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lią nie jest łatwe w dzisiejszym, zlaicy-
zowanym świecie, pogrążającym się w 
bezładzie i chaosie, gdy wokół panu-
je popularne dopasowywanie warto-
ści do okoliczności, znaczone staropol-
skim porzekadłem, że „jak się wejdzie 
między wrony, trzeba krakać jak i one”.  

Mimo wszystko siadając do Wiel-
kanocnego stołu, trzeba nam zacho-

Kiedy ciszę poranka przetnie 
dźwięk dzwonów, obwieszczających 
Zmartwychwstanie naszego Pana, Je-
zusa Chrystusa, rozpocznie się czas 
radosnego świętowania. Jednak ten 
czas to o wiele więcej niż Rezurekcja 
i rodzinne spotkanie przy suto zasta-
wionym Wielkanocnym stole. Jako 
chrześcijanie powinniśmy przeżywać 
te święta znacznie głębiej. To, co wy-
darzyło się w poranek Wielkanocy, 
należy postrzegać w kontekście wy-
darzeń Triduum Paschalnego i całego 
Wielkiego Postu.  

Przecież Zmartwychwstanie to 
obietnica wiecznego życia dla każ-
dego z nas. To zwycięstwo życia nad 
śmiercią, którego droga wiodła przez 
krzyż. Powinniśmy sobie w tym cza-
sie szczególnie uświadomić, że Zmar-
twychwstanie nie było wydarzeniem 
jednorazowym. Jakimś „cudem”, któ-
ry dokonał się hen w dalekiej historii,  
a co do którego wielu ludzi nie ma pew-
ności, że w ogóle miał miejsce. Trzeba 
pamiętać, że rozpoczęta w Wielki Pią-
tek walka życia ze śmiercią, światła  
z ciemnością ma miejsce każdego 
dnia i dokonuje się w każdym z nas. 
A pokonany tam „Książę Ciemności” 
wcale nie złożył broni. Dziś najwięk-
szym jego osiągnięciem jest wpojenie  
w świadomości wielu, że on nie istnie-
je. Tymczasem każdy grzech to krok  
w kierunku śmierci naszej duszy. 

Tak to prawda, człowiek jest słaby  
i upada wielokrotnie. A i życie Ewange-

Błogosławionych, pełnych miłości  
i ciepłych uczuć  

Świąt Wielkiej Nocy  
Czytelnikom, Sympatykom  
kościoła Uniwersyteckiego  

i Parafianom życzy
Redakcja 

Przez krzyż  
do zmartwychwstania

wać perspektywę wieczności i spoży-
wając poświęcone dary „karmić” się 
oznaczającą je świętością i życiem, bo 
spożywać je będziemy na pamiątkę 
Chrystusa.

Błądzić i upadać jest i będzie rze-
czą ludzką. Nawet święci mieli chwi-
le słabości i popełniali błędy. Przecież 
nie kto inny, jak św. Piotr zaparł się 
trzykrotnie swojego Mistrza, właśnie 
w momencie, gdy po ludzku patrząc 
Jezus najbardziej potrzebował lojal-
nego przyjaciela. Wystarczyło jednak 
jedno proszące, wyrażające głębo-
ki żal spojrzenie Piotra, aby uzyskał 
przebaczenie od swojego Nauczycie-
la. Nie inaczej jest dzisiaj. Trzeba tyl-
ko znaleźć w sobie siłę, klęknąć u krat 
konfesjonału i wznieść oczy ku Chry-
stusowi, by za pośrednictwem kapła-
na dotknęła nas łaska krzyża i byśmy 
dostąpili naszego najbardziej osobi-
stego „zmartwychwstania”. Bo tam Je-
zus odnawia naszą duszę, obmywa ją 
z wszelkiego zła po to, abyśmy mogli 
wrócić na drogę światła. 

To właśnie jest prawdziwy i jedyny 
sens Paschy, którą po raz kolejny ob-
chodzić będziemy w tym roku. 

Nie marnujmy zatem czasu, który 
został nam dany, bo kto wie, jak wie-
le go jeszcze mamy i odważnie wy-
powiadajmy słowa: „Chrystus Pan 
zmartwychwstał!” Bądźmy prawdzi-
wie świadkami Zmartwychwstania, 
nie tylko przy okazji Świąt Wielkanoc-
nych, przy świątecznym stole i przy 
składaniu życzeń, ale bądźmy nimi na 
co dzień, kiedy przyjdzie nam powsta-
wać z grobów naszych słabości i grze-
chów, i żyć odzyskaną w te dni nadzie-
ją szczęśliwej wieczności.

Agnieszka Kępowicz
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skie przyjąłem w 1991 r. w Katedrze 
wrocławskiej z rąk ks. kard. Henry-
ka Gulbinowicza i zostałem posłany 
do parafii Matki Bożej Miłosierdzia  
w Oleśnicy. Dwa lata później znala-
złem się w parafii NMP na Piasku we 
Wrocławiu. Następnie podjąłem się 
pracy w drukarni Tumskiej oraz na 
PWT we Wrocławiu. Potem zrobiłem 
doktorat z teologii dogmatycznej  
i pracowałem już tylko na PWT. 

Kolejny etap mojego życia to wy-
jazd do Anglii celem zbierania mate-
riałów do habilitacji i niespodziewany 
powrót, by uczyć dzieci matematyki  
w wiejskiej szkole podstawowej w Wi-
rach, a potem w katolickim liceum ogól-
nokształcącym w Henrykowie. W tym 
czasie pisałem też pracę habilitacyj-
ną. Miałem wiele obowiązków, często 
pracowałem w pośpiechu, co sprawiło, 
że w pracy habilitacyjnej popełniłem 
mały błąd: w czwarty rozdział wsta-
wiłem brudnopis. Po trzech latach za-
uważył to absolwent PWT, Piotr Łużny, 
który powiadomił „Gazetę Wyborczą”. 
Nie wiem, dlaczego to zrobił. Porząd-
ny człowiek, katolik, nie powinien mieć 
nic wspólnego z pismem, które jest 
wrogo zorientowane wobec człowie-
ka i Kościoła. Z trudnością mu przeba-
czyłem, ale nie zapomnę tego pewnie 
do końca życia. „GW” w serii artyku-
łów o plagiacie przekreśliła moje życie. 
Od początku czułem się winny i wiem, 
że powinienem resztę życia spędzić  

we w góry. W klasie maturalnej po raz 
pierwszy wyruszyłem na pieszą piel-
grzymkę z Warszawy do Częstocho-
wy, nie było wtedy jeszcze pielgrzy-
mek wrocławskich. Chociaż myślałem  
o kapłaństwie, wybrałem studia 
świeckie: matematykę na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Zawsze chciałem 
chodzić tam, gdzie nikt jeszcze nie 
chodził. W matematyce wydawało mi 
się, że jest to najłatwiejsze.

Początek studiów to stan wojenny 
w Polsce. Wiece, spotkania, wykłady, 
tłumy w kościołach, duszpasterstwo 
akademickie „Dorotki” i wielki strach  
o przyszłość. Później powolna stabiliza-
cja, fascynacja jogą hinduską i hindu-
izmem. Praktykowałem jogę i zgłębia-
łem jej tajemnice, czytając wszystkie 
dostępne książki z prawie wszystkich 
bibliotek Wrocławia. Podczas studiów 
wielki wpływ miało na mnie twierdze-
nie Gödla o niezupełności przestrze-
ni aksjomatycznych, z którego wy-
nikało, że aparatem naukowym nie 
można dojść do prawdy o rzeczywi-
stości. Zbiór zdań prawdziwych jest 
bardzo mały, przeliczalny, natomiast 
zbiór zdań prawdziwych, do których 
nauka nie ma dostępu, jest nieprzeli-
czalny. Dostęp do prawdy jest zatem 
możliwy bardziej poprzez kontempla-
cję niż przez naukę. Stąd pojawiła się 
w moim życiu kolejna fascynacja – mi-
styka. Czytałem po wielekroć „Mistykę 
gór” ks. R. Rogowskiego, klasykę mi-
styki hiszpańskiej, wszystkie dostęp-
ne książki Tomasza Mertona i Mircei 
Eliadego. Interesowałem się teozofią,  
a później antropozofią Rudolfa Steine-
ra. Jestem przekonany, że prawda jest 
dostępna nie przez rozum, lecz przez 
serce. Tego nigdy nie zrozumieją ate-
iści i agnostycy oraz racjonaliści. 

Po studiach matematycznych 
w 1986 r. przyszedł czas na decy-
zję o kapłaństwie. Święcenia kapłań-

Urodziłem się 7 października 1962 r.  
we Wrocławiu. Wzrastałem razem 
z młodszą o rok siostrą. Rodzice za 
krzywdy wyrządzone przez komuni-
stów sowieckich i polskich zawsze na-
leżeli do przeciwników tego systemu 
i byli mocno związani z Kościołem ka-
tolickim. 

W szkole podstawowej chciałem 
być harcerzem, ale nie zainteresowa-
łem się Leninem, nie namalowałem 
jego portretu, więc mnie z harcerstwa 
wyrzucono. Po I Komunii św. zostałem 
ministrantem w kościele śś. Stanisła-
wa, Doroty i Wacława. Nie rozumia-
łem, na czym polega wyższość ko-
munizmu nad kapitalizmem w naszej 
socjalistycznej Ojczyźnie, nie starałem 
się tego pojąć, bowiem fascynowałem 
się odkrywaniem tajemnic, których 
najwięcej znajdowałem w matema-
tyce i religii. Matematyka – to rzeczy-
wistość niewidzialna, ale dostępna dla 
człowieka poprzez liczby i świat w ka-
tegoriach liczby. Religia i sacrum – to 
również rzeczywistość niewidzialna, 
ale czułem, że przerastająca możliwo-
ści człowieka. Matematyka ze swo-
im charakterem obiektywności, dla 
wszystkich ludzi na świecie jest jedna, 
taka sama, zaś religia ze swoją subiek-
tywnością – dla każdego inna, niepo-
wtarzalna. 

Szkoła średnia – to czas kształto-
wania światopoglądu i posiadania 
własnej filozofii życia, dojrzewania 
fizycznego i niezwykłej ciekawości 
świata, a przede wszystkim buntu 
przeciwko wszystkiemu. Miałem bar-
dzo dobrych nauczycieli, by wspo-
mnieć tylko Agnieszkę Lewańską  
i Franciszka Ferdka, ale i dobrą klasę,  
z którą jednak nie do końca potrafi-
łem się utożsamić. Przez ponad 30 
lat od matury utrzymujemy ze sobą 
kontakt, nie tylko przy okazji świąt, 
ale także przez stałe wyjazdy klaso-

Nasz nowy Ksiądz Proboszcz

Moje życie
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w więzieniu. Umarł  wtedy we mnie en-
tuzjazm, radość życia i pasja odkrywa-
nia tajemnic Bożych w świecie. 

„Uciekłem” z kraju, zorganizowałem 
sobie pracę kapłańską w Niemczech, na-
pisałem drugą habilitację, obroniłem ją, 
a z początkiem 2012 r. wróciłem z po-
wrotem i zostałem proboszczem kościo-
ła Uniwersyteckiego. Oczywiście i tego 
faktu „Gazeta” nie przeoczyła, by móc 
konsekwentnie kompromitować Ko-
ściół. Dlatego przypomniała szczegóło-
wo zdarzenie sprzed sześciu lat. 

Uczę się być dobrym proboszczem, 
bo najważniejszy jest drugi człowiek,  
a nie urząd parafialny. Ważniejszy jest 
wymiar duchowy parafii aniżeli ze-
wnętrzny. Nasz kościół ma wyraźnie 
wyczuwalny klimat modlitwy. Każdy, 
kto wejdzie do środka, czuje w nim 
obecność Boga. Warto pamiętać, że 
tylko u Niego wszystko jest możliwe.

ks. Andrzej Małachowski  

Pp

ruch na drodze, niebezpieczeństwo wy-
padku, większe zanieczyszczenie środo-
wiska, problem z parkowaniem. 

Drugi przykład: Lekarka ma w 
domu chore, małe dzieci i musi iść na 
dyżur do szpitala. Prosi kolegę po fa-
chu o zamianę. Słyszy odpowiedź: nie. 
Prosi drugiego, trzeciego lekarza i sły-
szy to samo: NIE.

I ostatni przykład. Starsza kobieta 
w sklepie kupuje drobną rzecz i pła-
ci banknotem 100-złotowym. Resztę 
otrzymuje, jakby dała tylko 50 zł. Pani 
się pomyliła, dałam 100 zł – mówi. Mło-
da kasjerka mówi: NIE. 

To brzydkie słowo NIE jest, nieste-
ty, coraz częściej stosowane w naszym 
życiu.

Misje parafialne to szczególny ro-
dzaj rekolekcji dla całej parafii, które 
organizuje się co 10 lat celem przypo-
mnienia podstawowych prawd wia-
ry, umocnienia i odnowienia życia, 
aby było zgodne z wiarą. To dla parafii 
taka witamina duchowa, która uzdra-
wia i umacnia w dobrym życiu z Bo-
giem i ludźmi.

Z formalnego punktu widzenia 
podstawą do przeprowadzenia misji 
jest Kodeks Prawa Kanonicznego, któ-
ry w kanonie 770 informuje: Probosz-
czowie zgodnie z zarządzeniem bisku-
pa diecezjalnego powinni w pewnych 
okresach organizować to przepowia-
danie, które nazywa się rekolekcjami  
i świętymi misjami, lub inne formy prze-
powiadania dostosowane do miejsco-
wych potrzeb. Misje parafialne trwa-
ją zwykle cały tydzień, podczas którego  
w odpowiednich porach głosi się wiernym 
nauki (kazania) o zasadniczych praw-
dach wiary i moralności, odprawia nabo-
żeństwa. Misje parafialne kończą się spo-
wiedzią i Komunią św. oraz uroczystością 
poświęcenia krzyża misyjnego. 

Z nadzieją czekamy na dobre owo-
ce naszych misji parafialnych.

ks. Andrzej Małachowski 
Relacja z misji parafialnych na stronie 16.

Wydaje się nam czasem, że misje 
dotyczą tylko krajów, w których nie ma 
chrześcijaństwa, a gdzie powinno było 
już być. Dziś, Polska i Europa potrzebu-
ją misji! Stajemy się areligijni, obojętni 
na sprawy w życiu najważniejsze, a na-
sze relacje z drugim człowiekiem czę-
sto pozbawione są miłosierdzia i wraż-
liwości. A agresja ludzi bezbożnych jest 
coraz większa. Ateistom wydaje się, że 
rozum wyklucza wiarę, a przecież nie-
zwykły racjonalista, jakim był Błażej 
Pascal, wyraził piękną myśl: „serce ma 
swoje racje, których rozum nie zro-
zumie”, zaś Antoine de Saint-Exupéry  
w „Małym Księciu” napisał, że najważ-
niejsze jest dla oczu niewidoczne. Ate-
ista i racjonalista będą zawsze rozdraż-
nieni i niespokojni, bo – jak wyznaje 
św. Augustyn z Hippony: „niespokojne 
jest serce człowieka, dopóki nie spo-
cznie w Bogu”.

Dlaczego coraz rzadziej 
można liczyć na drugiego 
człowieka? Bo często żyjemy 
bez Boga, zapominając, czym 
jest moralność chrześcijań-
ska. Potrzebujemy zatem mi-
sji – gruntownych rekolekcji.

Trzy przykłady obrazujące 
postawy, o których wyżej. 

Profesor prosi kolegę, in-
nego profesora, mówiąc: Za-
mień się ze mną godzinami 
wykładów, chodzi tylko o dwie 
godziny, z wtorku na czwartek. 
Ja nie będę musiał jechać 55 km  
w jedną stronę, a jak widziałem 
w grafiku tobie i mnie będzie pa-
sowało. Odpowiedź kolegi: No 
wiesz, nie mogę, nie będziemy 
mieszali w planach. Po prostu: 
Nie. Skutek tej odpowiedzi jest 
taki, że przez dwa semestry – 
razem 30 tygodni – profesor 
musiał pokonać ponad 3300 
km. Jedna odpowiedź NIE,  
a ile kosztuje: wysiłku, czasu, 
pieniędzy, powoduje większy 

Po co parafii misje?
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zumieniu istoty kapłańskiego chary-
zmatu. To z takiego, może i solidnego, 
ale tylko po ludzku rozumianego ka-
płaństwa rodzą się wszystkie później-
sze kryzysy księży, których przejawami 
jest poczucie samotności, kryzys po-
słuszeństwa, przerost ambicji, zwąt-
pienie w sens posługi duszpasterskiej, 
a wreszcie albo podwójne życie, albo 
– odejście, a więc wydawałoby się kry-
zys kapłańskiej tożsamości. 

Myślenie o kapłaństwie po Boże-
mu jest – według ks. Piotra – realiza-
cją życia jako całkowitej ofiary z siebie. 
Tego się nie da zrozumieć w oderwa-
niu od Chrystusa. To można zreali-
zować, a wcześniej zrozumieć tylko  
z wielką wiarą, że to naprawdę ma sens. 
A wtedy nie ma miejsca na samotność, 
gdy człowiek – kapłan z pasją, z całko-
witym zaangażowaniem potrafi od-
dać się sprawie, której służy. Wtedy nie 
ma problemu przerostu ambicji i py-
chy, gdy chce się naprawdę służyć Ko-
ściołowi, a nie oczekiwać, by to Kościół 
służył spełnianiu własnych oczekiwań  
i planów. Wtedy nie ma problemów po-
słuszeństwa, gdy się naprawdę wierzy. 

Do tej dojrzałości i odpowiedzial-
ności trzeba stopniowo dorastać i trze-
ba się jej uczyć – zauważył ks. Nitecki. 
Możemy się zastanawiać, dlaczego sła-
bego Piotra, Jezus uczynił skałą, a nie 
ustanowił na przykład pierwszym pa-
pieżem Jana, który przecież nigdy nie 
zdradził, był zawsze blisko Jezusa, nie 
uciekł nawet spod Krzyża? Kto wie 
może właśnie dlatego, żeby wskazać 
nam, wszystkim ludziom Kościoła, że 
do myślenia po Bożemu trzeba dora-
stać, dojrzewać, rozwijać się w głębo-
kim zaufaniu do Tego, który powołał. 
Bo taka postawa nigdy nie bierze się 
znikąd. Jezus ma swoje kryteria powo-
łania i potrafi wychowywać. Trzeba tyl-
ko to zrozumieć. 

ks. Andrzej Małachowski

kapłanów, często już na emeryturze, 
którzy tak licznie wypełniali semina-
ria duchowne w okresie stalinizmu,  
w okresie realnego socjalizmu, w 
okresie stanu wojennego. To była od-
ważna próba myślenia o kapłaństwie  
w czasach marksistowsko-leninow-
skich. Dzisiaj, gdy księży już nie wsadza 
się do więzień, nie morduje, jest ina-

czej, jest inna broń, bowiem media po-
trafią zadać kapłanowi śmierć publicz-
ną. Z każdym kapłanem mogą to zrobić 
bez żadnych skrupułów i bezwzględ-
nie. Inne są metody działania, ale isto-
ta sprawy jest jedna i ta sama: strach 
liberalnego świata przed uniwersal-
nymi zasadami, które głosi Kościół.  
I w imię tego strachu wykorzystywa-
ne są prawdziwe bądź urojone grzechy 
ludzi Kościoła, by podważyć jego wia-
rygodność, by nie miał odwagi mówić  
o sprawach najważniejszych. 

Ks. P. Nitecki odnotował, że myśle-
nie o kapłaństwie tak bardzo po ludz-
ku, w kategoriach tylko wyimagino-
wanego dzisiaj prestiżu, wcale nie tak 
dobrze płatnego zawodu, patrzenie 
na kapłaństwo nawet w kategoriach 
bardzo uczciwej i solidnej pracy, ale 
tak po ludzku świadczyłoby o niezro-

Ks. prob. Piotr Nitecki był zapatrzo-
ny w swojego imiennika – św. Piotra 
Apostoła, który był pierwszym po Je-
zusie kapłanem Kościoła. Od św. Piotra 
uczył się stale kapłaństwa. Punktem 
wyjścia do refleksji o kapłaństwie czy-
nił często wyznanie św. Piotra: Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego (Mt 16, 18). 
Św. Piotr wprawdzie uwierzył w isto-
tę mesjańskiego posłannictwa Jezu-
sa, ale nie mógł pogodzić się ze sposo-
bem, w jakim będzie ono realizowane: 
na drodze ofiary, krzyża, cierpienia, 
odrzucenia, całkowitej ofiary z siebie. 
I w konsekwencji usłyszał od Jezusa 
gorzkie słowa: Zejdź mi z oczu, szatanie 
(Mt 16, 21). Dlaczego? Za myślenie tyl-
ko po ludzku, a nie po Bożemu.

A jak my patrzymy na kapłań-
stwo: po ludzku czy po Bożemu? Ka-
płaństwo znalazło się dzisiaj w bar-
dzo trudnym momencie. Próbuje się 
we wszelki możliwy sposób podwa-
żać jego autorytet. To temat modny 
medialnie, szczególnie, kiedy pozosta-
wia się w Internecie możliwość wpisa-
nia własnego komentarza. Ta sytuacja 
nie jest nowa, znana jest z historii Pol-
ski Ludowej. Ks. Piotr chce, abyśmy pa-
trzyli z szacunkiem na wówczas mło-
dych chłopców, dzisiaj dostojnych 

O kapłaństwie 
– na marginesie notatek ks. Piotra Niteckiego

Pp
Kapłaństwo jest tajemnicą wiary.  
To jest stosunkowo łatwo przyjąć 

teologiczną prawdę,  
że Bóg potrzebuje człowieka  

do kontynuowania Swego dzieła 
zbawiania. Znacznie trudniej jest 
przyjąć kapłanowi, że On właśnie 

jego potrzebuje do tego dzieła. 
Kapłan staje więc zawsze zdziwiony 

tajemnicą powołania.

ks. Piotr Nitecki z książki „Każdy ma swoje 
Emaus. Wybór kazań o kapłaństwie”. Wro-
cław 2007
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nikami autentycznego życia, z odcie-
niami dzieciństwa, młodości, dojrza-
łości, starości i wreszcie śmierci, może 
łatwiej przyjdzie nam refleksja, że nie 
ma potrzeby nadmiernie uganiać się 
za dobrami tego świata, kosztem kon-
taktów międzyludzkich, bo w chwili 
śmierci zgromadzonych dóbr nie za-
bierzemy, a podarowane dobro żyje 
długo, po przekroczeniu progu śmier-
ci. Nie ma potrzeby „po trupach”, nie 
zwracając uwagi na krzywdę innych, 
osiągać swojego szczęścia, bo szczę-
ście kosztem nieszczęścia nie jest war-
tością. Może łatwiej przyjdzie refleksja, 
że człowiek u progu śmierci jest kru-
chy i bezbronny wobec otaczające-

go świata, więc może 
jest odpowiednia oka-
zja do „wyjścia z siebie”, 
przełamania własne-
go egoizmu i ofiaro-
wania czasu i uwagi 

ludziom?  A może przyjdzie refleksja, 
że i my za kilkadziesiąt lat będziemy 
w takim samym punkcie życia i zrozu-
miemy, że na nic już wtedy się nie cze-
ka, jak tylko na serce, czuły dotyk dło-
ni, akceptację, bliskość i tzw. „pobycie”. 
I może przyjdzie refleksja, że póki żyje 
obok nas człowiek, to znaczy, że jest 
nam „dany”, a my mamy czas dać świa-
dectwo naszego człowieczeństwa. Za-
nim wstrząs straty uświadomi nam, 
jak wiele gestów zostawiliśmy dla sie-
bie, z nikim ich nie dzieląc, ilu rzeczy 
nie zdążyliśmy powiedzieć, bo czasu 
nie było, ilu uczuć nie wyznaliśmy, bo 
hamowały nas sztuczne ograniczenia, 
własne kompleksy albo zwyczajnie za-
niedbaliśmy drogę porozumienia, lub 
nadmiernie dbaliśmy, by dobrze było, 
przede wszystkim, nam. Dla ludzi wie-
rzących śmierć ma jeszcze inny wymiar. 
Niezwykle optymistyczny. Jest bramą, 
przez którą przechodzimy, żegnając się 
z doczesnością i witając Prawdziwą Mi-
łość, samego Boga. Dobrze, jeśli wtedy 
możemy wylegitymować się pozytyw-
nie zdanym egzaminem „z bycia czło-
wiekiem”, tu, na ziemi.

Iwona Demczyszak

wać, że babcia nie potrzebuje obecno-
ści najbliższych, ich miłości, naturalnie 
wynikającej z faktu, że ona jest mamą 
naszej mamy. Nikomu też do głowy nie 
przyjdzie, że najlepszym remedium 
na samotność i starość babci są wnu-
ki, a zatem żywy człowiek i to najbliż-
szy, skłonny kochać bezinteresownie, 
miłością bezwarunkową. Wnuki, któ-
rych „w zamian” można wesprzeć sta-
rannie zgromadzonym doświadcze-
niem życiowym. Nieskłonni jesteśmy 
zobaczyć, że życie to nic innego, jak 
bycie z drugim człowiekiem, a przede 
wszystkim, dla drugiego człowieka. 
Współuczestniczenie we wszystkich 
etapach wiekowych jego istnienia, bez 
wybierania tylko tych „najlepszych”, 
krzykliwie kreowanych przez media  
i kolorowe magazyny. Być, to znaczy 
interesować się, opiekować się, dawać 
schronienie, okazywać szacunek, bli-
skość, miłość. 

Niech starość, a po niej naturalna 
śmierć będzie nieodłącznym elemen-
tem naszego życia, namacalnie, w co-
dzienności, bo ona wyznacza pewien 
kierunek, pokazuje określoną drogę. 
Kiedy będziemy świadomymi uczest-

Śmierć towarzyszy nam przez całe 
życie, odkąd pojawiła się ludzkość na 
świecie, jako naturalny kres nasze-
go bytowania na ziemi. Niezależnie 
od wierzeń, światopoglądu i jej po-
strzegania, była i jest obecna. Wpisana  
w naturę człowieka. 

We współczesnym świecie odno-
si się nieodparte wrażenie, że owy na-
turalny kres jest spychany poza mar-
gines życia, jakby nie był naturalnym 
jego etapem. Wiemy, że następuje, 
ale nie chcemy go oglądać, nie chce-
my uczestniczyć w umieraniu. Mamy 
być silni, młodzi, zdrowi i piękni.  
W naszym życiu nie ma miejsca na sta-
rość ani na śmierć. Wpatrzeni w sie-
bie i swoje potrzeby 
mamy prawo żyć tak, 
jak chcemy, mamy pra-
wo być wolni, mamy 
prawo do osobistego 
rozwoju, realizowania 
marzeń, a nawet zachcianek. Wszystko 
w imię wolności, za którą często cho-
wa się zwyczajny egoizm. Pochylanie 
się nad starością znacznie, by tę wol-
ność ograniczała, a oglądanie śmierci 
jest przecież nieestetyczne w dzisiej-
szym świecie estetycznych rzeczy. Na 
to pozwolić sobie nie możemy, bo cią-
gle mamy tak wiele do zrobienia, osią-
gnięcia, zwiedzenia, kupienia, urzą-
dzenia. Najchętniej więc zamykamy 
śmierć w przestrzeni ograniczonej, na-
zywając ją domem spokojnej starości. 
Wygodnie nam przejmować argumen-
ty, że najlepszym miejscem dla ludzi 
starych nie jest dom rodzinny, a dom 
spokojnej starości. Jakże chętnie po-
dajemy szereg argumentów popiera-
jących słuszną tezę, dowodzących ko-
rzyści dla samych zainteresowanych. 
Bo gdzie lepiej będzie miała nasza 
babcia, jak nie wśród swoich rówieśni-
ków? Nie bez znaczenia jest również 
całodobowa opieka pielęgniarska i le-
karska, której to, rzekomo, nie jeste-
śmy w stanie zapewnić. A kto babci 
lepiej zorganizuje czas, jak nie specjal-
nie przeszkoleni instruktorzy? I nawet 
sens mają owe argumenty, jeśli trakto-

Czy śmierć  
otwiera nam oczy?
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kiego ciała, które według teologów 
było jednym z trzech rzeczy stojących 
na drodze do zbawienia człowieka. 

Pomimo narzucanych wzorów kul-
tury, większość z żyjących nie oczekiwa-
ła śmierci z utęsknieniem. Z reguły sta-
rano się ten przykry moment od siebie 
oddalić. Służyły temu praktyki religijne, 
medycyna, magia, zabawy, wino i mło-
dość. Literatura funeralna informuje, iż 
starano się, by odejściu człowieka to-
warzyszył spokój, cierpliwość, ufność, 
nadzieja. W przypadku śmierci tzw. na-
turalnej starano się, aby umierającemu 
asystowało liczne grono najbliższych 
krewnych, przyjaciół, domowników, są-
siadów, służących. Taka postawa cieszy-
ła się powszechną akceptacją społeczną. 
Uważano ją za niezwykle humanistycz-
ną, mówiąc pospolicie – „ludzką”. Uwa-
żano, że człowiek nie powinien umie-
rać w samotności. Umierający w domu 
z reguły błogosławił dzieci i wnuczęta, 
ostatnim tchnieniem kładł drżące ręce 
na głowach najbliższych, prosząc o prze-
baczenie popełnionych win i krzywd. 

Wymienione czynniki nie pozba-
wiały człowieka sensu śmierci. Jakkol-
wiek, umieranie wyzwalało wśród oto-
czenia lęk, niepewność, to przecież owa 
„śmierć oswojona” pozwalała odejść 
człowiekowi w spokoju i pojednaniu. 

Wskazuje to, że w europejskiej cywi-
lizacji Zachodu istniała swoista tenden-
cja do humanizacji, nadawania sensu 
śmierci. Jest to – jak się wydaje – jeden 
z wyróżników łacińskiego, zachodnio-
europejskiego i chrześcijańskiego po-
jęcia godnego odejścia człowieka do 
wieczności, a przede wszystkim nada-
niu głębokiego sensu nieuchronnego 
odejścia każdego człowieka.

Tomasz Gałwiaczek

Niniejszy artykuł jest fragmentem referatu wy-
głoszonego przez autora na konferencji nauko-
wej pt.: „I Dni kultury nowożytnej”, Opole – Oła-
wa 24-25 X 2011 r.

nędzy. Powodowały, że znacznie czę-
ściej zaglądano śmierci w oczy. Stąd 
też, wciąż powracające rozmyślania  
o śmierci nie stanowiły tabu w kulturze 
polskiej. Odwrotnie, temat ten stara-
no się propagować, rozpowszechniać  
w formie plastycznej, literackiej czy re-
ligijnej, na przykład w formie działal-
ności bractw. Popularność śmierci czy 
szerzej makabry przejawiała się rów-
nież w naturalistycznych opisach ludz-

...Niepokoi mnie następujące zagad-
nienie:
skoro Boga nie ma, to kto kieruje życiem 
człowieka
i w ogóle wszystkim, co dzieje się na 
świecie...?

(M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, 
Rozdział I, s. 7)

Nie ulega wątpliwości, że śmierć 
człowieka jest dla niego oraz jego naj-
bliższych ogromnym dramatem. Dra-
matem w wymiarze personalistycz-
nym – indywidualnym i zbiorowym. 
Śmierć bowiem stawia człowieka wo-
bec klasycznego już pytania o przy-
szłość, którego sens zawiera się w sło-
wach średniowiecznego toposu: gdzie 
są ci, którzy byli przed nami? Powyższa 
kwestia, na jakiej opierali swoje dzie-
ła poeci, jak np. Francois Villon, który 
nostalgicznie pisał: gdzie są niegdysiej-
sze śniegi?”; czy Dante Alighieri pesy-
mistycznie stwierdzający, iż wczoraj-
sza róża istnieje tylko z imienia, imiona 
tylko puste pozostały, nurtowała wielu 
myślicieli. Dowodzą tego także m.in. 
liczne przykłady wczesnobarokowe-
go malarstwa flamandzkiego, którego 
częstym motywem przewodnim sta-
wał się fragment dzieła z Księgi biblij-
nego Eklezjastesa o tytule: „Marność 
nad marnościami i wszystko marność”.

Kultura polska chętnie sięgała do 
wzorów późnośredniowiecznych; jed-
nak nie kopiowała ich bezkrytycznie. 
W obowiązujące kanony sztuki często 
transponowała własne treści, częścio-
wo już znane, jak choćby tańce śmier-
ci. Były one jednak prezentowane we-
dług aktualnych realiów religijnych  
i obyczajowych. 

Okres nowożytny w szczególny 
sposób sprzyjał rozmyślaniu o śmierci. 
Przyczyniały się do tego liczne wojny 
oraz towarzyszące im klęski w postaci 
chorób, pomorów, głodu, pożarów czy 

Meditatio mortis, 
czyli rozmyślania o śmierci w kulturze
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na egzekucję i wykonanie kary śmier-
ci zgadza się z relacjami historycznymi  
z tamtej epoki. 

To właśnie ci pozbawieni, jakby się 
mogło wydawać ludzkich cech opraw-
cy, podają Jezusowi, na Jego wyraźną 
prośbę płyn gaszący pragnienie. Nie 
był to bowiem żaden tam „ocet”, jak po-
wszechnie się sądzi, ale rzymskie mul-
sum, czyli w odpowiednich propor-
cjach zmieszane tanie wino, miód i, 
celem orzeźwienia upalnego dnia, ocet 
winny… A podano Mu je poza proce-
durą kaźni, skazaniec bowiem  nie miał 
żadnych praw, a tym bardziej nie za-
sługiwał na litość rzymskiego żołdaka. 
Ktoś jednak wydał legioniście taki roz-
kaz. Pytanie tylko, kto. Kto ryzykowałby 
w najlepszym wypadku swoją karierę 
wojskową, dla bliżej nieznanego judej-
skiego buntownika i wichrzyciela? Przy-
znacie Państwo, ciekawa historia… 

Sławomir Opasek

Zapraszam wszystkich zainteresowanych oma-
wianym tutaj tematem na moją stronę w Inter-
necie: www.opasek.pl, która ruszy w najbliż-
szym czasie.

tyczania i nadzoru nad budową  dróg, 
płatnerze, kowale, cieśle… W zasadzie 
rzymska armia sama była ruchomym 
Rzymem, a wszędzie tam, gdzie dotarły 
legionowe orły, po okresie rzezi i znisz-
czenia następował stopniowy, ale stały 
proces romanizacji podbitej ludności. 

Pośród wszelkich szacownych zawo-
dów reprezentowanych w legionach, 
każdy z nich posiadał własny, znako-
micie przygotowany i wyposażony ze-
spół katowski. Ludzie ci, trudno powie-
dzieć czy wyznaczeni do tego rodzaju 
zadań, czy też ochotnicy o sadystycz-
nych skłonnościach, potrafili przepro-
wadzić przesłuchanie jeńców z uży-
ciem najcięższych środków perswazji, 
dokonać przepisanej przez rzymski sąd 
kaźni skazańca oraz dokonać ukrzyżo-
wania, należącego do najbardziej spek-
takularnej, a  i zarazem najbardziej od-
rażającej formy kary śmierci stosowanej 
w antycznym  świecie. W ręce takich to 
właśnie oprawców z X Legionu Freten-
sis trafił nasz Zbawiciel. Osobiście wąt-
pię, aby legionowi kaci zachowywali 
się tak nonszalancko i napastliwie nie 
tylko wobec centu-
riona nadzorującego 
biczowanie Jezusa, 
ale i aby podczas sa-
mej Drogi Krzyżowej 
dawali upust swoje-
mu zdziczeniu, tak jak 
to pokazał w swoim, 
skądinąd znakomi-
tym, filmie Pasja Mel 
Gibson. Oprócz tego 
szczegółu, jak i innych 
zawiłości teologicz-
nych oraz wizji arty-
stycznych amerykań-
skiego reżysera, sama 
kaźń: biczowanie, lże-
nie skazańca, droga 

Krótki zarys historii Legionu
Legion, który ukrzyżował Jezusa 

nazywał się X Legion Fretensis. Jego 
korzenie sięgają czasów późniejsze-
go cesarza Oktawiana Augusta, któ-
ry utworzył go pomiędzy 712 a 713 r. 
od założenia Rzymu, czyli w latach 41-
40 przed Chrystusem. A jego historia  
w zadziwiający sposób związana jest 
nie tylko z kaźnią i śmiercią naszego 
Zbawiciela, ale także i z Jego narodzi-
nami, albowiem to właśnie legioniści 
Dziesiątego czuwali wówczas nad spi-
sem ludności Imperium, właśnie wów-
czas, kiedy to zarządcą Syrii był Kwiry-
niusz… Już w latach późniejszych to 
właśnie X Legion zdobędzie, po pięciu 
miesiącach oblężenia, złupi i spali do 
gołej ziemi Jerozolimę, a skarby świą-
tynne, których część rozdzielono zwy-
czajowo pomiędzy weteranów, po-
służą do urzeczywistnienia budowy 
Koloseum. Legioniści X Legionu bra-
li również udział w słynnym oblężeniu 
Masady, górskiej twierdzy żydowskich 
powstańców. Oblężenie to, jak i samo-
bójcza śmierć wszystkich jej obrońców 
stanowi dziś mit założycielski armii izra-
elskiej.  Dziesiąty stacjonował później 
już na stałe w Jerozolimie (czy raczej 
w jej resztkach), stanowiąc stały garni-
zon okupacyjny. Jego część brała póź-
niej udział w walkach cesarza Trajana  
z Partami, znacznie przyczyniając się do 
sukcesów odniesionych w tej kampanii. 
Późniejsze dzieje Dziesiątego to udział 
legionistów w budowie i odbudowie 
judejskich dróg oraz pełnienie przez 
nich we wciąż niespokojnej i buntow-
niczej prowincji Imperium funkcji poli-
cyjnych. Jeszcze w roku 1053 od zało-
żenia Rzymu, czyli w 300 po Chrystusie, 
X Legion nadal stacjonował na tere-
nie obecnej Palestyny. Późniejsze jego 
dzieje są, niestety, nieznane…

Oprawcy 
W rzymskich legionach każdy z sze-

regowych legionistów posiadał i sta-
le rozwijał swoją cywilną specjalizację. 
Byli więc wśród nich eksperci od wy-

Legion, który  
ukrzyżował Jezusa
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sta. Na przedmieścia nakładano zatem 
rozmaite ograniczenia. Specjalne prze-
pisy budowlane nie zezwalały miesz-
kańcom przedmieść na wznosze-
nie domów murowanych. Wydawane 
przez Radę Miejską specjalne ordynki 
budowlane w latach 1574 i ponownie 
w 1668 r. zakazywały wznoszenia ina-
czej domostw na peryferiach, jak tyl-
ko metodą szachulcową. Nakazywano 
też, aby przestrzenie pomiędzy belka-
mi wypełnione były nie cegłą, lecz gli-
ną. Miasto traktowało bowiem rozle-
głe tereny swoich sześciu przedmieść 
jako przedpole obronne. Podchodzą-
cy pod mury miejskie nieprzyjaciel 
miałby znakomitą osłonę dla swoich 
poczynań, a także gotowe kwatery 
dla swoich wojsk oblegających mia-
sto. Należało zatem, według strate-
gicznych koncepcji obronnych, spalić 
zabudowania przedmieść, aby utrud-
nić wrogowi łatwe zajęcie Wrocławia.  
W swojej historii Przedmieście Odrzań-
skie doświadczyło wielokrotnie zasad 
działania tak przyjętej koncepcji obro-
ny przez Radę Miejską. Zwłaszcza tra-
giczny w skutkach był celowo wywo-
łany na rozkaz komendanta twierdzy 
von Thielego pożar Przedmieścia Od-
rzańskiego podczas oblężenia Wrocła-
wia przez wojska Napoleona w 1806 r. 
Ponadto przyjętą praktyką było trakto-
wanie prawego brzegu Odry jako... wy-
sypiska śmieci. Nieczystości z miasta 
jeszcze w 1804 r. wywożono i porzuca-
no tuż za murami miejskimi, zwykle na 
obszarach podległych jurysdykcji du-
chownych. Przedsiębiorcy bali się bo-
wiem narażać na spory z magistratem.

Sławomir Opasek

Zapraszam wszystkich zainteresowanych oma-
wianym tutaj tematem na moją stronę w Inter-
necie: www.opasek.pl, która ruszy w najbliż-
szym czasie.

ny przez powodzie, główne drogi były 
tak naprawdę kamiennymi groblami. 
Powodowało to konieczność stałego 
inwestowania w budowę i konserwa-
cję grobli i mostów. Tak pisze o nich 
barokowy autor opisu Wrocławia imć 
Bartłomiej Stein: Wiele z nich [mostów] 
zwrócono w kierunku Polski; tamtą stro-
nę bowiem obficie spływają wody po 
pochyłości terenu, tam też zwykle wyle-
wa Odra. Z tej strony dojście do miasta 
było utrudnione. Można było do niego 
[Wrocławia] dotrzeć jedynie tak przygo-
towanymi drogami. Na Przedmieście 
Odrzańskie w XVI wieku można było 
najłatwiej trafić przekraczając Odrę po 
prowadzącym na północny jej brzeg 
warownym i zwodzonym w części Dłu-
gim Moście, poprzedniku dzisiejszego 
mostu Uniwersyteckiego. Właściciele 
domostw ulokowanych na Przedmie-
ściu Odrzańskim wynajmowali je chło-
pom oraz ubogiej ludności, zajmują-
cej się zwalczanym w samym mieście 
„partactwem”, czyli pokątną działalno-
ścią rzemieślniczą. Praktyki takie mia-
ły miejsce zwłaszcza w obu istnieją-
cych tutaj jurysdykcjach kościelnych, 
nie podlegających prawu miejskiemu. 
Samo miasto lokowało tu uciążliwe dla 
jego obywateli urządzenia i instytucje: 
rakarnię – zajmującą się wyłapywa-

niem i likwida-
cją bezpańskich 
psów, smolarnię, 
topnię wosku  
i hutę żelaza. 

Już z same-
go założenia, i to 
usankcjonowa-
nego prawnie, 
p r z e d m i e ś c i a 
Wrocławia były 
czymś znacznie 
gorszym od mia-

Zgodnie z zapowiedzią z ostat-
niego numeru gazetki przekra-
czamy Odrę i udajemy się z naszą 
opowieścią na północ miasta.  
I oto jesteśmy na terenie pozo-
stającym poza oficjalnym obie-
giem turystycznym. A to wielka 
szkoda, bo to bardzo ciekawy i 
wręcz fascynujący obszar miasta. 
Teren Przedmieścia Odrzańskie-
go we Wrocławiu nosił w swoich 
dziejach wiele nazw. Nazywano 
więc go po łacinie: Olbino, Olbi-
num lub Olbinou; po niemiec-
ku: Elbing, Polnische Vorstadt, 
Odervorstadt, Oderthor; po pol-
sku: Elbląg, Ołbino, Ołbin, Przed-
mieście Polskie, Strona Pol-
ska, Przedmieście Odrzańskie,  
a ostatnio – Osiedlem Nadodrze. 
Ale zacznijmy od początku. 

Na północnym brzegu rzeki Odry za 
odrzańskimi wyspami zwanymi Wyspą 
Piaskową i Ostrowem Tumskim, rozło-
żyła się ludna osada zwana Ołbinem. 
Wody Odry oblewały wówczas ten te-
ren ze wszystkich stron, było to więc 
dogodne miejsce dla założenia stałych 
siedzib ludzkich. Była to największa  
i najludniejsza jeszcze w XII w. dzielni-
ca Wrocławia. Na Ołbinie, terenie któ-
ry stał się z czasem podmokły i zalewa-

Ulice naszej parafii

Przedmieście Odrzańskie, 
czyli na prawym brzegu Odry (cz. 1)
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Tak niewiele potrzeba, by NIEBO 
sprowadzić na ziemię! A ono zstąpiło 
naprawdę! Zstąpiło choćby wtedy, gdy 
młodzież odgrywając Świętą Rodzinę  
i wcielając się w Orszak Niebieski, uda-

ła się z „wyprodukowanymi” przez sie-
bie prezentami na teren ZOL-u i DDP. 
Pierniczki, zdobione świeczki, laurki, 
wiosenne, filcowe kwiaty, „kwitnące” 
pomimo zimy, a także anielski śpiew 
i życzliwe słowa – to podarunki, jakie 
otrzymali starsi i chorzy. Eh, niejedna 
łza zakręciła się w oku – u starszych ze 
wzruszenia i wdzięczności, u młodych 
– …bo dowiedzieli się, że jest „inny 
świat”, o którego istnieniu często nie 
mieli pojęcia.

Rok liturgiczny pobiegł swoim to-
rem i rytmem. Zima ustąpiła miejsca 
wiośnie. My chcielibyśmy jednak spra-
wić, by zawsze było Boże Narodzenie  
i wiemy, że możemy to uczynić.

Mamy nadzieję, że nie zgaśnie ta 
rozpalona iskierka, że znajdą się ludzie 
i środki (nowe granty, darowizny, 1%, 
o które przy okazji prosimy), by warsz-
taty te mogły dalej atrakcyjnie działać, 
budując i kształtując właściwe posta-
wy młodych, by Boże Narodzenie na-
dal mogło trwać w ich sercach.

s. Ewa Jędrzejak

Fundacja Evangelium Vitae 

KRS 0000259108 

www.fundacja.boromeuszki.pl

I chociaż głównym adresatem podję-
tych działań była wrocławska młodzież 
z Nadodrza, której niejednokrotnie 
ambicje dopiero trzeba budzić, to jed-
nak beneficjentami projektu stali się  
także ludzie starsi, bo 
zamierzona była i in-
tegracja międzypoko-
leniowa, i wychowa-
nie do wolontariatu. 
Dlatego też „owoce” 
warsztatów i prowa-
dzonych zajęć trafi-
ły do podopiecznych 
Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego i Domu 
Dziennego Pobytu. 

Wśród dotych-
czasowych warszta-

tów i szko-
leń znalazły 
się zajęcia 
m u z y c z -
ne, gastro-

nomiczne, plastyczne i inne. Chyba 
największym powodzeniem cieszy-
ły się zajęcia w kuchni, bo powsta-
wały wtedy prawdziwe cuda, a tak 
pyszne, że palce lizać. I naprawdę 
można było lizać palce, bo wiadomo, 
zanim młodzież doszła do mistrzo-
stwa świata np. w pieczeniu pierni-
ków, czy produkcji Chatki Puchatka 
„na wynos” (czyli dla poczęstowania 
podopiecznych), miała miejsce nie-
jedna degustacja. 

Matka Teresa z Kalkuty powiedzia-
ła kiedyś, że zawsze może być Boże 
Narodzenie. O prawdzie tych słów 
przekonali się także młodzi miesz-
kańcy wrocławskiego Nadodrza, któ-
rzy wzięli udział w projekcie o takim 
właśnie tytule. Projekt ten realizowa-
ny był od listopada 2011 r. w odzyska-
nym poszpitalnym kompleksie sióstr 
boromeuszek we Wrocławiu. Urok 
świąt upamiętniających Jezusowe 
przyjście na świat sprawił, że spoty-
kały się ze sobą „różne światy”. Pomysł 
boromeuszek z Fundacji Evangelium 
Vitae spotkał się z finansowym wspar-
ciem Fundacji Banku Zachodniego, 
młodzi gimnazjaliści, uczniowie szkół 
średnich i wolontariusze – ze star-
szymi i schorowanymi podopieczny-

mi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
i Domu Dziennego Pobytu, a ukryte  
i nieobudzone talenty – z możliwo-
ścią ich realizacji.

Już drugi rok Fundacja Banku Za-
chodniego przyznała wsparcie finan-
sowe na realizację projektów w ramach 
programu grantowego „Bank Ambitnej 
Młodzieży”. Na 220 złożonych wnio-
sków w ostatnim naborze, dofinanso-
wanie przyznano 65 projektom, w tym 
projektowi Fundacji Evangelium Vitae. 

Zawsze może być  
Boże Narodzenie
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dostawaliśmy cytaty z wypowiedzi bł. 
Jana Pawła II. Wieczorne konferencje 
i rozmowy uświadamiały nam, czym 
tak naprawdę jest Eucharystia, dla-
czego Kościół jest ważny. Zrozumie-
liśmy, że wiara nie jest osobistą spra-

W dniach od 23 do 
17 stycznia br. blisko 60- 
-osobowa grupa, głów-
nie licealnej młodzie-
ży z Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji wrocław-
skiej, wzięła udział  
w Rekolekcjach Forma-
cji Apostolskiej w Za-
kopanem. Tegorocz-
ne tematy konferencji 
oscylowały wokół ha-
sła roku duszpaster-
skiego: „Kościół naszym 
domem”. Rekolekcje 
prowadził asystent die-
cezjalny KSM-u, ks. Ar-
kadiusz Krziżok.

Każdego dnia spra-
wowano Mszę św., ado-
rowano Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie 
oraz chodzono po górach oraz w prze-
piękne dolinki.

Po porannej modlitwie otrzymy-
waliśmy fragment Słowa Bożego, któ-
re miało nas prowadzić przez cały 
dzień, zaś przed wieczorną Adoracją 

Fundacja SPES przyznała Nagro-
dy im. kard. Stefana Wyszyńskiego za 
2011 r. Wśród wyróżnionych znalazł 
się śp. ks. prof. Piotr Nitecki, uhono-
rowany za „upowszechnianie wiedzy 
na temat nauczania kard. Stefana Wy-
szyńskiego”. 

Tragicznie zmarły w wypadku samo-
chodowym 15 grudnia ubiegłego roku 
ks. Nitecki należał do grona miłośni-
ków, najlepszych znawców i znakomi-
tych propagatorów nauczania społeczne-
go Kościoła. Był głęboko zakorzeniony  
w duchu myślenia kard. Stefana Wyszyń-
skiego, rozumiejący, że przyszłość chrze-
ścijaństwa w Polsce zależy w dużej mierze 
od jakości jego zaangażowania i świadec-
twa w sferze społecznej. 

Śp. ks. prof. Nitecki  
pośmiertnie nagrodzony

Z działalności KSM-u

Rekolekcje Formacji  
Apostolskiej w Zakopanem

Więcej: http://ekai.pl/diecezje/warszawska/x51158/nagrody-im-kardynala-ste-
fana-wyszynskiego-za-r/

wą człowieka, ale opiera się na bliskiej, 
intymnej wręcz więzi z Chrystusem, 
ale także jest otwarciem na drugie-
go człowieka. Wędrowanie po górach 
i przeżywanie całego dnia w rekolek-
cyjnej wspólnocie pomagało nam  
w świadomym dawaniu ewangelicz-
nego świadectwa. 

Czas spędzony w Zakopanem wy-
pełniony był radosnym śpiewem przy 
akompaniamencie kaesemowego ze-
społu wokalno-instrumentalnego. W 
czasie RFA nie zabrakło wieczornego 
pływania w termach w Bukowinie Ta-
trzańskiej. Po całym, nieraz ciężkim 
dniu wędrówki w dużym śniegu, od-
poczynek w wodach termalnych był 
świetnym zastrzykiem energii – tym 
razem dla ciała.

Zapraszamy na spotkania KSM-u 
studenckiego w środy o godz. 19.00 
pod „Czwórkę”, czyli do sali nr 15  
w Centrum Duszpasterskim przy ul. 
Katedralnej 4. Na stronie www.ksm.
wroclaw.pl można znaleźć relację fo-
tograficzną z rekolekcji oraz wszystkie 
ważne informacje dotyczące formacji  
i duszpasterstwa w KSM-ie.

Kamila Rudnicka
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Wezwanie do nawró-
cenia obejmuje także re-
lacje międzyludzkie: Jeśli 
przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw 
tobie, zostaw tam dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw 
idź i pojednaj się z bratem 
swoim. Potem przyjdź i dar 
swój ofiaruj. Kto chce zbli-
żyć się do Boga, musi rów-
nocześnie zbliżyć się do 
człowieka, gdyż miłość 
Boga jest nieodłączna od 
miłości bliźniego: Jeśliby ktoś mówił: 
„Miłuję Boga”, a brata swego nienawi-
dził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłu-
je brata swego, którego widzi, nie może 
miłować Boga, którego nie widzi. Ta jed-
ność dwóch przykazań miłości doty-
czy także uczestnictwa w Eucharystii. 

Trwać w postawie  
dziękczynienia

Eucharystia, sakrament naszego 
zbawienia dokonanego przez Chry-
stusa na krzyżu, jest także ofiarą uwiel-
bienia i dziękczynienia za dzieło stwo-
rzenia. Kościół może przez Chrystusa 
składać ofiarę uwielbienia i dziękczy-
nienia za wszystko, co Bóg uczynił.

Eucharystia jest także ofiarą 
uwielbienia, przez którą Kościół głosi 
chwałę Boga w imieniu całego stwo-
rzenia. Ofiara uwielbienia jest moż-
liwa jedynie przez Chrystusa, który 
jednoczy wiernych ze swą osobą oraz 
ze swoim uwielbieniem i wstawien-
nictwem. W ten sposób ofiara uwiel-
bienia jest składana Ojcu przez Chry-
stusa i z Chrystusem, by mogła być  
w Nim przyjęta.

ks. Rafał Kupczak

Msza św. jest równocześnie i nie-
rozdzielnie pamiątką ofiarną, w któ-
rej przedłuża się ofiara Krzyża, i świę-
tą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana. 
Sprawowanie Ofiary eucharystycznej 
jest nastawione na wewnętrzne zjed-
noczenie wiernych z Chrystusem przez 
Komunię. Przystępować do Komunii 
świętej oznacza przyjmować samego 
Chrystusa, który ofiarował się za nas. 

Pan kieruje do nas usilne zapro-
szenie, abyśmy przyjmowali Go w sa-
kramencie Eucharystii: Zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam: Jeżeli nie 
będziecie spożywali Ciała Syna Czło-
wieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. Zgod-
nie z tym, co oznacza Eucharystia, jest 
rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko 
są odpowiednio usposobieni, przyj-
mowali Komunię za każdym razem, 
gdy uczestniczą we Mszy św. Zale-
ca się usilnie ów doskonalszy sposób 
uczestniczenia we Mszy św., który po-
lega na tym, że po Komunii kapłana 
wierni przyjmują Ciało Pańskie z tej 
samej ofiary. Przyjęcie Komunii św. 
umacnia więź jedności między czło-
wiekiem a Bogiem, a także między 
braćmi. Przyjmując Chrystusa przyj-
mujemy także innych ludzi. 

Chrystus, który zaprasza do uczty 
eucharystycznej, to zawsze równo-
cześnie ten Chrystus, który wzywa do 
pokuty. Cała skuteczność pokuty po-
lega na przywróceniu nam łaski Bo-
żej i zjednoczeniu nas w przyjaźni  
z Bogiem. Celem i skutkiem tego sa-
kramentu jest więc pojednanie z Bo-
giem. U tych, którzy przyjmują sakra-
ment pokuty z sercem skruszonym  
i z religijnym nastawieniem, zwykle na-
stają po nim pokój i pogoda sumienia 
wraz z wielką pociechą duchową. 

Zrozumieć bogactwo liturgii (cz. 11)

Główne akty uczestnictwa  
w liturgii – dar komunii

graf. Krystian Głośnicki

i888I

Światło
Wystawiłeś mnie, Panie, na smutek 
i cierpienie.
Przyjęłam to.
Choć nie zawsze ze spokojem  
i ufnością.
Nie zawsze bez buntu.
Szukałam rozpaczliwie Twej drogi.
Resztkami sił podarowanymi mi 
przez Twego Ducha 
wchodziłam na nią.
By jeszcze szybciej z niej zejść…
Ty jednak pozwoliłeś mi iść własną 
drogą,
bym mogła przekonać się sama,
ile ona jest warta.
A kiedy wreszcie umęczona 
brzemionami dnia codziennego,
osiadłam na laurach wytchnienia,
powiedziałeś, że nie tędy wiedzie 
Twa droga…
Nie w tę stronę, o której myślałam.
Pokazałeś mi światło, którego nie 
widziałam.
I przede mną nie widział go nikt.
Choć patrzących było wielu… 

Bożena Rojek

8i8I8
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muzyczne, sakralne i przedstawiające 
wykonywane prace i zawody. 

Inicjatorem wystawy było Info-
punkt Nadodrze, czyli ośrodek wspar-
cia działań na rzecz rewitalizacji  
i rozwoju Nadodrza. Organizatorzy 
postanowili zaprezentować zwiedza-
jącym rzeźby miejscowego szewca nie 

Prezentację trzydziestu rękodzieł 
Zygmunta Trąbczyńskiego, nasze-
go parafianina, można było zobaczyć  
8 i 9 grudnia 2011 r. w „Infopunkcie” 
przy ul. Łokietka 5 na wystawie „Szewc 
z pasją” (o panu Zygmuncie pisaliśmy 
już w naszej gazetce w numerze 2(28)  
w czerwcu 2009 r., w artykule pt. „Swy-
mi rzeźbami spłaca 
Bogu dług”). 

Od trzydziestu już 
lat pan Zygmunt pro-
wadzi zakład szew-
ski przy ulicy Łokietka. 
Okazuje się jednak, że 
naprawa obuwia nie 
jest jedynym jego za-
jęciem, bowiem po 
godzinach pracy rze-
mieślnik oddaje się 
swojej pasji, jaką jest 
rzeźbiarstwo.

Rzeźby, które od-
wiedzający wystawę 
mogli zobaczyć, były 
wykonane w drewnie, 
według oryginalnych 
wizji autora. Eksponaty 
zostały podzielone na 
trzy tematyczne grupy: 

21.01.2012 Bożenna MANTAJ, lat 64
26.01.2012  Zofia CHRUŚCIEL, 85
28.01.2012  Jan GĄSZCZAK, lat 85
29.01.2012  Wojciech KARACZUN,  
 lat 55
06.02.2012 Bogdan ZŁOTNICKI, lat 55
08.02.2012  Czesław KUNAT, lat 73
12.02.2012 Teresa OBST, lat 83
17.02.2012 Zbigniew MARCINIAK,  
 lat 56
19.02.2012  Wacław SWARYCZEWSKI,  
 lat 66
23.02.2012 Leokadia SZPONAR, lat 54
25.02.2012 Marek MIELCARZ, lat 54
04.03.2012 Maciej SZYMAŃSKI, lat 55
07.03.2012 Alfreda AUGUSTYNIAK,  
 lat 78
08.03.2012 Bronisław KUCHARSKI,  
 lat 88
08.03.2012 Stanisław GÓRALCZYK,  
 lat 93
11.03.2012 Teresa MĘŻYK, lat 64
15.03.2012 Sabina KORCZAK, lat 85
19.03.2012 Henryk BĘBEN, lat 62
19.03.2012 Wiktoria DEPKA, lat 84

tylko po to, by pokazać niezwykły ta-
lent Zygmunta Trąbczyńskiego, ale 
również zwrócić uwagę na nieodwra-
calność procesu zanikania rzemieślni-
czych zawodów. 

Na wernisaż przybyły zarówno zor-
ganizowane grupy zwiedzających, jak 
i indywidualni goście. Po krótkiej pre-

zentacji osoby i działal-
ności pana Zygmunta 
Trąbczyńskiego, głos 
zabrał sam „bohater” 
wieczoru, który z wiel-
kim przejęciem dzię-
kował organizatorom 
za pomoc w przygo-
towaniu wystawy, jak 
również nie omiesz-
kał podkreślić swej 
wdzięczności Bogu za 
talent, jakim go obda-
rzył, dzięki któremu 
możliwe jest to, czemu 
z taką pasją się oddaje, 
a czego efekty mogli-
śmy podziwiać podczas 
prezentacji zebranych 
na wystawie prac rzeź-
biarskich.

Bożena Rojek

Chrzty
16.10.2011 Karol KOLLEK 
30.10.2011 Dawid CIEPIELOWSKI 
30.10.2011 Paweł KRAWCZYK 
30.10.2011 Amelia MIKOŁAJCZYK 
13.11.2011 Jakub TWARDOWSKI 
26.11.2011 Mateusz KUBIS 
26.11.2011 Paulina KUBIS 
27.11.2011 Piotr RUTOWICZ
27.11.2011 Sebastian PAŁYS 
18.12.2011 Lidia KOCIĘBA-ŻABSKA 
26.12.2011 Wojciech KŁYS 
26.12.2011 Emilia KOZIŃSKA 
29.01.2012 Bartłomiej KOZAR 
12.02.2012 Zofia KOBRYŃ 
26.02.2012 Piotr ZAWISTOWSKI 
10.03.2012 Julia KAWECKA 
25.03.2012 Natalia KURPIS 
25.03.2012 Jan SIERPINA 

Śluby
26.12.2011 Michał KALECKI  
 i Milena ORLICKA 

Pogrzeby
20.10.2011 Mariusz STĘŻAŁA, lat 50
02.11.2011 Ryszard APOLINARSKI, lat 68
06.11.2011  Danuta PIESIEWICZ, lat 71
11.11.2011 Wanda FILOŃCZYK, lat 98
14.11.2011 Lucjan MŚCISZ, lat 76
15.11.2011 Franciszka PUPIŃ, lat 81
16.11.2011 Teodozja SKOWRON, lat 75
30.11.2011 Władysław GOŃKA, lat 86
30.11.2011 Maria CZAK, lat 88
01.12.2011 Józef ROSZKOWSKI, lat 86
06.12. 2011 Krystyna ŁUGOWA, lat 59
07.12.2011 Katarzyna KLIMCZAK, lat 85
09.12.2011  Michał ROGULA, lat 88
08.12.2011 Władysław SZMYD, lat 82
10.12.2011 Bronisława ŚNIEGOCKA,  
 lat 80
15.12.2011 ks. Piotr NITECKI, lat 62
23.12.2011 Barbara SKOPIAK, lat 80
06.01.2012 Józef MIECZYCHOWSKI,  
 lat 79
10.01.2012 Alicja NATUSIEWICZ, lat 89
19.01.2012 Eugeniusz KAZIMIERCZAK,  
 lat 76

Wystawa rzeźb  
naszego parafianina
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Wprowadzenie do parafii 
nowo mianowanego  
Księdza Proboszcza

W dniu odpustu parafialnego, 
który przypadał w tym roku 1 stycz-

nia 2012 r., miało miejsce tak-
że liturgiczne wprowadzenie do 
naszej parafii nowo mianowa-
nego proboszcza, ks. dr hab. An-
drzeja Małachowskiego. Objął 
on urząd proboszcza po ks. Pio-
trze Niteckim, który 15 grudnia 
2011 r. zginął w wypadku samo-
chodowym.

Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. infułat Adam Drwię-
ga, proboszcz parafii katedralnej. 
Wzięli w niej udział także dziekan 
dekanatu Wrocław-Katedra, ks. 
Czesław Przerada, wicedziekan, 
o. Jan Opala CMF, oraz inni zapro-
szeni kapłani. Oprawą muzyczną 
liturgię Mszy św. uświetnił para-

fialny chór „Marianum” pod dyrekcją 
Marka Zborowskiego. 

Po odśpiewaniu pieśni „Wejrzyj, 
Panie, na Twojego sługę” ks. Cz. Prze-
rada odczytał przed licznie zgroma-
dzonymi w świątyni wiernymi dekret 
nominacyjny, wystosowany do naszej 

tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
Michał Kot, podziękował Księdzu Pro-
boszczowi za przyjęcie nas w parafii 
Najświętszego Imienia Jezus.

Mszę św. zakończyła Litania do bł. Ka-
roliny Kózkówny i ucałowanie jej relikwii. 

Po uroczystościach miało miejsce spotka-
nie członków KSM-u, połączone z poczę-
stunkiem. Cieszymy się, że nasz oddział 
już oficjalnie działa przy parafii. Jesteśmy 
wdzięczni naszym duszpasterzom, że w 
rozwijaniu tego dzieła są z nami.

Daniel Duś

KSM w naszej parafii
Msza św., celebrowana przez ks. Ar-

kadiusza Krziżoka, która odbyła się w 
piątek 18 listopada, we wspomnienie 
liturgiczne bł. Karoliny Kózkówny – pa-

tronki Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży i stanowiła oficjalną inaugurację 
działalności KSM-u przy naszej parafii, 
zgromadziła wiele młodzieży, pragną-
cej włączyć się w struktury tej wspól-
noty. Schola młodzieżowa katedry oraz 
„Maciejki” zadbały o oprawę muzyczną 
podczas uroczystości, a członko-
wie KSM-u pełnili najważniejsze 
funkcje liturgiczne. Ks. Arkadiusz 
w homilii przypomniał biografię 
bł. Karoliny, wyjaśnił, dlaczego po-
winniśmy się upodabniać do pa-
tronki Stowarzyszenia. Powiedział 
również, że dla tożsamości KSM-
owicza ważne jest przyznawanie 
się do Chrystusa, który zawsze jest 
przy nas, i bycie Jego świadkami w 
życiu codziennym. 

Pod koniec Mszy św. ks. prob. 
Piotr Nitecki wyraził swoją radość 
z powstania KSM-u w naszej para-
fii, podziękował ks. Arkadiuszowi 
za zainicjowaną działalność. Pre-
zes Zarządu Diecezjalnego Ka-

Z życia naszej parafii
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ności Księdza Dziekana i sprawujące-
go Eucharystię, ks. infułata A. Drwięgi, 
złożył własnoręczny podpis.

W słowie kończącym noworoczne 
uroczystości nasz nowy Ksiądz Pro-
boszcz wyraził podziękowanie m.in. 
księżom wikariuszom: Arkadiuszowi 
Krziżokowi i Rafałowi Kupczakowi, za 
rzetelne pełnienie obowiązków pro-
boszczowskich w okresie trwającego 
przez dwa tygodnie wakatu, a także 
poprosił parafian o zaakceptowanie 
jego osoby na tym urzędzie. Parafia to 
taka mała winnica Pańska. Będę praco-
wał i trudził się dla jej dobra, licząc tak-
że na Waszą serdeczność i wsparcie – 
powiedział na zakończenie, zwracając 
się bezpośrednio do swoich nowych 
parafian. 

Uroczystości zwieńczyła modlitwa 
litanią do Najświętszego Imienia Jezus 
przed wystawionym Najświętszym Sa-
kramentem.  

Misje parafialne
Co dziś współczesnemu człowieko-

wi, jego skołatanemu sercu może dać 
misja Serca Jezusa? Misje św. mogą 
stać się dla nas drogą dojścia do takiej 
rzeczywistości, która napełni nasze ser-
ca obecnością samego Boga, a wtedy 

gicznej Służby Ołtarza, scholi Maciej-
ki i Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży, a także przedstawiciele Rady 
Parafialnej. 

W homilii główny Celebrans, na-
wiązując do trwającej jeszcze oktawy 
Bożego Narodzenia, powiedział m.in. 
że istnieje niebezpieczeństwo, iż radu-
jąc się z tych Świąt, możemy pozostać 
jedynie na etapie fascynacji nastro-
jem, jaki one wywołują i zachwytu nad 
pięknem kolęd. A jako chrześcijanie 
powinniśmy umieć sięgać do źródeł 
tajemnicy narodzenia się Boga, któ-
ry w Jezusie przychodzi do każdego 
z nas, by pomóc nam spotkać w życiu 
drugiego człowieka i samego Boga. 
Trzeba nam zatem modlić się o łaskę ta-
kiej wiary, byśmy umieli dostrzec głębię 
Bożego Narodzenia. Życzmy też sobie, 
byśmy przez cały najbliższy rok mieli go-
towość pielęgnowania w sobie tego, co 
jest istotą chrześcijaństwa: umiejętno-
ści wybaczania naszym złoczyńcom, 
ale i proszenia o wybaczenie tych, któ-
rych sami skrzywdziliśmy – powiedział 
na koniec.

Po kazaniu ks. Andrzej Małachow-
ski wygłosił akt wiary i zawierzenia się 
Bogu w pełnieniu posługi proboszcza 
parafii pw. Najświętszego Imienia Je-
zus, pod którym następnie, w obec-

wspólnoty para-
fialnej przez ks. 
abpa Mariana 
Gołębiewskiego, 
zgodnie z którym 
ks. Andrzej Mała-
chowski na urząd 
proboszcza zo-
stał desygno-
wany z dniem  
1 stycznia 2012 r.  
Przez dziekana 
dekanatu Wro-
c ł a w - K a t e d r a 
i wicedzieka-
na, w obecności 
dwóch świad-
ków, został także 
podpisany pro-
tokół zdawczo-
odbiorczy, który w najbliższym czasie 
zostanie przesłany do Kurii Metropoli-
talnej Wrocławskiej.

Nowo mianowanego Księdza Pro-
boszcza serdecznie powitały dzieci  
i młodzież zgromadzona wokół Litur-

888
Poszukiwacz

Szukają Cię od dawna
Rzym, Grecja i Wrocław
Poszukiwania trwają –
Czy tylko w kościele?

Pewnie jeszcze w Niebie…

Po co szukać na siłę
Przecież wystarczy Słowo

I prawda, że jesteś wszędzie
Na dworcu w Berlinie  

i we Wrocławiu
Choć nikt Cię jeszcze nie widział

W sercu i koronach drzew
W moich oczach 

W szczęściu i chłodzie
W centrum i na peryferiach

Pukasz do drzwi…
Mam nadzieję…

Adam Flamma

i888I
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25 lutego w Brzegu odbył się XV Fe-
stiwal Piosenki Religijnej Corda Cordi. 
Wzięło w nim udział wielu wykonaw-
ców, głównie z województw dolnoślą-
skiego, wielkopolskiego i opolskiego, 
którzy prezentowali się w trzech kate-
goriach wiekowych, jako zespoły lub 
soliści. Nie zabrakło na nim reprezen-
tantów naszej parafii. 

Małgosia Chmura zaśpiewała pio-
senkę „Dla Jezusa”, akompaniowali jej 
ks. Rafał Kupczak (gitara) i Jarek Chmu-
ra (flet). Zwracał uwagę wysoki poziom 
wykonawców, jak również bardzo do-
bra organizacja festiwalu. Jednak naj-
ważniejsza była atmosfera radości, 
dzięki której właściwie zniknął duch ry-
walizacji. Podkreślali to również orga-
nizatorzy Festiwalu, mówiąc, że czuło 
się, iż jego ideą była prezentacja uczest-
ników, sławienie śpiewem Boga i jak 
wskazuje sama nazwa imprezy – Corda 
Cordi, czyli serce sercu – a więc dziele-
nie się z innymi swym talentem, wiarą 
i miłością. Oczywiście reguły festiwalu 
przewidują również nagrody i wyróż-
nienia. Wielkie gratulacje należą się Jar-
kowi Chmurze, który zdobył specjalne 
wyróżnienie Jury dla akompaniatora. 

Agnieszka Kępowicz

Mimo że w kalendarzu liturgicz-
nym okres Bożego Narodzenia dobiegł 
końca, w sobotę, 14 stycznia 2012 r., 
podobnie jak w latach ubiegłych mi-
nistranci i schola Maciejki wraz z ks. 
prob. Andrzejem Małachowskim, 
opiekunami panią Anną Zamiar i ks. 
Rafałem Kupczakiem oraz przedsta-
wicielami rodziców zebrali się na spo-
tkaniu opłatkowym. 

Ksiądz Proboszcz nawiązując do 
słów Angelusa Silesiusa, przytoczo-
nych później przez Adama Mickie-
wicza, a brzmiących: Wierzysz, że się 
Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz 
biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie, 
złożył zebranym życzenia. Życzył im, 
by Boże Narodzenie w naszych ser-
cach trwało cały czas. Do życzeń do-
łączył się także ks. Rafał Kupczak, 
dodając, byśmy pamiętali, że Bóg  
w naszym sercu jest bezbronny jak 
maleńkie Dzieciątko w żłobie, dlate-
go musimy się o Niego troszczyć jak 
o takie dzieciątko. 

Ks. Rafał podziękował ministran-
tom i scholi, a także ich rodzicom za 

Nasi milusińscy

A serce nadal w Betlejem...

Festiwal Corda Cordi

widualne życzenia. Nie zabrakło też 
kolęd, śpiewanych przez wszystkich 
obecnych. W programie wspólnoto-
wego opłatka nie zabrakło też miejsca 
na poczęstunek i rozmowy. 

Spotkanie upłynęło jak zwykle  
w ciepłej, radosnej, niemal rodzinnej 
atmosferze, takiej, jaka kojarzy nam 

obecność i zaangażowanie w działal-
ność tych wspólnot, a przez to w ubo-
gacanie Eucharystii. 

Po wspólnej modlitwie nadszedł 
czas na dzielnie się opłatkiem i indy-

się ze Świętami Bożego Narodzenia.  
I oby ta radość bycia ze sobą towarzy-
szyła wszystkim uczestnikom spotka-
nia co najmniej do kolejnych Świąt 
Narodzenia Pańskiego.
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pośrodku kościoła, odnowienia przy-
rzeczeń małżeńskich, a także cierpią-
cych i starszych, którzy mogli przyjąć 
sakrament chorych, niosący uzdrawia-
jącą moc samego Zbawiciela.  

W ostatnim dniu Misji św. przy 
krzyżu misyjnym odbyło się nabo-
żeństwo, połączone z Drogą Krzyżo-
wą. Po Mszy św. zebrani w świątyni, 
trzymając w rękach zapalone świe-

ce i obrazki z wizerunkiem 
Najświętszego Serca Jezu-
sowego, przy wystawionym 
Najświętszym Sakramen-
cie, odmówili Litanię do Ser-
ca Pana Jezusa, zawierzając 
się Bożemu Sercu. Zanim 
na zakończenie Misji św. o. 
Kazimierz udzielił zgroma-
dzonym błogosławieństwa, 
połączonego z odpustem 
zupełnym, w ostatnich sło-
wach misyjnego nauczania 
zostawił nam także mocno 
wybrzmiewające w kontek-
ście wielu przeżyć ducho-
wych przesłanie: Niech Ser-
ce Jezusa napełni nasze serca 
pokojem, pojednaniem i mi-

łością. Nie bądźmy rodzicielami zła! Bo 
to nie jest Chrystusowe. I wtedy nie do-
świadczymy ani pokoju, ani pojedna-
nia, ani miłości. Bo kto mieczem wojuje, 
od miecza ginie. 

Bożena Rojek

nia duchowe, odbywające się w naszej 
parafii ostatni raz w 2000 r., gromadzi-
ły w świątyni z każdym dniem coraz 
większe rzesze wiernych, pragnących 
odnowienia i pogłębienia bliskiej wię-
zi z Jezusem. 

Zjednoczoną przy Chrystusie 
wspólnotę ludu Bożego parafialnie 
tworzyli w czasie nabożeństw, Mszy 
św. i nauk stanowych dla kobiet, męż-

czyzn, młodzieży oraz małżonków 
(także niesakramentalnych) i rodziców. 
Ten wyjątkowy czas łaski Bożej moc-
no zapisał się w sercach wielu, szcze-
gólnie zaś małżonków naszej parafii, 
którzy mieli możność, stojąc wspólnie 

ścieżki naszego życia będą wyprostowa-
ne i zrozumiemy, po co tak naprawdę na 
tym świecie żyjemy – te słowa zachęty 
do uczestnictwa w Misjach św. ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa usły-
szeliśmy z ust misjonarza, o. Kazimie-
rza Ptaszkowskiego, jezuity, który gło-
sił je dla naszej wspólnoty parafialnej 
w dniach od 4 do 9 marca.

Charyzmatyczna osobowość Ojca 
Misjonarza, znanego wielu parafia-
nom z posługi proboszczowskiej za 
czasów, kiedy w kościele Uniwersy-
teckim pracowali jeszcze księża jezu-
ici, sprawiła, że pięciodniowe ćwicze-
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