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♥  Czy Wasze małżeństwo jest dla Was ważne 
    i czy chcecie, aby było bardziej  udane 
    i szczęśliwe? 
 
♥  Czy doświadczacie kryzysów w Waszym 
    wspólnym życiu i tracicie nadzieję, że może 
    być lepiej?  
 
♥  Czy chcecie po prostu ucieszyć się swoim 
    małżeństwem? 
 

 
 

Jeżeli choć jedna odpowiedź jest twierdząca, to serdecznie Was zapraszamy na 
 

WEEKEND MAŁŻEŃSKI 
 

który organizujemy w dniach: 29-31.01.2010 oraz 21-23.05.2010 
(od piątku godz. 1730 do niedzieli godz.1530) 

w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek w Bardzie Śląskim  
 
Z wypowiedzi uczestników: 
 
- Od urodzenia dzieci nie mieliśmy czasu dla siebie. Tu po raz pierwszy od kilku lat poświęcaliśmy czas 
  sobie nawzajem. O wielu sprawach poruszanych tutaj wiedzieliśmy, ale nie umieliśmy ich wcielić w    
życie.  Wyjeżdżamy z nadzieją, że uda się ruszyć z miejsca. 
 

- Myślałam: „cóż może być dla nas nowego? A jednak może być...” 
 

- Szkoły dają wiedzę,  tutaj zrozumiałem, że prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. 

 
Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział lub zwrócić się po szczegółowe informacje do pary 
małżeńskiej odpowiedzialnej za rekolekcje: 

 

Alicja i Wiesław Ściegienko    

tel. 071/354-57-30 lub 071/ 373-70-10, kom. Ala:  509 322 012, e-mail: biuro@wisport.com.pl 
 
“Spotkania Małżeńskie” są stowarzyszeniem afiliowanym przy Stolicy Apostolskiej, które od 
1977 r. organizuje w całej Polsce około 70 weekendów rocznie. Weekend prowadzą trzy pary 
małżeńskie wraz z księdzem. Ich doświadczenie i refleksje stanowią inspirację do dialogu 
prowadzonego przez każdą parę małżeńską tylko we dwoje. 

               Koszty pobytu są dostosowane do możliwości uczestników.  
                 Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału. 
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Dobiega końca tegoroczna kolęda. 
Dziękuję w imieniu księży wikariuszy 
i swoim własnym za wszystkie nasze 
spotkania i wspólne celebrowanie tej 
pięknej tradycji. Nieprzypadkowo kolę-
da odbywa się po świętach Bożego Na-
rodzenia, które z założenia są czasem 
pogłębiania więzów z Bogiem, rodziną 
i środowiskiem – w tym również z pa-
rafią. Sądzę, że nawet ewentualne po-
życzanie od sąsiadów krzyżyka i lich-
tarzy, ma tu zamierzony przez Boga, 
wspólnotowy charakter! 

Goszcząc w Waszych domach, ko-
chani Parafianie, przewodniczyliśmy 
rodzinnej modlitwie dziękczynnej, jak 
również upraszaliśmy błogosławień-
stwa na nowy, dwa tysiące dziesiąty 
rok. Tradycja każe z racji kolędy pisać 
poświęconą kredą na drzwiach miesz-
kań i domów litery: C+M+B oraz 
datę roczną. Zwykło się uważać, iż są 
to pierwsze litery imion trzech kró-
li przybyłych do Betlejem, lecz rów-
nież można przyjąć, że jest to skrót 
od łacińskiej formuły: „Christus man-
sionem benedicat” – „Chrystus miesz-
kanie błogosławi”.

Podczas tegorocznej kolędy doświad-
czyliśmy wiele serdeczności i troski. 
Była to też doskonała okazja, aby lepiej 
się poznać, przełamać anonimowość 
i wymienić swoje spostrzeżenia doty-
czące spraw parafii i życia Waszych ro-
dzin. Rozmawialiśmy o różnych wątpli-
wościach w sferze wiary i moralności. 
Czasami prosiliśmy Was o podjęcie kon-
kretnych decyzji odnośnie uregulowa-
nia sytuacji małżeńskich. Staraliśmy 
się współczująco dzielić żale zapłaka-
nych matek, opuszczonych żon, samot-
nych mężczyzn i schorowanych ludzi. 
Szczególnie cieszyły nas domy otwar-
te po kilkunastu latach na wizytę księ-
dza. Radością były wszystkie rozmowy 
z dziećmi, ich prosta i  świeża wiara. Za-
uważyłem, że bardzo potrzebujemy ta-
kich wzajemnych kontaktów. W ciągu 

roku nie zawsze jest ku temu okazja, 
aby się spotkać i porozmawiać. Jeszcze 
jedno: dziękuję za te wszystkie wspa-
niałe domowe wypieki, jak szarlotki czy 
rogaliki podawane z gorącą herbatą!

Dobrze było nam podczas wspólnej 
modlitwy przy stołach nakrytych bia-
łym obrusem, na których stał krzyż, 
świece, a gdzieniegdzie nawet woda 
święcona i kropidło. Czuło się tak re-
alnie „sacrum” Waszych kościołów do-
mowych. Nigdzie nie odczułem tzw. 
„ciężkiej atmosfery kolędowej”, o któ-
rej rozpisują się liczne gazety czy por-
tale internetowe.

Szczególnie chciałbym podzięko-
wać za zaproszenie do Domu Studenta 
„Spartakus” – w takim tyglu światopo-
glądowym mieszkającej tam młodzieży 
przyjęcie kolędy było ważnym świadec-
twem wiary. 

Zadziwiła mnie też liczba telefo-
nów z zapytaniem o wizytę księdza 
lub możliwość jej przełożenia, co jest 
jednoznacznym wyrazem potrzeby tej 
posługi.

Na zakończenie pragnę gorąco po-
dziękować za Waszą ofiarność, którą 
tradycja wiąże z kolędą, choć nie jest 
to jej część integralna. Przekazane nam 
środki materialne zostaną przeznacza-
na na cele diecezjalne, tj. utrzymanie 
Seminarium Duchownego i Kurii Me-
tropolitalnej oraz na utrzymanie bu-
dynku naszego kościoła, Domu Parafial-
nego, plebanii i nas – księży. 

Mając mandat samego Boga, na za-
kończenie Mszy św. każdego dnia w ko-
ściele błogosławimy Was, Drodzy Para-
fianie, w imię Trójcy Przenajświętszej. 
Raz w roku możemy uczynić to bezpo-
średnio w Waszych domach. 

Jeszcze raz za tegoroczną ko -
lędę składam wszystkim wielkie 
podziękowanie!
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Świętowanie radości, jaką 
niesie Boże Narodzenie
„Lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło, a tym, którzy przebywali 
w mrocznej krainie śmierci, zajaśniało światło. Powiększyłeś radość, pomno-
żyłeś wesele! Rozradowali się przed Tobą jak radośni są we żniwa, jak się radu-
ją przy podziale łupów... Bo dziecko się nam narodziło, Syn został nam dany! 
Na Jego barkach spoczęła władza! I nazwano Go imieniem: Przedziwny Rad-
ca, Bóg Mocny, Ojciec na wieki, Książę Pokoju...” Iz 9, 1-5

Każdego roku, w tym całym zgiełku 
zakupów, pośpiechu, domowych prac, 
Boże Narodzenie niesie radość i nadzie-
ję! Szczególnie odczułam to w chwili, 
kiedy pojawiła się konstrukcja szopki 
betlejemskiej w naszej parafii. Zrozu-
miałam, że szopka jest nie tylko pięk-
ną ozdobą naszej świątyni ale stanowi 
świadectwo wiary.

Jezus Chrystus narodził się dla mnie, 
dla ciebie, by pokazać czym jest praw-
dziwa miłość. Zapragnęłam iść za tym 
Światłem Miłości i po raz kolejny, do-
tknąć w swej duszy narodzonego Jezu-
sa. Dotknięcie łaską prawdziwej Ra-
dości, która przenika duszę, która jest 
czysta, dziecięca, miłująca, oczekują-
ca, łaskawa... Odbija się echem w sercu 
człowieka wierzącego.

Światło wiary pozwala mi, rozpo-
znać w nowo narodzonym Dziecięciu 
Boga wiecznego i nieśmiertelnego. Je-
stem świadkiem Jego chwały. Ten, któ-
ry był wszechmogący, odział się w skraj-
ne ubóstwo. Wcielony Bóg leży w żło-
bie, a ja i cały świat kontempluje Ciebie 
w milczeniu. Królu Pokoju, otwierasz 
moje serce na radość nadziei, bo Sło-
wo stało się ciałem i zamieszkało wśród 
nas (J 1, 14).

Świętuję Radość, bo jest po temu 
czas, lecz nie może się on obejść bez re-
fleksji, bez myślenia o tym, co w czasie 
świąt Bożego Narodzenia się wydarza. 
Bez wypełnienia treścią tych wszystkich 
pięknych zwyczajów, bez chwili namy-
słu, kim jestem, dokąd idę, o godno-
ści człowieczeństwa i bez tej głębokiej 

wdzięczności za wszystkie niesamowi-
te dary, jakie mam od Boga na co dzień. 
Otwieram więc drzwi mego serca Jezu-
sowi, bo wiem jak jestem słaba, śmiesz-
na w swojej pysze i próżności.

Nie bójmy się mówić wszem wo-
bec, czym są nasze święta, bo nie cho-
dzi w nich ani o prezenty, ani o choinkę, 
nie dajmy się zgłuszyć barbarzyńcom. 
Z wiarą jest jak z ciążą, albo jest, albo 
nie ma. Zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu, 
dziś narodził się nam Zbawiciel, którym 
jest Chrystus Pan (Łk 2, 10-11)

Ta radość, którą zwiastował Anioł 
pasterzom w Betlejem, wypełniła moje 
serce i płynie z faktu, że narodził się 
Zbawiciel. I chociaż działo się to dwa 
tysiące lat temu, to jednak dziś na nowo 
rozbrzmiewa ta wieść. Wszyscy jeste-
śmy wezwani do uczestnictwa w ra-
dości Bożego Narodzenia i dzielenia 
się nią z innymi. Radośnie wykrzykuj 
na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się 
i weselcie, i grajcie! (Ps 98 [97], 4). Do-
bra Nowina zbawienia rozeszła się sze-
roko i dotarła do najdalszych krańców 
ziemi. Radość Bożego Narodzenia sta-
ła się w ten sposób udziałem niezliczo-
nych ludów i narodów. Prawdziwie uj-
rzały wszystkie krańce ziemi zbawienie 
Boga naszego (Ps 98 [97], 3).

Nic bardziej nie cieszy, jak radość 
w gronie najbliższych. Tam łatwiej 
jest się zdobyć na szlachetność ludzką, 

życzliwość, męstwo, prawdę, odwagę, 
zrozumienie, na lepsze odnoszenie się 
człowieka do człowieka. To prawdziwe 
wartości, cenniejsze od złota, kadzi-
dła i mirry. Dzielmy się radością życia, 
optymizmem, dzielmy się naszą wiarą 
jak opłatkiem. Podnośmy się wzajem-
nie, podpierajmy w chwilach zwątpie-
nia, zasklepiania w małości, przypomi-
najmy innym, kim są.

Wiara to nie tylko pełna powaga, 
złożone ręce, ale też radosne przeżywa-
nie różnych momentów, takim momen-
tem, kiedy wszyscy świętują jest sylwe-
strowy wieczór, w gronie małżeństw 
Domowego Kościoła, który rozpoczę-
liśmy Eucharystią, dziękczynieniem 
Panu Bogu przed Najświętszym Sakra-
mentem. Bardzo trudno jest mi dzię-
kować za cierpienie, za ból, za stres, 
za wszystko, co w moim życiu jest nie-
przyjemne. Ważne, aby zawsze zacho-
wać postawę dziękczynną wobec Boga. 
Dziękować nade wszystko trzeba w mo-
mentach radosnych, gdy mamy powo-
dzenie w życiu, za drobne rzeczy, któ-
re codziennie się nam przydarzają, wte-
dy bardziej docenimy uśmiech drugiej 
osoby, czyjeś podanie ręki, dobre słowo. 
Jest to błogosławieństwem Boga.

Później już tylko zabawa do białego 
rana – oczywiście bez kropli alkoholu. 
Czy to dobry scenariusz sylwestrowe-
go szaleństwa?

Małgorzata Baltyn
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Niech Boża Dziecina wynagrodzi Wam, 
Moi Drodzy, wszelkie dobro uczynio-
ne dla naszej Parafialnej Wspólnoty 
i niech błogosławi w nowym, nadcho-
dzącym 2010 roku.

Wasz Proboszcz

Redakcja dziękuje wszystkim 
za otrzymane życzenia świąteczne 

i noworoczne.

siostrze Magdalenie. Dziękuję mło-
dzieży za przygotowanie liturgii Pa-
sterki o godz. 22.00. Dziękuję Służbie 
Liturgicznej Ołtarza, naszemu Chóro-
wi i panom Organistom. Wszystkim 
dziękuję za liczny i pobożny udział 
w Uroczystościach.
Przewielebnemu Księdzu Prałatowi 
Stanisławowi, księżom Wikariuszom: 
Jackowi i Piotrowi oraz ks. diakonowi 
Piotrowi dziękuje za ogrom świątecz-
nego trudu.

Boże Narodzenie w Burkina Faso

Burkina Faso jest krajem Afry-
ki Zachodniej. Do tej dawnej kolo-
nii francuskiej misjonarze przybyli 
w 1900 roku. Jesteśmy więc krajem mi-
syjnym, niedawnej ewangelizacji. Nie 

mamy takiej bogatej tradycji obcho-
dzenia Świąt Bożego Narodzenia, jaką 
widać w krajach chrześcijańskich. Jed-
nak poprzez ostatnie kilkadziesiąt lat 
Boże Narodzenie stało się tutaj świę-
tem dla wszystkich. Nie tylko chrze-
ścijanie świętują narodzenie Zbawi-
ciela. Również wyznawcy tradycyj-
nej religii afrykańskiej i muzułmanie 
uczestniczą na swój sposób w radości 
chrześcijan.

Dla chrześcijan, po całym adwen-
towym przygotowaniu, sercem Świąt 
jest Eucharystia, w której uczestni-
czą w nocy lub w dzień. Na tę uroczy-
stą Mszę Świętą przychodzą w nowych 
ubiorach, co jest tutaj powszechnym 
zwyczajem. To wielobarwne zgroma-
dzenie eucharystyczne jest zgromadze-
niem śpiewającym, tańczącym, wyra-
żającym radość Tajemnicy Wcielenia 
w bardzo żywy sposób, także przez ge-
sty ciała.

W każdym kościele parafialnym sta-
ramy się zbudować żłóbek z dostępnych 

Żłóbek w kościele parafialnym w Fara w die-
cezji Koudougou

Świąteczne zgromadzenie eucharystyczne w kaplicy jednej z wiosek 
w Fara

Żłóbek w kaplicy. Do koszyczka każdy wrzuca dary dla Dzieciątka, pod-
chodząc w tanecznej procesji

nam materiałów. Dzieci też budują róż-
ne żłóbki przed swoimi domami.

Po Mszy Św. chodzimy w małych 
grupkach od domu do domu, by razem 
śpiewać, tańczyć, dzielić się braterskim 
posiłkiem. Tak obchodzimy Boże Naro-
dzenie w Afryce.

ks. Roger Kologo z Burkina Faso

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim Drogim Para-
fianom, za okazane w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia ogromne zaan-
gażowanie i pomoc. To dzięki Wam 
osoby samotne mogły radośnie prze-
żywać wspólną Wigilię. Dzięki Waszej 
pomocy kościół został przygotowa-
ny na Pasterkę i Świąteczne Euchary-
stie. Dziękuję czcigodnym Siostrom 
Zakonnym, szczególnie zakrystiance 

Żłóbek zbudowany przez afrykańskie dzieci 
przed ich domem

U ŚWIĘTEJ RODZINY 3

Świadkowie wiary i miłości

styczeń – luty 2010



Dewenati!
Święta Bożego Narodzenia. Po dwu-

dziestu latach pracy misyjnej w Afryce, 
po raz pierwszy będę w Polsce w cza-
sie tych pięknych świąt. Zanim zaśpie-
wamy kolędy, chcę napisać tu z mo-
jej Ojczyzny, jak je przeżywałam tam, 
w Senegalu.

Moje pierwsze wspomnienia wiążą 
się z przygo towaniem sta-
jenki betlejemskiej. Popro-
szono mnie, bym przygo-
towała szopkę w naszej do-
mowej kaplicy. Z nieba lał 
się żar, z Sahary wiał suchy 
wiatr, a ja miałam wrażenie, 
że wydobywa się on prosto 
z roz żarzonego pieca. Zu-
pełnie nie potrafiłam wczuć 
się w atmosferę świąt i nie 
wiedziałam z czego wyko-
nać szopkę. Po zwierzeniu 
się naszej s. Henryce – ur-
szulance z Polski, zmobili-
zowałam się i poszłam szu-
kać czegoś, co mogło przy-
pominać naszą choinkę. 
Ponieważ nic nie znalazłam, 
wycięłam piękne zielone 
palmowe liście i zrobiłam 
z niech zadaszenie nad szopą. Nieste-
ty, w sam dzień Bożego Narodzenia li-
ście zwinęły się z gorąca w trąbkę, wy-
schły i wyglądały jak na pustyni w cza-
sie ucieczki św. Rodziny do Egiptu.

W następnych latach poszło lepiej. 
Wyspecjali zowałam się, ścinając, zu-
pełnie bezlistne o tej porze, gałęzie ba-
obabu. Stroiłam je w białe, papierowe 
gwiazdki i lampki przywiezione z Pol-
ski. Dzieciątko pochodziło z Hiszpa-
nii, ale Matka Boża była czarna. Był je-
den pasterz, lecz niestety brakowało św. 

Józefa. Takie szopki powstawały zwy-
kle w pośpiechu, po całodziennej pra-
cy w przychodni.

A sama wigilia? Nie jest łatwo 
przeżyć wieczór wigilijny bez wigilii. 
Francuzi i Senegalczycy nie znają na-
szych słowiańskich zwyczajów. Trud-
no je było wprowadzać i żadna z Po-
lek tego nie robiła. Przyjmowałam ich 
sposób świętowania, interesując się no-
wym dla mnie światem. Jak więc wyglą-
da tam wieczór wigilijny? Spożywamy 

kolację jak zawsze, a po niej 
dopiero stroimy odświęt-
nie stoły. Siostry pracują-
ce w parafii idą do kapli-
cy, bo tam już zbierają się 
ludzie na jasełka i teatr. 
Celem przedstawień jest 
przekazanie i przybliżenie 
wartości chrześcijańskich. 
Najczęściej był to bardzo 
wesoły program artystycz-
ny, zawsze niosący treści 
do przemyślenia związane 
z ich życiem, np. ukazanie 
skutków powierzchownego 
podchodzeniem do spraw 
wiary, potrzeby walki z na-
łogami, zwrócenie uwagi 
na niebezpieczeństwa jakie 
pociąga niesto-
sowne ubie-

ranie się czy rozjaśnianie 
skóry. Kobiety są ostrze-
gane przed uwodziciela-
mi muzułmańskimi, którzy 
na różne sposoby odciągają 
je od wiary. Podziwiam za-
wsze wielką pomysłowość 
senegalskich artystów, spo-
sób gry i umiejętność wcielania się 
w różne role.

Pasterkę świętujemy pod niebem 
pełnym gwiazd, gdyż nasza kaplica jest 
zbyt mała, by pomieścić wszystkich 

ludzi. Posiłki, choć w tym czasie bar-
dziej obfite, przygotowane są na mia-
rę każdej rodziny. Wiele uwagi poświę-
ca się przygotowaniu strojów, ozdób 
– bo jest to czas wielkiej radości, szcze-
gólnie dla dzieci, które dostają nowe 
ubrania i mogą najeść się do syta, wię-
cej niż w ciągu roku.

Całe to świętowanie – modlitwa 
i piękne śpiewy są w centrum zaintere-
sowania mieszkających wokół muzuł-
manów. Myślę, że dziwi ich nasz wspól-
ny sposób modlitwy – kobiety, męż-
czyźni i dzieci modlą się razem. U nich 
do meczetu mogą wchodzić tylko męż-
czyźni. Starsze kobiety mogą uczestni-
czyć w niej, ale w pewnej odległości. 
W książce „Przekroczyć próg nadziei” 
Ojciec św. Jan Paweł II pisał: Bóg Ko-
ranu obdarzony zostaje najpiękniejszy-
mi imionami, jakie zna ludzki język, ale 
ostatecznie jest to Bóg poza-światowy, 
Bóg, który pozostaje tylko Majestatem, 
a nie jest nigdy Emmanuelem, Bogiem 
z nami. Ojciec Święty, będąc w Sene-
galu bardzo prosił, by nas łączył „dia-
log w życiu”, tzn. byśmy razem starali się 
żyć, pracować i wspomagać. Tak w du-
żej mierze jest.

Niestety dialog na płaszczyźnie re-
ligijnej, z wielu powodów, jest bardzo 

trudny i prawie niemożli-
wy. Prośmy Miłosiernego 
Boga o łaski do wspólnego 
szukania dialogu i o otwar-
cie się na wciąż przycho-
dzącego Pana. Prośmy 
za tych, którzy nie przyjęli 
jeszcze tego ogromnego bo-
gactwa samoobjawienia się 
Boga w Nowym Testamen-

cie przez swego Syna (JP II).
Kończę słowami – DEWENATI! –  

życząc wszystkim Błogosławionych 
Świąt.

oprac. s. Ksawera Michalska OSU

Trzech Króli w Brukseli
Tradycyjna inskrypcja C+M+B zo-

stała też umieszczona na drzwiach wej-
ściowych do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli. Zrobiły to niemieckie dzie-
ci przebrane za Trzech Króli, które przy-
jął przewodniczący Parlamentu, Jerzy 
Buzek. 11 dziewczynkom i chłopcom 
z Akwizgranu towarzyszył sekretarz ge-
neralny Komisji Episkopatów Wspólno-
ty Europejskiej ks. Piotr Mazurkiewicz.

Zgodnie z niemiecką tradycją, 
500 tys. kolędników, zwanych „Śpiewa-
kami gwiazdy”, przebranych za Trzech 
Króli i niosących gwiazdę betlejem-
ską przemierza parafie katolickie, aby 
zanieść błogosławieństwo rodzinom 
i zebrać ofiary na pomoc dzieciom 
na całym świecie, a także napisać kre-
dą na drzwiach domów: 
C+M+B (Christus mansionem be-

nedicat – Niech Chrystus błogosła-
wi ten dom).

Zapoczątkowana w 1959 r. akcja sta-
ła się z czasem największym dziełem so-
lidarności dzieci na skalę światową. Do-
tychczas zebrano 690 mln euro, dzię-
ki którym można było wesprzeć liczne 
projekty duszpasterskie, edukacyjne, 
zdrowotne, żywnościowe, integracyjne 
itp. Tegoroczna edycja przebiega pod 
hasłem: Dzieci otwierają nowe drogi – 
Utub yoon bu beesâ i poświęcona jest 
Senegalowi. IDK
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Uroczystość Objawienia 
Pańskiego – Święto Trzech Króli

Uroczystość Trzech Króli jest jedną 
z najstarszych w dziejach Kościoła ka-
tolickiego. Pierwsze jej ślady pochodzą 
z III wieku, gdy na Wschodzie w ko-
ściele greckim obchodzono jednocze-
śnie Boże Narodzenie i dzień Epifanii. 
Uroczystość ta na Zachodzie datuje się 
od IV wieku i jest świętowana 6 stycz-
nia. Jest to drugi etap objawienia się 
Pana Jezusa. W swoim Narodzeniu Je-
zus objawił się narodowi wybranemu, 
tu poprzez postacie trzech mędrców – 
całemu światu pogańskiemu.

W IV wieku nadano mędrcom imio-
na: Kasper, Melchior i Baltazar. Ka-
sper miał pochodzić z Arabii, Melchior 
z Persji a Baltazar z Indii. W wieku 
IX mędrców nazwano królami i przy-
dzielono im pochodzenie z różnych 
stron świata. I tak Kasper został Euro-
pejczykiem, Melchior pochodził z Afry-
ki a Baltazar miał reprezentować ludy 
Azji. Królowie przynieśli ze sobą i zło-
żyli Dzieciątku cenne dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę.

Ustny przekaz głosi, że zabalsamo-
wane ciała trzech mędrców odnalezio-
no w IX wieku w mieście Savah i zło-
żono je następnie w katedrze w Me-
diolanie. W roku 1164 po zdobyciu 
Mediolanu przez Barbarossę, relikwiarz 
przewieziony został do katedry w Kolo-
nii, gdzie pozostaje do dziś, odwiedza-
ny przez licznych wiernych. Do nawie-
dzenia relikwii przywiązany jest odpust 
nadany przez papieża Innocentego IV.

Kult Trzech Króli rozprzestrzenił 
się szybko w Europie, również w Pol-
sce. Powstały kościoły i ołtarze poświę-
cone im, m. in. w Świętej Lipce. Warto 
wspomnieć, że piękny bogato zdobio-
ny ołtarz znajduje się w starej bazylice 
w Guadalupe w Meksyku.

W wielu krajach Europy dzień Trzech 
Króli jest dniem wolnym od pracy. 
W Polsce nie odważono się zakwestio-
nować tego święta do 1960 r. Zniesio-
no je dopiero decyzją sekretarza PZPR 
Władysława Gomułki, który dopro-
wadził do przyjęcia ustawy sejmu PRL 
z dnia 10 listopada 1960 r. i do dzisiaj 
nie zostało jeszcze przywrócone, pomi-
mo wielu obywatelskich starań.

Szczególnie uroczyście Trzech Kró-
li świętuje się w Hiszpanii i krajach 

hiszpańskojęzycznych Ameryki Łaciń-
skiej. Odbywają się w tym dniu uroczy-
ste wjazdy barwnych orszaków królew-
skich do miast, powitania przez wła-
dze miejskie, przekazywane są życzenia 
oraz rozdawane są upominki dzieciom, 
jak to się dzieje u nas w dniu św. Miko-
łaja. Jest to dzień radości, zabawy, świę-
towania. W Warszawie od dwóch lat 
korowód egzotycznych zwierząt i ko-
stiumowy orszak królewski przemie-
rza szlak przez Krakowskie Przedmie-
ście, witany i oglądany przez rzesze roz-
radowanych warszawiaków. Szczególnie 
dla dzieci jest to widowisko upamięt-
niające cel podróży mędrców i Osobę 
Prawdziwego Króla, Któremu pragną 
złożyć pokłon.

W tradycji pozostają Trzej Królowie 
jako mędrcy, magowie, ludzie mądrzy, 
bogaci ale jednocześnie poszukujący, 
dążący do poznania Kogoś, Kto zaspo-
koi ich wiedzę, pociągnie ich ku wyż-
szym ideałom. Szukali Króla, większe-
go od siebie, Króla, którego objawiła 
im gwiazda. Otrzymali nadprzyrodzo-
ne oświecenie, mimo, że byli pogana-
mi.. Niosąc bogate dary, szukali Daru 
najcenniejszego, który może przynieść 
światu Dobro, Miłość i Pokój. Dlatego 
idąc za gwiazdą, odważnie, nie zważając 
na przeciwności losu, na kuszenie słod-
kich słów Heroda, doszli do celu, do Be-
tlejem. Tam ujrzeli Zbawiciela świata 
i oddali Mu pokłon. Mędrcy ofiarowali 

Jezusowi najcenniejsze dary: złoto, ka-
dzidło i mirrę. W ten sposób uznali 
w Jezusie Króla, Kapłana i Zbawcę. Bo-
wiem złoto oznacza bogactwo, kadzidło 
zmieszane z pachnącym olejkiem jest 
symbolem ofiary, którego dym unosi się 
ku górze i przeznaczone jest dla Boga, 
Najwyższego Kapłana, a mirra, któ-
ra wprawdzie jest gorzka i symbolizu-
je cierpienie , ale zmieszana z aloesem 
posłużyła Nikodemowi do namaszcze-
nia ciała Jezusa, który przecież zmar-
twychwstał i dlatego nam przypomina 
o Zmartwychwstaniu.

Jest to i dla nas wskazówka, byśmy 
idąc za naszą gwiazdą, która jest Bożym 
drogowskazem umieli składać Bogu 
nasze dary – złoto, dar naszych uczyn-
ków i naszej pracy, kadzidło, dar naszej 
ofiarnej i gorącej modlitwy oraz mirrę, 
nasze życiowe troski i cierpienia włą-
czane w cierpienia Chrystusa.

Dzisiaj symbolice imion Trzech Kró-
li K+M+B kreślonych na drzwiach na-
szych mieszkań przypisuje się dodatko-
we znaczenie. Jest ono wołaniem-proś-
bą o błogosławieństwo Boże dla domu, 
dla rodziny, zgodnie z łacińską for-
mułą: Christus mansionem benedicat, 
co oznacza – Niech Chrystus błogo-
sławi mieszkańcom. Jest to niejako za-
proszenie Pana Jezusa na progu nowe-
go roku do naszego życia, do naszych 
codziennych spraw.

Miejmy nadzieję, że i u nas wkrótce 
święto Trzech Króli stanie się ponownie 
dniem wolnym od pracy, byśmy mogli 
w pełni uczestniczyć w tej pięknej uro-
czystości o tak bogatej symbolice.

Anna Dadun-Sęk

Pokłon Trzech Króli, Paolo Veronese (1528-1588)
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Szukajmy Boga
Tysiące ludzi wędrowało do Jerozo-

limy. Jedni, aby pohandlować, bo był 
to ważny rynek świata. Drudzy, by po-
słuchać uczonych rabinów, którzy w por-
tykach świątyni odpowiadali na trudne 
pytania. Można nawet było pozostać 
u nich podejmując systematyczne stu-
dia. Jeszcze inni wędrowali, by robić 
karierę, bo tam był dwór Heroda. Naj-
większe tłumy wędrowały do świątyni, 
aby złożyć Bogu ofiarę, aby się pomo-
dlić. Wśród wędrujących spotykamy 
kilku mędrców, którzy szukają najwięk-
szego Skarbu. Nie interesują się tym, 
co jest na rynku, ani tym, co mówią 
uczeni, nie interesują się karierą i nie 
zdążają do świątyni.

Oni szukają Zbawiciela. Im jest po-
trzebne spotkanie z Mesjaszem. Mówią 
o tym wyraźnie na dworze i od nich do-
wiaduje się o tym cała Jerozolima. Nikt 
jednak z nimi nie szuka. Nawet ucze-
ni powiedzieli im: idźcie do Betlejem, 
może tam Go znajdziecie, ale sami nie 
poszli. Oni wędrują i znajdują. Tylko 
oni w tym wielkim gwarnym mieście, 
wśród setek tysięcy byli autentycznie 
głodni wartości religijnych.

Tak jest ciągle. Świat nie potrzebu-
je Boga, nie jest Go głodny. Nawet ci, 
którzy przychodzą do świątyni, by się 

pomodlić, rzadko kiedy potrzebują 
Boga. Jednym z podstawowych wa-
runków życia religijnego jest głód, jest 
pragnienie spotkania Zbawiciela. Jest 
mi potrzebny Bóg. Zostawiam więc 
na boku rynek i jego bogactwo, zosta-
wiam na boku biblio-
tekę wiedzy tego świa-
ta, karierę polityczną, 
wszystko, nawet tłu-
my pielgrzymów, jest 
mi potrzebny Bóg. Ten 
głód zmusza do szuka-
nia, nie daje człowieko-
wi spać, wzywa do mo-
dlitwy. Szczęśliwy czło-
wiek głodny Boga.

Religijny głód nisz-
czy źle pojętą samowy-
starczalność, człowiek 
samowystarczalny nie potrzebuje ani 
ludzi, ani Boga. Takich ludzi spotyka 
się dziś wiele.

Drugim czynnikiem niszczącym 
głód religijny jest krótkowzroczność, 
liczenie się tylko z doczesnością. Ona 
bardzo zawodzi. W czerwcu spotkałem 
człowieka, który przebywał za granicą, 
bogaty i miał wielkie plany na najbliż-
sze lata. W październiku miał opera-
cję raka. Teraz już nieważne ani konto 

Gratulacje i życzenia na 25-lecie sakry 
bpa Józefa Pazdura
Ksiądz biskup-senior Józef Pazdur obchodził uroczyście 
22 stycznia w katedrze wrocławskiej srebrny jubileusz przyjęcia 
sakry biskupiej. Święcenia te przyjął 12 stycznia 1985 r. 
z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Pełnił funkcję wikariusza 
generalnego archidiecezji wrocławskiej, był również duchownym 
we Wrocławskim Seminarium i dyrektorem Muzeum 
Archidiecezjalnego oraz członkiem Komisji Episkopatu Polski 
ds. Duchowieństwa. Od 16 listopada 2000 r. ks. bp Józef jest 
na czynnej emeryturze. Jego dewizą biskupią są słowa z listu 
św. Pawła do Galatów: „Unxit et misit” („Namaścił i posłał”).

Proszę przyjąć Księże Biskupie serdeczne życzenia 
długich lat życia w zdrowiu i radości.

Redakcja

Wyruszyć w drogę…
Czego uczą Trzej Mędrcy ze Wscho-

du tych wszystkich, którzy chcą wierzyć 
w Boga, chcą Go odnaleźć, ale nie wie-
dzą, jak się do tego zabrać?

Ponieważ są mędrcami, uczą jak naj-
prościej.

Popatrzcie na nas – mówią. – Żeby 
Go odnaleźć, nie wystarczy tylko rozmy-
ślać – trzeba zacząć Go szukać.

Trzeba się ruszyć z miejsca, choćby 
najbardziej wygodnego, nie bać się dro-
gi przez pustynię, nie załamywać rąk, 
jeśli gwiazda zgaśnie.

Ten, kto umie pływać, wie, że naj pierw 
musiał odważnie rzucić się do wo dy, nie 
wiedząc jeszcze, co dalej. Nie zniechęcać 
się, że wciąż daleko do brzegu.

Wiara jest walką o wiarę, tak jak mi-
łość walczy o miłość.

Niech nas nie zraża, że pokłon ro-
zumu może być trudniejszy od pokło-
nu serca.

Odnaleźć Boga – to zrozumieć:
Bóg jest tak nieskończenie wielki, 

że nie zdoła Go ogarnąć cały wszech-
świat, i jednocześnie może przyjść jako 
bezbronne dziecko.

Trzech Mędrców malowano za-
wsze uśmiechniętych – nie tylko dla-
tego, że znaleźli Jezusa, ale i dlatego, 
że wciąż nowy mędrzec idzie pokło-
nić się Bogu.

ks. Jan Twardowski

w Szwajcarii, ani samochód, ani wyso-
ka fala, na której miał pływać. Wszyst-
ko tak szybko się zmieniło. Teraz po-
trzebny jest Zbawiciel.

Obyśmy byli tak mądrzy, jak ci mędr-
cy, którzy nie zatrzymali się ani na ryn-
ku, ani na dworze Heroda, ani u ra-
binów, tylko wędrowali do Betlejem, 
by spotkać Zbawiciela.

ks. Edward Staniek

ry
s. 
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Dziennikarskie spotkanie opłatkowe
W niedzielę 3 stycznia br. odbyło 

się spotkanie noworoczne osób pra-
cujących w mediach dolnośląskich, 
począwszy od profesjonalnych, jak 
TVP i redakcje dobrze znanych kato-
lickich pism, jak również tych skrom-
niejszych, ukazujących się w licznych 
parafiach Wrocławia i Dolnego Ślą-
ska. Spotkanie rozpoczęła koncelebro-
wana Msza św. pod przewodnictwem 
ks. .bpa Edwarda Janiaka w pięknej 
gotyckiej kaplicy Wyższego Semina-
rium Duchownego, gdzie umieszczo-
na w tryptyku ołtarza płaskorzeźba 
przedstawia Chrzest Pana Jezusa w Jor-
danie. Homilię wygłosił ks. Rafał Ko-
walski, dyrektor Wrocławskiego Od-
działu „Gościa Niedzielnego”. Nawią-
zał do słów Ewangelii „Najważniejsze 
jest niewidome dla oczu”. Bóg posłu-
guje się tym, co małe. Nasze zadanie 
to widzieć to, co jest drobne, niepo-
zorne i niewidoczne dla oczu. Wystar-
czy jeden, który widzi w morzu ludzi 
ślepych, by móc wskazać innym kie-
dy i dokąd mają iść. Taką wskazówką-

gwiazdą przewodnią 
dla ludzkości stał się 
Jan Chrzciciel, który 
wskazywał na Jezusa, 
na Jego przyjście. Ta-
kim znakiem wiodącym 
do Boga była również 
gwiazda, która prowa-
dziła trzech mędrców 
ze Wschodu do Żłób-
ka. Słowo Boże ma być 
taką gwiazdą przewod-
nią naszego życia. A na-
sze dziennikarskie za-
danie na dziś, to zwracać uwagę na to, 
co drobne, niewidoczne dla oczu i po-
kazywać innym kierunek. Być widzą-
cymi wśród niewidzących!

Po Mszy św. w sali refektarza dzie-
lono się opłatkiem, składając sobie ży-
czenia wszelkiego dobra, wielu łask 
i błogosławieństwa Bożego w nowym 
roku. Zaszczycili nas, oprócz głów-
nego celebransa, ks. abp Marian Go-
łębiewski i ks. bp Andrzej Siemie-
niewski. W krótkim przemówieniu 

abp Marian Gołębiewski zaapelował 
do nas: „Szukajcie prawdy a ją znaj-
dziecie”. Życzył, by w dzisiejszym po-
ciągającym, ale nieprawdziwym, wir-
tualnym świecie nie zagubić tego, 
co najważniejsze.

Rozmowy z osobami pracującymi 
na co dzień piórem, redaktorami cza-
sopism, wymiana zdań, nowe kontak-
ty oraz smakowita agapa złożyły się 
na miłą atmosferę spotkania.

ADS, MW

W radosnej atmosferze
W homilii ks. Rafała Kowalskiego 

uderzyło mnie pytanie o nasz auten-
tyczny związek z Chrystusem. Jak każ-
dy z nas, deklarujący na co dzień swoją 
miłość do Jana Pawła II zareagowałby 
– kiedyś, gdy On jeszcze żył – na tele-
fon z Watykanu z wiadomością , że Jan 
Paweł II chce zamieszkać w jego domu? 
– zapytał i sam na to odpowiedział: 
Na pewno mocno by to każdego z nas 
przestraszyło. Tak samo bylibyśmy skon-
fundowani, gdyby miał z nami zamiesz-
kać Pan Jezus...

Akurat co do mnie, to nie miał ra-
cji, dając taką odpowiedź, ponieważ 
kiedy Jan Paweł II jeszcze żył przyśniło 
mi się, że przyjechał do mojego domu, 
a ja się z tego po prostu bardzo ucieszy-
łam. Tak samo cieszę się, że Pan Jezus 
może mieszkać w moim domu. Oczy-
wiście z wyjątkiem tych chwil kiedy 
akurat – zdarza się to czasem – na ko-
goś głośno pomstuję, albo o kimś bar-
dzo źle myślę...

Było mi bardzo miło, że mogłam 
uczestniczyć w zgromadzeniu ponad 

100 pracowników gazet, rozgłośni ra-
diowych, stacji telewizyjnych i rzecz-
ników prasowych i składać życzenia 
łamiąc się opłatkiem z arcybiskupem 
Marianem Gołębiewskim, z biskupa-
mi Edwardem Janiakiem i Andrzejem 
Siemieniewskim. W tajemnicy zdra-
dzę, że jedno z moich życzeń brzmiało, 
aby ks. Arcybiskup... zawsze czytał na-
sze czasopismo.

Usłyszałyśmy tam wiele życzliwych 
i podnoszących na duchu komplemen-
tów na temat naszej pracy – to znaczy 
czasopisma „U Świętej Rodziny” – m.in. 
od naczelnego redaktora „Nowego Ży-
cia” ks. prof. Piotra Niteckiego i redak-
tor Jolanty Sąsiadek z redakcji „Go-
ścia Niedzielnego – którym bardzo za 
te miłe słowa dziękujemy.

Z ogromną radością spotkałyśmy 
się z księdzem Gorczycą, byłym redak-
torem naczelnym wrocławskiej edycji 
„Gościa Niedzielnego”, który przyje-
chał na to spotkanie z Oławy, gdzie jest 
obecnie proboszczem parafii pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Kilka 

lat temu gościł w naszej redakcji i bar-
dzo życzliwie opisał naszą pracę i na-
sze czasopismo na łamach „swojego” 
tygodnika.

Zaimponowała nam bardzo redakcja 
„Świata Trójki” – szkolnej gazetki z Jel-
cza -Laskowic.

Atmosfera tego opłatkowego spo-
tkania daleka była od oficjalnej, a za 
to od pierwszych chwil pełna wzajem-
nej serdeczności i życzliwości, oraz za-
pewnień o przyszłej współpracy mię-
dzy dziennikarzami.

AS

Z naszą redakcją dzieli się opłatkiem ks. bp A. Siemieniewski

Z redakcją „Świata Trójki” dzieli się opłatkiem 
ks. Rafał Kowalski, dyrektor wrocławskiego 
oddziału „Gościa Niedzielnego”.
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Spotkanie opłatkowe w Katolickim 
Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich

9 stycznia br. odbyło się tradycyjne 
doroczne spotkanie opłatkowe KSLP. 
Rozpoczęła je koncelebrowana 
Msza św. w kaplicy oo. salwa-
torianów pod przewodnic-
twem ks. Janusza Prejzne-
ra, kapelana Stowarzyszenia, 
który wygłosił bardzo intere-
sującą homilię, wyjaśniającą 
niekiedy trudne prawdy wiary.

Przypomniał nam, że przypadają-
ca w dniu jutrzejszym niedziela Chrztu 
Pańskiego kończy okres uroczystości 
związanych z Bożym Narodzeniem. 
W tym okresie rozważane są kolejne ta-
jemnice wcielenia Bożego. Dzień Naro-
dzin Jezusa – to dzień objawienia naro-
dowi wybranemu. Dzień Epifanii, czyli 
święto Trzech Króli – to dzień objawie-
nia się Chrystusa całemu światu po-
gańskiemu. Dzień Chrztu Pana Jezu-
sa – to dzień objawienia się niejako we-
wnętrznego życia Boga, zjednoczonego 
w Trójcy Świętej. Chrzest, którego udzie-
lał ludziom św. Jan nad Jordanem miał 
na celu wewnętrzny akt nawrócenia 

pojedynczego człowieka – ludzie przez 
pojednanie z Bogiem zmieniali swo-

je życie na lepsze. Jezus jako 
człowiek bez grzechu nie 
musiał przyjmować takiego 
chrztu, dlatego Chrzest Je-
zusa ma inny sens, objawia 
się w nim nowa tajemnica. 

Poprzez chrzest Jezus zmazu-
jąc winę grzechu pierworodne-

go rozpoczyna ziemski proces odkupie-
nia rodzaju ludzkiego. Chrzest nad Jor-
danem zanurza nas w tajemnicę Trójcy 
Świętej. Jest to pierwsze pojawienie się 
Trójcy Świętej w widzialnej postaci – 
epifania trinitarna. Ten fakt podkreśla, 
że tylko Jezus ma misję zbawienia świa-
ta. Nasze zadanie to ciągłe odnawianie 
wiary przyrzeczonej na Chrzcie św. Je-
steśmy bowiem przez Boga wybrani i ko-
chani. Musimy ciągle zadawać sobie py-
tanie o wiarę, o jej głębię i o to, czy jeste-
śmy dumni, że należymy do Boga.

Po Mszy św., już w salach Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej, dr Grażyna Słopec-
ka-Borejko, prezes KSLP przedstawiła 

krótkie sprawozdanie z działalności Sto-
warzyszenia w roku 2009. Zapropono-
wała wystąpienie z wnioskiem do Za-
rządu Głównego KSLP o nadanie tytu-
łu członka honorowego Stowarzyszenia 
prof. dr Ludwice Sadowskiej, co zostało 
jednogłośnie przyjęte.

W części artystycznej odbył się Kolę-
dowy Koncert Instrumentalno-Wokalny 
z udziałem Jakuba Gąsiora i Dominika 
Szauera – laureatów konkursów akorde-
onowych oraz wokalistek – Lidii Szauer 
i Danuty Białaczewskiej.

W trakcie koncertu przybył abp Ma-
rian Gołębiewski, który poprowadził 
modlitwę Anioł Pański i złożył uczestni-
kom spotkania życzenia wszelkich Łask 
Bożych na nowy rok. Jednocześnie przy-
pomniał o czekających nas ważnych wy-
darzeniach w bieżącym roku – beatyfi-
kacji Ojca Świętego Jana Pawła II i ks. Je-
rzego Popiełuszki. Wspomniał również, 
że 11 lutego kard. Tarcisio Bertone, pa-
pieski sekretarz stanu zostanie uhono-
rowany tytułem Doctora Honoris Causa 
Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Po koncercie, już w kawiarence DIL 
odbyła się smakowita agapa i długie jak 
zwykle kolędowanie.

Anna Dadun-Sęk

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Żywego Różańca
Tradycyjnym zwyczajem nasze spo-

tkanie świąteczne miało miejsce w Świę-
to Trzech Króli, tym razem w pomiesz-
czeniu Klubu Seniora.

Początkowo odbyła się wymiana ta-
jemniczek różańcowych oraz przekaza-
nie symbolicznych paczuszek dla cho-
rujących osób, jako znaku łączności 

wspólnoty z nimi. Ten drobny gest 
przysparza obdarowanym radości.

Gościliśmy naszych czcigodnych 
Kapłanów: ks. Proboszcza Janusza, 
ks. Prałata Stanisława. ks. Piotra, ks. 
diakona Piotra. Ksiądz Janusz rozpo-
czął modlitwę śpiewem kolędy „Wśród 
nocnej ciszy” i wspomnieniem tych, 

Konkurs „Najpiękniejsze Anioły”

którzy odeszli do Pana. Modliliśmy się 
za chorych i cierpiących oraz prosiliśmy 
o hojne łaski Boże dla członków naszej 
wspólnoty i naszych rodzin, dla Oj-
czyzny. Następnie łamaliśmy się opłat-
kiem, składając sobie serdeczne życze-
nia i długo śpiewaliśmy kolędy….

Halina Pierścionek

Księgarnia „Pociąg do Bajeczki” 
Warsztaty Młodego Artysty dziękują 
wszystkim uczestnikom za wspaniałe 
prace, które przyniosłyście na konkurs 
pt. „NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁ”.

Dzięki Waszym pracom u nas po-
zostały po nich piękne wspomnienia 
o Świętach Bożego Narodzenia, za któ-
re serdecznie dziękujemy.

Wybór zwycięzców był bardzo 
trudny, ponieważ wszystkie prace były 

bardzo ciekawe, wykonane różnymi 
technikami, co świadczy o tym, że ro-
sną nam wspaniali ARTYŚCI.

A oto zwycięzcy:
DOMINIKA PAŁASZ lat 8

JULKA PAŁASZ lat 8
BASIA KRASZEWSKA lat 9,5
BASIA CHANTRY lat 10

Serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy po odbiór nagród 

do Księgarni „Pociąg do Bajeczki” przy 
ul. Monte Cassino 68.
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32. Europejskie Spotkanie Młodych
Europejskie Spotkanie Młodych or-

ganizowane przez ekumeniczną wspól-
notę z Taizé odbyło się już po raz czwarty 
w Polsce, tym razem w Poznaniu, stoli-
cy Wielkopolski w dniach od 29 grud-
nia 2009 do 2 stycznia 2010 roku. Wzię-
ło w nim udział ok. 30 tysięcy młodych 
ludzi. Najliczniejszą grupę wśród go-
ści zagranicznych stanowili Ukraińcy, 
Francuzi i Niemcy.

Głównym tematem tegorocznego 
Spotkania był „List do Chin” przygoto-
wany przez przeora wspólnoty br. Alo-
isa, przetłumaczony na 50 języków. Jego 
treść otrzymał każdy uczestnik Spotka-
nia. Na poszczególnych sesjach rozwa-
żane były jego najważniejsze przesła-
nia-myśli: umiejętność dokonywania 

wyborów w życiu, pogłębienie wiary 
i zaufania Bogu, dzielenie się z bliźnimi 
tym, co mamy oraz ożywianie w sobie 
nadziei i odzyskiwania odwagi by prze-
mieniać siebie i świat na lepsze.

Podczas Spotkania były różne for-
my modlitwy: rozważania, medyta-
cje, adoracja krzyża, modlitwy kano-
nami Taizé.

Do uczestników Spotkania swoje 
słowa skierowali: papież Benedykt XVI 
, patriarcha Konstantynopola Bartło-
miej I, zwierzchnik kościoła anglikań-
skiego abp Rowan Williams, sekretarz 
generalny ONZ Ban-Ki-Moon, prze-
wodniczący Komisji Europejskiej Jose 
Manuel Barroso, jak również prezydent 
RP Lech Kaczyński.

Następne Spotkanie odbędzie się 
w Rotterdamie. ADS

Migawka ze spotkania Taizé
W tegorocznym Spotkaniu Mło-

dych, które odbyło się w Poznaniu, 
wszystkie imprezy – modlitwy, spo-
tkania tematyczne, jak również posił-
ki miały miejsce na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. Dwa 
posiłki – obiad i kolacja – rozdawa-
ne były w jednej z hal wystawowych, 
a dzięki wieloletniemu doświadcze-
niu braci z Taizé odbywało się to nie-
zwykle sprawnie. Dla wielotysięcznej 
społeczności trwało zaledwie pół go-
dziny.

Jak zwykle zostaliśmy przyjęci w ro-
dzinach. Parafia, do której zostałem 

przydzielony gościła 90 osób, była 
do tego przygotowana perfekcyjnie. 
Zarówno parafianie jak i księża byli 
bardzo opiekuńczy i okazywali dużo 
serdeczności. Rano zwykle modliliśmy 
się w kościołach parafialnych, w godzi-
nach południowych i wieczornych – 
w dwóch wielkich halach. Mimo różnic 
językowych, mogliśmy porozumieć się 
modląc się wspólnie znanymi kanona-
mi Taizé. Grupy tematyczne były okazją 
do poznania ciekawych ludzi m.in. wo-
lontariuszy ze wspólnot „Arka” i „Ca-
ritas”. Można było również wysłuchać 
ciekawego dialogu ks. bpa T. Gocłow-

skiego z rabinem Szudrichem. Zainte-
resowani mieli okazję zwiedzania mia-
sta z przewodnikiem.

Podczas całego pobytu odczuwali-
śmy w mieście atmosferę przychylno-
ści, ciepła, pomocy. Nawet policjanci 
widząc większe grupy młodych czeka-
jące przy przejściach dla pieszych, za-
trzymywali ruch samochodowy. Zwy-
czajowo gospodarzom, u których by-
liśmy rozmieszczeni przekazywane 
były prezenty. Tym razem to my, go-
ście, otrzymaliśmy od nich upominki. 
Żegnano nas bardzo serdecznie, często 
ze słowami:” I jak my tu teraz bez was 
będziemy żyć”.

Krzysztof Michałowski

Widziane oczami urszulanek z Poznania
Koniec roku 2009 był dla nas, podob-

nie jak dla in nych mieszkańców Pozna-
nia, czasem otwarcia się na młodych 
przyjeżdżających z różnych stron świata 
na Europej skie Spotkanie Młodych or-
ganizowane przez Wspólnotę z Taizé.

Braciom pomagali wolonta riusze. 
Niektórzy z nich przybyli do Poznania 
parę miesięcy wcześniej, inni parę ty-
godni lub parę dni przed spotkaniem. 
W naszym klasztorze mieszkały dwie 
wolontariuszki z Niemiec i jedna z Da-
nii. Wychodziły od nas rano, a wra-
cały późnym wieczorem. Jednak oka-
zją do wzajemnego poznania się był 

uroczysty noworoczny obiad, na któ-
rym gościliśmy także trzech chłopców 
z Litwy i Francji. Wspólne świętowanie 
przy stole zakończyliśmy krótką modli-
twą w kaplicy.

Inną okazją do otwierania się na 
uczestników spotkania były wizyty na-
szych sióstr z innych domów oraz osób, 
które z nimi przyjechały, a także znajo-
mych, którzy nas w tym czasie odwie-
dzili. Wśród nich znalazł się brat Si-
mone ze wspólnoty z Taizé, pochodzą-
cy z Senegalu.

Święto Narodów, czyli wspólna zaba-
wa po modlitwie na zakończenie roku, 

dla młodych, którzy byli gośćmi naszej 
parafii pw. św. Wojciecha, odbywała się 
w auli szkolnej. Przybyło na nią ponad 
sto osób z Polski, Chorwacji, Ukrainy, 
Hiszpanii, a nawet z Singapuru.

Kilka naszych sióstr regularnie uczest-
niczyło w modlitwach wieczornych, któ-
re gromadziły uczestników spotkania 
na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Oprócz śpiewu, słuchania 
Słowa Bożego i czasu na osobistą modli-
twę w ciszy, składały się na nie krótkie 
rozważania brata Aloisa, przeora Wspól-
noty oraz adoracja krzyża.

oprac. s. Klemensa Misiurewicz OSU
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Pielgrzymka zaufania przez ziemię w Poznaniu
nicy dzieli-
li się m.in. 
swoim pra-
g n i e n i e m 
życia w peł-
ni i rozważa-
li fragmenty 
z Pisma Św. 
Żyć w peł-
ni to żyć tak 
jak Jezus – 
z Bogiem. 
By poznać 
Boga trzeba 
poznać Jezusa. A jak inaczej 
możemy poznać Jezusa jak 
nie przez Pismo św.? Kie-
dy czytamy Biblię spotyka-
my Jego, Chrystusa, słyszy-
my Jego głos, nawiązujemy 
z Nim osobistą relację” (List 
z Taizé No. 266, Wyd. spe-
cjalne, List 2010).

Dzień zaczynał  s ię 
w pa rafii modlitwą poran-
ną i dzieleniem się w ma-
łych grupach. Na południo-
wej i wieczornej modli-
twie uczestnicy spotykali 
się na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznań-
skich. Po południu odbywa-
ły się spotkania tematyczne 
w różnej formie: od modli-
twy w ciszy poprzez roz-

ważanie fragmentu Ewangelii i świa-
dectw uczestników do spotkań w muze-
ach i zwiedzania Poznania. Oczywiście 
znalazło się też coś dla ciała: śniadanie 
u rodzin, ciepły obiad i kolacja w hali 
spotkań.

Pobyt w Poznaniu choć krótki dał 
mi bardzo dużo. Był to dla mnie czas 

wyciszenia, czas w którym mogłam 
dłużej porozmawiać z Bogiem “sam 
na sam”, mimo obecności innych osób. 
Śpiewy kanonami, przeplatane czyta-
niami, ciszą i wspólną modlitwą. I ad-
oracja Krzyża trwająca kilka godzin. 
Zanim wszyscy chętni dotarli do Krzy-
ża, śpiewy zdążyły ucichnąć , zapali-
ły się światła. Każdy cierpliwie czekał 
na swoją kolej, po to by podziękować, 
przeprosić, i powierzyć Jezusowi swoich 
bliskich, swoje radości i nadzieje, trudy 
i cierpienia, prośby.

Podczas spotkania można pójść 
do tzw. „Silence” – sali, w której obo-
wiązuje cisza przez cały dzień. Tu szcze-
gólnie mocno czułam obecność Boga. 
Nie musiałam nic mówić, tylko siedzia-
łam przed Nim w ciszy i słuchałam Go. 
Ludzie, którzy tu dotarli – podobnie jak 
ja – przyszli, by spotkać się z Bogiem 
poprzez modlitwę i poprzez drugiego 
człowieka.

Odniosłam wrażenie, że w Poznaniu 
było mniej uczestników niż we Wro-
cławiu, ale atmosfera modlitwy, za-
ufania i pokoju była tak samo świe-
ża i gorąca.

Ewa Lidzbarska

Powitanie Nowego Roku
Pielgrzymi z całego świata rozpoczę-

li sylwestrowy wieczór wspólną modli-
twą, której myślą przewodnią było we-
zwanie do bycia miłosiernym. Po tym 
spotkaniu modlitewnym na targach 
pielgrzymi udali się do swoich parafii 
na modlitwę o pokój, a po niej na rado-
sne powitanie Nowego Roku i na wspól-
ną zabawę sylwestrową, tzw. „świę-
to narodów”, podczas którego wszyscy 

prezentowali tradycyjne 
tańce i zwyczaje swoich kra-
jów i regionów.

Poniedziałek 1 stycznia 
był ostatnim dniem po-
bytu pielgrzymów z Taizé 
w Poznaniu. Za rok spotka-
ją się ponownie – tym ra-
zem w holenderskim Rot-
terdamie.

Spotkanie Młodych jest 
dla każdego, niezależnie 
od wieku, języka, rasy czy 
wyznania. Dla każdego po-
szukującego Boga.

Jest to czas spotkania 
z Bogiem, czas szukania od-
powiedzi na pytanie: kim je-
stem? Jakie jest moje powo-
łanie? Co jest ważne w moim 
życiu? Czas na chwilę re-
fleksji nad sobą, na spotka-
nie z ludźmi, którzy stawia-
ją podobne pytania i ludźmi, 
którzy dzielą się swoim do-
świadczeniem wiary, z ludź-
mi, dla których Bóg stał się 
najważniejszą Osobą w ży-
ciu.

A przede wszystkim jest 
to czas modlitwy- osobistego 
spotkania z Jezusem Panem 
i Zbawicielem, z Jezusem 
Przyjacielem i Mistrzem.

Do Poznania pojechałam 
na jeden dzień. Chciałam się 
spotkać z koleżanką z Gdań-
ska, a szansą stało się Taizé 
w Poznaniu. Na całe spotka-
nie nie mogłyśmy pojechać. 
Ale dlaczego akurat wybra-
łyśmy Taizé -Poznań? Obie 
uczestniczyłyśmy w podob-
nych spotkaniach kilka lat 
temu we Wrocławiu, Stut-
tgarcie, Budapeszcie, byłyśmy w Ta-
izé we Francji. Poznałyśmy klimat tych 
spotkań i zapragnęłyśmy ponownie 
go odczuć. Tę atmosferę modlitwy, 
radości, zaufania, pokoju- atmosferę 
przesyconą obecnością Bożą.

Program spotkania jest stały, zmienia 
się jedynie temat. W tym roku uczest-
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Bądźmy świadkami Miłości
Fragmenty listu pasterskiego Episkopatu Polski 
na Niedzielę Świętej Rodziny – 27 grudnia 2009 r.

W okresie Bożego Narodzenia wszy-
scy „ludzie dobrej woli” wracają z tęsk-
notą w duszy do Betlejem. W sercach 
wierzących narasta zaś pełne zdumienia 
i wdzięczności wołanie: „Tak Bóg umi-
łował świat, że Syna swego nam dał” . 
Obok tej Miłości objawionej w Jezu-
sie nie można przejść obojętnie. Emo-
cje, jakie w tych dniach ożywają w ko-
lędach i przy dzieleniu się opłatkiem, 
to za mało. Jezus „opuścił śliczne Nie-
bo a wybrał barłogi” nie po to, by nas 
wzruszyć, lecz aby nas zbawić. Betle-
jem to nie sentymentalna historia, ale 
kluczowy etap walki, jaką Bóg podjął 
o człowieka. Ewangelie zostały spisa-
ne już po zmartwychwstaniu i opisu-
ją narodzenie tego, który dla nas i dla 
naszego zbawienia został ukrzyżowa-
ny, umarł i zmartwychwstał. Betlejem 
i krzyż idą razem i wzajemnie się wy-
jaśniają!

1. Objawienie Miłości ma imię 
i twarz: Jezus Chrystus

Na początku nowego roku duszpa-
sterskiego, którego myślą przewodnią 
jest wezwanie: Bądźmy świadkami Mi-
łości, powtarzamy za Sługą Bożym Ja-
nem Pawłem II: „Proszę was (…) aby-
ście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, 
która jest największa, która się wyraziła 
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie 
nie ma ani korzenia, ani sensu” .

Siostry i Bracia! Bądźmy napraw-
dę świadkami tej Miłości! Mamy peł-
ne prawo żyć naszą wiarą. Prawo, któ-
rego nikt nam nie może odebrać, gdyż 
wolność religijna należy do najbar-
dziej podstawowych praw związanych 
z godnością osoby ludzkiej. Chrystusa 
nie można wyznawać jedynie od świę-
ta a do tego po cichu i tylko prywat-
nie. Kto kocha, ten nie kryje się ze swo-
ją miłością. Bądźmy Jego świadkami 
w domu, ale też w życiu publicznym. 
Świat ma prawo widzieć uczniów Jezu-
sa, którzy spotkali Go osobiście i żyją 
z Nim na co dzień w ogromnej zażyło-
ści. My zatem mamy obowiązek dawać 
przed światem świadectwo naszej mi-
łości do Chrystusa.

Gdy ktokolwiek urąga Krzyżowi 
Chrystusowemu, trzeba powiedzieć 

jasno: dosyć! Gdy ktokolwiek próbuje 
usunąć Chrystusa z życia publicznego 
i chce budować Europę bez Chrystu-
sa, temu trzeba powiedzieć – zgodnie 
z prawdą i dla dobra Europy – że by-
łoby to budowanie na piasku . A nawet 
gorzej: że podcina korzenie, z których 
wyrasta zachodnia cywilizacja.

Europo! Czas na poważną refleksję! 
Czas się określić! Niech centralne in-
stytucje europejskie odpowiedzą jedno-
znacznie: w imię czego w Europie jest 
miejsce dla wszystkich ekstrawagancji, 
ale nie ma być miejsca dla Chrystusa? 
Dlaczego – jak w najczarniejszych mo-
mentach totalitaryzmów – pozwala się 
urągać chrześcijanom i podburzać prze-
ciwko nam?

2. Bądźcie świadkami Miłości 
w rodzinie!

Drodzy małżonkowie! Czcigodni 
rodzice! (…)Bądźcie świadkami Mi-
łości w Waszym ciele i w Waszej duszy. 
Niech miłość Wasza będzie „na wskroś 
ludzka, a więc zarazem zmysłowa i du-
chowa”. (…) Bądźcie nie tylko jednym 
ciałem, ale też jednym sercem i jedną 
duszą. (…) Rozwijajcie tę „szczególną 
formę przyjaźni, poprzez którą mał-
żonkowie wielkodusznie dzielą mię-
dzy sobą wszystko”. (…) Zawsze pamię-
tajcie, że „kto prawdziwie kocha swe-
go współmałżonka, nie kocha go tylko 
ze względu na to, co od niego otrzy-
muje, ale dla niego samego, szczęśli-
wy, że może go wzbogacić darem z sa-
mego siebie” .

Bądźcie świadkami Miłości w wa-
szych codziennych rozmowach. (…) 
Rozmawiajcie ze sobą cie-
pło, życzliwie i szczerze, 
bez próby dominacji .

Niech Wasza miłość bę-
dzie wierna i wyłączna aż 
do końca życia. Wierność 
nie tylko jest możliwa, ale 
konieczna. (…) Zdrada 
nie da Wam tego, za czym 
tęsknicie. To możecie od-
naleźć tylko we własnym 
małżeństwie.

Nie podejmujcie po-
chopnie decyzji o emigracji 

zarobkowej, zwłaszcza jednego z mał-
żonków. Zbyt wiele można stracić. Roz-
łąka prowadzi niejednokrotnie do za-
chwiania wzajemnych więzi.

Trzeba wreszcie powiedzieć to, 
co oczywiste: miłość małżeńska za-
mknięta na dzieci jest niedojrzałą miło-
ścią . Rodzice, pokażcie światu szczęście 
Waszych oczu zapatrzonych w dzie-
ci. Mężowie, stańcie dumnie obok Wa-
szych żon w stanie błogosławionym. 
(…) Gdy dziecko się poczyna i rodzi – 
macie jeszcze jedną szansę, by pogłębić, 
a nawet odbudować waszą miłość!

Siostry i Bracia! Dzisiaj, gdy otwar-
cie atakuje się i celowo niszczy warto-
ści rodzinne, potrzebujecie wsparcia. 
Cenną pomoc dla Was stanowią ru-
chy i wspólnoty rodzinne. (…)Szukaj-
cie takich środowisk i walczcie o czas 
na regularne spotkania . Nie szukajcie 
ich dopiero wtedy, gdy trzeba ratować 
zrujnowane małżeństwo. Pamiętajcie, 
że od samego początku trzeba budo-
wać małżeństwo na solidnych funda-
mentach. (…)

3. Bądźcie świadkami Miłości 
w życiu społecznym!

Miłość to nie tylko intymne zaci-
sze Waszego domu. Istnieje też miłość 
społeczna. (...) Pamiętajcie, że również 
ci, z którymi łączą Was przeróżne rela-
cje społeczne, zostali tak samo, jak Wy, 
stworzeni do miłości i mają prawo być 
przez Was miłowani. (…) To nie „za-
sobami ludzkimi” zarządzacie, ale Wa-
szymi siostrami i braćmi. Trzeba jak 
najszybciej skończyć z mitem nowo-
czesnego zarządzania przy pomocy 
wszelkiego rodzaju manipulacji i tech-
nik. Głęboko niemoralne jest tworze-
nie wirtualnych światów w polityce 
i gospodarce, zamiast stawiać czoło re-
alnym problemom. Uwierzcie, że mi-
łość społeczna ma sens. Bądźcie jej 
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świadkami na Waszych stanowiskach. 
Miłość to nie sentymentalizm, ale pra-
gnienie i czynienie dobra dla każde-
go człowieka. (…) Niech inspiracją dla 
Was będzie najnowsza encyklika Ojca 
Świętego Benedykta XVI pod wymow-
nym tytułem Caritas in veritate – Mi-
łość w prawdzie.

4. Eucharystia szkołą i źródłem 
Miłości

(…) Wpatrując się w Eucharystię 
starajcie się zapamiętać raz na zawsze 
Boską logikę miłowania, która jest lo-
giką daru z samego siebie. (…) Eucha-
rystia jest i pozostanie najwspanialszą 
szkołą Miłości. Jej „wychowawcza moc 
(…) potwierdziła się poprzez pokolenia 
i stulecia” (…) Przychodźcie najczęściej 
jak to możliwe przed ołtarz, by uczest-
niczyć w Eucharystii! (…) Uczestni-
czyć, to nie tylko być, to wsłuchiwać się 
w Słowo Boże i wprowadzać je w czyn. 

To samych siebie składać Bogu w ofie-
rze. Czynnie uczestniczyć w Euchary-
stii, to przystępować do Komunii świę-
tej a równocześnie swoje życie małżeń-
skie czynić Eucharystią (…)

Znajdujcie też czas na adorację Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
(…)

5. Narzeczeni, bądźcie świadkami 
Miłości!

A cóż powiedzieć do Was, Młodzi, 
którzy dopiero myślicie o małżeństwie? 
Sługa Boży Jan Paweł II lubił powtarzać, 
że jesteście nadzieją Kościoła. (…)

Pokażcie Waszym rówieśnikom, 
a przede wszystkim pokażcie sobie wza-
jemnie, że wierzycie w wielką, piękną 
miłość narzeczeńską i małżeńską oraz 
że jesteście gotowi o nią walczyć. O mi-
łość trzeba walczyć! Nie pozwólcie, aby 
Wasza miłość była profanowana przez 
egoizm czy poszukiwanie za wszelką 

cenę jedynie przyjemności. (…) „Mu-
sicie od siebie wymagać”! (…) Musicie 
w Waszej miłości wypłynąć na głębię 
i doświadczyć fascynacji osobą, zjedno-
czenia serc i dusz. Na jedność ciała jest 
miejsce w małżeństwie. (…)Współży-
cie przedmałżeńskie, wspólne zamiesz-
kanie przed ślubem, pornografia i roz-
wiązłość, nieprzyzwoite rozmowy i fil-
my – to wszystko niszczy Waszą miłość 
w samym zarodku.

W tym miejscu należy przypomnieć 
o odpowiedzialności rodziców za wła-
ściwe przeżywanie narzeczeństwa przez 
ich dzieci. Nie da się z wiarą pogodzić 
przyzwolenia na grzeszne życie narze-
czonych. (…)

Zawierzamy Was Matce Pięknej Mi-
łości i z serca udzielamy pasterskiego 
błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła 
katolickiego w Polsce

Jasna Góra, 26 listopada 2009 r.

Propozycja dla małżeństw
Owocem spotkań ks. Jacka Froniew-

skiego z parafianami Świętej Rodziny 
– pierwsze odbyło się 16 października 
2009 r. – jest uczestnictwo we Mszach 
św. dla małżeństw. W każdy pierwszy 
czwartek miesiąca spotykamy się w ka-
plicy naszej parafii o godz. 19.00.

Homilie ks. Jacka są specjalnymi ka-
techezami dla małżonków. Opierają się 
na czytaniach zaczerpniętych z Pisma 
Świętego, z liturgii Sakramentu Mał-
żeństwa.

Początkowo były skierowane do mał-
żeństw z Ruchu Światło – Życie, wspól-
noty Domowego Kościoła przy na-
szej parafii. Jednak obecnie przycho-
dzą także inne małżeństwa, w różnym 
wieku i z różnym stażem małżeńskim. 
Na każdej kolejnej czwartkowej Mszy 
św. widzimy nowe osoby i to bardzo 

nas cieszy. Czasami po Eucharystii 
spotkania nasze przybierają luźną for-
mę rozmów przy herbatce i ciastecz-
ku. w kawiarence parafialnej. Od listo-
pada kilka małżeństw uczestniczących 
w tych Mszach św. utworzyło nowy krąg 
wspólnoty Domowego Kościoła przy 
naszej parafii, którego opiekunem jest 
obecnie ks. Piotr Kijek.

Dlaczego warto przyjść na czwartko-
we Msze św.? Przekonaj się sam!

Trzeba odważyć się i wgłębić jeszcze 
raz w moc Sakramentu Małżeństwa! 
Trzeba odnowić swoje małżeńskie ży-
cie, aby łaska miłości zaczęła je na nowo 
ożywiać. Droga siostro i ty drogi bracie 
rzeczywiście potrzebujesz daru odwa-
gi, gdyż możesz zobaczyć siebie, swoje 
małżeństwo w zwierciadle prawdy. Nie-
moc, słabość, próżność, pychę, zatwar-

działość serca...
Ale możesz też 

odkryć na nowo 
swoje powoła-
nie żony i matki, 
męża i ojca rodzi-
ny. Zrozumiesz, 
że twoja rodzina 
to pierwszy do-
mowy Kościół. 
Odkryjesz dobro, 
jakim jest modli-
twa małżeńska, 

rodzinna. Łatwiejsze stanie się dla cie-
bie przebaczanie drugiej osobie, bo po-
czujesz że znowu kochasz. I wtedy masz 
szansę inaczej spojrzeć na żonę, męża, 
dzieci. Zaczniesz mówić o swoich prze-
życiach, uczuciach, sprawach dla cie-
bie i twojej rodziny ważnych. Będziesz 
mówić bez lęku, że nie zostaniesz wy-
słuchany, odrzucony. Wasze relacje sta-
ną się zdrowsze. Znajdziecie wspólną 
płaszczyznę porozumienia.

I odkryjesz, że warto żyć jako 
chrześcijanin dla Chrystusa – dla ro-
dziny.

Małgorzata i Adam Baltynowie

Służyć prawdzie 
o małżeństwie i rodzinie
Rada ds. Rodziny przy Episkopa-
cie Polski przygotowała propozy-
cję strategii, która ma ochronić 
małżeństwo, rodzinę, jej wartości 
i prawo do godnego życia. Doku-
ment nosi tytuł „Służyć prawdzie 
o małżeństwie i rodzinie”.
Autorzy opracowania zwracają 
uwagę politykom chrześcijańskim, 
że ich obowiązkiem jest chronić 
małżeństwo i rodziny. Proponu-
ją wprowadzenie płacy rodzinnej, 
która starczyłaby na utrzymanie 
rodziny przez jednego z członków, 
zaleca troskę o rodziny wielodziet-
ne, które szczególnie zagrożone 
są ubóstwem. 
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Mieć odwagę być dobrym!
Tak brzmiał temat rekolekcji, które w dniach 13-15 grudnia ub.r. prowadził w naszej 
parafii o. Bogdan Giemza – salwatorianin. Oto streszczenie tych rekolekcji, których 
wskazania mogą być dla nas bardzo pomocne w nachodzących miesiącach.

Głoszenie Dobrej Nowiny wymaga 
męstwa

Zwłaszcza dzisiaj bycie dobrym, bycie 
chrześcijaninem wymaga od nas dużej od-
wagi. Zgromadzeni wokół św. Jana pytali 
-”Co mamy czynić?” Jest to pytanie aktu-
alne i dzisiaj. Tak jak oni i my mamy czy-
nić dobro, by przygotować się na przyjście 
Chrystusa. I nie chodzi tu o żadne wiel-
kie czyny, ale o to, by być dobrym w tym 
miejscu, w którym się obecnie znajduje-
my – w rodzinie, w pracy, w szkole, sło-
wem – w otaczającym nas środowisku.

Z tego fragmentu Ewangelii wg św. 
Łukasza można wyprowadzić cztery we-
zwania:

Pierwsze – do dobroci tzn. wrażliwo-
ści na ludzką biedę,

Drugie – do uczciwości – by nie wy-
korzystywać swojej pozycji w środowi-
sku ani swego stanowiska wobec pod-
władnych.

Trzecie – do przestrzegania zasady 
sprawiedliwości, nie korzystania z siły 
i przemocy – ani w rodzinie ani w pracy, 
ani w otoczeniu.

Czwarte – do określenia swego miejsca 
i roli w świecie, w środowisku, w którym 
żyjemy, a przede wszystkim wskazywanie 
zawsze na jeden cel, do którego dążymy, 
a którym jest Jezus Chrystus. Jego Słowo 
to przecież Dobra Nowina!

Być dobrym i szlachetnym w zakresie 
mowy i języka

Należy być dobrym poprzez nasze sło-
wo. Jak bardzo można manipulować sło-
wami! Ileż przykładów takiej manipulacji 
można przytoczyć z życia polityki i z me-
diów. Prowadzi to często do wykoślawie-
nia życia, do załamań i frustracji – bywa, 
że w sposób nieodwracalny...

Lista grzechów języka jest bardzo dłu-
ga: fałszywe oskarżenia, posądzenia, sło-
wa plugawe i wulgarne, często wypo-
wiadane przez osoby, które jako wy-
kształcone, powinny świecić przykładem, 
a bardzo często są zgorszeniem dla mło-
dzieży akademickiej.

Prawe sumienie pomoże nam odzy-
skać twarz. Jeśli je mamy istnieje szansa 
na uzdrowienie. Módlmy się o to, by nasz 
język był używany zawsze w zgodzie 

z prawdą i by niósł dobro, sprawiedli-
wość; módlmy się o piękno i czystość na-
szej mowy.

Powrót do dobra czyli „opamiętanie”

Grzesznicy, którzy opamiętają się, 
nawrócą – pierwsi wejdą do Królestwa 
Bożego. Jest to ewangeliczne wezwanie 
do rewizji własnego dotychczasowego ży-
cia, Nie musi to być wielkie spektakular-
ne nawrócenie! Dobry będzie nawet mały 
krok w kierunku zmiany przyzwyczajeń, 
złych nawyków, zmiany postawy na lep-
szą. Jest w tej Ewangelii pouczenie, napo-
mnienie i pocieszenie.

Rekolekcjonista zwrócił uwagę na je-
den ważny warunek dobrej spowiedzi, 
a mianowicie – postanowienie popra-
wy. Poprawy – czyli dążenia ku dobru, 
ku lepszemu.

„Idź i nie grzesz więcej” – mówi Pan 
Jezus. To słowa przebaczenia, niosące po-
kój, bo Sakrament Pokuty ma nam przy-
nosić przebaczenie i pokój.

Dom – miejsce gdzie mamy szansę 
stać się ludźmi dobrymi

Zróbmy wszystko, by każdy polski 
dom uczył dobra. Dom to bezpieczeń-
stwo, stałość, dom to miejsce, gdzie ro-
dzi się uśmiech – ale czasem też smutek... 
Przeciwieństwem zadomowienia jest bez-
domność, a człowiek bezdomny nigdy nie 
czuje się bezpiecznie.

W domu rodzinnym bardzo ważne jest 
„prawo stołu” – miejsca, przy którym spo-
tykamy się z drugim człowiekiem. Miej-
sce naszej rozmowy, wymiany zdań, prze-
kazywania doświadczeń. Nie pozwól-
my, by tego człowieka zza stołu wyparła 
w naszym domu telewizja. Stół to miejsce, 
gdzie świętujemy i to świętujemy razem. 
Dzisiaj tak trudno o wspólne świętowa-
nie. Ciągła praca, pogoń za pieniędzmi, 
zmaganie się z trudnościami – albo odpo-
czynek. Zanika zdolność wspólnego świę-
towania, gasną rodzinne rytuały, tak po-
mocne w podtrzymywaniu wspólnotowe-
go życia. A przecież nasze życie musi być 
utkane z wzajemnej życzliwości. Czy wo-
bec tego pielęgnujemy te detale, które łą-
czą? Bez nich nastanie pustka, której nie 
wypełnią ani telewizja ani internet.

Bez tej domowej wspólnoty nie 
ma wzrostu.

Święta Rodzina – patronująca tej pa-
rafii uczy jak być wzorem zaufania, tra-
dycji, pokonywania przeszkód, patrzenia 
wspólnie w jednym kierunku – by razem, 
młodzi i starsi, silni i słabi – razem mogli 
budować wspólne szczęście. Obyśmy do-
kładali starań o naszą rodzinę i dom.

Święta Rodzina niech uczula nas na za-
grożenia, których jesteśmy dzisiaj świad-
kami.

Być dobrą matką, dobrym ojcem...

To znaczy podejmować dobre wybo-
ry i podejmować je odważnie. Bez lęku. 
Jak się nie lękać? – po prostu – zawierzyć 
Bogu. Przecież Maryja w chwili Zwiasto-
wania usłyszała od Anioła: Nie lękaj się! 
Te same słowa przekazał Anioł Józefo-
wi „Nie bój się wziąć Maryję do siebie”. 
I Józef posłuchał. Musiał potem pokonać 
wiele trudnych wyzwań, wiele przeszkód, 
a także… wiele kilometrów. Dlatego też 
jest On cichym bohaterem drugiej czę-
ści Adwentu. Jest wspaniałym patronem 
i wzorem dla wszystkich ojców. Podjął się 
zadania prowadzenia Jezusa do Boga. I ta-
kie samo jest dzisiaj zadanie każdego ojca. 
I dzisiaj przed ojcami stają trudności, gdy 
muszą podejmować ważne decyzje, przed 
którymi ogarnia ich lęk. I oni także muszą 
posłuchać tego wezwania: „Nie bój się!”. 
Trzeba zawierzyć Bożej Miłości, zapew-
nieniu, że Bóg nad nami czuwa.

Jest takie powiedzenie (chińskie?), 
że dziecku trzeba dać głębokie korze-
nie, ale młodemu człowiekowi trzeba dać 
skrzydła. Korzenie to nasza kultura, to na-
sza tradycja, nasza historia. Skrzydła – 
to ideały. Skrzydła, to nasza wiara. Skrzy-
dła pomagają odczytać wolność, a także 
prawdziwą wolność osiągnąć. Potrzeba 
nam rodziny, która daje korzenie i skrzy-
dła, potrzeba nam takiej Ojczyzny.

Przecież słowo Ojczyzna pochodzi 
od słowa Ojciec. Ojczyzna jest dzisiaj bar-
dzo ważna. Europa jest ważna, ale Ojczy-
zna ważniejsza.

W naszych domach, w naszych rodzi-
nach, w naszej ojczyźnie i na całym świe-
cie wspomina się rokrocznie bardzo uro-
czyście dzień Bożego Narodzenia.

Pamiętajmy o tym, że Boże Narodze-
nie to nie jest jarmark prezentów, błysko-
tek i światełek. To Narodziny Zbawiciela 
w ludzkiej Rodzinie, tej Świętej Rodzinie, 
która powinna być zawsze dla nas wzo-
rem wszelkiego dobra i nas także prowa-
dzić do świętości! AS, ADS
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Modlitwa o powołania
Powołaj nam «szaleńców»,
którzy poświęcą się bez reszty,
którzy zapomną o sobie,
którzy kochają inaczej niż tylko przez 
słowa,
którzy oddają się prawdzie aż 
do ostatka.
Potrzebni są nam «szaleńcy»,
bezinteresowni,
ofiarni,
gotowi na wszystko;
otwarci na potrzeby bliźnich.
Potrzebni są nam «szaleńcy»
od zaraz,
zauroczeni prostym życiem,
kochający pokój,
czyści w swoich intencjach,
zdecydowani nigdy nie zdradzić,
miłujący -
gotowi przyjąć każde zadanie,
wyjechać dokądkolwiek bądź;
posłuszni,
żywiołowi i wytrwali,
cisi i niestrudzeni.
Boże, powołaj nam «szaleńców»!

ks. Aleksander Radecki

Wszystko ma swój czas…

„Wszystko ma swój czas”… – to te-
mat rekolekcji dla młodzieży zorgani-
zowanych w czasie Adwentu na górze 
św. Anny. 

Rekolekcje – trzy dni poza Wrocła-
wiem, czas odpoczynku, czas oczysz-
czenia i zrozumienia, a także rozwią-
zania ważnych spraw dręczących nas 
od dawna.

Rekolekcje trwały od 11-13 grud-
nia i miały miejsce w Domu Pielgrzy-
ma. Wzięło w nich udział łącznie po-
nad 350 osób, z tego 12 z naszej para-
fii i 15 z XI LO.

Codziennie omawialiśmy inne za-
gadnienie z przyjętego tematu.

Zaczęliśmy od Czasu Szukania: 
„Szukam o Panie Twojego Oblicza.” 
(Ps. 27, 8),

Później mówiono o Czasie Rodzenia: 
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, je-
śli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie 
może ujrzeć królestwa Bożego”. Niko-
dem powiedział do Niego: „Jakże może 
się człowiek narodzić będąc starcem? 
Czyż może powtórnie wejść do łona 
swej matki i narodzić się?” Jezus odpo-
wiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powia-
dam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody 
i z Ducha, nie może wejść do królestwa 
Bożego”. (J 3, 5),

Na koniec – o Czasie Budowania: 
„To co dawne minęło, a oto stało się 
nowe.”(2 Kor 5, 17).

Każdego dnia mieliśmy okazję 
do spowiedzi, modlitwy w kaplicy 
przed Panem Jezusem i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Codziennie 
byliśmy zachęcani do tego, aby prze-
żyć te rekolekcje w czystości i uwol-
nić się od grzechów. Prowadzone były 

konferencje i naucza-
nia, o których rozma-
wialiśmy w małych 
grupach. Nauczania 
zmuszały nas do my-
ślenia i do zastano-
wienia się nad swo-
im życiem. Małe gru-
py to grupy dzielenia, 
w których można było 
szczerze porozmawiać, 
wiedząc, że animator 
wysłucha i dopomoże, 
a Twoje słowa nie wyj-
dą poza grupę.

Rekolekcje miały charakter ewange-
lizacyjny. Ich głównym celem było od-
nowienie wiary w ludziach i otworzenie 
się na działanie Boga. Miały być przynę-
tą. Bo gdy już dojdziesz do tego, że Je-
zus żyje, że jest jedyną drogą do zbawie-
nia, że On jest twoją siłą i daje tobie siłę, 
aby pokonać największe nawet trudno-
ści, wtedy kolej na twój ruch.

Teraz Ty musisz działać, aby poka-
zać, że także kochasz Jezusa.

Więc nie wahaj się, człowieku! 
Odnajdź w Kościele swoje miejsce. 
Niech Twoje kro-
ki  doprowadzą 
Cię do wspólno-
ty. Bo bez wspól-
noty nie prze-
trwasz. Bez wspól-
noty nie będziesz 
mógł być praw-
dziwym chrze-
ścijaninem. Nie 
ma kogoś takiego 
jak samotny chrze-
ścijanin. Dlatego 
weź się w garść! 
I pokaż, że jesteś 
wyjątkowy, gdyż 
to Bóg Cię stwo-
rzył. Wspaniale 
stworzył! I Jemu 
za le ży  na  To-
bie! Pokaż Mu, że 
On Tobie także 
nie jest obojętny. 
Działaj, człowieku! 
Działaj, gdyż z Bo-
giem możesz prze-
nosić góry.

Ania i Ola
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Czuwanie adwentowe 18/19 grudnia 2009 r.
Pod przewodnictwem ks. Wojcie-

cha Jaśkiewicza, koordynatora Odno-
wy w Duchu Świętym w naszej diecezji, 
w obecności świeckiego koordynato-
ra Michała Zdunka członkowie wro-
cławskich wspólnot Odnowy modlili 
się podczas Eucharystii i podczas wy-
stawionego Najświętszego Sakramen-
tu w kaplicy domu Parafialnego na-
szej parafii.

Podczas homilii ks. 
Wojciech powiedział 
do nas:

Zgromadził nas tu 
Bóg i w naszych ser-
cach powinno być moc-
ne pragnienie słuchania 
Słowa Bożego. Dziś ono 
mówi, że mam się wy-
zwolić z najmniejsze-
go grzechu, by usłyszeć 
w swoim sercu co Bóg 
do mnie mówi. Poru-
szenie Ducha Święte-
go są bowiem dane ser-
com czystym. Żaden 
egoizm, przywiązanie 
do własnych pragnień 
nie umożliwia otworzyć 
się w pełni na to, co Bóg 
chce nam powiedzieć.

Proroctwo Jeremiasza dzisiaj czyta-
ne mówi, że naród izraelski wyprowa-
dzi Bóg w przyszłości z wszelkiej niewo-
li, tak jak wyprowadził go w przeszłości 
z niewoli egipskiej. I my doświadczali-
śmy w przeszłości działania Pana Boga 
i wiemy, że tak samo Bóg będzie dzia-
łał w przyszłości. Trzeba nam się otwie-
rać na to działanie Pana Boga i wiedzieć 
jaka jest nasza rola w tych czasach osta-
tecznych.

W dzisiejszej Ewangelii Józef, człowiek 
prawy, sprawiedliwy, pobożny- chciał być 
posłuszny Bogu. Wiedział, że coś się sta-
ło z jego żoną, nie rozumiał tego, chciał 
oddalić ją potajemnie, chciał się wycofać, 
odsunąć, nie chciał brać w tym udziału. 
W pokorze odkrywa to, co Bóg mówi i tak 
czyni, jak mu polecił Anioł Pański.

I my możemy widzieć, co Bóg pragnie 
robić w Kościele, nie rozumiemy tego 
i chcemy się wycofać, a powinniśmy chcieć 
uczynić to, co od nas Pan oczekuje, nawet 
jak tego nie rozumiemy. Nie powinniśmy 
czynić nic – ani w prawo ani w lewo – 
poza tym, co Bóg od nas oczekuje. Trzeba 

stawać się jak Józef – pobożnym i słucha-
jącym Pana we wszystkim.

Widzimy co Bóg robi…
Mamy wielkie pragnienie, by Bóg na-

wracał…ale przede wszystkim mamy 
wiedzieć, czego Bóg oczekuje od każdego 
z nas. Starajmy się na te wezwania Pana 
odpowiedzieć tak jak potrafimy, zastana-
wiając się przez minutkę i pytając: „Cze-
go Panie chcesz ode mnie?”. Chcę peł-

nić Twoją wolę w posłu-
szeństwie! Amen

Członkowie wspól-
noty Dobra Nowi-
na z parafii św. Karo-
la Boromeusza przy ul. 
Kruczej wraz ze swo-
im opiekunem du-
chownym prowadzi-
li modlitwę przebła-
galną za nasze grzechy 
i całego świata Koron-
ką do Miłosierdzia Bo-
żego.

Natomiast modli-
twę za nasze miasto – 
wspólnota „Michael” 
z parafii pw. św. Mi-
chała Archanioła. Od-
mawialiśmy pod prze-
wodnictwem tej wspól-

noty część radosną różańca świętego, 
aby Królestwo Boże było wśród nas 
i w nas.

Tajemnica I – Zwiastowanie NMP

Ojcze nasz… Zdrowaś Mario…
błogosławiony owoc żywota Twojego – 
JEZUS, który:
– Jest Synem Boga
– Jest darem Bożej Miłości
– Jest wcielonym Słowem Boga
– zamieszkał pod sercem Matki
– przyjął naszą ludzką egzystencję 
od początku aż do śmierci
– zaprasza człowieka do realizacji 
Bożych planów
– szanuje wolną wolę człowieka i czeka 
na nasze Fiat
– zapowiadany był jako Mesjasz przez 
proroków
– Zrealizował odwieczne Boże 
tajemnice
– Jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu…

Tajemnica II – Nawiedzenie św. 
Elżbiety

Zdrowaś Maryjo... błogosławiony owoc 
żywota Twojego – JEZUS, który:
– niesiony był pod sercem Maryi 
do domu Zachariasza i Elżbiety

Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa

Zdrowaś Maryjo... błogosławiony owoc 
żywota Twojego – JEZUS, który:
– był utęsknieniem i oczekiwaniem 
narodu
– przyjściem zajaśniał jak światło 
w mroku i ciemności

Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana 
Jezusa w świątyni

W intencji nowo mianowanego die-
cezjalnego koordynatora Odnowy w Du-
chu Świetym ks. Wojciecha Jaśkiewi-
cza i koordynatora świeckiego Micha-
ła Zdunka
Zdrowaś Maryjo... błogosławiony owoc 
żywota Twojego – JEZUS, który:
– został przez rodziców zaniesiony 
do świątyni, aby wypełnić przepis prawa

Tajemnica V – Odnalezienie Pana 
Jezusa w świątyni

W intencji wszystkich członków 
wspólnot i za nas tu obecnych
Zdrowaś Maryjo... błogosławiony owoc 
żywota Twojego JEZUS, który:
– dał się nam odnaleźć w świątyni
– we wspólnocie objawia mądrość Bożą
– słuchany był przez uczonych, 
dziwiących się Jego mądrością
– oczekuje nas w drugim człowieku
– przez naszą codzienną służbę nadaje 
sens życia
– jest przyjacielem wstawienników
– potrzebuje nas do szukania 
zagubionych
– wrócił z Józefem i Maryją i był 
im posłuszny
– zgromadził nas tutaj dzisiaj, abyśmy 
Go uwielbili
– jest zawsze z nami, gdy Go zgodnie 
o coś prosimy
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu…
Mów do nas Panie przez tajemnice 
Twojego ziemskiego życia, które 
będziemy w ciszy rozważać. Amen.

notowała Małgorzata Wedler
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Gdy zbliża się I Komunia św.
Refleksje rodziców

Rozmawiając ze znajomymi, którzy 
podobnie jak my przeżyli już uroczy-
stość Pierwszej Komunii Świętej swoich 
dzieci, doszliśmy do wniosku, że warto 
podzielić się naszymi doświadczeniami 
i refleksjami z tymi, którzy do tej uro-
czystości się przygotowują. Zwłaszcza 
że nasza rola, rodziców, jest ogromna 
i nikt nas nie zastąpi.

Ktoś na mnie czeka...

Dzieci często nudzą się w kościele, 
trudno im „wytrzymać” w czasie Mszy 
św. To jest zrozumiałe, że nie potrafią 
skoncentrować się przez dłuższy czas. 
Warto więc wybrać taką Mszę świętą, 
która jest przewidziana dla dzieci.

Ważne jest też przygotowanie 
i nastawienie dziecka. Trzeba pomóc 
dziecku w nawiązaniu bliższej więzi 
z Panem Bogiem, rozbudzić tęsknotę 
za Chrystusem. Wtedy liturgia nabie-
ra dla dzieci znaczenia: idę do kościo-
ła, ponieważ tam Ktoś na mnie czeka, 
Ktoś, Kto mnie kocha, tęskni za mną 
i zaprasza do Swego Domu.

Dobrze jest też, poza liturgią, zacho-
dzić z dzieckiem na chwilkę do kościo-
ła, by odwiedzić Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie.

Jesteśmy świadkami cudu...

Dzieci potrafią się dziwić i za-
chwycać, mają też naturalne poczu-
cie sacrum. Warto więc im wyjaśnić, 
że w czasie Mszy św. są świadkami 
wielkiego cudu. Pod postacią chleba 
staje się obecny Chrystus, ten sam, któ-
ry chodził po Palestynie, nauczał, czy-
nił cuda, błogosławił dzieci. Możemy 
być tak blisko Niego jak Maryja i św. 
Józef w Nazarecie, jak Apostołowie. 
Spróbujmy razem z naszymi dziećmi 
zachwycić się cudem Eucharystii, ta-
jemnicą Miłości Boga do nas.

Listy do Pana Jezusa

W nawiązaniu przyjaźni z Panem 
Jezusem bardzo ważna jest osobista 
modlitwa dziecka. Może być bardzo 
prosta i spontaniczna: na przykład 
nasza córka lubi modlić się śpiewając 
Panu Bogu piosenki.

Można też założyć specjalny ze-
szyt i zachęcić dziecko, by czekając 

na Pierwszą Komunię, pisało listy 
do Pana Jezusa. Listy mogą być bardzo 
krótkie, zwykle dzieci lubią też ozda-
biać je rysunkami. Takie listy oczywi-
ście mogą pisać także pozostali człon-
kowie rodziny, to później wspaniała 
pamiątka.

Pierwsza Spowiedź

Rachunek sumienia:
Niektóre dzieci potrzebują pomo-

cy przy rachunku sumienia, inne nie. 
Trzeba to wyczuć i być do dyspozycji, 
jeśli jest taka potrzeba. Jedno z naszych 
dzieci poprosiło o pomoc: ja czytałam 
pytania z „Rachunku sumienia dla 
dzieci”, a ono notowało sobie na kart-
ce grzechy. Drugie dziecko, gdy robi-
ło rachunek sumienia, zamknęło się 
samo w pokoju i nie życzyło sobie żad-
nej pomocy.

Trzeba uszanować wrażliwość 
sumienia dziecka. Nie śmiejmy się 
z grzechów dzieci, nawet jeżeli jest 
to np. „zanurzałem kota w wodzie”. 
Czasem też dzieci nie są pewne czy 
coś jest grzechem, czy nie i proszą ro-
dziców o pomoc w rozstrzygnięciu 
wątpliwości. Nasze dzieci zapisywa-
ły grzechy na kartce i potem, po spo-
wiedzi, owe kartki zostały uroczyście 
spalone.

Pięknym zwyczajem jest rodzin-
ny wieczór pokutny, celebrowany 
w przeddzień Pierwszej Spowiedzi. 
Jego ważnym elementem jest wzajem-
ne przeproszenie i przebaczenie.

Przed spowiedzią dzieci są bar-
dzo przejęte i zdenerwowane. Trzeba 
więc przypomnieć, co jest najważniej-
sze, że jest to cud Bożego Miłosierdzia 
i Pan Jezus czeka na nie z radością, by 
im wszystkie grzechy przebaczyć.

Po spowiedzi trzeba czasem po-
móc dzieciom w odmówieniu pokuty 

i przypomnieć o zadośćuczynieniu: 
może np. trzeba komuś coś oddać? Ten 
warunek spowiedzi lubi umykać, nie 
tylko zresztą dzieciom.

Potem pojawia się pytanie, jak czę-
sto należy się spowiadać. Warto rozpo-
cząć praktykę „zbierania” pierwszych 
piątków miesiąca, by wejść w rytm co-
miesięcznej spowiedzi. A zbierać moż-
na bez końca! Nasze dzieci, gdy już 
uzbierały „swoje” dziewięć piątków, 
to potem kontynuowały w intencji nie-
wierzących kolegów i koleżanek.

Prezenty

Bardzo nam zależało, by nie ulec 
presji i by prezenty miały charakter 
religijny, związany z tą uroczystością. 
Trzeba dzieci do tego wcześniej przy-
gotować, rozmawiać z nimi, by nie 
czuły się pokrzywdzone, gdy potem 
w szkole odbywa „giełda” prezentów. 
Choć nasze doświadczenie pokazuje, 
że dzieci czasem lepiej rozumieją istotę 
tej uroczystości, niż mogłoby się to wy-
dawać dorosłym.

Gdy syn szedł do Pierwszej Komu-
nii przebojem były komputery. Z pew-
ną obawą zaczęliśmy z nim rozmowę 
na temat prezentów, wyjaśniając, że nie 
podarujemy mu komputera teraz, ale 
przy jakiejś innej okazji. Wtedy prze-
rwał i powiedział: „Ja naprawdę nie wi-
dzę żadnego związku pomiędzy Panem 
Jezusem i komputerem!”

Podobnie było z córką. Gdy zbliża-
ła się Pierwsza Komunia sama, ku na-
szemu radosnemu zdziwieniu, powie-
działa: „Tylko nie dawajcie mi żadnych 
prezentów! Przyjdzie do mnie Pan Je-
zus i to mi wystarczy!”

Jest teraz duży wybór prezentów 
o charakterze religijnym. Polecam np. 
film animowany o Dekalogu, na DVD, 
pt. „X Przykazań” (Edycja św. Pawła). 
Są w nim ciekawe i pełne humoru opo-
wiadania o grupie dzieci, pokazujące 
realizację przykazań w codziennym 
życiu. Oglądamy ten film z dużą przy-
jemnością, dorośli też mogą się czegoś 
nauczyć. Można go kupić w księgar-
ni „Pociąg do bajeczki” obok naszego 
kościoła. Jest też wiele pięknych reli-
gijnych książek dla dzieci, np. biskupa 
Antoniego Długosza, są płyty z piosen-
kami religijnymi (np. Arki Noego), nie 
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mówiąc już o ogromnym wyborze róż-
nych wydań Pisma Świętego.

Strój

Zwykle dziewczynki przywiązują 
dużą wagę do stroju, fryzury, po pro-
stu chcą ładnie wyglądać. To zrozu-
miałe: to są małe kobiety, ale trzeba 
też im wyjaśnić, że strój ma charakter 
symboliczny, jak biała szatka w czasie 
chrztu. Tu biel też symbolizuje czystość 
dziecięcej duszy, do której przychodzi 
Pan Jezus. Najlepszym rozwiązaniem 
są tak zwane „stroje liturgiczne”, do-
stosowane do charakteru tej uroczy-
stości. Takie stroje obowiązują w na-
szej parafii.

Niestety wokół Pierwszej Komu-
nii rozwija się cały biznes, różne firmy 
starają się na tym jak najwięcej zarobić 
i wycisnąć z nas, rodziców, jak najwię-
cej pieniędzy. Nie dajmy się!

Strój to spory wydatek. Nam uda-
ło się wykorzystać alby, które krąży-
ły po rodzinie. Alby te teraz służą in-
nym dzieciom.

Gdy mój mąż przystępował do 
Pierwszej Komunii w Belgii, w swo-
im rodzinnym kościele, to alby ko-
munijne po prostu wypożyczało się 
w parafii. W ten sposób służyły kolej-
nym rocznikom dzieci. U nas takich 
wypożyczalni nie ma, ale może warto 
podpowiedzieć rodzicom, którzy już 
przeżyli tę uroczystość, aby sprawdzi-
li, czy nie mają jeszcze gdzieś w sza-
fach niepotrzebnych alb, które mo-
gliby odstąpić tym, którzy ich po-
trzebują?

Uroczysta Eucharystia

Uroczystości tej towarzyszą zawsze 
silne emocje i duże wzruszenie. Z dru-
giej strony trudno nam, kobietom, za-
pomnieć o gościach, potrawach i tego 
typu rozproszeń jest wiele. Trzeba sta-
rać się w czasie Eucharystii wyciszyć 
w sobie Martę i na wzór Marii obrać 
„najlepszą cząstkę”. Nie jest to proste, 
wiem z własnego doświadczenia, ale 
trzeba próbować!

W różnych parafiach różnie prze-
biega uroczysta Msza Święta. Każ-
dy ma swoje oczekiwania, swoją wi-
zję tej uroczystości. Nie da się zreali-
zować wszystkich postulatów. Warto 
na pewno rozmawiać o oprawie uro-
czystości, starać się znaleźć wspólne 
rozwiązania, ale trzeba też zaakcepto-
wać, że coś będzie wyglądało inaczej 

niż sobie wymarzyliśmy. Nie zapomi-
najmy, że Najważniejsze jest niewidocz-
ne dla oczu.

Biały Tydzień

To szczególny czas łaski i warto 
o tym pamiętać, zwłaszcza gdy uczest-
niczenie w nim wymaga sporego wy-
siłku. Pamiętam jak się zdarzało, 
że wpadałam do domu po pracy, trze-
ba było „złapać” dziecko, doprowa-
dzić je do porządku, ubrać w albę, zdą-
żyć do kościoła. Czasem jest to trudne 
„przedsięwzięcie logistyczne”!

Dobrze jest wcześniej przemyśleć 
organizację tego tygodnia, może z do-
datkowych zajęć dzieci, które kolido-
wałyby z wieczorną Mszą św. można 
zrezygnować? Warto zafundować sobie 
trochę spokoju, by jak najlepiej przeżyć 
ten wyjątkowy tydzień. Mieć czas, gdy 
już opadną pierwsze emocje, na wiel-
kie i wdzięczne zdumienie nad tajemni-
cą Eucharystii a także na zachwyt wła-
snym dzieckiem, które Pan Bóg napeł-
nia Swoją Obecnością.

Bł. Elżbieta od Trójcy Świętej tak 
napisała do znajomej dziewczynki, 
która miała przystąpić do Pierwszej 
Komunii:

„To Jego samego zobaczę w drogiej 
komunijnej dziewczynce, gdyż to nie 
tylko na parę chwil przychodzi On 
do niej, ale żeby pozostać tam na za-
wsze, dobrze o tym pamiętaj. A kiedy 
piękny dzień minie, powiedz sobie, 
że to się nie skończyło, ale że między 

Jezusem i Jego komunijną dziewczyn-
ką zaczyna się zjednoczenie, które 
ma być przedsmakiem nieba.”

Biały Tydzień to też piękny czas 
tworzenia się wspólnoty pomiędzy ro-
dzicami dzieci komunijnych, wspólno-
ty budowanej wokół Eucharystii.

Co dalej?

Muszę przyznać, że najbardziej by-
łam wzruszona, gdy nasze dziecko 
już „na cywila”, po Białym Tygodniu, 
przystępowało razem z nami do ko-
munii. I również dobrze pamiętam, 
że po mojej Pierwszej Komunii zrobi-
ło to na mnie ogromne wrażenie, gdy 
tak zwyczajnie, razem z dorosłymi, 
uklękłam przy balaskach. Pamiętam, 
że miałam poczucie, że coś niezwy-
kłego dopiero się zaczęło, że to dopie-
ro początek. Pierwsza Komunia była 
piękną uroczystością, która się skoń-
czyła, ale Eucharystia stale będzie spra-
wowana, będzie można nadal przystę-
pować do Stołu Pańskiego...

Po uroczystości Pierwszej Ko-
munii, po Białym Tygodniu rodzice 
często stawiają sobie pytanie: co da-
lej? Jak dalej pielęgnować w dziecku 
miłość do Chrystusa i Eucharystii, 
jak pomagać mu wzrastać w wierze. 
W rozmowach ze znajomymi doszli-
śmy do wniosku, że najtrudniejsze 
zadanie jest dopiero przed nami: na-
uczyć dziecko żyć Eucharystią nie tyl-
ko od wielkiego święta …

Maria Chantry

Z okazji Imienin 
Drogiemu Księdzu 
Jackowi życzymy: 
Chrystusowego 
światła, mocy i odwagi 
w głoszeniu prawd 
Bożych, radości 
dnia codziennego 
i życzliwości parafian 
oraz dalszej owocnej 
współpracy

Redakcja
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Bez krzyża, bez serca, bez życia...
Coraz bardziej odczuwalna staje się 

atmosfera chaosu, nihilizmu i pogardy 
dla Bożych praw i dla ludzi. Coraz wię-
cej szańców zdobywa cywilizacja, której 
Jan Paweł II nie wahał się nazywać „cy-
wilizacją śmierci”.

W poświąteczną niedzie-
lę odkryłam ze zdu-
mieniem, że ktoś 
przekłuł dwie 
o p o n y  k ó ł 
mojego sa-
m o c h o d u . 
A więc tej 
niewyszuka-
nej rozrywce 
ktoś oddawał 
się w świątecz-
ny wieczór Bo-
żego Narodzenia! 
W warsztacie powie-
dziano, że ostatnio na Bi-
skupinie obserwuje się plagę przekłu-
wania opon – niektórym nawet po kil-
ka razy. Było to oczywiście zgłaszane 
policji...

Kilka dni później odwiedziłam mo-
ich krewnych na drugim końcu miasta. 
W ich bloku akurat trwała akcja usu-
wania skutków pożaru. Ktoś podpalił... 
wózek dziecięcy stojący w korytarzu 
na I piętrze. Sadzę zmywaliśmy ze ścian 
aż na piętrze VI.

I jeszcze przykłady z mediów. Mło-
dzi ludzie zamordowali sąsiada, 32-let-
niego człowieka z okazji „osiemnastki” 
jednego z nich... Ci przynajmniej zo-
stali skazani. Będą siedzieć w więzieniu 

dożywotnio, a ich koszt utrzymania i re-
socjalizacji (?!) wynosi „tylko” 2,1 tysią-
ca złotych miesięcznie. 

Przykład kolejny – bandyci, którzy 
pięć lat temu skatowali młodego chłop-

ca za to, że stanął w obronie zaatako-
wanej przez nich kobiety 

– dzisiaj czują się wy-
grani i niekaralni, 

bo pierwszy wy-
rok unieważ-
niono, a kolej-
ny nie zapa-
da z powodu 
kilkuletniej 
już choroby 
sędzi... A ten 

bohater – mło-
dy mężczyzna, 

jeździ na wózku in-
walidzkim. 

A kto wygrywa przed są-
dami? Alicja Tysiąc, która chciała za-

bić swoje dziecko, a gdy jej to lekarze 
udaremnili, to pozwała przed trybunał 
w Strasburgu państwo polskie, a przed 
sąd w Polsce redaktora naczelnego „Go-
ścia Niedzielnego”, który jej czyny na-
zwał po imieniu.

Czy może dziwić, że w takiej atmos-
ferze młodzi ateiści z wrocławskiego 
liceum odważyli się wystąpić o zdję-
cie krzyży ze ścian klas XIV Liceum 
we Wrocławiu?

Krzyż jest znakiem miłości i szacun-
ku dla człowieka – dowodem, że Bóg – 
Człowiek zgodził się oddać swoje życie 
za każdego bez wyjątku w niezwykłej, 

pełnej współcierpienia, przebłagalnej 
ofierze.

Krzyż jest znakiem szacunku i miło-
ści dla wszystkich, poczynając od tych 
„małych”. Najpierw dla dzieci, potem 
dla chorych, biednych i uwięzionych, 
dla wszystkich najsłabszych i najbied-
niejszych. Jest znakiem miłosierdzia na-
wet dla grzeszników. Czy taki znak mogą 
tolerować piewcy skrajnego egoizmu, czy 
mogą ten znak zaakceptować wyznaw-
cy wiary w prawo silniejszego, bardziej 
cwanego, podstępnego, manipulanta wy-
korzystującego naiwnych i naginającego 
prawo do swoich potrzeb?

Ale co my, wierzący, mamy w tej sy-
tuacji czynić? Jest nas w Polsce przynaj-
mniej 90 procent! Nasz głos, nasze prze-
konania, muszą wreszcie stać się widocz-
ne. Pan Jezus, który jest przecież z nami 
aż do skończenia świata – powiedział 
nam: „Nie lękajcie się!” Musimy zdobyć 
się wreszcie na odwagę codziennego mę-
stwa – codziennej obrony krzyża i wska-
zań Ewangelii. Zaczynać trzeba od sie-
bie – nie wolno nam nawet w myślach 
popierać poglądów sprzecznych z Do-
brą Nowiną.

Świadectwo trzeba dawać stale wobec 
rodziny – własnych dzieci i wnuków, wo-
bec krewnych. Tłumaczyć, że obecność 
krzyża możliwa jest tylko w cywiliza-
cji życia, a brak krzyża świadczy o tym, 
że pochłania nas cywilizacja śmierci. 
Nasza dzisiejsza odwaga może zapo-
biec strasznym przyszłym ludzkim dra-
matom. Nasza dzisiejsza odwaga jeszcze 
może uratować świat. AS

Atak na krzyże? Ja to już przeżyłam...
Było to za ministra oświaty Władysła-

wa Bieńkowskiego. 4 sierpnia 1958 roku 
został przez ministerstwo wydany okól-
nik w sprawie przestrzegania zasad 
świeckości szkoły. W „Głosie Nauczy-
cielskim”, wydanym na rozpoczęcie roku 
szkolnego, ukazał się artykuł „Przeciw 
ofensywie wstecznictwa”, a sam minister 
oświaty w przemówieniu na rozpoczę-
cie roku szkolnego stwierdził, że trzeba 
„usunąć ze szkoły wszelkie ślady nietole-
rancji, dyskryminacji i fanatyzmu...”

W tym okresie pracowałam – jako 
nauczycielka z nakazu pracy – w jednej 

z wrocławskich szkół. W pierwszej kolej-
ności – zgodnie z okólnikiem – wydano 
nam, nauczycielom, nakaz zdjęcia krzyży 
ze ścian sal lekcyjnych. Oczywiście tego 
nie wykonałam. Następnego dnia z wizy-
tą do klasy przyszedł dyrektor szkoły, ale 
nie była to żadna rutynowa hospitacja. 
Przyszedł z pretensją – dlaczego nie zdję-
łam krzyża. Odpowiedziałam krótko: 
„- Ja nie jestem od zdejmowania krzy-
ża!”. Byłam pewna, że natychmiast zo-
stanę zwolniona z pracy z zakazem wy-
konywania zawodu. Jednak sprawa uci-
chła. Teraz dowiaduję się, że w archiwach 

ministerstwa oświaty znajdują się rapor-
ty do UB o protestach nauczycieli i rodzi-
ców przeciw usuwaniu krzyży ze szkol-
nych ścian... Może znalazł się tam donos 
także na mnie?

Następnie zabroniono nauczycielom 
odmawiać z dziećmi krótką modlitwę 
przed i po lekcji. Ale ja przecież uczy-
łam dzieci, które tak niedawno przystą-
piły do I Komunii Świętej! Jak mogłyby 
te dzieci nie odmawiać modlitwy? Po-
wiedziałam im – łamiąc w ten sposób 
okólnikowy zakaz – żeby rozpoczynały 
modlitwę równo z dzwonkiem. I od tej 
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Protesty Chciałbym poinformować, że 
do warszawskiej prokuratury 
przesłane zostały wnioski o wsz-
częcie postępowania przeciwko 
mediom, które ostatnimi czasy 
użyły sformułowania „POLSKIE 
OBOZY...”. Czekamy na decyzję 
prokuratury w tej sprawie.
Intensywnie przygotowujemy się 
również do pozwów cywilnych.
Pozdrawiam i dziękuję za wspie-
ranie naszej działalności...
Życzę wszystkiego dobrego i po-
lecam film prezentowany na wi-
trynie www.wielun1939.info.

Tomasz Fabiszewski 
Powiernictwo Polskie

Stowarzyszenie Matek Katolickich
pl. Wolności 3
50-071 Wrocław

Pan Marek Łaźniak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 14 
we Wrocławiu
al. Brücknera 10
51-410 Wrocław

Szanowny Panie Dyrektorze,
dziękujemy Dyrekcji i większości 
uczniów XIV Liceum Ogólnokształ-
cącego za obronę krzyży. Polska wy-
rosła w cywilizacji chrześcijańskiej 
i jej zawdzięcza swoje istnienie. 
Krzyż jest symbolem tej cywiliza-
cji, jest znakiem naszego Zbawicie-
la i jako taki, ważniejszy jest nawet 
niż godło państwowe.

Twierdzenie, że obecność krzyża 
w sali obraża niechrześcijan ma tyle 
sensu, co twierdzenie, że godło pań-
stwowe swoją obecnością obraża 
obcokrajowców.

Większość Polaków to katolicy 
– krzyż w salach lekcyjnych tylko 
o tym przypomina. W dzisiejszych 
czasach tyle mówi się o toleran-
cji, należy więc domagać się rów-
nież tolerancji dla katolików i ich 
przekonań.

Z poważaniem
przewodnicząca Stowarzyszenia 

Matek Katolickich 
Maria Andrzejewska

Stowarzyszenie Matek Katolickich
Zarząd Główny
Wrocław, pl. Wolności 3

Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka30
02-528 Warszawa

Protest
Stowarzyszenia Matek Katolic-

kich oświadcza, że wyrok sądu z dnia 
23 września w sprawie Alicji Tysiąc 
jest haniebny. Obowiązkiem wszyst-
kich, którzy traktują życie jako nie-
zbywalną wartość, jest KONTESTA-
CJA wyroków sądu, nawet gdyby 
ogłosił je Sąd Najwyższy.

Nikt i nigdy nie będzie miał mo-
ralnego prawa, żeby kneblować usta 
prasie katolickiej, stojącej po stronie 
niewinnych istot, na których doko-
nuje się na oczach świata prawdzi-
wego i największego w dziejach ho-
lokaustu.

Oświadczamy z całą stanowczo-
ścią, że zabójcy nienarodzonych 
dzieci – zarówno kobiety dokonują-
ce aborcji jak i lekarze – są morder-
cami, dzieciobójcami i żadne wyro-
ki nie zabronią katolickim mediom 
mówić i pisać, nazywając prawdę 
po imieniu. Nie wolno nam przy-
mykać oczu na współczesną „rzeź 
niewiniątek” i milczeć! (...)

Otoczmy troską życie od poczę-
cia do naturalnej śmierci!

przewodnicząca Stowarzyszenia 
Matek Katolickich 

Maria Andrzejewska

pory dzieci same tak się właśnie modliły. 
Ponieważ nie wolno mi było – wedle tego 
okólnika – przewodniczyć modlitwie, 
ani nawet modlić się wspólnie z ucznia-
mi, więc nieraz zdarzało mi się przedłu-
żać chwile pobytu w pokoju nauczyciel-
skim, a czasem w korytarzu, do momen-
tu, aż dzieci skończą pacierz rozpoczęty 
od razu po dzwonku.

Kiedy zbliżał się czas rekolekcji wiel-
kopostnych i miał to być dzień wolny 
od nauki w szkole, wtedy w naszej szko-
le miało miejsce głośne i znamienne wy-
darzenie. Wychowawca V klasy, który był 
równocześnie sekretarzem PZPR w na-
szej szkole, wkroczył do swojej klasy, 
w której właśnie ksiądz prowadził lekcję 
religii i oznajmił, że dzieci z jego klasy 
nie wezmą udziału w rekolekcjach. Za-
częła się burzliwa wymiana zdań, po któ-
rej ten człowiek, w obecności uczniów, 

uderzył księdza. Całkowicie zlekcewa-
żył ten „bokser” oczywistą kiedyś za-
sadę, że ważne dyskusje przeprowadza 
się w pokoju nauczycielskim – do tego 
on służy – a nie w klasie lekcyjnej peł-
nej zastraszonych dzieci. Inna sprawa, 
że on – jako wychowawca – wywierał 
wpływ na oddane mu pod opiekę dzieci 
i widocznie przedstawiał im komunizm 
w samych superlatywach, bo wcześniej, 
kiedy zmarł towarzysz Stalin, to dzieci 
z jego klasy z tego powodu płakały...

Pamiętam, że ten „kolega sekretarz” 
niemal do końca swoich dni walczył z re-
ligią – i z krzyżami...

Wielki, żelazny, widoczny z dale-
ka krzyż, wmurowany był w ścianę bu-
dynku szkoły w Wojszycach – mogłam 
go zobaczyć pracując tam przez kilka dni 
na zastępstwie. Przetrwał walki o Wro-
cław – jakimś cudem bomby i pociski ten 

szkolny krzyż ominęły. Ale pan sekretarz, 
który tamtędy codziennie wracał do swe-
go domu postanowił go usunąć – widok 
majestatycznego krzyża na szkolnej ścia-
nie był chyba dla niego nie do zniesienia. 
Chodziły słuchy, że poświęcił napraw-
dę wiele wysiłku i sprytu aby ten krzyż 
wreszcie usunięto. I tak się stało. Nie-
długo po tym on sam zginął tragicznie. 
Mam nadzieję, że Bóg darował mu tamte 
winy, mimo, że ta nagła śmierć pozbawi-
ła go możliwości nawrócenia..

Absolutnie nie chcę raz jeszcze prze-
żywać w Polsce usuwania ze szkolnych 
ścian krzyża – znaku, który upamięt-
nia śmierć Pana Jezusa za nas – za nas 
wszystkich – także za tych błądzących 
przeciwników Chrystusa i Jego Krzyża. 
Przecież ci ludzie naprawdę „nie wiedzą 
co czynią” ..

Eleonora Bober

Boże, nasz Ojcze! Ty dałeś światu 
swego Syna, Jezusa Chrystusa,
aby objawił Twoją bezgraniczną miłość.
W Nim wyciągnąłeś rękę do grzeszni-
ków, aby Ciebie szukali i znaleźli.
Prosimy Cię, daj nam swego Ducha, 
byśmy doświadczając Twojej miłości,
potrafili wszędzie tam, gdzie nas 
poślesz, być świadkami Miłości.
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DefensorCrucis
W związku z dużym zainteresowa-

niem i szumem medialnym, jakie to-
warzyszyły debacie nt. obecności krzy-
ży w polskich szkołach, która odbyła się 
16 grudnia 2009 r. w XIV Liceum Ogól-
nokształcącym we Wrocławiu, powstał 
blog poświęcony tematowi dzisiejszej 
obrony krzyży. Więcej na blogu: 
defensorescrucis.blogspot.com

Przemilczana „Chrześcijańska 
Europa” J.H.H. Weilera

Debata z 16 grudnia 2009 r. na temat 
obecności krzyży w polskich szkołach za-
kończyła się klęską przeciwników krzyży. 
Nic zatem dziwnego, że od tamtej pory 
„Gazeta Wyborcza”, wspierająca swoimi 
działaniami tych, którym symbol nie-
skończonej Miłości Boga do człowieka 
przeszkadza, robi wszystko, aby dyskusję 
przedstawić jako niemerytoryczną.

17 grudnia, dzień po debacie, Jacek 
Harłukowicz (dziennikarz „GW”) na-
pisał:

Zamiast merytorycznej rozmowy – 
show i pyskówka. Tak skończyła się deba-
ta „Czy powinno się usunąć krzyże z klas 
szkolnych” we wrocławskim XIV LO. Kru-
cyfiksy zostają na ścianach, ich przeciwni-
kom ksiądz rozdawał... zabawki.

Cały artykuł został zaś przez niego za-
tytułowany Krzyże, misie i pistolety.

Całą debatę można obejrzeć na Youtu-
be, więc nie warto nawet komentować 
absurdalnego stwierdzenia, że była ona 
niemerytoryczna. Każdy trzeźwo myślą-
cy świadek dyskusji wiedział po jej za-
kończeniu, że „Gazeta Wyborcza” spły-
ci całość do ostatnich 2 minut, ponieważ 

reszta (2 godziny) jest dla niej wysoce 
niewygodna. Dlaczego? Z prostej przy-
czyny – przeciwnicy obecności krzy-
ży w polskiej przestrzeni publicznej nie 
potrafili obronić swojego stanowiska, 
przemilczeli niejeden argument dru-
giej strony.

Warto natomiast zwrócić uwagę 
na pewien fakt – ks. Wojciech Zięba za-
nim wręczył zabawki trójce uczniów 
przeciwnych krzyżom (który to gest 
miał być wyrazem poczucia humoru, 
a nie pogardy czy wyśmiania oponen-
tów), podarował im książki „Chrześci-
jańska Europa”, autorstwa ortodoksyjne-
go Żyda J.H.H. Weilera, który zachwycił 
się chrześcijańskim dziedzictwem Stare-
go Kontynentu. Jak można się łatwo do-
myślić – „Gazeta Wyborcza” rozmyślnie 
ów fakt przemilczała.

W tym miejscu warto przytoczyć 
fragment wspomnianej książki:

A teraz pozwólcie, że przejdę do cze-
goś oczywistego. Zawsze pociągała mnie 
historia opowiedziana w XIII rozdziale 
Księgi Liczb oraz w rozdziale I Księgi Po-
wtórzonego Prawa – o ludziach, których 
posłano, aby zbadali Ziemię Obiecaną: 
mitte viros qui considerent terram Cha-
naan! W tekście hebrajskim użyto słowa 
„turu” – to pierwsi turyści! Wyobraźmy 
więc sobie turystów, których wysłano dla 
zbadania europejskiej Ziemi Obiecanej. 
Niech wylądują na przykład w Palermo 
i wyruszą na północ, przemierzając Wło-
chy Austrię i Słowenię, docierając wreszcie 
do Niemiec. Następnie jedni niech skieru-
ją się dalej na północ, do krajów skandy-
nawskich, inni na zachód, do Beneluk-
su i przez Francję na Półwysep Iberyjski; 
jeszcze inni niech wybiorą się na wschód 
w celu zbadania obszarów, które do nie-
dawna nazywano Europą Wschodnią.

Jaką zdaliby nam relację? Byłaby 
to opowieść o niewielkim, niestety, kon-
tynencie, różnorodnym niczym wieża 
Babel – bogatym i skupiającym bardzo 
różniące się narody zamieszkujące tery-
toria o odmiennej topografii i klimacie, 
porozumiewające się wieloma językami, 
odwołujące się do różnych historii (choć 
dotyczących czasem tych samych wyda-
rzeń). Każdy z tych narodów chlubi się 
własnymi zdobyczami kultury, i zapew-
nia, że to jego kuchnia (a przynajmniej 
kawa, likiery, chleb) jest najlepsza, a je-
ziora (lub też morze niebo, góry, język, 

a nawet kobiety) – najpiękniejsze. Każdy 
też zdecydowany jest zachować wszystkie 
te odrębności.

Gdzie więc w całym tym „pomiesza-
niu” odnaleźć Europę?

Po krótkim zastanowieniu podróżnicy 
wspomnieliby niewątpliwie cuda wspól-
nego rynku europejskiego, dzięki któ-
remu te tak bardzo różniące się naro-
dy podobnie się ubierają (w stroje wy-
konane zazwyczaj w Chinach), używają 
bardzo podobnych narzędzi i wyposaże-
nia (wykonanego w Japonii, na Tajwa-
nie lub w Korei), oglądają te same fil-
my (nakręcone – o zgrozo! – w Stanach 
Zjednoczonych) i zasypiają przy podob-
nych programach telewizyjnych, przery-
wanych niemal identycznymi reklama-
mi (zrealizowanymi – przynajmniej to – 
w Europie).

Jednakże odkrywcy Europy opowie-
dzieliby też zapewne o innych swoich spo-
strzeżeniach. O tym, że wszędzie, gdzie 
mieszkają ludzie, nawet w najmniejszej 
miejscowości, na każdym cmentarzu, nad 
wszystkimi niemal grobami – choć po-
krywać je mogą napisy w różnych języ-
kach – prawie zawsze wznosi się ten sam 
chrześcijański krzyż. I bez względu na to, 
czy grób pochodzi z roku 1003, 1503 czy 
2003 – dla każdego odwiedzającego cmen-
tarz krzyż ten znaczy zawsze to samo.

Opowiedzieliby następnie, że nie 
ma miasta ani nawet większej wsi bez 
choćby jednego chrześcijańskiego kościoła. 
Tak jest przynajmniej w Europie zachod-
niej, gdzie wolność religii nie jest zdoby-
czą nową, a chrześcijaństwo w ciągu wie-
ków wyrażało się również w budowaniu 
kościołów. W niektórych miejscowościach 
kościoły te mogą stać puste przez większą 
część roku; trwają tam jednak, często ma-
jestatycznie piękne, dominując w samym 
sercu przestrzeni publicznej.

Nasi turyści odkryliby również syna-
gogi (znacznie liczniejsze przed rokiem 
1939) i meczety, a także hebrajskie i mu-
zułmańskie cmentarze. I one współtworzą 
europejski pejzaż, są jednak o wiele mniej 
liczne, co jeszcze bardziej podkreśla chrze-
ścijański charakter Europy.”
(J.H.H. Weiler, Chrześcijańska Europa, 

W drodze, 2003)
Skoro ortodoksyjnego Żyda (nota-

bene mieszkającego w USA) zachwy-
ca chrześcijańskie dziedzictwo Euro-
py, to jak my – jej mieszkańcy, potom-
kowie jej twórców – moglibyśmy się 
go wyrzec?

ks. Wojciech Zięba
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Grudniowy Wieczór Tumski
Ostatni w tym roku Wieczór Tumski 

odbył się 27 grudnia w niedzielę, w uro-
czystość Świętej Rodziny. Aula PWT nie 
pamięta takich tłumów publicz-
ności – nigdy na Wieczorach 
Tumskich nie było takiej 
frekwencji, sala dosłow-
nie „pękała w szwach”. 
A stało się to za sprawą 
przyjazdu... Zakopanego 
do Wrocławia, a dokładnie 
zespołów folklorystycznych – 
kapeli i chóru spod Tatr ze swo-
im góralskim kolędowaniem. Program 
ich wpisał się doskonale w okres świąt 
Bożego Narodzenia. Pokazał jednocze-
śnie, że ten region Polski, tak bardzo za-
korzeniony w tradycji i zwyczajach jest 
bliski sercu Polaków, nawet w tak odle-
głym Wrocławiu.

W pierwszej części Wieczoru Adam 
Kitkowski, dyrektor Zakopiańskiego 
Centrum Edukacji im. Heleny Modrze-
jewskiej, przedstawił ciekawe zwycza-
je bożonarodzeniowe na Podhalu. Jest 
to jeden z czterech regionów geogra-
ficznych, oprócz Spiszu, Orawy i Lip-
towa, które leżą u stóp Tatr. Ten ostat-
ni w całości znajduje się po stronie sło-
wackiej.

Bogata tradycja regionów wywodzi 
się przede wszystkim z kalendarza reli-
gii chrześcijańskiej i opiera się na obrzę-
dowości dwóch najważniejszych świąt: 
Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Swo-
je barwne opowieści o wielowiekowych 
zwyczajach prelegent przeplatał wstaw-
kami gwary góralskiej, które zakończył 
cytatem-życzeniem:

„Na scyńście! Na zdrowi! Na ten 
Nowy Rok!- coby się Wam darzyło, 
mnożyło...Cobyście byli weseli – jako 
w niebie janieli!..”.

Po wykładzie wystąpiły: Kapela An-
drzeja Obrochty-Bartusia – instrumen-
ty smyczkowe oraz ok. 30-osobowy 

Żeński Chór „Turliki” z Zakopa-
nego pod dyrekcją Ewy Ster-

czyńskiej. Nazwa Chóru po-
chodzi od dzwoneczków 
umieszczanych przy koń-
skiej uprzęży podczas kuli-
gów. Zespoły wykonały ko-

lędy, pastorałki i tradycyjne 
przyśpiewki ludowe śpiewa-

ne na Podhalu w niezmienionej 
formie od kilku pokoleń. Szczególnie 
gorące przyjęcie zgotowano Chórowi, 
który składał się z dziewcząt począw-
szy od... 6 roku życia! Dziewczęta ubra-
ne w barwne stroje – wzorzyste spódni-
ce (żaden wzór nie powtórzył się!), białe 
bluzki, korale i haftowane błyszczącymi 
cekinami serdaczki wyglądały jak kwiaty 
na łące. Wbiegały na widownię drobny-
mi kroczkami z towarzyszeniem dzwon-
ków, do czego przygrywała im skocznie 
Kapela. Ich śpiew – charakterystyczne, 
zawodzące ostre głosy odbijały się da-
lekim echem jakby od „samiuśkich Ta-
ter”. Oprócz starych, melodyjnych gó-
ralskich kolęd nie mogło zabraknąć 
w repertuarze kolędy „Oj, maluśki, ma-
luśki...” śpiewanej przez najmłodsze wy-
konawczynie przy wtórze całej sali. Było 
to piękne i nadzwyczaj wzruszające. Były 
również drobne scenki wokalno-tanecz-
ne oraz życzenia składane w gwarze 
przez młodego góralczyka i rozsypanie 
ziaren owsa na znak obfitości i szczęścia 
oraz pomyślności – by wszystko dobre 
nam się darzyło w Nowym Roku.

Na zakończenie koncertu, już na bis, 
kolędę „Oj, maluśki, maluśki” powtórzył 
melodyjnym mocnym głosem prymista 
Kapeli, Andrzej Obrochta-Bartuś.

Była to nadzwyczaj melodyjna, barw-
na impreza przyjęta bardzo ciepło i en-
tuzjastycznie, o czym świadczyły gorą-
ce brawa od wspomnianej już na wstępie 
licznie zgromadzonej publiczności.

Wieczory Tumskie są od 11 lat wspa-
niałą imprezą kulturalną i stanowią 
piękną wizytówkę Wrocławia. Oparte 
na chrześcijańskich korzeniach i kulty-
wujące najwyższe wartości są jednocze-
śnie otwarte na szeroko rozumiany eku-
menizm i wielokulturowość. Ogromna 
w tym zasługa Stanisława Rybarczyka, 
dyrektora artystycznego i głównego or-
ganizatora Wieczorów, które są jego au-
torskim projektem. Smutkiem niestety 
napawa przekazana przez niego infor-
macja o ogromnych cięciach budżeto-
wych na rok przyszły, które mogą utrud-
nić a nawet uniemożliwić organizowanie 
Wieczorów w najbliższym czasie. Gdy-
by do tego doszło, byłaby to niepoweto-
wana strata. Miejmy nadzieję, że uda się 
pokonać wszelkie przeciwności i znaj-
dą się na kulturę pieniądze w budżecie, 
a zatem – będziemy nadal uczestniczyć 
w tych wspaniałych imprezach.

Anna Dadun-Sęk

Kurs Alfa już się rozpoczął
Już się rozpoczął Kurs Alfa, który był 

zapowiedziany w numerze świątecz-
nym oraz w ogłoszeniach parafialnych. 
Spotkania kursu odbywają się w nie-
dzielne popołudnia (od godz. 15.30) 
w Domu Katechetycznym przy naszym 
kościele. Na kurs szczególnie zaproszo-
ne są osoby przeżywające problemy 
związane z wiarą lub niewiarę – poszu-
kujące sensu życia, pragnące pogody 

ducha w codzienności i nadziei w trud-
nych sytuacjach życiowych. 

Kurs jest adresowany także do osób, 
które chciałaby się zaznajomić z chrze-
ścijaństwem lub pragnących odświeżyć 
podstawy wiary.

Kurs Alfa to smaczne podwieczorki, 
atmosfera pełna gościnności i dobrego 
humoru, to cotygodniowe wykłady po-
ruszające takie tematy jak: „Dlaczego 

Jezus umarł?”, „Skąd można mieć pew-
ność co do swojej wiary?”. Po wykładzie 
następuje swobodna dyskusja w ma-
łych grupach. Można przyjść na naj-
bliższe spotkanie kursu Alfa, i jeśli jesz-
cze będą takie możliwości – dołączyć 
do grona Gości lub uzyskać informacje 
odnośnie kursów Alfa, które niedługo 
rozpoczną się w innych parafiach Wro-
cławia. Więcej informacji o kursie Alfa 
jest dostępnych na stronie internetowej 
www.plomienpanski.pl.

Opracowanie: M.N.

Radujmy się. Dziecię się nam narodziło...
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Ten film trzeba zobaczyć

Film „Dzieci Ireny Sendlerowej” 
w reżyserii J.K. Harrisona, autora fil-
mu „Jan Paweł II” to nie tylko wstrzą-
sająca opowieść o losach Żydów pod-
czas II wojny światowej. Stanowi także 
swoiste tło dla rozgrywających się wielu 
bardzo różnych dramatów ludzkich, po-
dejmowania trudnych decyzji, określa-
nia postaw. Ukazuje prawdę o ofiarnej, 
wręcz heroicznej postawie Polaków, któ-
rzy nie wahali się bronić życia innych, 
mając pełną świadomość, że mogą stra-
cić własne i własnych rodzin.

Bohaterka filmu, Irena Sendlero-
wa, zwyczajna młoda kobieta, decydu-
je się zupełnie bezinteresownie, naraża-
jąc własne życie, pomagać innym. Jako 
oficjalny, legalny pracownik Pomocy 
Społecznej a następnie jako przebrana 
za pielęgniarkę – miała względną swo-
bodę w poruszaniu się po mieście. Po-
czątkowo działała sama ze swoimi naj-
bliższymi współpracownikami, w okre-
sie późniejszym współpracowała z Radą 
Pomocy Żydom „Żegotą”. Niosła po-
moc medyczną, organizowała żyw-
ność, by wesprzeć głodowe racje miesz-
kańców getta. Była w stałym kontakcie 
z dr Januszem Korczakiem. Była to pra-
ca ryzykowna, trudna, wymagająca 

dużego opanowania, ale jednocześnie 
szybkich decyzji i zdecydowanego dzia-
łania.

W zupełnie nieprawdopodobny spo-
sób wyprowadziła z getta ok. 2500 ży-
dowskich dzieci ratując je od niechyb-
nej śmierci. Przekazywała je następnie 
polskim rodzinom, klasztorom, siero-
cińcom, wyrabiając im m.in. w para-
fiach odpowiednie aryjskie dokumen-
ty. Myśląc o przyszłości zabezpiecza-
ła dane personalne dzieci, zapisywała 
je na kartkach papieru i umieszcza-
ła w szczelnie zamkniętych słoikach, 
które zakopywała pod betonową płytą 
w ogrodzie. Wyprowadzała dzieci róż-
nymi drogami: przejściami wewnątrz 
budynków na granicy getta i strony 
aryjskiej, w samochodach dostawczych, 
w skrzyniach, kanałami. Dzieci przed 
wyprowadzeniem z getta wymagały od-
powiedniego przygotowania. Musiały 
nauczyć się przynajmniej trochę języ-
ka polskiego, wiele z nich mówiło tyl-
ko w jidisz, a przede wszystkim musiały 
nauczyć się po polsku pacierza, w tym 
codziennej modlitwy „Ojcze Nasz” oraz 
czynienia znaku krzyża świętego. Go-
rzej było z ukryciem wyraźnych oznak 
pochodzenia – rudego koloru włosów 
czy też pięknych, często podświado-
mie smutnych oczu, przykrytych dłu-
gimi rzęsami.

Najbardziej wstrząsające i poruszają-
ce widza były sceny z rozstania żydow-
skich rodzin, zwłaszcza matek z własny-
mi dziećmi. Nikła nadzieja, bo żadna 
pewność, że dzieci zostaną uratowane, 
zderzała się ze świadomością, że nigdy 
więcej nie ujrzą swoich dzieci. Bo los 
dorosłych był przesądzony – czeka-
ła ich podróż w jednym nieodwracal-
nym kierunku – Treblinka ! Szczegól-
nie dramatyczna jest scena, kiedy ojciec 

podczas transportu wypycha syna po-
między koła pędzącego pociągu i każe 
mu przeczekać aż przejedzie ostatni wa-
gon, z nadzieją, że być może przeżyje.

Dramatyzm rozdarcia potęgowa-
ła konieczność zmiany wiary wypro-
wadzanych dzieci, co dla ortodoksyj-
nej społeczności żydowskiej było nie 
do przyjęcia. Trzeba było długich i głę-
bokich przemyśleń by przyjąć i zaak-
ceptować radę poważanego rabina, któ-
ry postawił dramatyczne pytanie: „Czy 
wolno nam nie pozwolić naszym dzie-
ciom żyć? One przecież, jeśli przeżyją, 
będą świadczyć o nas, o naszym losie, 
one o nas się upomną”.

Film, mimo grozy i dramatyzmu sy-
tuacji nie pokazuje zbytnio drastycznie 
na ekranie scen przemocy i okrucień-
stwa. Nie ma również w nim zbyt wie-
le słów – czyny przemawiają za siebie. 
Jest w nim wielkie zderzenie ideolo-
gii przedstawicieli „wyższej rasy” z he-
roizmem i oddaniem tych, którzy pra-
gną ocalić naród skazany na całkowi-
tą zagładę.

Film ten jest ważny z jeszcze jedne-
go powodu. Pokazuje dobitnie praw-
dę o rzeczywistym stosunku Polaków 
do narodu żydowskiego w okresie dru-
giej wojny światowej. łamie chore, ten-
dencyjne skojarzenia o rzekomym anty-
semityzmie Polaków. Postawa poświę-
cenia i heroizmu cechowała bowiem 
wielu Polaków.

Bohaterka filmu była niezłomna 
do końca. Aresztowana i torturowana, 
skazana na śmierć, nikogo nie zdradzi-
ła, nie wydała. Ocalała cudem, aby stać 
się świadectwem dla świata. Klamrą za-
mykającą ten film są słowa samej Ire-
ny Sendlerowej, blisko już 100-letniewj 
staruszki (zmarła w 2008 roku w wieku 
98 lat), które wypowiedziała w trakcie 
wywiadu, dotyczącego ludzkich dzia-
łań. Winny w nich zawsze być obecne: 
miłość, tolerancja, pokora!

Anna Dadun-Sęk

1988 XII 31 – sobota. Tego roku nabożeństwo noworocz-
ne odbyło się inaczej niż poprzednio. O 18.30 – Msza św., 
w czasie której przedstawiłem sprawozdanie na zakończe-
nie roku. Po Mszy św. było odprawione nabożeństwo prze-
błagalno-dziękczynne i adoracja do godziny 22.00. Na ado-
racji było niewielu ludzi – około 50 osób.

Rok 1989
1989 I 3 – wtorek. Dziś otrzymałem Dekret ks. Kardyna-

ła Henryka Gulbinowicza z dnia 1988 12.31. w którym wy-
łącza on parafię św. Rodziny i parafię MB Pocieszenia z De-
kanatu Wrocław Wschód i przyłącza do dekanatu Wro-
cław Północ II (Psie Pole). Dziekanem Dekanatu Wrocław 

Z kroniki ks. proboszcza Stanisława
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Północ II (Psie Pole) został mianowany dotychczasowy dzie-
kan dek. Wrocław Wschód proboszcz parafii św. Rodziny ks. 
Prał Stanisław Pikul.

Dziś w czasie konferencji dziekańskiej podano do wiado-
mości, że Państwo Polskie chce rewindykować dobra kościel-
ne zabrane Kościołowi po roku 1945 na rzecz państwa.

1989 I 5 – czwartek. Rano sucho – 2 stopnie mrozu. 
Po południu mżawka. Temperatura dodatnia, ale bardzo po-
nuro. O 13.15 brałem udział w posiedzeniu Komitetu Bu-
dowy Pomnika Orląt Lwowskich na cmentarzu parafii św. 
Rodziny. Zebranie odbyło się na Politechnice Wrocławskiej 
pod przewodnictwem Rektora Politechniki pana prof. Jana 
Kmity. Nie wszyscy członkowie tego dostojnego grona byli 
obecni: ks. kardynała H. Gulbinowicza reprezentował ks. 
dr Andrzej Dziełak a generała Leonarda Boguszewskiego – 
zastępca pułkownik, nazwiska nie pamiętam.

Zgodnie z wcześniej przesłanym programem omówio-
no:

1. sprawy finansowe – podano do wiadomości, że zebrano 
ponad 800 tys. złotych. Ustalono, że te pieniądze wpłaci się 
na konto bankowe na okres 1 roku, aby uzyskać 44% .

2. W długiej dyskusji wyjaśniano wątpliwości co do kon-
kursu na pomnik. Konkurs trwa do 31 .VIII 1989.

3. Postanowiono na prośbę Harcerzy opiekę nad miej-
scem pomnika i nad samym pomnikiem powierzyć 79 Dru-
żynie „Lwów”.

4. W wolnych wnioskach upoważniono przewodniczące-
go komitetu prof. Rektora Jana Kmitę do dysponowania kwo-
tami do 100 tysięcy z funduszu na bieżące wydatki.

1989 II 19 – Niedziela Dziś o 12.30 została odprawiona 
Msza św. za żołnierzy i dowódców AK. Uczestniczyło bar-
dzo dużo ludzi.

1898 II 22 – środa. O godzinie 14.00 w gmachu Politech-
niki Wrocławskiej odbyła się miła uroczystość. Rektor Po-
litechniki prof. Jan Kmita wręczył przedstawicielom 79-tej 
Drużyny Harcerskiej „Lwów” hufca Wrocław – Śródmie-
ście, harcerzom drużynowym: Andrzejowi Zygadło, Piotro-
wi Jakubusiowi, Tomaszowi Siepsiakowi i Krzysztofowi Su-
chemu Akt zlecający opiekę nad pomnikiem „Orląt” Lwow-
skich na cmentarzu św. Rodziny. Byli też przedstawiciele 
Komitetu Budowy Pomnika Orląt Lwowskich prof. M. Ce-
gielski, inż. A. Tarczewski i ks. Stanisław Pikul – proboszcz 
par. św. Rodziny.

1989 II 26 – Niedziela III Wielkiego Postu. Dziś miały 
się rozpocząć rekolekcje wielkopostne, które miał prowadzić 
ks. Prof. Roman Rogowski, ale z powodu choroby rekolek-
cjonisty rozpoczną się dopiero 12 marca. Jeśli ks. prof. Ro-
man Rogowski wyzdrowieje, to będzie je prowadził, jeżeli 
nie – to będziemy szukali innego rekolekcjonisty.

W okresie Wielkiego Postu w każdą niedzielę odprawia-
ne są Gorzkie Żale z okolicznościową homilią. Uczestniczy 
w nich dużo ludzi – około 600 do 700 osób.

1989 III 12 – Niedziela. (V Wielkiego Postu). Niestety, 
ks. prof. Roman Rogowski w dalszym ciągu choruje. Dziś na-
uki rekolekcyjne rozpoczął ks. Prałat Stanisław Pawlaczek. 
Mówi bardzo spokojnie, ale refleksyjnie – mam nadzieję, 
że będą parafianie zadowoleni.

1989 III 16 – czwartek. Tak już jestem przemęczony i sko-
łowany, że mi się dni tygodnia mylą. Wczoraj zakończyliśmy 
rekolekcje, które poprowadził ks. prał Stanisław Pawlaczek. 

Bardzo wielu ludzi brało w nich udział. Był dobry czas i po-
goda na te rekolekcje. (…) Dziś jeszcze rano, a szczególnie 
wieczorem było wielu ludzi do spowiedzi. Rekolekcje dla 
dzieci przeprowadził wcześniej – w dniach od 5 do 8 marca 
ks. Marian Wagner z Namysłowa.

Fragmenty maszynopisu wklejonego 
do KRONIKI

Msza św. W dniu 19 lutego 1989 r. o 12.30 w kościele św. 
Rodziny we Wrocławiu w intencji Żołnierzy Armii Krajo-
wej z Oddziału „Szarego”, kompanii por. „Młota „ – zamor-
dowanych przez Niemców we Wrocławiu w dniu 18 lute-
go 1945 r.

Na wejście: „Modlitwa partyzancka” – śpiew.
Wprowadzenie: Może nie wszyscy z naszych parafian 

wiedzą, że na naszym cmentarzu parafialnym jest wspól-
na mogiła polskich partyzantów przywiezionych tu przez 
Niemców z kielecczyzny i rozstrzelanych w dniu 18 lute-
go 1945 r.

Jesienią 1944 r., kiedy Niemcy w przewidywaniu ofen-
sywy radzieckiej i polskiej ściągnęli na kielecczyznę znacz-
ną liczbą wojska, działania partyzanckie w tym rejonie sta-
ły się utrudnione.

„Szary” podjął decyzję o podzieleniu swego oddziału. 
Część ludzi pozostała w lasach koneckich, reszta zaś, roz-
lokowana w okolicach Skarżyska, prowadziła pracę konspi-
racyjną w małych grupach .Właśnie jedną z nich udało się 
Niemcom wykryć. Wziętych do niewoli partyzantów wy-
wieziono do Wrocławia. Zanim zostali zamordowani, zmu-
szano ich do pracy przy budowie umocnień „Festung Bre-
slau”. Świadkiem tych wydarzeń był wówczas mieszkaniec 
Wrocławia, tutejszy autochton, inż. Jan Rogalewski, który 
ciała rozstrzelanych partyzantów przewiózł z miejsca stra-
ceń na cmentarz św. Rodziny. Po wojnie z inż. Rogalskim 
nawiązał kontakt kolega pomordowanych – obecny miesz-
kaniec Wrocławia inż. arch. Józef Małek ps. „Tygrys”. Dane 
o pomordowanych partyzantach zebrał inż. Józef Małek, któ-
ry jednocześnie był inicjatorem budowy pomnika na tutej-
szym cmentarzu. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika mia-
ło miejsce w dniu 18 maja 1969 r. Oddział „Szarego” – mjra 
Antoniego Hedy d-cy 3p.p. Leg. ziemi konecko-kieleckiej 
walczył na kielecczyźnie w latach 1943-45 dokonując sze-
regu bohaterskich akcji. (...)

Modlimy się za poległych, a są to:
Henryk Płuza ps. „Ryś2” – lat 20
Kazimierz Gładys ps. „Karol” – lat 19
Kazimierz Dołęga ps. „Skała” – lat 24
Józef Zagórski ps. „Zawieja” – lat 30
Jan Miziołek ps. „Strug” – lat 50
Bolesław Boreja ps. „Sosna” – lat 48
Jan Rzeszótko ps. „Mewa” – lat 30
Wacław Kocia ps. „Jola” – lat 18
oraz za zmarłych we Wrocławiu oficerów sztabowych zgru-
powań Świętokrzyskich dowodzonych przez mjra „Ponure-
go” – Jana Piwnika, a są to:
naczelny lekarz – 2 p.p.leg. AK -prof. Władysław Chachaj 
ps. „Andrzej”
adiutant zgrupowania kpt. Leszek Popiel ps. „Antonie-
wicz”,
d-dca 1-szej komp. kpt. Wł. Czerwonka ps. „Jurek”
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Dziękuję całej Wspólnocie Parafialnej
W sercu człowieka ist-

nieje stała dyspozycja pro-
wokująca do zaangażowa-
nia i podjęcia określonych 
życiowych zadań. Gdy zo-
staje ona właściwie odczy-
tana, przynosi dobre owo-
ce w postaci przyjętych 
i skutecznie wypełnionych 
obowiązków. 

Po pięciu latach przy-
gotowania i studiów teo-
logicznych było mi dane 
przyjąć święcenia diakonatu. Od pra-
wie pół roku doświadczam tego, jak 
wielki to dar i zobowiązanie. Podczas 
odbywanej praktyki duszpasterskiej 
w parafii Świętej Rodziny we Wrocła-
wiu zrozumiałem, że diakon to ten, 
który ma służyć i nieść pomoc ludziom 
i to jako przedstawiciel wspólnoty Ko-
ścioła. Cenię sobie wielce, że mogłem 
zanosić do chorych i cierpiących Ko-
munię Świętą, obdarzać ich słowem 

pociechy i udzielać błogo-
sławieństwa. Dziękuję 
za to, że Kościół pozwa-
la diakonowi publicznie 
głosić Bożą naukę na nie-
dzielnych Eucharystiach. 
Szczególnie wybrzmiewał 
w mojej głowie i sercu dia-
log przed Ewangelią: „Pan 
z wami – I z duchem two-
im”. Bóg rzeczywiście jest 
wtedy obecny. Pięknym 
doświadczeniem było dla 

mnie katechizowanie. Mówi się, że mło-
dzież jest trudna i nie da się do niej do-
trzeć. A tak naprawdę w młodych lu-
dziach kryje się wielkie pragnienie Boga. 
Jeśli tylko poświęci się im czas, potrak-
tuje uczciwie i odpowiedzialnie, można 
zobaczyć zamierzony efekt. Każda sytu-
acja i spotkanie było dla mnie podczas 
tej praktyki powodem radości i spełnie-
nia w powołaniu. Wielką radością było 
dla mnie udzielanie sakramentu chrztu 

świętego, podczas którego Bóg swoją 
mocą uwalniał dzieci z grzechu i przyj-
mował do wspólnoty zbawionych. Cie-
szyłem się, że rodzice trzymają na rękach 
małego lub małą „świętą”. 

Za ten czas praktyki dziękuję z serca 
Wszystkim Wiernym parafii Świętej Ro-
dziny we Wrocławiu. Dziękuję za każde 
dobre słowo, uśmiech i świadectwo wia-
ry w Jezusa Chrystusa. Moją wdzięcz-
ność i podziękowanie kieruję też w stro-
nę księży: prałata Stanisława, proboszcza 
Janusza, wikariuszy Piotra i Jacka. Dzię-
kuję za rodzinną atmosferę na plebanii 
oraz wszelkie przejawy życzliwości i zro-
zumienia. Dziękuję Siostrom Służeb-
niczkom za ich entuzjazm i wierne od-
danie Chrystusowi. Dziękuję Pani Basi, 
która wprowadzała mnie w posługę kan-
celaryjną oraz Pani Teresie – gospody-
ni, która dbała, abym nie chodził głodny. 
Wszystkich proszę o modlitwę w mojej 
intencji, abym był dobrym księdzem. 

diakon Piotr Jarosławski

Dzień Babci i Dzień 
Dziadka
„Jezu, mojej babci i dziadkowi daj 
dużo łask i dużo sił!!!” – śpiewa-
ły dzieci z Ochronki Sióstr Służeb-
niczek NMP babciom i dziadkom 
podczas Mszy świętej odprawionej 
21 stycznia o godz. 14.00 w naszym 
kościele w intencji wszystkich babć 
i dziadków z naszej parafii. Dołącza-
my do tych serdecznych słów także 
nasze życzenia zdrowia, pogody du-
cha i radości z wnuków. Redakcja.

Bioetyka u początków życia 
ludzkiego
Konferencja odbę-
dzie się 6 marca 
2010 r. w sali posie-
dzeń Senatu Uniwer-
sytetu Gdańskiego.
Więcej informacji pod adresem: 
www.hli.org.pl/xoops/modules/ 
edito/content.php?id=43
tel. 58 341 19 11

Tragedia Haiti
Można włączyć się w misyjną pomoc 
ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti, 
wysyłając SMS-a na nr 72052 o treści 
POMAGAM.

Program do obliczenia 
PIT-u
Osoby prywatne, które pragną prze-
kazać 1% podatku organizacji pożyt-
ku publicznego (OPP), mogą bez-
płatnie pobrać program ze strony 
internetowej www.hli.org.pl (Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia) 
lub z witryny producenta: www.pit.
dobry.pl. Autor programu już po raz 
12 wspiera w ten sposób organizacje 
dobroczynne.

1% podatku
Zwracam się z prośbą o przekazanie 
1% podatku na rehabilitację Piotru-
sia, który wymaga stale intensywnej 
rehabilitacji. 
Z pieniędzy zebranych w zeszłym 
roku udało się opłacić 8 miesię-
cy takiej rehabilitacji!!! To ogromnie 
dużo!!! Dzięki Waszemu wsparciu!! 
Dziękuję!!!
nazwa OPP: FUNDACJA HASCO-LEK
nr KRS: 0000252028
Inne informacje, w tym ułatwiające 
kontakt z podatnikiem: 
 dla Piotrusia Giela
Jeszcze raz w imieniu Piotrusia, jego 
rodziców i swoim dziękuję za wspar-
cie!!! Kasia Żytniewska

Bezpłatna poradnia dla 
osób używających środków 
psychoaktywnych
Stowarzyszenie „Hallelu Jah” przy ul. 
Prądzyńskiego 37/1 we Wrocławiu
Poradnia oferuje poradnictwo indy-
widualne i pomoc grupową. Prowa-
dzi też konsultacje internetowe.
tel. 71 799 89 83, 504 13 47 12, 
504 13 47 12 • gadu-gadu 4310671 • 
e-mail jmaciuk@o2.pl

Walka o krzyże
 Do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
masowo wpływają e-maile od mło-
dych lewicujących ludzi, domagają-
cych się zdjęcia krzyży ze ścian sal 
lekcyjnych w polskich szkołach. 
Nic nie wiadomo natomiast o e-
mailach od osób opowiadających się 
za zachowaniem krzyży w szkołach.
Dlatego też warto rozesłać do swo-
ich krewnych i znajomych, docenia-
jących znaczenie obecności krzyży 
w miejscach publicznych, informa-
cję o powyższym, np. zatytułowaną: 
„Opowiadam się za zachowaniem 
krzyży w polskich szkołach”, na ad-
res MEN: informacja@men.gov.pl 
(lub na adres podany na stronie in-
ternetowej ministerstwa).
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Rekolekcje zimowe
2-8 lutego 2010 r. – Kowary
Ruch Światło-Życie Archidiecezji 
Wrocławskiej organizuje w drugim 
tygodniu ferii zimowych wyjazdowe 
rekolekcje dla młodzieży.
Przez kilka dni będziemy poszukiwać 
spotkania z Bogiem aby doświadczyć 
Jego obecności w Słowie, sakramen-
cie i we wspólnocie.
Więcej informacji i zapisy na stronie 
Oazy – www.wroclaw.oaza.org.pl

7-11 lutego 2010 r. – Wisła
Parafia św. Maksymiliana z Jelcza – 
Laskowic organizuje w drugim tygo-
dniu ferii zimowych wyjazd rekolek-
cyjny dla młodzieży gimnazjalnej i li-
cealnej.
Koszt: 240 zł (w tym: dojazd do Wi-
sły z Jelcza – Laskowic autobusem, 
ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie).
Informacje i zapisy: u ks. Mariusza 
Leonika nr tel. 506 986 156 (najlepiej 
drogą sms – później oddzwaniam), 
mail: m.leonik@wp.pl

8-12 lutego 2010 r. oraz  
22-26 lutego 2010 r. – Paczyna
Męskie rekolekcje organizuje Wspól-
nota Klaretyńska w Paczynie k. Tar-
nowskich Gór. Dojazd do Paczy-
ny (koło Gliwic) na własną rękę, 
na miejscu spanie, wyżywienie, opie-
ka. Cena to dobrowolna ofiara. Wiek: 
gimnazjum, liceum i starsi. Informa-
cje i zapisy: o. Marcin Kowa-
lewski CMF, tel. 506 297 699, 
email: kovalcmf@wp.pl.

12-14 lutego 2010 r. – 
Jasiona
W domu rekolekcyjnych ks. 
Romana Hosza w Jasionej 
w lutym 2010 r. organizowa-
ne są warsztaty weekendowe: 
Katecheza Dobrego Pasterza 
czyli jak rozmawiać z dziec-
kiem o Bogu. Może ta propo-
zycja zainteresuje kogoś z ro-
dziców lub wychowawców? 
Zwłaszcza tych, których dzie-
ci przyjmą w tym roku po raz 
pierwszy Komunię św. Pole-
camy! Szczegóły na stronie: 
www.heliosz.org.

19-21 lutego 2010 r. 
Sesja zimowa Szko-
ły Życia Chrześcijań-
skiego i Ewangelizacji 
Świętej Maryi z Naza-
retu Matki Kościoła. 
Rozpoczęcie o godz. 
17.00 19 lutego w re-
fektarzu oo.dominikanów. 
Serdecznie zapraszamy!

26-28 lutego 2010 r. 
„Aby stanowili jedno...” 
Rekolekcje dla narzeczonych oraz 
młodych małżonków.
Podczas rekolekcji poruszamy za-
gadnienia: teologii i duchowości 
wspólnoty małżeńskiej (powołanie, 
Kościół Domowy), sakramentalnego 
wymiaru małżeństwa, odpowiedzial-
nego rodzicielstwa oraz chrześcijań-
skiego wychowywania dzieci, modli-
twy w małżeństwie, wstrzemięźliwo-
ści okresowej, płciowości (różnice 
pomiędzy płciami, wykroczenia prze-
ciw miłości), komunikacji w małżeń-
stwie i sposobów dobrego przeżywa-
nia kryzysów, dynamiki i rozwoju mi-
łości w małżeństwie.
Odbycie rekolekcji upoważnia 
do uzyskania zaświadczenia ukoń-
czenia kursu przedmałżeńskiego.
UWAGA: narzeczeni nie są kwatero-
wani w jednym pokoju.
Zaczynamy w piątek kolacją o godz. 

18.00, kończymy w niedzielę obia-
dem.
Koszt: 350 zł od pary.
Dom Formacyjny Maryi Matki Miło-
sierdzia, Błotnica 20 (przedmieścia 
Kołobrzegu)
Zgłoszenia: 
e-mail: mm@gajdy.pl
tel.: 500 863 104 lub 091 419 06 37

7-10 marca 2010 r. – 
Rekolekcje Wielkopostne 
dla Służby Zdrowia
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 
Polskich zaprasza na rekolekcje, któ-
re głosić będzie ks. prof. Waldemar 
Irek, rektor PWT we Wrocławiu.
Odbędą się 7-10 marca 2010 r. 
w kościele pw. św. Franciszka z Asy-
żu przy ul. Borowskiej. niedziela – 
o godz. 10.00 i 18.30; pon., wt., śr. – 
o godz. 18, 30.
Serdecznie zapraszamy!

13 marca 2010 r. –  
Wielkopostny Dzień 
Skupienia dla wychowanek 
urszulańskich
W sobotę 13 marca o godz. 
10.00 rozpocznie się w klasztorze 
Sióstr Urszulanek przy pl. Nankie-
ra 16 tradycyjny Dzień Skupienia dla 
wychowanek urszulańskich wszyst-
kich roczników. 
Nauki rekolekcyjne głosić będzie po-
nownie ks. dr Zdzisław Madej.
Serdecznie zapraszamy!
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Kronika parafialna
Grudzień 2009 r.

1 grudnia – codziennie w naszym kościele Msza św. ro-
ratnia o godz.18.00, a rano o godz. 630 śpiewanie Godzinek 
ku czci Maryi Niepokalanie Poczętej. „Pokażę ci drogę do nie-
ba” to hasło tegorocznych rorat z „Małym Gościem Niedziel-
nym”. Ze względu na trwający Rok Kapłański zostały one po-
święcone św. Janowi Marii Vianney’owi. Uczestnicy rorat nie 
tylko poznawali postać świętego proboszcza, ale również za-
chęcani byli do modlitwy za kapłanów.

2 grudnia – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, pa-
trona misjonarzy. 

3 grudnia – pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się 
za kapłanów, szczególnie podczas Mszy św. wieczornej, i w in-
tencji Sióstr Służebniczek oraz o liczne i święte nowe powo-
łania kapłańskie, misyjne i zakonne. O godz. 19, 00 w kaplicy 
domu parafialnego Msza św. odprawiona przez ks. Jacka Fro-
niewskiego w intencji małżeństw, ze specjalną homilią. Dzięki 
inicjatywie ks. Jacka, wyłoniły się młode małżeństwa z para-
fii Świętej Rodziny, które utworzyły nowy krąg młodych mał-
żeństw wspólnoty Domowego Kościoła. Służbę liturgiczną peł-
nią podczas Mszy św. i pilotują nowy krąg doświadczone sta-
żem małżeństwa z Domowego Kościoła. (zob. str. 12)

4 grudnia – wspomnienie św. Barbary, dziewicy, patronki 
górników, od spraw niebezpiecznych i dobrej śmierci. W cza-
sie II wojny światowej była uważana za patronkę polskiego 
podziemia.

– Pierwszy piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. 
od godz. 17.00 do 18.30, a także podczas sprawowanych Eu-
charystii.

5 grudnia – Dzień Skupienia dla kapłanów Dekanatu Pół-
noc II. Mszę św. w naszym kościele odprawił i wygłosił ho-
milię ks. bp Andrzej Siemieniewski. Podkreślił, że tegoroczny 
Dzień Skupienia przypada w roku Kapłańskim, co szczególnie 
zobowiązuje kapłanów do refleksji nad swoją służebną rolą wo-
bec wiernych. Przypomniał, że kapłani są nie tylko pasterza-
mi dusz, ale są też owcami, które muszą słuchać Najwyższego 
Kapłana, Jezusa Chrystusa. Na zakończenie Mszy św. modlo-
no się za kapłanów słowami papieża Benedykta XVI.

– Pierwsza sobota miesiąca – spotkanie Wspólnoty Żywe-
go Różańca w Domu Parafialnym, pierwszo – sobotnie nabo-
żeństwo różańcowe oraz wspólnotowa Msza św. o godz. 18.00, 
podczas, której dziękowano za łaskę kolejnej duchowej adop-
cji zagrożonych, poczętych dzieci.

– Siostra przełożona Sióstr Służebniczek zaprosiła 
do ochronki, na spotkanie z dziećmi św. Mikołaja. Dzieci przy-
gotowała na to spotkanie z niezwykłym gościem sM. Nazaria 
wraz z sM. Salwatorą. Wspierały wychowawczynie z ochron-
ki: sM. Lucylla (seniorka) i praktykantka p. Joanna. Były pre-
zenty i dużo radości.

– W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego z okazji Świa-
towego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się Gala „Wro-
cław bez barier” pod honorowym patronatem JE abpa Mariana 
Gołębiewskiego i Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, 
w której udział brali także nasi parafianie. Galę poprzedziła 
Msza św. we wrocławskiej Katedrze.

– Diakonie modlitwy wstawienniczej z naszej wspólno-
ty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański” modliły się 

wraz ze wspólnotą „Galilea” w kościele św. Wojciecha w inten-
cji osób chorych podczas pierwszo-sobotniego nabożeństwa 
z modlitwą o uzdrowienie.

6 grudnia – Druga Niedziela Adwentu; wspomnienie św. 
Mikołaja biskupa Miry, m. in. patrona dzieci i młodych mał-
żeństw. Msza św. o godz. 7.00 została odprawiona w intencji 
rychłego wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Paw-
ła II oraz za zmarłych kapłanów pracujących w naszej parafii 
i zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

– Dla dzieci przygotowujących się do I Komunii oraz ich 
Rodziców została odprawiona o godz. 11.30 Msza św. w kapli-
cy Domu Parafialnego.

7 grudnia – po Mszy św. odprawionej w kaplicy Domu Pa-
rafialnego w intencji członków Klubu Seniora, przybył do Klu-
bu św. Mikołaj w towarzystwie „Aniołków” i obdarował wszyst-
kich hojnymi podarkami.

8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
W 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat, który został po-
twierdzony cztery lata później przez samą Maryję w Lourdes, 
podczas objawień św. Bernadetcie Soubirous.

– Papież Benedykt XVI ogłosił, jak co roku, Orędzie kolej-
nego Światowego Dnia Pokoju, przypadającego w dniu 1 stycz-
nia. Temat tegorocznego Orędzia brzmi: Jeśli chcesz krzewić 
pokój, strzeż dzieła stworzenia.

– Uroczyste odnowienie ślubów zakonnych Sióstr Służebni-
czek Maryi Niepokalanej, pracujących w naszej parafii.

– Msza św. o godz. 18.00 została odprawiona w intencji Apo-
stolstwa Dobrej Śmierci. Wypraszaliśmy: dla wiernych katoli-
ków – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religij-
nie i grzeszników – łaskę wiary i nawrócenia, a dla wszystkich 
– dobrą i świętą śmierć. Msza święta poprzedzona była wspól-
ną modlitwą dla uczczenia boleści Matki Bożej Bolesnej.

9 grudnia – spotkanie animatorów i odpowiedzialnych 
za diakonie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień 
Pański” z jej opiekunem ks. Wojciechem Jaśkiewiczem, w tych 
dniach mianowanym wrocławskim koordynatorem diecezjal-
nym Odnowy, w miejsce pełniącego dotąd tę funkcję ks. Sta-
nisława Orzechowskiego. Serdecznie gratulujemy ks. Wojcie-
chowi i życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych.

10 grudnia – wspomnienie MB Loretańskiej.
– Członkowie Klubu Seniora obejrzeli wzruszający film: 

„Dzieci Ireny Sendlerowej” (zob. str. 22).
11-13 grudnia – rekolekcje na Górze Św. Anny (zob. 

str. 14).
12 grudnia – wspomnienie MB z Guadelupe.
13 grudnia – wspomnienie św. Łucji, patronki od chorób 

oczu i św. Otylii. Trzecia niedziela Adwentu nazywana niedzie-
lą gaudete – radości. Radość dominuje w Liturgii Słowa.

– 28. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.
– W kaplicy Ojców Salwatorianów przy ul. Matejki zosta-

ła odprawiona przez ks. Janusza Prejznera Msza św. w inten-
cji Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i pracowni-
ków Służby Zdrowia oraz ich podopiecznych.

– Nad fosą przy Świdnickiej naprzeciw pomnika Bolesława 
Chrobrego miał miejsce happening, podczas którego wbito słu-
pek z napisem Bulwar im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Po-
chód potem przeszedł Promenadą Staromiejską, obok pomni-
ka poświęconego członkom organizacji Olimp aż do siedziby 
władz regionalnych Solidarności. Tę inicjatywę popiera wiele 
organizacji i osób indywidualnych, także z naszej parafii.

26 U ŚWIĘTEJ RODZINY

Z życia parafii

styczeń – luty 2010



– Z inicjatywy Akcji Katolickiej Wielkiej Wyspy została od-
prawiona w kościele Ojców Redemptorystów przy ul. Wittiga 
koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. ar-
tyści scen wrocławskich wystąpili z okolicznościowym patrio-
tycznym programem recytatorsko-wokalnym.

– W przedsionku kościoła dzieci ze świetlicy środowisko-
wej „Ananasy” zorganizowały kiermasz własnoręcznie wyko-
nanych ozdób choinkowych i kartek świątecznych. Dochód 
został przeznaczony na dofinansowanie półkolonii w czasie 
ferii zimowych.

– Wspólnota Parafialnego Kielicha Życia prowadziła po każ-
dej Mszy św. zbiórkę na Kuchnię Parafialną

13-15 grudnia – Rekolekcje adwentowe w naszej parafii gło-
szone były na temat: „Mieć odwagę być dobrym” przez salwa-
torianina O. Bogdana Giemzę (zob. str. 13)

14 grudnia – wspomnienie św. Jana od Krzyża (XVI w.). 
karmelity, jednego z największych mistyków i reformatorów 
Kościoła.

16 grudnia – Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodze-
nie” zorganizował w Domu Parafialnym pokaz II części fil-
mu o Ziemi Świętej.

– W XIV LO prowadzona była debata na temat obecności 
krzyży w polskich szkołach zakończyła się klęską przeciwni-
ków krzyży (zob. str. 20).

17 grudnia – Msza św. i spotkanie wigilijne Harcerzy i ich 
Rodziców w kaplicy Domu Parafialnego.

18/19 grudnia – Czuwanie adwentowe wrocławskich 
wspólnot Odnowy w Duchu Świętym odbyło się w naszym 
kościele z piątku na sobotę (zob. str. 15).

19 grudnia – odwiedziny chorych parafian.
20 grudnia – czwarta Niedziela Adwentu.
– Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie działający 

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski przeprowadził w na-
szym kościele zbiórkę na rzecz pomocy materialnej dla na-
szych Braci i Sióstr żyjących na terenach za wschodnią grani-
cą Rzeczpospolitej.

21 grudnia – podczas spotkania modlitewnego wspólnoty 
Odnowy w Duchu Świętym „Płomień Pański” składano sobie 
życzenia świąteczne, dzieląc się opłatkiem.

22 grudnia – Wigilia świetlicowa w sali kominkowej na sta-
rej Plebanii przygotowana została przez dzieci ze świetlicy śro-
dowiskowej „Ananasy”.

23 grudnia – Ostatnia Msza św. roratnia – Na zakończenie 
rorat dzieci dostały nagrody; encyklopedię dla najbardziej wy-
trwałego i żłóbki z Dzieciątkiem dla wszystkich. To było bar-
dzo miłe zakończenie adwentu – czasu oczekiwania na naro-
dziny Dzieciątka Jezus

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia – zostały odpra-
wione dwie Msze św. – Pasterki: o godz. 22 i o północy.

– O godz. 13.00 została zorganizowana w naszej parafii, 
w budynku starej plebanii Wieczerza Wigilijną, na którą zo-
stali zaproszeni wszyscy samotni i bezdomni, oraz ci, którzy 
nie mogą przygotować u siebie Wigilii. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przygotowali tę Wigilię i hojnie podzielili się cia-
stem i żywnością.

25 grudnia – Uroczystość Bożego Narodzenia.
– Ukazał się kolejny numer naszego czasopisma „U Świętej 

Rodziny”, zatytułowany „Wokół Żłóbka”.
26 grudnia – wspomnienie św. Szczepana, pierwszego mę-

czennika za wiarę. II Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego.

– O godz. 16.30 miał miejsce w naszym kościele koncert 
kolęd i pastorałek z różnych stron świata w wykonaniu ze-
społu Castle Dreams

27 grudnia – uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu – 
odpust parafialny – homilie podczas Mszy św. głosił ks. prof. 
Andrzej Tomko, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego we Wrocławiu.

– W godzinach popołudniowych w ramach cyklu Muzycz-
ne spotkania u Świętej Rodziny odbył się koncert w wykonaniu 
Marzenny Wojak, solistki Opery w Szczecinie i Teatru Muzycz-
nego we Wrocławiu oraz wrocławskiego organisty Piotra Rojka. 
W programie koncertu kolędy, kantyczki i pastorałki w opra-
cowaniu S. Niewiadomskiego i F. Rączkowskiego.

– Odbył się kolejny, ostatni w tym roku Wieczór Tumski 
(zob. str.21)

28 grudnia – rozpoczęcie kolędy – modlitewnej wizyty 
duszpasterskiej w domach parafian, – - Podczas spotkania mo-
dlitewnego wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Płomień 
Pański” śpiewano radośnie kolędy.

31 grudnia – wspomnienie św. Sylwestra. Po Mszy św. wie-
czornej zostało odprawione w naszym kościele nabożeństwo 
dziękczynno-błagalne. Przepraszaliśmy Boga za grzechy roku 
minionego, dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy 
o błogosławieństwo w nowym roku 2010.

– Małżeństwa ze wspólnoty Domowego Kościoła spotkały 
się w kaplicy Domu Parafialnego na składkowej zabawie syl-
westrowej. (zob. str. 2)

– W Poznaniu 30 tys. młodzieży z całego świata przybyło 
na modlitewne spotkanie młodych zorganizowane przez eku-
meniczną wspólnotę z Taizé rozpoczęło o godz. 23 modlitwę 
o pokój, potem były życzenia i każda grupa narodowa przedsta-
wiła krótki występ charakterystyczny dla swojej kultury. Potem 
wspólnie bawiono się do godz. 2 nad ranem. (zob. str. 9-10)

Konkurs literacki „Płynąć pod prąd”
Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocła-
wiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zapra-
szają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKUR-
SIE LITERACKIM „PŁYNĄĆ POD PRĄD”
Pragniemy poznać za pośrednictwem tego konkursu 
historie ludzi nieznanych, ukrytych, może zapomnia-
nych, osadzonych w konkretnej rzeczywistości histo-
rycznej, społecznej i rodzinnej, którzy w swym życiu 
kierowali się wartościami nadrzędnymi. Chcemy wzbo-
gacić nasze życie o ich życie, a uczniom uświado-
mić, jakie wartości należy wybierać w życiu, by stać się 
w pełni dojrzałym, odpowiedzialnym CZŁOWIEKIEM.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagro-
dy. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w cza-
sie XII Zjazdu Herbertowskich Szkół w Trzebiatowie 
(woj. zachodniopomorskie) we wrześniu 2010 r.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji prac 
oraz obowiązujących terminów są publikowane 
na stronie konkursowej: 
http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/

przewodnicząca i koordynator konkursu
mgr Małgorzata Król
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PORZĄDEK MSZY ŚW. W PARAFII ŚW. RODZINY

Niedziele i święta

7.00, 9.00, 10.30 (dla dzieci), 12.30 (suma), 16.00 (dla małych dzieci z rodzicami), 
18.00 i 20.00 (dla młodzieży).

Dni powszednie

7.00, 9.00, 18.00 

W pierwsze niedziele o 7.00 Msza św. za zmarłych członków Żywego Różańca, 
zmarłych kapłanów z naszej parafii, o rychłe wyniesienie do Chwały Ołtarzy Sługi 
Bożego Jana Pawła II.

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 środy o 18.00 Msza św. z nowenną do MB Nieustającej Pomocy. 

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 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 naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca na zakończenie Mszy Świętych 
(z wyjątkiem Mszy św. o godz. 16.00 i 20.00).

W każdy czwartek od 15.00 do Mszy św. o 18.00.

Spowiedź święta

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

„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, ks. Jacek 
Froniewski, Ludwika Sadowska, 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.

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 do 10.30 i od 15.00 do 17.30, 

w soboty od 10.00 do 10.30.
Dyżury księży: 

poniedziałek, wtorek – ks. proboszcz Janusz; 
czwartek, sobota – ks. Jacek; 

środa, piątek – ks. Piotr. 

Przepraszamy osoby, które po-
czuły się dotknięte niewymienie-
niem ich nazwisk lub mylnym po-
daniem zasług w zaangażowaniu 
na rzecz parafii.
Bóg wie, widzi, odda, a wszystko, 
cokolwiek czynimy, na Jego chwa-
łę przecież czynimy!

Redakcja

Od administratora 
parafialnej strony 
internetowej
Zapraszamy na nową stronę na-
szej Wspólnoty Odnowy w Du-
chu Świętym PŁOMIEŃ PAŃ-
SKI: www.plomienpanski.pl oraz 
na stronę „Domowy Kościół przy 
parafii św. Rodziny.”
Dostępne też są już w wer-
sji do pobrania wszystkie nu-
mery parafialnego czasopisma 
„U Świętej Rodziny” – są zapisa-
ne w formacie PDF. Aby móc czy-
tać pismo, wymagany jest zain-
stalowany program Adobe Acro-
bat Reader.

Z ksiąg parafialnych
W grudniu 2009 r.
– sakrament chrztu św. przyjęli:
Bernard Adkihari
Mateusz Borys
Hanna Patrycja Forysiak
Szymon Kacper Forysiak
Paulina Malwina Grobelna
Jakub Piotr Nowak
Kacper Maciej Nowak
Oliwia Paryś
Mateusz Szajewicz
Maja Karolina Skrobot

– odeszli do Pana:
Helena Chelińska
Czesława Anna Folcik
Grzegorz Zdzisław Juszczuk
Jerzy Kaźmierczak
Jadwiga Małgorzata Lesków
Jan Męciński
Maria Teresa Minorczyk
Janina Nieckarz
Zdzisław Olesiński
Helena Podleżańska
Irena Lidia Poterałowicz
Eugenia Rymkiewicz
Magdalena Mirosława Talowska
Stefan Wietrzykowski
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Kolęda
Pewien zaprzyjaźniony z nami wi-

kariusz opowiedział nam swoje kolę-
dowe doświadczenia. Zapewnił, że są 
prawdziwe...

Przyszedł do pewnego domu z bo-
żonarodzeniową wizytą duszpaster-
ską, pani od drzwi przeprosiła, że w ła-
zience zamknięty został agresywny kot, 
który mógłby zakłócać kolędowe spo-
tkanie. Wychodząc ksiądz błogosławił 
pomieszczenia, a na zakończenie po-
wiedział, że błogosławi także zamknię-
tego w łazience kota. Jakież było jego 
zdumienie, gdy z łazienki usłyszał w od-
powiedzi gromkie: „Bóg zapłać!”.

Czyżby zwierzęta, konkretnie koty, 
mówiły ludzkim głosem nie tylko w noc 
wigilijną, ale także podczas kolędy?

ab
Innym razem, wychodząc, zapy-

tał, czy może skorzystać z łazienki, 
i nie czekając na pozwolenie, otwo-
rzył do niej drzwi. Ku wielkiemu zdzi-
wieniu ujrzał tam jegomościa siedzą-
cego... na pralce. Po chwili konsterna-
cji ów pan zaczął się serdecznie śmiać. 
A jednak się nie udało! – zawołał, wciąż 
się zaśmiewając, i wyjaśnił, że wo-
lał się ukryć, ponieważ – po spotka-
niu z kolegami – trochę od niego czuć 

alkoholem...
ab

Dość spore za-
skoczenie przeżył też 
ksiądz, gdy po jego 
wejściu gospodyni za-
wołała w głąb miesz-
kania: – Punia, Pu-
nia, chodź tu na-
tychmiast! Pomyślał 
od razu, że chodzi 
o psa, ale chciał się 
upewnić więc zapytał: 
– A kto to jest Punia? 
– To moja kochana có-
reczka! – odpowie-
działa pani i księdzu 
przez sekundę zrobi-
ło się głupio. Jednak 
w tej samej chwili z głębi mieszkania 
wypadł kudłaty czworonóg wywijający 
ogonem. – Córeczka? – zapytał z pew-
nym sarkazmem ksiądz. – No chyba 
z tą córeczką trochę przesadziłam – za-
śmiała się pani. – Chyba tak! – zgodził 
się ksiądz. – Nie jest przecież ani trochę 
do pani podobna...

ab
Z kolei inna pani powitała go u drzwi 

stwierdzeniem: – Ale proszę pamiętać, 
że mój mąż jest profesorem... – Ojej – 
zmartwił się ksiądz – a ja tylko ma-
gistrem, czy mąż zechce ze mną roz-
mawiać? – Oczywiście – zmitygowała 

się pani. Ksiądz uprzej-
mie więc zwrócił się więc 
do gospodarza – Panie 
profesorze – na co tamten 
żachnął się: – Oj, żaden 
profesor, żaden profesor, 
teraz jestem emerytem, 
a o profesurze to raczej 
chciałbym zapomnieć...

ab
Jeszcze wiele dziw-

nych spotkań miał 
ó w  k s i ą d z .  J e d n o 
z nich miało swój epi-
log na drugi dzień w za-
krystii. W domu, gdzie 
przyszedł z wizytą dusz-
pasterską zauważył pięk-
ny wystrój bożonarodze-
niowego stołu. Był biały 
obrus, świeca i gałąz-
ki choinki, ale zamiast 
Pisma Świętego na bia-
łym obrusie leżał... „Su-
per Express”. Gospo-
dyni chciała księdzu 

przeczytać jakąś jej zdaniem nadzwy-
czaj ważną informację z tego tabloidu, 
ale ksiądz się zdecydowanie nie zgodził. 
Nie chcę psuć nastroju Bożego Narodze-
nia doniesieniami z tej gazety... – uprzej-
mie powiedział. Pani ta więc przyniosła 
księdzu do zakrystii jeszcze inne pismo, 
prosząc, by ten „frapujący” temat... po-
ruszył koniecznie w najbliższym czasie 
na kazaniu.

ab
A oto obrazek z ostatniej kolędy in-

nego księdza wikariusza.
Przyjmuje księdza rodzina: babcia 

+ młodzi rodzicie + 7 letni wnuczek. 
Babcia opowiada, jakim to syn był do-
brym ministrantem w naszej parafii. 
Kiedy kończy to chwalenie syna, wnu-
czek spontanicznie się odzywa: Babciu, 
a dlaczego my nie chodzimy wcale do ko-
ścioła? Zapadła niezręczna cisza.

W tę grudniową noc
W tę grudniową noc
z pobliskiej fary
ku naszym oknom spływa
bożonarodzeniowa kolęda
unisono śpiewana w naszych sercach
cicha święta pasterkowa chwila

W tę noc pełną oczekiwań
marzenia mrugają gwiazdami
i w Tobie niech Boża iskra zabłyśnie
i ogniem niech się rozpali

W domu niech będzie ciepło
bliscy niech miłość podają
a wtedy dla Ciebie i dla Nich
niech się życzenia spełniają

Irena Kubiak
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Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 
w Poznaniu

Św. Mikołaj obdarował ks. proboszcza Św. Mikołaj z aniołami w Klubie Seniora

Europejskie Spotkanie 
Młodych Taizé w Poznaniu

Diakon Piotr JarosławskiKs. Jacek z ks. bpem A. Siemieniewskim 
w koncelebrze w kościele obok Wieczernika
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