Kol´dowanie w TOK-u

Dzieci
o Jezusie
Pierwsza niedziela Nowego Roku
up∏yn´∏a w Trzebnicy pod has∏em
wspólnego kol´dowania przedszkolaków, uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych oraz ich
rodzin.
W miejscowym OÊrodku Kultury ju˝ po raz dziesiàty odby∏ si´
koncert laureatów Powiatowego
Przeglàdu Kol´d. Sala widowiskowa, jak co roku, wype∏niona by∏a
po brzegi. Na scenie swoje umiej´tnoÊci artystyczne zaprezentowali
najlepsi uczestnicy konkursu,
a wÊród nich najm∏odsi ze Spo∏ecznego Przedszkola Integracyjnego
w Trzebnicy, nale˝àcego do Zespo∏u Placówek Integracyjnych. W eliminacjach, które odby∏y si´
6 i 8 grudnia ubieg∏ego roku, jury
w sk∏adzie: Marcin Wawrzynowicz,
Daniel Kraus, Magdalena Marsza∏ek i Krystyna Pilip wys∏ucha∏o 190
uczestników z 24 szkó∏ i jednego
przedszkola z powiatu trzebnickiego i wy∏oni∏o najlepszych. Ka˝dy
laureat przeglàdu otrzyma∏ pi´knà
pluszowà maskotk´ i dyplom.
PAULINA NOWAKOWSKA

WROC¸AWSKI
WSPIERAJMY CARITAS
Przekazujàc jeden procent naszych podatków
na dzia∏alnoÊç
w ro c ∏ a w s k i e j
Caritas, jesteÊmy pewni, ˝e
te pieniàdze zostanà w∏aÊciwie wykorzystane
i przeznaczone dla ludzi najubo˝szych, najbardziej potrzebujàcych pomocy. Wiemy,
˝e wspieramy osoby b´dàce
rzeczywiÊcie w trudnej sytuacji. Nie musimy si´ martwiç,
˝e ktoÊ przeznaczy te fundusze na inny cel lub êle je wyda, jak cz´sto bywa z naszymi
podatkami. Warto pomagaç
instytucjom godnym zaufania, a Caritas za takà uwa˝am.
ANNA DUTKIEWICZ
ma∏˝onka
Prezydenta Wroc∏awia

Przed z∏o˝eniem zeznania kwot´
1 proc. wp∏acamy na konto: Caritas
Archidiecezji Wroc∏awskiej,
ul. Katedralna 7, 50-328 Wroc∏aw,
PKO BP S. A. III O/Wroc∏aw, 22
1020 5242 0000 2902 0137 9452,
z danymi adresata i swoimi oraz dopiskiem „1% podatku”.

Podsumowanie roku w katedrze

Idzie nowe

MARCIN BRACKI

9 stycznia 2005 ■ nr 2/484

Bp E. Janiak prowadzi∏ w katedrze modlitwy na koniec roku

O up∏ywie czasu i potrzebie
wykorzystania go jak najlepiej
mówi∏ bp Edward Janiak w katedrze
wroc∏awskiej podczas Mszy Êw.
na zakoƒczenie roku, 31 grudnia.
Biskup podkreÊli∏, ˝e najlepszym uÊwi´ceniem czasu jest wykorzystanie go do czynienia dobra,
bo – jak zauwa˝y∏ – mi∏oÊç uÊwi´ca ka˝dà czynnoÊç. Hierarcha przestrzeg∏ przed zabieganiem i brakiem czasu dla spraw i ludzi, przy

których postawi∏ nas Bóg. „Czas
ma ten, kto kocha” – stwierdzi∏.
Po Eucharystii odby∏o si´ nabo˝eƒstwo, podczas którego
wierni przepraszali za z∏o uczynione przez ludzi w minionym roku, dzi´kowali za dobro i prosili
o ∏aski w rozpoczynajàcym si´
Nowym Roku 2005.
W liturgii uczestniczyli abp
Marian Go∏´biewski, seniorzy
kard. Henryk Gulbinowicz i bp Józef Pazdur oraz przedstawiciele
duchowieƒstwa.
KS. JANUSZ GORCZYCA

PIÑTY BEZALKOHOLOWY BAL SYLWESTROWY NA OSTROWIE TUMSKIM
aƒce i zabawy prowadzone przez wodzirejów z Podhala, wyst´py artystyczne, wspólne kol´dowanie, udzia∏ we
Mszy Êw. o pó∏nocy, kanonada na brzegu
Odry i licytacja dzie∏ sztuki – to tylko niektóre punkty programu wielkiego balu
„W kr´gu ˚ycia”, który odby∏ si´ w sylwestrowà noc w auli PWT we Wroc∏awiu.
Oprócz zabawy bal mia∏ na celu integracj´
Êrodowisk s∏u˝àcych rodzinie i ˝yciu. Organizatorzy – prorodzinne wspólnoty i instytucje ze Stowarzyszeniem Akademia
Wychowania na czele – majà nadziej´, ˝e
owocem imprezy b´dà konkretne inicjatywy i przedsi´wzi´cia. Zapowiadajà mi´dzy
innymi uruchomienie nowej strony internetowej, poÊwi´conej
rodzinie, oraz organizaNa parkiecie
cj´ konferencji pt.
wirowa∏o
„W kr´gu ˝ycia”.
do rana
AGATA COMBIK
kilkadziesiàt par
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Teatr w parafii

SZOPKA Z LODU. Przez zaledwie dwa dni wroc∏awianie mogli
podziwiaç wystawionà przed koÊcio∏em Êw. Marcina na Ostrowie
Tumskim szopk´. Przygotowana
w ciàgu dwóch tygodni przez studentów wroc∏awskiej ASP instalacja sk∏ada∏a si´ z 10 lodowych figur.
WÊród nich znalaz∏y si´ podobizny
Âwi´tej Rodziny, trzech magów, pary pastuszków oraz dwojga zwierzàt – kury i kotka. Najci´˝sze rzeêby wa˝y∏y nawet po 170 kg. Nieste-

DWIE INSCENIZACJE zostanà
wystawione na deskach Teatru
„Rounda”, dzia∏ajàcego przy parafii pw. Êw. Franciszka z Asy˝u,
we Wroc∏awiu, przy ul. Borowskiej:
– 9 stycznia, o godz. 18.00 – jase∏ka w wykonaniu uczniów z SP
nr 90, w re˝yserii Marzeny Polak,
katechetki, Agnieszki Bargie∏y,
nauczycielki muzyki, pod kierownictwem Jana Bleckiego, kierownika Teatru.
– 16 stycznia, o godz. 19.30 – teatr klerycki Metropolitalnego
Wy˝szego Seminarium Duchownego wystawi spektakl „W podziemiach gniewu”, powsta∏y na
podstawie dramatu Karola Wojty∏y „Brat naszego Boga”, w re˝yserii Medarda Plewackiego, znanego wroc∏awskiego aktora, wyk∏adowcy fonetyki w seminariach
duchownych. Wst´p wolny, wejÊciówki mo˝na odbieraç w parafialnej kawiarence codziennie po
godz. 19.45.

RADEK MICHALSKI

ty, masywna budowa nie pomog∏a
im w przetrwaniu dodatniej temperatury. Wystawiona 22 grudnia
szopka ju˝ w dniu Wigilii zacz´∏a
zmieniaç stan skupienia. Pierwszy
przedÊwiàtecznej goràczki nie wytrzyma∏ Êw. Józef, za nim posz∏y pozosta∏e figury.
Pogoda nie oszcz´dzi∏a nawet betlejemskiej gwiazdy, którà pomys∏owi studenci umieÊcili ponad
szopkà, na murze zabytkowej
Êwiàtyni.

Wino Êw. Jana

MARCIN BRACKI

Nie wytrzyma∏a temperatury

WROC¸AW. Tradycja mówi, ˝e
nie˝yczliwi ludzie przygotowali
Êw. Janowi kubek zatrutego wina. Aposto∏ pob∏ogos∏awi∏ je,
uwalniajàc od trucizny. „Na t´
pamiàtk´ b∏ogos∏awimy dzisiaj
wino i prosimy Boga, aby nas
uwolni∏ od wszelkiej trucizny
nienawiÊci i podtrzymywa∏
wÊród nas wzajemnà mi∏oÊç” –
mówi∏ ksiàdz Jacek Olszewski
27 stycznia podczas porannej
Eucharysti w koÊciele pw. Trójcy
Âwi´tej we Wroc∏awiu. Uczestnicy koncelebrowanej Eucharystii,
którà odprawi∏ tak˝e miejscowy
proboszcz ksiàdz Andrzej Szyc,
dowiedzieli si´, ˝e Êwi´ty Jan by∏
patronem mi´dzy innymi teologów, pisarzy, drukarzy, ksi´garzy,
grawerów, osób nara˝onych na
poparzenie, snycerzy, kowali, panien i wdów. Pob∏ogos∏awionym
winem celebrans dzieli∏ si´
z wiernymi, mówiàc: „Pij wino
mi∏oÊci Êw. Jana”.

Dziesi´ç lodowych figur wykonali studenci wroc∏awskiej ASP

S∏awni
wroc∏awianie

S¸YNÑ Z BEZINTERESOWNEJ POMOCY potrzebujàcym,
do ka˝dego podchodzà z sercem
na d∏oni. Mowa o siostrach boromeuszkach z Trzebnicy. W tygodniu poprzedzajàcym Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia zorganizowa∏y
dwie wieczerze wigilijne dla
osób z rodzin dysfunkcyjnych.
20 grudnia do klasztoru przyby∏y, z ca∏ymi rodzinami, dzieci
ucz´szczajàce do Âwietlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Placówka
funkcjonuje
od
czterech lat. Uroczyste spotkanie, w którym uczestniczy∏o pra-

wie 100 osób, poprzedzi∏a
wspólna Msza Êw. Na wigilijnym
stole nie zabrak∏o tradycyjnych
daƒ oraz prezentów dla ka˝dego
dziecka.
Tak˝e dzieƒ póêniej, 21 grudnia,
w OÊrodku Wsparcia Spo∏ecznego „Szósty stó∏ Êw. Jadwigi”, oddanym do u˝ytku w maju 2004,
ju˝ po raz piàty odby∏a si´ wigilia. Uczestniczy∏o w niej oko∏o
czterdziestu doros∏ych osób,
które codziennie przychodzà tu
po ciep∏y posi∏ek, wydawany
przez siostry od prawie dwudziestu lat.

II

MARCIN BRACKI
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Âwi´to ma∏˝eƒstw
W PARAFII PW. ÂW. AUGUSTYNA we Wroc∏awiu 26 grudnia o. Tomasz Krawczyk odprawi∏
Msz´ Êw. w intencji ma∏˝eƒstw
pozostajàcych w d∏ugoletnim
zwiàzku. Przy o∏tarzu zgromadzi∏y si´ trzy z∏ote pary i trzy – obchodzàce srebrne jubileusze.
W obecnoÊci swoich najbli˝szych
oraz parafian otrzymali specjalne
b∏ogos∏awieƒstwo od abp. Mariana Go∏´biewskiego

PRZYBYWA TABLIC poÊwi´conych s∏awnym wroc∏awianom,
ufundowanych przez w∏adze
miasta. WÊród pierwszych
dziesi´ciu uhonorowanych znaleêli si´ m.in. biskup Nankier
i ks. Paul Peikert. O tym, kogo
umieÊciç na pamiàtkowych tablicach, zadecydowali sami wroc∏awianie w plebiscycie prowadzonym na ∏amach wroc∏awskiej
„Gazety Wyborczej”.

Âwi´ta na Uniwersytecie
KONCERT BO˚ONARODZENIOWY i spotkanie op∏atkowe
zakoƒczy∏y przedÊwiàteczny cykl
zaj´ç na Uniwersytecie Wroc∏awskim. 22 grudnia ubieg∏ego roku
dla zgromadzonych w koÊciele
pod wezwaniem NajÊwi´tszego
Imienia Jezus zaÊpiewali: zespó∏
„Sierra Manta” i Chór Uniwersytetu Wroc∏awskiego „Gaudium”.
Przed ich wyst´pem zaproszony
na uroczyste spotkanie arcybiskup Marian Go∏´biewski wyg∏osi∏ prelekcj´ pod tytu∏em „Bo˝e
Narodzenie w Biblii”.

RADEK MICHALSKI

Siostry ubogim

Wykonawcy koncertu
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Wizyta Metropolity we wroc∏awskiej parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej

Prognozy na nowy rok

Rodzinne spotkanie

MARCIN BRACKI

B¢DZIE LEPSZY

„Rodzina, zarówno w Polsce, jak
i w Europie, prze˝ywa powa˝ny
kryzys – stwierdzi∏ abp Marian
Go∏´biewski. – JesteÊmy o nià
g∏´boko zaniepokojeni”.
Drugiego dnia Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia, 26 grudnia, Metropolita goÊci∏ w parafii pw.
OpatrznoÊci Bo˝ej na osiedlu
Nowy Dwór. Wizyta by∏a okazjà
do spotkania z duchowieƒstwem miejscowego dekanatu

i wiernymi, a tak˝e do Liturgiczne
boty” – mówi∏ Arcybiskup
obejrzenia
post´pu powitanie abp.
do parafian. – ˚ycz´ Wam
prac budowlanych przy M. Go∏´biewskiego wytrwa∏oÊci na dalsze
koÊciele parafialnym. przez Proboszcza
prace, abyÊcie jak najszybÂwiàtynia, jak zauwa˝y∏ parafii
ciej doczekali chwili konto proboszcz ks. Adam
sekracji Waszej Êwiàtyni”.
Matkowski, wznoszona jest ju˝
W wyg∏oszonej homilii abp
ponad dwadzieÊcia lat. Duszpa- M. Go∏´biewski zach´ci∏ zebrasterz podkreÊli∏, ˝e inwestycja nych do ofiarnego i cierpliwego
nastr´cza sporych trudnoÊci budowania atmosfery domu roz powodu powa˝nego kryzysu dzinnego, bo tylko tak zbuduje
ekonomicznego spo∏eczeƒstwa. si´ jego szcz´Êcie.
„Patrz´ z podziwem na ten koKS. JANUSZ GORCZYCA
Êció∏. ZrobiliÊcie kawa∏ solidnej ro-

Seminaryjny op∏atek

Po∏àczone diecezje

JAG

Klerycka braç przy wigilijnym stole

GOÂå NIEDZIELNY

Spotkanie odby∏o si´ we wtorek 21 grudnia, a rozpocz´∏a je
Msza Êw. w seminaryjnej kaplicy.
Uczestniczyli w niej pracownicy administracyjni MWSD, alumni i prze∏o˝eni, z rektorem ks. Marianem Biskupem na czele.
W drugiej cz´Êci op∏atka alumni
roku drugiego zaprezentowali tradycyjnie sztuk´ „Echa wigilijne”, na
podstawie Listów Juliusza S∏owac-

kiego, wyre˝yserowanà przez Medarda Plewackiego. Po spektaklu
rozpocz´∏o si´ sk∏adanie ˝yczeƒ,
któremu towarzyszy∏ wyst´p chóru
kleryckiego pod dyrekcjà ks. Stanis∏awa Nowaka. W spotkaniu wzià∏
udzia∏ tak˝e bp Edward Janiak. Diecezj´ Êwidnickà, z której klerycy
równie˝ studiujà we wroc∏awskim
seminarium, reprezentowali: bp
Ignacy Dec, ks. Adam Ba∏abuch, wikariusz generalny, oraz ks. Stanis∏aw
Chomiak, kanclerz kurii. Po uroczystoÊci alumni wyjechali na Êwiàteczne wakacje, trwajàce do 5 stycznia.

TOMASZ MAZUR

G∏´bokiego prze˝ycia jednoÊci z Bogiem ˝yczy∏ abp Marian Go∏´biewski
uczestnikom uroczystoÊci op∏atkowej w MWSD

9 stycznia 2005

STANIS¸AW ¸OPATOWSKI, WOJEWODA DOLNOÂLÑSKI: – Oczekiwanie
na przyjÊcie nowego roku wià˝e si´ z nadziejà,
˝e b´dzie on lepszy. Sàdz´, ˝e
tym razem sà du˝e szanse, ˝e tak
w∏aÊnie b´dzie.
Wzrost gospodarczy, jeden
z najwy˝szych w Europie, zapowiada si´ na wiele lat. Moim
zdaniem, zbyt wolno, ale jednak, spada bezrobocie. Najwa˝niejsze, ˝e strach przed
utratà pracy przestaje dominowaç w ˝yciu mieszkaƒców Dolnego Âlàska. Bezrobocie powinno spadaç, bo nasz region
jest postrzegany przez inwestorów jako coraz bardziej
atrakcyjny. W liczbie inwestycji
przegoniliÊmy Wielkopolsk´
i zajmujemy trzecie miejsce
w kraju, za Mazowszem i Âlàskiem. Nie oznacza to, ˝e mo˝emy osiàÊç na laurach.
Aby w regionie rozwija∏a si´
gospodarka, potrzebne sà dobre drogi. Mijajàcy rok by∏ tu
chyba prze∏omowy. Uda∏o mi
si´ doprowadziç do uprawomocnienia decyzji lokalizacyjnej obwodnicy autostradowej
Wroc∏awia – inwestycji od ponad dziesi´ciu lat oczekiwanej
przez mieszkaƒców. Zrobi´
wszystko, aby budow´ zakoƒczyç jak najszybciej, tak by
mo˝na po obwodnicy jeêdziç
ju˝ w 2008 roku. Uda∏o mi si´
tak˝e, z pomocà samorzàdowców i mediów, którym bardzo
dzi´kuj´, skutecznie lobbowaç
w rzàdzie i parlamencie na
rzecz przyspieszenia o kilkanaÊcie lat budowy ekspresowego
po∏àczenia drogowego z Warszawà. Wreszcie trwa remont
autostrady A4 i ju˝ nied∏ugo
b´dzie to droga o europejskich
standardach.
Ale najwa˝niejsze w nadchodzàcym roku b´dà dla mnie
starania o zgodne z prawem
i skuteczne wykorzystywanie
Êrodków unijnych oraz t´pienie na ka˝dym szczeblu wszelkich przejawów korupcji, nepotyzmu i „kolesiostwa”.
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P
Sonda
WÑTPLIWA
INWESTYCJA
MARIAN EMIL
BIELA, BIZNESMEN
Legalizacja zwiàzków homoseksualnych to kiepska
inwestycja zwiàzanych z tym publicznych pieni´dzy. Lepiej wspieraç i ulepszaç to, co da∏a nam natura.
Patrzàc na gwa∏townie spadajàcà w Europie liczb´ urodzeƒ, sensowniej by∏oby pomagaç rodzinom, które sà
w stanie daç i wychowaç potomstwo, a nie finansowaç
kontrowersyjne eksperymenty spo∏eczne.
HENRYK PAWLAK, DZIEKAN POLKOMITETU KONWENCJI
PRAW DZIECKA
W Êlad za zalegalizowaniem zwiàzków homoseksualnych zwykle idzie
przyznanie im prawa do adopcji
dzieci. Pogoƒ za tymi przywilejami jest tak wielka, ˝e nikt nie
zauwa˝y∏, i˝ w ten sposób lekcewa˝ona jest mi´dzynarodowa Konwencja Praw Dziecka,
która preferuje tradycyjny model rodziny. Lekcewa˝enie
przez paƒstwa praw, które same ustanowi∏y, to bardzo niebezpieczna praktyka.
SKIEGO

S¸AWOMIR GAJDEK, BY¸Y STUDENT
WROC¸AWSKI, OBECNIE MIESZKA

GOÂå NIEDZIELNY

9 stycznia 2005

W

IV

AMERYCE

Najlepszym zobrazowaniem nastrojów w USA
wokó∏ homoseksualizmu jest stanowisko prezydenta George’a W. Buscha.
Twierdzi on zdecydowanie, ˝e
jedyny w∏aÊciwy model ma∏˝eƒstwa to zwiàzek kobiety
i m´˝czyzny. KiedyÊ powiedzia∏ nawet: „Bóg stworzy∏
Adama i Ew´, a nie jakiegoÊ
Dawida i Steve’a”. I w∏aÊnie takiego cz∏owieka Amerykanie
wybrali ponownie na prezydenta kraju.

Za przeprosze
„Pewna liczba m´˝czyzn
i kobiet przejawia g∏´boko
osadzone sk∏onnoÊci
homoseksualne. Sk∏onnoÊç
taka, obiektywnie
nieuporzàdkowana, dla
wi´kszoÊci z nich stanowi
trudne doÊwiadczenie. Powinno
si´ traktowaç te osoby
z szacunkiem, wspó∏czuciem
i delikatnoÊcià. Powinno si´
unikaç wobec nich
jakichkolwiek oznak
nies∏usznej dyskryminacji”
(Katechizm KoÊcio∏a
Katolickiego, nr 2358).
tekst DOMINIK GOLEMA
odczas jednej z konferencji
rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll podzieli∏
si´ refleksjà ze spotkania z
osobà pe∏niàcà w Australii podobnà
funkcj´. Spyta∏ on naszego rodaka
o jego reakcj´ na potencjalnie mo˝liwà i w Polsce sytuacj´, kiedy to
dwie kobiety ˝yjàce w zwiàzku lesbijskim po odmowie przez w∏aÊciwy
sàd prawa do adoptowania dziecka
zwróci∏yby si´ doƒ z proÊbà o interwencj´ z powodu pogwa∏cenia ich
praw do za∏o˝enia rodziny. Profesor
Zoll z wielkà nadziejà westchnà∏, ˝e
d∏ugo jeszcze w Polsce takiej sprawy mieç nie b´dzie, niemniej jednak
w jego przekonaniu to w∏aÊnie przyznanie parze homoseksualnej prawa do adopcji by∏oby pogwa∏ceniem prawa cz∏owieka. Dziecko ma

P

przecie˝ niezbywalne pra- Prawdziwa,
freni´ poj´ç. Opisuje si´
wo do rodziców obojga zdrowa rodzina
w pi´knych s∏owach pop∏ci. Jak˝e cz´sto o tym to najlepsza
ród rodzinny, a niezwykle
inwestycja
zapominamy.
rzadko u˝ywa si´ s∏owa
Cieszàc si´ od niedaw- dla spo∏eczeƒstwa „ojciec”, natomiast terna rodzicielstwem, miamin „mà˝” wyst´puje
∏em okazj´ przeglàdaç niema∏o cza- wr´cz sporadycznie. Obydwa te tersopism dotyczàcych przygotowaƒ miny zastàpione zosta∏y jak˝e atrakdo powitania dziecka w rodzinie. cyjnym s∏owem „partner”. Czy nie
Wspania∏e jest to, ˝e ˝yjemy w cza- uczciwiej by∏oby wi´c mówiç o „posach, kiedy Êp. profesor W∏odzi- rodzie partnerskim” czy „zespo∏omierz Fija∏kowski przetar∏ ju˝ szlaki wym” lub „grupowym”?
porodom rodzinnym i sà one poNie ulega wàtpliwoÊci, ˝e mamy
wszechnie cenione. Du˝o si´ pisze do czynienia z post´pujàcà degradao tym, jak wa˝ne jest dla rodzàcej cjà spo∏ecznego poczucia wartoÊci
mamy, aby nie by∏a sama w tym mo- ma∏˝eƒstwa i rodziny.
mencie oraz jak jej mo˝na pomóc.
Mo˝na jednak dostrzec w tych
Moda obyczajowa
wzruszajàcych i trzymajàcych w naW ostatnich miesiàcach „goràpi´ciu opisach pewnà niespójnoÊç
myÊli, ˝eby nie powiedzieç schizo- cym” tematem wielu dyskusji w me-
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Pytania o homoseksualizm

MARCIN BRACKI

zeniem – mà˝

wymagajàcym szczególnej uwagi,
ale rozwiàzaniem problemu nie jest
uznanie, ˝e go nie ma. Je˝eli postanowimy, ˝e zwiàzki osób tej samej
p∏ci sà czymÊ normalnym czy pozwolimy odpowiednimi ustawami
zabijaç osoby pocz´te i stare oraz
zaakceptujemy rozwiàz∏oÊç seksualnà („bo wszyscy to robià” – jak g∏osi
jedna z reklam), to co nam pozostanie do zakwalifikowania w kategorii
– z∏e?

Napi´tnowani

Skoro dzisiaj zaczynamy si´ zastanawiaç, czy mo˝na zalegalizowaç
zwiàzki dwóch osób tej samej p∏ci,
to co nam stanie na przeszkodzie,
˝eby jutro snuç rozwa˝ania nad liczbà osób w ma∏˝eƒstwie. Martin
Abram w swej powieÊci „Quo vadis
trzecie tysiàclecie” barwnie opisuje
uroczystoÊç zar´czyn prezydenta
Stanów Zjednoczonych Âwiata wyst´pujàcego w towarzystwie swej
˝ony i serdecznego przyjaciela. Tylko fantazja, czy mo˝e przestroga...?!
Przystàpienie Polski do Unii
Europejskiej jest skrz´tnie wykorzystywane do tego, aby przemyciç
wiele aktów prawnych i sposobów
myÊlenia, czy mówienia, pod pretekstem dostosowania do wymogów unijnych. Prawda jednak jest
taka, ˝e ˝adna z dyrektyw europejskich nie narzuca ˝adnemu z kra-



jów cz∏onkowskich koniecznoÊci
legalizowania zwiàzków homoseksualnych. A mimo to w ˝yciu codziennym coraz cz´Êciej s∏owo
„mà˝” czy „˝ona” wypierane jest
w∏aÊnie przez s∏owo „partner”. Te
pierwsze brzmià ponoç archaicznie i sà przejawem dyskryminacji
zwiàzku „dwóch m´˝ów” czy
„dwóch ˝on”.
Poruszajàc si´ w ziemskiej rzeczywistoÊci, brniemy przez gàszcz
zawi∏oÊci ˝yciowych. Nawet jeÊli
cz´sto ranimy sobie twarz, przedzierajàc si´ przez krzaki porastajàce naszà Êcie˝k´, to majàc kompas
uznanych wartoÊci moralnych i naturalnych, ufamy, ˝e obraliÊmy dobry azymut. Dlatego nie wolno si´

ich pozbywaç.

GOÂå NIEDZIELNY

Zupe∏nie bezprzedmiotowa jest
dyskusja pod has∏em „za czy przeciw zwiàzkom homoseksualnym”,
tak jak bezprzedmiotowa by∏aby
„za czy przeciw alkoholizmowi”. To
tak, jakbyÊmy odwrócili uwag´ od

Perspektywy

„Celem zaÊ nakazu jest mi∏oÊç, p∏ynàca z czystego serca, dobrego sumienia
i wiary nieob∏udnej. Zboczywszy od
nich, niektórzy zwrócili si´ ku czczej
gadaninie. Chcieli uchodziç za uczonych w Prawie, nie rozumiejàc ani tego, co mówià, ani tego, co stanowczo
twierdzà. Wiemy zaÊ, ˝e Prawo jest
dobre, jeÊli je ktoÊ prawnie stosuje, rozumiejàc, ˝e Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla post´pujàcych bezprawnie i dla niesfornych, bezbo˝nych i grzeszników, dla
niegodziwych i Êwiatowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,
dla rozpustników, dla m´˝czyzn
wspó∏˝yjàcych ze sobà, dla handlarzy
niewolnikami, k∏amców, krzywoprzysi´zców i [dla pope∏niajàcych] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrowà naukà w duchu Ewangelii chwa∏y
b∏ogos∏awionego Boga, którà mi zwie(1Tm 1,5–11)
rzono”.

9 stycznia 2005

diach, a nawet rozmów towarzyskich sta∏o si´ zagadnienie homoseksualizmu. Rywalizujà ze sobà
zwolennicy liberalizacji prawa i heroiczni stró˝e moralnoÊci. Tak nale˝a∏oby okreÊliç pozycj´ tych drugich, gdy˝ system norm moralnych
w naszym spo∏eczeƒstwie staje na
kraw´dzi za∏amania. Niektóre zjawiska spo∏eczne zaczynamy postrzegaç ju˝ tylko jako „alternatywne
sposoby ˝ycia”. Zaciera si´ poczucie
granicy pomi´dzy tym, co dobre
i wartoÊciowe, a tym, co jest nie do
przyj´cia. Prawdziwym niebezpieczeƒstwem nie jest to, czy zwiàzki
homoseksualne zostanà zalegalizowane w Polsce, czy nie, ale ju˝ sam
fakt, ˝e w ogóle zaczynamy si´ nad
tym zastanawiaç. Niewàtpliwie homoseksualizm jest zagadnieniem

leczenia grypy i próbowali przekonywaç si´ wzajemnie, ˝e jest ona alternatywnym stanem zdrowia. Bardzo wa˝ne jest jednak, aby nie uto˝samiaç choroby z chorym. Nawet
kategorycznie odrzucajàc homoseksualizm, nie mo˝emy pot´piaç osób
nim dotkni´tych.
Niejednokrotnie bywa tak, ˝e
Êrodowiska osób homoseksualnych
sà wrogo nastawione do spo∏eczeƒstwa heteroseksualnego, a w szczególnoÊci do tych, którzy zdo∏ali
wyjÊç z homoseksualizmu. Dzieje
si´ tak z powodu poczucia odtràcenia, braku akceptacji i dialogu, co
z kolei jest skutkiem przekornego
przeÊwiadczenia o tym, ˝e homoseksualizm jest jednà z w∏aÊciwych
dróg ˝yciowych. Tak jak niemo˝liwe
jest zaakceptowanie homoseksualizmu, tak niemo˝liwe jest niezaakceptowanie
homoseksualistów
w spo∏eczeƒstwie. Ka˝dy cz∏owiek
z natury zas∏uguje na godnoÊç i poszanowanie, niezale˝nie od tego,
jak bardzo w ˝yciu zb∏àdzi. Rolà zaÊ
pozosta∏ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa
jest wsparcie ich i pomoc w powrocie do uporzàdkowanego ˝ycia.

V
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Radni planujà

Caritas u Êw. Franciszka z Asy˝u

B´dzie
bezpieczniej

Pomoc na wag´ z∏ota

spó∏prac´ samorzàdu z KoÊcio∏em, instytucjami pozarzàdowymi,
stowarzyszeniami
i dzia∏aczami spo∏ecznymi przewiduje Program Poprawy Bezpieczeƒstwa we Wroc∏awiu w latach
2005–2008, zatwierdzony w grudniu ub.r. Jednym z najwi´kszych
problemów jest walka ze zjawiskami patologicznymi i przest´pczoÊcià wÊród dzieci i m∏odzie˝y, tak˝e
skierowanà przeciwko ˝yciu i zdrowiu. Najcz´Êciej dokonywane przest´pstwa przez nieletnich we Wroc∏awiu to: kradzie˝ z w∏amaniem
(290 sprawców w 2002 r.), kradzie˝
cudzej rzeczy (248), rozbój i wymuszenie rozbójnicze (91), bójka lub
pobicie (57), przest´pstwa zwiàzane z narkotykami (49). Aby je ograniczaç, radni zamierzajà zdynamizowaç mi´dzy innymi dzia∏ania prewencyjno-edukacyjne i monitoring
najbardziej zagro˝onych miejsc. Liczà te˝ na obywatelskie patrole
osiedlowe przy Êcis∏ej wspó∏pracy
przedstawicieli Policji, Stra˝y Miejskiej oraz liderów wspólnot mieszkaniowych.
KS. JANUSZ GORCZYCA

W

Wewnàtrz krzàta si´ kilka kobiet. Rozdzielajà wÊród potrzebujàcych buty, ubrania, zabawki, poÊciel. Pani Ma∏gosia kl´czy przy
szafie, podsuwajàc wychudzonej
dziewczynie ciep∏e zimowe
spodnie; kilka osób zmierza do
przenoÊnego warsztatu fryzjerskiego pani Krysi. Niektórzy wolà
„samoobs∏ug´” i po swojemu
przycinajà przed lustrem sumiaste
wàsy. Ka˝dy mo˝e liczyç na
skromny pocz´stunek – kanapk´
z solidnà wk∏adkà w´dliny. To zas∏uga pani Ani, która przez lata
pracowa∏a przy zaopatrzeniu wojska, a obecnie specjalizuje si´
w wyszukiwaniu sponsorów ˝ywnoÊci. Ka˝da chwila sp´dzona
w punkcie Caritas to okazja do
wys∏uchania wielu opowieÊci
o poplàtanych ludzkich dziejach –
choçby historii El˝biety, zmagajàcej si´ z chorobà córki i nie˝yczliwoÊcià urz´dników, czy Bo˝enki,
która przyjecha∏a z Ukrainy.
W parafii pw. Êw. Franciszka
z Asy˝u zespó∏ osób zaanga˝owanych w pomoc najubo˝szym dzia∏a od dawna. 16 listopada ub.r.
w∏àczony zosta∏ w struktur´ archidiecezjalnej Caritas. Na sta∏e pracuje w nim 7 wolontariuszy. „Nasza parafia mieÊci si´ stosunkowo
blisko Dworca G∏ównego, byç mo˝e dlatego mamy w okolicy wiele
osób bezdomnych – mówi Wanda

AGATA COMBIK

MARCIN BRACKI

W Êrodowy poranek w pomieszczeniach Parafialnego Oddzia∏u Caritas
przy wroc∏awskim koÊciele pw. Êw.
Franciszka z Asy˝u ustawia si´ d∏ugi
ogonek ludzi.

Dutkowska, prezes Para- Z pomocy
Cwynar i Arkadiusz Barfialnego Oddzia∏u Cari- Parafialnego
tosik.
tas. – Próbujemy docie- Oddzia∏u Caritas
W koÊcielnej gabloraç tak˝e do tych, którzy korzystajà osoby
cie co tydzieƒ umieszsami o pomoc nie po- w ró˝nym wieku
czane sà informacje,
proszà. Cz´sto ludzi potrzebujà- czego aktualnie najbardziej pocych wsparcia wynajduje pro- trzeba dla bezdomnych i ubogich.
boszcz, ks. Kazimierz Sroka, pe∏- Osoby ch´tne do z∏o˝enia darów
niàcy funkcj´ przewodniczàcego mogà przynosiç je do punktu CaOddzia∏u”. W prac´ Oddzia∏u za- ritas w Êrody w godz. 9.30–12.00
anga˝owani sà tak˝e ksi´˝a wika- lub do parafialnej kawiarenki.
AGATA COMBIK
riusze: Janusz G∏àba, Waldemar

VI

Kol´dowanie z Markiem Ba∏atà
ajpi´kniejsze kol´dy i pastora∏ki, w nowoczesnym, pop-jazzowym opracowaniu, sugestywnie oddajàcym ich nastrój i treÊç, us∏yszà
ci, którzy 16 stycznia wybiorà si´ do
koÊcio∏a przy ul. Macedoƒskiej. Artysta wystàpi tam o godz. 16.00. Na
jego koncert zaprasza ks. Stanis∏aw
Stelmaszek, proboszcz parafii pw.

N

Odkupiciela Âwiata na wroc∏awskiej
Polance. W programie kol´dy w oryginalnej aran˝acji. W poszczególnych utworach s∏ychaç b´dzie
brzmienie dzwonków kuligu przechodzàcych w post-barokowe improwizacje wokalne, Scherzo h-moll
Fryderyka Chopina, odg∏osy kantoralnego Êpiewu, anielskie soprano-

JOLANTA SÑSIADEK

GOÂå NIEDZIELNY

9 stycznia 2005

Koncert w koÊciele pw. Odkupiciela Âwiata we Wroc∏awiu

we partie w tle, brzmienia oddajàce
odg∏osy podró˝y Maryi i Józefa oraz
obraz otaczajàcego ich pejza˝u
z iskrzàcym si´ gwiazdami niebem.
To wszystko odda „historie i tajemnice wiary, nastrój mi∏oÊci i nadziei”.
Patronem medialnym koncertu
jest wroc∏awski „GoÊç Niedzielny”.
JS
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Warto przeczytaç

M∏odzi bli˝ej Boga
P

anie, t´ Wigili´ sp´dzi∏em
z bratem w stajni. Stajnia ró˝ni∏a si´ od tej, w której
urodzi∏ si´ Chrystus – by∏o w niej wiele krów, beton, ˝elazne dyszle, dojarki do mleka i neonowe oÊwietlenie. ˚adnej
Êwiàtecznej atmosfery,
a do tego ci´˝ko chora krowa. Jednak pomimo tego by∏eÊ
obecny, nie jako ma∏e dziecko, lecz
Zmartwychwsta∏y, który pokonuje
wszystkie troski, dzi´ki któremu
wykona∏em swà nieprzyjemnà
prac´, Który obdarzy∏eÊ mnie
jeszcze g∏´bszà wi´zià z bratem
i Który otworzy∏eÊ mi oczy na Bo-

Wieczorne kol´dowanie

Polskie najliczniejsze

Z prasy diecezjalnej
sprzed kilkunastu, czy kilkudziesi´ciu lat, gdy wraz z kolegami oczekiwa∏em, a˝ ksiàdz proboszcz otworzy salki katechetyczne. To dzieje
si´ dziÊ... Przy parafii Êw. Jana Aposto∏a w OleÊnicy od kilku lat prowadzi dzia∏alnoÊç parafialny klub sportowy, a spotkania odbywajà si´ w...
si∏owni, która w ten sposób staje si´
salkà katechetycznà”.
Ks. Rafa∏ Kowalski,
ks. Maciej Ma∏yga
„Katecheza w si∏owni”,
„Nowe ˚ycie” grudzieƒ 2004

„Jest godzina 19.00 – przed salkami katechetycznymi gromadzi si´
kilku m∏odych ch∏opców. Po chwili
do∏àczajà do nich nast´pni. Grupa
staje si´ coraz wi´ksza i oczekuje
otwarcia drzwi. Sà w ró˝nym wieku:
pojawiajà si´ tutaj studenci i uczniowie gimnazjów. Przychodzà codziennie i nikt ich do tego nie przymusza (...). To nie jest obrazek

Spektakl ewangelizacyjny

Studencki „Autsajder”
S

GRZEGORZ MARKOWSKI

Zdaniem Prelegenta, ukszta∏towana przez wieki polska tradycja
nale˝y do najbogatszych w Êwiecie.
Elementy zapo˝yczone od innych
narodów u nas nabra∏y dodatkowe-

TB

Âwiàteczna wystawa

Betlejem na kartkach
Wystaw´ kart pocztowych o tematyce bo˝onarodzeniowej oglàdaç mo˝na do koƒca stycznia we wroc∏awskim koÊciele pw. Êw. Doroty, Êw.
Stanis∏awa i Êw. Wac∏awa.
Eksponaty pochodzà z kolekcji
filokartysty Stanis∏awa Chmury, który powi´ksza jà systematycznie od
lat szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku. Jego karty pocztowe i widokówki tworzà serie poÊwi´cone poszczególnym tematom.
Ukazujà mi´dzy innymi Na wystawie
na nich biblijni bohatedzieci, kwiaty, koÊcio∏y, mo- obejrzeç mo˝na
rowie, ale tak˝e kol´dsty i ratusze, a tak˝e widoki karty tradycyjne nicy, Êw. Miko∏aj, Êwiàz ró˝nych krajów Êwiata. i nowoczesne
teczne choinki, ludzie
Kolekcjoner zaprezentowa∏
sk∏adajàcy sobie ˝yczeswoje zbiory ju˝ na ponad 170 wy- nia i dzielàcy si´ op∏atkiem.
stawach.
Kolorowe sceny oglàdane
Ekspozycja poÊwi´cona te- w pi´knym wn´trzu starej Êwiàtyni
matyce bo˝onarodzeniowej i no- wprowadzà widza w niepowtarzalworocznej zawiera karty polskie, ny klimat Bo˝ego Narodzenia.
AGATA COMBIK
czeskie i niemieckie. Widniejà

GOÂå NIEDZIELNY

cy o losach m∏odego cz∏owieka zagubionego we wspó∏czesnym Êwiecie i poszukujàcego sensu ˝ycia, ilustrowa∏y piosenki m.in. „D˝emu”,
Stana Borysa i Czes∏awa Niemena.
Sztuk´ napisa∏ i wyre˝yserowa∏ Damian ˚urawski, jeden z za∏o˝ycieli wspólnoty artystycznej
„˚ywe Kamienie”, dzia∏ajàcej przy
klasztorze wroc∏awskich paulinów. W spektaklu, wystawionym
ju˝ po raz trzeci, zagra∏o i zaÊpiewa∏o 30 osób. Po przedstawieniu
widzowie mogli porozmawiaç z
artystami, którzy dzielili si´ swoim doÊwiadczeniem wiary. RAD

go klimatu. Natomiast nasz zwyczaj
∏amania si´ op∏atkiem jest ch´tnie
przyjmowany na ca∏ym Êwiecie.
Podczas drugiej cz´Êci „Wieczorów” wystàpi∏ Chór Ch∏opi´cy Archidiecezji Wroc∏awskiej „Pueri Cantores Wratislavienses” (na zdj´ciu)
pod dyrekcjà ks. Stanis∏awa Nowaka. Zespó∏, istniejàcy od dziesi´ciu
lat, zaprezentowa∏ g∏ównie kol´dy
polskie. Âpiewakom towarzyszy∏ na
organach wroc∏awianin Andrzej
Garbarek.

9 stycznia 2005

pektakl ewangelizacyjny przygotowany przez cz∏onków wroc∏awskich duszpasterstw, wystawiony w klubie „Alibi” 21 grudnia,
zgromadzi∏ oko∏o 300 m∏odych ludzi. „Autsajder” – musical, mówià-

O polskich tradycjach
bo˝onarodzeniowych mówi∏
ks. prof. Józef Pater podczas Wieczorów
Tumskich, które odby∏y si´ 26 grudnia
ub. r. w auli Papieskiego Wydzia∏u
Teologicznego we Wroc∏awiu.

AGATA COMBIK

Wolfgang Feneberg Georg Sporschill,
„Ty i my. Modlitewnik dla m∏odzie˝y”,
TUM Wydawnictwo Wroc∏awskiej
Ksi´garni Archidiecezjalnej, 2004.

TOMASZ BIA¸ASZCZYK

˝e Narodzenie”. To jedno z wielu
przemyÊleƒ m∏odych ludzi, którzy
chcieli powa˝nie odnieÊç si´
do swoich drobnych
spraw i zmieniç je
przez modlitw´. Nie
jest ona dla nich religijnym çwiczeniem. Modlàc si´, oddajà Bogu ca∏e swoje codzienne ˝ycie, bliskich i samych siebie. Tak powsta∏ modlitewnik dla m∏odzie˝y „Ty
i my”.
SOWA

VII
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PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. Nawiedzenia NajÊwi´tszej Maryi Panny w Koczurkach

Byç wÊród ludzi
Parafia w Koczurkach liczy
niespe∏na 2800 mieszkaƒców,
za to rozrzuconych w...
14 miejscowoÊciach,
które do niej nale˝à.

KS. IRENEUSZ
LEHMANN SDS
KUBA ¸UKOWSKI

„To prawie jak na misjach – uÊmiecha si´ ks. Ireneusz Lehmann SDS, proboszcz parafii – du˝y teren
i wielu ludzi, do których
trzeba dotrzeç”. Ksi´dza Ireneusza wspomaga
dwóch wikarych, ale i tak
pracy majà sporo. Nic dziwnego, skoro w niedziel´ odprawiajà w sumie osiem
Mszy Êw. w trzech koÊcio∏ach i w tylu˝ kaplicach.
„Trudno jest pracowaç na
placówce, gdzie jest tyle filii
– dodaje Proboszcz – ale
wiemy, ˝e dla naszych parafian wa˝ne jest, ˝eby byç
mi´dzy nimi”.

GOÂå NIEDZIELNY

9 stycznia 2005

Osobno...

VIII

Ka˝da z miejscowoÊci
ma swojà specyfik´ i lokalny
patriotyzm. Ten ostatni
przejawia si´ dba∏oÊcià
o dobro wspólne mieszkaƒców – tak˝e o obiekty sakralne. Trudno wyobraziç
sobie, jak absorbujàca dla
ksi´˝y by∏aby opieka nad
wszystkimi kaplicami i koÊcio∏ami. Dzi´ki pomocy parafian, z których rekrutujà
si´ koÊcielni i osoby pomagajàce w sprzàtaniu Êwiàtyƒ, na duszpasterzy spada
praca administracyjna.
Mieszkaƒcy poszczególnych miejscowoÊci rywalizujà mi´dzy sobà, budujàc
np. o∏tarze na Bo˝e Cia∏o,
bàdê przygotowujàc w koÊciele Êwiàteczne szopki
i groby Paƒskie. W sumie
wychodzi to na dobre, bo

integrujà si´ mieszkaƒcy
ka˝dej z wiosek.

... i razem
Ta lokalna integracja nie
przeszkadza w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na
szczeblu parafii. Widaç to
chocia˝by przy okazji odpustów i procesji rezurekcyjnych, na które wszyscy zje˝d˝ajà do Koczurek.
Ka˝dej wi´kszej uroczystoÊci towarzyszy kompania honorowa Stra˝y Po˝arnej – na terenie koczurskiej wspólnoty sà a˝ trzy
dru˝yny OSP. Podobnie
rzecz ma si´ ze s∏u˝bà liturgicznà. Przy ka˝dym
koÊciele i kaplicy jest kilku
ministrantów. Ale kiedy
zjadà si´ w 50 do jednego
z koÊcio∏ów, to przed prezbiterium robi si´ bia∏o od
strojów liturgicznych.

Dzia∏amy wspólnie
Dzi´ki zespo∏owej pracy w parafii uda∏o si´ wiele zrobiç, choç niektóre

WROC¸AWSKI

wroclaw@goscniedzielny.pl

„akcje” poczàtkowo wydawa∏y si´ szalone. Na przyk∏ad podniesienie poziomu gruntu na parafialnym
cmentarzu, gdy skoƒczy∏o
si´ miejsce, na którym
mo˝na by∏o dokonywaç
pochówku. Aby tego dokonaç, na sàsiednie pole,
znajdujàce si´ 2 metry ni˝ej od poziomu nekropolii, przywieziono 300 wywrotek ziemi. Teraz jest
tak równo, ˝e gdyby nie
daty na grobach, nie
mo˝na by rozró˝niç, gdzie
koƒczy si´ stara, a gdzie
zaczyna nowa cz´Êç cmentarza.
Praca na parafii, chocia˝ do lekkich nie nale˝y,
daje duszpasterzom wiele
radoÊci – widaç to zresztà
po uÊmiechni´tym proboszczu. Dobrze, ˝e tà
placówkà od 1945 roku
opiekujà si´ ksi´˝a z Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Mogà tu w pe∏ni
realizowaç swój misyjny
charyzmat.
RADEK
MICHALSKI
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KoÊció∏ pw. Nawiedzenia
NMP w Koczurkach

salwatorianin, Êwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1988 roku,
od lipca 1998 roku pracuje
w Koczurkach. Pomagajà mu
ks. Stanis∏aw Jarosiewicz SDS
i ks. Adam Lehmann SDS.

OKIEM PROBOSZCZA
Pracujàc na tak rozbudowanej terytorialnie parafii,
trzeba umieç pogodziç, na ile to mo˝liwe, potrzeby
wszystkich wiernych. Kiedy tu trafi∏em, troch´ czasu zaj´∏o mi oswojenie si´ z nowym miejscem i poznanie mentalnoÊci ludzi.
Ta potrzeba dystansu towarzyszy chyba wszystkim
powa˝niejszym zmianom. Mo˝e wiàzaç si´ z l´kiem
przed nowym i niepewnoÊcià wobec tego, co zmiany przyniosà. Ostatnio takie obawy wywo∏a∏a likwidacja kilku mniejszych oÊrodków szkolnych i przeniesienie dzieci do jednego zespo∏u szkó∏
w Ujeêdêcu, sk∏adajàcego si´ z podstawówki i gimnazjum.
Kiedy jednak rodzice zauwa˝yli, ˝e po ich pociechy
wyje˝d˝a za darmo oddany do dyspozycji szko∏y autobus, którym dodatkowo mogà one podró˝owaç
na wycieczki, przekonali si´ z czasem do tej zmiany.

Zapraszamy na Msze Êw.:
■ Koczurki: niedziela 8.30 i 13.00 (w wakacje tylko o 8.30)
dni powszednie – 17.00 (od maja do paêdziernika 18.00)
■ Komarówka: niedziela 11.30
dni powszednie – we wtorki o 17.00
■ Koniowo: niedziela 10.00 i 13.00 (w wakacje tylko o 10.00)
dni powszednie – 17.00 (od maja do paêdziernika 18.00)
■ Biedaszków Wielki: niedziela 8.30
dni powszednie – w poniedzia∏ki 18.00
■ Brzezie: niedziela 10.00
dni powszednie – w Êrody 18.00
■ Domanowice: niedziela 11.30
dni powszednie – 18.00

