
KRĄG BIBLIJNY to 

grupa ludzi, którzy przez po-

znawanie  Pisma  Świętego, 

pragną poznawać zawartą  w 

Nim prawdę o Bogu i człowie-

ku. Istotą kręgu biblijnego jest 

czytanie  i  rozważanie  Słowa 

Bożego,  poznawanie  historii 

zbawienia  i  rozpoznawanie 

działania Boga w dziejach czło-

wieka. To poznanie woli Bożej 

zawartej  w  Piśmie  Świętym, 

ma na celu konkretne odnie-

sienie do mojego życia. Chcę 

żyć tak jak oczekuje ode mnie 

Bóg. Poznaję Jego wolę i speł-

niam ją w moim życiu.   

 

Spotkania  kręgu  bi-

blijnego  w  ADWEN-

CIE  odbywają  się  

w  każdą  SOBOTĘ  

o godz. 18.00 w domu 
parafialnym przy Pl.  Bpa 

Nankiera 16a.  Serdecznie 

zapraszamy do wspólnoto-

wego pogłębiania refleksji 

nad Słowem Bożym. 
 

Tak, jak człowiek chcąc rozwijać się 
intelektualnie musi cały czas pogłębiać 
swoją wiedzę, tak też chcąc wzrastać 
duchowo musi nieustannie - obok wielu 
innych spraw - pogłębiać swoją wiedzę 
religijną.. 
 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH 
jest szczególnie aktualna w czasach 
dzisiejszych, gdzie zalew informacji 
nie zawsze zgodnych z prawdą Bożą - 
a czasem wręcz niszczących tę praw-
dę, może powodować w naszym wnę-
trzu wiele niepotrzebnego zamętu. 
Przez udział w Katechezie dla Doro-
słych czujemy się bardziej związani z 
naszą wspólnotą parafialną uczestnicząc 
bardziej świadomie w jej życiu religij-
nym. Przede wszystkim jednak zyskuje-
my świadomość wiary i spraw związa-
nych z życiem według zasad wiary, a to 
daje nam siłę do odpierania wszelkich 
manipulacji w tej dziedzinie. Wycho-
dząc naprzeciw tym wszystkim, czują-
cym pewien niedosyt wiedzy religijnej - 
a chcącym na niej budować dojrzalszą 
wiarę, pragniemy zaproponować taką 
właśnie systematyczną katechezę.  
 

Zapraszamy w ADWENCIE 
od poniedziałku do piątku na 
Mszę św. o godz. 16.00 i po 
niej na 10 minut katechezy 
dla dorosłych. 

 

 

 

 

 

JEŻELI: 
 

 JESTEŚCIE  

małżeństwem sakramentalnym;  

 SZUKACIE  sprawdzonej 

drogi praktykowania wiary kato-

lickiej w Waszej rodzinie;  

 POTRZEBUJECIE  lep-

szej komunikacji w Waszym mał-

żeństwie;  

 POTRZEBUJECIE 

wsparcia w katolickim wychowa-

niu dzieci;  

 POTRZEBUJECIE 

wspólnoty innych małżeństw kato-

lickich ….. 

to KRĄG DOMOWEGO 

KOSCIOŁA JEST DLA WAS ! 

ZAPRASZAMY! 

więcej na stronie 3 

CZY WIESZ, ŻE RORATY JESZCZE ISTNIEJĄ ?  

DLA DOROSŁYCH Z CWICZENIAMI ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI O GODZ. 6.30 

DLA DZIECI O GODZ. 18.00  

Co Cię powstrzymuje żeby wstać i przyjść? 



 Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia, 
Kiedy w 2014 roku, podczas wizyty polskich biskupów Ad 
limina Apostolorum w Rzymie, rozmawiałem z papieżem 
Franciszkiem, Ojciec Święty wyraził głębokie przekonanie, że 
współczesna epoka jest czasem szczególnego działania Boże-
go Miłosierdzia. Papież Franciszek powiedział wówczas, że 
każdy człowiek tego miłosierdzia bardzo potrzebuje, a my –  
to znaczy biskupi i prezbiterzy – powinniśmy to miłosierdzie 
głosić oraz kierować się nim w swojej posłudze duszpaster-
skiej. Dodał także, że On sam doświadcza działania Boga Mi-
łosiernego i że obecnie Bóg w szczególny sposób to miłosier-
dzie okazuje każdemu człowiekowi. Minęło kilkanaście mie-
sięcy od tej rozmowy i Papież oficjalnie ogłosił, że 8 grudnia 
2015 r. rozpocznie się w całym Kościele Rok Miłosierdzia. 
To wyraźny znak, że myśl o ogłoszeniu tego Roku Świętego 
od dłuższego czasu dojrzewała w Piotrze naszych czasów 
oraz że wiąże się ona z Jego własnym doświadczeniem reli-
gijnym. 

Życzeniem Ojca Świętego jest to, by ten szczególny 
czas był obchodzony nie tylko w Rzymie, ale by każdy Ko-
ściół lokalny bezpośrednio zaangażował się w przeżywanie 
„momentu łaski i odnowy duchowej”. Odpowiadając na tę 
prośbę, pragnę zaprosić Was, Bracia i Siostry, do wspólnego 
świętowania Roku Jubileuszowego w Archidiecezji Wrocław-
skiej. Przeżywanie jubileuszu ma głębokie korzenie biblijne. 
Pan Bóg polecił Narodowi Wybranemu, by co 50 lat obcho-
dził Rok Jubileuszowy, szczególny rok łaski, w którym każdy 
był wyzwalany z długów i niewoli. 

Boże Miłosierdzie pozwala nam wyjść z niewoli grze-
chu i powrócić do stanu przyjaźni z Bogiem, w jakiej czło-
wiek żył od momentu stworzenia świata. Grzech i nasze nie-
wierności sprawiają, że odwracamy się od Stwórcy. Przypo-
minamy wówczas spadkobierców, którzy roztrwoniwszy 
odziedziczony po przodkach majątek są niepewni, zdezorien-
towani i bardziej boją się przyszłości niż jej pragną. Wielu, 
próbując zagłuszyć ten głos, ucieka w iluzję bezgrzeszności, 
wyrażającą się osłabionym poczuciem grzechu, kwestionowa-
niem świadomości winy, ośmieszaniem nauczania Kościoła,  
a co za tym idzie – braku potrzeby pokuty i nawrócenia. 
Święty Rok Miłosierdzia stanowi dobrą okazję, by otworzyć 
się na miłosiernego Ojca, ofiarującego przebaczenie. On od 
samego początku szuka człowieka i wychodzi z inicjatywą 
pojednania. Jego miłość jest zawsze pierwsza. On uznaje, że 
każdy z nas jest zdolny do przemiany i tę przemianę w nas 
wspiera. Zależy mi bardzo, by każdy w tym świętym czasie 
mógł doświadczyć w swoim życiu tego, o czym mówi Ojciec 
Święty Franciszek, że Bóg nigdy nie męczy się przebacza-
niem. Ten który zachęcił nas do przebaczania innym siedem-
dziesiąt siedem razy sam daje przykład: przebacza nam sie-
demdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swo-
je ramiona. Nikt nie może nas pozbawić tej godności, jaką 
obdarza nas nieskończona i niewzruszona miłość Boga.  

Dla zrozumienia tego czym jest miłosierdzie warto 
odwołać się do znaczenia łacińskiego terminu misericordia. 
To słowo, które na język polski tłumaczymy jako 
„miłosierdzie” składa się z dwóch słów: cor to znaczy serce 
oraz miseri - ubodzy. Miłosierdzie Boga to nie pojedynczy 
czyn, ale postawa wyrażająca się w dostrzeganiu nędzy czło-
wieka, otwieraniu swojego serca wobec biednych, cierpiących 
i przeżywających różnego rodzaju kryzysy. Bóg jest miłosier-
ny, ponieważ Jego serce jest stale otwarte dla człowieka. 
Przypomina nam o tym także czas Adwentu, który właśnie 
rozpoczynamy, a który ma nas przygotować na spotkanie z 

Chrystusem. Syn Boży staje się człowiekiem przede wszyst-
kim po to, by przekazać ludzkości prawdę o Bożej miłości. 

Doświadczając jej w swoim życiu wezwani jesteśmy 
do przekraczania własnego egoizmu i praktykowania miło-
sierdzia wobec bliźnich. Ojciec Święty zachęca do przemy-
ślania na nowo uczynków miłosierdzia co do duszy i co do 
ciała. Można to uczynić na wielu płaszczyznach: od rozwa-
żań, dzięki którym lepiej zrozumiemy wezwania jakie stawia 
przed nami katalog wspomnianych uczynków, aż do kon-
kretnych inicjatyw, dzięki którym to słowo stanie się ciałem, 
to znaczy zostanie uzewnętrznione przez nasze postępowa-
nie, zachowanie i wypowiadane słowa. 

Kiedy spojrzymy na scenę Sądu Ostatecznego zapi-
saną w Ewangelii dostrzeżemy, że to, co Jezus potępia, to 
przede wszystkim zaniechanie czynienia dobra. Chrześcijań-
stwa nie wolno więc sprowadzać do tego, by nie czynić zła. 
Chrystus przestrzegał swoich uczniów, że jeśli ich sprawie-
dliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszy  
i uczonych w Piśmie nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. 
W miłosierdziu zatem chodzi o coś więcej niż zwyczajną 
sprawiedliwość. Chodzi o przezwyciężenie egoizmu, który 
czyni nas głuchymi i ślepymi na potrzeby cielesne i ducho-
we bliźnich. Chodzi o pokonanie zatwardziałości serca, 
zwłaszcza w spotkaniu z nędzą drugiego człowieka. 

Okazji do czynienia miłosierdzia przez cały rok na 
pewno nie zabraknie. Każdy z nas ma wokół siebie osoby, 
które czekają na chociażby drobny gest dobroci z naszej 
strony. Może to być poświęcenie własnego czasu, odwiedzi-
ny osób samotnych i rozmowa z nimi. Kiedy będziemy roz-
liczać się z podatku dochodowego gestem miłosierdzia może 
być przekazanie 1% instytucjom, niosącym realną pomoc 
ludziom potrzebującym. Jako Archidiecezja chcemy w tym 
czasie szczególnie wesprzeć dzieło tworzone przez Siostry 
Boromeuszki. Z ich inicjatywy działa już we Wrocławiu 
Okno Życia, dzięki któremu uratowanych zostało dziewię-
cioro dzieci, a także Ośrodek Świętego Jerzego, świadczący 
pomoc osobom starszym i chorym, poradnia rodzinna oraz 
centrum leczenia niepłodności. Z niemałym trudem siostry 
starają się utworzyć w stolicy Dolnego Śląska szpital gine-
kologiczno-położniczy i szkołę medyczną. Nasze wsparcie 
tego dzieła może być bardzo konkretnym uczynkiem miło-
sierdzia. 

Wierzę, że ten czas Roku Świętego i inicjatywy 
związane z jego przeżywaniem pomogą wszystkim mocniej 
otworzyć się na przyjmowanie Bożego przebaczenia 
i zaangażować się w czynienie miłosierdzia wobec braci i 
sióstr. Aby ułatwić świętowanie Nadzwyczajnego Roku Ju-
bileuszowego wyznaczyliśmy w całej diecezji 30 kościołów, 
w których będzie można uzyskać odpust zupełny. Zachęcam 
duszpasterzy i wiernych do nawiedzania tych świątyń, by 
tam przeżywać Eucharystię, adorować Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie oraz  przystępować do sakra-
mentu pojednania. Zapraszam także wszystkich na uroczystą 
inaugurację Roku Miłosierdzia w naszej Archidiecezji, która 
odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 15.00. W tym dniu 
we wrocławskiej katedrze dokonamy otwarcia Bramy Miło-
sierdzia. Ma ona nawiązywać do otwieranych tego dnia 
Świętych Drzwi w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie oraz 
symbolizować otwarte ramiona Miłosiernego Ojca, który 
czeka na powrót każdego ze swoich dzieci. Na czas wspól-
nego przeżywania Roku Miłosierdzia z serca wszystkim  
błogosławię  

Ks. Abp Józef  Kupny, Metropolita Wrocławski  



módlmy się 
o POKÓJ  

NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE 

13 
grudnia 
godz. 1800 

 

kościół uniwersytecki 

 
 

TWOJA MODLITWA  
JEST POTRZEBNA  

ŚWIATU  
TWOJA OBECNOŚĆ  

JEST POTRZEBNA 
DRUGIEMU  

CZŁOWIEKOWI  

DOMOWY KOŚCIÓŁ jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich 

w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest 

jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy 

Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie 

i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-

Dame. Domowy Kościół tworzą małżeństwa sakramentalne, które 

wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. 

Małżeństwa włączają się do kręgów Domowego Kościoła, aby sobie 

wzajemnie pomagać.Równi usługują równym (Humane vitae, 26). 

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeń-

ską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce 

pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym 

w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która 

jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania 

dzieci w duchu chrześcijańskim.  

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez 

wdrażanie do: 

 życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia, 

 życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim 

Zbawicielem, 

 życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego, 

 dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem 

w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi, 

 postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych da-

rów. 

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące 

elementy formacyjne - zobowiązania: 

 codzienna modlitwa osobista, 

 regularne spotkanie ze słowem Bożym, 

 codzienna modlitwa małżeńska, 

 codzienna modlitwa rodzinna, 

 comiesięczny dialog małżeński, 

 reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem 

i rodziną), 

 uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyj-

nych. 

Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidual-

ne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowo-

ści małżeńskiej. 

 

Pierwsze  spotkanie  kręgu  DOMOWEGO 

KOSCIOŁA w TRZECIĄ NIEDZIELĘ ADWEN-

TU 13 grudnia, po Mszy św. o godz. 11.00 w do-

mu parafialnym, przy Pl. Bpa Nankiera 16A. 




