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Jedni ludzie, patrząc na Kościół w 
Polsce, mówią o kryzysie. Inni nie mogąc 
ochłonąć z zachwytu, uważając nasz Ko-
ściół za potęgę. 

A oto opinia na temat Kościoła, kogoś, 
kto, jak się przekonamy, uznawał, że jednak 
jest w Kościele kryzys. Ten ktoś powiedział 
tak: Z dzisiejszego kryzysu wyłoni się Ko-
ściół, który straci wiele. Stanie się nieliczny 
i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej 
więcej od początków. Nie będzie już więcej 
w stanie mieszkać w budynkach, które zbu-
dował w czasach dostatku. Wraz ze zmniej-
szeniem się liczby swoich wiernych, utraci 
także większą część przywilejów społecz-
nych. Rozpocznie na nowo od małych grup, 
od ruchów i od mniejszości, która na nowo 
postawi wiarę w centrum doświadczenia. 
Będzie Kościołem bardziej duchowym, który 
nie przypisze sobie mandatu politycznego, 
flirtując raz z lewicą, a raz z prawicą. Bę-
dzie ubogi i stanie się Kościołem ubogich. 
Wtedy ludzie zobaczą tę małą trzódkę wie-
rzących jako coś kompletnie nowego: odkry-
ją ją jako nadzieję dla nich, odpowiedź, któ-

rej zawsze w tajemnicy szukali. (ks. Joseph 
Ratzinger, wypowiedź na zakończenie cyklu wy-
kładów radiowych w rozgłośni Hessian Rund-
funk, 24 grudnia 1969) 

Są to słowa ks. Józefa Ratzingera, póź-
niejszego Benedykta XVI, wygłoszone dość 
dawno, bo w 1969 roku. Czy się zgadzamy 
czy nie, przyzwoitość każe zbyt łatwo tej 

myśli nie lekceważyć. Spróbujmy tę 
miarę przyłożyć do naszej parafii. 

Czy wierzący w parafii uniwersyteckiej 
stanowią mniejszość czy większość? 

Zależy jaką miarę się przyłoży.  Staty-
stycznie parafia liczy 7950 mieszkańców. 
Po kolędzie spotykamy się z ok 3500 osób - 
to znaczyłoby że dużo mniej niż połowa to 
wierzący.  Praktyka weryfikuje te dane, 
gdyż z tych 7950 osób, faktycznie mieszka 
ok 4500-5000 ludzi. Ten fakt wskazuje na 
przewagę osób wierzących. Jeśli kryterium 
będzie udział w niedzielnej Mszy św. (ok 
900-1000 osób), to okazuje się, że liczba 

tych którzy byli w kościele była o wiele 
mniejsza od tych, którzy w kościele nie byli. 

A gdyby kryteria trochę zaostrzyć? Nie 
jakoś bardzo, ale tak zwyczajnie i nawet 
czysto zewnętrznie – coniedzielna Msza 
Święta, codzienna modlitwa, post w piątek, 
spowiedź na Wielkanoc, to jestem przeko-
nany, że grupa ta okazałaby się maleńka. A 
przecież to czysto zewnętrzne kryteria. Nie 
zaglądamy jeszcze do głowy, do serca, do 
prawdziwych przekonań, do wiary. 

Ks. Józef Ratzinger mówił o wypro-
wadzce Kościoła z budynków zbudowanych 
w czasach dostatku. Jeszcze się nie wypro-
wadzamy na szczęście, robimy co się da, 
naprawiamy co możemy, remontujemy, 
poddajemy renowacji freski i sztukaterię, 
ale bądźmy szczerzy, nie jest tak łatwo. Re-
nowacja organów, do której się powoli za-
bieramy, to duże, za duże koszty….  

Wydaje się, że głos Józefa Ratzingera 

sprzed pól wieku, to głos proroka. Zau-
ważmy, że nie jest to głos pesymi-
styczny, tragiczny, mówiący o 
upadku. 

Będzie to Kościół, który utracił wiele, 
może mały, może ubogi, ale będzie to Ko-
ściół, w którym ludzie odkrywać będą na-
dzieję, Kościół świadczący o Jezusie, Ko-
ściół silny Duchem. 

Możemy śnić o potędze, biurach i fundu-
szach, ale tak naprawdę powinniśmy pra-
gnąć właśnie tego – mocy Ducha. Gdy nad 
brzegami Jordanu pojawił się prorok – Jan 
Chrzciciel, ludzie pytali go: Co mamy czy-
nić? (Łk 3,12b)  

Drodzy Bracia i Siostry!  Drodzy Parafianie! 
 

Wszystkim życzymy mocy Bożego Ducha w przeżywaniu  
chrześcijańskiej codzienności w Nowym Roku 2019! 

   

                z darem serdecznej modlitwy - Wasi duszpasterze 

BIURO PARAFIALNE:  

Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

R
z

y
m

sk
o

-k
a

to
li

ck
a

 P
a

ra
fi

a
  N

a
jś

w
ię

ts
ze

g
o

 I
m

ie
n

ia
 J

ez
u

s 
- 

k
o

śc
ió

ł 
u

n
iw

er
sy

te
ck

i 

cd na str. 4 



1. 
2 stycznia 

środa 

ul. Kotlarska 24, 25a, 25, 35/36, 37, 38, 39 

2. ul. Kotlarska 7, 9, 11, 13, 15, 17 

3. ul. Kotlarska 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 30 

1. 
3 stycznia 

czwartek 

ul. Śrutowa 14, 13, 12, 9/11, 8, 8a, 17 + ul. Rydygiera 2a, 14, 16 

2. ul. Oławska 6, 8, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 

3. ul. Wita Stwosza 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

1. 
4 stycznia  

piątek 

ul. Cybulskiego 2/4, 6, 6a, 8, 8a, 10, 12,11 

2. ul. Krawiecka 10, 12,14 

3. ul. Nożownicza 46, 44, 42, 40 

1. 5 stycznia  

sobota 

ul. Nożownicza 1, 2, 4, 6/8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 

2. ul. Szewska   18, 19/21, 22/23, 24/26, 27, 27a, 

1. 
7 stycznia 

poniedziałek 

ul. Cybulskiego 22, 24, 26, 28, 31, 33, 

2. ul. Cybulskiego 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 

3. ul. Biskupia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10a, 

1. 8 stycznia 

wtorek 

ul. Szewska 44, 46, 47, 47a, 35, 52, 31, 29 

2. ul. Kuźnicza 56, 19, 18, 17, 25, 48, 43/45, 30, 31, 33, 34 

1. 
9 stycznia 

środa 

ul. Łokietka 4, 6, 3, 5, 7, 9, 

2. ul. Cybulskiego   41, 39, 37, 35, 35a, 

3. ul. Cybulskiego  1, 3, 5, 7, 9 

1. 
10 stycznia 

czwartek 

ul. Rydygiera 37, 35, 33, 31, 7/9 

2. ul. Księcia Witolda 1, 16, 33, 35, 45, 47, 49 

3. ul. Rydygiera 36, 34, 32, 30, 11, 13, 5 

1. 
11 stycznia 

piątek 

ul. Dubois 39, 33/35, 31, 29, 27, 25 

2. ul. Rydygiera 29, 29a, 27, 25, 23, 17, 15, 3 

3. ul. Łokietka 8, 10, 12, 14, 16 

1. 
14 stycznia 

poniedziałek 

ul. Rostafińskiego 9, 7, 5 

2. ul. Kurkowa 21, 23, 25, 27, 29 

3. ul. Otwarta 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15 

1. 
15 stycznia 

wtorek 

ul. Więzienna 5,7,16,18,19,21,21 a,b,c, 

 ul. Wita Stwosza 12a,13,14,18,19/20, 

2. ul. Odrzańska 18/19a, 8, 9/10, 13, 14, 15, 17, 17a,b, 

1. 
16 stycznia 

środa 

Pl. Św. Macieja 2, 1, 21, 20, 19 

2. Pl. Św. Macieja 11, 12, 13, 15, 18 

3. ul. Otwarta 16, 16a, 14, 14a, 12, 12a, 8 

1. 
17 stycznia 

czwartek 

ul. Brodatego 11, 9, 7, 5, 3 

2. ul. Drobnera 4, 6, 10 + ul. Łokietka 2, 13, 15 

3. ul. Dubois 18, 18a, 37, 16, 16a, 12 

1. 
18 stycznia 

piątek 

ul. Rostafińskiego 16, 14, 12, 10, 11 

2. ul. Pomorska 39, 41, 43 + ul. Wąska 3, 4 

3. ul. Pomorska 15/17, 15/17a + ul. Dubois 11/13a, 19, 21, 23 



1. 
19 stycznia 

sobota 

ul. Nożownicza 37, 35, 29, 27 

2. ul. Brodatego 8, 6, 4, 2, 1 

3. ul. Brodatego 12, 14, 14a, 16, 18 

1. 
21 stycznia 

poniedziałek 

ul. Zyndrama 3/4, 5/6, 16, 18, 18a 

2. ul. Brodatego 26, 24, 22, 20 + ul. Rostafińskiego 8 

3. ul. Żiżki 5, 3 + ul. Jagiełły 3, 5 + ul. Księcia Witolda 78, 80, 82 

1. 
22 stycznia 

wtorek  

ul. Łaciarska 36, 39, 11, 9, 7, 5, 59, 59 a,b 

2. ul. Garbary 9 + ul. Uniwersytecka 3/5, 11/12, 19/20, 27/28 

 ul. Grodzka 7, 6, 5 + Pl. Uniwersytecki 15a, 15b, 7, 8 

1. 
23 stycznia 

środa 

ul. Brodatego 10, 10/28 + ul. Pomorska 10, 12, 14, 16 

2. ul. Dubois 26a, 8/10a, 8/10, 6, 4, 2, 3, 7 

3. ul. Dubois 20, 20a, 22, 22a 

1. 
24 stycznia 

czwartek 

ul. Pomorska 4, 6, 8 

2. ul. Otwarta 6 + ul. Pomorska 26, 24,2 2, 20, 18 

3. ul. Pomorska 9, 19, 21, 25,  27,29 

1. 
25 stycznia 

piątek 

ul. Kurkowa 14 + ul. Księcia Witolda 43 

2. 
KOLĘDA na życzenie – zgłaszamy w zakrystii do 24 stycznia 

3. 

● Prosimy o przygotowanie miejsca do wspólnej modlitwy: stół nakryty białym 
obrusem, na stole krzyż i świeca. W miarę możliwości prosimy aby w spotkaniu  
i modlitwie uczestniczyli wszyscy domownicy. 

● Dzieci i młodzież niech przygotują zeszyty z nauki religii. 

● Kolędę rozpoczynamy o godz. 15.30. Początek kolędy w bramie pod numerem, który 
figuruje jako pierwszy w programie np. kolędę przy ul. Krawiecka 10, 12, 14 

rozpoczynamy od bramy nr 10 i idziemy w kierunku nr 14. 

● Dwa dni wcześniej ministranci przypominają o spotkaniu kolędowym umieszczając 
ogłoszenie w klatce schodowej (ministranci nie pukają do drzwi wcześniej i nie pytają 
czy domownicy przyjmą kolędę). 

● Prosimy o wyrozumiałość. W wypadkach losowych program może ulec zmianie. 
Prosimy wsłuchiwać się w bieżące ogłoszenia parafialne podczas niedzielnych Mszy 
św. Aktualności są umieszczone także na stronie internetowej parafii: 
www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl oraz w gablocie ogłoszeniowej. 
 

 

ze względu na KOLĘDĘ w STYCZNIU  
w DNI POWSZEDNIE Msze św. o godz. 7.30 i 16.00 

 

w tygodniu Msza św. o godz. 18.00 TYLKO we WTORKI 
 

KANCELARIA parafialna w styczniu  
czynna w środy i czwartki od godz. 10.00 do godz. 12.00 

Sprawy losowe proszę  zgłaszać w zakrystii po Mszach św. 

http://www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl


 

Dzisiaj, gdy Bóg mówi do nas głosem innego proroka, 

powinniśmy zadawać sobie to samo pytanie: Co mamy 
czynić? 

Jeśli nic nie zrobimy, jeśli nie postawimy sobie tego 
pytania, jeśli nie będziemy szukać odpowiedzi, to może 
czeka nas smutny koniec – nie zostanie kamień na kamie-
niu … A ocaleją ci, którzy będą potrafili w centrum 
życia postawić Jezusa. Ocaleją ci, którzy postawią na 
wiarę, na duchowość, na prawdę.  

Ocaleją ci, którzy zrezygnują z przywilejów, nie będą 
flirtować ani z lewicą, ani z prawicą, obce im będę poli-
tyczne wpływy. Ocaleją ci, którzy będą potrafili praw-
dziwie spotkać się z innymi wierzącymi, w grupach, 
które się modlą, które czytają Pismo Święte, szukają 
Bożej woli. Ocaleją ci (Ratzinger nie mówi o tym wprost, 
ale wiąże się to z jego opisem), którzy będą potrafili 
swoją wiarę przekazywać innym. 

To absolutna konieczność, na miarę żyć albo umrzeć. 
Nie mówię o specjalnych okazjach i sytuacjach. Mówię o 
normalności szarego dnia. Ocaleją ci, którzy będą prze-
kazywać wiarę swoim dzieciom, swojej rodzinie, swo-
im bliskim, tym, z którymi pracują, tym, których spo-
tykają. Jeśli chcesz wierzyć, masz być świadkiem. Jeśli 
nie chcesz być świadkiem, twoja wiara umrze. A nawet 

jeśli nie umrze, to będzie bezpłodna. Będziesz się cieszył 
swoimi pacierzami aż umrzesz. Potem się zdziwisz, jeśli 
Jezus powie ci na Bożym sądzie: Nigdy cię nie znałem. 
(por. Mt 7,23b) 

Jezus mówi: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, 
wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia 
wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (Mt 7,21) A wolą 
Boga jest to byśmy byli świadkami, by Ewangelia była 
głoszona wszędzie, każdemu i aż po krańce ziemi. Gdy 
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będzie-
cie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi.  (Dz 1,8) To jest wezwanie 
i obietnica Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem. 

A jak jest? 
Oglądamy TV: jedną i drugą, czytamy prasę - taka i 

inną, słuchamy radia: i tego i tego. Żyjemy konkretnie tu i 
pośród takich, a nie innych ludzi. I trzeba zadać sobie py-
tanie: Gdzie się podziało nasze chrześcijaństwo? Jakim 

jestem katolikiem? Czy stawiam Jezusa w cen-
trum swojego życia?  

Pytaj się siostro i bracie, co masz robić? Szukaj 
odpowiedzi i rób to, co ci Bóg podpowie. 

 

           Ks. Arkadiusz Krziżok, Wasz proboszcz 

 

 

 

 


