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BIURO PARAFIALNE: Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 

telefon: 071 344 94 23 

e-mail: Parafia.NIJ.Wroclaw@gmail.com 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

Za nami kolejne Triduum Paschalne, ko-

lejna procesja rezurekcyjna, kolejna Wielka 
Noc i Wielka Niedziela. Wielu z nas brało 
udział w celebracjach liturgicznych, wielu 
było u spowiedzi, wielu u komunii. Niestety 
także wielu, a może i o wiele więcej niż wie-
lu, nie brało w niczym udziału z tego, co na-
zywamy Wielkanocą. W Wielki Piątek wielu 
jadło stanowczo za dużo, a nawet mięso. Nie-
którym Wielkanoc zaczęła się i skończyła w 
jednej chwili – to było poświęcenie koszycz-
ka z jajkami i wędliną itd. No cóż tak to już 
jest. Martwimy się tym, modlimy się o to by 
się to zmieniło. Ale i nam (czyli TYM, z dru-
giego zdania jw) też grozi zapomnienie. A 
wielkanocną radość trzeba podtrzymywać i 
dziś, i jutro. I dobrze jest to robić we wspól-
nocie. To wspólnota jest najwłaściwszym 
„miejscem” rozbudzania paschalnej radości. 
Wspólnota z Bogiem i z drugim człowiekiem. 
Kilka słów więc o wspólnocie. Wykorzysta-
łem tu obszerne fragmenty homilii wygłoszo-
nej w Płockiej Farze przez ks. Michała Fordu-
bińskiego w 2012r. Nasze wczaso-rekolekcje 
w Gryżynie też będą o wspólnocie, o budo-
waniu wspólnoty. Zapraszam Cię, Drogi 

Bracie i Droga Siostro do jeszcze większego 
otwarcia się na wspólnotę. Nie bądźmy 
anonimowi. Bądźmy razem! To dobra oka-
zja ku temu…. 
Już Arystoteles, największy geniusz starożyt-
ności, zauważył, że dla wszystkich ludzi wła-
ściwy z natury jest pęd do życia we wspólno-
cie. Księga Rodzaju ukazuje człowieka stwo-
rzonego jako mężczyznę i kobietę, którzy 
przebywają w rajskim ogrodzie razem z Bo-
giem. Ukazana przez Jezusa tajemnica Trójcy 
Świętej pozwala zrozumieć, co to znaczy być 
stworzonym na obraz i podobieństwo Boga: 
Bóg jest wspólnotą Osób – osoby Ojca, osoby 
Syna i osoby Ducha, które posiadają jedną i tę 
samą naturę boską. To dlatego możemy po-
wiedzieć, że wierzymy w Boga w Trójcy 
świętej jedynego: jedna boska natura, trzy 
osoby. Gdyby Bóg nie był wspólnotą osób 
byłby osobą samotną, a więc niedoskonałą. 
Człowiek jest stworzony na obraz wspólnoty 
osób i dlatego z natury swej dąży do wspólno-
ty. 
Na chwilę cofnijmy się do Liturgii Słowa z 
Wielkiego Czwartku.  Wszystko tam obraca 
się wokół wspólnoty. Weź do ręki Pismo 
święte i przeczytaj tekst z Księgi Wyjścia (Wj 
12, 1-14).  
Widzimy tu wspólnotę Narodu Wybranego, 
który szykuje się do wielkiej wyprawy w nie-
znane. Mają opuścić Egipt, choć tam się uro-
dzili i wychowali, ale Egipt nie jest ich do-
mem.  
 

 
 
Przeżywamy największe i najważniejsze tajemnice naszej 

wiary. Fakt Zmartwychwstania Jezusa jest fundamentalną 

prawdą naszej wiary, nadaje on sens całemu naszemu życiu 

i naszej religijności.  

Wielkanoc to afirmacja życia, radości i nadziei! Gdy wraz z 

niewiastami idziemy do grobu i widzimy, że jest pusty, na 

usta ciśnie się tylko jedno słowo – „Alleluja!”. Rzeczywi-

ście, prawdziwie Pan zmartwychwstał! I dlatego Chrystusa 

Zmartwychwstałego nie szuka się w grobie! Nie znalazły 

Go tam niewiasty, nie znaleźli Piotr i Jan. Nikt, kto szuka 

Jezusa w grobie, tam Go nie znajdzie. Nie znajdą Go także 

pielgrzymujący do Ziemi Świętej ani ci, którzy oglądają gro-

by. Nie ma tam Chrystusa Zmartwychwstałego. On przycho-

dzi do człowieka w swoim słowie i w Eucharystii, w sakra-

mentach. To jest wspaniała i niezwykła prawda, jaką niesie 

Chrystusowe zmartwychwstanie. 

Wszystkim życzymy, odkrycia pustego grobu  

i odnalezienia Zmartwychwstałego w Jego Słowie, w sakramentach i we wspólnocie!            

Ks. Arkadiusz Krziżok  

                  wraz z wikariuszami  

cd na str. 2 
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Mają wyruszyć na pustynię i odnaleźć swój prawdziwy 
dom: ziemię obiecaną Abrahamowi i jego potomstwu. 
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go 
będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie po-
kolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie”. 
Weź do ręki Pismo święte i przeczytaj tekst z 1 Listu do 
Koryntian (1 Kor, 11, 23-26). To najstarszy opis Euchary-
stii, który św. Paweł śle wspólnocie chrześcijan w Koryn-
cie: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że 
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki 
uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was 
[wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (…) Ja otrzyma-
łem od Pana to, co wam przekazałem…”. 
Weź do ręki Pismo święte i przeczytaj fragment Ewangelii 
św. Jana (J 13,1-15). Jest to porażający obraz Bożego Sy-
na, który na kolanach obmywa stopy uczniów. Bóg na 
kolanach przed człowiekiem. Ostatni raz to zdarzyło się 
chyba, gdy lepił Adama z prochu ziemi, skupiony nad swo-
im najpiękniejszym dziełem, które stworzył dla siebie, dla 
wspólnoty ze sobą. Teraz Chrystus odnawia to stworzenie, 
klęka przed człowiekiem, aby umyć mu nogi, jak ostatni 
niewolnik… Kilka godzin później też będzie na kolanach: 
pod ciosami biczujących go żołnierzy, pod ciężarem krzy-
ża… 
Bóg na kolanach – aż tyle potrzeba, by człowiek przypo-
mniał sobie kim jest i do czego został stworzony; do 
wspólnoty, do bycia z drugim. Dlaczego? Bo tylko z dru-
gim mogę być w pełni osobą, tylko z drugim mogę się 
rozwinąć, tylko drugi jest w stanie mnie podnieść, tylko 
z drugim mogę stworzyć wspólnotę i być obrazem Boga 
– Trójcy świętej. 

Szatan nienawidzi człowieka i walczy z człowiekiem, bo 
człowiek jest najwyższą granicą, gdzie sięga władza diabła. 
Boga sięgnąć nie może, więc niszczy obraz Boży w czło-
wieku. Ta walka od samego początku polega na tym sa-
mym: zniszczyć człowieka, zniszczyć osobę mogę tylko 
wtedy, gdy wpędzę ją w samotność.  
 
To, dlatego Stary Testament porównuje szatana do ryczące-
go lwa: lew odpędza ofiarę od stada, czyni ją samotną, 
więc i łatwą do zniszczenia. Ewa w raju uwierzyła szata-
nowi, że Bóg jej czegoś zabrania, że Bóg nie chce pełnej 
wspólnoty z nią, skoro stawia przed nią zakaz spożywania 
owocu z drzewa poznania dobra i zła (a więc w języku bi-
blijnym stanowienia co jest dobre, a co złe). Ewa wpędzo-
na w samotność grzeszy i pociąga do grzechu Adama. Za-
czynają bać się Boga; ukrywają się przed Nim. 

Bóg nie chce samotności człowieka. Samotność to za-
przeczenie wspólnoty. Grzech jest wyborem samotności 
bez Boga i człowieka.  
Eucharystię nazywamy komunią świętą, a komunia to 
znaczy wspólnota. W tym kawałku chleba jest żywy Jezus 
Chrystus, Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. W komu-
nii świętej Bóg trwa na kolanach przed człowiekiem. Po-
korny i cichy, jak tylko pokorny i cichy może być chleb; 
bezbronny jak chleb; i konieczny do życia jak chleb. Trwa 
na kolanach, abyś go przyjął, abyś go spożył, bo po to pie-
czemy chleb, aby go jeść. Nie po to Chrystus wziął kawałek 
chleba, żebyśmy go zamykali w złotych monstrancjach i 
tabernakulach. Wziął chleb i powiedział: Bierzcie i jedzcie. 
To jest moje Ciało.  

Przypomnij sobie co mówiła ci mama jak wychodziłeś do 
szkoły i w świat: Nie jesteś głodne moje dziecko? Podsta-
wowa sprawa: nie być głodnym. Bo najedzony jest silny, 
szczęśliwy, twardy, odporny; najedzony stawi czoła niebez-
pieczeństwu albo ucieknie w bezpieczne miejsce.  
 
Kiedy daliśmy sobie wmówić, że komunia święta to jakiś 
opłatek od święta? Jakieś ciasteczko, nagroda dla grzecz-
nych dzieci? Kiedy straciliśmy ten naturalny zmysł, który 
nakazuje dziecku odważnie sięgać po kromkę chleba wte-
dy, kiedy jest głodne? Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj… – czy myślisz, że w tych słowach chodzi o 
bułki, które co rano przynosisz ze sklepu?! Tu chodzi o 
Chleb, który ma dać sam Bóg na każdy dzień. I każdego 
dnia stół w domu Boga jest zastawiony. Jeszcze się nie 
zdarzyło, żeby tego chleba zabrakło. Za to cały czas się 
zdarza, że mnóstwo tego Bożego chleba zostaje, bo nie 
chcemy go przyjmować; bo wydaje się nam, że jak raz w 
roku, to wystarczy. Spróbuj zjeść kromkę chleba raz na ty-
dzień, na miesiąc – Twoje ciało będzie krzyczeć z głodu i 
bólu. A Twoja dusza nie krzyczy z głodu?! Krzyczy! Tyl-
ko nie raz ten głos człowiek w sobie zagłusza. A dusza 
krzyczy smutkiem, strachem, niepewnością jutra; krzyczy 
nienawiścią do najbliższych, nałogami, złością; krzyczy 
pogonią za pieniądzem, zaszczytami, rozpustą, ideologią; 
krzyczy niewiarą, niechęcią do modlitwy, Kościoła, Boga. I 
krzyczy tym bólem największym – kiedy człowiek już nic 
nie czuje, kiedy już niczego nie pragnie, kiedy nie chce już 
dalej walczyć i wmawia sobie, że dobrze jest tak, jak jest - 
choć tonie w bagnie grzechu, albo z szatańskim uśmiechem 
mówi w konfesjonale: ja po prostu nie mam grzechów… 
 
To wszystko jest samotność. Jak się z niej wyleczyć? 
Spojrzeć na Eucharystię tak jak umierający z głodu pa-
trzy na kawałek chleba. To jest cała nasza nadzieja; to 
jest cały nasz ratunek. Albo człowiek zacznie dziś tym 
Chlebem żyć, albo niech przestanie udawać, że jest 
chrześcijaninem, czyli człowiekiem, którzy wierzy sło-
wom Jezusa.  



 

„Od jakiegoś czasu czuję potrzebę bycia w jakiejś wspólnocie. Widzę, że zamykam się w sobie, a 
chcę żyć dla innych. Chciałbym pogłębić wiarę, a samemu nie zawsze mi się chce. Mam jednak 
opory i wiele pytań. Czy trafię do odpowiedniej grupy? Co zrobić, gdy zobaczę, że to nie dla 
mnie? Głupio się wycofać, a jednak coś mi podpowiada, żebym spróbował.” 
 

 W czasie jednego z wyjazdów duszpasterskich zadałem pytanie: dlaczego warto nale-
żeć do wspólnoty? Odpowiedzi były różne. Dla jednych wspólnota to okazja do spotkania się 
ze sobą, poznania nowych ludzi, budowania więzi i relacji, dla innych to miejsce, w którym 
można dobrze się poczuć i zapomnieć na chwilę o natłoku codziennych spraw czy też lepiej 
zrozumieć siebie oraz życie. Dla wszystkich jednak jest to miejsce, w którym pogłębia się wia-
rę, uczy się spotykać z Jezusem w sakramentach, słowie Bożym i drugim człowieku. Świadec-
twa pokazują, że Pan Jezus dokonuje wielkich spraw, jeśli człowiek Mu na to pozwoli, a 
wspólnota może w tym dopomóc. 
 W Kościele znajdziesz wiele różnych ruchów, stowarzyszeń i grup. Każda ma jednak 
swój charyzmat i dlatego trzeba je poznać. Nie ma lepszej lub gorszej wspólnoty. Po prostu są 
inne. To jest bogactwo Kościoła. Szukając odpowiedniego miejsca dla siebie, warto przyjrzeć 
się celom i sposobom formacji. Porozmawiaj z księdzem, który opiekuje się daną grupą. Mo-
żesz zadać pytania, podzielić się wątpliwościami i poprosić o pomoc w wejściu do danej 
wspólnoty. Często pomocą okazują się ludzie, którzy w nich już są. Przyjrzyj się im. Może 
znajdziesz tam swoich znajomych, a jeśli nie, to na pewno są tam tacy, którzy chętnie z Tobą 
porozmawiają. 
 Od czego zacząć? Od parafii. Zobacz, co się u was dzieje i jeżeli odczuwasz przyna-
glenie, aby się włączyć aktywniej w jej życie przez formację duchową lub przez działanie na 
rzecz innych, nie czekaj! Zyskasz przede wszystkim osobiście, ale i dzięki Tobie – inni. Naj-
trudniej zrobić pierwszy krok. Porozmawiaj z proboszczem lub innym duszpasterzem. Roze-
znaj to, co się w Tobie dzieje. Przez to stajesz się bardziej żywym członkiem Kościoła.  

Papież Franciszek dodałby, że z ucznia Jezusa stajesz się Jego misjonarzem.  

 

DLA KOGO? 

- dla każdego, kto chce odpocząć fizycznie i ducho-
wo, dla mężczyzn i dla kobiet, dla starszych i młod-
szych, dla małżonków i dla osób samotnych, można 
pojechać z dziećmi, można też samemu, jak kto chce 

GDZIE? 

- w samym sercu Gryżyńskiego Parku Krajobrazowe-
go w woj. lubuskim - w Gryżynie nad jeziorem w 
ośrodku Anapausis (www.anapausis.pl) 

KTO PROWADZI? 

Ks. Arkadiusz Krziżok, proboszcz 

JAKI KOSZT? 

680zł = nocleg, wyżywienie, transport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzymsko-katolicka Parafia 

Najświętszego Imienia Jezus 

MSZE ŚWIĘTE: 
 

NIEDZIELA 

    7.30, 9.30  
  11.00 - dla dzieci 

  12.30 (w III Niedzielę miesiąca po łacinie) 

  16.00 - dla  młodzieży (z wyjątkiem VII-VIII)  

  18.00  

DNI POWSZEDNIE  

7.30, 16.00 (z wyjątkiem VII-VIII), 18.00 

 

NABOŻEŃSTWO  

do MARYI WSPOMOŻYCIELKI WROCŁAWIA 

wtorek - 18.00 
 

NABOŻEŃSTWO  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 

środa - godz. 18.30 
 

NABOŻEŃSTWO  

pierwszych sobót miesiąca 

I-sobota miesiąca - godz. 16.00 
 

 

NABOŻEŃSTWO do Bożego Miłosierdzia 
 

piątek - godz. 18.30 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

każdego 13 dnia miesiąca - godz. 18.00 
 

NABOŻEŃSTWO majowe i czerwcowe 
codziennie (maj, czerwiec) - godz. 18.30 

 

 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 

 pierwsza Niedziela miesiąca: 
po każdej Mszy świętej 
oraz od 17.00 do 18.00 

pierwszy czwartek miesiąca: 
od 17.00 do 18.00 

 

 

RÓŻANIEC 

październik: 17.15  

listopad - za zmarłych: 17.30 
 

 

DROGA KRZYŻOWA 

okres Wielkiego Postu:  
piątek, godz.17.15 (dla dzieci) 

piątek, godz.18.30 (dla dorosłych) 
 
 

GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym 

okres Wielkiego Postu: niedziela, godz.17.15 
 

RORATY 

okres Adwentu dla dorosłych: 6.30 
(od poniedziałku do soboty; nie ma Mszy o 7.30) 

dla dzieci: 18.00 (od poniedziałku do piątku) 
 

SAKRAMENT CHRZTU 

ostatnia niedziela miesiąca, godz. 12.30 
(najpóźniej tydzień przed niedzielą chrztu  

należy zgłosić się do kancelarii parafialnej) 
 

NAUKA przed chrztem  
dla rodziców dziecka i chrzestnych 

piątek przed niedzielą chrztu, godz. 18.45 
 
 

SPOWIEDŹ - sakrament pokuty 

w tygodniu: pół godziny przed Mszą świętą 

 

PO R ZĄ D EK  N ABO ŻEŃ STW:  

SPRAWY LOSOWE 

dot. pogrzebu proszę zgłaszać  
w kancelarii w godzinach urzędowania  

lub po Mszach św. w zakrystii  
bez  względu na dzień tygodnia  

 

 

BIURO PARAFIALNE: Pl. Bpa Nankiera 16A 

KOŚCIÓŁ: Pl. Uniwersytecki 1 

50-140 Wrocław 

otwarte: 

środa i czwartek 
od 10.00 do 12.00 
od 15.00 do 17.00 
  

 

Para f i a  wspó ln otą  -  wspó lnot :  

(ferie i  wakacje - tylko w środę) 
71 344 94 23 
 

parafia.nij.wroclaw@gmail.com 
 
 

www.uniwersytecki.archidiecezja.wroc.pl 

KSM - KATOLICKIE  

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

piątek godz. 19.00, salka parafialna 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA 

poniedziałek, godz. 17.00, kościół 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 

KANDYDACI - MINISTRANCI - LEKTORZY 

sobota, godz. 10.00, salka parafialna 

KSM - SCHOLA MŁODZIEŻOWA 

niedziela, godz. 16.00, kościół 

SCHOLA MACIEJKI - dzieci 

niedziela, godz. 11.00 
kościół 

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

ZMIANA TAJEMNIC RÓZAŃCOWYCH 

pierwsza niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

CHÓR MARIANUM 

trzecia niedziela miesiąca 
godz. 12.30, kościół 

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS 

Biuro przy zakrystii  
poniedziałek i piątek: godz. 17.00 - 18.00 

SPOTKANIE FORMACYJNE 
ostatnia sobota miesiąca 
Msza św. o godz. 16.00 

DOMOWY KOŚCIÓŁ - OAZA RODZIN 

Msza św. wspólnotowa 
I-Niedziela miesiąca, godz. 11.00 

KATECHEZA w 10 minut dla dorosłych  

Niedziela, po Mszy o godz. 9.30, kościół  

KRĄG BIBLIJNY 

czwartek, godz. 19.00,  
salka parafialna 

PRZYJACIELE DRÓG ŚW. JAKUBA 

III sobota miesiąca, godz. 16.00, kościół  


