samodzielnie nie po-
trafisz, prowadzący le-
karz coraz częściej mówi  
o stabilności twojego 
stanu, o konieczności 
zwolnienia szpitalnego łóżka. Do-
wiadujesz się, że ma przyjechać 
twoja córka. Tyle na nią czekałeś! 
Ponoć dzwoniła – teraz wreszcie 
przyjedzie! Jaka radość! Kochana 
Córusia! Przyjedzie!

„Cześć tato! Aleś narozrabiał!” 
– głos, na który tak długo czeka-
łeś, przywitał cię oschle. „Człowiek 
ledwo żyje, w pracy szaleństwo, 
sezon w pełni, a ty sobie nogi ła-
miesz!”. Po tej powitalnej egzorcie, 
bardzo szybko dowiadujesz się, że 
twoja sytuacja nie jest zbyt cieka-
wa. Nigdy nie będziesz chodził – to 
po pierwsze. Po drugie, że w try-
bie pilnym musisz opuścić szpital. 
Skazany byłbyś na powrót do pu-
stego mieszkania i ewentualnie 
na pomoc opiekunki środowisko-
wej, gdyby nie zaradność i zdol-
ności organizacyjne twojej córusi. 
Do Warszawy wziąć cię absolutnie 
nie może. Nie ma też mowy, żeby 
ona przyjechała na stałe do Wro-
cławia. Więc co? Znalazła ci zakład. 
Nie jakiś tam dom starców, ale za-
kład prowadzony przez zakonnice. 
„Tato, czy ty wiesz, ile masz szczę-
ścia!! Ludzie miesiącami czekają 
na miejsca, a ty – proszę bardzo – 
chcesz i masz. Kilka telefonów i już 
zaklepane łóżko! Co to znaczy kre-
atywność i zdolności organizacyj-
ne twojej córusi!”. 

fo
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Podopieczni podczas posiłku w jadalni
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można kierować na rachunek Kon-
gregacji Sióstr Miłosierdzia św. Ka-
rola Boromeusza. Zachęcamy także 
do ofiarowania na rzecz tworzenia 

szkoły i szpitala 1% 
z podatków. Przy 
tej okazji chciałyby-
śmy podziękować 
serdecznie wszyst-
kim naszym ofia-
rodawcom, którzy 
w ubiegłym roku 
przekazali na konto 
Fundacji 28.842,67 
zł. Dziękujemy tak-
że tym, którzy 
przekazali na po-
wstające dzieło 1% 
podatku dochodo-
wego. Nazbierało 
się tego 71.285,21 
zł. Bóg zapłać! 

I na koniec, może prośba w tym 
momencie najgorętsza: prośmy 
wszyscy Pana Żniwa, by posyłał ro-
botników na Jego żniwo, także do 
posługi miłosierdzia i za powoła-
nych o gorliwość i świeżość miłowa-
nia. Kto wie, może prosząc o dar no-
wych powołań, prosisz dla siebie, by 
miał kto pochylić się nad tobą, gdy 
znajdziesz się w potrzebie.

s. Ewa Jędrzejak, boromeuszka

Czy mogłoby być lepiej? – trze-
ba nam pytać o to realnie. Czy czło-
wiek ma prawo do godziwej opieki, 
do miłości pomimo starości i cho-

roby? Co będzie z tobą, może za kil-
ka lat, może już za bardzo niedługi 
czas? Co będzie z nami wszystkimi, 
gdy zabraknie Ludzi wśród ludzi?!

Jeśli chcesz, by było inaczej, by 
tobie samemu żyło się bardziej 
po ludzku, dołącz do nas i razem 
z nami twórz Żywy Pomnik Jana 
Pawła II we Wrocławiu. Ta inicja-
tywa ma pomóc ocalić Człowieka  
w człowieku. W jaki sposób? Po-
przez troskę o życie na etapie od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Dla-
tego w jednym miejscu jako Żywy 
Pomnik Jana Pawła II ma działać 
Szpital Położniczo-Ginekologiczny, 
Szkoła Medyczna (z kierunkami pie-
lęgniarstwo, położni ctwo, naucza-
nie o rodzinie) i Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy. Ten ostatni już powstał  
i działa, a przeszkody i wielkie trud-
ności, jakie trzeba było pokonać po 
drodze, pokazują, jak ważne są dziś 
dobre szkoły medyczne, ale o ile 
ważniejsze są dobre rodziny. 

Jak można uczestniczyć w budo-
wie Żywego Pomnika Jana Pawła II? 
Przede wszystkim poprzez modli-
twę – to bardzo ważne. Ale ważna 
jest także pomoc finansowa, którą 

miały być zakonnice”. Są, ale więk-
szość personelu to świeccy. Okazu-
je się, że twój sąsiad z pokoju był 
jednym z pierwszych pacjentów 
tego nowo otwar-
tego zakładu. Teraz 
już jest lepiej, ale po-
czątkowo... Co z tego, 
że wszystko pięk-
nie przygotowane, 
że siostry dwoiły się  
i troiły, najzwyczaj-
niej nie było komu 
pracować. Bywało,  
że ktoś podejmo-
wał pracę pielęgniar-
ki czy opiekunki, by 
po paru godzinach 
stwierdzić: ja tego 
robić nie będę, a już 
na pewno nie za ta-
kie pieniądze. Wiado-
mo – pampersy, mycie, dźwiganie, 
chociaż jest nowoczesny sprzęt, 
który to ułatwia. Zdarzało się, że 
ktoś odchodził w trakcie dyżuru, 
bo... inaczej sobie wyobrażał pra-
cę. A wcale nie tak łatwo dziś zna-
leźć kogoś nowego. Coraz bardziej 
brakuje pielęgniarek w szpitalach, 
więc tym bardziej brakuje ich w za-
kładach, gdzie praca dużo trudniej-
sza... W takich sytuacjach wszystkie 
luki kleją siostry... I chociaż zakład 
działa od niedawna już widać w ich 
oczach zmęczenie. 

„No to niech dadzą więcej sióstr” 
– mówisz odkrywczo. W odpowie-
dzi słyszysz jego smutny śmiech: 
„niby skąd je mają wziąć?” 

W trakcie opowieści idylliczny 
obraz malowany przez twoją cór-
kę blaknie, szarzeje... Nie będzie 
siostrzyczek do wyłącznej opieki... 
Kolega przekonuje, że „czysto, cie-
pło i niegłodno” – to już rarytas, bo 
przecież mogłoby być gorzej...

„A czy mogłoby być lepiej?” – 
pytasz.

*    *    *
Otwórz oczy. To koniec podróży 

w wyobraźni. 

j  j  j  j  j
Kongregacja Sióstr Miłosier-
dzia św. Karola Boromeusza

55-100 Trzebnica
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30

nr konta:
15 1240 1994 1111 0010 0788  

3599
Bank Polska Kasa Opieki S.A.

c  c  c
1% na rzecz  

Fundacji Evangelium Vitae 
nr KRS 0000259108

a  a  a  a  a

fot. s. Paulina Janczar

Budynek ZOL-u



Nr 1 (27)  -  Kwiecień 2009 7

Nowe, uproszczone przepisy do-
tyczące przekazywania 1 procen-
ta podatku dochodowego obowią-
zują od 1 stycznia 2007 r., wcześniej 
podatnik sam przelewał określoną 
kwotę na rzecz wybranej organiza-
cji, a urząd skarbowy zwracał mu za 
to pieniądze. Nowy sposób przeka-
zywania 1 procenta jest o wiele bar-
dziej wygodny i nie wymaga od nas 
wiele wysiłku. Co najważniejsze – 
jest to dobroczynność, która nic nas 
nie kosztuje, bowiem przekazujemy 
pieniądze, które i tak musimy zapła-
cić fiskusowi. Świadome korzysta-
nie z mechanizmu przekazywania 
1 procenta organizacjom pożytku 
publicznego świadczy o naszej spo-
łecznej dojrzałości i o kształtowaniu 
się społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce. Dzięki społecznym kampa-
niom reklamowym z roku na rok co-
raz więcej osób wspiera w ten sposób 
organizacje pożytku publicznego.  
W roku 2007 aż 5,1 mln podatników 
złożyło wniosek o przekazanie 1 pro-
centa OPP na łączną kwotę 271 mln 

skuje o dokonanie rocznego rozli-
czenia podatku przez pracodawcę, 
bowiem zakłady pracy czy organy 
rentowe nie mają możliwości prze-
kazania za pracownika 1 procenta 
dla OPP. Aby w takiej sytuacji prze-
kazać 1 procent należnego podat-
ku na cele charytatywne, należy 
zrezygnować z wniosku o dokona-
nie rocznego obliczenia podatku 
przez zakład pracy i samodzielnie 
złożyć zeznanie roczne w urzę-
dzie skarbowym. Podobnie eme-
ryci i renciści, otrzymujący roczne 
zeznanie z ZUS i tym samym nie-
mający obowiązku składania do-
datkowych rozliczeń rocznych, je-
śli chcą przekazać 1 proc. podatku 
OPP, powinni złożyć w urzędzie 
skarbowym odpowiednio wypeł-
niony PIT-37.

Jak 1 procent trafia 
do wybranej fundacji?

Decydując się na przekazanie  
1 procenta, należy pamiętać, że nie 
można dzielić przekazywanej kwo-
ty na różne organizacje, ale trzeba 
wybrać tylko jedną z nich. Pienią-
dze z 1 procenta będą przekazy-
wane tylko od zeznań złożonych  
w terminie, czyli do 30 kwietnia 
2009 r. (uwaga, dla zryczałtowane-
go podatku od dochodów ten czas 
jest krótszy: PIT-28 należało złożyć 
do 31 stycznia 2009 r.). 

Urzędy skarbowe mają 3 mie-
siące na przekazanie wskazanych 
kwot, jednak w praktyce może to 
trwać dłużej. Wcześniejsze złoże-
nie zeznania podatkowego raczej 
nie przyspieszy przekazania 1 pro-
centa na rzecz wybranej organiza-
cji. Wskazana przez nas organiza-
cja otrzyma kwotę pomniejszoną  
o koszty przelewu.

Mechanizm przekazywania 1 pro-
centa od podatku dochodowego 
jest prosty i nie powinien spra-
wiać trudności żadnemu z podat-
ników. Warto zapoznać się z regu-
łami przekazywania 1 procenta 
dla organizacji pożytku publicz-
nego, by przy wypełnianiu tego-
rocznego formularza PIT nie mieć 
żadnych wątpliwości, czy prze-
kazywana przez nas kwota zasili 
konto wybranej organizacji.

Już od czterech lat polscy po-
datnicy mają możliwość przeka-
zywania 1 procenta od należnego 
podatku dochodowego dla orga-
nizacji pożytku publicznego (OPP), 
które uzyskały taki status i znala-
zły się na ministerialnej liście. Od 
zeszłego roku procedura ta jest 
uproszczona i nie wymaga od  
podatnika szczególnego wysiłku:  
w składanym zeznaniu musimy po-
dać tylko nazwę organizacji, której 
chcemy przekazać 1 procent po-
datku, jej numer KRS i wpisać prze-
kazywaną kwotę, nie większą niż  
1 procent należnego podatku.

Kto może przekazać 
1 procent?

W 2009 roku 1 procent podat-
ku dochodowego dla organiza-
cji pożytku publicznego mogą 
przekazywać następujące oso-
by: podatnicy podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, podat-
nicy opodatkowani ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych,  
podatnicy podatku liniowego  
19-procentowego oraz podatnicy 
uzyskujący dochód  z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych, 
czyli grający na giełdzie. Nie może 
przekazać 1 procenta od należne-
go podatku podatnik, który wnio-

Jeden procent, czyli dobroczynność, 
która nic nie kosztuje

Mechanizm przekazywania  
1 procenta organizacjom pożyt-
ku publicznego ma swoje źró-
dło w praktykach stosowanych 
po II wojnie światowej w Hisz-
panii i Włoszech, gdzie wpro-
wadzono możliwość przekazy-
wania części należnego podatku 
na rzecz Kościoła katolickiego. 
Obecnie idea przekazywania  
1 procenta organizacjom poza-
rządowym jest szczególnie popu-
larna w krajach Europy środko-
wo-wschodniej, a oprócz Polski 
taka możliwość została wprowa-
dzona m.in. na Węgrzech (już 
w 1997 roku), Litwie i Słowacji 
oraz w Rumunii. 
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złotych (rok wcześniej było ich 1,6 
mln, a przekazana kwota wyniosła 
105,5 mln zł).

1 procent krok po kroku
1. Wybieramy organizację po-

żytku publicznego (OPP), której 
chcemy przekazać nasz 1 procent.

2. W odpowiednim formularzu 
PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 
lub PIT-38 należy znaleźć i wypełnić 
dokładnie określoną rubrykę, któ-
ra znajduje się pod koniec każdego  
z wymienionych 
formularzy i jest 
z a t y t u ł ow a n a 
„Wniosek o prze-
kazanie 1 % po-
datku należnego 
na rzecz organi-
zacji pożytku pu-
blicznego (OPP)”. 
W rubryce tej na-
leży wpisać:

a) nazwę or-
ganizacji pożytku publicznego 
(OPP), której chcemy przekazać  
1 procent naszego podatku docho-
dowego wraz z jej adresem,

b) numer wpisu wybranej przez 
nas organizacji do Krajowego Reje-
stru Sądowego (KRS) (uwaga! należy 
dokładnie przepisywać numer KRS),

c) wysokość przekazywanej 
kwoty zaokrąglonej do pełnych 
dziesiątek groszy w dół – nie może 
ona przekraczać wartości 1 procen-
ta należnego podatku (minimalna 
kwota to 10 groszy). Np. jeśli poda-
tek należny wynikający z zeznania 
wyniósł 6701,00 zł, możemy wska-
zać kwotę 67,01 zł, a w zaokrągleniu 
- 67 zł. Wyliczona przez nas kwota, 
pomniejszona o opłatę manipula-
cyjną za przelew, zostanie przekaza-
na na konto wybranej organizacji.

3. Ponadto, jeśli 1 procent od po-
datku chcemy przekazać konkret-

nemu dziecku – podopiecznemu 
danej organizacji lub na konkret-
ny cel - należy w rubryce zatytuło-
wanej „Informacje uzupełniające” 
wpisać np. „1 procent dla OPP – na 
leczenie dziecka …”, podając imię 
i nazwisko podopiecznego lub 
wskazując cel. Uwaga! Przekazanie 
pieniędzy na leczenie konkretne-
go dziecka jest możliwe tylko wte-
dy, jeśli ma ono założone subkonto  
w fundacji, która ma status organi-
zacji pożytku publicznego.

4. Jeśli ży-
czymy sobie, 
by nasze dane, 
tzn. imię, nazwi-
sko i adres oraz 
wysokość prze-
kazanej kwoty 
były znane or-
ganizacji pożyt-
ku publicznego, 
w rubryce „Infor-
macje uzupełnia-

jące” musimy dodatkowo zakreślić 
krzyżykiem odpowiedni kwadrat 
opatrzony adnotacją „Wyrażam 
zgodę”.

Monika Spławska-Murmyło

1% podatku za rok 2008  
na rzecz Caritas  

Archidiecezji Wrocławskiej  
numer KRS 0000219742

Pełną listę organizacji pożytku 
publicznego znajdziemy w Inter-
necie. Najlepiej posłużyć się wy-
szukiwarką Ministerstwa Sprawie-
dliwości: http://opp.ms.gov.pl.

Więcej informacji na temat  
1 procenta znajdziemy na stronie 
Departamentu Pożytku Publicz-
nego Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej: http://pozytek.gov.pl.

Pierwsza wzmianka o staro-
miejskiej ulicy Nożowniczej po-
chodzi z roku 1419, kiedy to w 
miejskich księgach podatkowych 
zapisano nazwę messergasse, czy-
li Zaułku Nożowników. Nazwa ta 
nie pochodziła jednak od wcale 
licznie występujących w naszym 
mieście przedstawicieli przestęp-
czego podziemia, lecz od szacow-
nego cechu wytwórców noży, któ-
rzy właśnie w tym miejscu założyli 
swoje rzemieślnicze warsztaty.

Sama nazwa Zaułku Nożowni-
ków, nazywanego wcześniej po 
prostu „uliczką poprzeczną za wię-
zieniem” odnosiła się jedynie do 
początkowego biegu obecnej No-
żowniczej, a ściśle rzecz biorąc od 
obecnej Więziennej do dzisiejszej 
ulicy Kuźniczej. Pozostała, wschod-
nia część ulicy nosiła w średniowie-
czu nazwę Zaułku Płaszczarskiego 
(mentelergasse). 

Przebiegająca przez dwa śre-
dniowieczne kwartały miejskie dzi-
siejsza ulica Nożownicza idąca od 
Kwartału Rzeźników do Kwartału 
Wielkiego, była opanowana głów-
nie przez producentów noży, ale 
swoje miejsce znaleźli tutaj i inni 
wytwórcy metalowej galanterii 
użytkowej. Znaleźli więc tu swoje 
miejsce dwaj kowale, dwóch sny-
cerzy, dwóch kowali głowni do 
broni białej oraz czterech igielni-
ków. Z innych zawodów posiada-
jących w owym roku warsztaty na 
tej ulicy można jeszcze wymienić 
trzech płaszczarzy, dwóch bedna-
rzy, dwóch paśników, czyli produ-
centów pasów, jednego wytwórcę 
różańców oraz pięciu innych, bliżej 
niezidentyfikowanych przedstawi-
cieli innych zawodów. 

Ale wracając do rzemieślników, 
od których ulica wzięła swoją na-
zwę, to jak wynika z zapisu w księ-
dze podatkowej z 1403 r. znajdo-
wało się wówczas we Wrocławiu aż 
sześćdziesięciu wytwórców noży, 
z czego na niewielkim przecież te-

Litwini, Słowacy i Rumunii 
mogą przekazywać organiza-
cjom pozarządowym nie jeden, 
ale nawet dwa procenty należ-
nego podatku. Na Węgrzech 
istnieje możliwość przekazania 
drugiego procenta organizacjom 
religijnym. Niektóre kraje do-
puszczają podział wnioskowanej 
kwoty na kilka organizacji.

qqq3QQQ

qqq3QQQ
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Ba, dostępność do byle jakiej, ale 
zawsze broni był tak duży w ówcze-
snych, zgoła przecież niezbyt bez-
piecznych czasach, że doszło już  
w 1331 r. do pierwszego w dziejach 
Wrocławia wydania przez Radę 
Miejską zakazu noszenia broni  
w obrębie murów miejskich. Ich 
ponawianie w kolejnych latach  
i grożenie coraz to surowszymi 
konsekwencjami wobec osób ła-
miących ten zakaz świadczy jed-
nak o niezbyt praworządnym na-
stawieniu ówczesnego pospólstwa 
naszego miasta.  

Nic więc zatem dziwnego, że 
to właśnie czeladnicy nożowni-
ków, mający stały dostęp do broni 
stanowili obok czeladników... kra-
wieckich najbardziej buntowniczy 
element miejskiego pejzażu. Ani-
muszu do nieposłuszeństwa wo-
bec wrocławskiego establishmen-
tu dodawały im na pewno bardzo 
liczne karczmy i pokątne handel-
ki istniejące przy tej ulicy. Widzia-
ła więc zatem ulica Nożownicza  
w swoich dziejach zarówno burdy 
czeladników z miejskimi pachołka-
mi i wojskiem miejskim, jak i bary-
kady ustawione tutaj dnia 30 kwiet-
nia 1793 r. uniemożliwiające szarżę 
ciężkich kirasjerów generała von 
Dolffsa podczas tak zwanej „rewo-
lucji krawców”. 

Z II wojny światowej wyszła uli-
ca Nożownicza straszliwie okale-
czona, o czym świadczy pokaźna 
ilość gomułkowskich bloków, za-
cierających staromiejski charakter 
i koloryt tego miejsca. I podobno 
po wojnie niektórzy mieszkańcy 
ulicy Nożowniczej domagali się od 
władz miejskich... zmiany nazwy 
ulicy. Kojarzyła im się bowiem ta 
nazwa jednoznacznie, na co miał 
na pewno wpływ pobliskiego sza-
ber-placu. Ale o tym opowiem bli-
żej Czytelnikom naszej gazetki 
dopiero w następnym odcinku na-
szego cyklu. 

Sławomir Opasek 

się mniej więcej w środku drabi-
ny hierarchii zamożności wrocław-
skich cechów rzemieślniczych, ze 
stałą jednak tendencją spadkową.  
W każdym razie w historii nad-
odrzańskiego grodu nie zdarzył się 
wypadek pełnienia przez przedsta-
wiciela tego cechu jakiejkolwiek 
funkcji w Radzie Miejskiej. Dość po-
wiedzieć, że w 1420 r. jednorazowa 
opłata za przyjęcie do cechu no-

żowników 
wynosiła 
wcale nie-
b a g ate l -
ną kwotę 
osiemna-
stu gro-
szy, przy 
czterdzie-
stu trzech 
groszach 
u snycerzy 
(najwięcej 
p ł a c o n o 
u pieka-
rzy – aż 84 
grosze!) . 
R o c z n e 
p o d a t k i 
r ó w n i e ż 
były roz-
ł o ż o n e 
d y s p r o -
porcjonal-
nie: snyce-
rze płacili 
dwanaście 
g r o s z y 
rocznego 
p o d a t k u 

za prowadzenie działalności, gdy 
tymczasem wytwórcy noży jedynie 
groszy cztery... A nielegalne, pokąt-
ne wytwarzanie broni siecznej przy 
posiadaniu odpowiednich moż-
liwości technologicznych przez 
przedstawicieli cechu nożowników 
było zbyt intratnym i łatwym za-
robkiem, aby mogły tego zabronić 
najsurowsze nawet zakazy i wyroki 
sądowe Rady Miejskiej Wrocławia.  

renie Zaułka Nożowników praco-
wało ich aż siedemnastu. Dalszych 
trzynastu nożowników ulokowa-
ło swoje warsztaty na ówczesnym 
Zaułku Płaszczarzy. Warto tutaj do-
dać, że cech nożowników wiódł 
ustawiczne, długotrwałe i nigdy 
nierozstrzygnięte spory z cechem 
snycerzy. Powodem owych niekoń-
czących się zatargów była nastę-
pująca kwestia: Jak długie ma być 

ostrze od noża i kiedy nóż prze-
staje być nożem, a staje się bronią 
sieczną? Spory nie były czysto aka-
demickie, chodziło bowiem o psu-
cie rynku zbytu snycerzom, a w tej 
konsekwencji o spore pieniądze. 
Sam bowiem cech nożowników, 
nieposiadający na dodatek własne-
go domu cechowego i odbywający 
swoje posiedzenia w wynajętych 
na ten cel karczmach, plasował 

Nożownicza,  
czyli od rzemieślników do nożowników

Ulica Nożownicza w międzywojniu. Widok w kierunku placu Nowy Targ
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I. PRZYCHODY: 
- stan kasy parafialnej na 31 grud-

nia 2007 – 17 139 zł 
- ofiary składane przez wiernych 

(bez intencji mszalnych i iura 
stolae), przez telefonię komór-
kową oraz datki za zwiedzanie 
kościoła i koncerty – 255 641 zł    

-  dotacje z Urzędu Miasta na 
reno wację fresków - 100 000 zł 

W 2008 roku parafia dysponowała 
kwotą – 372 780 zł

 
II. ROZCHODY:

 
1. WYDATKI BIEŻĄCE: 
- opłaty rachunków (gaz, światło, 

woda, podatki i ubezpieczenia) 
– 49 213  zł 

- wpłaty na cele ogólnodiece-
zjalne i utrzymanie Seminarium 

Duchow nego – 38 300 zł 
- koszty personalne – 57 000 zł 
- materiały duszpasterskie, ga-

zetka, środki czystości itp. –  
18 065 zł 

- drobne remonty bieżące w ko-
ściele i na plebanii – 3 175 zł

Razem wydatki bieżące: 165 753 zł

2. INWESTYCJE: 
- kontynuowanie renowacji fre-

sków - 100 000 zł 
- zaliczka na renowację ławek – 

50 000 zł
Razem inwestycje: 150 000 zł

3. ZWROT POŻYCZKI NA RE MONT 
OKIEN: 
- zwrot części pożyczki – 35 866 zł 
- odsetki – 5 386 zł 
Razem zwrot pożyczki: 41 252 zł

 

W 2008 roku parafia wydała kwotę: 
357 005 zł 
Stan kasy na 31 grudnia 2008:  
15 775 zł 

Parafia ma do spłacenia pozo-
stałą część pożyczki zaciągniętej 
w 2006 roku w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu na 
wymianę pierwszej czę ści okien w 
Kościele Uniwersyteckim w wyso-
kości 101 580 zł + odsetki. Termin jej 
spłacenia mija z końcem 2011 roku. 

Powyższe sprawozdanie nie 
obej muje osobistych dochodów  
i kosztów utrzymania księży, kwesty 
i wydat ków Caritas oraz zbiórek do 
puszek przekazywanych do Kurii. 

Wszystkim parafianom oraz go-
ściom i sympatykom Kościoła Uni-
wersyteckiego, którzy swoimi ofiara-
mi wspierają działalność naszej 
wspól noty parafialnej składamy za 
ich ofiar ność serdeczne „Bóg zapłać”. 

ks. Piotr Nitecki  
proboszcz parafii 

 

Sprawozdanie finansowe  
parafii za rok 2008

Chrzty
25 XII 2008 Natalia Wiktoria NOWAK
26 XII 2008 Wiktoria ANDRZEJEWSKA
26 XII 2008 Julia Elwira ZUlEWSKA
26 XII 2008 Michał Piotr BINEK
26 XII 2008 Dorian Aleksander  
 CISZEWSKI
26 XII 2008 Oskar Marcin KlIMAS
26 XII 2008 Natalia Daria MIChNO
26 XII 2008 Natan Krzysztof SKOWYRA
27 XII 2008 Franciszek Fryderyk PAUŚ
25 I 2009 Kuba Grzegorz hAJNUS
1 II 2009 Maja MIODEK
1 III 2009 Franciszek GóRSKI
1 III 2009 Mateusz Krystian  
 AlEKSIEWICZ

Śluby
26 XII 2008 Wojciech Sebastian  
 IZYDORCZAK  
 i Iwona Marzena RZęSA
21 II 2009 Łukasz Konrad KOSIńSKI  
 i Iga PRZYTUŁA

Zgony
14 XI 2008 henryk BIENDARA, lat 55

27 XI 2008 Jadwiga ZAMUlIńSKA- 
 -URBANEK, lat 88
30 XI 2008 Józefa MROCZEK, lat 79
2 XII 2008 Jarosław DANYlUK, lat 70
8 XII 2008 Paweł KOŁAK, lat 91
13 XII 2008 Roman Tadeusz JAROSZ,  
 lat 74
13 XII 2008 Kazimierz GRACZ, lat 82
13 XII 2008 Bogdan Jan RYChTER,  
 lat 68
22 XII 2008 Genowefa WOZIńSKA,  
 lat 77
22 XII 2008 Gertruda OGRODOWIAK,  
 lat 84
22 XII 2008 Adam Tadeusz  
 PRZEMYSKI, lat 67
28 XII 2008 Mirosława Krystyna  
 WRóBlEWSKA, lat 61
30 XII 2008 Maria Zofia MAGUSIAK,  
 lat 69
31 XII 2008 helena PlASZCZYK, lat 81
2 I 2009 Paweł STRZYŻ, lat 89
2 I 2009 Janina helena  
 JAKUBOWSKA, lat 80
7 I 2009 Zygmunt Kazimierz  
 WOŁCZYK, lat 68
7 I 2009 halina NOWICKA, lat 70
12 I 2009 Czesław DRZEWIECKI, lat 87

13 I 2009 Janina halina BAGIńSKA,  
 lat 73
18 I 2009 Stanisława WITKOWSKA,  
 lat 83
23 I 2009 Roman PRZYBYlSKI, lat 87
30 I 2009 Jadwiga ZIęBA, lat 85
1 II 2009 Zbigniew TYCZYńSKI,  
 lat 70
3 II 2009 Zofia BIńCZYK, lat 86
6 II 2009 Joanna RODZIńSKA, lat 89
7 II 2009 Władysław SOlECKI, lat 79
10 II 2009 Maria halina  
 MACIEJOWSKA, lat 82
11 II 2009 Franciszka FUR, lat 92
11 I 2009 Wiesław OSTAPSKI, lat 65
13 II 2009 Franciszek Ksawery  
 PIWUCKI, lat 83
17 II 2009 Wacława Teresa  
 BURACZEWSKA, lat 76
27 II 2009 Kazimierz SERWA, lat 90
4 III 2009 Matylda TOMCZAK, lat 84
4 III 2009 Andrzej WOJSA, lat 55
10 III 2009 Jarosława BURY, lat 76
12 III 2009 Tomasz SOWA, lat 29
13 III 2009 Marianna CZERNIAK, lat 81
13 III 2009 Renata KOWAlEWSKA,  
 lat 53
15 III 2009 Jadwiga WOJNICKA, lat 76
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W odwiedzinach u księdza Leszka

Spotkanie opłatkowe 
scholi i ministrantówi tym razem sprawowaną liturgię ubo-

gaciła pięknym śpiewem. 
Po smacznym obiedzie wspólnie 

śpiewaliśmy pieśni, do których Moni-
ka i Jarek przygrywali nam na fletach, 
a pani Ania na gitarze.

Następnie przyszedł czas na zaba-
wę, do której zachęcał nas leżący do-

koła śnieg. Wybraliśmy się więc na 
zewnątrz i tam rozpoczęła się naj-
prawdziwsza bitwa na śnieżki. Nie 
było osoby, która nie chciałaby w niej 
z radością uczestniczyć.  

Czas jednak nieubłaganie mijał i w 
końcu trzeba było wracać do domu. Po-
żegnaliśmy się więc z ks. Leszkiem i jego 
parafianami, i wyruszyliśmy w podróż 
do Wrocławia. Wieczorem trochę zmę-
czeni, ale jednocześnie szczęśliwi dotar-
liśmy na miejsce. Ten wspólnie spędzo-
ny czas wspominamy miło do dziś. 

Justyna i Małgosia, scholistki

Nasi milusińscy
Re

bu
s

Tradycją okresu Bożonarodzenio-
wego są spotkania opłatkowe. 3 stycz-
nia br. w Maciejówce na wspólnym 
opłatku zgromadziły się dziewczęta ze 
scholi, ministranci i rodzice. 

Po wspólnej modlitwie głos zabrał 
ks. prob. Piotr Nitecki, który zwrócił 
się do zebranych tymi słowami: Jeste-
ście najmłodszą elitą w naszej parafii. 
Cieszę się, gdy widzę Was przy ołtarzu. 
Życzę Wam, abyście zawsze przez całe 
życie trzymali się Pana Jezusa jakby za 
rękę i z Nim przeszli przez świat. Bo 
Wy to lepiej rozumiecie niż my star-
si, że jak pójdziecie z mamą lub tatą  
i chwycicie się ich za rękę, to nawet wte-
dy, gdy nie wiecie dokąd idziecie, ma-
cie pewność, że rodzice Was nie zawio-
dą i zaprowadzą w dobre miejsce. Tak 
samo jest z Panem Jezusem. Idąc same-
mu, można pobłądzić, a jak się trzyma 
Go za rękę, to nie grozi nic złego. Bycie 
przy ołtarzu jest uczeniem się tego wła-
śnie bycia przy Jezusie. 

Potem wszyscy 
zebrani podzieli-
li się opłatkiem, 
składając sobie ser-
deczne życzenia. 
Był też poczęstu-
nek przygotowa-
ny przez rodziców 
i wspólne kolędo-
wanie. Niektórzy 
skorzystali z tego, 
że spadł obficie 
śnieg i na dziedziń-
cu Maciejówki ba-
wili się w śnieżki.

Uczestnicyfot. Stanisław Zamiar

19 stycznia br. grupa dziewcząt ze 
scholi i ministrantów, pod opieką dia-
kona Piotra Mazura, państwa Zamia-
rów i kilku innych rodziców, wybrała 
się w odwiedziny do ks. Leszka Woź-
nego, naszego byłego wikarego, do 
jego parafii p.w. św. Marcina w Kuli-
nie, w której jest teraz proboszczem.  

Czas podróży „Maciejki” umilały 
uczestnikom oczywiście śpiewem. 

Parafia Księdza składa się aż z czte-
rech kościołów. Odwiedziliśmy dwa z 
nich. Najpierw pojechaliśmy do świątyni 
p.w. św. Michała Archanioła w Piersnie.

Na Mszy św., celebrowanej przez  
ks. Leszka, nasza schola śpiewała przy 
akompaniamencie dwóch fletów i gi-
tary, a ministranci i ks. diakon Piotr 
służyli przy ołtarzu, pomagając tam-
tejszej służbie liturgicznej. 

Naszą wizytę połączyliśmy z uro-
dzinami ks. Leszka, któremu z tej oka-
zji podarowaliśmy 
urodzinowy tort, 
wyśpiewując z serca 
płynące życzenia.

Po poczęstun-
ku udaliśmy się do 
drugiego kościo-
ła: filii w Rako-
szycach p.w. Jana 
Nepomucena, na 
kolejną Mszę św., 
którą odprawiał 
ks. Leszek, a scho-
la, łącząc swe siły 
z nowo powstałą 
scholą parafialną,  
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Rekolekcje wielkopostne
W dniach od 15 do 18 marca 

br. trwały w naszej parafii reko-
lekcje wielkopostne, które w tym 
roku głosił ks. Piotr Mrzygłód  
z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. 

Wielki Post to czas zamyśleń, re-
fleksji, wędrowania po zakamar-
kach duszy – mówił rekolekcjonista 

podczas jednej z nauk, stawiając 
jednocześnie pytania o naszą kon-
dycję duchową: Jaki jest ten nasz 
Wielki Post? Czy jest czasem praw-
dziwego nawrócenia i pokuty? Co 

Z życia naszej parafii
zmieniło w nas tych kilkanaście 
wielkopostnych dni? 

Rekolekcje są szansą, aby 
widząc swoją duchową byleja-
kość, naprawić to wszystko, co 
jest powywracane. To jest twoje 
pięć minut na scenie twojego ży-
cia – ciągnął dalej ks. Piotr. Jeśli 
pozwolisz Bogu mówić w cichości 
twojego serca, wygrasz ten Wiel-

ki Post, wygrasz swoje życie. Bóg 
może zrobić tysiące kroków w 
twoją stronę, ale ten najważniej-
szy – krok nawrócenia, możesz 
zrobić tylko ty sam.

 

Redakcja
Bożena Rojek (redaktor naczelna)
Alicja Chmura (redakcja dziecięca)
Krystian Głośnicki
Bartłomiej Kazubski
ks. Piotr Nitecki (asystent kościelny)
Sławomir Opasek
Elżbieta Rulińska (redaktor techniczna)

Adres
pl. Bpa Nankiera 16a
50-140 Wrocław
tel. 071 344 94 23
E-mail: naszagazetka@op.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skrótów i opracowań redakcyjnych.

Przy Kościele Uniwersyteckim
Pismo wspólnoty parafialnej pod wezwaniem 
Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl

Praktyka duszpasterska 
w naszej parafii

W marcu br. został skierowa-
ny na dwumiesięczną praktykę do 
naszej parafii diakon Maciej Dębo-
górski, którego otaczamy serdecz-
ną modlitwą, życząc mu owocnego 
duszpasterzowania pośród nas.

Renowacja ławek 
w Kościele Uniwersyteckim

W ostatnim czasie parafia na-
sza podjęła kolejną, ważną inwe-

stycję, jaką była wymiana 
drugiej części ławek w cen-
tralnej części naszej świąty-
ni. Inicjatywa ta została pod-
jęta już  przed wielu laty,  
w 1993 roku, a więc jeszcze 
za ojców jezuitów. Pierw-
sza część nowych, 24 ławek, 
wykonanych według daw-
nych, zachowanych orygi-
nałów, zainstalowana zosta-
ła po obu stronach świątyni 
w 1995 roku. Obecne pra-
ce stanowią więc po 14 la-
tach kontynuację tamtego 
przedsięwzięcia sprzed lat. 
Prace nad 18 nowymi ław-
kami po obu stronach ko-
ścioła w głębi nawy głównej 
rozpoczęto w październi-
ku 2008 roku, obecnie ław-

ki te zainstalowano. Koszt inicja-
tywy wynosi w sumie 94 000 zł  
i pokryty zostanie wyłącznie z ofiar 
wiernych. Kolejnymi etapami prac  
w tym zakresie będzie w przy-
szłości rekonstrukcja osiemnasto-
wiecznych płaskorzeźbionych bo-
ków ławek oraz renowacja ławek 
pod chórem i w bocznych kapli-
cach. Ławki, zarówno pierwszą 
ich część przed laty, jak i obecną, 
wykonała firma p. Zygmunta Ba-
gińskiego z miejscowości Węgry  
k. Wrocławia. Za ofiary składane na 
ten cel wszystkim ofiarodawcom 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Bożena Rojek
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