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W styczniu 2007 roku Biuro Analiz 
Sejmowych poprosiło prof. Mariana 
St. Gabrysia, wykładowcę Akademii 
Medycznej we Wrocławiu o eksper-
tyzę dotyczącą początku życia ludz-
kiego. W swoim wywodzie uczony 
stwierdził, iż „dzisiejsza wiedza bio-
logiczna jednoznacznie dowodzi, że 
początek życia ludzkiego to powsta-
nie kodu genetycznego nowego czło-
wieka, co w potocznym rozumowaniu 
może być sprowadzone do momentu 
poczęcia”.

Współczesne badania biologii ludz
kiej wykazały, że od momentu połą-
czenia gamet obecny jest cały gene-
tyczny program. Stwierdzenie tego 
faktu i powszechna akceptacja są nie-
zmiernie ważne. Nie ma istnienia 
przedludzkiej formy w poczętym ży-
ciu człowieka, dlatego należy odrzucić 
wszelkie teorie  począwszy od Ary-
stotelesa a skończywszy na Haecklu 
 przyjmujące stopniowe „dochodze-
nia” do człowieczeństwa. 

Zrozumienie tego stawia wymaga-
nie pełnej akceptacji macierzyństwa 
i ojcostwa, a zarazem nakazuje sza-
nować i chronić każde poczęte życie 
i nie pozwala stwarzać możliwości 
jego niszczenia.

Są nawet takie narody, w których 
wiek ludzki liczy się od momentu za-
istnienia pod sercem kobiety, a nie od 
chwili narodzin.

Drodzy Moi, dotykamy tu bardzo 
subtelnego, ale i świętego momen-
tu, świadomego przekazywania przez 
małżonków życia ludzkiego, co wią-
że się z bezgraniczną miłością i goto-
wością służby aż do własnego wynisz-
czenia.

Popatrzmy w tym aspekcie na Ma-
ryję. 

Wielkość samego cudu Wcielenia po-
zostaje w jakiejś niepojętej dla nas pro-
porcji z Jej gotowością bycia wyłącz-
nie dla Boga i to w postawie absolut-
nego daru z siebie dla Syna. 

Zanim Jezus objawił się światu, Ma-
ryja stała się świątynią zaślubin Boga 
z naturą ludzką. Jednakże nie była Ona 
tylko biernym czy nieświadomym 
świadkiem. Bóg zaprosił Ją, aby napra-
wiła błąd pierwszej Ewy. Maryja świa-
domie przyjęła to zaproszenie.

Każde życie ludzkie jest w całości da-
rem. Przez ludzką prokreację Wszech-
mogący buduje szczególną więź mię-
dzy Sobą i całym stworzeniem. Na-
tura tej więzi czyni ludzi prawdziwie 
dziećmi Bożymi. 

Stwórca, który sam w Sobie jest nie-
pojętą Komunią Miłości Ojca, Syna 
i Ducha, chce objawiać dar życia ludz-
kiego właśnie w miłości oblubieńczej 
kobiety i mężczyzny. Ta miłość ma być 
nie tylko prawdziwym obrazem miło-
ści Boskiej, ale uczestnictwem w niej 
i przedłużeniem, czy raczej uobecnie-
niem jej w dzisiejszym świecie. 

Dzięki temu, każda wspólnota mał-
żeńska może stać się miejscem Boga, 
prawdziwym sanktuarium miłości 
i życia, prawdziwą cząstką nieba na 
ziemi. 

Z racji zbliżających się Świąt życzę 
wszystkim Rodzinom obfitości łask 
a przede wszystkim odnajdowania 
obrazu Stwórcy w każdym poczętym 
i narodzonym dziecku.
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motnego człowieka, który zapuka do 
drzwi. Gdy siadamy do stołu modlimy 
się, a po modlitwie zaczynamy jedze-
nia. Gdy wszyscy najedzą się kolęduje-
my i rozpakowujemy prezenty.

Ewa Zięba kl. VI d
Boże Narodzenie świętujemy tak 

z moją rodziną, że jedziemy do babci. 
Modlimy się tam przy wielkim krzy-
żu w pokoju babci. Następnie dzieli-
my się opłatkiem i składamy sobie ży-
czenia. Potem siadamy do świątecz-
nej kolacji, gdzie jest jedno miejsce za 
dużo dla specjalnego gościa, czyli Pana 
Boga. Najpierw na stole pojawia się 
barszcz z uszkami, a potem cała reszta, 
czyli: sałatki, ryba w occie itp. Po ko-
lacji zaglądamy pod choinkę, zawsze 
coś tam jest.

Patrycja Głazik kl. IV b
Święta Bożego Narodzenia spędzam 

zawsze z moją kochaną rodziną. Dwa 
dni przed Wigilią jadę po choinkę, po-
tem ją ubieram. Gdy rano się budzę, 
pod moją pięknie ubraną choinką mam 
pełno prezentów. Następnie jadę na Wi-
gilię do babci, gdzie czeka na mnie ro-
dzina. Razem jemy pyszną kolację i ja 
ze swoim młodszym kuzynem rozda-
jemy prezenty.

Ania VB SP 91
W mojej rodzinie zawsze śpiewamy 

kolędy. Zostawiamy jedno puste miej-
sce dla Pana Jezusa, żeby zawsze był 
z nami. Pod choinką lezy żłóbek z figur-
ką Pana Jezusa. Kiedy zaświeci pierw-
sza gwiazdka rozpakowujemy prezen-
ty, ale to nie jest najważniejsze w tym 
ważnym dniu. Potem zostaje tylko cie-
szyć się z urodzin Jezusa.

Mikołaj Fabjasz lat 10, IV b
Święta Bożego Narodzenia są to naj-

radośniejsze święta. Symbolami tych 
świąt jest choinka, opłatek, sianko. Za-
wsze zostawiamy jedno wolne miejsce 
dla gościa. Łamanie się opłątkiem sym-
bolizuje wybaczanie sobie nawzajem 
wszystkich zwad. Kiedy skończymy ła-
mać się opłatkiem i modlić, pałaszu-
jemy 12 pysznych potraw. Na począt-
ku barszcz z uszkami, pierogi, kapusta, 
ryba. Jak zjemy główne potrawy, mamy 
ochotę na wypieki mojej mamy. Wszy-
scy są zadowoleni i siedzą do późnej 
nocy rozmawiając.

Monika lat 11, kl. V B

Świętowanie w rodzinie

Adwent to oczekiwanie na przyjście 
Zbawiciela – z Maryją. W tym czasie 
w kościołach odbywają się Msze św. ro-
ratnie. W Adwencie nie powinno urzą-
dzać się zabaw, dyskotek ani żadnych 
imprez. 24 grudnia obchodzimy Wigi-
lię, a 25 grudnia – Święto Bożego Naro-
dzenia. Tego dnia przed dwa tysiące laty 
urodził się Pan Jezus. U mnie w domu 
w Wigilię przed uroczystą wieczerzą 
odczytujemy fragment Pisma św. o Na-
rodzeniu Boga. Następnie dzielimy się 
opłatkiem, siadamy do kolacji wigilijnej 
i idziemy na Pasterkę. Tradycje Bożo-
narodzeniowe: 12 potraw – jest ich tyle, 
ponieważ było 12 apostołów. Ubieramy 
choinkę – tak jest i u mnie. Puste miej-
sce przy wigilijnym stole oznacza miej-
sce dla przybysza, który zapuka do drzwi 
np. biedny, bezdomny. Niektórzy czeka-
ją na pierwszą gwiazdkę, ale u mnie tego 
się nie praktykuje. W mojej rodzinie pa-
nuje miła atmosfera. W niej czuję się 
bezpiecznie. Jestem szczęśliwy.

Stanisław Gmyrek kl. VI c
Święto Bożego Narodzenia bardzo 

zbliża moją rodzinę. W domu panuje 
spokój, a zarazem zorganizowanie i po-
śpiech w przygotowaniach. Na świę-
ta zawsze wyjeżdżam do Dziadków. Są 
to najpiękniejsze święta w całym roku. 
W naszym domu jest tradycja, że cho-
inkę przystrajają dzieci. A gdy choinka 
jest gotowa pomagamy mamie i babci 
w przygotowaniach. Pod choinką i ob-
rusem kładziemy siano. Gdy nakrywa-
my do stołu zawsze zostawiamy jed-
no puste miejsce. Według mnie prze-
znaczone jest to miejsce dla Jezusa, na 
którego tak długo czekaliśmy, a objawić 
się może w postaci bezdomnego lub sa-

Święta Bożego Narodzenia w mojej 
rodzinie są tradycją. Na moim stole nig-
dy nie zabraknie tradycyjnych potraw 
i najważniejszego składnika – opłatka 
wigilijnego. Zawsze spędzam je w towa-
rzystwie: mamy, taty, brata i wszystkich 
dziadków oraz cioci i wujków.

Kuba Figiel kl. IV b
Wspólnie z rodziną przygotowuje-

my kolację. Pod obrus kładziemy sian-
ko, a na obrus Pana Jezusa w żłóbku. 
Rodzice kładą na stół jeden pusty ta-
lerz. Następnie łamiemy opłatek i dzie-
limy się nim, wtedy przebaczamy sobie 
wszystkie przykrości.

Magda kl. IV b
Święta Bożego Narodzenia są dla 

mnie bardzo ważnymi świętami. Spę-
dzam je z rodziną, dzielimy się opłat-
kiem i wszyscy są radośni i dla siebie 
mili i życzliwi.

Asia kl. V b
Razem z rodziną na wigilii dzie-

limy się opłatkiem i życzymy sobie 
wszystkiego dobrego. Puste miejsce 
przy stole zostawia się według tradycji 
dla bezdomnego. Święta są czasem spę-
dzonym z rodziną i cieszeniu się świę-
towaniem.

Na początku szykujemy stół z 12 po-
trawami (bo było 12 apostołów). Póź-
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niej ubieramy choinkę (zazwyczaj jest 
to świerk) Po założeniu bombek mama 
wysyła mnie i mojego brata na górę, że-
byśmy wypatrywali pierwszą gwiazdkę. 
Gdy rodzice ustawią pod choinką pre-
zenty, babcia woła nas.

K.K kl. VI c
Wigilia to czas, który spędza się z ro-

dziną. Składamy sobie życzenia i słu-
chamy Biblii. To czas, gdy śpiewamy ko-
lędy i czekamy na pierwszą gwiazdkę.. 
Po zjedzeniu 12 potraw każdy otwie-
ra swoją paczkę z prezentem. Jest dużo 
szczęścia i miłości.

Karolina Jabłońska kl. VI c
Dla mnie znaczenie pustego miej-

sca przy stole wigilijnym jest wielkie. 
Jest ono przeznaczone dla pielgrzyma 
– Jezusa.

Filip Woźniak kl. VI d
Kiedy są święta Bożego Narodzenia 

to cała rodzina spotyka się przy stole 
wigilijnym, dzieli się opłatkiem i je wi-
gilijną kolację. Tradycją jest puste miej-
sce przy stole dla gościa, a także przy-
gotowanych 12 potraw.

Kamil Skubiszewski kl. VI d
Moja rodzina obchodzi święta trady-

cyjnie. Na stole wigilijnym jest 12 po-
traw, w pokoju stoi choinka. Pod obrus 
zawsze wkładamy tradycyjne sianko. 
Wieczerzę wigilijną zaczynamy mo-
dlitwą. Później następuje dzielenie się 
opłatkiem. Potem do stołu zasiadają: 
mama, tato, brat, babcia, ciocia i ja. Za-
wsze próbuję wszystkie 12 potraw. Po 
zjedzeniu kolacji wszyscy wręczają so-
bie prezenty. Bardzo lubię święta Boże-
go Narodzenia.

Krzysztof Dziedzic kl. VI c
Boże Narodzenia to ważny okres 

dla mojej rodziny. Mama i tata przy-
gotowują 12 potraw, a ja z siostrą Ka-
roliną ubieramy choinke. Wieczorem 
mama przygotowuje stół a ja z siostra 

i tatą wypatrujemy 
pierwszą gwiazdkę. 
Ubieramy się na ga-
lowo i zasiadamy do 
stołu. Dzielimy się 
opłatkiem i zaczy-
namy jeść potrawy 
wigilijne.

Sylwia Lubawa kl. 
VI c

W Wigilię co roku 
przystrajam choin-
kę razem z moimi 
braćmi. Później po-
magam przystrajać 

stół i zostawiamy jedno puste miejsce 
dla przybysza, który przyjdzie nie wia-
domo skąd. Chowam sianko pod obrus, 
bo na sianie leżał Jezus. Jemy tylko po-
stne potrawy, czyli ryby, ciasta.

Krzysztof Bartczak lat 10, kl. IV b
W czasie Bożego Narodzenia jeste-

śmy dla siebie mili, przy kolacji, gdy 
na niebie zaświeci pierwsza gwiazda – 
śpiewamy kolędy i dzielimy się opłat-
kiem. Kocham moją rodzinę, ponieważ 
mam w niej kochającą mamę i kochają-
cego mnie tatę.

Daniel Pelczarski lat 10 kl. IV b
W mojej rodzinie w Wigilię jemy po-

trawy zrobione przez moją mamę i bab-
cię, ale przedtem modlimy się i dzie-
limy opłatkiem. Po wieczerzy chwilę 
odpoczywamy, a potem rozpakowuje-
my prezenty, które są pod ładnie ubra-
ną choinką. 

Kacper Pilarczyk kl. IVb
Ja i moja rodzina zaczynamy świę-

ta 23 grudnia. Wtedy idziemy razem 
na roraty. Ja chodzę codziennie, ale 
w tym dniu idę z całą rodziną. Po ro-
ratach ubieramy choinkę. Następnego 
dnia (Wigilia) śpię do południa. Po po-
łudniu idę do Taty, bo mój Tata miesz-
ka osobno. Tam spędzam Wigilię do 

godz. 17.00. Później jadę z Mamą do 
babci Zosi. Tam odbywa się uroczysta 
kolacja. Zazwyczaj jest 12 potraw i tylko 
dwie z nich jem, bo jestem wybredny. 
Później wychodzimy na dwór z młod-
szym kuzynostwem szukać 10 gwiaz-
dek. Gdy je znajdziemy, wchodzimy 
do domu, a pod choinką jest multum 
prezentów. Po 2 godzinach idziemy na 
Pasterkę. Gdy się skończy – szczęśli-
wie wracamy do domu i rozpoczyna-
my Święta.

Kamil N. kl. VI c
 W mojej rodzinie święto Bożego Na-

rodzenia jest bardzo ważnym świętem. 
Razem z mamą przygotowujemy 12 po-
traw, a na stół sypiemy sianko, a na nie 
dajemy biały obrus. Tata ubiera choin-
kę, moja babcia przygotowuje karpia 
– najważniejszą potrawę na całym wi-
gilijnym stole. O godz. 20.00 zaczyna-
my rodzinną uroczystość. Dzielimy się 
opłatkiem, śpiewamy kolędy i obdaro-
wujemy się prezentami. 

Paulina IVc
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Święta Maryjo, Matko Boża,
Ty wydałaś na świat prawdziwe 
światło,
Jezusa, Twojego Syna – Bożego Syna.
Na wezwanie Boga oddałaś się cała
I tak stałaś się źródłem dobroci,
Które z Niego wytryska.
Pokaż nam Jezusa!
Prowadź nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawać 
i kochać,
Abyśmy my również mogli stać się
Zdolni do prawdziwej miłości
I być źródłami wody żywej
W spragnionym świecie.

Benedykt XVI – Deus Caritas Est

Rodziną Bożą jesteśmy
Zapach świerku – blask choinki
Na myśl nam przywodzi
Że się rodzi Dziecię Jezus
Do nas On przychodzi!

Chce być z nami, wciąż, na zawsze
Tu, w polskiej rodzinie
Tak po prostu, i na co dzień
W tej świętej godzinie

Pragnie, byśmy w trudach życia
Wszyscy się wspierali,
By brat bratu był życzliwy, 
Byśmy wrogom wybaczali

Wszak rodziną Bożą my jesteśmy
Człowiek każdy – to świątynia Boga
Nieraz bywa w świecie zagubiony
Lecz otwarta do powrotu droga

Nie mamona, nie dobrobyt
Ma się stawać dominantą bycia
Dnia każdego trzeba czerpać radość 
z uczciwego, spokojnego życia

Gdy za stołem wigilijnym
Zasiądziemy wszyscy wraz
Podzielimy się opłatkiem
Jest to polski zwyczaj nasz

Znikną troski, prysną waśnie
Zapanuje pokój w nas i wokół nas
Ty, Dzieciątko, pobłogosław
W dzień świąteczny, w każdy czas!
 Teresa Lesiak
 Boże Narodzenie 2007 r.

Wartość  rodziny
Gdy zbliżają się święta zawsze ku-

pujemy z rodziną dużą choinkę i ją 
stroimy.

Paweł Dzięgiel lat 12, kl. VI b
W mojej rodzinie spotykamy się 

w wielkim rodzinnym gronie. Modli-
my się i dzielimy opłatkiem. Następ-
nie zasiadamy do stołu. Gdy wszyscy 
zjemy, dzieci udają się do innego po-
koju. Kiedy rodzice nas wołają – już 
prezenty są pod choinką.

Karolina Boter kl. IV b
Przed kolacją dzielimy się opłat-

kiem i przebaczamy sobie. Pod obrus 
kładziemy siano, które przypomina 
o Jezusie, który urodził się w szopce na 
sianie. Na stole jest 12 potraw. Na czu-
bek choinki dajemy gwiazdę.

Michałek lat 12
W święta jadę do dziadka, gdzie 

dzieci przystrajają choinkę. Mama robi 
potrawy a my sprzątamy. Wkładamy 
siano pod obrus, ponieważ Jezus uro-
dził się na sianku. Zostawiamy jedno 
miejsce wolne – jest ono dla Jezusa.

Łukasz J. lat 10, kl. IVb
Co roku spędzam święta z moją ro-

dziną. Wtedy modlimy się, a następnie 
dzielimy się opłatkiem i przebaczamy 
sobie wszystkie kłótnie. Później jemy 
wspólną kolację i otwieramy prezenty. 
Te święta są naprawdę cudne.

Angelika Adamska kl. IV b
Mieszkam w bloku w miłej dzielni-

cy. Moja najbliższa rodzina składa się 
z czterech osób. Moja cała rodzina jest 
przewielka, jest w niej około 20 osób. 
Ja spędzam święta z dziadkami, rodzi-
cami i kuzynką przy jednym stole. My-

ślę, że wszystkie rodziny powinny tak 
spędzać święta.

Przemek SP 91
Święta Bożego Narodzenia to nie 

prezenty czy pyszne potrawy. To mi-
łość zbliżająca ludzi do siebie i Boga. 
W mojej rodzinie święta obchodzimy 
u osoby, która ma duży dom, w nim 
ubieramy choinkę i przygotowuje-
my mały koszyczek z sianem – tam 
umieszczamy figurkę Jezusa.

Mama, tata, ja i siostra to najbliższa 
rodzina. Wujek, ciocia, babcia i dzia-
dek oraz kuzyni to dalsza rodzina. Na 
Boże Narodzenie najczęściej goście 
przyjeżdżają do mojego domu. Jak tyl-
ko się przywitamy to razem się modli-
my, a mój tata odczytuje fragment Pi-
sma Świętego. Następnie dzielimy się 
opłatkiem i składamy sobie życzenia. 
Kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka 
zasiadamy do wieczerzy, w której jemy 
12 postnych potraw. Zostawiamy też 
jedno wolne miejsce dla Pana Jezu-
sa, który przyjdzie pod postacią bied-
nego człowieka. Bardzo lubię te świę-
ta, ponieważ wszyscy się wtedy godzą 
i kochają się.

Karolina Gołębiewska lat 10, kl. 
IVb 

W naszej rodzinie przed Wigilią 
stroimy choinkę. Zaraz potem sprzą-
tamy dom, żeby było czysto. Na kolacji 
wigilijnej czytamy fragment Pisma św. 
Później dzielimy się opłatkiem i mówi-
my sobie miłe słowa. Potem jemy pysz-
ne potrawy i śpiewamy kolędy.

Kasia kl. IV b
Święta spędzam z całą rodziną, jest 

wtedy wesoło i ciekawie. W Wigilię 
wszyscy śpiewamy kolędy i składamy 
sobie życzenia.

Joasia SP 91
Święta bez rodziny nie są świętami, 

bo tylko z rodziną czujemy się szczę-
śliwi i weseli.

Bartosz Bialik kl. III c
Na święta Bożego Narodzenia wy-

jeżdżam do babci i dziadka. W du-
żym pokoju stoi choinka, a na stole jest 
12 potraw. Przy stole jest jedno wolne 
miejsce dla pana Jezusa, który może 
przyjść pod postacią osoby bezdomne. 
Przed kolacją dzielimy się opłatkiem, 
a po kolacji śpiewamy kolędy i rozpa-
kowujemy prezenty.

Ewa Bialik lat, kl. 10
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Moja rodzina

Rodzina, ach rodzina! Jest najważ-
niejsza! Rodzina to osoby, które cię ro-
zumieją i wspierają w trudnych chwi-
lach. Uwielbiam swoją rodzinę. Naj-
bliższą rodziną są rodzice i rodzeństwo. 
Dziadkowie, wujkowie i ciocie nale-
żą do dalszej rodziny. Zawsze lubimy 
wszelkie spotkania rodzinne.

Monika lat 11 kl. V B
Wartość rodziny to miłość, która 

powinna trwać do końca życia. Rodzi-
na nie może siebie „sprzedać”, bo wte-
dy nikt by się nie kochał na świecie. Bez 
miłości nie można żyć.

Ola Mazur kl. III d
Moja rodzina jest najważniejsza, bo 

kiedy gwiazdkę z nieba bym chciała 
mama by mi zaraz ją dała. Spędzamy 
razem każde święta. Kiedy tata i mama 
idą do kina, zawsze mnie zabierają. 
Wszystkie skarby i gwiazdy na niebie są 
mniej warte od moich rodziców.

Marta Filip kl. III
Podstawową wartością rodziny jest 

wzajemna miłość, przyjaźń, porozu-
mienie. Gdy wszyscy czują się bezpiecz-
nie, nie kłócą się, tylko rozmawiają spo-
kojnie o trudnych sprawach. Ważne 
w rodzinie jest też wzajemne zaufanie 
i szacunek. Dość istotną wartością w ro-
dzinie jest radość, pokój i gościnność. 
Bądź szczęśliwy w swojej rodzinie!

Marta Betiuk kl. III d
Zakładamy rodziny po to, żeby mieć 

w sercu miłość do dziecka. Kochamy tę 
osobę i nigdy nie pozwolimy jej odejść. 
Miłości nie można kupić. Warto zakła-
dać własne rodziny.

Ewa Balicka kl. III d
Miłość jest bezcenna, dlatego dla 

mnie jest najwazniejsza moja rodzi-

na. Czuje się dobrze 
w rodzinie, jestem 
bezpieczny i kocha-
ny. Kocham mamę, 
tate, siostrę i mojego 
brata, który się jesz-
cze nie urodził.

Michał 
Szczuraszek III d
Wartość rodziny 

to miłość.
Wartość rodziny 

to szczerość.
Wartość rodziny 

to rodzina.
Rodzina w życiu jest bardzo ważna, 

pomaga nam w podejmowaniu trud-
nych decyzji. Rodzice bardzo trosz-
czą się o nas, chociaż tego nie docenia-
my. Najważniejsza jest w rodzinie przy-
jaźń i spędzanie czasu razem, głównie 
w święta Bożego Narodzenia.

Dorota 12 lat kl. V B
Moja rodzina składa się z trzech 

osób: mamy Renaty, taty Janusza i mnie 
– Maćka. Mama lubi czytać i chodzić 
na spacery. Tata lubi spać, oglądać te-
lewizję i podróżować. Ja lubię czytać, 
oglądać telewizję, grać na komputerze 
i uczyć się. Rodzice pracują ma Uni-
wersytecie Przyrodniczym, a ja chodzę 
do 3 klasy szkoły podstawowej. Moje 
ulubione lekcje to plastyka i przyroda. 
Z dodatkowych zajęć najbardziej lubię 
tenis. W domu mam akwarium z rybka-
mi i dwoma żabkami. Rodzice obiecali, 
że niedługo kupią mi pieska. Będzie to 
labrador o imieniu Nimbus. Wszyscy 
razem mamy 86 lat. Bardzo lubię swo-
ją rodzinkę, bo jest kochana.

Maciek Gubański kl. III d
Moja rodzina jest dla mnie najważ-

niejsza. Gdy jestem smutna – mama, 
tata lub ktoś inny z mojej rodziny za-
wsze mnie pociesza. Mogę się zwierzyć 
z moich problemów 
i zaufać im.

Asia kl. kl. V B
Rodzina jest dla 

mnie najważniej-
sza. Ona nas zawsze 
podniesie na duchu, 
pomoże w cieżkich 
sprawach i chwi-
lach.

Ania kl. V B

Moja rodzina składa się z siedmiu 
osób: tata, mama, pierwszy brat, drugi 
brat, trzeci brat, siostra i ja. Tata jest po-
licjantem i buduje domek na wsi. Moja 
mama nie pracuje, wcześniej pracowała 
w urzędzie. Mój starszy brat zna język 
angielski i jeździ do Norwegii ze swo-
ja dziewczyną. Młodszy właśnie szuka 
pracy, a najmłodszy brat pracuje i od-
rabia wojsko w szpitalu. Siostra pracu-
je w sklepie. Jest kasjerką. A ja chodzę 
do szkoły podstawowej nr 91 im. Or-
ląt Lwowskich. Mamy też parę zwie-
rząt: dwie kotki, jednego kozła, chomi-
ka i trzy suczki.

Sandra Matyjaszek kl. III
Rodzina to dom, który ma każdy 

z nas, ale nie jest to budynek lecz żywe 
osoby – przeważnie to są rodzice i ro-
dzeństwo. Rodzina bardzo się kocha. 
Z moja rodziną czuję się bardzo do-
brze.

Mateusz Waśniewski kl. III
Rodzina to wielka więź między ro-

dzicami i dziećmi. Rodzice kochają nas 
najbardziej i nie oddadzą za nic w świe-
cie, za żadne skarby świata. Rodziny są 
czasami duże, czasami małe, całe lub 
rozbite. Ale każda rodzina powinna 
być kochająca. 

Wojtek Kilian Iii
Moja rodzina jest dla mnie najważ-

niejsza. Bardzo ją kocham. Moja mama 
jest miła, a tata pomaga mi odrabiać 
lekcje i sprawdza mi zadania, czy zro-
biłam źle czy dobrze. Mam w domu 
psa i ryby i pomagam tacie zmieniać 
wodę rybom. Jak jadę do mojej babci 
to babcia bardzo się cieszy. Wszystkie 
święta spędzamy razem.Oni mnie bar-
dzo kochają!

Karolina kl. III
Mam dużą rodzinę: mamę, tatę i dzie-

sięcioro rodzeństwa. Bardzo często się 
kłócimy. Nasze imiona są takie: Stasiu, 
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Wartość  rodziny

Mikołaj, Mateusz, Emilka, Marysia, ja, 
Filip, Ela, Janek, Marta, Madzia. Mam 
też babcię, która mieszka u nas, a nie 
mam dziadka. Nie mieszkamy w blo-
ku lecz w domu jednorodzinnym. Mam 
kanarka a mój brat najstarszy ma pa-
jąki ptaszniki. Bardzo czekamy na św. 
Mikołaja, „Gwiazdkę” i „Zajączka”. Na 
wakacje lub wolne dni czasem jeździ-
my w góry. Wieczorem mama z mały-
mi dziećmi wspólnie się modli.

Sebastian
Moja rodzina jest niezwykła, jest cu-

downa. Wszystkie święta spędzamy ra-
zem, wszyscy. Jest nas sześcioro, dba-
my o siebie i szanujemy się, cieszymy 
się i śmiejemy razem.

Michał Możdżeń kl. III c

Rodzina składa 
się z taty, mamy, bra-
ta lub siostry. Mama 
ma własną firmę le-
karską, a tata napra-
wia szyny tramwajo-
we. Ja i brat chodzi-
my do szkoły, brat do 
pierwszej klasy, ja do 
trzeciej. Moja rodzi-
na jest bardzo wesoła 
i zawsze coś się dzie-
je. Mieszkam w blo-

ku. W piwnicy mamy stół pingpongowy 
i jak się nudzę mogę tam zejść. Razem 
z rodziną spędzam święta na wsi u wuj-
ka i cioci. Moja ciocia ma dwa psy, dwa 
koty i 36 królików. Gdy moja mama pie-
cze ciasto na święta to nie mogę się do-
czekać..Zawsze dostaję prezenty, na któ-
re czekałem. Moja rodzina jest miła, ko-
chająca i ukochana.

Paweł Pelczarski kl. III
 Moja rodzina składa się z czterech 

osób. Są to: mama, tata, siostra i ja. Są to 
miłe i sympatyczne osoby. Moja siostra 
lubi jeździć na rowerze i pływać, a ja lu-
bię biegać i pływać. Moja mama pracu-
je w szpitalu. Tato pracował w sklepie, 
a teraz sprzedaje samochody.

Ada kl. III

Mieszkam na Biskupinie w domu 
pięciorodzinnym. Moja rodzina skła-
da się z czterech osób.

Mikołaj kl. III
Wartość rodziny to: miłość, wier-

ność, zaufanie, poświęcenia, szacunek 
i troska. Wartość rodziny to też wspólne 
chwile spędzone razem np. wyjście do 
teatru albo do kina, wspólne zjedzenie 
obiadu, wycieczka rowerowa, wyjście 
do kościoła, wspólne modlitwy, wigilia. 
Rodzina to wspólne przeżywanie rado-
ści, smutku, porażki i emocji.

Rodzina to dom, który nie jest z ce-
gieł, a ludzi. Fundamentem tego domu 
są dzieci, a rodzice, dziadkowie, wujko-
wie i ciocie, to cała reszta. Rodzina to 
nie tylko dom, ale i największy skarb, 
bez którego nie moglibyśmy żyć.

Bartosz Bialik kl. III c
Moja rodzina jest najważniejsza. 

Spędzamy razem każdą chwilę i wszyst-
kie święta. Nie kłócimy się i pomagamy 
sobie nawzajem. Moja rodzina składa 
się z mamy, taty, siostry i kotka.

Wartość rodziny to umiłowanie po-
między ludźmi, którzy pokochali się 
i stworzyli nowe pokolenie.

Helenka Malkiewicz kl. III

Poświęcenie Rodziny Bożemu Sercu
Najświętsze Serca Jezusa, Zbaw-

co nasz!
Wiemy, że chcesz utwierdzić króle-

stwo świętej miłości na ziemi. Chcesz 
dokonać tego przez rodziny, które 
wprowadzą Cię do domów swoich 
i zechcą kierować się Twoim boskim 
prawem.

Do rodzin takich i my chcemy na-
leżeć. Ciebie Boże Serce – miłość od-
wieczna, uznajemy na zawsze głową 
naszej rodziny. Poddajemy Twemu pa-
nowaniu nasz umysł przez żywą wia-
rę; poddajemy wolę przez zachowanie 
Twoich przykazań.

„Królestwo Boże w nas jest”. Przy-
rzekamy więc strzec łaski uświęcającej 
i jednoczyć się z Tobą w czystej Komu-
nii św. Dołożymy też wszelkich starań 
aby kraj nasz był prawdziwie Króle-
stwem Twoim i Twojej Matki. Posta-
nawiamy walczyć z grzechem, bro-
nić nierozerwalności i świętości mał-

żeństwa, strzec życia nienarodzonych, 
dbać skutecznie o pełne wychowanie 
religijne młodzieży, walczyć z wadami 

naszymi, głównie z pijaństwem, nie-
czystością i nieposzanowaniem dnia 
świętego.

Bądź, dobry Jezu, Królem naszej ro-
dziny i zjednoczeniem naszych serc.

Bądź z nami w pracy i odpoczynku.
Dziel z nami i uświęcaj dolę i nie-

dolę.
Spraw, aby kiedyś cała nasza rodzina 

na zawsze zjednoczona z Tobą, wielbiła 
w niebie Twoją miłość i miłosierdzie.

Ten akt oddania się tobie ofiaruje-
my przez ręce Matki Twej Niepokala-
nej i przybranego ojca Twego, święte-
go Józefa.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź 
Królestwo Twoje. Amen.

Spełniając życzenie Bożego Serca 
poświęcam Mu całą naszą rodzinę.

Podpis……… Data………
Z inicjatywy JE Ks. Kardynała 

Gulbinowicza,  
akt poświęcenia rodziny 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
z okazji 46 Światowego Kongresu 

Eucharystycznego, w 1997 r.

ry
s. 
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Żyję dzięki Eucharystii
Na łamach naszego czasopisma chcemy zaprezentować 

teksty wybrane z cyklu katechez zatytułowanych 

„Żyję dzięki Eucharystii”, które ks. Jacek Froniewski 

wygłaszał na spotkaniach Wspólnoty Odnowy w Duchu 

Świętym „Płomień Pański”. Wspólnota gromadzi się 

w każdy poniedziałek o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. 

Być może będzie to zachęta do korzystania z takiej formy 

formacji duchowej, jaką także daje nasza parafia.

Wartość Komunii

Eucharystia jako Uczta i Komunia
Przeżywanie spotkania z Jezusem 

w Komunii ma chyba dla nas najdalej 
idące konsekwencje praktyczne w na-
szym życiu Eucharystią. Wbrew po-
zorom – to, co chyba wydaje się naj-
prostsze w przeżywaniu Eucharystii 
często właśnie banalizujemy. Nasze 
podejście do Komunii św. mieści się 
gdzieś między dwoma skrajnymi po-
stawami: albo jest minimalistyczne – 
„od wielkiego święta”, albo przystę-
pujemy bardzo często, ale trochę ru-
tynowo. Myślę, że kluczem, punktem 
wyjścia do naszych rozważań powinno 
być samo słowo Komunia (łac. com-
munio). Komunia to wspólnota, zjed-
noczenie w miłości z Bogiem i brać-
mi. To jest istotny cel przyjmowania 
Komunii św.

Aby wejść głębiej w sens Komunii 
trzeba odkryć Eucharystię jako Ucztę. 
Od średniowiecza po wiek XX akcent 
w przeżywaniu Eucharystii położono 
na ofiarniczy charakter mszy św., a to 
przesłoniło wymiar Eucharystii jako 
Uczty. Ciągłe zmagania w obronie rze-
czywistej obecności Chrystusa pod po-
staciami eucharystycznymi i ofiarnicze-
go charakteru mszy zburzyły pierwotną 
relację Ofiara– Obecność– Komunia. 
Miało to bardzo praktyczne skutki – np. 
jeszcze w XIX wieku nawet w niektó-
rych klasztorach przyjmowano Komu-
nię tylko przy okazji świąt. A przecież 
Ostatnia Wieczerza była ucztą. A czym 
jest znak ołtarza jako stołu (szczególnie 
po Soborze Watykańskim II), jak nie za-
proszeniem na ucztę?

Paschalne korzenie Eucharystii 
wskazują, że zawsze związana ona była 
z posiłkiem. Pascha żydowska to ro-
dzinna, rytualna uczta. W Starym Przy-
mierzu zawsze składanie ofiar związa-
ne było ze spożywaniem części ofia-
ry, co symbolizowało udział w ofierze 
i zjednoczenie z Bogiem oraz przypie-
czętowanie przymierza. Zresztą sło-
wa Jezusa są bardzo jednoznaczne: 
„Bierzcie i jedzcie...”, „Jeżeli nie będzie-
cie spożywali Ciała Syna Człowieczego 
nie będziecie mieli życia w sobie.”(J 6, 
53). Uczta – Komunia jest celem Ofia-
ry eucharystycznej. Bez Uczty Ofia-
ra jest niepełna. W encyklice Ecclesia 
de Eucharistia(16) czytamy: „Zbawcza 
skuteczność ofiary urzeczywistnia się 
w pełni, kiedy w Komunii przyjmuje-
my Ciało i Krew Pana. Ofiara euchary-
styczna sama z siebie jest skierowana ku 
wewnętrznemu zjednoczeniu nas wie-
rzących z Chrystusem przez Komunię: 
otrzymujemy Tego, który ofiarował się 
za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które 
złożył za nas na Krzyżu...”

Owszem może obecnie istnieć ten-
dencja do przeakcentowania wymiaru 
Uczty w Eucharystii – widać to szcze-
gólnie na Zachodzie. Już św. Paweł 
przed tym ostrzegał w Pierwszym Li-
ście do Koryntian. Ważne jest więc we-
wnętrzne przygotowanie do Komunii. 
Mocno podkreślał to papież Jan Pa-
weł II (Ecclesia de Eucharistia 36, 37) 
pisząc, że „nie wystarczy wiara, ale 
trzeba trwać w łasce uświęcającej i mi-
łości, pozostając w łonie Kościoła cia-

łem i sercem.” Przypomina on również 
normy Kościoła: „jeśli ktoś ma świado-
mość grzechu ciężkiego, przed przyję-
ciem Komunii powinien przystąpić do 
sakramentu Pojednania”(zob. KKK 
1385). Zresztą już św. Paweł ostrzegał 
pierwszych chrześcijan przed niegod-
nym przyjmowaniem Komunii (zob. 
1 Kor 11, 27–29): „Dlatego też kto spo-
żywa chleb lub pije kielich Pański nie-
godnie, winny staje się Ciała i Krwi 
Pańskiej”. Tu jednak ostrzegałbym, by 
nie popadać w drugą skrajność – jakiś 
rodzaj skrupulanctwa. Komunia nie jest 
dla doskonałych, ale dla tych, którzy są 
w drodze do świętości. Komunia nie 
jest nagrodą za dobre sprawowanie, ale 
lekarstwem i umocnieniem od Jezusa, 
który pochyla się nad nami, karmi nas 
i umacnia! Zgodnie ze starożytną zasa-
dą lex orandi – lex credendi (tak jak się 
modlimy tak wierzymy) warto tu przy-
toczyć jako przykład modlitwę po ko-
munii ze środy IV tygodnia Wielkiego 
Postu: „Wszechmogący Boże, nie do-
puść, aby przyjęcie Najświętszego Sa-
kramentu stało się powodem oskarże-
nia dla Twoich wiernych, skoro dałeś 
go jako lekarstwo”.

Staje tu więc przed nami także py-
tanie o częstość przyjmowania Komu-
nii św. Na przestrzeni dziejów Kościoła 
podejścia były tu różne. Są świadectwa 
Ojców Kościoła, że już w starożytno-
ści przyjmowano Komunię codzien-
nie, traktując na serio prośbę z Modli-
twy Pańskiej „chleba naszego powsze-
dniego (codziennego) daj nam dzisiaj. 
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Modlitwa Matek  
do św. Józefa
Święty Józefie, Oblubieńcze 
Bogarodzicy Maryi – opiekunie rodzin,
Twojej ojcowskiej opiece powierzył 
Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną  
Matkę.
Z największą miłością wypełniałeś 
obowiązki troskliwego ojca i opiekuna  
Najświętszej Rodziny.
Powierzam Ci moją rodzinę,  
nasze prace, radości i cierpienia, 
powierzam Ci 
moje dzieci.
Wprowadź Jezusa do naszego domu, 
pomóż przyjąć Go do serca.
Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, 
aby nasza rodzina osiągnęła szczęście  
doczesne i wieczne. Amen

Wartość Komunii
Od średniowiecza zaczęto tak rzadko 
przystępować do Komunii, że w 1215 r. 
wprowadzono przykazanie kościelne 
nakazujące Komunię przynajmniej raz 
w roku. Papież Leon XIII w XIX wieku 
skomentował to tak: „postanowienie 
to zostało wprowadzone z wielką przy-
krością i zastosowane jako środek osta-
teczny”. Przełom nastąpił od św. Piusa 
X, który dał możliwość i zalecił częstą, 
nawet codzienną Komunię.

Żeby odnaleźć dla siebie motywację 
do częstej Komunii św. przypomnijmy 
sobie, idąc za Katechizmem Kościoła Ka-
tolickiego owoce Komunii:
– zjednoczenie z Chrystusem
– Komunia św. utrzymuje, wzmacnia, 

regeneruje życie łaski
– daje radość
– wzmacnia miłość i gładzi grzechy po-

wszednie (bo odnawia zdolność do 
miłości)

– chroni przed grzechami śmiertelnymi 
w przyszłości (swoista „szczepionka 
miłości od Boga”)

– buduje Kościół, bo coraz mocniej 
wszczepia nas w Ciało Chrystusa.
Przy tej okazji szczególnie chciałbym 

podkreślić jeszcze dwie sprawy wypły-
wające z przyjmowania Komunii moc-
no także podkreślone przez papieża 
w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Po 
pierwsze Komunia jest też obdarowa-
niem Duchem Świętym – „Gdy w Ko-
munii św. przyjmujemy Ciało i Krew 
Chrystusa, przekazuje On nam także 

swego Ducha” (EE 17). Tu warto w cza-
sie mszy św. zwrócić uwagę na dwie epi-
klezy, czyli wezwania do Ducha Świę-
tego. Pierwsza następuje przed konse-
kracją, a druga tzw. komunijna, gdzie 
właśnie celebrans modli się o napeł-
nienie uczestników Eucharystii Du-
chem Świętym. Po drugie Eucharystia 
jest też zadatkiem nieśmiertelności – 
ma ukierunkowanie eschatologiczne. 
To bardzo ważne, bo może zbyt często 
traktujemy Eucharystię doraźnie, a ten 
wątek eschatologiczny niejako rozcią-
ga nasze doświadczenie Komunii na 
wieczność – daje nam już smakować 
wieczność przez zjednoczenie z wiecz-
nym Chrystusem: „Kto się karmi Chry-
stusem w Eucharystii, nie potrzebuje 
wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać 
życie wieczne: posiada je już na ziemi, 
jako przedsmak przyszłej pełni, która 
obejmuje człowieka do końca. W Eu-
charystii otrzymujemy także gwaran-
cję zmartwychwstania ciał, które nastą-
pi na końcu świata: Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, ma życie wiecz-
ne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostateczny-
m”(J 6, 54)(EE 18).

Przy okazji warto tu poruszyć spra-
wę sposobu przyjmowania Komunii. 
Ostatnio wprowadzono w Polsce moż-
liwość przyjmowania Komunii na rękę. 
Wzbudziło to wiele sensacji w mediach 
i może nieporozumień wśród wier-
nych. Trzeba tu zaznaczyć, że taki spo-
sób przyjmowania Komunii był pier-

wotnym i utrzymywał się przez pierw-
sze wieki chrześcijaństwa. 

Dobitnym świadectwem na to jest 
fragment jednej z Katechez Mistagogicz-
nych św. Cyryla Jerozolimskiego z IV 
wieku, gdzie pisze on tak: „Przystępu-
jąc do ołtarza nie wyciągaj gładko ręki 
i nie rozłączaj palców. Podstaw lewą 
dłoń pod prawą niby tron, gdyż masz 
przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyj-
mij Ciało Chrystusa i powiedz ‘Amen’. 
Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez 
zetknięcie ich ze świętym Ciałem, ba-
cząc, byś zeń nic nie uronił.”

Na koniec warto uświadomić sobie 
co zasygnalizowałem jako punkt wyj-
ścia – Komunia to także zjednoczenie 
z braćmi i siostrami, a więc nie jest to 
coś tylko prywatnego. To jest zjedno-
czenie z Chrystusem – Głową i Jego Cia-
łem – Kościołem, a to zobowiązuje i nie 
może wyrażać się tylko w gestach, ale 
w życiu! U św. Jana w Ewangelii (J 13, 
1– 17) mamy zamiast opisu ustanowie-
nia Eucharystii opis umywania nóg na 
początku Ostatniej Wieczerzy – Eucha-
rystia to szkoła służby, szkoła „umywa-
nia nóg” (por. EE 20). Kto żyje Euchary-
stią, kto niejako jest przesiąknięty myśle-
niem eucharystycznym, ten w życiu jest 
człowiekiem służby i ofiary. Eucharystia, 
doświadczenie przeżycia Komunii musi 
mieć przedłużenie w życiu i to jest naj-
lepszy sprawdzian tego, jak przeżywasz 
spotkanie z Jezusem w Komunii św.

ks. Jacek Froniewski

* Boże Narodzenie 2007. *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Wśród nocnej ciszy

Maleńki Jezus z Nieba,
z naręczem Darów: Miłości i Zgody,

do naszych domostw przychodzi,
by rozweselić serca

i ludzki los odmienić.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Wpatrzeni w Maleńką Miłość *
Prośmy, aby Dary Nieba

ubogaciły
* Nowy 2008 Rok *

Żywy Różaniec, ADS.
* Halina Pierścionek *

8 U ŚWIĘTEJ RODZINY grudzień 2007



Wartość  rodziny

Rodzina i wychowanie
Nawet najbardziej zmęczeni stu-

denci, tym razem zmobilizowali się 
i zaczęli obserwować katedrę swojego 
wykładowcy. Profesor ustawił wielki 
przeszklony pojemnik i zaczął w nim 
układać duże, ciężkie kamienie. Kie-
dy wypełniły pojemnik zapytał najbli-
żej siedzącego: „Jak pan sądzi, czy tu 
jeszcze coś się zmieści?” Odpowiedź 
zabrzmiała: „Chyba już nic”. „Tak? – 
to popatrzmy”. I profesor wyjął spo-
ry woreczek ze żwirkiem i wsypał go 
do pojemnika. „Czy jeszcze zdaniem 
pani teraz coś tu jeszcze można do-
dać?”. Odpowiedź, tym razem student-
ki, brzmiała zdecydowanie: „Nie”. „No 
to zobaczymy” – i profesor postawił 
na katedrze drugi również spory wo-
reczek wypełniony piaskiem i powoli 
zaczął go przesypywać do pojemnika 
wypełnionego już kamieniami i żwir-
kiem. Ku zaskoczeniu wszystkich pia-
sek zmieścił się wszystek. „A teraz, pro-
szę państwa, czy jeszcze coś tu moż-
na zmieścić?” Studenci zdecydowanie 
chórem zaprzeczyli. Wówczas profesor 
wyjął kanister z wodą i powoli wlewał 
ją do pojemnika, aż opróżnił go całko-
wicie. Wodę wchłonął piasek całkowi-
cie. „Jaki stąd wniosek?” – zapytał swo-
ich słuchaczy.

„To tak jak w życiu – zawsze coś jesz-
cze się w nim zmieści” – odpowiedzie-
li. „Błąd, absurd – moi drodzy! Wnio-
sek jest całkowicie odmienny. Jaki? 
W naszym życiu musimy najpierw wi-
dzieć rzeczy najistotniejsze i najważ-
niejsze, o największym znaczeniu, tak 
jak te ciężkie i duże kamienie. Nato-
miast żwirek i piasek, czy woda – to 
tylko dodatki.”

Dzisiaj, gdy obchodzimy uroczystość 
Świętej Rodziny wiemy już, na podsta-
wie wielu doświadczeń, że to rodzina 
właśnie jest najważniejsza, a ona spraw-
dza się tylko przez wychowywanie.

Co oznacza to słowo „wychowanie”, 
które obecnie, gdy tylko pojawi się, wy-
wołuje spore zamieszanie?

Słownik Języka Polskiego ów termin 
rozumie jako zapewnienie osobie nie-
dorosłej osiągnięcie rozwoju fizyczne-
go, psychicznego i duchowego. Czyli 
jest to całokształt zabiegów mających 
na celu ukształtowanie człowieka pod 
względem fizycznym, moralnym i umy-

słowym tak, aby go przygotować do ży-
cia w społeczeństwie. Wychowawcą zaś 
jest ten, który umie kształtować osobo-
wość. Jeszcze do niedawna było to oczy-
wiste, dzisiaj niestety już nie.

Pedagogika, a zwłaszcza psycholo-
gia w postmodernizmie wyprowadziła 
człowieka współczesnego na manow-
ce. Dzisiaj nie obowiązuje już zasada 
myślenia rozsądkowego i skutecznego 
działania. Widać to, niestety, wszędzie: 
w życiu osobistym, rodzinnym, obycza-
jowym, w hierarchii wartości, w sztu-
ce i literaturze. Dominuje absolutyzm 
ludzkiej subiektywności, czyli, mówiąc 
dosadniej – sparszywiała pseudowol-
ność od wszystkiego i od wszystkich. 
Jedynym wyjątkiem, który nadal liczy 
się z realizmem i zdrowym rozsądkiem 
są oczywiście finanse.

Głosi się powszechnie, nie bacząc na 
tragiczne skutki, że musi nas obowiązy-
wać psychologia humanistyczna. Jesz-
cze nie tak dawno w Polsce miała nas 
wszystkich – oczywiście w imię postę-
pu – obowiązywać moralność socja-
listyczna, a nie po prostu moralność. 
A teraz psychologia nie może zostać po 
prostu psychologią, tylko musi być hu-
manistyczna?

Taki to właśnie „psycholog huma-
nistyczny” – Rogers z USA – obwiesz-
cza niezwykle mocno i sugestywnie, 
że człowiek jest w swym wnętrzu: do-
bry, harmonijny, bezkonfliktowy, czy-
li, w konsekwencji jest sam dla siebie 
bogiem. Sam, spontanicznie się roz-
wija. Sam jest dla siebie i we własnej 
sprawie – dobrym sędzią. Jego własne 
przekonania, przeżycia emocjonalne 
i dążenia są zawsze słuszne i godne re-
alizacji. „Widzimisię” staje się jedyną 
normą myślenia, postępowania i nada-
wania sensu własnemu życiu. Dlatego 
człowiek nie musi, nie powinien i nie 
może kierować się obserwacją obiek-
tywnych i rzeczywistych faktów, uwa-
runkowań, ani tym bardziej analizować 
je logicznie. Własne i subiektywne „wi-
dzimisię” jest tu decydujące. Taka „wol-
ność” często jest dramatycznie uzależ-
niona od różnych substancji psycho-
tropowych.

W postmodernizmie nawet religia 
musi być „humanistyczna”. Wiara ma 
być mętnym konglomeratem kilku po-

prawnych ideologicznie, niespójnych 
elementów, jak: miłość bliźnich, któ-
rzy w danym momencie są modni po-
litycznie – homoseksualiści, chorzy na 
AIDS; uczucie dobroci do zwierząt; tro-
ska o ekologię. Broń Boże nie troska 
o ochronę człowieka i jego „środowi-
ska wewnętrznego”. Nie wolno dopro-
wadzać do osobistego spotkania z Bo-
giem, który uczy nas rozważnie myśleć, 
abyśmy byli mądrzy i umieli rozróżniać 
dobro od zła. A także dojrzale kochać. 
Egzotyczny buddyzm, parapsycholo-
gia, ezoteryka, horoskopy, wróżby tak 
bardzo pociągają naszych „katolików”, 
którzy we Wrocławiu gorliwie uczest-
niczą w „Targach niezwykłości”, kupu-
jąc za ciężkie pieniądze talizmany, amu-
lety, karty tarota i inne wróżby, mające 
zapewnić im szczęście.

Dzięki massmediom zasypuje i kar-
mi się człowieka licznymi i ciągle nowy-
mi utopiami, które obiecują każdemu 
osiągnięcie i to bardzo szybko– prywat-
nego szczęścia. Temu służyć ma abso-
lutyzacja i tolerancja z osławionym ha-
słem „róbta co chceta” i postawienie ich 
ponad miłością i prawdą, ponad zdro-
wym rozsądkiem i odpowiedzialnością. 
Należy więc pobłażać wszelkiej słabo-
ści człowieka, nawet najbardziej cynicz-
nym i zaburzonym zachowaniom. To-
lerancja ponad wszystko, ale z jednym 
wyjątkiem – taka „tolerancja” nie tole-
ruje Kościoła Katolickiego.

Nie dziwi więc, że taka „toleran-
cja” głosi wszem i wobec, że podłość 
równa się szlachetności; miłość ni-
czym nie różni się od nienawiści; ko-
rupcja i uczciwość są równowarto-
ściowe, a małżeństwo i rodzinę powin-
ny zastąpić tzw. wolne związki. Jest to 
kolejny absurd – przecież słowo zwią-
zek – od „wiązać” – oznacza coś trwa-
łego, opartego na miłości i odpowie-
dzialności. Natomiast „wolne związki” 
są nietrwałe, powierzchowne, niewier-
ne i niepłodne. Opierają się na naiwno-
ści, manipulacji, pożądaniu i egoizmie. 
Pierwszymi ofiarami utopii „wolnych 
związków” stają się najsłabsi i najbar-
dziej niewinni – dzieci.

Istnieje więc pilna potrzeba nawró-
cenia. Trzeba dążyć do osiągnięcia doj-
rzałości moralnej i duchowej, by po-
znać co nas rozwija, a co nas krzywdzi 
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Czy niechodzenie na religię  
jest grzechem?
Takie pytanie, zadawane nawet ze zdziwieniem, pojawia się wśród młodych coraz częściej. Problem jest bardzo poważ-
ny, bo w naszej parafii ponad połowa młodzieży licealnej nie uczęszcza na katechezę w szkole. Odpowiedź jest tu jasna: 
ewidentnie tak, to jest grzech ciężki. I to nie tylko niechodzenie na religię, ale również bierny w niej udział – chodzenie 
tylko po to, by „odfajkować” sprawę, by mieć święty spokój.

Obowiązek czynnego, zaangażowa-
nego uczestnictwa w katechezie wy-
nika z pierwszego przykazania Boże-
go rozumianego pozytywnie w świetle 
przykazania miłości Boga. Nieuznawa-
nie, lekceważenie Boga i swoich obo-
wiązków wobec Niego jest początkiem 
wszystkich wypaczeń moralnych i dla-
tego poznawanie Boga i Jego Słowa 
skierowanego do nas w Piśmie Świę-
tym ma pierwszorzędne znaczenie dla 
życia człowieka. Pierwsze przykazanie 
Dekalogu domaga się od nas umacnia-
nia naszej wiary (patrz Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego 2087 – 2089), a to 
dzieje się w dużej mierze poprzez ka-
techezę.

Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że 
odpowiedzialność za przekaz i rozwój 
wiary dzieci i młodzieży spada przede 
wszystkim na rodziców. To oni, co naj-
mniej dwukrotnie w życiu, publicznie 
wobec Boga i Kościoła przyrzekali, że 
po katolicku wychowają swoje dzieci. 
Po raz pierwszy rodzice składają taką 
deklarację podczas Sakramentu Mał-
żeństwa (wcześniej podpisują to w pro-
tokole przedmałżeńskim), drugi raz 
gdy proszą o chrzest dla dziecka. Jeżeli 
więc rodzice nie interesują się katechezą 

dziecka, jeśli nie wymagają od dziecka 
czynnego udziału w nauce religii, sami 
zaciągają wobec Boga i Kościoła poważ-
ną winę, ponieważ nie wypełniają swo-
ich obowiązków jako katoliccy małżon-
kowie i rodzice. Szczególnie należy tu 
podkreślić winę rodziców, którzy sami 
na piśmie wobec szkoły deklarują, że 
ich dziecko nie będzie chodzić na reli-
gię – jest to nie tylko publiczna dekla-
racja, która stanowi akt wiarołomstwa 
wobec wcześniejszych deklaracji zło-
żonych w Kościele, ale i fatalny przy-
kład wychowawczy wobec dzieci – akt 
zgorszenia.

W naszych polskich warunkach, 
gdzie prawie całe społeczeństwo de-
klaruje się jako katolickie, wybór przez 
młodego człowieka niechodzenia na re-
ligię w szkole można właściwie odczy-
tać jako publiczny akt zaparcia się wia-
ry. Jest to pewna ewidentna deklaracja, 
że dla mnie jest to sprawa obojętna. Jeśli 
ktoś robi to w sposób świadomy i wol-
ny to należy to uznać za grzech aposta-
zji, czyli publicznego wyparcia się wia-
ry, który w pierwotnym Kościele nale-
żał do grupy najcięższych grzechów na 
równi z cudzołóstwem i zabójstwem. 
Niech więc nikogo nie dziwi, że dusz-

pasterze nie chcą potem takich osób 
dopuszczać do sakramentów, czy do 
funkcji świadka chrztu, bierzmowa-
nia lub ślubu. 

Sakramenty są dla wierzących!
Jezus powiedział nawet bardzo ostro: 

„Nie dawajcie psom tego, co święte, 
i nie rzucajcie swych pereł przed świ-
nie” (Mt 7, 6). Jeśli ktoś zaparł się wia-
ry to najpierw musi okazać skruchę, na-
wrócić się i odpokutować, by wrócić do 
społeczności Kościoła.

Myślę jednak, że w przypadku więk-
szości młodzieży porzucającej zajęcia 
z religii bardziej trzeba tu mówić po 
prostu o braku wiary, której właściwie 
nigdy nie było, niż o jej wyparciu się. 
Główną bolączką tej grupy dzieci, mło-
dzieży i ich rodziców jest to, że tylko 
formalnie, ewidencyjnie są katolikami, 
ale nigdy nie przyjęli do serca Boga. Oni 
Go nigdy nie poznali, jest On dla nich 
kimś obcym i dlatego nie widzą potrze-
by poznawania Go. Ale tu nie trzeba 
mówić o katechezie, która buduje już 
na wierze, lecz o pierwotnej ewangeli-
zacji tych ludzi, którzy często są jeszcze 
w sercu i w życiu poganami, a dokład-
niej – ochrzczonymi poganami.

ks. Jacek Froniewski

i niszczy. Nauczyć się odróżniać dobro 
od zła. To zapewni rodzicom i wycho-
wawcom uniknąć błędów wychowaw-

czych. Tzw. bezstresowe 
wychowanie doprowadza 
u dzieci do lenistwa, aro-
gancji, wygodnictwa, kłam-
stwa, bezosobowości. Od-
powiedzialni rodzice to ci, 
którzy nieustannie czuwa-
ją nad własnym postępo-
waniem i dbają o równo-
wagę między miłością mał-
żeńską a rodzicielską. Jeżeli 
kobieta próbuje pełnić rolę 
matki kosztem więzi z mę-

żem, to w przyszłości stanie się nega-
tywnym wzorem zarówno dla córek 
jak i synów.

Trzeba wrócić do podstaw i funda-
mentów odpowiedzialnego, prawdziwe-
go wychowania: uczenia siebie, a póź-
niej dzieci przezwyciężania codzien-
nych trudności, stwarzania klimatu 
zaufania, bezpieczeństwa i radości, czyli 
codziennego kształtowania siebie. Wte-
dy dzieci będą nieustannie motywo-
wane przykładem mądrych rodziców 
i wychowawców, aby nie tylko poma-
gać innym, ale nieustannie czuwać nad 
własnym życiem i samokształceniem. 
Zaczną rozumieć siebie, a przez to na-
uczą się kochać siebie i innych.

Opracował ks. Prof.dr Lech Nowak
(na podstawie prac ks. Marka Dziewieckiego)
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Kryzys rodziny
Jesteśmy stworzeni, by żyć w rodzi-

nie. Tę prawdę gdzieś zagubiliśmy. Trze-
ba pomóc młodym ludziom zrozumieć, 
że małżeństwo, dom, rodzina, wycho-
wanie dzieci to centralne cele naszego 
życia. Rodzina – miłość męża i żony, 
miłość dzieci jest czymś fascynującym. 
To centrum największych emocji, ja-
kich człowiek może w życiu doświad-
czyć. To także potrzeba społeczna: jedy-
ny sposób, by istniało wolne społeczeń-
stwo. A wielodziectność to gwarancja 
odtwarzalności pokoleń. W USA zdają 
egzamin zachęty podatkowe. W latach 
1944–1963 obowiązywał bardzo proro-
dzinny system podatkowy i przyrost na-
turalny prawie się wtedy podwoił, a tak-
że obniżył się średni wiek zawierania 
małżeństw. Jednak kiedy zmieniono po-
litykę fiskalną, współczynnik rozwodów 
poszedł w górę, spadła liczba urodzeń. 
Potem zalegalizowaliśmy aborcję.

Kiedyś dzieci stanowiły coś w ro-
dzaju polisy ubezpieczeniowej na sta-

re lata. Jednak państwo, korporacje, fir-
my ubezpieczeniowe przejęły te zadania. 
Państwo, a nie rodzina, która inwestu-
je w wychowanie i edukację, zarabia na 
dzieciach. Dzieci są bardzo drogie i stają 
się problemem ekonomicznym. Traci ra-
cję bytu autonomiczna rodzina, w której 
mężowie zależą od żon, żony od mężów, 
a dzieci polegają na rodzicach. W Szwe-
cji zmierzano przez 70 lat do tego, by 
państwo opiekuńcze miało wpływ na 
poszczególnych członków rodziny, osob-
no na ojca, osobno na matkę, osobno 
na dziecko. Tak, by wyeliminować re-
lacje między nimi. Taka organizacja ży-
cia społecznego powoduje, że wszyscy 
– i dorośli i dzieci – są zależni od pań-
stwa. Inżynieria społeczna wykorzystuje 
prawo i politykę społeczną, by wyelimi-
nować rodzinę. Ponieważ rodzina broni 
wolności, jest konkurencją dla państwa, 
które chce wszystkim rządzić.

Kryzys rodziny i kryzys demogra-
ficzny są najbardziej zaawansowane 

w Europie. Polska nadal jest jeszcze 
krajem chrześcijańskim na skalę nie-
spotykaną w żadnym innym dużym 
społeczeństwie europejskim. Myślę, że 
Polacy mogą uratować Europę, tak jak 
kiedyś uratował ją Jan III Sobieski. 

Allan C. Carlton 
organizator IV Światowego Kongresu  

Rodzin w Warszawie w maju br. 
– za OZON (17 maja 2006 r.)

Święto Świętej Rodziny
Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Ro-
dziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy św., o niej dziś mówi liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodzi-
ny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest pomysłem Ojca 
niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. 

z listu Episkopatu Polski – 1968 r.

Teksty liturgiczne na święto Świętej 
rodziny ułożył papież Leon XIII, który 
na prośbę kardynałą Bausa, arcybiskupa 
Florencji, wydał w 1890 r. dekret apro-
bujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie 
Świętej”. Jego dziełem są również prze-
piękne hymny kościelne, przeznaczone 
na ten dzień. W jednej z encyklik napi-
sał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. 
Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał 
się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim 
swym blaskiem oświecił narody. Niewąt-
pliwie jaśniała w tej rodzinie wzajemna 
miłość, świętość obyczajów i pobożne 
ćwiczenia – jednym słowem wszystko, 
co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, 
aby dać na wzór naszym czasom.” Leon 
XIII był też pierwszym, który wskazał 
na małżeństwo jako miejsce uświęcenia 
(Arcanum divinae sapientiae), nadrabia-
jąc wielowiekowy brak spojrzenia na ro-

dzinę, jako miejsce postępu duchowego 
i służby w Kościele. Papież Benedykt XV 
rozszerzył to święto na cały Kościół.

 Pierwsze obrazy przedstawiające 
Świętą rodzinę spotykamy już w kata-
kumbach. W Polsce słyną łaskami cu-
downe obrazy: św.Józefa w Kaliszu, gdzie 
jest cała Święta Rodzina; w Studziennej: 
Święta Rodzina przy stole i podobny ob-
raz Matki Bożej w Miedniewicach, w po-
bliżu Niepokalanowa. W naszym koście-
le parafialnym piękna mozaika przedsta-
wia Świętą Rodzinę z Panem Jezusem 
nauczającym w świątyni. Podpis pod nią 
stale przypomina każdemu z nas, że „Ro-
dziną Bożą jesteśmy”. Do Boga, który jest 
Panem każdej kochającej się ludzkiej ro-
dziny zanosimy w to Święto patronalne 
naszej parafii pokorne błagania:

– za ojca Świętego Benedykta XVI, 
aby skutecznie głosił prawdę o potrze-

bie rodziny „Bogiem silnej” we współ-
czesnym świecie.

– za cały Kościół, aby nieustannie gło-
sił świętość ludzkiej rodziny i potrafił tej 
prawdy skutecznie bronić przed współ-
czesnymi błędami

– za rządzących naszym państwem, 
aby szczególnie troszczyli się o polskie 
rodziny

– za nasze rodziny, aby we wszyst-
kim wzorowały się na życiu Jezusa, Ma-
ryi i Józefa

– za nas samych, abyśmy zanosili mi-
łość do naszych rodzin

Boże, dziękujemy Ci za opiekę nad 
naszymi rodzinami! Niech dzisiejsze 
święto pomoże docenić wartość ludzkiej 
rodziny, a Eucharystyczna Ofiara napeł-
ni potrzebnymi siłami, abyśmy byli za-
wsze gotowi stanąć na straży tej święto-
ści, którą uświęcił sam Bóg.
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W oczach parafianina

Wędkowanie z ojcem
Woda w Rabie była bardzo czysta. 

Gdy my bzikowaliśmy w wodzie, żoł-
nierz szedł do tej wody z końmi. Był 
tylko w podwiniętych za kolana woj-
skowych kalesonach. Konie, gdy weszły 
do rzeki, najpierw ostrożnie nozdrzami 
dotykały powierzchni wody i piły po-
woli. Potem rozochocone przewracały 
się na boki i rżały radośnie. Tak upły-
wało popołudnie. O zmroku zmęcze-
ni wodą, słońcem wracaliśmy nasyceni 
wakacjami do domu. Z Rabą związane 
było jeszcze łowienie ryb. Gdy dzisiaj 
oglądam sklepy z wyszukanym sprzę-
tem wędkarskim, różnymi kołowrotka-
mi, żyłkami, giętkimi wędziskami, to aż 
prosi się przypomnieć jak było z wędka-
mi 70 lat temu.

Najpierw trzeba było jechać do lasu 
rowerem – z ojcem naturalnie, albo 
bryczką i mieć ze sobą ostry nóź. Szu-
kało się krzaków leszczyny, wycinało się 
kilka różnej grubości giętkich prętów. 
Podobno jeszcze lepsza na wędziska jest 
świdzina – jak mawiał ojciec – ale jej 
nigdy nie znaleźliśmy. I na dobrą sprawę 
do dzisiaj nie wiem co to jest świdzina. 
W domu pokazywał mi jak przygotować 
kij do wędki, czyli wędzisko. Dwa pręty 
leszczynowe – jeden gruby, drugi cień-
szy – należało połączyć rurkami. Najle-
piej miedzianymi zachodzącymi na sie-
bie ciasno, jak w teleskopie. To musiał 
wykonać rusznikarz w koszarach, któ-
ry opiekował się bronią. Do trzech me-
trów po połączeniu miało takie wędzi-
sko. Broń Boże, nie można okorować 
leszczyny, ma być brązowa z jasnymi 
kropkami. Potem w sklepie szewskim 
należało kupić dratwę, ładnych kilkana-
ście metrów. Przez dwa pokoje od okna 
do okna przeciągało się ją naprężoną 
i smarowało woskiem albo świecą. To 
było konieczne, aby dratwa nie rozmo-
kła w wodzie. Zwinięta była na deseczce 
wielkości czekoladki „Danusia”

A teraz haczyk i ostatni metr wędki. 
Szliśmy do stajni wojskowej. Tam z ogo-
na siwego konia uciąć trzeba było dwa, 
trzy długie włosy. Były siwe, mniej wi-
doczne dla naiwnej ryby niż dratwa. Ale 
już haczyk kupować trzeba było w Kra-
kowie. W sklepie takim były też cię-
żarki z ołowiu, jakkolwiek można było 
po znajomości dostać ołowiane plom-
by na poczcie. Pozostał jeszcze spławik 

zrobiony z korka po piwie „Okocim” 
z białym piórkiem gęsim przeciągnię-
tym poprzez jego środek. Piwo „Oko-
cim” produkowano niedaleko Bochni 
pod Brzeskiem.

Wieczorem przed wędkowaniem oj-
ciec z latarką szedł ze mną do ogrodu, 
aby łowić dżdżownice – tak zwane „ro-
sówki”, które po rosie wychodziły – ku 
swojej zgubie – z pulchnej ziemi ogro-
dowej. Chowaliśmy je do metalowego 
okrągłego pudełka po miętówkach fir-
my „Piasecki i ska” z Krakowa, do wil-
gotnej ziemi. Jesteśmy gotowi do jazdy 
nad wodę. Po południu, gdy tylko ojciec 
kończył służbę w garnizonie, przebierał 
się w pumpy, flanelową koszulę, kasz-
kiet. Mundur zostawiał w szafie. Dwa 
rowery z przymocowanymi wędkami 
i jedziemy „do Raby”, ale nie pod most, 
tylko nieco dalej, koło Damienic, tam 
niedaleko promu było Zakole, gdzie do 
Raby wpadała mała rzeczka Babica. Tu-
taj rozkładaliśmy gospodarstwo, mama 
dawała chleb z masłem i jajka na twar-
do. Wyciągaliśmy z pudełka Bogu du-
cha winne dżdżownice, zaczynaliśmy 
„moczyć” wędki. Żerowały podobno 
w tym miejscu ryby. Jeszcze chwila – 
i nagle mój spławik poszedł pod wodę. 
Coś szarpnęło gwałtownie. Ciągniemy 
z ojcem. I co zobaczyliśmy? Na końcu 
wędki wił się rozpaczliwie autentyczny 
węgorz! W Rabie! 600 kilometrów od 
Bałtyku. To był mój pierwszy w życiu 
połów i do tego węgorz. Siedzieliśmy 
do wieczora, brały jakieś brzany, okonie 
z ostrym grzbietem, Wracaliśmy trium-
falnie do domu.

Mama namówiona z trudem przez 
nas, podsmażała te „obrzydliwości” 
jak nazywała naszą zdobycz, na maśle, 
z bułeczką tartą. Takich wypraw pamię-
tam kilka. Raz nawet dojechaliśmy wa-
łem przeciwpowodziowym aż do uj-
ścia Raby do Wisły. Na wale zauważy-
łem niebieskie blade kwiatki. „O, jakie 
ładne bławatki” wykrzyknąłem. „To 
nie bławatki, to cykoria” Mam ją dzi-
siaj w ogródku przed domem. Przypo-
mina mi ojca.

Nad Rabą świętowaliśmy 24 czerwca 
1939 roku – „wianki”. Kajaki na wodzie 
z harcerzami: byłem w drużynie imie-
nia Kazimierza Brodzińskiego, auto-
ra sielanki „Wiesław”. Kajakiem można 

było płynąć tylko z prądem, tak rwąca 
była woda. Atrakcją „wianków” był po-
jedynek na koniach kilkunastu młodych 
podoficerów. Byli w hełmach szermier-
czych z okratowanymi twarzami, nad 
hełmami pióropusze czerwone i nie-
bieskie. Obie drużyny nacierały na sie-
bie końmi i jeźdźcy usiłowali szablami 
ściąć przeciwnikom pióropusze. Przy 
krzykliwym dopingu widzów trwa-
ła walka, aż został ostatni „wojownik” 
z pióropuszem.

Harcerze śpiewali: „Wesoła marynar-
ska wiara...”, dalej nie wiem. Był słup na-
mydlony, gładki, chyba na 6–7 metrów. 
Na górze tradycyjna kiełbasa z flaszką 
„Wyborowej”. Przy dużym brawie któ-
ryś z młodych ze wsi zatężywszy pa-
skiem od spodni wokół słupa, dostał się 
na górę po zdobycz.

Ostatnie wakacje 1939 roku spędzi-
liśmy w domu, ojciec nie miał urlopu. 
Było pogotowie mobilizacyjne. Pozosta-
ła do odpoczynku tylko Raba. Któregoś 
popołudnia, gdy tak siedzimy pod mo-
stem, ojciec powiedział do mamy: „Po-
patrz na drugi brzeg, widzisz tego ru-
dego mężczyznę w kąpielówkach? To 
obywatel niemiecki, podobno pastor. 
Przyjechał opiekować się protestanta-
mi” – było ich kilkunastu w Bochni. 
„Dwójka” – kontrwywiad polski ma go 
pod obserwacją.”

W ostatnie dni sierpnia pojechałem 
z ojcem jeszcze raz do Raby. Zobaczy-
liśmy rzadkie zjawisko: setki bocianów 
zgromadziło się na pastwisku, skąd bie-
galiśmy do wody. Poruszały się nerwo-
wo z drewnianym klekotem dziobów. 
Przygotowywały się do odlotu.

Wieczorem w domu ojciec nasta-
wił radio, z którego popłynął najpierw 
mazur z „Halki”, a potem usłyszeliśmy 
twardy głos, mówiący po polsku:

„Tu radio Breslau, z rozgłośniami 
Gleiwitz, Gőrlitz, Troppau, oraz radio 
Kőnigsberg”. To wroga Polsce propa-
ganda goebbelsowska nadawała z Wro-
cławia, z dzisiejszej ulicy Karkonoskiej 
swoją codzienną audycję. Tak – nie wie-
działem o tym wtedy – kończyło się 
moje dzieciństwo „sielskie-anielskie”. 
Rozsypało się beztroskie życie dla trzy-
nastoletniego chłopca.

Flisak
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Antyautorytety

Komórka dzwoni bez przerwy…
Dziennikarze poszaleli na ich punkcie: stara nokia Grzebskiej dzwoni bez przerwy... 

Tak rozpoczyna się reportaż o niezwy-
kłym powrocie do rzeczywistości pana 
Jana Grzebskiego, który w 1983 roku 
stracił świadomość, i powrócił do niej po 
19 latach. Zapadł w śpiączkę w PRL-u, 
a obudził się w III Rzeczpospolitej. Gdy 
mógł już siedzieć na wózku inwalidz-
kim żona zawiozła go do... supermarketu 
– żeby zobaczył bogactwo towarów, bo 
przecież kontakt ze światem utracił gdy 
na półkach polskich sklepów stały tyl-
ko dżemy i ocet. 

Artykuł zamieszczono w dodatku 
do Gazety Wyborczej „Wysokie Obca-
sy z 30 czerwca 2007 r., który z dużym 
opóźnieniem dostałam ze „spadów” od 
krewnych. (Sama nie splamiłam się ku-
pieniem tej gazety od 15 sierpnia 1990, 
gdy dokładnie w rocznicę polskiego 
zwycięstwa nad bolszewikami, zamiesz-
czono tam szczególną „rocznicową” re-
klamę: „Hodowla psów rasowych „Cud na 
Wisłą” oferuje szczenięta owczarków”. 

Stara nokia dzwoni 
nieustannie

Zastanawiam się – jak można w obli-
czu prawie cudu pierwszym spojrzeniem 
odnotować właśnie tę starą nokię? Czy 
jest to odruchowe spojrzenie z perspek-
tywy warszawskiego salonu? Codzienny 
nawyk środowiska, w którym ludzi osą-
dza się po przedmiotach, które posiada-
ją? Po domach w jakich mieszkają, ich 
meblach i „wypasionych” samochodach, 
po markowych szmatach, szwajcarskich 
zegarkach, oraz – najnowszych mode-
lach komórek? 

Zastanawiam się – jak wielką wagę 
trzeba przywiązywać do mody, żeby 
w ogóle zauważyć tę nokię w ręce kobie-
ty, która dzień w dzień przez 19 lat prze-
wijała męża, czyściła mu dziurki w no-
cie, wycierała cieknącą z ust ślinę, myła, 
karmiła, poiła. 

Przecież ogromna większość Polaków 
nie odróżnia w ogóle nokii nowej od sta-
rej ale za to zna wartość przysięgi „... że 
nie opuszczę Cię aż do śmierci”.

Czy może oznacza to zaskoczenie – że 
oto ktoś tak mało ważny, ktoś kto posłu-
guje się starą nokią, znalazł się na pierw-
szych stronach gazet. (I stał się pożytecz-
ny dla dziennikarzy i reporterów TV, 

robiących teraz grube pieniądze na cu-
downym przebudzeniu pana Jana!)

Stare nokie – i nowi ludzie
Gdy pan Jan zachorował, jego żonie 

groziła utrata wzroku. Lekarze powie-
dzieli jej, że absolutnie nie może dźwi-
gać, męczyć się, ani denerwować, bo 
w każdej chwili może się odkleić siat-
kówka i oślepnie. Od chwili postawienia 
tej diagnozy pani Gerturada codziennie 
wiele razy przez 19 lat dźwigała bezwład-
nego męża, każdego dnia bardzo się mę-
czyła i wielokrotnie denerwowała. 

W tym czasie Alicja Tysiąc zażąda-
ła, by okuliści zaświadczyli, że powinna 
usunąć swoje poczęte dziecko, ponieważ 
grozi to odklejeniem siatkówki, a gdy le-
karze takiego zaświadczenia nie wyda-
li, to już po urodzeniu córeczki zaskar-
żyła Polskę do trybunału w Strasbur-
gu. Ten skazał Polskę, pod pretekstem 
naruszenia „prawa do prywatności”, 
a 26 września br. odmówił rozpatrzenia 
naszej skargi na ten wyrok Zapamiętaj-
my tę datę – 26 września 2007 to czar-
ny dzień dla etyki europejskiej, europej-
skiej „sprawiedliwości”, tego Trybunału 
– i jego sędziów. Jestem dziwnie spokoj-
na, że każdy z tych dyktatorów strasznej 
mody dysponuje którymś z najnowszych 
modeli telefonu komórkowego... 

Pani Gertruda często spotykała się 
z odmową instytucjonalnej pomocy 
w opiece nad mężem, ponieważ różne 
medyczne autorytety uznawały, że nie 
ma to sensu, skoro jej mąż i tak niedłu-
go umrze. Pomoc okazywali tak zwani 
„zwykli ludzie”. Na przykład ekspedient-
ki, które w czasach pustych sklepów za-
opatrywały ją w niezbędne do życia 
produkty poza kolej-
ką, wiedząc, że ona nie 
może zostawiać męża 
samego dłużej niż kil-
kanaście minut. Wy-
nika z tego, że lepiej 
mieć starą komórką – 
albo nie mieć żadnej 
– i na swojej drodze 
spotykać nowych lu-
dzi, tych, co mają ser-
ce z ciała, a nie z ka-
mienia – niż odwrot-
nie. 

Kiedy przestają dzwonić 
stare i nowe nokie  

A przecież najważniejsze rozmowy 
w naszym życiu są prowadzone bez żad-
nych nośników, żadnych komórek, cza-
sem nawet bez żadnych dźwięków! 

Kiedy lekarze wielokrotnie mówili, że 
pan Jan nie ma żadnych szans na prze-
życie, to pani Gertruda skądś wiedziała, 
że to nieprawda i mówiła dzieciom: Oj-
ciec będzie żył!

Kiedy później pan Jan przez 19 lat się 
nie odzywał, to jego żona zawsze wie-
działa czego on potrzebuje, o co prosi, 
bo ze swoim mężem porozumiewa się 
językiem serca. 

Rozmawiała też z Panem Bogiem.
 – Skąd pani brała siłę, by tyle lat zaj-

mować się mężem”? – pyta dziennikarka. 
Modliłam się: „Boże, daj mi siłę, daj Jan-
kowi siłę” i dawał – mówi pani Gertru-
da. A kiedy jesienią 2006 roku pan Jan 
dostał zapalenia płuc i musiała odwieźć 
go do szpitala, a po powrocie do domu 
spojrzała na puste łóżko, to przed obra-
zem Jezusa poprosiła: Panie Boże, niech 
się dzieje wola Twoja. Rób co chcesz,… – 
a pan Jan zaczął zdrowieć. 

Gdy milkną komórki słychać 
głosy serc 

Ludziom, których łączy Bóg nie są 
potrzebne ani nowe ani stare komór-
ki, ani nawet internet. Dla takich ludzi 
– jak cudownie ujął to kardynał Stefan 
Wyszyński – przekaźnikiem staje się 
Boże Serce. Oni są „solą ziemi i świa-
tłem świata”.
   AS

– Na co oni tam patrzą?
– A, to Satsiek przeniósł górę, tę pośrodku...
– I co mu z tego przyszło? Dalej jeździ małym fiatem!
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Z życia parafii

Jubileusz w Klubie Seniora

W Klubie Seniora odbyła się miła 
uroczystość – najstarsza koleżanka 
– Zosia Krynicka-Kawczak skończy-
ła 95 lat. W intencji Szanownej Jubi-
latki ks. Janusz, opiekun duchowy Se-
niorów, odprawił Mszę św. dziękczyn-
ną za wszystkie lata jej długiego życia. 
Wygłosił piękną homilię o wartości ży-
cia, potrzebie i konieczności dzielenia 
się przez ludzi starszych swoimi prze-
życiami, doświadczeniem i mądrością, 
zwłaszcza z młodym pokoleniem. 

Były, oczywiście, przy pysznych tor-
tach i dobrym winie, serdeczne toasty 
i życzenia dalszych długich lat w zdro-
wiu i dobrej kondycji. Plurimos an-
nos, Zosiu!
 ADS

Moje życie...
Jest taka stara sentymentalna pio-

senka, którą śpiewała moja mamusia 
– „Upływa szybko życie…” – a ja za-
wsze wtedy płakałam, bo piosenka była 
smutna i nie chciałam myśleć nawet 
o tym, że jej i nas kiedyś nie będzie.

Bardzo kochałam swoich rodziców 
i dzieciństwo wspominam z tęskno-
tą. Byłam ukochanym dzieckiem ta-
tusia, który nie cieszył się mną długo, 
zmarł bowiem gdy miałam 6 lat, właśnie 
w dzień moich urodzin. Od tego czasu 
pozostaliśmy z moim braciszkiem tylko 
z mamusią. Z zawodu była nauczyciel-
ką, więc w domu panował rygor szkol-
ny, chociaż kochała nas bardzo i pozwa-
lała na wiele psot.

Lata płynęły. Szkołę średnią kończy-
łam wraz z bratem w Stryju. Uczęsz-
czałam do gimnazjum SS. Nazaretanek 
i mieszkałam również u nich w pensjo-
nacie. Siostry bardzo dbały by ich wy-
chowanki były przykładem dobrego wy-
chowania i miały dobre wyniki nauki 
w szkole. W pensjonacie byłam 5 lat. 

Wspominam je z czułością i senty-
mentem. Czasami jednak zazdro-
ściłyśmy koleżankom, które miesz-
kały w swoich domach, z rodziną, 
ponieważ miały więcej swobody 
i przyjemności, na co wychowanie 
klasztorne nie pozwalało.

Po maturze chciałam wstąpić 
do zakonu. Moja mamusia jednak 
sprzeciwiła się tej decyzji, stwier-
dzając, że nie nadaję się na zakon-

nicę. I miała rację.
Rozpoczęłam studia na Wydziale Fi-

lologii na Uniwersytecie we Lwowie. Po 
drugim roku studia przerwałam, wy-
szłam za mąż i wyjechaliśmy z mężem 
do Katowic. Był rok 1933. W nowym 
środowisku czułam się trochę obco. Ślą-
zacy nie bardzo lubili przybyszów z Pol-
ski Centralnej, mówili często niezrozu-
miałym dialektem – mieszaniną słów 
polskich i niemieckich. A przecież od 
kilkunastu lat była tu już Polska. Mimo 
to życie układało się nam dobrze i szczę-
śliwie. Ponieważ miałam dużo wolnego 
czasu wstąpiłam do „Stowarzyszenia Po-
lek”, które działało na tym terenie i mia-
ło na celu zjednoczenie napływowej lud-
ności z miejscową – Ślązakami.

Wiosną 1939 roku urodził się 
nam syn. Lato tego roku spędziłam 
z malutkim synkiem u mojej mamusi 
w Bolechowie, w województwie stani-
sławowskim. Tam moja mama miesz-
kała i pracowała prawie przez całe życie 
w szkolnictwie. W sierpniu przyjechał 
do nas na urlop mój mąż i tu zastała 
nas wojna. Skończyło się nasze szczę-
ście i pogodne życie. O powrocie do na-
szego domu w Katowicach nie było już 
mowy. Tam rozpoczęła się okupacja nie-
miecka. Nami natychmiast „zaopieko-
wano się” i aby „nic złego nam nie sta-
ło się” wywieziono nas do Związku Ra-
dzieckiego, daleko, na Sybir. Pobyt tam 
trwał całe 6 lat. 

Jak przetrwaliśmy te lata? Tylko 
z Bożą pomocą. Wiem teraz jedno: je-
żeli dziś spotyka mnie coś niedobrego, 
złego, jest niczym wobec tego, z czym 
musieliśmy się zmagać przez te długie, 
najdłuższe w moim życiu, lata. Mego 
męża natychmiast aresztowano, ponie-
waż był „politycznie podejrzany” – pra-
cował w dyplomacji. Nigdy go już nie 
zobaczyłam, nie wiem gdzie przebywał, 

gdzie zginął. To już bardzo odległe cza-
sy, ale pamięć o nich nie ginie…

Po latach tułaczki wróciłam z moim 
synkiem do Polski, do Wrocławia, gdzie 
mieszkali już moja mama i brat.

Lata lecą. Dużo zmieniło się w moim 
życiu. Jestem od dawna na emeryturze, 
na zasłużonym odpoczynku, jak to się 
urzędowo mówi. Zawsze prowadziłam 
życie czynne, miałam dużo znajomych, 
przyjaciół, krewnych. Wielu z nich, nie-
stety, już ubyło. 

We Wrocławiu mieszkam już ponad 
pół wieku. Mam syna już też na eme-
ryturze i kochaną wnuczkę, osobę do-
rosłą. I tak żyję sobie spokojnie, nieste-
ty, samotnie.

Zupełnie przypadkowo dowiedzia-
łam się, że w naszej parafii przy ko-
ściele pw. Świętej Rodziny działa Klub 
Seniora. Poszłam, zobaczyłam… i zo-
stałam. Jest nas tu dużo, zawsze jest 
gwarno, radośnie i bardzo wesoło. Na-
sze nieocenione kierownictwo – panie 
Hania i Terenia bardzo o nas dbają: or-
ganizują wycieczki, turnusy rehabilita-
cyjne z możliwością korzystania z za-
biegów leczniczych, wyjścia do kina, 
teatru, opery, muzeum itp. W ten spo-
sób przedłużamy sobie życie. Obie pa-
nie z zarządu Klubu są lekarkami, też 
już na emeryturze, ale jeszcze pełne wi-
goru i pod tym względem czujemy się 
tu również bezpiecznie.

Raz w miesiącu uczestniczymy we 
wspólnotowej Mszy św. odprawianej 
przez naszego opiekuna duchowego – 
ks. Janusza, który jest wspaniałym, ko-
chanym człowiekiem, pomocnym bar-
dzo Seniorom.

Z chwilą wejścia do Klubu przesta-
łam odczuwać samotność. Żyję zawsze 
nadzieją na nadchodzący każdy ponie-
działek, bo to dzień naszych spotkań. 
W dużej sali czekają na nas długie sto-
ły zastawione porcelanowymi talerzy-
kami, na których leżą słodkości i inne 
specjały, jest też herbata, kawa. Zapomi-
namy tu o swoich latach, nikt nam nie 
wytyka braku pamięci, pewnego niedo-
łęstwa życiowego, możemy się razem 
pośmiać i dowoli pożartować.

Oby jak najdłużej tak było!
Czego życzy Wam i sobie

 Najstarsza klubowa 
emerytka – Zofia
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Ruchoma Szopka w Bardzie
Szopka, stodółka, stajenka, mała szopa; ruchomy albo nieruchomy teatr lalek ukazujący sceny związane z Ewangelią i lu-
dową tradycją Bożego Narodzenia, dawniej zwykle przenośny, obnoszony po domach przez kolędników, znany praw-
dopodobnie od XVI wieku, wiążący się z tradycją średniowiecznego misterium religijnego… 

Słownik mitów i tradycji kultury, Władysław Kopaliński

Szopka pojawiła się w pierwszej po-
łowie XIII wieku we Włoszech. Jej twór-
cą był św. Franciszek z Asyżu – „weso-
łek Boży”, który urządził pierwszą szop-
kę w kościele w pobliżu Greccio. Były 
tam postacie: Dzieciątka Jezus, Maryi, 
św. Józefa, pastuszków, jak również po-
stacie zwierząt. Ponieważ franciszka-
nie wędrowali po świecie głosząc Słowo 
Boże, szopka rozprzestrzeniła się szyb-
ko w całej Europie i dotarła także do Pol-
ski i Czech. W dawnych wiekach szopka 
była rodzajem Biblii dla ubogich – tzw. 
Biblia Pauperum. Dla ludzi nie umie-
jących czytać ani pisać przedstawiane 
w niej obrazy przybliżały prawdy ewan-
geliczne, zwłaszcza związane z Narodze-
niem Syna Bożego.

Szopka, tzw. Betlejem z ruchomymi 
kukiełkami zaczęła funkcjonować do-
piero na przełomie XVII i XVIII wieku, 
a z napędem mechanicznym – w wie-
ku XIX. W ostatnich latach zaczęto or-
ganizować szopki z żywymi zwierzęta-
mi, co stanowi dużą atrakcję, zwłaszcza 
dla dzieci. We Wrocławiu pierwszą taką 
szopkę urządzili oo. franciszkanie przy 
kościele pw. św. Karola Boromeuszka, na 
Krzykach. Ze względu jednak na trud-
ności w transporcie zwierząt, zwłasz-
cza wielbłądów, przedsięwzięcia tego za-
niechano. Zwierzątka asystujące Świętej 
Rodzinie w okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia można nadal rokrocznie oglądać 
w parafii oo. redemptorystów, sąsiadują-
cej z wrocławskim ZOO.

W Polsce najsłynniejsze są szopki kra-
kowskie. Warto wiedzieć, że najpiękniej-
sze szopki krakowskie powstały …na 
Dolnym Śląsku! Ich autorem był nieży-
jący już Andrzej Morański, który przez 
11 lat z rzędu (1984–1994) wygrywał tra-
dycyjny konkurs szopek w Krakowie. Na 
Dolnym Śląsku zachowała się tylko jed-
na szopka jego autorstwa, którą można 
obecnie oglądać w Muzeum Zabawek 
w Karpaczu.

W B ardz ie  szopka  p owst a ła 
w 1970 roku, jest najmłodszą i jedno-
czesnie największą na terenie Dolne-
go Śląska. Jej uruchomienie zbiegło się 
z 700-leciem ruchu pielgrzymkowego do 

Barda, do cudownej figurki MB Straż-
niczki Wiary. Szopka mieści się w piw-
nicach pod prezbiterium kościoła pw. 
Nawiedzenia NMP, który połączony jest 
z klasztorem oo. redemptorystów. Pier-
wotne przeznaczenie piwnicy-krypty 
było inne. Od 1803 roku w krypcie cho-
wano zmarłych. Z czasem trumny usu-
nięto, ale przez wiele lat krypta pozosta-
wała pusta. Dopiero w roku 1967, gdy 
przełożonym klasztoru był o. Stanisław 
Golec, postanowiono kryptę zagospoda-
rować i urządzić w niej ruchomą szopkę. 
Rok później rozpoczęły się prace. Pro-
jektodawcą i głównym wykonawcą był 
brat Wacław Janik, a pomagał mu o. Ka-
zimierz Zyguła, który wykonał figurki 
i tło szopki. Stroje dla figurek szyła Zofia 
Kaczmarska, natomiast wystroju malar-
skiego dokonał malarz-amator Ludwik 
Marciszewski z Wrocławia..

Na terenie Polski znane są jeszcze 
dwie szopki ruchome – w Toruniu i w Tu-
chowie k. Tarnowa, będące również pod 
opieką oo. redemptorystów.

Wszystkie szopki dolnośląskie są do 
siebie podobne, bardzka jest bardziej no-
woczesna.

Ich tło stanowi krajobraz górski 
z zamkami, a w pejzaż wkomponowa-
ne są codzienne sceny z życia ludzi. Na 
pierwszym planie, nieco z boku umiesz-
czona jest oczywiście stajenka betlejem-
ska z Bożym Żłóbkiem i świętymi posta-
ciami. Poza obrazami z Biblii pokazana 
jest między innymi ciężka praca drwali, 
kominiarza, gospodyni domowej. Są tu 
postacie z ludu w strojach regionalnych, 
bawiące się dzieci, jest karuzela i wie-
le innych przyciągających wzrok atrak-
cyjnych elementów z życia codziennego 
i świętowania. Oglądając 
szopkę w Bardzie uczest-
niczymy w religijnym mi-
sterium, które trwa oko-
ło 15 minut. Początkowo 
wszystko jest nierucho-
me. Nad nami jasne niebo 
z błyszczącymi gwiazda-
mi, wśród nich najjaśniej-
sza – betlejemska. Docho-
dzą tylko ciche melodyjne 

dźwięki kolęd. Po chwili wszystko ożywa, 
postacie zaczynają się poruszać. Uchy-
lają się drzwi dzwonnicy i widać zakon-
nika pociągającego za sznur, słychać bi-
cie dzwonu. Na dalszym planie pojawia-
ją się sielskie krajobrazy z pasącymi się 
owieczkami, jak również nowoczesne 
pojazdy – samoloty, balony, płynące stat-
ki, jadące samochody. Po pewnym cza-
sie zza góry wyłaniają się trzej anioło-
wie, którzy dmą w trąby. W drugiej czę-
ści misterium pojawia się korowód osób 
w bogatych barwnych strojach, jest ich 
54. Są to postacie znane z historii Pol-
ski – książęta, królowie, święci, którzy 
szczególnie związani byli ze Śląskiem lub 
zasłużyli się Kościołowi. Jest więc i Dą-
brówka, Bolesław Chrobry, Władysław 
Jagiellończyk i wiele innych. Przypomi-
nają jednocześnie o Tysiącleciu Chrze-
ścijaństwa w Polsce. Jest to szczególna 
lekcja poglądowa, zwłaszcza dla młode-
go pokolenia, które tak bardzo potrzebu-
je pięknych wzorców naszej chrześcijań-
skiej i narodowej tożsamości. Przy wyj-
ściu żegna zwiedzających piękny złoty 
aniołek, stojący na „obłoczku”, który za 
wrzucony do puszki datek dziękuje sło-
wami: „Bóg zapłać”.

Ruchomą szopkę w Bardzie można 
oglądać przez cały rok, niezależnie od 
tego, czy jest to okres świąt Bożego Na-
rodzenia, kapryśny marzec czy skwarny 
lipiec. Wystarczy zgłosić się do klasztoru, 
a któryś z zakonników chętnie otworzy 
drzwi tego tajemniczego pomieszczenia. 
Dowiemy się też wielu interesujących 
szczegółów, które przeniosą nas w cu-
downy świat miniaturowych jasełek. 

Zdzisław Borowiec  
(przewodnik sudecki)
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Jako delegatka Stowarzyszenia Matek 
Katolickich i naszej redakcji „U Świę-
tej Rodziny” uczestniczyłam w maju br. 
w IV Światowym Kongresie Rodzin w 
Warszawie i tam w dniu 12 maja wysłu-
chałam tej deklaracji ogłoszonej z okazji 
Międzynarodowego Dnia Rodzin (przy-
padającego w dniu 14 maja), podpisanej 
przez parlamentarzystów poprzedniej 
kadencji, obecnych na Forum Między-
parlamentarnym towarzyszącym temu 
Kongresowi.  

Przywołuję ją obecnie, ponieważ zbli-
ża się 2007 rocznica Bożego Narodzenia 
w ludzkiej, ale Świętej Rodzinie i przy-
pominanie o najwyższej wartości każdej 
rodziny jest naszym obowiązkiem.

MW
Oto treść tej Deklaracji:
Uznając, że rodzina oparta na związ-

ku małżeńskim kobiety i mężczyzny sta-
nowi podstawową wspólnotę społeczną, 
niezbędną dla życia i rozwoju każde-
go człowieka, a także jest zasadniczym 
czynnikiem rozwoju społecznego gospo-
darczego i kulturowego każdego społe-
czeństwa oraz biorąc pod uwagę instru-
menty międzynarodowe gwarantujące 
obronę praw człowieka i podstawowych 
wolności, w szczególności:

Uniwersalną Deklarację Praw Czło-
wieka, a przede wszystkim jej artykuły: 
3 (prawo do życia), 16 (prawo do mał-
żeństwa i rodziny), 18 (prawo do wolno-
ści myśli, sumienia i wyznania), 25 (pra-
wo do ochrony socjalnej matki i dziecka) 
oraz 26 (prawo rodziców do nauczania 
swych dzieci);

Międzynarodowy Pakt Praw Ekono-
micznych, Społecznych i Kulturowych 
i Międzynarodowy Pakt Praw Cywil-
nych i Politycznych, które nadały zasa-
dom uniwersalnej deklaracji praw czło-
wieka moc wiążącą w prawie między-
narodowym;

Europejską Konwencję Praw Czło-
wieka (Rzym, 4.XI.1950 r.), a przede 
wszystkim jej artykuły: 2 (prawo do ży-
cia), 8 (prawo do poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego), 9 (prawo do 
wolności myśli, sumienia i wyznania) 
i 12 (prawo do zawarcia małżeństwa) 
oraz w szczególności protokół dodat-
kowy nr 14;

Konwencję Praw Dziecka, która 
przewiduje wymóg szczególnej ochro-
ny prawnej dziecka (przed i po jego na-
rodzinach) i która wymaga, by wszel-
kie urzędy przy podejmowaniu decyzji 
i wdrażaniu działań doń adresowa-
nych (wedle postanowień preambuły 
i artykułów 6, 9, 11) brały pod uwagę 
w pierwszej kolejności interes dziecka;

Europejską Kartę Socjalną w posta-
ci zrewidowanej;

– biorąc pod uwagę: 
Deklarację z Doha przyjętą przez 

Zgromadzenie Generalne ONZ 6 grud-
nia 2004 r. z okazji dziesiątej rocznicy 
międzynarodowego roku rodziny oraz 

Deklarację Parlamentarzystów Eu-

ropejskich z 28/10/2004 r. z okazji 
wspomnianej sesji specjalnej ONZ,

– biorąc pod uwagę opinię badaw-
czą Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego w sprawie 
„rodziny i ewolucji demograficznej” 
z 14 marca 2007 r.,

my, parlamentarzyści wielu krajów, 
zgromadzeni w Senacie Rzeczypospo-
litej Polskiej, w dniu 12 maja 2007 r. 
zwracamy się do rządów o pełne reali-
zowanie wymienionych aktów praw-
nych oraz stałe analizowanie, plano-
wanie i wdrażanie wszelkiej polityki 
i działań służących dobremu funk-
cjonowaniu, rozwojowi i promocji 
rodziny.

Deklaracja parlamentarzystów 
poprzedniej kadencji
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Madonno z Notre Dame
Matko Boska
Niepolska
Tak daleka od chabrów i maków
Od brzęczenia trzmieli na łąkach
Od motyli i świerszczy i ptaków
Od powoju, co usypia w pąkach
By się jutro rozwinąć ku słońcu
Matko Boska
Bogata
Gdy tak stoisz w witrażowych 
światłach
W marmurowej szacie i koronie
A nad Tobą jak kamienne dłonie
Ciężkie niebo na kolumnach wsparte
Drżą w półmroku barwy rozpostarte
Niby płatki kwiatów rozsypane
W nawach błądzi organowe granie
To zacicha, to rośnie strzeliście
Jak wzniesione dziękczynnie 
pochodnie
A my, Matko, nieznani przechodnie
Co dnia inni, co dnia tacy sami
Przychodzimy, witamy, żegnamy
Przepływamy jak wody Sekwany
– z ruchomych piasków nadziei
– z zagubień ciemnych zaułków
– z lęków niemal dziecięcych
– z pytań bez odpowiedzi
Bezradni i maleńcy
Przybysze z czterech stron świata
I zostawiamy wśród kolumn
Modlitwy nie dokończone
Niby rozwiane w polu
W jesiennym wietrze, szalone
Nici babiego lata

Maria Skurzak

Intencje do modlitwy za Wrocław
1. Aby młodzi Wrocławianie zostawali w kraju – nie musieli wyjeżdżać zagra-

nicę. A jeśli już wyjadą to niech nie tracą wiary.
2. O przebaczenie w sercach tych, co przyszli do Wrocławia ze wschodu po 

drugiej wojnie światowej.
3. Aby Wrocław roztropnie korzystał z dobrobytu.
4. Aby nienawiść i zazdrość nie zabiła dobra w sercach Wrocławian.
5. O mądrość dla Wrocławian w decyzjach. O jedność i zaufanie wśród nich.
6. Za studentów studiujących we Wrocławiu – aby nie zatracili wiary.
7. Za władze Wrocławia – o umiejętność i odwagę w podejmowaniu działań 

długookresowych, wykraczających poza kadencję.
8. O opiekę anielską nad Wrocławiem.
Diakonia katolickiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański”

Z życia parafii

Agenda Liturgiczna Maryi Niepokalanej
Agenda Liturgiczna Maryi Niepokala-

nej ukazuje się nieprzerwanie od 1992 r., 
jako dzieło Stowarzyszenia Wspólno-
ta W MISJI.

Jest to wydawnictwo cykliczne, które 
aktualnie ukazuje się dwa razy do roku: 
I tom – styczeń–czerwiec, II tom – li-
piec–grudzień.

Ta niebieska książka ma średnio około 
450 stron. Znajdują się w niej kompletne 
czytania liturgiczne na każdy dzień roku, 
oracje do Mszy św., komentarze znako-
mitych duszpasterzy, a także hagiografie, 
kalendarium i różne wiadomości z życia 
Kościoła. W dołączonym dodatku moż-
na znaleźć plan czytania Pisma Święte-
go i części stałe Mszy św.

Dla mnie jako osoby niedosłyszącej 
Agenda ma bardzo wielkie znaczenie. 
Często czytam ją na Mszy św., wtedy gdy 
są czytania, a ponieważ nie zawsze dosły-
szę i zrozumiem kazanie, bardzo przy-
datne są dla mnie wszystkie komentarze. 
Uważam, że Agenda może zmienić życie 
wielu ludzi i pomóc w zgłębianiu Słowa 
Bożego. Można przecież lepiej przygoto-
wać się do Eucharystii, a także wrócić do 
tego, co było jej treścią nieco później.

Cieszę się, że mam Agendę i jestem 
szczęśliwa, że poznałam tę wspólnotę. 
Jako jej sympatyk – w ostatnim czasie – 
miałam okazję zobaczyć, w jak wielkim 
trudzie dzieło to powstaje. Każde kolej-
ne wydanie ubogacane jest nowościami, 
poprawiane i udoskonalane, tak że praca 
nad tworzeniem Agendy trwa nieraz od 
świtu do później nocy. Grudzień i czer-
wiec to bardzo pracowite miesiące dla 
wspólnoty W MISJI – bo wtedy właśnie 
jest wysyłana Agenda.

Przy okazji zbliżającego się Nowego 
2008 Roku chciałabym Was drodzy Czy-
telnicy zachęcić do kupna Agendy i kar-
mienia się Bożym Słowem każdego dnia. 
Temat liturgiczny roku 2008 to postulat, 
aby stawać się uczniem Chrystusa.

A w imieniu Wspólnoty W MISJI 
zachęcam też do przyjazdu na reko-
lekcje, które odbędą się w Bardzie Ślą-
skim w dniach 20–24.02.2008. Tema-
tem rekolekcji będzie: „Jak być aposto-
łem w swoim własnym domu’’. Naprawdę 
warto!!!!!

Niech Niepokalana Was prowadzi 
i umacnia każdego dnia!!!

Joanna Czech

Aby codziennie wzrastać w szko-
le miłości i systematycznie obcować ze 
Słowem Bożym zachęcamy do nabycia 
Agendy Liturgicznej Maryi Niepokala-
nej. Można ją zamówić w cenie hurto-
wej u Halinki ze Wspólnoty „Płomień 
Pański” w każdy poniedziałek o godz. 
19.00 w kaplicy domu parafialnego. Do 
nabycia też w księgarni Archidiecezjalnej 
lub św. Wojciecha u dominikanów, ale 
tam w cenie detalicznej, czyli z marżą.
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Przyszedłem rzucić ogień...
W Domu Pielgrzyma położonym na Górze św. Anny odbył się w dniach 9–11 listopada I Kongres Ewangelizacyjny organi-
zowany przez wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym (Hallelujah, Płomień Pański i Benedictus) z diecezji wrocławskiej..

Przeszło 170 osób z kilkunastu 
wspólnot naszej diecezji, modliło się 
wsłuchując w głos i działanie Ducha 
Świętego, który wzbudzał w nas pra-
gnienie ewangelizacji.

Wykłady oraz celebracja Eucharystii 
odbywały się w Sali św. Maksymiliana, 
a nad nią, w kaplicy franciszkańskiego 
zakonu dzień i noc trwała adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Kto doświad-
czył tej modlitwy w ciszy i samotno-
ści przed Bogiem, wie, jakiej cudownej 
przemiany i ukojenia doznaje wtedy 
serce. Odpowiedzialną za to całodobo-
we czuwanie przed Najświętszym Sa-
kramentem byli Magda Podsiadło z mę-
żem, a pomysłodawcą i głównym orga-
nizatorem Kongresu – Tomek Piechnik 
ze wspólnoty Hallelujah.

Temat kongresu to cytat: Przysze-
dłem rzucić ogień na ziemię i jakże pra-
gnę aby już zapłonął. (Łk 12, 19)

Dzielono się doświadczeniem jak za-
palać ogień w naszych środowiskach, 
zaczynając od przemiany siebie, aby 
mocą Ducha Świętego przemieniać Pol-
skę i cały świat.

Zapalanie ognia
Obraz tego świata – tej ziemi, na któ-

rej zapłonąć ma ogień Boży – przedsta-
wił Grzegorz Górny, twórca „Frondy” 
i redaktor naczelny tygodnika „Ozon”. 
Było to niezwykle interesujące spoj-
rzenie na rzeczywistość w jakiej przy-
szło nam żyć w XXI wieku i wezwa-
nie do nieustannej formacji i trzyma-
nia się tradycji. 

Trzeba sobie samemu stawiać wy-
magania, ponieważ w codzienności to-
czy się walka. Nie każdy powołany jest 
do ewangelizowania innych, ale każ-
dy powinien w swoim życiu naślado-
wać Chrystusa, który w czasie Ostat-
niej Wieczerzy umywał nogi swoim 
uczniom.

Ewangelizacja... 
ewangelizatorów

Przykład pierwszych ewangeliza-
torów – uczniów rozesłanych przez 
Chrystusa po dwóch, bez drugiej suk-
ni, sandałów i trzosa, posłużył kardy-

nałowi Stefanowi Ryłce, prowadzące-
mu w Izraelu rekolekcje dla kapłanów, 
wśród których był też biskup, do wy-
słania z zadaniem ewangelizacyjnym 
i biletem tam i z powrotem w różne 
miejsca w Europie. Nie mieli nic, pie-
niędzy, odzienia na zmianę – i na Za-
chodzie bardzo biedowali, spali na 
dworcowych ławkach. Najgorzej było 
w Oxfordzie. Na Ukrainie natomiast 
byli dobrze ugoszczeni, karmieni i pil-
nie słuchani, przytyli nawet. Zachodzi-
li do różnych parafii i synagog. Rabina 
zwykle zastawali przy Torze, a księdza 
przy telewizorze.

Ewangelizacja 
„ochrzczonych pogan”

Z Watykanu wysłano 7 grup stano-
wiących zalążek parafii (ksiądz, 3 ro-
dziny wielodzietne, 2 osoby samotne 
– wdowy lub panny żyjące w celiba-
cie). Wysłani zostali do tych miejsc, 
gdzie nie było już kościoła, gdzie wy-
rosło pokolenie, które nie zetknęło się 
z przesłaniem chrześcijańskim 3 grupy 
trafiły do byłego NRD, dwie do Holan-
dii, jedna do Francji i jedna do północ-
nych Niemiec. W Europie powszechna 
jest laicyzacja, odejście od prawd Bo-
żych i od Boga, obwinianego za każdy 
nasz ludzki problem.

W krajach postkomunistycznych 
kościół przetrwał dzięki wspólnotom, 
w których prowadzona jest forma-
cja duchowa osób dorosłych. Ostaną 
się ludzie, którzy mają formację i do-
świadczenie żywej wiary, której funda-
mentem jest Chrystus i osobista z Nim 
relacja. Do szeroko pojętych poszcze-
gólnych wiernych – zwykłych, przecięt-
nych ludzi, nie do polityków była kie-
rowana większość wezwań Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Wszystkie bowiem 
procesy społeczne zależą od problemów 
konkretnych ludzi.

Prócz sekularyzacji Grzegorz Gór-
ny naświetlił także rolę mediów, prawa 
i polityki w wojnie sił ewangelizacji i an-
ty-ewangelizacji. Dzięki mediom, z któ-
rych korzystał Jan Paweł II – Jego prze-
słanie obiegło cały świat. Media są bar-
dzo ważne w dziele ewangelizacji. 

Swoje wystąpienie zakończył stwier-
dzeniem, że stoimy przed zadaniem 
pierwszych chrześcijan i nie ma innej 
drogi do budowy chrześcijaństwa jak 
osobista świętość, życie wiarą i pój-
ście za Chrystusem, wytrwanie na tej 
drodze. Nie będzie łatwo, ale będzie 
z sensem.

Eucharystia
Pod przewodnictwem ks. Roma-

na Hosza, który przyleciał do nas pro-
sto z Kanady, by w asyście kilku księ-
ży modlić się o Pokarm Życia dla nas. 
Zwrócił uwagę, że „wielu jest powoła-
nych ale mało wybranych”. Zadał pyta-
nie, czy jest we mnie zgoda, by stać się 
żertwą Chrystusową? Czyli ścierwem 
tego świata, szalonym, nawiedzonym, 
zgłupiałym, niezrozumiałym? 

Skoro to jest powołanie – czy zatem 
ode mnie ono zależy? To wielka god-
ność, że mogę być żertwą Chrystusa! 

Dawać świadectwo
Zachęcał nas do odważnego dania 

świadectwa Europie, przyjęcia tego wy-
zwania jako naszego polskiego zadania, 
w oparciu o naukę papieża, naszego ro-
daka. Mamy żyć tym, co do nas napi-
sał. Musimy się trudzić i brać sprawy 
w swoje ręce, mając świadomość, że 
walka toczy się stale. 

W Polsce przez ucisk zaborcy, potem 
okupantów, kościół przetrwał w podzie-
miu, także przez czas komunizmu przy-
gotował nas dobrze do brania odpowie-
dzialności w swoje ręce. Po wolności 
uzyskanej w 1989 r. frekwencja utrzymu-
je się na najwyższym poziomie (większa 
jest tylko w Meksyku). Powołania nie 
spadły, a nawet zwyżkują – co 4 kapłan 
w Europie, a co 10.w świecie jest z Polski. 
W różnych wspólnotach formacja dusz-
pasterska obejmuje około 1 mln. osób, 
wzrasta więc świadomość i jest akcep-
tacja nauczania Kościoła. Jesteśmy re-
zerwuarem wiary – dużo ludzi więcej 
niż jeden raz w tygodniu przystępuje do 
komunii św. Polska jest ziemią świadec-
twa chrześcijańskiego. Ojciec Święty Be-
nedykt XVI wezwał nas do ewangeliza-
cji Europy. Trzeba iść z Dobrą Nowiną, 
bo jest to możność nawrócenia.
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Byliśmy tam

Iść z Dobrą Nowiną
Jest w nas mylne przekonanie, że 

najpierw trzeba osiągnąć poziom życia 
równy Europie, aby ewangelizować, bo 
nie jesteśmy wiarygodni. Dobra Nowi-
na to radosna nowina, to zaufanie, że 
jestem narzędziem w ręku Boga, któ-
ry mnie prowadzi, On mnie wybrał 
i umacnia. Przecież nie głoszę siebie, 
ale Boga, który jest miłością i święto-
ścią. Powołanie do ewangelizacji wy-
pływa ze służby. Bogu i drugiemu czło-
wiekowi. 

Zakochać się w Bogu
Jesteśmy świątynią – „sacrum” 

i pierwszym naszym zadaniem jest 
modlitwa osobista, w której całe „ja’ we 
mnie ma krzyczeć: „Bądź blisko mnie!” 
Podstawowym narzędziem ewangeliza-
cji jest moje ciało – czytelny znak to zło-
żone ręce do modlitwy, klękające kolana 
oddające hołd Najwyższemu, to nosze-
nie stale znaku zwycięstwa Chrystusa. 
To jest podstawowa rzecz. Jeśli moje 
ciało jest pogańskie – moje świadectwo 
jest anty-świadectwem. 

Pierwszym i najważniejszym naszym 
powołaniem jest powołanie do życia – 
trzeba je kochać, widzieć w sobie ko-
bietę, mężczyznę i mieć codziennie pra-
gnienie zakochania się w Bogu. 

Czyńmy więc kroki, by Imię Pana 
było solą ziemi i światłem dla świata. 

Homilię zakończyło pytanie posta-
wione uczniom przez Pana Jezusa: „Czy 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy 
przyjdzie?” I wezwanie: „Idźcie i gło-
ście! Pan jest blisko!”

Tematy spotkań
Tzw. „warsztaty” tematyczne obej-

mowały w pierwszym dniu ewange-
lizację:
– ubogich i uzależnionych
– więzień i domów poprawczych
– miast i wiosek
– rodzin

W drugim dniu warsztaty doty-
czyły: 
– ewangelizacji dzieci
– ewangelizacji młodzieży
– ewangelizacji parafii i tworzenia 

wspólnot
– roli seniora w dziele ewangelizacji

Ewangelizacja rodzin
Podczas warsztatów ewangelizacji 

rodzin Dorota Sielska, lider wspólno-

ty „Płomień Pański” dzieliła się do-
świadczeniem ewangelizacyjnym na-
szej wspólnoty, która zorganizowała:
– seminarium odnowy wiary dla mał-

żeństw, prowadzone przez „Orze-
cha”, 

– wakacyjne dwutygodniowe reko-
lekcje ewangelizacyjne, w których 
uczestniczyło 180 osób

– cykl katechez dla rodziców dzieci 
przygotowujących się do bierzmo-
wania, tematem których było: „Jak 
kochać nastolatka?”

– cykl spotkań małżeńskich prowa-
dzonych przez brata Tadeusza Ru-
cińskiego FSC, znanego z publikacji 
w Niedzieli felietonów „Odsłony”.
Następnie Alicja Ściegienno z mę-

żem – liderzy animujący weekendy dla 
małżeństw, omówili sposoby poprawy 
wzajemnych małżeńskich relacji – po-
przez dialog. Ruch „Spotkania mał-
żeńskie” jest skierowany do każdego 
małżeństwa: dobrego, w kryzysie, do 
młodych, wierzących, letnich, wątpią-
cych, słabych, niewierzących, z zało-
żoną sprawą rozwodową. Dwudnio-
we rekolekcje prowadzone są przez 
3 pary małżeńskie i księdza. Umożli-
wiają odkryć jak radzić sobie z proble-
mami. Potem, w cyklu miesięcznym, 
jest okazja do dalszych spotkań, po-
weekendowych.

W ramach ruchu organizowane 
są także spotkania dla zakochanych, 
by wprowadzić profilaktykę, a nie re-
animację już istniejących małżeństw. 
Wieczory dla zakochanych są okazją 
do zastanowienia się i uniknięcia ży-
ciowych błędów.

Ania i Wojtek ze wspólnoty Halle-
lujah przedstawili formację istnieją-
cej od 5. lat. diakonii małżeństw i ro-
dzin. Spotkania 32 małżeństw w gru-
pach liczących do 5 par – odbywają się 
raz w miesiącu, przy kawie, herbacie. 
Celem jest bycie chrześcijańską rodzi-
ną, pogłębianie osobistych relacji z Pa-
nem Bogiem, wprowadzenie chrześci-
jańskiego wychowania w życie. Mate-
riały do pracy to: 
– Pismo św.
– dokumenty kościoła Katolickiego
– książki, kasety
– własny program formacyjny ujedno-

licony dla każdej grupy.
Wspólnota daje każdej rodzinie 

umocnienie poprzez modlitwę za sie-
bie nawzajem oraz wspólne przeżywa-

nie uroczystości. Mówili o tym zako-
rzenieniu we wspólnocie Dorota i Piotr 
– małżeństwo z 13-letnim stażem. 
Szczegółowo omówione zagadnienia 
dotyczące wszystkich diakonii wspól-
noty Hallelujah dostępne są na stronie 
internetowej www.hallelujah.pl.

Rola seniora w dziele 
ewangelizacji

„Starość to jesień życia – należy cie-
szyć się każdym dniem, takim jakim 
on jest”. Takim stwierdzeniem małżeń-
stwo Ściegienków rozpoczęło warszta-
ty poświęcone seniorom.

Przypomnieli, że wiek nie ma zna-
czenia w służbie Bogu. Swiadczą o tym 
biblijne sędziwe postacie i ich ważne 
misje życiowe (Abraham, Sara, Moj-
żesz, Zachariasz i Elżbieta, starzec 
Symeon, prorokini Anna, Nikodem 
i wiele innych).

Senior także dzisiaj powinien wie-
le wnieść do ewangelizacji: mądrość, 
doświadczenie życiowe, dobrą rade, 
modlitwę, cierpliwość, bojaźń Bożą, 
pobożność, czas poświęcony drugiej 
osobie, wrażliwość, wskazówki – po-
uczenia, poświęcenie, bezinteresow-
ność, świadectwo wiary i tradycji, ofia-
rę cierpienia, miłość bezwarunkową, 
czułość i ciepło, serdeczność, opiekuń-
czość, empatię, wyrozumiałość, wy-
trwałość, wsparcie psychiczne, umie-
jętność słuchania, wierność zasadom 
i trwanie w nich, umiejętność ustąpie-
nia i przebaczenia, ochronę wartości 
i pamięci społecznej, patriotyzm, mi-
łość wzajemna, usuwanie się w cień, 
szacunek i godność, i…wiele, wiele in-
nych… Uśmiech, zadowolenie, poczu-
cie humoru – to zadanie w przygoto-
waniu się do starości.

Warsztaty zakończono konkluzją, 
że należy cześć oddawać seniorom, ak-
ceptować obecność, pomagać i doce-
niać ich zalety.

Atrakcje kongresowe
W przerwach między wykładami 

zaproszeni aktorzy z Wrocławskiego 
Teatru im. Henryka Tomaszewskie-
go dali popis perfekcyjnych umiejęt-
ności pantomimicznych. A znany ze-
spół 30×40×60 grał dobrą i głośną 
muzykę do późnych godzin sobotniej 
nocy, ku radości i tanecznemu wyży-
ciu młodzieży.
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Z życia parafii

20 V 1986 – środa
Dziś bardzo ważny dzień w parafii, bo odbyło się dru-

gie posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Udział 
w nim wzięli: ks. Stanisław Pikul – proboszcz, ks. Zygmunt 
Jaroszek, ks. Kazimierz, ks. Maciej Wesołowski, Prof. Józef 
Łukaszewicz, katechetka Anna Kowal, mgr Longina Long-
champ, inż. Romuald Siepsiak, Anna Nowa, mgr inż. Antoni 
Myszkowski, Prof. Michał Masiak, Ryszard Grześkowiak.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą. Zagaił zebranie ks. 
prob. Stanisław Pikul i poprosił o przewodnictwo Prof. Jó-
zefa Łukaszewicza. 

Prof. Łukaszewicz – po wprowadzeniu poprosił o zgła-
szanie tematów ustnie czy na piśmie, nad którymi winni-
śmy się zastanawiać w oparciu o Konstytucję Duszpasterską 
Gaudium et Spes, której I część każdy miał przeczytać.

Pierwszy głos zabrał inż. Romuald Siepsiak. Zapropono-
wał temat „Ateizm praktyczny w pracy codziennej – trud-
ności z daniem odpowiedzi”. 

Prof. Michał Masiak podkreślał brak dogłębnego przygo-
towania religijnego dzisiejszych młodych rodziców, akade-
mików i dzieci. Mało wynoszą i z domu i z (lekcji) religii.

Pani Longchamps:
a) Nauczać: rodziców, dzieci, ministrantów
b) Tematy teologiczne – o Kościele, Eucharystii, o Króle-

stwie Bożym
c) Kapłan nauczający ma być odpowiedzialny, dość moc-

no skrytykowała sposoby nauczania, prowadzenia Mszy 
św. o godz. 16.00
Ks. Zygmunt Jaroszek – zareplikował.
Rozpoczęła się dość burzliwa dyskusja (…)

Prof. Łukaszewicz – uspokoił dyskutantów, że odeszliśmy 
od tematu, bo mamy zgłaszać tematy a powinniśmy unikać 
dyskusji, bo ona nam zawęża horyzonty.

Ks. prob. Pikul – wracając do tematu ateizmu zapro-
ponował zajęcie się grupami w parafii, które nie z własne-
go świadomego wyboru – jak wysokopartyjni, pracowni-
cy MO, SB, ale z innych okoliczności, braku wychowania 
religijnego, braku wiedzy religijnej, zrażenia się czy innych 
okoliczności – stoją daleko od Kościoła. Nie mają z nim 
żadnego, albo tylko okazjonalny kontakt (chrzest, I Ko-
munia, pogrzeb). Jak do nich dotrzeć? Jest w parafii duża 
grupa Cyganów – praktycznie ateistów – mimo, że część 
z nich chrzci dzieci.

Ks. Maciej Wesołowski – zgłosił temat zajęcia się w na-
szej parafii grupami nieformalnymi – Ruch Oazowy, Rodzi-
na Rodzin, wspólnoty młodzieżowe, duszpasterstwo rodzin 
rozbitych, duszpasterstwo nauczycieli, robotników.

P. Wikiera – ateizacja jest szczytem laicyzacji życia co-
dziennego, sączenia świeckości przez środki masowe, cięż-
ka praca kobiet, brak czasu – to budzi zobojętnienie i agre-
sywność u ludzi.(…)

Inż. A. Myszkowski – w rozpatrywaniu problemu ate-
izmu najbardziej potrzeba nam autentycznie ludzi wierzą-
cych. „Dla kogo Bóg nie jest wszystkim to jest niczym.”. 
Trzeba nam być trochę Kościołem wojującym. Nie wstydzić 
się mówić: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!” lub 
„Szczęść Boże!”.(…)
29 V 1986 – Uroczystość Bożego Ciała

Dobrze, że była pogoda. Pochmurno, ale nie upał a pod 
koniec procesji nawet troszkę popadał deszcz. 

Z kroniki ks. proboszcza Stanisława

 „Pasterzy wam dam”

Ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, 
wieloletni opiekun wspólnoty Hallelujah 
zaszczycił nas swoją obecnością, przy-
jeżdżając na Górę św. Anny ze spotka-
nia wspólnot Odnowy w Duchu Świę-
tym diecezji jeleniogórskiej, w którym 
uczestniczył wraz z Ks. Bpem Stefanem 
Cichym. 

Swoje nauczanie oparł na cyta-
tach z księgi proroka Jeremiasza, któ-
ry 2600 lat temu opisał stan ziemi i ludu 
Bożego. Negatywny obraz ówczesnego 
świata, przedstawiony przez Jeremiasza, 
jest paralelny do naszej sytuacji współ-
czesnej. „Poszli za nicością i sami stali się 
nicością” (Jer. 2, 5) 

Bóg widząc jak jest – daje obietnicę: 
„Pasterzy wam dam”. Tym cytatem Oj-
ciec Święty Jan Paweł II rozpoczął list 
skierowany przed laty do kapłanów Pa-
stores dabo Vobis”. Słowo Boże aplikowa-
ne w dokumencie papieskim służy, aby 
uzmysłowić sobie, że nie jesteśmy w sytu-

acji nadzwyczajnej. Już nie raz taka była. 
Bóg nie pozostawi nas i dziś bez pomocy: 
Dam wam pasterzy według Mego serca, by 
was paśli rozsądnie i roztropnie.

 „Według serca Mego” oznacza Bożą 
miłość i Boże miłosierdzie.

Ks. Biskup przypominając hasło kon-
gresu:Przyszedłem ogień rzucić na ziemię 
i bardzo pragnę aby zapłonął zadał pyta-
nie: „Dlaczego Pan Jezus pragnie rzucić 
ogień na ziemię, a nie rzuca?”

Ogień Pański rozprzestrzenia się po-
przez Kościół – ogień pada na aposto-
łów, a poprzez nich na innych. Ogień 
Ducha zmienia człowieka w kogoś prze-
jętego. Szkoła Ewangelizacji to nie nauka 
co uczyć i jak powiedzieć i kiedy – waż-
niejsze od techniki jest stan poruszenia 
serca, przejęcie się. Chrześcijaństwo nie 
jest ugrzecznione – działa poruszająco – 
wysyła uczniów do nowych zadań. 

Moc Ducha Świętego złożona jest 
w tych, którzy tego pragną.. Nie są po-
trzebne nadzwyczajne zdolności, tylko 
zwyczajne, które każdy ma.

 „Oto uczynię słowa twoje ogniem 
w ustach” – Bóg sam zadba o to, żeby 
uczynić słowa ogniem w naszych 
ustach.. Duch Święty jak ogień łączy 
nas przede wszystkim z Chrystusem. 
Rozpala miłością i pozwala z mocą ko-
chać innych. 

Bóg jest miłosierny i tkliwym sercem 
szuka serc otwartych na Jego miłosier-
dzie aktywne.

Homilię zakończyła zachęta i zara-
zem wezwanie: „Będziesz kochał”.

Post scriptum
Drugi Kongres Ewangelizacyjny od-

będzie się w tym samym miejscu za rok, 
też w listopadzie. Już teraz warto zapla-
nować tak czas jesienny, by móc w nim 
uczestniczyć i zapoznać się z różny-
mi formami ewangelizacji, by sprostać 
chrześcijańskim zadaniom, pamiętając 
słowa św. Pawła: „Biada mi, gdybym nie 
głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16)..

Małgorzata Wedler
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Z życia parafii

 W tym roku porządek był następujący: Przed południem 
Msze św, jak w każdą niedzielę aż do Mszy św o 16.00. O 16. 
00 Msza św, dla rodziców i małych dzieci, ale z krótkim ka-
zaniem, która zakończyła się o godz 16.45. O 16. 45 nieszpo-
ry, po godzinie 17.05 homilia okolicznościowa, którą wy-
głosił ks. Zygmunt Jaroszek. Po homilii o 17. 25 wyruszyła 
procesja tradycyjną trasą ulicami: Dembowskiego, Bore-
lowskiego, I Dywizji, Partyzantów i Monte Cassino. Ołtarze 
– również zgodnie z tradycją przygotowali – pierwszy mi-
nistranci; drugi studenci i młodzież, trzeci matki różańco-
we, i ostatni – siostry zakonne. Bezpośrednio po Mszy św. 
w kościele zaśpiewaliśmy Te Deum, potem błogosławień-
stwo, podziękowanie i „Boże Coś Polskę”. Na koniec „My 
chcemy Boga”. Cicha Msza św. już bez homilii zakończyła 
pracowity dzień. 
1 VI 1986. Niedziela – Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

 Życzenia dla dzieci były składane cały dzień. Codziennie 
jest procesja dokoła kościoła z racji Oktawy Bożego Ciała 
procesje zakończą się w piątek ponieważ w piątek przypa-
da uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
24 VI 1986 – czwartek 

Betonowanie stropu nad piwnicami Punktu Kateche-
tycznego

Dziś przy słonecznej pięknej pogodzie rozpoczęliśmy 
betonowanie stropu – od strony budynku nowej plebanii. 
W niedzielę prosiłem o pomoc społeczną, przyszło trochę 
ludzi, ale nie za wiele. Właściwie to od 1 czerwca prawie co-
dziennie jeżdżę za materiałami: cegłą, watą mineralną, za 
tym byłem dwa razy za Zieloną Górą. (...) Cieszę się, bar-
dzo, że zaczęło się betonowanie. 

25 VI 1986 – środa 
Dziś w Katedrze Wrocławskiej 3 kleryków z naszej pa-

rafii z rąk ks. biskupa Tadeusza Rybaka otrzymało święce-
nia diakonalne. Są to:

1. Sławomir Białobrzeski (...),
2. Edward Romuald Czarny (...) 
3. Aleksander Leszczyński (...)
Biskup udzielił tego sakramentu 47 klerykom.

27 VI 1986 – piątek 
Dziś o godz.18.00 była Msza św. o uwolnienie Władysła-

wa Frasyniuka i o jego zdrowie i błogosławieństwo w ro-

dzinie. Już od godz. 12.00 milicja patrolowała bardzo czę-
sto ulice koło naszego kościoła. Od godz. 16.00 już chodziły 
patrole po 2 milicjantów, stały wozy milicyjne i z rejestracją 
cywilną, ale z UB wewnątrz. Po godzinie 17. 45 przyjecha-
ło na ul. Borelowskiego kilka „Bud” milicyjnych i wzmoc-
niono patrole. 

Dziś zamiast nieszporów Parafialny Chór przygotował 
pieśni i wiersze patriotyczne. Mszę św. koncelebrowaną od-
prawiali ks. Jan Bryja, i ks. Maciej Wesołowski. Ks. Maciej 
Wesołowski na wstępie odczytał fragment przemówienia ks. 
Jerzego Popiełuszki o obronie prawdy, kończąc, że się całko-
wicie wszyscy solidaryzujemy z treścią tych słów. 

Po Mszy św..odśpiewano pieśni „Ojczyzno ma” i „Boże 
coś Polskę”. Na zakończenie ks. Maciej mocno zaapelował 
do tych, przed kościołem i w kościele, którzy tu przyszli nie 
aby się modlić, aby nie prowokowali. A wszystkich, którzy 
przyszli się modlić, wezwał by w duchu modlitewnym ro-
zeszli się do domów. 
30 VI 1986 – poniedziałek

Dziś zgłosił się nowy ksiądz wikary Wiesław Haczkiewicz 
mianowany pismem Kurii z dnia 18.06. 1986 r. (...) Przy-
chodzi z Karpacza, tam pracował 5 lat. Miłe wrażenie zro-
bił na sam początek. (...)
6 VII 1986 – niedziela 

W minionym tygodniu zakończyliśmy betonowanie stro-
pu nad piwnicami. Bogu niech będą dzięki – pewien etap 
już jest za nami. 

Mam kłopoty finansowe, nie mam czym wypłacić. Je-
stem z ks Kazimierzem Heisigiem, dziś w południe przy-
jechał ks. Jan. 
7 VII 1986 – poniedziałek 

Odwiedziliśmy z ks. Zygmuntem Jaroszkiem i diakonem 
Sławomirem Białobrzeskim obóz ministrancki w Godno-
wie. Myślę, że im jest bardzo taka szkoła potrzebna. Kil-
ku z nich nawet chleba nie umie sobie ukroić, a tu każą im 
ziemniaków obrać, wody przynieść, łóżko zasłać, buty czy-
ścić, oczywiście swoje! To zawsze robi mama! A tu mama 
jest daleko. Ogólne wrażenie – bardzo dobre. 
6 VIII 1986 – środa

Już od godziny 5.00 gromadzili się przy kościele piel-
grzymi. Po 5 tej wyruszyli do katedry, Tam Msza św. i wy-
marsz do Trzebnicy która jest celem pierwszego etapu. Z na-
szej parafii poszło ponad 80 osób – przeważnie młodzie-
ży szkół średnich. 

„VI PIESZA PELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ” wy-
ruszyła.

W naszej parafii powstała myśl, aby włączyć do piel-
grzymki również chorych. Wszyscy chorzy otrzymali kar-
tę uczestnictwa, grupa 25. W parafii mamy wielu chorych 
w niektórych miesiącach – do 100 osób. Jedna z Pań, sama 
ciężko chora, wydaje dla chorych w naszej parafii pisem-
ko informacyjne przepisywane przez inne panie na ma-
szynie...
8 IX 1986 – poniedziałek 

Dziś odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Duchowieństwa 
Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę. Z naszej parafii 

Z kroniki ks. proboszcza Stanisława
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Z życia parafii

było nas 4 księży: ks. Prob. St. Pikul, ks. Jan Bryja, ks. Ma-
ciej Wesołowski, i ks. Stanisław Stawny. 
12 X 1986 – niedziela

Dziś w czasie wszystkich Mszy św. ogłosiłem Parafianom 
o wszystkich zaległościach finansowych Parafii. Przeżyłem 
to jako wstrząs, bo do tego czasu nigdy nie mówiłem z am-
bony o pieniądzach. 
21 X 1986 wtorek

Rano i w nocy straszna wichura, deszcz, zerwało rynnę 
na kościele. Połamało wiele gałęzi. Przez cały dzień deszcz, 
wiatr i zimno. Mimo takiej pogody na wykład Ewy Szumań-
skiej z Wrocławia pod tytułem „ZNIJACZENIE” przyszło 
ok. 700 osób. Wspaniały – co za spostrzegawczość.? Po wy-
kładzie prawie godzinna dyskusja. 
22 X 1986 – środa

Przez cały dzień padał deszcz i jest zimno. Dziś dali mi 
znać z Bystrzycy (..), że załatwili mi 200 m. STYROPIANU, 
za którym tyle się nachodziłem.

 Po Mszy św. o 19.00 aktor wrocławski Pan Edwin Pe-
trykast w ramach IX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej re-
cytował fragmenty „Dziadów” Adama Mickiewicza. Mimo 
deszczu było około 400 osób.

W nocy, około 3 nad ranem jadę do Piekar Śląskich do 
huty metali kolorowych w Brzezinach „Orzeł Biały” – mam 
odebrać 156 okien do nowego budynku katechetycznego. 
24 X 1986 – piątek

Wczoraj przywiozłem okna do nowego budynku Kate-
chetycznego. O godzinie 19.00 miał swój „Wieczór autorski” 
Marek Nowakowski. Ludzi było około 250 osób. 

Dziś, tzn. 24 X, miał wykład prof. Jan Błoński (UJ) pt. 
„Sprawa żydowska jako problem moralny polskiej literatu-
ry”. Ideą przewodnią tego wykładu była myśl, że jednak na-
ród polski posiada jakąś winę wytworzoną przez całe wie-
ki. Dyskusja była długa. 
1 XI 1986 – Uroczystość Wszystkich Świętych

Była piękna pogoda – ciepło, cicho, niebo zasłonięte 
chmurami stwarzało nastrój bardzo poważny i spokojny. 
 2 XI 1986 – Dzień Zaduszny – niedziela

Msze św. jak w każdą niedzielę. Ludzi w kościele mało. 
Dużo ludzi było na cmentarzu.Wieczorem o godzinie 
18.00 odprawiliśmy wszyscy Mszę św. koncelebrowaną w in-

tencji polecanych w tegorocznych wypominkach i poleca-
nych na wspólnej Mszy świętej. 
22 XI – sobota – Uroczystość św. Cecylii patronki mu-
zyki kościelnej. 

Chór parafialny śpiewał w czasie Mszy św. wieczornej 
a później odbyło się spotkanie w salce akademickiej.
17 XII – poniedziałek

 Piękna pogoda, ciepło, nie ma śniegu. Temperatura do-
datnia, ale dzień bardzo ciężki. 

 Zakończenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Od 
godz.16.00 spowiedź dla dzieci. Spowiadało nas 5 księży 
do godziny 18.30. W tym roku nauki dla dzieci były w cza-
sie Mszy św. roratniej o godz. 18.00. Na rekolekcje przy-
chodziło od 450 do 500 dzieci, takich, które dzisiaj przy-
stąpiły do Komunii świętej, bo prócz nich przychodziło też 
dużo maluchów. W roratach bierze udział około 700 dzie-
ci codziennie.

 Od 19.00 była spowiedź dla młodzieży szkół średnich 
i msza św. na zakończenie rekolekcji. Do spowiedzi i Komu-
nii św. przystąpiło około 300 osób młodzieży. (…)
18 XII 1986 – czwartek

W naszej parafii dziś odbyło się spotkanie J.E. ks. kard. 
Henryka Gulbinowicza z wszystkimi księżmi proboszcza-
mi i księżmi wikariuszami pracującymi w naszym dekana-
cie Wrocław-Wschód przed wizytacją kanoniczną. Wszyst-
kich księży było 24. Spotkanie rozpoczęło się punktualnie 
o godzinie 10.00 w salce katechetycznej w Starej Plebanii. 
Ks. Kardynał odmówił modlitwę i przedstawił program 
konferencji. Wizytacja Kanoniczna odbędzie się w Wiel-
kim Poście. (W dekanacie Wrocław-Wschód jest 9 parafii 
i 9 kościołów parafialnych, 3 kościoły filialne i 5 kaplic za-
konnych). W dniach od 8 do 14 czerwca 1987 roku będzie 
w Polsce Ojciec św. Jan Paweł II. Ks. kard,. mówił jak powi-
nien wyglądać Dekanalny Dzień Eucharystyczny i Parafial-
ny Dzień Eucharystyczny. Przypominał by w czasie kolędy 
zwrócić uwagę na ludzi bardzo biednych i potrzebujących 
– obecnie w Polsce 1/5 ludzi żyje poniżej normy biologicz-
nej, 1/3 trzecia „na styk”– ledwie wystarcza im na życie. Jest 
też pewna grupa ludzi żyjących ponad stan – to bonzowie 
partyjni, ale także część duchownych.
24 XII 1986 – środa. Wigilia Bożego Narodzenia

Wieczerzę wigilijną spożywaliśmy o godzinie 17.00 w gro-
nie współpracowników, był z nami pan organista Tadeusz 
Chołoniewski,

O godzinie 22.00 – Pasterka dla dzieci, emerytów i ren-
cistów. Było bardzo dużo ludzi, wielu stało poza kościołem, 
bo w kościele zabrakło miejsca. Dużo było dzieci. 

O godzinie 24.00 Pasterka dla dorosłych, ale było o wie-
le mniej osób – w kościele wewnątrz było dość luźno. W te-
lewizji po raz pierwszy transmitowano Pasterkę z Rzymu 
i myślę, a właściwie wiem – bo wielu ludzi dzwoniło w tej 
sprawie – że oglądali transmisje. Po zakończeniu Pasterki 
w kościele widziałem jeszcze końcówkę transmisji z Rzy-
mu. Święta w tym roku mają wspaniałą oprawę. Jest kilka 
stopni mrozu, a wszystko okryte świeżym, czystym, bia-
łym puchem śniegu.

Z kroniki ks. proboszcza Stanisława
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9–12 XII

Kronika parafialna
Listopad 2007

1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Msza 
św. w intencji Rycerzy Niepokalanej o godz. 12.30. O godz. 
15.00 na naszym cmentarzu przy Pomniku Orląt Lwowskich 
rozpoczęto procesję i modlitwę różańcową za zmarłych. Po 
procesji, przed kaplicą, została odprawiona Msza święta.

2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych – Dzień Zaduszny. 

3 listopada – Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca 
o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. Światowy Dzień Męż-
czyzn. Rozpoczęcie modlitwy wypominkowej w intencji 
zmarłych: o godz. 17.30 – różaniec wypominkowy, a o godz. 
18.00 – Msza św. odprawiana za zmarłych polecanych w da-
nym dniu. 

4 listopada – św. Karola Boromeusza – o godz.11.00 w pa-
rafii MB Pocieszenia przy ul. Wittiga odbyła się uroczystość 
odsłonięcia w Golgocie Wschodu tablicy pamiątkowej po-
święconej zmarłemu opiekunowi Rodzin Katyńskich – ks. 
Prałatowi Zdzisławowi Paszkowskiemu. O godz.16.30 w ka-
plicy Domu Parafialnego Eucharystia i różaniec w intencji 
zmarłych członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich, Nauczycieli Akademickich oraz podopiecznych 
Hospicjum św. Weroniki. 

5 listopada – św. Zachariasza i Elżbiety – o godz. 
10.30 w kaplicy w Domu Parafialnego comiesięczna Msza 
św. w intencji członków Klubu Seniora; 

o godz.19.00 Msza św. w intencji wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym „Płomień Pański”

6 listopada – dzień Wieczystej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej parafii

8 listopada – Klub Seniora zorganizował wycieczkę do 
Mysłakowic. Seniorzy zwiedzili największe w Polsce Zakła-
dy Przemysłu Lniarskiego „Orzeł” oraz średniowieczny za-
mek rycerski w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry

9–11 listopada – pierwszy Kongres Ewangelizacyjny die-
cezji wrocławskiej zorganizowany na Górze św. Anny przy 
współpracy naszej wspólnoty „Płomień Pański”. (patrz. str. 
18–20)

10 listopada – modlitwa „Matek w Modlitwie” o godz. 
15.00 w kaplicy Sióstr Służebniczek

11 listopada – św. Marcina, patrona żołnierzy. 89 roczni-
ca odzyskania niepodległości. Międzynarodowy Dzień Na-
uki i Pokoju

12 listopada – w intencji 95 urodzin najstarszej koleżan-
ki z Klubu Seniora – Zosi Krynickiej-Kawczak odprawiona 
została o godz. 10.30 Msza św. w Domu Parafialnym (patrz 
str. 14). O godz.18.00 Msza św. odprawiona została w inten-
cji ks. Witolda – z racji przypadających imienin.

13 listopada – Pierwszych Męczenników Polskich – 
św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna – o godz. 
18.45 w Domu Parafialnym zorganizowany przez Ruch Kul-
tury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” wykład ks. prałata Sta-
nisława Pawlaczka pt.: „Katolicka nauka społeczna – libera-
lizm czy solidaryzm”, 

14 listopada – Matki Bożej Pięknej
15 listopada – Maryi Towarzyszki Naszych Modlitw – 

spotkanie formacyjne Wspólnoty Miłosierdzia Bożego po 
Mszy św. wieczornej.

16 listopada – NMP Ostrobramskiej – Matki Miłosier-
dzia – Dzień Modlitw za Ojca św. Jana Pawła III – Między-
narodowy Dzień Tolerancji (UNESCO) – Tradycyjnie, jak 
w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00 Msza św. wo-
tywna o Miłosierdziu Bożym. Po Mszy św. Koronka przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej 
19 listopada – w Klubie Seniora gościł diakon Marek Ko-

sendiak ze zgromadzenia oo. sercanów
20 listopada – Matki Bożej Chorych, Światowy Dzień 

Dzieci. św. Rafała Kalinowskiego, patrioty, oficera, inży-
niera, wychowawcy, kapłana zakonnika, spowiednika, bez 
reszty oddanego służbie Bogu i bliźnim, któremu poświę-
cono rok 2007 z racji setnej rocznicy śmierci. Podczas wie-
czornej Mszy św. wspólnota parafialna modliła się w inten-
cji naszego ks. Proboszcza Janusza i składała serdeczne ży-
czenia z okazji jutrzejszych Imienin

21 listopada – wspomnienie Ofiarowania NMP – Dzień 
Zakonów Klauzurowych

22 listopada – wspomnienie św. Cecylii – patronki mu-
zyki i śpiewu kościelnego. Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Wschodnich zorganizowało w 89. Rocznicę Obro-
ny Lwowa pochód pod pomnik Orląt Lwowskich znajdują-
cy się na naszym cmentarzu

24 listopada – spotkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanow-
skiego w klasztorze naszych Sióstr Służebniczek. Dzień jed-
ności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym pod przewodnic-
twem diecezjalnego koordynatora ks. Stanisława Orzechow-
skiego. Świętowanie 40-lecia Odnowy w Polsce.

25 listopada – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta. Patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. 

27 listopada – NMP od Cudownego Medalika
28 listopada – Matki Bożej z Walsingham, gdzie znaj-

duje się replika nazaretańskiego domu NMP
29 listopada – wszystkich Świętych zakonu francisz-

kańskiego – rozpoczęcie Nowenny na cześć Niepokalane-
go Poczęcia NMP

30 listopada – święto św. Andrzeja Apostoła
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PORZĄDEK MSZY ŚW. W PARAFII ŚW. RODZINY

Niedziele i święta

Wigilia Bożego Narodzenie:
7.00, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 12.30 (suma), 16.00 (dla małych dzieci z rodzicami), 
22.00, 24.00 pasterka
I dzień Świąt Bożego Narodzenia:
9.00, 10.30 (dla dzieci), 11.30 (dla gimnazjalistów w kaplicy domu parafialnego), 
12.30 (suma), 16.00 (dla małych dzieci z rodzicami), 18.00, 20.00 (dla młodzieży 
i studentów).
II dzień Świąt Bożego Narodzenia:
7.00, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 11.30 (dla gimnazjalistów w kaplicy domu 
parafialnego), 12.30 (suma), 16.00 (dla małych dzieci z rodzicami), 18.00, 
20.00 (dla młodzieży i studentów).

Dni powszednie
7.00, 9.00, 18.00 
W pierwsze niedziele o 7.00 Msza św. za zmarłych członków Żywego Różańca.
W pierwsze poniedziałki Msza św. (w kaplicy domu parafialnego):  
o 10.30 w intencji członków Klubu Seniora, o 19.00 w intencji wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym „Płomień Pański”.
W drugie wtorki miesiąca o 18.00 Msza św. w intencji wspólnot parafialnych. 
Po Mszy św. spotkanie animatorów grup z ks. proboszczem.
W środy o 18.00 Msza św. z nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 
W czwartki o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W czwartki o 19.00 Msza św. dla młodzieży (w kaplicy domu parafialnego).
W pierwsze czwartki miesiąca o 18.00 Msza św. w intencji Rycerstwa 
Niepokalanej oraz modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji 
duchowieństwa i nowych powołań kapłańskich i zakonnych. 
W piątki o 18.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego z wystawieniem relikwii św. 
Faustyny.
W trzecie piątki miesiąca o 18.00 Msza św. przebłagalna za grzechy nasze i świata 
całego oraz za rodaków za granicami kraju, aby wierni Bogu, polskim tradycjom 
rozsławiali dobre imię ojczyzny – Polski.
W pierwsze soboty miesiąca o 18.00 Msza św. w intencji członków Żywego 
Różańca, Radia Maryja, Radia Rodzina, TV Trwam, w obronie życia człowieka 
od poczęcia do naturalnej śmierci.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na zakończenie Mszy Świętych (z wyjątkiem 
Mszy św. o godz. 20.00).
W każdy czwartek od 15.00 do Mszy św. o 18.00 (w kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej).

Spowiedź święta
Codziennie podczas każdej Mszy św. i w każdy czwartek od 14.30 do 15.00

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w dni powszednie od po- w dni powszednie od po-w dni powszednie od po-
niedziałku do piątku od 15.00 do 

17.30,
w soboty od 10.00 do 10.30.

Dyżury księży: 
poniedziałek, wtorek – ks. pro- – ks. pro- ks. pro-

boszcz Janusz; 
czwartek, sobota – ks. Jacek; 
środa, piątek – ks. Witold. 

Ks. proboszcz przyjmuje intere-
santów  

w poniedziałki i wtorki od 15.00 
do 17.30.

„U ŚWIĘTEJ RODZINY” – miesięcznik parafii św. Rodziny we Wrocławiu
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino 68, 
51-681 Wrocław, tel. 071 348 32 30, www.sw.rodzina.archidiecezja.wroc.pl
Redakcja: Anna Dadun-Sęk (sekretarz redakcji), ks. Janusz Prejzner, Ludwika 
Sadowska,  Antoni Siewiński , Anna Spich, Małgorzata Wedler (red. naczelny). 
Opiekun: ks. prałat Stanisław Pikul.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Propozycje i uwagi prosimy przekazywać do kancelarii parafialnej lub Klubu Seniora.

Z ksiąg parafialnych
w listopadzie 2007 r.
– sakrament chrztu św. przyjęli:
Wiktoria Maria Adamiczka
– odeszli do Pana:
Sabina Irena Chrobok
Bożena Gliszczyńska
Jerzy Zbigniew Gronostajski
Tadeusz Edward Heimrath
Jerzy Koryczan
Tadeusz Latuszek
Tadeusz Nowik
Natalia Wiktoria Omelianowicz
Henryk Stulgiński
Anna Szwarnowska

Zaproszenie na koncert
30 grudnia w święto Świętej Rodzi-
ny odbędzie się w naszym kościele o 
godz. 19.00 koncert organowy.

Zaproszenie na Dzień 
Skupienia
Wspólnota dla Intronizacji Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
Archidiecezji Wrocławskiej 
serdecznie zaprasza 
wszystkich kapłanów i świeckich 
zainteresowanych Intronizacją Naj-
świętszego Serca
 w rodzinach, parafiach i miastach
na Dzień Skupienia,
 który poprowadzi
o. Jan Mikrut CSRS 
w dniu 19 stycznia 2008 r.
w parafii pw. św. Franciszka z Asy-
żu we Wrocławiu, przy ul. Borow-
skiej 174
Informacje i zapisy: 
Kancelaria parafii pw. św. Rodziny 
tel. 071 348 32 30
lub 071 357 05 02 lub 601 746 225
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„A Słowo Ciałem 
się stało  
i zamieszkało 
między nami…”
W wigilijny wieczór, pełen uroku 

i ciepła stajemy w rodzinnym 

gronie i wyciągamy do 

najbliższych ręce z opłatkiem. Jest 

on nie tylko wyrazem pięknych 

dawnych tradycji. Jest przede 

wszystkim symbolem zbratania, 

jakie dokonało się dwa tysiące lat 

temu między Bogiem a światem. 

Jest symbolem Wcielenia Syna 

Bożego.

Niech Dziecię Jezus – Światłość 

świata – sprawi, by ta święta 

Noc Bożego Narodzenia, 

w której niebo w przedziwny 

sposób łączy się z ziemią, stała 

się błogosławionym czasem łaski 

i pokoju.

Niech światło tej Nocy rozleje się 

na cały Nowy Rok 2008, niech 

ożywi w nas prawdziwą wiarę, 

ufną nadzieję i gorącą miłość.

Niech Słowo Boże oświetli drogi 

naszego życia, niech przyniesie 

dobro, ludzką życzliwość, 

szlachetność i solidarność.

Z życzeniami dla Czytelników
    
 Redakcja

Gdy patrzę  
na Świętą Rodzinę

Najpierw widzę młodą dziewczynę 
rozmawiającą z aniołem i po kilku py-
taniach zgadzającą się na niepojętą wolę 
Boga. Ma zostać matką Jego Syna. Jak 
mocno trzeba wierzyć, żeby uznać taką 
propozycję za prawdziwą. I ile pokory 
musi mieć człowiek, żeby w całej swej 
małości zgodzić się na Boży zamiar do-
tyczący całego świata.

Jak delikatny musi być Bóg, żeby od 
zgody prostej dziewczyny uzależnić cały 
plan zbawienia.

Obok dziewczyny stoi mężczyzna 
z krwi i kości. To co widzi i słyszy nie 
mieści mu się w głowie. Ale przecież 
mówi do niego sam Bóg. Tego głosu 
nie może odrzucić. Wypełnia Boże po-
lecenie, przyjmując dziewczynę do swe-
go domu.

Łączy ich Dziecię.
Potem kobieta pokonuje wiele kilo-

metrów, żeby odwiedzić swoją krew-
ną. Wobec niej Pan też objawił swoją 
moc. Jeśli to prawda, to Elżbieta ocze-
kuje dziecka. Jeśli ona w swojej staro-
ści spodziewa się potomstwa, wszystko 
co mówił anioł jest prawdą.

Myśli biegną do Betlejem. Tam przy-
bywa „mająca urodzić niewiasta”. Jest 
razem z mężem. Nie mają gdzie przeno-
cować. Nie należą do protegowanych. 
Proza życia. Nikt im nic nie ułatwi – 
a przecież ma się narodzić Zbawiciel. 
Ciągle jeszcze wierzą, że to wszystko 
jest prawdą? Nie narzekają? Nie wyrzu-
cają jeden drugiemu, że nie zadbał, nie 
przemyślała…? 

Stajnia, Matka i ojciec, Dziecię. 
Wszyscy razem na swoim miejscu.

Po kilku dniach są w świątyni. Czy-
nią wszystko zgodnie z przepisami pra-
wa. Wiara i tradycja. Wiara i uczynki. 
Nierozerwalne.

Nazaret. Dziecię wzrasta w łasce 
u Boga i u ludzi. Nagle strach. Trzeba 
uciekać. Tak mówił anioł. Jakże mu te-
raz nie ufać, skoro wszystko się wypeł-
nia. Mężczyzna rozpoznaje wolę Boga. 
Decyduje. Zabiera Matkę i Syna w bez-
pieczne miejsce. Czy myśli, że z tym 

Dzieckiem od początku same kłopo-
ty? Czy wątpi w miłość do swojej żony? 
Może i zna takie myśli. Ma wszystko 
rzucić, zabrać rodzinę i uciekać. Kolej-
ny raz słucha Bożego polecenia.

Chłopiec dorasta. Trudny czas dla 
wielu rodzin. 12-letni Syn naucza w je-
rozolimskiej synagodze. Skąd u Nie-
go taka mądrość? Po Matce? Po Ojcu? 
Mogliby być z siebie dumni. Ale wszy-
scy troje przeczuwają, że nie z ziemi po-
chodzi Jego rozumienie pism. Chłopiec 
nie czuje się już dzieckiem. Słucha we-
wnętrznego głosu. Rozmawia z Ojcem 
w niebie. Wydaje Mu się, że ma zostać 
w świątyni, być blisko słów Boga. To 
nic, że Mama i tata już pewnie wyruszy-
li w drogę powrotną. A Mamie smutno 
– „Synu, czemuś nam to uczynił?!” Wy-
rzut? Pytanie? A potem już tyko milcze-
nie. Rodzice patrzą, jak Syn dojrzewa. 
Do wielkich zadań? Do małych zadań? 
Do swoich zadań!

Dziecko nie jest już dzieckiem. 33-
-letni Syn naucza po całej Judei, Galilei. 
Nie ma go w domu. Jest ze swoimi. Ma 
grono przyjaciół. Ma swoich uczniów. 
Koniec rodzicielskich obowiązków? 
Właśnie nadchodzi czas zbawienia. 
Niedługo przeszyje Matkę miecz bole-
ści. Jaka teraz jej rola? Cierpieć. Współ-
cierpieć. Współuczestniczyć. Współ-
umierać pod krzyżem. Wytrwać tam, 
gdzie najboleśniej i nie utracić wiary.

Pełna łaski, Pan z Tobą. Co mówił 
Syn, zanim skonał? „… oto syn Twój 
(…) oto Matka twoja”. Trzeba iść do 
uczniów. Nie rozpaczać. Syn umarł, ale 
to jeszcze nie koniec. Można być z Jego 
bliskimi, można modlić się razem i cze-
kać na pociechę z nieba. 

Bóg spełnia obietnice.
Syn zmartwychwstaje. Przychodzi 

Duch Święty, Pocieszyciel. Boży zamiar 
się wypełnił. 

W Świętej Rodzinie i przez nią.
***
Maryja, Józef i Jezus.
Mój mąż, dzieci i ja.

Anna Polak
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„MUSICIE BYĆ MOCNI MOCĄ MIŁOŚCI,
KTÓRA JEST POTĘŻNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ”...
  Papież Jan Paweł II 

Dzień odejścia bliskiej osoby jest trudnym przeżyciem, dlatego dziękuję wszystkim, którzy byli blisko nas.
Ks. Proboszczowi Januszowi Prejznerowi za jego ciepło, pomocną dłoń oraz serdeczność, którą nas obdarzył.
Ks. Prałatowi Stanisławowi Pikulowi za celebracje Mszy świętej, budującą rozmowę o naszym Ojcu i ciepłe wspomnie-

nia jak o swoim przyjacielu. 
Ojcu Stanisławowi Golcowi za laudację płynącą z głębi duszy oraz Ojcowskie zobowiązanie nas do kontynuacji dzia-

łań. Obyśmy sprostali.
Ks. Edwardowi Mazurowi – kapelanowi Armii Krajowej, którego Boże obdarzaj takimi siłami i entuzjazmem jakie ma 

do tej pory, a którego energia udziela się wszystkim. 
Dziekanowi Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Panu Prof. Antoniemu  

Golechowskiemu oraz Kierownikowi Katedry Chemii, Prof. Czesławowi Wawrzeńczykowi mówiącym o dorobku naukowym 
i dydaktycznym Ojca.

Pani Prof. Józefie Chrzanowskiej – Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Pracownikom Uczelni, z którymi Tato spędził tyle wspólnych lat pracy i których darzył wielką sympatią, 
Pani Agnieszce Mironowicz, współpracownicy Ojca, która odwiedzała Go w szpitalu, a której los tak bardzo był podob-

ny w ciężkich doświadczeniach straty Ojca z rąk sowieckich. 
Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręgu Śródmieście – Panu Ludwikowi Walczakowi  

odprowadzającemu Ojca „na wieczną wartę”. To On organizował swojemu koledze i przyjacielowi, a mojemu Ojcu, kompa-
nię honorową. Dziękujemy Kolegom i przyjaciołom Taty ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którzy wspierali nas ducho-
wo i otoczyli ciepłem i dobrym słowem. 

Panu Andrzejowi Migdałowi, wraz z członkami Stowarzyszenia Ziemi Bocheńskiej, z którymi Tato był tak bardzo zwią-
zany. W tej ziemi tkwiły Jego korzenie a z osobami łączyła sentymentalna więź.

Prezesowi i przedstawicielom Stowarzyszenia Związku Piłsudczyków, gdzie każde spotkanie zaczynało się od pieśni 
„My pierwsza Brygada”.

Kolegom i koleżankom Zarządu Koła im. Jana Pawła II Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.
Rodzinie Katyńskiej i Związkowi Sybiraków, wśród których Ojciec miał wielu przyjaciół. 
Pocztom Sztandarowym: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Rodzin Katyńskich, Ziemi Bocheńskiej,  

którzy tak wytrwale towarzyszyli do ostatniego momentu.
Kolegom i przyjaciołom Ojca z Rady Parafialnej, Rady Osiedla i Klubu Seniora.
Redakcji miesięcznika „U Świętej Rodziny”, pani Małgorzacie Wedler i pani Annie Spich a w szczególności pani Annie 

Dadun-Sęk z którą Tato wiódł długie dysputy na temat napisanych przez siebie artykułów.
Kolegom i przyjaciołom Ojca z lat dzieciństwa, którzy niejednokrotnie pokonując trudy podróży i własne uciążliwości 

przybyli na „ostatnie spotkanie”. Panu Leszkowi Kali, z którym Ojciec spędzał swoje młodzieńcze lata w Bochni, a z któ-
rym tak często gawędził przez telefon, wspominając czas beztroski. 

Kolegom i koleżankom ze studiów, których wspólna droga rozpoczęła się w 1946 r. we Wrocławiu i trwała do ostatnich 
dni. 

Sąsiadom Ojca, którzy gotowi byli na wszelką pomoc, uśmiech i wsparcie duchowe.
Studentom, którzy nie zapomnieli swojego Profesora, z którymi Tato czuł wielką więź i traktował jak prawdziwych part-

nerów.
Dziękuję Kompani Honorowej na czele z sierżantem Arturem Dubasem za poprowadzenie ceremoniału wojskowego z war-

tą honorową i salwą honorową. Zostanie to w pamięci mojej i moich bliskich, jako piękny symbol uznania dla mojego Ojca oraz 
symbol przekazania uczuć patriotycznych nam wszystkim uczestniczącym w tej ostatniej drodze mojego Ojca. 

Chórowi, który uświetnił ceremonię żałobną.
Dziękuję naszym przyjaciołom, którzy wspierali nas w ciężkiej chwili.
Wszystkim, którzy nie mogli przybyć, a zapewniali o łączeniu się z nami w modlitwie z całego serca dziękuję.
Szczególne podziękowania przekazuję Pani Klarze, która troskliwie opiekowała się Tatą kiedy wychodziliśmy do pracy, 

a wcześniej towarzyszyła Mamie w jej chorobie. Przez te lata stała się nam bardzo bliską osobą.
Chociaż śmierć jest pełną rozłąką, to jest w nas nadzieja ponownego spotkania.

Syn Maciej z żoną Barbarą i Córkami Kasią i Iwonką

Podziękowanie
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