
G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

24 lutego 2008

I

WROCŁAWSKI
24 lutego 2008  nr 8/647

KS. ANDRZEJ JERIE
redaktor wydania

Nieczęsto się zdarza, aby 
papież osobiście komen-

tował i oceniał lokalny pro-
gram duszpasterski w spe-
cjalnym liście skierowanym 
do biskupa diecezjalnego. To 
wyraz szczególnego zainte-
resowania i troski. Poczucie 
odpowiedzialności za dusz-
pasterskie plany jest tym 
większe, że Ojciec Święty 
z zadowoleniem i nadzieją 
odniósł się do nich. Dlatego 
ważne jest, żeby plany były 
przemieniane na konkretne 
inicjatywy, a pomysły były 
podejmowane i realizowane. 
Benedykt XVI jeszcze jako 
kardynał, pytany przez 
Vittorio Messoriego, czy 
nie wolałby przenieść cen-
trum Kościoła do Niemiec, 
żartował, że byłby on wte-
dy „zbyt zorganizowany”. 
Wspominając monachijską 
kurię, przestrzegał przed 
mnożeniem urzędów. – Wie-
my, że z natury każde biuro, 
już choćby po to, by uspra-
wiedliwić swoje istnienie, 
musi mnożyć dokumenty, 
organizować spotkania, zjaz-
dy, projektować nowe struk-
tury – powiedział kard. J. Ra-
tzinger i dodał: – Zdarzało 
się często, że proboszczo-
wie odczuwali raczej ciężar 
niż ulgę z powodu rozmia-
rów owej „pomocy”.
Jeżeli dzisiaj papież chwali 
nasze inicjatywy duszpaster-
skie, to może dlatego, że 
jest w nich właściwa propor-
cja pomiędzy planowaniem a 
przestrzenią wolności dla du-
cha, który „nie organizując 
wszystkiego, zostawia miej-
sce indywidualizmowi, poje-
dynczej inicjatywie, oryginal-
nym ideom, tak nieodzow-
nym Kościołowi”. 

ZA TYDZIEŃ
  DROGA KRZYŻOWA Jolanty 

Krysowatej
  GRZECHY nasze powszednie

„Dziękuję bardzo za list, 
którym zostałem powiadomiony 
o kierunkach realizacji 
programu duszpasterskiego” 
– tak rozpoczyna się list papieża 
Benedykta XVI do metropolity 
wrocławskiego.

W specjalnym liście skie-
rowanym do abp. Mariana 
Gołębiewskiego papież Bene-
dykt XVI wyraził zadowolenie 
z przekazanych mu informa-
cji o inicjatywach duszpaster-
skich podjętych w archidiece-
zji wrocławskiej: popularyza-
cji nauczania zawartego w Ka-
techizmie Kościoła Katolickie-
go i przepowiadania „Ewan-
gelii rodziny”, której towarzy-
szy peregrynacja relikwii św. 
Joanny Beretty Molli. 

– Jesteśmy wdzięczni Oj-
cu Świętemu za to, że przysłał 
tak bardzo bezpośrednie sło-
wo z własnoręcznym podpi-

sem i że docenił zamierzenia 
duszpasterskie, które chce-
my realizować w latach 2008–
2010 – mówi abp Marian Go-
łębiewski. – Jak widać z te-
go przesłania, Ojciec Święty 
szczególną uwagę zwrócił na 
zgłębianie Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego. 

Benedykt XVI w swoim li-
ście życzy głębszego zrozu-
mienia prawd płynących z Pis-
ma Świętego, Tradycji Kościo-
ła, nauczania Urzędu Nauczy-
cielskiego oraz Ojców i Dokto-
rów Kościoła. Przypomina tak-
że, że właśnie z tych źródeł 
czerpali szczególnie obficie au-
torzy Katechizmu Kościoła Ka-
tolickiego. 

Papież wyraził zadowolenie 
z powodu poważnego potrak-
towania w programie duszpa-
sterskim spraw rodziny, mał-
żeństwa i przygotowania mło-
dzieży do życia małżeńskiego. 
Przypomniał o niebezpieczeń-
stwach, na które narażona jest 

dzisiaj rodzina i o potrzebie jej 
wspierania, tak by „jej trwałym 
fundamentem były ewangelicz-
ne wartości i płynąca z nich 
troska o ochronę życia od mo-
mentu poczęcia aż do natural-
nej śmierci”.

Benedykt XVI życzył, aby 
św. Joanna Beretta Molla była 
wsparciem i umocnieniem dla 
wszystkich rodzin. „Niech ta, 
która dała światu przykład tro-
ski o rodzące się życie, uprasza 
potrzebne łaski dla wszystkich 
matek, rodzin i przygotowują-
cych się do życia małżeńskie-
go” – napisał Papież. 

Na zakończenie listu Bene-
dykt XVI udzielił apostolskie-
go błogosławieństwa wszyst-
kim uczestnikom peregryna-
cji relikwii św. Joanny Beret-
ty Molli. 

Tekst listu, będzie odczyty-
wany na rozpoczęcie peregry-
nacji w każdej parafii przyjmu-
jącej relikwie. 

KS. ANDRZEJ JERIE

Papież odpisuje

AP
 P

H
O

TO
/L

’O
SS

ER
VA

TO
RE

 R
O

M
AN

O

Z prawej: Fragment wyjątkowego, napisanego po polsku listu papieża Benedykta XVI do abp. Mariana Gołębiewskiego
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Nikogo nie przekreślać

Ferie w parafii

DIECEZJALNE DUSZPAS-
TERSTWO MŁODZIEŻY. Księ-
ża odpowiedzialni w parafiach za 
duszpasterstwo młodzieży spot-
kali się na wielkopostnym dniu 
skupienia. Mszy św. przewodni-
czył abp Marian Gołębiewski. – 
Nie można nigdy nikogo przekre-
ślać, bo nie wiadomo kiedy Pan 
Bóg trafi do serca człowieka – 
mówił hierarcha, odnosząc się do 
trudności, które często napoty-
kają duszpasterze w codziennej 
pracy z młodzieżą. Metropolita 
podkreślił konieczność pokazy-

wania młodym ludziom właści-
wego obrazu Kościoła, a także 
pomocy w znajdowaniu w nim 
własnego miejsca i przestrzeni 
zaangażowania. 
Przed Eucharystią zebrani wy-
słuchali konferencji ks. Roberta 
Patro, diecezjalnego duszpaste-
rza młodzieży diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej, który mówił 
o potrzebie autentycznego, oso-
bistego spotkania z Bogiem w ży-
ciu duszpasterza i konieczności 
współtworzenia razem z młody-
mi inicjatyw duszpasterskich. 

Walentynki chrześcijańskie
URAZ. Relikwie św. Walentego 
trafiły do parafii św. Michała 
Archanioła wraz z repatrianta-
mi ze Wschodu. Od tych czasów, 
na długo zanim wymyślono ko-
mercyjne walentynki, odpust ku 
czci męczennika z III w. świętu-
je się14 lutego. W tym roku ob-
chody ku czci patrona połączo-
ne były z sakramentem bierzmo-
wania, którego udzielił 78 oso-
bom bp Andrzej Siemieniewski. 
W homilii, obok patronów dnia, 
świętych Cyryla i Metodego, po-
kazał postać św. Walentego ja-
ko jeden ze znaków dla na-

szych czasów. – W jego cza-
sach chrześcijan nie było wie-
lu, ale swoją gorliwością, jak za-
czyn w cieście, sprawili, że po-
gański wówczas świat cesarstwa 
rzymskiego nawrócił się – mówił 
bp A. Siemieniewski. Nawiązując 
do popularnych w dzisiejszych 
czasach walentynek, zwrócił 
uwagę, że wielu ludzi obchodzi 
to święto, nie zdając sobie spra-
wy, że pochodzi ono od świę-
tego męczennika z pierwszych 
wieków, patrona dobrej, pięknej 
i chrześcijańskiej miłości narze-
czeńskiej czy małżeńskiej.

OLEŚNICA. Parafialne zimo-
wisko pod hasłem „Syberia 
czeka na Jezusa” w parafii 
Matki Bożej Miłosierdzia zgro-
madziło od 11 do 15 lutego 
50 dzieci. Za organizację zi-
mowiska, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, odpowiedzial-
na była Akcja Katolicka im. ks. 
Franciszka Sudoła, działająca 
przy oleśnickiej parafii, i ks. 
proboszcz Jan Suchecki oraz 

młodzież. Przez tydzień ferii, 
dzieci były pod opieką kadry 
pedagogicznej oraz grupy mło-
dzieży, pełniącej rolę wolonta-
riuszy. Uczestnicy parafialnych 
ferii nie mieli czasu na nudę. 
Wśród stałych punktów dnia 
była wspólna modlitwa uczest-
ników oraz posiłek. Dla uczest-
ników organizatorzy przygoto-
wali liczne gry, zabawy, zajęcia 
edukacyjne.

Posługa lektoratu
KATEDRA. 27 kleryków III ro-
ku Metropolitalnego Wyższego 
Seminarium Duchownego we 

Wrocławiu przyjęło w sobotę 
16 lutego z rąk bp. Edwarda 
Janiaka posługę lektoratu. 

Biblijne ogrody i muzyka
OSTRÓW TUMSKI. O odzy-
skanym raju, rajskim drzewie i 
Marii Magdalenie mówił ks. dr 
hab. Mariusz Rosik (na zdję-
ciu) 17 lutego w czasie spotka-
nia z cyklu „Verbum cum musi-
ca”. Prelegent ukazał liczne mo-
tywy łączące dwa biblijne opo-
wiadania – o upadku pierw-
szych rodziców i o spotkaniu 
Marii Magdaleny ze zmartwych-
wstałym Jezusem. Scenerią obu 
z nich jest ogród – symbol życia 
i obecności Boga. W pierwszym 
człowiek przez grzech pozna-
je tajemnicę śmierci, w drugim 
przez spotkanie ze zmartwych-
wstałym Panem odkrywa tajem-
nicę życia. – Kiedyś aniołowie 
stanęli z mieczami przy zamknię-
tej bramie raju, teraz stają w 
ogrodzie przy otwartym grobie 
Chrystusa – mówił ks. M. Rosik. – 

Dramat człowieka, rozpoczęty w 
ogrodzie czterech rzek, znajdu-
je swe rozwiązanie w ogrodzie 
Zmartwychwstania.
Biblijnym rozważaniom towarzy-
szył koncert wrocławskiego chó-
ru „Basilica Cantans” pod batutą 
Mirosławy Jury-Żegleń.

Relikwie św. Walentego cieszą się w Urazie wielką czcią wiernych

Dzieci podczas warsztatu tkackiego
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Peregrynacja relikwii świętej 
osoby to z pewnością okazja 
do modlitwy za jej przyczyną i 
do wspominania wydarzeń z jej 
życia. Czy tylko?

Nawiedzenie relikwii św. Jo-
anny w „Maciejówce” ukazu-
je wiele dodatkowych możli-
wości. Skorzystanie z poradni-
ctwa rodzinnego, rozmowa z 
duszpasterzem, psychologiem, 
terapeutą; modlitwa o dobrych 
mężów i żony – tajemnica ży-
cia św. Joanny pobudziła człon-
ków duszpasterstwa do rozma-
itych działań i inicjatyw.

Szczególnym zainteresowa-
niem cieszył się wykład o. Ka-
rola Meissnera OSB, poświę-
cony zapłodnieniu in vitro. Be-
nedyktyn z Lubinia, a zara-
zem lekarz, przedstawił szero-
ki kontekst filozoficzny i psy-
chologiczny podobnych prak-

tyk. Zauważył, że chęć posia-
dania potomstwa za wszelką 
cenę, nawet wbrew natural-
nemu porządkowi rzeczy, jest 
przejawem uprzedmiotowie-
nia dziecka. „Ktoś potrzebuje 
telewizora, ja mogę potrzebo-
wać dziecka; mam do tego pra-
wo”. Poczęty człowiek nie ma 
możliwości wyrażenia zgody 
na udział w ryzykownym eks-
perymencie medycznym – któ-
ry dla wielu embrionów koń-
czy się śmiercią; laborant po-
dejmuje arbitralną decyzję o 
ich życiu lub unicestwieniu. – 

Człowiek ma prawo do uczci-
wego początku – podkreślił o. 
Meissner.

Studenci, którzy 11 lute-
go odwiedzili „Maciejówkę”, 
zgodnie twierdzą, że to temat, 
a także osoba prelegenta spro-
wadziły ich na spotkanie. A 
przesłanie związane z życiem 
św. Joanny doskonale wpisuje 
się w podobną debatę.

AGATA COMBIK

O PRAGNIENIU
O.TOMASZ FRANC OP
DUSZPASTERZ DA „DOMINIK”
„Boże, mój Boże, 
szukam Ciebie i 
pragnie Ciebie 
moja dusza. Ciało 
moje tęskni za 
Tobą, jak zeschła 
ziemia łaknąca wody” – sło-
wa Psalmu 63 to wyraz tęsk-
noty za Bogiem. Spotkanie 
Jezusa z Samarytanką mó-
wi o wewnętrznym pragnie-
niu, które kobieta nosi w so-
bie. Jezus prowadzi ją do 
uświadomienia pustki, któ-
ra w niej jest. Prosi ją o wo-
dę, jednocześnie mówiąc, że 
nie ugasi ona pragnienia. W 
końcu to ona, jakby tłuma-
cząc się ze swojej niewierno-
ści, ukazuje się jako ta „gor-
sza”, która nawet Bogu czci 
nie może oddać. Co czyni 
Jezus? Przywraca jej wiarę 
w to, iż może być prawdzi-
wą czcicielką Boga w Duchu i 
w prawdzie. Zdejmuje z niej 
ciężar porażki. Znamienne, 
że gdy kobieta podejmuje 
decyzję o głoszeniu obecno-
ści Jezusa w swoim życiu, nie 
waha się porzucić przy studni 
dzbana z wodą. Pozostawia 
napój, który i tak nie może 
zaspokoić pragnienia jej du-
szy. Spotkała przecież Tego, 
który daje wodę żywą – ży-
cie dane przez Boga.
Wielki Post przywraca nadzie-
ję. To ona uzdalnia nas do na-
wrócenia – odkrycia w so-
bie pustki i pragnienia zapeł-
nienia jej obecnością Jezusa. 
Tęsknota za Bogiem jest fun-
damentem szczerego pragnie-
nia nawrócenia. Nie bójmy się 
jej, zostawmy dzbany, który-
mi próbowaliśmy oszukać na-
sze pragnienie.

Św. Joanna Beretta Molla w Centralnym Ośrodku Duszpasterstw Akademickich

Prawo do uczciwego początku

Między współczuciem i obojętnością 
– szukają sensu swojego 
cierpienia. Chorzy i cierpiący 
11 lutego mają swój dzień.

W liturgiczne wspomnienie 
Matki Bożej z Lourdes chorzy wy-
pełnili wrocławską katedrę. To-
warzyszyli im lekarze, opiekuno-
wie, siostry zakonne i pracownicy 
Caritas. To właśnie Caritas archi-
diecezji wrocławskiej organizuje 
rokrocznie diecezjalne obchody 
Dnia Chorego. Centralnym punk-
tem była Msza św. z sakramen-
tem namaszczenia chorych, któ-
rej przewodniczył bp Andrzej Sie-
mieniewski. 

– Chcemy, żeby chorzy mod-
lili się za nas i żebyśmy modlili 
się za chorych, tak aby duchowy 
dar przepływał przez wszystkich 
członków Kościoła – mówił do ze-
branych w katedrze bp A. Siemie-
niewski. Przypominając, że Świa-
towy Dzień Chorego został usta-
nowiony przez Jana Pawła II w li-

turgiczne wspomnienie Najświęt-
szej Panny z Lourdes, przywołał 
słowa Papieża, który mówił, że 
Lourdes jest miejscem nadziei i ła-
ski, znakiem przyjęcia i ofiarowa-
nia zbawczego cierpienia. – Wie-
rzący od czasów apostolskich byli 
przekonani, że cierpienie chrześ-
cijanina może się złączyć z cier-
pieniem Jezusa Chrystusa. To, co 
niedomaga w ciele wierzącego, 
może złączyć się z krzyżem Chry-
stusowym – powiedział bp A. Sie-
mieniewski. 

Na zakończenie liturgii 
wicedyrektor Caritas, ks. 
Janusz Jastrzębski, za-
prosił wszystkich do auli 
Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego na poczęstunek 
i występ zespołu 

muzycznego Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej z Dobroszyc, któ-
ry przedstawił program „Koloro-
wy świat w piosence”. Widownia 
entuzjastycznie przyjęła wiersze, 
piosenki i układy taneczne przy-
gotowane przez zespół. Na sce-
nie wirowały kolorowe stroje, pa-
rasolki i atrapy instrumentów mu-
zycznych. Prawdziwa, szczera ra-
dość udzieliła się wszystkim. 

KS. ANDRZEJ JERIE

16. Światowy Dzień Chorego w katedrze wrocławskiej

Cokolwiek uczyniliście

stusowym – powiedział bp A. Sie-

Na zakończenie liturgii 
wicedyrektor Caritas, ks. 
Janusz Jastrzębski, za-
prosił wszystkich do auli 
Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego na poczęstunek 
i występ zespołu 

Bp Andrzej 
Siemieniewski 
podczas 
spotkania 
z artystami 
z Dobroszyc KS
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Ojciec Karol 
Meissner 
specjalizuje się 
w zagadnieniach 
związanych 
z małżeństwem 
i rodziną

 R E K L A M A 
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Gdy spotykamy się w po-
niedziałkowy wieczór 
w okolicach wrocław-
skiego rynku, nie przy-

pominają tych samych osób, któ-
re kilka dni wcześniej ćwiczyły w 
Siechnicach odnajdywanie i wy-
dobywanie rannych spod gruzów.

Proza życia
Andrzej Horowski, doktorant 

Akademii Medycznej, trafił do 
grupy w 2004 roku. – Jako ani-
mator podczas oazy spotkałem 
się z sytuacją, w której omdla-
łemu uczestnikowi nikt nie był 
w stanie sprawnie pomóc. Stu-
diowałem już wtedy we Wrocła-
wiu i tu postanowiłem ukończyć 
kurs pierwszej pomocy – rela-
cjonuje. – Po nim chciałem do-
wiedzieć się jeszcze czegoś i tak 
trafiłem na staż kandydacki do 
Grupy Ratownictwa Medyczne-
go (GRM); po roku zostałem w 
niej jako ratownik.

Grupa wyjeżdża, zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem, na miej-

sca katastrof i wypadków. Pomię-
dzy nimi jednak nie pozostaje 
bierna. – Zabezpieczamy impre-
zy masowe i prowadzimy kursy 
pierwszej pomocy – mówi Anna 
Jędrzychowska, w grupie także 
od 2004 roku. – Jeśli są z tego ja-
kieś pieniądze, przeznaczamy je 
na potrzeby GRM-u. 

A te są spore, bo zakup i 
utrzymanie sprzętu oraz samo-
chodów spoczywają na barkach 
samej grupy. – Stąd poza regu-
larnymi ćwiczeniami grupy spo-
tykamy się w także w zespo-
le marketingowym, aby pisać 
projekty i przygotowywać ofer-
ty dla potencjalnych sponsorów 
– dodaje Ania. W grupie każdy 
ma swoje zadanie, oprócz ra-
towania ludzi – także pracę na 
rzecz swojej jednostki.

GRM
Wrocławska Grupa Ratowni-

ctwa Medycznego (GRM) dzia-
ła od 11 lat. Powołana w celu 

ograniczania skutków katastrof 
o charakterze masowym w kra-
ju i za granicą, składa się wyłącz-
nie z wolontariuszy, wśród któ-
rych są także specjaliści: leka-
rze, pielęgniarki, ratownicy me-
dyczni, grotołazi oraz ratowni-
cy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża (PCK). Brali udział m.in. w 
międzynarodowych ćwiczeniach 
NATO, manewrach integrujących 
wyspecjalizowane jednostki ra-
townicze Państwowej Straży Po-
żarnej, GOPR i WOPR, ćwiczyli 
także z zagranicznymi służbami 
z Niemiec i Ukrainy.

– Nasza grupa liczy około 30 
osób – mówi Grzegorz Sobie-
rański, informatyk, w grupie od 
2005 roku. – Co roku organizuje-
my „nabory”, po których jedna, 
dwie, a czasami kilka osób tra-
fia do grupy. W ten sposób uzu-
pełniają stan, który zmienia się, 
gdy ktoś na przykład kończy stu-
dia i wyjeżdża z Wrocławia lub 
jego praca zawodowa koliduje 
z działalnością grupy. – Stawia-
my na osobistą odpowiedzial-
ność – mówią członkowie. – Je-
śli ktoś wie, że nie będzie miał 
czasu na regularną pracę, lepiej 
żeby zrezygnował, a nie pozo-
stawał „martwą duszą” na sta-
nie GRM-u.

Grupa współpracuje z jed-
nostkami zarządzania kryzyso-
wego, które mogą wezwać ją 
do pomocy, a na niektóre akcje 
poza Dolnym Śląskiem zgła-
sza się sama. – Staramy się 
być „łatą” dla zawodowych jed-
nostek ratowniczych, które w 
przypadku poważnej katastro-
fy mogą sobie nie poradzić – 
deklaruje G. Sobierański.

Studiują, pracują, 
niektórzy założyli już 

własne rodziny. W ciągu 
kilku godzin są gotowi 

rzucić wszystko  
i ruszyć na drugi kraniec 

Polski, żeby narażać  
swoje życie...

tekst i zdjęcia 
RADEK MICHALSKI

Mylą ich z grupką zapaleńców z apteczkami albo z pogotowiem. Kim naprawdę są?

Ratownicy
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Aby ta „łata” mogła sprawnie 
spełniać swoje zadanie, człon-
kowie GRM-u szkolą się raz w ty-
godniu. Dodatkowo wyjeżdżają 
na ćwiczenia terenowe. Na tych 
ostatnich w Siechnicach poszuki-
wali blisko 20 pozorantów ukry-
tych w gruzach na dużym otwar-
tym terenie. Liczbę „poszkodo-
wanych” (którym nie wolno by-
ło wzywać pomocy) i miejsca ich 
ukrycia znał tylko koordynator 
akcji. Ratownicy i bez tej wiedzy 
znaleźli wszystkich.

Ochotnicy
Wezwani na miejsce kata-

strofy, najpierw zaznajamiają 
się z sytuacją. – Na miejsce wy-
padku nie lecimy na oślep – mó-
wi G. Sobierański. – Według na-
szych procedur, od momentu 
ogłoszenia mobilizacji w ciągu 
godziny wyrusza pierwszy wóz, 
za nim kolejne. Ta pierwsza eki-
pa ma zapoznać się z sytuacją i 
rozplanować naszą pracę.

Tak było w przypadku trage-
dii w katowickiej hali wystawo-
wej. Szef grupy zgłosił gotowość 

wyjazdu prowadzącym 
akcję ratowniczą, a gdy 
otrzymał zaproszenie, 
wyruszył wraz z ochot-
nikami. Niektórzy rzucili 
przygotowania do kon-
ferencji naukowych i pra-
cę. – Nie działamy na za-
sadach Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej – podkre-
śla Grzegorz. – Praco-
dawca nie ma obowiąz-
ku zwolnić nas na czas 
akcji, zależy to od jego 
dobrej woli.

Na tę jednak zwykle można li-
czyć. – Byłam najmłodsza w kate-
drze – opowiada A. Jędrzychow-
ska, doktorantka Akademii Eko-
nomicznej we Wrocławiu. – Mieli-
śmy jechać na konferencję nauko-
wą, a ja miałam się do niej przy-
gotować. Gdy zdecydowałam się 
jechać do Katowic, starsi kole-
dzy z katedry zapewnili, że jeśli 
nie wrócę na czas, sami wyjaśnią 
sprawę z naszą profesor.

Gdy przyjadą na miejsce, dzie-
lą się na 5-, 6-osobowe patrole, 
ktoś opiekuje się punktem me-
dycznym, jeśli ten jest potrzeb-
ny. Reszta, często współpracując 
z psami przygotowanymi do po-
szukiwania ludzi, rusza w teren. 
Za bezpieczeństwo grupy odpo-
wiada koordynator, bo on wie, ile 
osób przyjechało, i czy wszyscy 
wrócili z terenu.

Komandosi?
Do końca nie wiadomo, ile 

osób ruszy na wezwanie. Przy-

gotowana na awaryj-
ne sytuacje siatka in-
formacyjna opiera się 
na ochotnikach, którzy 
mają swoje codzienne 
zajęcia. Przewidziany 
czas stałego działania 
grupy to maksymalnie, 
jak w grupach zawo-
dowych, 14 dni od mo-
mentu wyjazdu na ak-
cję. W sytuacji poważ-
nej potrzeby mogą pra-

cować non stop 36 godzin, nor-
malnie jednak pracują w syste-
mie zmian „8 na 8” – 8 godzin 
pracy na 8 godzin odpoczynku.

– Zdarza się, że także ratow-
nik ulegnie wypadkowi podczas 
akcji – mówi A. Jędrzychowska. 
– Jeśli w radiu słyszymy, że któ-
remuś z naszych coś się stało, 
oczywiście „swoim” pomagamy 
w pierwszej kolejności – kolej-
ny sprawny ratownik może po-
magać innym. 

– Nie jesteśmy komando-
sami – zaznaczają ratownicy – 
i jeśli ktoś z „gorącą głową” 
przyjdzie na staż kandydacki, 
raczej nie dostanie się do gru-
py. Stawiamy na systematycz-
ną pracę i dbamy także o swoje 
bezpieczeństwo, aby „nie doda-
wać roboty” kolegom.

Kończymy spotkanie przy 
wrocławskim rynku. Członko-
wie grupy wracają do swoich 
zajęć, planują spotkania zarzą-
du GRM-u, na którym mają opi-
niować przyjęcie nowych człon-
ków po stażu kandydackim, 
rozmawiają o tym, co czeka ich 
w nadchodzącym tygodniu, a w 
każdej chwili może zadzwonić 
ich komórka i gdy usłyszą we-
zwanie o pomoc, wszystkie te 
plany zawieszą na kołku...

 

Zdjęcia z ćwiczeń 
wrocławskiej 
Grupy 
Ratownictwa 
Medycznego, 
przeprowa-
dzonych  
w Siechnicach  
w lutym  
2008 roku

Mylą ich z grupką zapaleńców z apteczkami albo z pogotowiem. Kim naprawdę są?

Ratownicy
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Tłum na widowni, fotele pełne 
VIP-ów. Konrad Imiela – dyrektor 
wrocławskiego „Capitolu” 
– otwiera festiwal z wielką 
pompą. Czerwona kurtyna 
unosi się nad sceną wiele razy, 
kolorowe reflektory oświetlają 
kolejne postacie. Takiego zjazdu 
aktorskich gwiazd dawno  
tu nie było!

Drugi etap eliminacji do 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Twórczości Teatralno-Muzycz-
nej Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie „Albertiana” co 
roku przybiera kształt wielkiej 
gali. 12 lutego na deskach Tea-
tru Muzycznego „Capitol” wy-
stąpiło dziesięć grup teatral-
nych i czworo solistów, nie li-
cząc osób występujących poza 
konkursem.

Uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej (WTZ), pod-
opieczni rozmaitych stowarzy-
szeń i domów pomocy spo-
łecznej, gromadzą się na wi-
downi długo przed występami. 
Leszek i Daniel z wrocławskie-
go WTZ „Muminki” opowia-
dają o swoich teatralnych do-
świadczeniach w spektaklach 
o żabie oraz o Pawle i Gawle. 
– Daniel był lekarzem, a ja po-
licjantem. Nie było łatwo na-
uczyć się wszystkiego, zapa-
miętać rolę. Ale na próbach by-
ło bardzo wesoło – opowiada 

z przejęciem Leszek. 
Jego mama, towarzy-
sząca artystycznym 
działaniom syna, mówi 
o odwadze i sponta-
niczności uczestników 
warsztatów. Tym ra-
zem trzy osoby z gro-
na „Muminków” zapre-
zentują przed widow-
nią lwowskie piosen-
ki. Koledzy szykują im 
huczną owację.

Większość aktorów 
wkracza na scenę śmia-
ło i z uśmiechem, ale 
i ze wzruszeniem. Ich 
przedstawienia są krót-
kie, lecz każdy gest i 
każda wypowiedziana 
fraza to owoc ciężkiej, 
wielomiesięcznej pra-
cy – często pod okiem osób 
zawodowo związanych z tea-
trem. Gdy rozlegają się pierw-
sze dźwięki skocznej muzyki, 
publiczność szaleje. Śledzi z 
uwagą przygody Kapturka i je-
go babci, klaszcze w rytm gó-
ralskich przyśpiewek, z zapar-
tym tchem ogląda spektakl pe-
łen trudnych pytań o ludzki los. 
Wybuchy śmiechu towarzyszą 
współczesnej wersji Romea i Ju-
lii oraz opowieści o łakomym 
Konradzie i kluskach. Myliłby 
się ten, kto by sądził, że osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
potrafią odegrać jedynie mało 
skomplikowane scenki. Niektó-
re sztuki, jak choćby „Przezna-
czeni?”, proste i łatwe nie są.

Czy niepełnospraw-
ni aktorzy i publicz-
ność rozumieją zawar-
te w przedstawieniach 
pytania – o cierpienie, 
o miłość, o wpływ, jaki 
mamy na swoje życie? 
– Opiekunowie tłuma-
czą im wiele rzeczy, 
ale myślę, że oni prze-
de wszystkim pojmu-
ją treść spektaklu w 
sobie właściwy, nieko-
niecznie intelektualny 
sposób. Intuicją, em-
patią, sercem – mó-
wi jedna z pracow-
nic WTZ „Wspólnota”, 
który jest organizato-
rem wrocławskich eli-
minacji. Terapeutka 
Ania podkreśla, że te-

atr jest wspaniałą formą tera-
pii. – Pobudza wyobraźnię ak-
torów, rozwija ich pod wzglę-
dem ruchowym. Dla wielu z 
nich bardzo ważny jest fakt, że 
mogą się pokazać innym, i to 
w prawdziwym teatrze. Czują 
się ważni.

Jury tym razem pierwsze 
miejsca przyznało grupie Sto-
warzyszenia Przyjaciół Teatru 
Arka i soliście Jakubowi Ru-
sinowi. To oni pojadą w mar-
cu do Krakowa – na finał „Al-
bertiany”, festiwalu już po raz 
ósmy organizowanego przez 
Fundację im. Brata Alberta oraz 
Annę Dymną i jej fundację „Mi-
mo wszystko”.

AGATA COMBIK

 na spotkanie w ramach 
Wieczorów Tumskich, po-
święcone wybitnemu teologo-
wi ewangelickiemu, urodzone-
mu we Wrocławiu Dietrichowi 
Bonhoefferowi, oraz muzy-
ce Śląska. Wieczór odbędzie 
się w niedzielę 24 lutego br. 
w auli Papieskiego Wydziału 
Teologicznego o godz. 18.00. 
Wykład wygłosi ks. prof. dr hab. 
Bogdan Ferdek. W części mu-
zycznej usłyszymy pieśni kom-
pozytorów śląskich w wyko-
naniu świetnego wrocławskie-
go chóru „Cantores Minores 
Wratislavienses” pod dyrekcją 
Piotra Karpety. Wstęp wolny.

 na akustyczny koncert ze-
społu 2 Tm 2,3. W niedzielę 9 
marca zespół, promując swoją 
nową płytę „Dementi”, wystąpi 
w Jelczu-Laskowicach w parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbego. 
Początek o godzinie 19.00, 
wstęp wolny. Organizatorem 
koncertu jest Fundacja SaFa 
z Wrocławia i miasto Jelcz- 
-Laskowice, patronat me-
dialny nad koncertem objęła 
wrocławska redakcja „Gościa 
Niedzielnego” (dla dojeżdżają-
cych z Wrocławia w niedzielę – 
PKP: 16.52; PKS: 16.40, powrot-
ny PKP z Jelcza 20.23)

  na piel-
grzymkę do 
Lourdes w 
150-lecie ob-
jawień maryj-
nych. Jedno-
dniowa samo- 
lotowa piel-
grzymka odbę- 
dzie się 15 marca br. Informacje: 
Biuro Podróży Panorama – tel. 
071/343 44 41, Radio Rodzina 
– tel. 071 327 11 97 oraz na 
stronie www.radiorodzina.
wroc.pl. 

 na program „W kręgu wia-
ry” emitowany przez TVP3 
Wrocław w każdą sobotę o 
godz. 16.45. Jego twórcy za-
praszają do śledzenia wyda-
rzeń z życia Kościoła w trzech 
dolnośląskich diecezjach. 

Albertiana 2008

O kluskach, wilku i o życiu
Zapraszamy

Z lewej:
O Kluskowej 
Bramie 
opowiedzieli 
podopieczni 
fundacji 
„Przyjazny Dom”

Powyżej: 
Własną wersję 
„Czerwonego 
Kapturka” 
przedstawił WTZ 
ze Świebodzina

Z prawej:
Dom Pomocy 
Społecznej  
z Miłowic  
w spektaklu  
o przeznaczeniu
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Niedziela. Para trzydziestolatków z dzieckiem 
pchają wypełniony po brzegi wózek  
w hipermarkecie. Nie rozmawiają ze sobą,  
nie trzymają się za ręce. Wpatrują się  
w sklepowe witryny. 

To zwyczajny obraz w każdą niedzie-
lę we wrocławskich centrach handlowych. 
A ich zwolennicy zdają się nie dostrzegać, 
że taki spędzania dnia świętego przyno-
si więcej szkody niż pożytku. Dla kupują-
cych, ale przede wszystkim dla tych, któ-
rzy w sklepach pracują.

Praca a Msza św.
Wierzący sprzedawcy stają przed dy-

lematem: wyspać się przed całym dniem 
pracy, czy iść rano na Mszę św. A może po 
pracy? Ale wtedy to już się oczy „kleją” i 
nie ma mowy o właściwym przeżyciu Eu-
charystii.

– Początkowo zrywałem się na niedziel-
ną Mszę na 6.00, ale ponieważ moja pra-
ca jest bardzo wyczerpująca, po pewnym 
czasie zabrakło mi zapału – opowiada Da-
mian, kucharz w restauracji na wrocław-
skim rynku. – Przez to zrobiłem kilka kro-
ków wstecz w życiu duchowym. Coraz ła-
twiej mi było chodzić na kompromisy także 
w innych sprawach, przestałem się spowia-
dać. Bóg przestał być dla mnie ważny. 

Koszty większe niż zyski
– Praca umożliwia przetrwanie i daje za-

dowolenie, ale nie jest najważniejsza – wy-
jaśnia Bożena Wach, psycholog z wrocław-
skiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. – 
Przede wszystkim trzeba uszanować siebie. 
Warto zastanowić się, czy cena, jaką płacę 

za tę pracę, jest tego war-
ta. Jeśli nie mam czasu dla 
rodziny, to może powinie-
nem zastanowić się nad 
zmianą pracy. 

– Ciężko było nam 
związać koniec z koń-
cem, więc poszłam do 
pracy, na kasę – mówi 
Katarzyna, mężatka, mat-
ka trójki nastoletnich dzieci. – Praco-
wałam w 7-dniowym trybie zmianowym 
przez ostatnie 4 lata. Nawet nie zauważy-
łam, kiedy zaczęliśmy się od siebie odda-
lać. Dzisiaj nie orientuję się w problemach 
najbliższych. A straconego czasu nie da 
się nadrobić. 

Naga prawda o utargu
Zwolennicy handlowej niedzieli często 

posługują się argumentem, że zamknięcie 
sklepu na jeden dzień przyniesie właści-
cielowi straty. Tymczasem doświadczenie 
pokazuje coś zupełnie innego. 

Anna, sprzedawczyni w sklepie odzie-
żowym, opowiada: – Gdy w ubiegłym roku 
Święto Niepodległości wypadło w niedzielę, 
mój szef musiał zamknąć, zazwyczaj otwarty 
przez siedem dni w tygodniu sklep. Martwił 
się, że przez to nie zarobi tyle, co zwykle. Ku 
naszemu zaskoczeniu, w sobotę zarobiliśmy 
tyle, ile zazwyczaj w cały weekend – ponie-
waż był wtedy większy niż zwykle ruch. 

– Do tamtego momentu uważałam, że 
w niedzielę musimy mieć otwarte – doda-
je. – Wtedy przekonałam się, że zamknię-
cie sklepów (wszystkich, bo wtedy to ma 
sens) w niedzielę nikomu nie zaszkodzi. 
Gdyby tak mieć każdą niedzielę wolną… 
– zamyśla się.

MAŁGORZATA RUSIN

Grzechy nasze powszednie

Dzień dla Boga i rodziny
PO CO  

WOLNY DZIEŃ?

KS. INF. ADAM DRWIĘGA,
PROBOSZCZ PARAFII KATEDRALNEJ 
ŚW. JANA CHRZCICIELA WE WROCŁAWIU
– Niedziela (z łac. Dies 
Domini – Dzień Pański) 
jest dniem poświęconym 
na odpoczynek i pogłę-
bianie życia duchowego. 
Mówi o tym 3 przykazanie 
Dekalogu i przykazanie kościelne:  
w niedzielę i święta uczestniczyć  
we Mszy św. i powstrzymać się od 
prac niekoniecznych. A handel z 
pewnością do nich należy. Pamiętaj- 
my, że czym innym jest dyżur lekarza 
w szpitalu, a czym innym sprzeda-
wanie w tym dniu koszul. Człowiek 
po tygodniu pracy potrzebuje jed- 
nego dnia na refleksję religijną i od-
poczynek. Jak wiemy z Ewangelii: 
nie samym chlebem człowiek ży-
je. Ma on też potrzeby ducho-
we i należy stworzyć mu warunki  
do ich zaspokajania. Pewnym świat-
łem jest ustanowienie wolnych 
od pracy większych świąt. Jednak  
to wciąż za mało na 52 niedziele w 
roku…

BOŻENA WACH,
PSYCHOLOG Z OŚRODKA INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ WE WROCŁAWIU
– Spędzając czas na za-
kupach czy pracując w 
niedzielę, pozbawiamy 
siebie i bliskich jedyne-
go dnia, kiedy możemy 
być razem i odpocząć. W 
tygodniu skupiamy się raczej na 
prozaicznych sprawach. Nie ma- 
my czasu, aby dowiedzieć się, jaki- 
mi sprawami żyje nasze dziecko,  
pomagać w kształtowaniu jego  
systemu wartości. Później dziwi- 
my się, skąd u naszej pociechy 
wulgarne słownictwo, dlaczego  
ma problemy w szkole, sięga po 
używki…
Aby budować dobre relacje w rodzi-
nie, powinniśmy pielęgnować rytu-
ały rodzinne, jak np. wspólne picie 
herbaty czy wycieczki. Chwila mię-
dzy półkami w zatłoczonym sklepie 
nie jest w stanie zastąpić głębokich 
rozmów z najbliższymi. 

W robieniu 
zakupów nie ma 

nic złego. Oby 
tylko nie stały 
się sposobem 

spędzania 
wspólnie  

z rodziną całego 
wolnego czasu
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„Będę śpiewał ku czci Pana, 
który wspaniale swą potęgę 
okazał, gdy konia i jeźdźca 
pogrążył w morskiej głębinie”. 
Wydawałoby się, że tę pieśń 
śpiewa się tylko podczas 
Wigilii Paschalnej, jednak 
12 lutego śpiewali ją w Kudowie 
Zdroju harcerze z 1 Drużyny 
Wrocławskiej, oznajmiając 
w ten sposób koniec Wielkiej Gry.

– Zastanawialiśmy się z chło-
pakami nad wyborem tematyki 
– opowiada drużynowy Marcin 
Kuczaj. – Ktoś rzucił myśl, by 
cofnąć się o 4 tys. lat do czasów 
Mojżesza. To było wyzwanie! 
Pomyślałem, że to dobra okazja 
dla mojej drużyny, by lepiej po-
znać Stary Testament.

Jeszcze przed wyjazdem 
wszystkie zastępy obejrzały film 
oparty na wydarzeniach, które 
miały się stać podstawą gry. Wie-
czorem, czwartego dnia zimowi-
ska, Kudowa Zdrój dla 1DW za-
mieniła się w Egipt. Zastępowi 
otrzymali wiadomość: „Tak mó-
wi Pan: O północy przejdę 

przez Egipt. 
I pomrą wszyscy pierworod-

ni. Niech każdy postara się o ba-
ranka dla rodziny. Baranek bę-
dzie bez skazy, samiec jednorod-
ny. I tej samej nocy spożyją mię-
so pieczone na ogniu, z chlebem 
niekwaszonym i gorzkimi zioła-
mi”. Zwyczajna kolacja zamieni-
ła się w ucztę paschalną. Chłopcy 
otrzymali zadanie, by upiec ba-
ranka (w grze symbolizowało go 
mięso, które było trzeba odpo-
wiednio przyrządzić), dostali tak-
że przepis i składniki potrzebne 
do upieczenia przaśnego chleba. 
Następnego dnia rano Mojżesz 
poinformował wszystkich o cze-
kającej ich wędrówce.

– Zastanawiałem 
się, jak będzie wyglą-
dać przejście przez mo-
rze – mówi Jan Uryga 
z zastępu „Jastrząb” – 
drużynowy zaprowadził 
nas nad pobliską rze-
kę, nad którą rozpię-
ty był tzw. „małpi mo-
stek”. Każdy z nas musiał prze-
dostać się po linie na drugą stro-
nę, co miało przedstawiać roz-
stąpienie się wód i przejście su-
chą stopą na drugą stronę Mo-
rza Czerwonego.

Po drugiej stronie rzeki har-
cerze zjedli śniadanie, podczas 
którego strugali kije. Z laska-
mi ruszyli w dalszą wędrówkę. 
Na trasie (na pustyni) Amaleki-
ci walczyli z Izraelitami w Refi-
dim. Aby ich pokonać, harcerze 
musieli powiązać im sznurówki 
od butów. Na Pustyni Synaj Moj-
żesz otrzymał tablice z Przyka-
zaniami, rozbił je jednak w po-
rywie gniewu, widząc, że lud 
zamiast wielbić jedynego Boga, 
zaczął oddawać cześć złotemu 
cielcowi. Każdy zastęp otrzymał 
więc nowe (gipsowe) tablice, na 

których za pomocą dłuta wykuć 
miał przykazania od nowa. Po 
wykonanym zadaniu przyszedł 
czas na posiłek, wtedy to Bóg 
zesłał Izraelitom mannę z nieba 
– ryż, który musieli przyrządzić, 
budując kuchnię polową i gotu-
jąc posiłek na ogniu.

Nadszedł czas na zbudowa-
nie Arki Przymierza. Zastępy 
otrzymały wskazówki (wyzna-
czone azymuty), gdzie ukryte 
są gwoździe, deski i kartony po-
trzebne do zbudowania arki. 

Budowniczy Arki, 
pochodzący z różnych zastępów 
(rywalizujących w Wielkiej Grze 
o laur zwycięzcy), zjednoczy-
li się, by razem zbudować Arkę. 
Podczas gdy jedni według otrzy-
manego projektu zbijali deski, 

inni uczyli się śpiewać 
Pieśń Dziękczynną. Z 
Arką Przymierza wszy-
scy ruszyli na pobliską 
górę, która symbolizo-
wać miała już kraj mle-
kiem i miodem płyną-
cy, do którego Izraelici 
zmierzali. Drogę wska-
zywała im wystrzelona 

raca. Wędrowcy wkroczyli na 
szczyt, tu cała drużyna odśpie-
wała Pieśń Dziękczynną.

– Myślę, że nasza gra, mi-
mo że oparta tylko na małych 
fragmentach z Księgi Wyjścia, 
da harcerzom pewne wyobra-
żenie o historii narodu wybra-
nego – mówi drużynowy M. 
Kuczaj. – Na co dzień w dru-
żynie poznajemy Pismo Świę-
te przez indywidualną lekturę i 
przez Apele Ewangeliczne, po-
legające na studiowaniu frag-
mentów Biblii w małych gru-
pach, zastępach. Myślę jednak, 
że aktywna forma, jaką jest 
gra, na długo zapadnie im w 
pamięć oraz zachęci ich do dal-
szego zgłębiania treści Starego 
i Nowego Testamentu.

JOANNA MAJ

Biblijna gra na harcerskim zimowisku
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Przejście przez 
Morze Czerwone 
po „małpim 
mostku” nie 
dla wszystkich 
okazało się 
takie łatwe
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STWORZYŁ 
Z NICZEGO?

Istnieje piękne, 
bogate słowo greckie 
panta, „wszystko”. 
Otóż Bóg stworzył 
„wszystko (panta)”, co 
istnieje. „Niebo i ziemię”, 
świat i wszechświat, czło-
wieka i anioły – wszystko 
Bóg powołał do istnienia, 
dlatego św. Paweł poucza: 
„W nim zostało wszystko 
(panta) stworzone: i to co w 
niebiosach i to, co na zie-
mi, byty widzialne i niewi-
dzialne”.

Stwarzając świat, „nie-
bo i ziemię”, Bóg stwo-
rzył także czas jako czas 
kosmiczny (chronos) i czas 
zbawczy (kairos). Tym sa-
mym wyznaczył cykl pracy 
i wypoczynku, ponad nimi 
„siódmy dzień, który po-
błogosławił i uczynił świę-
tym” (...).

Pytając o sposób stworze-
nia, człowiek wykazuje pew-
ną zuchwałość, ale Bóg ob-
darzając go rozumem, nieja-
ko z góry zgodził się na taką 
dociekliwość. Otóż ogólnie 
można powiedzieć, że Bóg 
„to, co nie istnieje, powołuje 
do istnienia”, dlatego matka 
synów Machabejczyków mó-
wi do nich: „Spojrzyj na niebo 
i na ziemię – to Bóg stworzył 
z niczego”. Potem autor Li-
stu do Hebrajczyków napisze: 
„Słowem Boga światy zosta-
ły stworzone, iż to, co widzi-
my, powstało nie z rzeczy wi-
dzialnych”. Magisterium Koś-
cioła za teologią określi to ja-
ko „stworzenie z niczego”. 

Dociekliwość rozumu jest 
wielka, więc człowiek próbu-
je nadal pytać, jak w szczegó-
łach Bóg stworzył świat. Przy 
próbach odpowiedzi trze-
ba trzymać się fundamental-
nej zasady: ŻE Bóg stworzył 
świat. JAK Bóg stworzył świat, 
mogą próbować odpowiadać 
także nauki pozateologiczne, 
pod jednym jednakże warun-
kiem, że nie zakwestionują 
prawdy fundamentalnej, ŻE 
Bóg stworzył świat. 

KS. ROMAN E. ROGOWSKI

istnieje. „Niebo i ziemię”, 


