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DOBRY JAK...
„Najwspanialszy
cel w ˝yciu cz∏owieka pokazuje
biblijna przypowieÊç o dobrym
Samarytaninie.
Okazywanie ludziom mi∏osierdzia cieszy nie tylko obdarowanych, ale przede wszystkim
uszcz´Êliwia tych, którzy dajà.
Nie warto zatrzymywaç radoÊci tylko dla siebie. Jeden procent to niewiele, a ile dobrego
mo˝na dzi´ki niemu zrobiç... A
gdyby tak od siebie do∏o˝yç
jeszcze 9 proc...”.
PROF. DR HAB.
ANDRZEJ WISZNIEWSKI
Aby przekazaç 1 procent podatku
dochodowego na dzia∏alnoÊç
wroc∏awskiej Caritas,
przyst´pujàc do wype∏nienia
zeznania podatkowego
PIT-36 lub 37, musimy obliczyç t´
kwot´ z naszego podatku. Przed
z∏o˝eniem zeznania wp∏acamy jà na
konto: Caritas Archidiecezji
Wroc∏awskiej, ul. Katedralna 7,
50-328 Wroc∏aw, PKO BP SA
III O/Wroc∏aw, 22 1020 5242 0000
2902 0137 9452 z danymi adresata i
swoimi oraz dopiskiem „1% podatku”.

Spotkania
op∏atkowe

WROC¸AWSKI

Naukowcy z∏o˝yli ˝yczenia Arcybiskupowi

ARCYBISKUPI KOMITET CHARYTATYWNY spotka∏ si´ z Metropolità 8 stycznia, przy ul. Katedralnej 4 we Wroc∏awiu. Prezes
Komitetu Zbigniew Jakubiec
przedstawi∏ sprawozdanie z historii i dzia∏alnoÊci zespo∏u, funkcjonujàcego w archidiecezji od
czasu stanu wojennego. Abp Marian Go∏´biewski ˝yczy∏ jego
cz∏onkom nowych inspiracji w
pracy charytatywnej – bo przecie˝, jak przypomnia∏, „pod koniec ˝ycia b´dziemy sàdzeni z mi∏oÊci”.

˚yç màdroÊcià

JOLANTA SÑSIADEK
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Ks. prof. J. Pater przypomnia∏, ˝e akademicki op∏atek odbywa si´ dziewi´tnasty raz

U LEKARZY. Na spotkaniu z
DolnoÊlàskim Oddzia∏em Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich abp M. Go∏´biewski ˝yczy∏ jego cz∏onkom: „Czu∏ej troski o ka˝de dziecko, które przychodzi na Êwiat”. Metropolita
prosi∏, aby przekazywali jà innym
ludziom, a zw∏aszcza matkom
spodziewajàcym si´ potomstwa.
Na zorganizowane 8 stycznia ju˝
po raz 9. doroczne spotkanie
op∏atkowe przysz∏o ponad 50
cz∏onków i sympatyków stowarzyszenia.
RAD

Metropolita wroc∏awski podzieli∏ si´
op∏atkiem z przedstawicielami
Êrodowiska akademickiego Wroc∏awia.
Seminaryjnà kaplic´, a potem
refektarz 9 stycznia wype∏nili pracownicy uczelni, którzy przybyli na
spotkanie z abp. Marianem Go∏´biewskim. Podczas Mszy Êw. ˝yczy∏
on nauczycielom akademickim, by
zapalili swoich s∏uchaczy do poszukiwania prawdy. W homilii ks. prof.
dr hab. Piotr Nitecki powiedzia∏:
„Odkrywanie Boga to nie tylko inte-

lektualny wysi∏ek, ale ˝ycie tà màdroÊcià”. Witajàc goÊci, rektor Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego
ks. prof. dr hab. Józef Pater wyrazi∏
pragnienie, by obecni w seminarium duchownym zaczerpn´li z
„domu ziarna” ducha jednoÊci, nadziei i optymizmu. Prof. dr hab. Stanis∏aw Cebrat z Instytutu Mikrobiologii UW ˝yczy∏, by w naszym spo∏eczeƒstwie wartoÊç ˝ycia nie by∏a
przeliczana na jakiekolwiek dobra
materialne, a cz∏owiek dla cz∏owieka by∏ cz∏owiekiem.
JOLANTA SÑSIADEK

CHRZEÂCIJANIE OBRZÑDKÓW WSCHODNICH OBCHODZILI 7 STYCZNIA BO˚E NARODZENIE
ego dnia uroczystej liturgii w greckokatolickiej katedrze pw. ÊÊ. Wincentego i Jakuba we Wroc∏awiu przewodniczy∏ bp W∏odzimierz Juszczak. W homilii przypomnia∏ symbolik´ ikony Bo˝ego Narodzenia. Goszczàcy
na uroczystoÊci abp Marian Go∏´biewski ˝yczy∏ „Ukrainie, która poderwa∏a si´ na drog´
ku demokracji, aby z tej drogi nie zawróci∏a”.
Dzi´kujàc za ˝yczenia, bp W. Juszczak podkreÊli∏, ˝e dla Ukrainy przychodzi czas trudnej
pracy budowania i jednoczenia spo∏eczeƒstwa. Swojà obecnoÊcià abp M. Go∏´biewski
podtrzyma∏, zapoczàtkowany przez kard. H.
Gulbinowicza, zwyczaj wzajemnych Êwiàtecznych odwiedzin hierarchów obu KoÊcio∏ów.
Zgodnie z kalendarzem juWierni wzi´li
liaƒskim, Êwi´ta Bo˝ego Nado domu prosfor´
rodzenia przypadajà w Ko– poÊwi´cony
Êcio∏ach wschodnich dwa
chleb pszenny,
tygodnie po 24 grudnia.
odpowiednik
RAD
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Biskupia kol´da

SMOLEC. Koncert Bo˝onarodzeniowy, wykonany przy wsparciu
muzyków z KoÊcio∏a zielonoÊwiàtkowego, odby∏ si´ 28 grudnia ub.r. we wspólnocie pw. Narodzenia NMP w Smolcu ko∏o Wroc∏awia. W parafialnej Êwiàtyni publicznoÊç mog∏a us∏yszeç kol´dy
i inne utwory religijne, w ˝ywej
i bogatej aran˝acji. Liczàcy 32
osoby chór (schola parafialna
wspierana przez zespó∏ wokalny z

Eucharystii bp J. Pazdur uda∏ si´ z
biskupià kol´dà na plebani´.

Gimnazjum nr 23 we Wroc∏awiu)
Êpiewa∏ przy akompaniamencie
oÊmiorga muzyków, z których
pi´cioro nale˝y do KoÊcio∏a zielonoÊwiàtkowego.
Dzi´ki uprzejmoÊci proboszcza
parafii ks. pra∏ata Alfonsa Jurkiewicza, dziekana dekanatu Kàty
Wroc∏awskie, wykonawcy mogli
przeprowadziç próby oraz przygotowaç koÊció∏ dla potrzeb koncertu, m.in. przenieÊç o∏tarz.

AGATA COMBIK

WYSOKI KOÂCIÓ¸. „Wy przez
ca∏y rok gromadzicie si´ przy o∏tarzu w Êwiàtyni, a my, kap∏ani, raz
do roku idziemy do »o∏tarzy waszych rodzin«” – mówi∏ bp senior
Józef Pazdur o tradycyjnej kol´dzie w parafii pw. Niepokalanego
Serca NMP w Wysokim KoÊciele.
2 stycznia Hierarcha odprawi∏ tam
Msz´ Êw., sk∏adajàc na o∏tarzu –
jak mówi∏ – „dzi´kuj´ i przepraszam” wiernych za to, co wydarzy∏o si´ w minionych miesiàcach,
oraz ich proÊby dotyczàce nowego roku. Parafianie pami´tali o jubileuszach obchodzonych niedawno przez ks. Biskupa – rocznicach Êwi´ceƒ kap∏aƒskich i sakry
biskupiej, a tak˝e 80. urodzinach
– i z∏o˝yli mu podzi´kowania za
d∏ugoletnià s∏u˝b´ KoÊcio∏owi. Po

Koncert Bo˝onarodzeniowy

Bp Józef Pazdur w czasie modlitwy
na plebanii

Zoo wypo˝yczy∏o zwierz´ta
KUBA ¸UKOWSKI

chali na nich do ˝∏óbka M´drcy
z darami dla Dzieciàtka.
Cieszàca si´ du˝ym zainteresowaniem, szczególnie wÊród najm∏odszych wroc∏awian, szopka zosta∏a
rozebrana w dzieƒ po uroczystoÊci Objawienia Paƒskiego. Wszystkie zwierz´ta, ca∏e i zdrowe, wróci∏y do ogrodu zoologicznego.
Przez ca∏y czas pobytu na terenie
parafii by∏y doglàdane przez swoich opiekunów.

Koncert bo˝onarodzeniowy w Smolcu

16 stycznia 2005

nego Dzieci. W swej modlitwie najm∏odsi wspominali misjonarzy pracujàcych na ca∏ym Êwiecie, zw∏aszcza pochodzàcego z tutejszej parafii o. Jana Pastuszczaka.

Pierwsze w 2005 roku…

Na Papieskim Wydziale Teologicznym

GOÂå NIEDZIELNY

ZI¢BICE. Jak co roku w uroczystoÊç Trzech Króli najm∏odsi wierni
z parafii pw. Êw. Jerzego w Zi´bicach przybyli do koÊcio∏a ze swoimi zwierzakami, aby wspólnie pok∏oniç si´ Dzieciàtku w ˝∏óbku.
Podczas Mszy Êw. s∏owa modlitwy
miesza∏y si´ z psimi i kocimi odg∏osami. Dzieci przynios∏y równie˝
myszki, chomiki, Êwinki morskie i
rybki. Podczas homilii ks. Tadeusz
Polan przypomnia∏, ˝e zwierz´ta
by∏y z Chrystusem od momentu Jego narodzin w betlejemskiej szopie, kiedy to ogrzewa∏y go swoimi
oddechami.
Podczas Mszy Êw. odby∏a si´ równie˝ uroczystoÊç przyj´cia ochotników do Papieskiego Dzie∏a Misyj-

BARBARA RAK

Pójdêmy wszyscy do stajenki

RADEK MICHALSKI

SZOPKA NA WITTIGOWIE.
W parafii ojców redemptorystów,
jak co roku, wroc∏awianie mieli
okazj´ podziwiaç ˝ywà szopk´.
Od 23 grudnia w zorganizowanych na przykoÊcielnym placu zagrodach znalaz∏y miejsce zwierz´ta wypo˝yczone z wroc∏awskiego
zoo, wÊród nich go∏´bie, owce,
kucyki, os∏y, oraz ciel´ta szkockie.
W dniu Trzech Króli do∏àczy∏y do
nich wielb∏àdy. Tradycyjnie przyje-

... SPOTKANIE wroc∏awskich
duszpasterzy akademickich poÊwi´cone by∏o g∏ównie tegorocznym wydarzeniom w tym Êrodowisku. Kap∏ani rozmawiali m. in. o
rozpoczynajàcej si´ w lutym pere-

WRÓCILI NA UCZELNI¢. Po
przerwie Êwiàteczno-noworocznej na zaj´cia wrócili studenci
Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego we Wroc∏awiu, w tym ponad 200 kleryków MWSD z die-

II

grynacji obrazu Matki Bo˝ej Sedes Sapientiae, przekazanego polskim studentom przez Jana Paw∏a II 14 grudnia ub.r., oraz o 22.
Obozie Adaptacyjnym dla studentów w Bia∏ym Dunajcu.

cezji wroc∏awskiej i Êwidnickiej.
Po trzytygodniowym okresie wypoczynku czeka ich teraz przygotowanie do sesji zimowej,
która rozpoczyna si´ ju˝
24 stycznia.
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Arcybiskup z∏o˝y∏ ˝yczenia dziennikarzom

Prognozy na nowy rok

Medialny op∏atek

CZAS WA˚NYCH ZMIAN

Abp Marian Go∏´biewski spotka∏ si´
z blisko 200 wroc∏awskimi
dziennikarzami.
„ Jednym dobrym s∏owem
mo˝na daç cz∏owiekowi wielkà
nadziej´ i ch´ç do ˝ycia, i jednym
s∏owem mo˝na go zabiç i wdeptaç
w ziemi´” – przypomnia∏ Metropolita wroc∏awski pracownikom
redakcji zebranym we wtorek
4 stycznia na spotkaniu op∏atkowym w refektarzu wroc∏awskiego
Metropolitalnego Wy˝szego Seminarium Duchownego. W nowym roku ˝yczy∏ przedstawicie-

lom mediów nieustanne- Na uroczystoÊci
ka, dyrektora OÊrodka
cz´Êç dziennikarzy Audiowizualnego wrogo dà˝enia do prawdy.
By∏o to pierwsze spo- pracowa∏a,
c∏awskiej kurii. OÊrodek
tkanie abpa Mariana Go- w oczy rzucali si´
Êwi´tuje w tym roku 25szczególnie
∏´biewskiego z tak licz-lecie dzia∏alnoÊci. Przez
fotoreporterzy
nym gronem dziennikawszystkie te lata ks. J.
i kamerzyÊci
rzy i pracowników redakRasiak kierowa∏ jego
cyjnych wroc∏awskich
dzia∏alnoÊcià
Êrodków masowego przekazu. PoPrzygotowanie dziewiàtej ju˝
przedzi∏a je Msza Êw. koncelebro- edycji dziennikarskiego op∏atka
wana pod przewodnictwem Arcybi- wspar∏y: wroc∏awska hurtownia
skupa w seminaryjnej kaplicy. Ho- serów „Agolma”, Zak∏ad Mi´sny
mili´ wyg∏osi∏ ks. dr Miros∏aw Kiw- z Walichnów, piekarnia paƒstwa
ka, dyrektor wroc∏awskiej Caritas.
Piskorzów z Wiàzowa, salon
Przy okazji uroczystoÊci Me- „Hondy” z Mirkowa oraz firma
tropolita uhonorowa∏ listem gra- „Wina Âwiata”.
RADEK MICHALSKI
tulacyjnym ks. dra Jerzego Rasia-

Po spotkaniu Taizé

Wrócili z Lizbony

„Niesamowite wra˝enie zrobi∏a
na mnie goÊcinnoÊç Portugalczyków” – relacjonuje dla „GoÊcia Nie-

dzielnego” Karol Bia∏kowski, obecny
na spotkaniu w Lizbonie dziennikarz Radia Rodzina. „Po raz pierwszy – dodaje – zdarzy∏o si´, ˝e Polacy nie byli najliczniejszà grupà
uczestniczàcà w spotkaniu”. W Lizbonie liczebnie przewy˝szyli ich
sami Portugalczycy, których, wed∏ug
danych biura prasowego spotkania,
by∏o 20 tys. Dla porównania – Polaków przyjecha∏o oko∏o 6 tys.

W tej liczbie mieÊci si´ ponad 1000 DolnoÊlàzaków m.in.
z Wroc∏awia, Âwidnicy i Jeleniej
Góry. „Z pewnoÊcià mog∏o byç
ich wi´cej – uwa˝a ks. Rados∏aw
Stefaƒski, opiekun jednej z wroc∏awskich grup. – M∏odych ludzi
odstrasza∏a odleg∏oÊç i wià˝àca
si´ z nià doÊç wysoka cena wyjazdu”.
RAD

GOÂå NIEDZIELNY

Do domów powrócili ju˝ „pielgrzymi zaufania przez ziemi´” z Dolnego Âlàska. Aby móc uczestniczyç
w noworocznym spotkaniu Taizé,
przejechali w obie strony oko∏o
7 tys. km. W autobusach sp´dzili
w sumie prawie szeÊç dni i nocy.

16 stycznia 2005

POLITECHNIKI WROC¸AWSKIEJ
Rok 2005 powinien byç dla
polskiej nauki
i Êrodowiska
akademickiego
czasem wa˝nych zmian i
zwiàzanym
z nimi okresem wyt´˝onej
pracy. Podpowiada mi to
mój ˝yciowy optymizm, poniewa˝ obecny system
wspierania nauki, zw∏aszcza
w kontekÊcie nauk technicznych, nie nadà˝a za przemianami
gospodarczymi
i nie przystaje do wyzwaƒ,
przed którymi stawia nas
cz∏onkostwo w Unii Europejskiej.
Czeka nas nowe prawo
o szkolnictwie wy˝szym.
Zmiany legislacyjne powinny
spowodowaç przeobra˝enia
w systemie wdra˝ania innowacji technologicznych, kreowania nowych rozwiàzaƒ,
finansowania badaƒ naukowych bez dodatkowych obcià˝eƒ podatnika. 2005 rok
powinien byç wa˝ny, pracowity i lepszy od mijajàcego
zarówno dla Politechniki
Wroc∏awskiej, jak i wszystkich uczelni Wroc∏awia
i Opola.
Politechnika Wroc∏awska
jest uczelnià o ustalonej renomie i wspania∏ej tradycji,
∏àczàcej wroc∏awskà 60-letnià histori´ ze 160-letnim
dorobkiem myÊli naukowej
wspania∏ych uczonych Politechniki Lwowskiej. To zobowiàzuje.
Jubileusz Politechniki Wroc∏awskiej wpisuje si´ w obchodzone pod patronatem Prezydenta RP 60-lecie polskiego
Êrodowiska akademickiego na
Dolnym Âlàsku. ¸àczy si´ te˝
z innymi wa˝nymi datami. Oto
mija 60 lat od wyzwolenia
Wroc∏awia i 60 lat istnienia na
Dolnym Âlàsku polskiej administracji koÊcielnej. Rok 2005
b´dzie zatem sprzyja∏ refleksjom, wspomnieniom i radosnym uroczystoÊciom.
■

RADEK MICHALSKI

PROF. TADEUSZ LUTY, REKTOR

III
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Przeciw legalizac
Sonda
TYLKO OFIARY

GRA˚YNA PLEÂNIAK,

KATECHETKA,

MATKA CZTERECH SYNÓW I TRZECH

GOÂå NIEDZIELNY
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CÓREK

IV

– Prze˝ywam gorycz, widzàc, jak
˝ycie ludzi ulega
ruinie przez to,
˝e nie znajà prawdy. Prawdy o tym,
˝e ˝ycie jest Êwi´te, ˝e jest
darem Boga. Zamiast kultury
˝ycia, Êwiat lansuje kultur´
„u˝ycia”. Potem mamy same
ofiary. Poczàwszy od zabitego
dziecka, poprzez jego matk´,
ojca, dziadków, rodzeƒstwo,
lekarzy wykonujàcych zabiegi, asystujàce piel´gniarki.
Âmierç wdziera si´ mi´dzy
nas, a najmniej winny jest
najbardziej poszkodowany.
Jak to jest mo˝liwe, ˝e w cywilizowanym Êwiecie kara
Êmierci wymierzana jest najbardziej niewinnej osobie?
Musimy wi´c uczyç, czym jest
˝ycie, czym prawdziwa mi∏oÊç. Cz∏owiek, który to wie,
nie krzywdzi nikogo.

Moja bardzo w
„˚ycie ludzkie jest Êwi´te
i nienaruszalne w ka˝dej
chwili jego istnienia, tak˝e
w fazie poczàtkowej, która
poprzedza narodziny.
tekst
WALDEMAR NIEDèWIECKI
óg w ma∏ym embrionie
potrafi dostrzec doros∏ego cz∏owieka, którym stanie si´ w przysz∏oÊci
i którego dni sà ju˝ policzone,
a powo∏anie ju˝ zapisane w ksi´dze ˝ywota”. Czy˝ te s∏owa, pochodzàce z „Evangelium vitae”,
nie sà memento i zarazem wskazówkà dla wàtpiàcych? Najmniejszych z∏udzeƒ, co do pojmowania
kwestii nienarodzonych, nie pozostawia w swoich naukach i codziennych przekazach Jan Pawe∏
II: „Cz∏owiekiem jest równie˝ nienarodzone dziecko. Co wi´cej,
Chrystus w sposób uprzywilejowany uto˝samia si´ z »najmniejszymi«”. Warto, ba, trzeba wr´cz
pami´taç, i˝ ˝ycie cz∏owieka zaczyna si´ w momencie pocz´cia.
Nie sposób wi´c zrozumieç tych,
którzy proponujà dopuszczalnoÊç
aborcji nawet do 12 tygodnia cià˝y, a w przypadku, kiedy kobieta
êle si´ czuje – zawsze (konia z
rz´dem temu, kto potrafi to jednoznacznie okreÊliç). To proponujà ludzie (cz´sto podajàcy si´ za
wierzàcych), dla których przykazanie „nie zabijaj” to jedynie pusty frazes. To oni powo∏ujà si´ na
„ksi´˝ycowe” dane, uzasadniajàce
koniecznoÊç ograniczenia podziemia aborcyjnego, i twierdzà, i˝ zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej
powoduje jedynie wzrost nielegalnych zabiegów usuni´cia cià˝y.
To oni niemal codziennie wyszukujà powody, dla których nale˝y

B

JOLANTA SÑSIADEK

MAREK PLEÂNIAK, NAUCZYCIEL BIOLOGII, OJCIEC SIEDMIORGA DZIECI
– Kiedy s∏ysz´
o aborcji, budzi
si´ we mnie z∏oÊç
i za˝enowanie,
˝e wcià˝ pojawiajà si´ tak nieludzkie rozwiàzania, a my tak
niewiele mo˝emy w tej sprawie zrobiç. Ogarnia mnie te˝
niepokój o ma∏ego, bezbronnego cz∏owieka, który zrodzi∏ si´ z mi∏oÊci i nic nie zawini∏. Od lat mówi´ swoim
uczniom, ˝e ˝ycie powstaje
w chwili pocz´cia i ju˝ wtedy
mamy do czynienia z cz∏owiekiem, który zas∏uguje na
takà samà ochron´ i obron´,
jak ka˝dy z nas. Troska o tego maleƒkiego cz∏owieka rodzi si∏´ do dzia∏ania. Dlatego
nasze Stowarzyszenie Ewangelizacji Rodzin dla Kultury
˚ycia protestuje przeciwko
zabijaniu i zwraca uwag´ na
szeroko poj´tà kultur´ ˝ycia.
Cz∏owiek Êwiadomy i kulturalny broni ˝ycia, które jest
najcenniejszym darem.

zalegalizowaç aborcj´.
Takim „naprawiaczom
˝ycia” musimy powiedzieç: nie!

nerkach, w imi´ rzekomych wy˝szych celów.
Mia∏em okazj´ przekonaç si´ o tym wielokrotnie. Dlatego od dawna
chcia∏em zmierzyç si´ z
tà trudnà materià, ale zmobilizowa∏y mnie dopiero artyku∏y Ludwiki Sadowskiej i Witolda Simona w parafialnej gazecie „U Âwi´tej Rodziny”, a tak˝e rozmowy z
ks. Januszem Prejznerem, proboszczem wspólnoty pw. Âwi´tej
Rodziny we Wroc∏awiu

Z takà ufnoÊcià
ka˝de dziecko
patrzy na mam´
i tat´ od chwili
pocz´cia

Dotrzeç
do prawdy
Dzisiejsze czasy nacechowane
sà relatywizmem moralnym. Niestety, dla wielu obce sà zasady poszanowania ludzkiej godnoÊci i
szeroko poj´tej mi∏oÊci bliêniego.
Znacznie bli˝ej im do nienawiÊci,
bo jak˝e inaczej traktowaç zabijanie jeszcze nienarodzonych –
wszak trudno to uznaç za akt mi∏oÊci. Tych, którzy decydujà si´ na
taki desperacki akt, mo˝na liczyç
w naszym kraju na dziesiàtki, jeÊli
nie setki tysi´cy ludzi. Ów samobójczy krok (tak to traktuj´) dotyczy nie tylko kobiet, pozbywajàcych si´ cià˝y, ale tak˝e ich partnerów, cz´sto wymuszajàcych ten
dramatyczny czyn na swoich part-

Dramatyczne
konsekwencje
A oto dane dotyczàce kobiet,
które dokona∏y aborcji, opublikowane przez dr. Speckhardta z
University of Minnesota: 100
proc. badanych doÊwiadcza
smutku, poczucia straty; 92 proc.
ma poczucie winy; 81 proc. czuje
si´ skrzywdzone; 81 proc. myÊli

WR_05_03.qxd

1/8/05

1:18 AM

Page 5

GOÂå WROC¸AWSKI

egalizacji zbrodni
Sonda
NIE ZABIJAJ

o wielka wina!
∏a, jednak dzieci ju˝ wi´cej mieç
nie mo˝e. Teraz ma pretensje
do ca∏ego Êwiata, ale – naturalnie – najwi´ksze do siebie. I nie
wie, jak sobie z tym poradziç.

Syndrom postaborcyjny

DO MAMY
Mamo, czemu mi to zrobi∏aÊ?
Mamo, dlaczego mnie zabi∏aÊ?
Mamo, czemu teraz p∏aczesz,
kiedy to ju˝ nic nie da...
Teraz ja przed Bo˝ym Majestatem
za Ciebie morze ∏ez wylewam...
■

III

– JeÊli ktoÊ mówi,
˝e go „nie staç na
dziecko” podczas
gdy „cià˝a” ju˝
jest... co wtedy?
Aborcja? Stajemy
wówczas wobec dylematu: pozwoliç komuÊ ˝yç czy nie? Komórki si´ po∏àczy∏y i czyjeÊ ˝ycie powstaje, „zaczyna si´
dziaç”. W tym procesie nie
mo˝na w∏àczyç hamulców ani
biegu wstecznego. Dzi´ki logice wiemy, ˝e jeÊli coÊ staje si´
w pe∏ni rozwini´tym cz∏owiekiem, nigdy nie mog∏o byç niczym innym, tylko cz∏owiekiem. Wi´c aborcja jest sytuacjà, w której jedna kategoria
ludzi (ci, którzy si´ urodzili) daje sobie prawo do uznania innej kategorii ludzi (którzy si´
jeszcze nie urodzili) za niezaliczanych do wspólnoty osób
otoczonych ochronà i troskà.
A na to nie mo˝e byç miejsca
w demokratycznym spo∏eczeƒstwie, a tym bardziej chrzeÊcijaƒskim. Musimy ponosiç odpowiedzialnoÊç za drugiego
cz∏owieka, w którego stworzeniu mieliÊmy udzia∏!
DOMINIK GOLEMA, STUDENT PODYPLOMOWEGO DZIENNIKARSTWA

– Aborcja, eutanazja, dlaczego u˝ywamy takich eufemizmów? Podczas
wojny hitlerowcy
te˝ mówili o eksterminacji. Czyta∏em, ˝e w niektórych stanach Ameryki, by
móc dokonaç tzw. aborcji, trzeba mieç prawomocny wyrok sàdu skazujàcy maleƒkiego cz∏owieka na kar´ Êmierci. W drugiej po∏owie XX wieku zabito
o wiele wi´cej Polaków ni˝
podczas wojen. Szokujà nas
doniesienia o kataklizmach,
a nie potrafimy poÊwi´ciç minuty ciszy zamordowanym
przysz∏ym: lekarzom, nauczycielom, przedszkolankom, matkom, ojcom..., a mo˝e prezydentom i papie˝om. Nie zabijaj
– to naprawd´ nie jest skomplikowane. Co tu wyjaÊniaç?

GOÂå NIEDZIELNY

ni Helena d∏ugo dochodzi∏a do
siebie, ale straty dziecka nie
mo˝e przeboleç do dzisiaj. Najgorsze – jak mówi – ˝e nie ma
gdzie zrzuciç z siebie ci´˝aru
odpowiedzialnoÊci, poczucia
winy. Cierpi, bardzo cierpi. Pani
Krystyna chcia∏a robiç zawodowà karier´. Dziecko by∏oby w
tym przeszkodà. Zdecydowa∏a
si´ wi´c na aborcj´ w 3. miesiàcu cià˝y, mimo ostrze˝eƒ lekarzy o ewentualnych konsekwencjach. Karier´ wprawdzie zrobi-

STUDENTKA

ROKU SOCJOLOGII

16 stycznia 2005

wcià˝ o zabitym dziecku; 73
proc. cierpia∏o na depresj´; 23
proc. podj´∏o próby samobójcze.
Co zrobiç, by si´ uwolniç od
poczucia winy? Przede wszystkim trzeba samodzielnie dotrzeç do prawdy, aby osiàgnàç
trwa∏à popraw´ stanu zdrowia –
zw∏aszcza psychicznego. Inaczej trudno b´dzie uniknàç zaburzeƒ, zwanych syndromem
postaborcyjnym. Zaatakowani
przez niego wymagajà leczenia.
Jednak kobiety, które dotyka on
najcz´Êciej, sà pozostawione same sobie z ci´˝kim urazem psychicznym. Rozmowy, które przeprowadzi∏em, przygotowujàc
si´ do pisania tego artyku∏u,
przekona∏y mnie o tym a˝ nadto
wymownie. Pani Helena zdecydowa∏a si´ na aborcj´, chcàc ratowaç zwiàzek z ukochanym
m´˝czyznà (nie chcia∏ nawet s∏yszeç o dziecku). Po zabiegu ukochany ulotni∏ si´ na zawsze. Pa-

Witold Simon, od lat próbujàcy zg∏´biç problem syndromu
postaborcyjnego, tak pisze o dylemacie stojàcym przed osobà
potrzebujàcà pomocy: „albo b´d´
˝yç z tym i dalej cierpieç, nie ruszajàc problemu, bo jest taki ci´˝ki, albo spróbuj´ to wziàç na siebie, skonfrontowaç i zdrowieç”.
Temu drugiemu rozwiàzaniu chcà
wyjÊç naprzeciw parafianie i
duszpasterze parafii pw. Âwi´tej
Rodziny we Wroc∏awiu. Wzorujàc
si´ na innych, postanowili na parafialnym cmentarzu przy ul.
Sm´tnej postawiç krzy˝ pokutny,
z myÊlà o doÊwiadczajàcych syndromu postaborcyjnego. Dla ludzi, którzy nie majà odwagi podzieliç si´ ze Êwiatem, z kap∏anem, a nawet z bliskimi swoimi
wewn´trznymi rozterkami czy
wr´cz cierpieniami. Wkrótce na
posadzce z kostki granitowej stanie krzy˝ z grubo ociosanej bry∏y
granitu, a na tablicy mosi´˝nej
znajdà si´ napisy nast´pujàcej
treÊci: „Miejsce pami´ci o nienarodzonych” i „Ruch Pro Life” oraz
poni˝ej „Ludzie skruszeni i czyniàcy pokut´”. To kapitalna inicjatywa. Krzy˝ pokutny wznoszony
jest dla upami´tnienia tragedii,
ku przestrodze dla innych oraz
dla wezwania o modlitw´ za dusz´ nieszcz´Ênika. B´dzie to miejsce szczególne. Miejsce indywidualnego spotkania cz∏owieka
dotkni´tego problemem aborcji z
Bogiem, jego osobistej, cichej
rozmowy ze Stwórcà. MyÊl´, ˝e
przez ten krzy˝ Bóg w swoim niezg∏´bionym mi∏osierdziu daje
szans´ tym wszystkim, którzy bijàc si´ w piersi, z pokorà wyznajà: „Moja wina, moja wina, moja
■
bardzo wielka wina”.

KASIA SZA¸APATA,

V
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Nagroda Komendy DolnoÊlàskiej ZHR
NA 10-LECIE
WROC¸AWSKIEGO „GN”
Zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià
rozpoczynamy konkurs z okazji
10-lecia wroc∏awskiej redakcji GN.
Styczniowe pytanie brzmi:
■ W 1997 roku we wroc∏awskim GN poja-

wi∏a si´ nowa rubryka, w której autorytety
z ró˝nych dziedzin, ludzie zaanga˝owani
w dzia∏alnoÊç koÊcielnà, spo∏ecznà lub kulturalnà i inne osoby, odpowiadali na postawione przez nas pytania, dotyczàce wa˝kich,
aktualnych spraw lub konkretnych przedsi´wzi´ç. Jak nazywa∏a si´ ta rubryka i kiedy
dok∏adnie ukaza∏a si´ po raz pierwszy?

GOÂå NIEDZIELNY

16 stycznia 2005

Na odpowiedzi czekamy do 22
stycznia (liczy si´ data stempla pocztowego). Prosimy umieszczaç je na
kartkach pocztowych, kierowanych
pod adresem wroc∏awskiej redakcji
GN, koniecznie z naklejonym kuponem wyci´tym z naszej gazety.
WÊród osób, które podadzà w∏aÊciwà odpowiedê, wylosujemy zwyci´zc´. Nagrodà tym razem b´dzie czajnik bezprzewodowy, ufundowany
przez sklep ogólnopolskiej sieci
„Avans”, znajdujàcy si´ w O∏awie
przy ul. Chrobrego 20. Wynik losowania podamy w lutym przy okazji
publikacji nast´pnego pytania. ˚yczymy powodzenia.
Z grona osób, które wezmà
udzia∏ w comiesi´cznych zmaganiach
konkursowych, wylosujemy w sierpniu nagrod´ g∏ównà – miejsce dla
dwóch osób w naszej pielgrzymce do
Rzymu. Ju˝ dzisiaj zapraszamy
wszystkich ch´tnych na t´ pielgrzymk´ do Wiecznego Miasta, która odb´dzie si´ we wrzeÊniu tego roku.
Wkrótce podamy jej orientacyjnà cen´, szczegó∏y dotyczàce zg∏oszeƒ i ratalnego wp∏acania kwot na poczet jej
■
kosztów.

VI

KUPON KONKURSOWY

1

„Orlik” dla Sybiraka
Statuetk´ „Orlika Wroc∏awskiego” – nagrody
przeznaczonej dla osób, które swoim ˝yciem dawa∏y
Êwiadectwo wiernoÊci Ojczyênie, po raz pierwszy
przyzna∏a DolnoÊlàska Choràgiew Harcerzy im. Orlàt
Lwowskich Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pod
koniec ubieg∏ego roku wr´czono jà Janowi Fencowi.
DolnoÊlàska kurator oÊwiaty Krystyna Kaleta,
honorowa patronka uroczystoÊci, zauwa˝y∏a, ˝e
wskazywanie na nasz patriotyzm wzmacnia narodowà to˝samoÊç, a od niej zale˝y w∏aÊciwe miejsce Polski w Europie. Wa˝nym zadaniem jest upowszechnienie wÊród m∏odzie˝y wiedzy o minionych latach i ludziach broniàcych Ojczyzny.
Jan Fenc w czerwcu 1940 roku, jako dziewi´cioletni ch∏opiec, zosta∏ z rodzinà zes∏any na Syberi´. Z nieludzkiej ziemi zostali przewiezieni do
Uzbekistanu, a w sierpniu 1942, jako rodzina ˝o∏nierza Armii gen. W∏adys∏awa Andersa, trafili do
Persji, dzisiejszego Iranu. Przebywali w lepszych
warunkach, ale coraz dalej od Ojczyzny. Potem
by∏ Bombaj w Indiach, Mombasa w Kenii i Kampala w Ugandzie, gdzie Jan wstàpi∏ do dzia∏ajàcego
tam „ZHP na Wschodzie”. By∏ dru˝ynowym i nale˝a∏ do Komendy Hufca Afrykaƒskiego.
Po wojennej tu∏aczce, nie mogàc wróciç do
rodzinnego Buczacza, zamieszka∏ na Dolnym Âlàsku w ˚arach, gdzie zosta∏ cz∏onkiem tamtejszej
Komendy Hufca. Skoƒczy∏ wydzia∏ mechaniczny
Politechniki Wroc∏awskiej. Pracowa∏ mi´dzy innymi w Jelczaƒskich Zak∏adach Samochodowych na
stanowisku dyrektora do spraw licencji i g∏ównego technologa. Zyska∏ opini´ Êwietnego organizatora, cz∏owieka sumiennego i rzetelnego. DziÊ
jest prezesem Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków

CZES¸AW SZCZYGLEWSKI

KONKURS

Pierwszego
i przewodniczàcym DolnoÊlà„Orlika
skiej Rady Wojewódzkiej ZS.
Wroc∏awskiego”
Harcmistrz Jerzy KomoJanowi Fencowi
rowski, wyg∏aszajàc laudacj´
wr´czy∏
podczas wr´czenia „Orlika”,
komendant
mówi∏, ˝e harcerze doceniajà
Choràgwi
i podziwiajà Jana Fenca za kulHarcerzy ZHR
tywowanie tradycji patriotyczharcmistrz
nych i przywiàzanie do najRafa∏ Ryszka
wa˝niejszych wartoÊci. Na zakoƒczenie powierzy∏ druha Jana i wszystkich sybiraków opiece ich patronki MB
Bi∏ecko-Grodzieckiej, a laureat „Orlika” podkreÊli∏, ˝e nagroda nale˝y si´ wszystkim zes∏aƒcom.
Razem z Zofià Helwing wr´czy∏ harcerzom ksi´g´
wydanà na 75-lecie ZS.
Honorowego „Orlika” otrzyma∏ W∏adys∏aw
Za∏ogowicz, lwowiak, uczestnik obrony rodzinnego miasta w 1946 roku, ˝o∏nierz AK.
JOLANTA SÑSIADEK

Betlejem w Zi´bicach

Ju˝ piàty raz
Parafia Êw. Jerzego w Zi´bicach organizuje V Archidiecezjalny Przeglàd Kol´d
i Pastora∏ek „Betlejem”.
Honorowy patronat obj´li abp Marian Go∏´biewski, metropolita wroc∏awski,
starosta powiatu zàbkowickiego Zygmunt Kazimierczak oraz burmistrz Zi´bic Tadeusz Wolski.
Przeglàd odb´dzie si´ 22 stycznia. Rozpocznie si´
Mszà Êw. w koÊciele parafialnym pw. Êw. Jerzego
o godz. 10.00. Przes∏uchania konkursowe trwaç
b´dà od godz. 11.15 do 16.30. w Zi´bickim Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego. O godz.
17.00 odb´dzie si´ Koncert Jubileuszowy. Gwiazdà
wieczoru b´dzie zespó∏ Viola i New Day. „Jako artyÊci chrzeÊcijanie chcemy prze˝yç swoje ˝ycie

z Chrystusem, wykorzystujàc najlepiej jak
potrafimy talenty dane nam przez Stwórc´. Muzyka, którà wykonujemy, to „muzyka z pi´kniejszej strony Êwiata” – mówià o sobie. Zapraszamy na koncert –
wst´p wolny! Oko∏o godz. 18.00 nastàpi
og∏oszenie wyników cz´Êci konkursowej.
Zapraszamy do wzi´cia udzia∏u w g∏oszeniu
Dobrej Nowiny i rozpowszechnianiu wartoÊci
chrzeÊcijaƒskich przez wspólne kol´dowanie.
Gwarantujemy dobrà zabaw´, mi∏e sp´dzenie
czasu i wiele wra˝eƒ.
Patronem medialnym przeglàdu jest wroc∏awski „GoÊç Niedzielny”.
KS. TADEUSZ POLAN,
dyrektor IV Przeglàdu Kol´d i Pastora∏ek „Betlejem”
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Namys∏ów dzieciom
Gdy kilka lat
temu we W∏oszech dane mi
by∏o zatrzymaç
si´ w koÊciele
„Quo vadis”,
postawi∏am sobie pytanie: „A dokàd ja zmierzam?”.
Ju˝ sam tytu∏ ksià˝ki – opracowanej
przez proboszcza parafii pw. Êw. Stanis∏awa w Jelczu-Laskowicach ks. Jacka Dziadkiewicza oraz ks. dr. Zygmunta Jaroszka – przypomina, ˝e wszyscy
jesteÊmy pielgrzymami i zmierzamy
do tego samego celu, do domu Ojca.
Na naszej drodze – choç uczestniczymy w ˝yciu KoÊcio∏a – cz´sto bez g∏´bszej refleksji wyznajemy prawdy wiary, nie rozumiemy, czym tak naprawd´ sà sakramenty, nie zwracamy
uwagi na bogactwo zwiàzane z praktykami religijnymi, tradycjami i postaciami Êwi´tych. Wszystkie te Bo˝e
dary sà nam przybli˝one w kolejnych
rozdzia∏ach, zatytu∏owanych: „Droga
wiary”, „Droga sakramentów”
i „Droga paraliturgii”. Ksià˝ka jest interesujàca i napisana bardzo przyst´pnym j´zykiem, zrozumia∏ym dla
ka˝dego chrzeÊcijanina – dojrza∏ego,
jak i dojrzewajàcego w wierze.

Ulga dla miasta i dla kierowców

B´dzie obwodnica

Zimowe
atrakcje
Âwietlica przy parafii pw. Âwi´tych
Piotra i Paw∏a w Namys∏owie zaprasza dzieci do wspólnego sp´dzenia zimowych ferii.
Jej podopieczni b´dà mogli
wyjechaç na krótki odpoczynek
lub wziàç udzia∏ w specjalnym
programie „zimowiska na miejscu” (w planie jest m.in. karnawa∏owy bal, wycieczka do Wroc∏awia oraz spacery po okolicy).
Wolontariusze z namys∏owskiej wspólnoty dbajà nieustannie, by najm∏odszym urozmaiciç
d∏ugie zimowe miesiàce. Przy
Êwietlicy powsta∏a dru˝yna harcerska, której cz∏onkowie nie narzekajà na brak atrakcji. Jednà
z nich by∏ specjalny Êwiàteczny
biwak w StaroÊcinie, prze˝ywany
razem z innymi harcerzami
z Hufca Namys∏ów. Spotkanie
wype∏ni∏y jase∏ka, kol´dowanie,
gry i zabawy na Êwie˝ym powietrzu oraz biesiada przy Êwiàtecznym stole.
AC

Ks. J. Dziadkiewicz i ks. Z. Jaroszek,
„W drodze do Ojca”, Wroc∏aw 2005


AGATA COMBIK

EWA MORSKA

Wolontariuszki z Namys∏owa

ARCHIWUM URZ¢DU MIASTA W OLEÂNICY

W DRODZE DO OJCA

Ktokolwiek przeje˝d˝a∏ przez OleÊnic´,
kojarzy to miasto najcz´Êciej
z wielkimi korkami na drodze.
Nic dziwnego, bo w czasie doby
s∏ynnà trasà nr 8 przeje˝d˝a Êrednio
28 tysi´cy pojazdów.
Dlatego wszyscy z wielkà radoÊcià przyj´li wiadomoÊç, i˝ rozpocz´∏a si´ budowa obwodnicy, która
niewàtpliwie usprawni ruch samochodowy w tym rejonie.
Burmistrz OleÊnicy Jan BronÊ
z dumà prezentuje plany nowej
drogi: ma mieç d∏ugoÊç 12,7 km,
∏àczny koszt jej powstania szacuje
si´ na 280 milionów z∏otych, budow´ opiniowa∏o 17 instytucji (od sanepidu po ochron´ Êrodowiska).
Imponuje tak˝e przewidywany termin oddania do u˝ytku nowej drogi: paêdziernik 2006 r.! Przetarg na
realizacj´ inwestycji wygra∏y dwie
firmy: pierwsza poprowadzi prace

od Smardzowa do Dàbrowy, druga
od Dàbrowy do CieÊli. „Ten ostatni
odcinek w przysz∏oÊci b´dzie elementem trasy szybkiego ruchu E 8”
– wyjaÊnia Burmistrz.
„Szacuje si´, ˝e obwodnica odcià˝y ruch w mieÊcie co najmniej
o po∏ow´. Mam zapewnienie, ˝e
do jej budowy zostanà zaanga˝owane lokalne firmy, wi´c przez najbli˝sze dwa lata wielu mieszkaƒców OleÊnicy znajdzie prac´. To
bardzo wa˝ne” – mówi Burmistrz,
nie kryjàc zadowolenia.
Pan Maciej z OleÊnicy, zapytany przez nas, jak przyjà∏ wiadomoÊç o nowej obwodnicy, stwierdzi∏: „Dla mnie, jako mieszkaƒca,
oznacza to nie tylko wygod´ i ∏atwiejszy wjazd do miasta (czasem
jestem zmuszony staç kilkadziesiàt minut w gigantycznym korku), ale przede wszystkim popraw´ bezpieczeƒstwa i czystoÊci powietrza”.
KS. RAFA¸ KOWALSKI

Z prasy parafialnej

Bale duszpasterstw akademickich

Roztaƒczeni studenci
„W toczàcych si´ dyskusjach na
temat ˝ycia koÊcielnego pojawiajà
si´ cz´sto g∏osy: »KoÊció∏ powinien...«. Do kogo zwraca si´ rozmówca wypowiadajàcy takie zdanie? Kto »powinien«? Papie˝? Biskup? Proboszcz? Ludzie ucz´szczajàcy na Msz´ Êw.? Czy mo˝e »powinna« ka˝da osoba ochrzczona?
Otó˝ mocno trzeba zaznaczyç, ˝e

GOÂå NIEDZIELNY

Pierwszà w tym roku zapewni∏
im 8 stycznia Bal Bia∏odunajecki –
czyli ca∏onocne spotkanie osób zaanga˝owanych w przygotowanie
obecnego, lub któregokolwiek z minionych obozów dla studentów.

Z kolei 29 stycznia w sto∏ówce
Politechniki Wroc∏awskiej odb´dzie si´, piàty ju˝, doroczny Bal
na sto par. Koszt tej bezalkoholowej imprezy to 120 z∏ od pary.
W tym roku jednà z przewidzianych atrakcji balu b´dzie wyst´p
studenckiego kabaretu. Zaproszenia mo˝na nabyç we wszystkich
wroc∏awskich duszpasterstwach
RAD
akademickich.

16 stycznia 2005

Studenci i absolwenci duszpasterstw akademickich majà w czasie karnawa∏u co najmniej dwie
okazje do wytaƒczenia si´.

oblicze KoÊcio∏a tworzà wszyscy jego cz∏onkowie. Ka˝dy cz∏owiek,
który przez wyznanie wiary
i chrzest w∏àczony zosta∏ w KoÊció∏,
jest odpowiedzialny za jego wzrost
i kszta∏t. Patrzàc od strony negatywnej – równie˝ grzesznik, ktoÊ, kto
wypar∏ si´ wiary, lekcewa˝y jej zasady, uznaje niektóre przykazania,
a inne odrzuca, przyjmuje jedynie
postaw´ biorcy (...) – ka˝dy tworzy
lub degraduje oblicze KoÊcio∏a”.
s. Jadwiga Burak
„Odnaleêç w∏asne miejsce w KoÊciele”
„Jak byç cz∏owiekiem?” nr 67
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GOÂå WROC¸AWSKI

PANORAMA PARAFII
Wspólnota pw. NajÊwi´tszego Imienia Jezus we Wroc∏awiu

Skarb z koÊcio∏a uniwersyteckiego
Wspólnota pw. NajÊwi´tszego Imienia Jezus
obejmuje zarówno cz´Êç zabytkowych uliczek biegnàcych w kierunku wroc∏awskiego rynku, jak i liczne zabudowania po drugiej stronie Odry. Teren ten zamieszkujà wierni wielu profesji,
o zró˝nicowanym statusie
spo∏ecznym, zainteresowaniach i mo˝liwoÊciach. Taka
ró˝norodnoÊç sprawia, ˝e
i duszpasterstwo wymaga
urozmaicenia i indywidualnego podejÊcia do ró˝nych
grup. A nie brakuje ich w parafii, której Êwiàtynia tworzy
architektonicznà
ca∏oÊç
z gmachem g∏ównym Uniwersytetu Wroc∏awskiego.
Istniejà tu: znany we Wroc∏awiu chór „Marianum”, grupa
modlitewna Bo˝ego Mi∏osierdzia, Wspólnota Czcicieli
Matki Bo˝ej, Wspólnota Fatimska, Stowarzyszenie Krwi
Chrystusa, liczna grupa lektorów i ministrantów, dziewcz´ca schola „Maciejki”, ˚ywy Ró˝aniec, a tak˝e parafialna Caritas i poradnia rodzinna. Powo∏ana niedawno
zosta∏a nowa rada parafialna, a ˝ycie wspólnoty opisuje powsta∏e przed rokiem
czasopismo „Przy KoÊciele
Uniwersyteckim”.

GOÂå NIEDZIELNY

16 stycznia 2005

Jezuickie dziedzictwo

VIII

Abel, Noe, Abraham,
Izaak, Melchizedech, Dawid, Salomon, Eliasz i Moj˝esz wielbiàcy imi´ Boga
wype∏niajà prezbiterium.
Ich naturalnej wielkoÊci postaci widniejà wÊród ob∏o-

ków i anio∏ów na tle nieba.
To tylko jeden z bardzo wielu elementów niezwyk∏ego,
barokowego wn´trza Êwiàtyni. Zdobià jà malowid∏a Jana Micha∏a Rottmayera,
tworzàcego na prze∏omie
wieków XVII i XVIII, jednego z najwybitniejszych malarzy zwiàzanych z dworem
i mecenatem cesarskim.
Freski we wroc∏awskim koÊciele uniwersyteckim powsta∏y w latach 1703–1706,
a ich wymowa mia∏a s∏u˝yç
gloryfikacji NajÊwi´tszego
Imienia Jezus. Dekoracja
malarska Êcian stanowi∏a jeden z dwóch etapów powstawania barokowego wystroju i wyposa˝enia wn´trza. Drugi to kompleksowa
jego aran˝acja wed∏ug projektu i pod kierunkiem brata zakonnego Krzysztofa
Tauscha.
KoÊció∏ zosta∏ wzniesiony w latach 1689–98 przez
jezuitów, którzy po wielu
staraniach i nieudanych
próbach osiedlili si´ wreszcie we Wroc∏awiu w 1638
roku. Poczàtkowo by∏o ich
dwóch, potem przybywali
nast´pni, ale wcià˝ nie mieli swojej siedziby. W 1659
cesarz Leopold I przekaza∏
im w tymczasowe u˝ytkowanie dawny zamek ksià˝´cy, usytuowany po lewej
stronie Odry. JedenaÊcie lat
póêniej zakon sta∏ si´ jego
w∏aÊcicielem i móg∏ rozpoczàç wyburzanie zaniedbanej budowli oraz stawianie
nowych budynków. Tak powsta∏y kolegium, koÊció∏
i szko∏a.

Znalezisko z he∏mu
Jednonawowa Êwiàtynia
z rz´dem bocznych kaplic
posiada bogato zdobione

WROC¸AWSKI

wroclaw@goscniedzielny.pl

KS. PROF. DR HAB.
PIOTR NITECKI,

JOLANTA SÑSIADEK

Jedenastotysi´cznà parafi´,
skupionà wokó∏ jednego
z najpi´kniejszych koÊcio∏ów
w Europie, przedziela rzeka.

barokowe sklepienie i empory z zabytkowymi malowid∏ami. Jest ona jednym
z dziesi´ciu znajdujàcych si´
w stolicy Dolnego Âlàska
sanktuariów maryjnych, ze
s∏ynàcym ∏askami obrazem
Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki Wroc∏awia. Ten wizerunek jest kopià obrazu ¸ukasza Cranacha Starszego
z 1537 roku, z koÊcio∏a pw.
Êw. Jakuba w Innsbrucku.
W 2000 roku, podczas
remontu dachu, który zosta∏
wówczas pokryty miedzianà
blachà, w kuli he∏mu znaleziono tub´ z blachy cynkowej, w której by∏o czternaÊcie dewocjonaliów oraz dokument fundacyjny spisany
z okazji zakoƒczenia budowy wie˝yczki-sygnaturki.
W tym koÊciele, od ponad
trzystu ju˝ lat miejscu spotkania cz∏owieka z Bogiem,
nie brakuje skarbów Êwiadczàcych o ˝ywej wierze poprzednich pokoleƒ.
JOLANTA SÑSIADEK

Adres redakcji: ul. Trzebnicka 11/4, 50–245 Wroc∏aw
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Redagujà: ks. Janusz Gorczyca – dyrektor oddzia∏u,
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Nowa elewacja koÊcio∏a
uniwersyteckiego
przyciàga wzrok i zachwyca

wyk∏adowca katolickiej nauki
spo∏ecznej na PWT, redaktor
naczelny „Nowego ˚ycia”.
W 2000 r. objà∏ parafi´ Êw.
Stefana, a od sierpnia 2003 jest
proboszczem wspólnoty NajÊwi´tszego Imienia Jezus. W tej
pos∏udze wspierajà go ksi´˝a
Leszek Woêny i Sebastian Ligorowski.

OKIEM PROBOSZCZA
Nasza parafia ma dobre kontakty z Uniwersytetem
Wroc∏awskim. Zawsze podkreÊlam, ˝e uczelnia ta
winna czuç si´ tu, jak „u siebie”. W Êwiàtyni odbywajà si´ te˝ liczne koncerty, stanowi wi´c ona wa˝ne
centrum kultury. Organizowane sà spotkania Duszpasterstwa Ludzi Nauki. Na co dzieƒ jednak parafia
obejmuje w wi´kszoÊci ludzi borykajàcych si´ z biedà, bezrobociem, mieszka tu wiele osób starszych,
chorych, nie brak te˝ Êrodowisk „marginesu spo∏ecznego”. Stàd tak wa˝na jest dzia∏alnoÊç parafialnej Caritas. Jest równie˝ wiele modlitwy, jak wsz´dzie tam,
gdzie sà starsi ludzie, przywiàzani do KoÊcio∏a. Parafia jest bardzo zdezintegrowana. Wokó∏ niej znajduje
si´ pi´ç innych Êwiàtyƒ, wierni wi´c nie zawsze chodzà do naszej. Istniejà przy naszym koÊciele ró˝ne
grupy duszpasterskie, ale ich rozwój utrudnia brak
choçby jednej salki katechetycznej. Korzystamy jedynie czasem z goÊcinnoÊci duszpasterstwa akademickiego „Maciejówka”. Z nadziejà patrzymy na dzieci
i m∏odzie˝, staramy si´ gromadziç ich przy ró˝nych
okazjach, choç w tak du˝ej jak nasza parafii – poza
elitarnymi „Urszulankami” – nie ma ani jednej szko∏y.
Przede wszystkim jednak nasza wspólnota potrzebuje ogromnego odrodzenia religijno-moralnego.

Zapraszamy na Msze Êw.
■ Niedziele i Êwi´ta: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00;
■ Dni powszednie: 7.30, 16.00 (od wrzeÊnia do czerwca), 18.00.

