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11 II 2014 - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
PO GÓRACH, DOLINACH
ROZLEGA SIĘ DZWON,
ANIELSKIE WITANIE
LUDZIOM GŁOSI ON:
AVE, AVE, AVE MARYJA, ZDROWAŚ,
ZDROWAŚ,
ZDROWAŚ MARYJA.

www.apchor.pl

We wspomnienie NMP z Lourdes obchodzimy
Światowy Dzień Chorego. Włączmy się w parafialne
obchody tego święta.
Zachęcamy
do
udziału
w
Eucharystii
oraz modlitwy w intencji ludzi chorych (godz. 8.30; 18.00)
Lekarz med. Wojciech Niemiec - właściciel
przychodni i sklepu ortopedycznego przy ulicy Kościuszki
159 posiadający umowę z NFZ zaprasza na spotkanie we
wtorek, 11 lutego o godz. 18.45 w sali Matki Bożej od
Cudownego Medalika. Udzieli informacji na temat
profilaktyki chorób serca i stawów, stosowanej diety oraz
odpowie na pytania dotyczące finansowania sprzętu.

2 II 2014 - DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W Święto Ofiarowania Pańskiego
2 lutego taca zbierana podczas Mszy św.
przeznaczona jest na zakony klauzurowe.
Nasza pomoc finansowa jest niezbędna,
by 1349 mniszek z 84 klasztorów
kontemplacyjnych rozsianych po całej
Polsce mogło całkowicie oddać się
www.episkopat.pl
modlitwie.
Fragment Listu Przewodniczącej Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce:
Chociaż zdaję sobie sprawę z trudności życiowych
W roku, którego hasłem duszpasterskim jest (zarówno tych, jakie się spotyka w klasztorze jak i poza
„Wierzę w Syna Bożego”, czujemy się w jakiś sposób nim), mogę z czystym sumieniem zaświadczyć, że mniszki –
„uprzywilejowane” jako te, które powołane zostały do a przynajmniej te, które znam – ze wszystkich sił starają się
szczególnej bliskości z Panem Jezusem, Synem Bożym – do posiąść i rozwinąć w sobie oraz we wspólnocie te wartości,
takiego „nasycenia się”, „nasiąknięcia” Nim, żeby Jego które są warunkiem skutecznego służenia Bogu i ludziom.
piękno „wylewało” się z nas i promieniowało na zewnątrz, Od lat obserwuję oczy sióstr, z którymi żyję pod jednym
dając świadectwo o Jego dobroci, mocy i miłości. Przywilej dachem i nie mam cienia wątpliwości, że te oczy, w miarę
i konieczność tej zażyłości z Bożym Synem – wyrażają upływu czasu, stają się coraz bardziej promienne, coraz
wszystkie nasze reguły i konstytucje zakonne. Dla spokojniejsze, radośniejsze, coraz głębsze i coraz
przykładu, na pięćdziesięciu kilku stronach Konstytucji piękniejsze – coraz bardziej podobne do Oczu, które dwa
mniszek kamedułek słowo Chrystus powtarza się 51 razy, tysiące lat temu patrzyły na świat z Krzyża. Siostry
czyli statystycznie rzecz biorąc, nie ma strony, gdzie by nie umierające w bardzo zaawansowanym wieku mają oczy
było mowy o Nim. (...)
Baranka – widziałam to i o tym świadczę….

NIEDZIELNA EWANGELIA...

2 II - Łk 2, 22-40 Ofiarowanie Jezusa w świątyni
9 II - Mt 5, 13-16 Wy jesteście światłem świata
16 II - Mt 5, 17-37 Wymagania Nowego Przymierza
23 II - Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY...

INTENCJA OGÓLNA: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele
i w społeczeństwie.
INTENCJA MISYJNA: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

AKTUALNOŚCI DLA STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA ...

PISMO ŚWIĘTE: Ewangelia św. Mateusza 25, 31-46. Chrystus w braciach najmniejszych.
ZDANIE DO POWTARZANIA: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt
25, 40).
KOMENTARZ DO PERYKOPY BIBLIJNEJ:
Chrystus przyjdzie w chwale w otoczeniu aniołów, zasiądzie na tronie i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody.
Po rozdzieleniu jednych na prawą stronę a drugich na lewą, nastąpi oświadczenie sędziego skierowane do zgromadzonych
po prawej stronie: Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od początku
świata. Ich życie było bogate w dobre czyny, np. nakarmienie głodnych, napojenie pragnących, przyodzianie nagich,
przyjmowanie w gościnę, odwiedzanie w chorobie. Wykonywanie tych czynów jest służeniem samemu Chrystusowi.
Przeciwnie, nie podejmowanie tych czynów kończy się wyrokiem potępienia: Idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień
wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście
i mnie nie uczynili. Najmniejsi bracia Chrystusa to głodni, spragnieni, podróżni, nadzy, chorzy, więźniowie, czyli ludzie
żyjący w biedzie i będący w potrzebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie możesz, ale musisz widzieć w bliźnim Chrystusa.
ZADANIE APOSTOLSKIE NA LUTY: Odwiedzanie osób chorych, samotnych, przeżywających smutek, zmartwienie,
zwłaszcza śmierć członka rodziny: Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12, 15) – piąta
rada Apostolatu Maryjnego.
PATRONKA MIESIĄCA LUTEGO: Matka Boża z Lourdes (11. lutego)
1.
Gdy NMP ukazała się skromnej Bernadecie w Lourdes, zapytana przez nią,
odpowiedziała: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Sanktuarium Niepokalanej położone
u stóp Pirenejów stało się świątynią ludzkiego cierpienia. Ojciec św. Jan Paweł II polecił w
dniu tym obchodzić Światowy Dzień Chorego. Dla wszystkich wierzących powinien być to
czas modlitwy z cierpiącymi i za cierpiących, chorych, samotnych, przebywających
w szpitalach. Piąta rada Apostolatu Maryjnego brzmi: Weselcie się z tymi, którzy się
weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12, 15) i zachęca apostołów do pochylenia się
nad cierpiącymi.
2.
W 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu przez
papieża Piusa IX, Maryja zaczęła ukazywać się w grocie Massabielskiej wiejskiej
dziewczynie imieniem Bernadeta. Dziewczynka ujrzała w grocie złociste światło
promieniujące wokoło i stojącą w nim Panią ubraną w białą, błyszczącą suknię,
przepasaną niebieskim paskiem zwisającym do ziemi. Miała też różaniec z dużym,
jaśniejącym krzyżem. Ta piękna Pani stała boso, a u nasady dużych palców nóg miała złote
róże. Bernadeta, patrząc na tę niebiańską postać chciała się przeżegnać, ale nie mogła
podnieść ręki. Wtedy Matka Boża podniosła rękę i nakreśliła znak krzyża. Krzyż ten zawisł
w powietrzu i zajaśniał. Dziewczynka, oszołomiona wizją, padła na kolana i zaczęła modlić
się na różańcu. Na twarzy Matki Najśw. wykwitł uśmiech, a palce zaczęły przesuwać
www.marypages.com
paciorki złocistego różańca. Od 11. lutego do 18. lipca objawienia powtórzyły się 18 razy.
W dniu 25. marca NMP przedstawiła się Bernadecie jako Niepokalane Poczęcie. Wiadomość o objawieniach rozniosła się
szybko po okolicy ściągając wiernych z zapalonymi świecami i z różańcami. W miarę odmawiania różańca przez tłum
oblicze Matki Najświętszej łagodniało i jaśniało radością. Następnym poleceniem NMP było zanurzenie twarzyczki
dziewczynki pod krzak dzikiej róży. Moment dotknięcia do ziemi wywołał wytryśnięcie źródła „Cudownej Wody”, która od
pierwszej chwili wytryśnięcia po dziś dzień uzdrawia z najcięższych chorób i kalectwa. W Lourdes nie tylko zdarzają się
cudowne uzdrowienia, których prawdziwość bada komisja lekarska, ale dokonują się cudowne uleczenia duchowej ślepoty
i niewiary. NMP z Lourdes wzywa lud chrześcijański do modlitwy i do pokuty, które stają się lekarstwem na wszelkie
choroby ciał i dusz świata.
3.
Najświętsza Maryja Panna Uzdrowieniem Chorych. (11. lutego – Światowy Dzień Chorych). Jest faktem
niezaprzeczalnym, że NMP uzdrawia chorych. W książce pt. „Uzdrowienia Lurdzkie w świetle dokumentów lekarskich”
(wydanej w Niepokalanowie w 1982 r.) czytamy m.in., że częstotliwość cudownych uzdrowień wcale nie maleje. Od roku
1858 do 1974 komisja, składająca się z najwybitniejszych lekarzy z całego świata, ludzi wierzących należących do różnych
wyznań oraz niewierzących, po najskrupulatniejszych badaniach wykazała nadzwyczajność 4000 uzdrowień. Nie tylko
w Lourdes, ale w wielu miejscach na świecie Maryja uzdrawia ciała i dusze. Świadczą o tym wota znajdujące się
w sanktuariach Maryjnych. Dzisiejszy świat, który wszystko odnosi do materialnych korzyści, uważa ludzi chorych,
a szczególnie nieuleczalnie chorych, za dotkliwy ciężar dla rodziny i dla społeczeństwa. Zupełnie nie przywiązuje się wagi
do wielkich wartości moralnych i duchowych, zbawczego sensu cierpienia chorych, którzy są cierpiącymi członkami
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Mistycznego Ciała Chrystusa. To samo dotyczy ludzi starych, w bardzo podeszłym wieku. Biograf św. Wincentego a Paulo
pisze, że Bóg tak doświadczył św. Wincentego cierpieniami, aby poznał, jakie musi mieć współczucie dla cierpień bliźnich.
Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że samo cierpienie jest niczym, ale włączone w Mękę Chrystusa jest wspaniałym
darem. Dla człowieka największym darem jest możność dzielenia swych cierpień w zjednoczeniu z cierpieniami Chrystusa.
Jezus z wielką miłością spogląda na cierpienia ludzi chorych. Korzystajmy więc z tych cierpień, a chorzy niech ofiarowują je
Bogu. Niech podobieństwo do umęczonego Chrystusa uświadomi im, jak blisko Bożego serca się znajdują. Św. Franciszek
Ksawery powiedział, że chrześcijanin powinien więcej cieszyć się cierpieniami i krzyżami, niż powodzeniem i szczęściem.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus tak potrafiła opanować samą siebie, że czuła się uszczęśliwiona cierpieniami. Działanie
Ducha Świętego sprawia, że ludzie bardzo cierpiący są niezwykle szczęśliwi. Jezus, utożsamiając się z każdym cierpiącym,
czeka na wyzwolenie się w ludziach wszelkich znamion miłości bliźniego. Niech Maryja – Uzdrowienie chorych – uleczy
nasze słabości ciała i ducha, wniesie Boży entuzjazm w nasze życie.

AKTUALNOŚCI DLA GRUPY MODLITWY OJCA PIO...

PISMO ŚWIĘTE: Mt 25, 1-13 Panny mądre i głupie
TEMAT SPOTKANIA: Jezus słodki Oblubieniec
INTENCJA GRUPY MODLITWY: Abyśmy od Ojca Pio uczyli się wykorzystywać w naszych relacjach z Bogiem nie tylko
dobre i piękne słowa, ale również bolesne doświadczenia i upokorzenia, a także ofiarną służbę bliźnim.

PIĄTKI Z DOBRYM FIMEM RELIGIJNYM...

DAWID - KRÓL IZRAELA cz. I 7 II, godz. 18.45; cz. II 14 II, godz. 18.45
Kolejny filmy z monumentalnego cyklu telewizyjnego zrealizowanego w międzynarodowej kooprodukcji, przedstawia
wydarzenia zapisane w Księgach Samuela związane z królem Dawidem. Zalety filmu to doskonała scenografia, świetny
scenariusz i znakomita obsada. W roli tytułowej wystąpił Nathaniel Parker, znakomity brytyjski aktor tworząc jedną
z najlepszych kreacji biblijnego cyklu. Czas: 90 min.
MĄDRY KRÓL SALOMON cz. I 21 II, godz. 18.45; cz. II 28 II, godz. 18.45
Miniserial przedstawia dramatyczne koleje losu króla Salomona zgodnie z Księgą Królewską, ale niektóre wątki biblijnej
opowieści zostały znacznie rozszerzone. „Salomon” został zrealizowany w gwiazdorskiej obsadzie (Max von Sydon, Vivica
A. Fox, Anouk Aimée), a w roli tytułowej wystąpił Ben Cross. Aktor zyskał światową sławę rolą brytyjskiego sprintera
w „Rydwanach ognia” Hugha Hudsona. Czas: 90 min.

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA...

www.episkopat.pl

Drodzy Bracia i Siostry!
Liturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć się
tajemnicą Narodzenia i Objawienia się światu Jezusa
Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona w jeszcze
głębsze poznanie Syna Bożego, który w pełni czasów stał
się człowiekiem, żył wśród nas i przez swoją mękę, śmierć
i zmartwychwstanie nas odkupił. Wysłuchana dziś
Ewangelia przypomina nam wydarzenie, które miało
miejsce 40 dni po narodzeniu Jezusa. Wtedy to, zgodnie z
żydowskim prawem, Józef i Maryja udali się do świątyni
jerozolimskiej, aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa
oraz dokonać oczyszczenia Matki. Wydarzenie to
wykroczyło poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam Bóg
bowiem przedstawił swojego Syna światu. Uczynił to
poprzez usta starca Symeona i prorokini Anny, którzy
rozpoznali w Dziecięciu światło na oświecenie pogan
i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto, Symeon zobaczył w
małym Jezusie znak sprzeciwu oraz Tego, który odsłoni
zamysły serc wielu (por. Łk 2,34-35). Zrozumiał, że odtąd

o losie każdego człowieka zadecyduje to, jaką on przyjmie
postawę wobec Jezusa – Światłości Świata.
Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy rozbłysło
w każdym z nas w momencie naszego chrztu. Wtedy to
staliśmy się dziećmi Światłości; wtedy Bóg, który „rozkazał
ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych
sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na
obliczu Jezusa Chrystusa” (2 Kor 4,6). Był to moment,
w którym nasi rodzicie i chrzestni przedstawili nas
i ofiarowali Panu. Odtąd każdy z nas jest własnością Boga
i posiada wyciśnięte niezatarte znamię przynależności do
Chrystusa. Co więcej, przez obecność Ducha Świętego jest w
nas Jego życie. W ten sposób zostaliśmy konsekrowani, to
znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga. On sam,
poprzez posługę Kościoła, w sakramencie chrztu świętego
wyrwał nas z ciemności i uczynił nas wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyśmy ogłaszali
chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do
przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2,9). Tę
podstawową prawdę często przypomina nam liturgia
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Kościoła, aby budzić w nas coraz większą świadomość
naszej tożsamości – tego, kim jesteśmy, i by uczyć nas
przeżywać własną konsekrację chrzcielną z dumą
i radością. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3,1).
Ta prawda pokazuje, że naszą misją w świecie jest
promieniowanie tym Światłem, którym jest Osoba Jezusa
Chrystusa. Przypomina nam o tym płonąca świeca. Dzieląc
się płomieniem zapalonej świecy z innymi, niczego nie
tracimy. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć
ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem
bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec.
Podobnie jest z miłością. Dawanie siebie drugiemu sprawia,
że nic tak naprawdę nie tracimy, ale stajemy się coraz
bogatsi i coraz bardziej rozumiemy siebie. Jesteśmy
bowiem stworzeni z miłości i realizujemy się
w bezinteresownym darze z samego siebie. Dokonuje się to
w zupełnie zwyczajnych i prostych sytuacjach życiowych,
kiedy potrafimy ze względu na Chrystusa podzielić się
z innymi swoim czasem i chlebem, życzliwością
i zainteresowaniem, miłosierdziem i przebaczeniem.
Właśnie takie postawy, postawy Chrystusowe, świadczą
o tym, że nasza konsekracja chrzcielna nie jest tylko czymś
zewnętrznym; nie jest teorią, ale rzeczywistym działaniem
Boga we wnętrzu człowieka, które owocuje głęboką
przemianą naszej ułomnej natury, czyniąc ją zdolną do
bezinteresownej miłości.
Drodzy Bracia i Siostry! Od wielu lat Kościół łączy
dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego z dniem
poświęconym
osobom
konsekrowanym.
Oprócz
powszechnej
konsekracji
chrzcielnej,
w której uczestniczą wszyscy ochrzczeni,
istnieją ponadto w Kościele osoby: mężczyźni
i kobiety, którzy przez ślubowanie rad
ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa
i czystości są w sposób szczególny
poświęceni Bogu. Nie jest to osobna, jakby
dodatkowa konsekracja, ale bardziej
radykalna realizacja zobowiązań płynących z
chrztu świętego.
Może pojawić się tutaj pytanie: dlaczego
i po co istnieje w Kościele taka forma życia,
skoro wszyscy są już konsekrowani poprzez
chrzest? Odpowiedź na to pytanie możemy
znaleźć w dzisiejszej Ewangelii. Opowiada
nam ona o spotkaniu Jezusa ze swoim ludem.
Także życie konsekrowane bierze swój
początek ze spotkania. To sam Bóg
w Chrystusie wychodzi na spotkanie tych,
których wzywa do szczególnej komunii z Nim
i pozwala im doświadczać Jego bliskości.
Pierwsze świadectwo, jakie dają światu osoby
konsekrowane, to świadectwo życia w zjednoczeniu
z Bogiem, w głębokiej zażyłości i przyjaźni z Nim. Obrazem
tej szczególnej relacji może być reakcja starca Symeona,
który bierze Dzieciątko w objęcia, tuli Je do siebie
i błogosławi Boga (por. Łk 2,28). Ten piękny gest
uzmysławia nam prawdę o pokorze i miłości Boga, który
chce się oddać całkowicie człowiekowi powołanemu.
Pokorna miłość Boga objawiona w Chrystusie nieustannie
pociąga rzesze mężczyzn i kobiet do dawania Mu radykalnej
odpowiedzi. Nie może być ona niczym innym jak tylko
miłością, obejmującą całego człowieka. Na tym właśnie
polega radykalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek
oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do
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końca. Ta wzajemna miłość zaowocowała różnorodnymi
formami życia konsekrowanego, które Duch Święty
wzbudził w Kościele. Często właśnie osoby konsekrowane,
nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką
komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę
i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje
w oparciu o przebaczenie i miłość.
Przepiękne świadectwo tak przeżywanego życia
konsekrowanego dało siedmiu braci trapistów ze
wspólnoty Tibhirine w Algierii, którzy wiosną 1996 roku
zostali
uprowadzeni
przez
muzułmańskich
fundamentalistów i zamordowani. Nim jednak do tego
doszło zakonnicy ci przez kilka lat świadomie dojrzewali do
tego, do czego – jak przypuszczali – Bóg może ich wezwać:
do męczeństwa. Co prawda mogli ratować swoje życie
wyjeżdżając z kraju dotkniętego przemocą, jednakże
odkryli, że ich obecność pośród tamtejszego ubogiego ludu
ma wartość znacznie większą niż ich życie. W świecie
ogarniętym nienawiścią zgodzili się na to, by stać się
znakiem sprzeciwu. Dlatego podjęli wspólnie decyzję, aby
pozostać w Algierii. Życie w komunii z Chrystusem, życie
Jego życiem wydało w nich wspaniały owoc miłości do
braci, a także do nieprzyjaciół, co potwierdzili męczeńską
śmiercią. Jeden z nich, na krótko przed porwaniem, zapisał
w swoim dzienniku duchowym: „Możemy istnieć jako
ludzie tylko wówczas, jeśli zgodzimy się uczynić z siebie
obraz Miłości – takiej, jaką przedstawia się ona
w Chrystusie”.
Dzisiejszy dzień jest okazją do wdzięczniej pamięci
przed Bogiem o tych naszych braciach i siostrach, którzy na
całym świecie dają świadectwo życia dla
Boga, nawet jeśli to oznacza dla nich bycie
znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy nie
znają Chrystusa, jak i tych, którzy świadomie
odrzucają Jego światło.
Pragniemy skierować jeszcze kilka słów
do młodzieży, do dziewcząt i chłopców. Drogi
Młody Przyjacielu! Nie myśl, że życie
konsekrowane
jest
czymś
nudnym,
bezbarwnym,
niedzisiejszym,
przeznaczonym dla tych, którzy nie są
w stanie poradzić sobie w życiu. Nie ulegaj
przewrotnej mentalności świata, wedle
której sensem życia jest bogactwo
i przyjemność. Jeśli słyszysz głos Mistrza,
który Cię wzywa – odpowiedz hojnie
i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem.
Życie konsekrowane jest piękną przygodą,
której bohaterem jest On sam, Jezus
Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie
może być naprawdę spełnione. Jeśli Pan Cię
wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze
Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na
głębię.
Drodzy Bracia i Siostry! Niech Maryja, która wydała na
świat Jezusa – Światłość Świata, pomoże nam każdego dnia
rozpoznawać to Światło i podążać za Nim, abyśmy pośród
mroków codzienności potrafili odnajdywać właściwą drogę
oraz sami stawali się światłem dla innych.
Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, a zwłaszcza osobom
konsekrowanym, z serca udzielamy pasterskiego
błogosławieństwa
Podpisali: Pasterze Kościoła w Polsce

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH...
O NAMASZCZENIU CHORYCH W SKRÓCIE
Co tojestnamaszczeniechorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski
chrześcijaninowidoświadczonemuciężkąchorobąlubstarością.
Jakajestpodstawabiblijnanamaszczenia chorych?
W liście świętego Jakuba czytamy: Choruje ktoś wśród was? Niech
sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlilinad nim i namaścili go olejem
w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan
gopodźwignie,a jeślibypopełnił grzechy, będąmuodpuszczone(Jk5,14-15).
Kiedynamaszcza sięchorego?
Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy
wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub
starości.
Jak częstomożnaprzyjmowaćsakrament chorych?
Sakrament chorych chrześcijanin może przyjmować tyle razy ile
zostanie dotknięty ciężką chorobą; również wtedy, gdy nastąpiło nasilenie
sięchoroby.
Ktoudziela namaszczenia chorych?
Namaszczenia chorych udzielają kapłani, używając oleju poświęconego
przez biskupa, a w razie potrzeby przez kapłana, który namaszcza
chorego.
Jakudziela się namaszczenia chorych?
Do istoty tego sakramentu należy namaszczenie czoła i rąk chorego, z
towarzyszącąmodlitwąo specjalną łaskępłynącąztegosakramentu.
Jakieskutki sprawianamaszczenie chorych?

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są
następujące:
 zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla dobra chorego
icałegoKościoła;
 umocnienie do przyjmowania po chrześcijańsku cierpień
związanychzchorobąlubstarością;
 przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez
sakramentpokuty;
 powrótdo zdrowia, jeślitosłużydobruduchowemuchorego;
 przygotowanie na przejściedo życia wiecznego.

WYWIAD...
Z Księdzem Andrzejem Siemińskim CM, kapelanem Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza
Marciniaka we Wrocławiu
NIOSĄCY CHORYM CHRYSTUSA
rozmowę przeprowadziła Ewa Mazurek
Czy zanim objął ksiądz kapelanię w szpitalu im.
T. Marciniaka pracował już ksiądz wcześniej jako
kapelan szpitalny?
Po przyjeździe z Kongo, w latach 20032007, byłem kapelanem w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym w Grodkowie.
Proszę powiedzieć, po co komu
kapelan szpitalny i na czym polega ta
praca na co dzień?
Posługa
kapelana
jest
posługą
duszpasterską, obejmującą wszystkich
chorych ich rodziny, a także personel
szpitala: od administracji (sporadyczne
spotkania), przez lekarzy, pielęgniarki
i innych pracowników szpitala. Jest to
normalna
posługa
duszpasterska,
podobna do tej w różnych parafiach czy

ośrodkach
duszpasterskich,
jak
duszpasterstwo
akademickie czy szkolne, żeby umożliwić tym, którzy chcą,
a szczególnie katolikom, spotkanie z kapłanem a przede
wszystkim, to spotkanie z Chrystusem w sakramentach
świętych. W posłudze kapelana
odgrywa duża rolę pytanie, które
każdy sobie zadaje - co to jest
cierpienie? dlaczego ja mam cierpieć,
czy ktoś z mojej rodziny? I dlatego te
spotkania z rodziną czy z najbliższymi
chorego polegają nie tyle na
pocieszeniu, ale raczej na wyjaśnieniu
im sensu cierpienia i przede
wszystkim na byciu z nimi, żeby nie
czuli się osamotnieni, porzuceni (bo
wiadomo, że lekarze zajmują się
leczeniem, pielęgniarki opieką i nie
mają czasu żeby porozmawiać
z rodziną dogłębnie a dopiero po
fot. Radosław Pawłowski
jakimś zabiegu czy przyjęciu jest
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chwila, żeby lekarze mogli przekazać najnowsze
wiadomości o chorym rodzinie). A także z chorymi
by móc ich wysłuchać, być z nimi, nieraz potrzymać
za rękę, nieraz wystarczy samo błogosławieństwo.
Taki przykład z dnia dzisiejszego: chory, który
prawie od m-ca był nieprzytomny i od 2 dni
otworzył oczy, dzisiaj tak jakby wodził tymi oczami
po sali, szukając osób które tam były. Były dwie jego
córki i ja. I kiedy udzieliłem mu błogosławieństwa
to wtedy zobaczyłem łzy w jego oczach, tzn. że
potrzebuje tej obecności, obecności drugiego
człowieka a tym bardziej obecności kapłana. Dla
człowieka wierzącego to jest błogosławieństwo
Boże.
Czyli to nie jest tak, jakby się mogło czasem
wydawać, że ksiądz chodzi po salach i udziela
tylko Komunii świętej lub spowiedzi?
To jest podstawowe zadanie, ponieważ na tym polega
posługa kapłana, żeby udzielać sakramentów świętych,
umożliwić udział wiernych w przyjęciu sakramentów
a szczególnie spowiedzi, komunii św., namaszczeniu
chorych ale większa część czasu to bycie z nimi i słuchanie.
Zaletą kapłana jest to, że nie możne on dać odczuć choremu,
że się śpieszy, że musi iść bo inni czekają. Każdy chory jest
dla kapłana tą najważniejszą osobą, żeby z nią
porozmawiać, potowarzyszyć, posiedzieć, potrzymać za
rękę czy pobłogosławić.

www.fotopolska.eu

Na pewno. Jeżeli są to małe dzieci, do lat 8-9, czy idące do
I Komunii św., to zazwyczaj jest to posługa wśród rodziców,
choć w późniejszym czasie rodzice też są obecni i to z nimi
rozmawia się, modli. Oni też proszą o modlitwy. Jest to
posługa sakramentalna, od czasu do czasu Chrzest św.,
Komunia św.
Później, jest posługa przy młodych, którzy są chorzy na
choroby neurologiczne. Są to osoby często upośledzone
umysłowo i zdarza się, że też fizycznie. A z takim
siedemnastolatkiem trzeba rozmawiać jak z małym
dzieckiem, np. czteroletnim. Na oddziałach dziecięcych jest
więcej spotkań z rodzicami.
Co ksiądz jako kapłan mówi rodzicom, którzy reagują
bardzo emocjonalnie w związku z chorobą lub śmiercią
dziecka i gdy przerzucają odpowiedzialność na Boga za
cierpienie czy śmierć ich dziecka?

fot. Patrycja Kowalczyk

Jak często chorzy korzystają z kaplicy?
W każdej chwili dnia i nocy mogą korzystać. Kaplica jest
udostępniona dla każdego. Klucz jest na portierni, każdy
może wziąć klucz i pójść pomodlić się. W naszym szpitalu
na Traugutta, odprawiają się Msze Święte: w sobotę
wieczorem – jest to Msza Święta niedzielna oraz w Święta
i Uroczystości kościelne.
Czy posługuje ksiądz tylko dorosłym chorym czy
również dzieciom?
Szpital posiada oddziały chorób dziecięcych, jest chirurgia
ogólna, chirurgia ortopedyczna, neurologia oraz OIOM intensywna terapia. Wszędzie tam posługuję.
Czy praca z chorymi dziećmi bardzo różni się od
posługi chorym dorosłym?
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Trudno coś powiedzieć, najpierw trzeba być z nimi. Trzeba
wysłuchać to, co mówią i przede wszystkim trzeba być
z nimi. W następnym etapie jest modlitwa. To zawsze
przychodzi dosyć trudno, zwłaszcza kiedy zwłoki są jeszcze
na sali i przychodzi czas modlitwy za zmarłą już osobę,
a jednocześnie w intencjach rodziców i całej rodziny (to
takie ”przedostatnie” pożegnanie rodziców z dzieckiem bo
ostatnie będzie na pogrzebie). To są trudne momenty ale
trzeba im stawić czoło. Następnie dopiero przychodzi
wyjaśnienie o sensie śmierci w śmierci Chrystusa i w Jego
zmartwychwstaniu, w którym i my mamy udział. Podam
taki przykład związany z oddziałem dorosłych: miałem
chorego, który po wypadku był nieprzytomny i na prośbę
lekarza chciałem go namaścić. Jednak jego siostra
powiedziała, że on nie był nigdy ochrzczony. Pomodliliśmy
się, ochrzciłem go i mówię, że jeśli umrze proszę napisać
„powiększył grono aniołów”. A kiedy umarł (ja byłem
wówczas
na
urlopie)
zadzwoniła
do
mnie
i powiedziała, że tak właśnie zrobiła. Napisała na tabliczce
„powiększył grono aniołów”, choć miał już 38 lat. Jego życie,
według relacji siostry, nie wskazywało, że był aniołem tu na
ziemi, ale dostąpił tej łaski Chrztu świętego. I jeśli sam tylko
miał taką wolę to Bóg na pewno go zbawił, jak sam
przyobiecał.
Proszę powiedzieć czy cierpienie częściej jednoczy
rodziny czy zdarza się że staje się przyczyną ich
rozpadu?

Nie spotkałem się, żeby rodzina rozpadła się. Bardziej
wiąże się. Choroba dziecka np. bardzo wiąże i mobilizuje
rodziców. 4-5 lat temu, leżała dziewczynka, właściwe już
nastolatka, na oddziale neurologicznym, która 4 miesiące
była u nas w szpitalu (pochodzi z Lubania) i rodzice
nawzajem się uzupełniali. Do dnia dzisiejszego mam
kontakt z nimi, zawsze na święta, albo dzwonią albo sms'a
czy kartkę napiszą. Dziewczyna już studiuje, wszystko toczy
się normalnymi drogami.
Wydaje mi się, że choroba mobilizuje rodzinę.
Czy zdarzają się uzdrowienia lub nawrócenia chorych
lub ich rodzin?
Na pewno są nawrócenia bo są tacy, którzy nigdy w Boga
nie wierzyli. Mogę powiedzieć o jednym przypadkuposzedłem też na prośbę lekarza, pacjent z punktu
widzenia medycznego nie ma szans żeby wyzdrowieć;
zacząłem modlitwy żeby udzielić namaszczenia chorych
warunkowo, jak to się czyni, i wtedy podszedł do mnie jego
syn z wielkimi pretensjami, że jak ja mogę molestować
modlitwą jego ojca. On nigdy nie chciał, żeby spotkać się
z kapłanem. Opowiedział, że on sam jest nie wierzący i jego
matka też jest niewierząca. I ten człowiek leżał
nieprzytomny ponad miesiąc, codziennie albo prawie
codziennie byłem na OIOM-ie, spotykaliśmy się bo oni też
czuwali przy swoim mężu i ojcu. Po prawie miesiącu,
rozmawiałem z żoną tego mężczyzny i ona mówi, proszę
księdza syn należy do innej wiary, my nie chodzimy do
kościoła, ale mąż jak dostał ataku to wypowiedział „Boże
pomóż” i myślę, że on czeka na namaszczenie chorych.
I wtedy w obecności żony i syna udzieliłem mu
namaszczenia. Po kilku godzinach zmarł.

a zdarza się, że są innego, to nawet czasem zapraszają na
krótką rozmowę. Jeżeli są w sektach to mówią „nie
dziękuję, proszę się nie zbliżać”. Nie jest to żadne ubliżenie,
tylko myślę, że dobra reakcja, że ktoś ma inne poglądy.
Co jest najtrudniejsze w tej posłudze?
Najtrudniejsze jest, jeżeli stwierdzi się zgon mózgu. Jeżeli
wiadomo, że człowiek umarł, mimo że urządzenia
podtrzymujące życie jeszcze pracują. Nieraz lekarze proszą
już o przekazanie narządów dla innego chorego, a rodzina
prosi by jeszcze się pomodlić za tego, który niby żyje, bo
przecież jeszcze serce bije.
To jest najtrudniejsze, zwłaszcza gdy dotyczy ludzi
młodych. Miałem taką pacjentkę - dziewczyna 21 lat, po
wypadku samochodowym. Udzieliłem namaszczenia
chorych, później odpustu zupełnego w godzinę śmierci.
Później była jeszcze modlitwa przed oddaniem ciała na
narządy. Razem ze mną modliło się na sali około 15 osób.
Wszyscy żegnaliśmy ją, modląc się za nią chyba z godzinę,
a przede wszystkim za jej rodziców (którzy też jeszcze
przecież młodzi, bo mieli czterdzieści parę lat i którzy
oddają jej narządy dobrowolnie).
Czy w takich momentach zastanawia się ksiądz nad
własną śmiercią?
Ewidentnie. Kiedy widzę chorych
(dzisiaj np.
namaszczałem jedną pacjentkę z mojego roku), to zawsze
wiem, że jest to dla mnie jakieś wezwanie. Kapłaństwo to
jest ewangelia głoszona nie tylko innym ale przede
wszystkim sobie. Głoszę sobie ewangelię i później
przekazuję ją innym - to czym ja żyję na co dzień.

umiera

Czy w kaplicy przyszpitalnej obchodzi się w jakiś
szczególny sposób Wielkanoc bądź Boże Narodzenie?

To zależy od choroby. Jeżeli jest choroba nowotworowa to
człowiek jest jakoś przygotowany. Gorzej jest z chorobami
serca, na kardiologii, ale pojednani z Bogiem na pewno
lepiej odczuwają własne odejście z tego świata,
przekroczenie progu śmierci do nowego życia. Inaczej jak
człowiek niewierzący czy nie pojednany z Bogiem.

W każde Uroczystości kościelne odprawiana jest Msza
święta. Nie obchodzi się Triduum Paschalnego ale
poświęcony (w parafii) paschał przekazany jest do kaplicy.
W zeszłym roku, na prośbę lekarzy i pielęgniarek, którzy
mieli dyżur nocny, po raz pierwszy odprawiłem pasterkę.
Było kilku chorych, którzy o godz. 20-ej mogli jeszcze zejść
do kaplicy by móc uczestniczyć w pasterce.

Czy można powiedzieć, że łatwiej
chrześcijanom lub niewierzącym?

się

Czy zdarzają się przypadki skarg osób niewierzących
w związku z księdza posługą?
W zasadzie nie. Wszyscy pragną czy oczekują, że ksiądz
przyjdzie, zajrzy na salę. Nawet jeśli są innego wyznania,

Mamy w kaplicy relikwie błogosławionego Jana Pawła
II. Czy chorzy często proszą o możliwość ich
ucałowania?
Jestem zaskoczony negatywnie. Myślałem, że będzie
większa potrzeba. Może za mało mówię o modlitwie
wstawienniczej. Na przykład teraz mamy relikwie
błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty (stoją na OIOM-ie),
przywiezione przez jedną z sióstr karmelitanek, ponieważ
jej ojciec jest w ciężkim stanie. Razem ze swoją rodziną
codziennie odmawiają nowennę w intencjach swojego ojca,
a także w intencjach wszystkich chorych. A relikwie
błogosławionego Jana Pawła II, są wystawiane zawsze w
dniu, kiedy jest msza święta, żeby chorzy, czy ci którzy są w
kaplicy, mogli modlić się za wstawiennictwem
błogosławionego Jana Pawła II.
Dziękuję.

fot. Patrycja Kowalczyk
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Z ŻYCIA PARAFII...
Teresa Szymczak

SPOTKANIE OPŁATKOWE

6-go stycznia – w święto Trzech Króli – odbyło się
spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych. W tej
uroczystości
uczestniczyli
członkowie:
Apostolatu
Maryjnego, Żywego Różańca, Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio,
Wspólnoty Przyjaciół Misji oraz Caritasu. Przed wieczorną
Mszą Świętą kilka osób zajęło się przygotowaniem
pomieszczenia i posiłkami, natomiast po Niej wszyscy wraz
z zaproszonymi kapłanami zebrali się w sali przy kościele
na
spotkaniu
opłatkowym.
Ksiądz
Proboszcz

przewodniczył
modlitwom
oraz
śpiewom
kolęd
i pastorałek. Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie
nawzajem serdeczne życzenia, zwłaszcza zdrowia i Bożego
błogosławieństwa. Jedliśmy przyniesione przez nas ciasto,
kutie i cukierki. Czas upływał w serdecznej atmosferze.
Wigilijne spotkanie zwieńczyliśmy błogosławieństwem
udzielonym przez Księdza Proboszcza o godzinie 21.00.
Wreszcie posprzątaliśmy po przyjęciu i pełni radości
rozeszliśmy się do naszych domów.

fot. Grzegorz Sobczak

KONCERT ZESPOŁU "uElectro Górale"
W Uroczystość Objawienia Pańskiego gościliśmy kapelę uElectro Górale.

Fotorelacja z występu:
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fot. Patrycja Kowalczyk

Robert Hanys

KONCERT ORKIESTRY HANYS BAND

W niedzielę 12 stycznia, po
zakończeniu Mszy św. o godz.
11:00, odbył się koncert kolęd
w wykonaniu Orkiestry Dętej
Hanys
Band
z
Wrocławia
działającej przy naszej parafii.
Muzycy
zaprezentowali
licznie zgromadzonej wspólnocie
religijnej oraz zaproszonym gościom niepowtarzalny
koncert kolęd wykonanych w wersji instrumentalnej.

Kolędy wykonane przez Orkiestrę wywołały
niesamowite wrażenie, porywały przepięknym brzmieniem
i bogactwem dźwięków, pozwalały powrócić do atmosfery
minionych Świąt Bożego Narodzenia oraz przedłużyć
i pogłębić ich przeżycie.
W imieniu orkiestry pragnę podziękować
wszystkim muzykom oraz osobom zaangażowanym za
wkład podczas wspaniałego koncertu.

fot. Grzegorz Sobczak

PRZEMYSLENIA WIERNYCH...
Bolesław Dobrowolski

MYŚLI

Jednym z największych
darów, jakim zostaliśmy obdarzeni,
jest ten, że Pan Bóg podzielił się
z nami Swoimi myślami. Myśli są
jakby młodszą siostrą Mądrości. To
zaś, że potrafimy według nich żyć
wyróżnia nas spośród innych
stworzeń na Ziemi. Myślami
poznajemy wszystkie stworzone cuda na Niebie i Ziemi.
Największym dobrem jest to, że możemy za ich
pośrednictwem utrzymywać łączność z Panem Bogiem. Gdy
się modlimy nasze myśli są skierowane do Niego i wtedy
możemy o coś prosić. Mówimy, że modlitwa jest rozmową
z Panem Bogiem. Myślenie o Panu Bogu znaczy tyle, co
z Nim przebywanie.
Gdy unikamy złych myśli, wówczas nasze myśli
stają się czyste. Szkoda czasu na myślenie złe
i niepotrzebne. Jeśli chcemy zaprowadzić porządek
w naszych myślach to, należy zwrócić się myślami do
naszego serca, które nam poradzi. Myśli są osobistą
tajemnicą naszego życia i największą własnością. One
poprzedzają każdą naszą czynność. Myślimy co będziemy
jeść albo co będziemy robić, dlatego każdy nasz ruch jest
przemyślany.

Pan Bóg dokładnie przemyślał i przygotował
ludziom warunki do życia. Wznoszone są wielkie budowle,
aby było gdzie mieszkać, okręty aby pływać po morzu,
samoloty i statki kosmiczne i różnorodne maszyny, to
wszystko jest zasługą istnienia myśli.
Myślmy, naśladując w tym Boga, który wszystko
zaplanował i stworzył, a „wszystko co uczynił , było bardzo
dobre” (Rdz 1, 31)
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Alicja Przybysławska

BYĆ SZCZĘŚLIWYM

Co prawda Nowy Rok już na dobre zagościł wśród
nas, ale chciałabym podzielić się pewną refleksją. Nowy rok
powinien być najszczęśliwszym rokiem w twoim życiu.
Znajdź czas, aby być szczęśliwym. Jesteś prawdziwym
cudem tego świata. Jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim
rodzaju, niepowtarzalny. Czy o tym wiesz? Dlaczego to cię
nie zdumiewa, dlaczego się nie cieszysz, zaskoczony sam
sobą i wszystkimi ludźmi wokół ciebie? Czy to nie
wspaniałe, że żyjesz? Czy to takie oczywiste, że możesz żyć,
że dany ci został czas, byś mógł śpiewać i tańczyć, i być

szczęśliwym? Po co tracić czas w pogoni za pieniądzem
i dobrami materialnymi? Po co mamy wciąż na nowo się
kłócić, po co się nudzić, po co podążać od jednej
przyjemności do drugiej i spać, gdy świeci słońce. Znajdź
czas, aby być szczęśliwym. Czas nie jest drogą szybkiego
ruchu pomiędzy kołyską a grobem, lecz miejscem, gdzie
możemy spokojnie zaparkować w słońcu. Lata to nie
kilometry do połykania, a każdy rok, także ten nowy rok,
jest darem Boga, danym bezinteresownie. Czemuż nie być
szczęśliwym?

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA I SCHOLA...
MINISTRANCI I SCHOLA "PO KOLĘDZIE"

fot. Urszula Awdziej

Karol Możdżeń

Adrian Sykuła

Maciej Wajda

Marcin Możdżeń

Kolejny raz chodziłem z kapłanami po kolędzie.
Zaciekawiło mnie, że ludzie chętnie przyjmują księży,
nawet jak wracają zmęczeni po pracy. Pry okazji mogłem
zobaczyć przeróżne zwierzęta, jakie ludzie mają w swoich
domach. Najczęściej były to psy i koty, ale także rybki
i wiele innych.
Lubię chodzić po kolędzie, ponieważ można się spotkać
i porozmawiać z ludźmi. Najśmieszniejsza sytuacja zdarzyła
się, gdy chodziłem po kolędzie z Adrianem Sykułą:
zrzucaliśmy 50gr z samej góry klatki schodowej a jeden
z nas je łapał.
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Jestem bardzo zadowolony z chodzenia po kolędzie,
ponieważ odwiedziłem dużo sympatycznych osób. Mogłem
z kapłanem modlić się w domach parafian, co jest bardzo
budujące dla nas ministrantów. W tym roku byłem u mojej
babci i dziadka, a także u siebie w domu, z czego bardzo się
ucieszyłem. Kolędę 2014 uważam za udaną.
Mam na imię Marcin. Jestem kandydatem na ministranta
w parafii Św. Józefa Rzemieślnika. W tym roku po raz
pierwszy towarzyszyłem księżom podczas kolędy.
Odwiedziliśmy wiele mieszkań, których domownicy
życzliwie i gościnnie przyjmowali wizytę księdza.

Szczególnie podobało mi się miłe i sympatyczne
traktowanie nas ministrantów przez parafian.

Bartosz Szydłowski

Ministranci to pomocnicy księży, którzy odwiedzają
parafian z wizytą duszpasterską i głoszą Dobrą Nowinę
o narodzeniu Jezusa. Bardzo lubię chodzić po kolędzie.

Jakub Wojnarski

Jak chodziłem po kolędzie to mogłem pomóc księdzu,
zarobić parę groszy, poznać nowe ulice oraz miałem okazję
zobaczyć, gdzie kto mieszka. Bardzo mi się podobało
i chciałbym to powtórzyć.

Klaudia Świder

Moje wrażenia po kolędzie są bardzo miłe, ponieważ wraz
z koleżankami ze scholi, mogłyśmy po raz pierwszy
zaśpiewać w domowej atmosferze. Gospodarze przyjęli nas
bardzo miło i ciepło. Pierwszy raz uczestniczyłam
w kolędzie i mam nadzieję, że za rok będę mogła to
powtórzyć.

Maja Cypryjańska

Kolęda to, głoszenie Dobrej Nowiny. W tym roku księdzu
towarzyszyła schola. Jako scholanka miło wspominam
wizyty w domu parafian. Ludzie miło nas przyjmowali,
a śpiew dla nich to sama przyjemność.

Weronika Zielińska

W tym roku chodziłyśmy po kolędzie i towarzysząc
ks. Proboszczowi 16.01 odwiedziłyśmy mieszkania przy
ul. Chudoby 3 i 5. Według mnie było to bardzo interesujące
doświadczenie i mam nadzieję, że będziemy chodzić
po kolędzie również w przyszłym roku

Agnieszka Zielińska

W dniu 16 stycznia razem z ks. Proboszczem
i dziewczynami ze scholi Arletą i Weroniką, chodziliśmy po
kolędzie. Odwiedziliśmy mieszkania w budynkach przy ul.
Chudoby. Wchodząc do mieszkań śpiewaliśmy kolędy
i modliliśmy się. Bardzo mi się to podobało i myślę, że
powtórzymy to za rok.

Arleta Gosławska

W tym roku dziewczęta ze scholi chodziły po kolędzie trzy
razy. Doświadczyłyśmy tego co ministranci i bardzo się
nam to podobało. Poznałyśmy wielu parafian,
zaprezentowałyśmy się jako schola. Odwiedziłyśmy panią
Kasię i panią Żanetę, które prowadzą naszą schole.
Zostałyśmy u nich

CO MYŚLĄ DZIECI...
Monika Bekas

KAŻDY MOŻE BYĆ KATOLIKIEM, NAWET TY!

Warto chodzić do kościoła, bo możemy się
dowiedzieć z Pisma Świętego co Pan Jezus powiedział do
Apostołów, możemy też przed
Mszą Świętą wyspowiadać się
i później przyjąć Komunię Świętą
czyli Ciało Pana Jezusa. Niektóre
osoby mówią, że Komunia Święta
jest opłatkiem, ale nawet jakby im
się mówiło i mówiło, że to Ciało
Pana Jezusa, to i tak, oni upierają
się przy swoim. W kościele
śpiewamy ze scholą piękne pieśni.
Warto być katolikiem, bo możemy
obchodzić różne święta takie jak:
Boże
Narodzenie,
Wielkanoc
i wiele, wiele innych uroczystych
świąt. Tak naprawdę każdy

popełnił grzech, czy to wobec Pana Boga, czy bliźniego.
W każdym człowieku jest jakieś poczucie winy. Czasami
próbujemy się nawrócić, ale się
nie udaje i mówimy do siebie: nie
ma sensu próbować jeszcze raz.
A właśnie jest sens, bo Pan Jezus
przebaczy każdemu. Trzeba tylko
chodzić regularnie do kościoła
i do spowiedzi. Ja jestem
katoliczką, chodzę do kościoła,
do spowiedzi i przyjmuję
Komunię Świętą. Nie spowiadam
się co tydzień, ale wystarczy mi,
że co 2 tygodnie pójdę do
spowiedzi.
Każdy
może
być
katolikiem, nawet ty!
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Oliwia Stachurska

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD CHRZTU
Warto być katolikiem ponieważ można przyjąć
Ciało Chrystusa, obchodzić Święta kościelne, przyjąć
bierzmowanie i uczestniczyć w Pierwszej Komunii.
Wszystko zaczyna się od chrztu. W tym momencie
stajemy się katolikiem, a więc osobą, która wierzy w Boga
i chodzi do kościoła. Katolik powinien postępować dobrze.
Warto chodzić do kościoła dlatego, że można się
dowiedzieć co Pan Bóg chce nam przekazać. Można się też
spowiadać i przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.
Powinno się dać pieniążka na tace. W kościele
podczas Mszy św. śpiewa się różne pieśni religijne. Pod
koniec mszy można się dowiedzieć o różnych spotkaniach
i ważnych wydarzeniach.

Szymon Jasiorski
ZIARNO SŁOWA BOŻEGO
Podczas niedzielnych Mszy świętych dla dzieci,
ministranci na końcu rozdają „Ziarna” czyli karteczki
z tekstem Ewangelii i zagadkami z drugiej strony. Zagadki
uczą nas w przyjemny sposób poznawać Ewangelię. Kiedy
je rozwiążemy i przyniesiemy na następną Mszę św., to
mamy szansę, że ksiądz wylosuje nasze „Ziarno”

Julia Jurczak
ADAM I EWA
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i dostaniemy nagrodę
(czekoladę,
płytę
z filmem, książeczkę,
naszyjnik z medalikiem
itp.).
Zachęcam
do
rozwiązywania „Ziaren”.

www. hlondianum.pl

Z KART HISTORII KOŚCIOŁA...
Krystyna Wszelaka
WYKŁAD O POWSTANIU KOŚCIOŁA I PARAFII ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA. CZ. 4
Odbudowa kościoła
Dnia 12.05.1945 r. ksiądz
Lassmann przyszedł, po
raz
pierwszy od zakończenia wojny na
ulicę Krakowską, gdzie zastał
straszny widok – wszystko było
spalone, a co było niepalne zostało rozbite. Zniszczono
przepiękny obraz mozaikowy, strzaskano ołtarz główny
i posadzkę. Zniszczone były boczne kapliczki. Od wysokiej
temperatury popękały okna. Zniszczeniu uległ także dach
świątyni. Ksiądz Lassmann powrócił na stałe Przedmieście
Oławskie i zamieszkał przy obecnej ulicy Traugutta 65.
Po tym jak okazało się, że już po kapitulacji,
wypalony został bunkier w ogrodzie, w którym była ukryta
część przedmiotów z kościoła, podjął szybką decyzję
o sprowadzeniu przedmiotów z kościoła, ukrytych w
krypcie kościoła NMP Na Piasku. Wykopany dobytek został
przewieziony wózkiem na ulicę Krakowską i schowany
w ruinach. Niestety na księdza złożono donos - został
aresztowany, a po przesłuchaniu, dzięki Opatrzności Bożej,
uwolniony.
W swoje 42. urodziny, tj. 01.06.1945 r. ksiądz
Lassmann przystąpił do odbudowy kościoła św. Józefa,
a termin zakończenia odbudowy kościoła zaplanował na
dzień 19.03.1946 r. – dzień patrona kościoła. Z parafian,
którzy powrócili do swoich domów, zorganizował około
20-osobową brygadę remontową, składającą się głównie
z kobiet. Oprócz niedziel, świąt i bardzo mroźnych dni
w styczniu 1946 r., prace przy odbudowie kościoła były
prowadzone intensywnie od rana do wieczora,
a wynagrodzeniem za ciężką pracę było kilka złotych, chleb,
trochę mąki, kaszy lub zupełnie nic. Mając do dyspozycji
ograniczone środki transportu, nieraz z bardzo odległych
rejonów miasta ściągano cegły, cement, piasek, wapno,
drewno i płytki, a ze zbombardowanych, ale niespalonych
kościołów, za zgodą ich proboszczów, ściągnięto do
kościoła obrazy, figury, drogę krzyżową, tabernakulum,
konfesjonał, ławki i chrzcielnicę, która stoi w kościele do
dzisiaj i zasługuje na chwilę zatrzymania się przy niej.
Chrzcielnica pochodzi z byłego kościoła św. Jadwigi przy
ul. Kłodnickiej na Popowicach i była tam poświęcona
w dniach Świąt Bożego Narodzenia w 1927 r. Jest dziełem
czeskiego mistrza kowalstwa artystycznego Jaroslava
Vonki, który był cenionym profesorem w wrocławskiej
Miejskiej Szkole Rzemiosła i Przemysłu. Na wykutych
z żelaza słupach wraz z wykonanymi w brązie figurami
Apostołów Piotra i Pawła, św. Jakuba i Jana Ewangelisty
spoczywa miedziana misa, z której wyłania się postać Jana
Chrzciciela. Na obwodzie misy widnieje złoty napis
„Haurietis Aquas” (Czerpcie wodę). Przedstawione przez
Vonkę postaci świętych są oryginalne – tzn. nieco dziwne,
ale jest to typowe dla nowatorskiej twórczości tego artysty.
Terminu
odbudowy
kościoła
dotrzymano.
18.03.1946 r. zostały zakończone prace budowlane, a już
następnego dnia, tj. 19.03.1946 r. sufragan Józef Ferche
poświęcił odbudowany kościół. Podczas uroczystości,
świątynia znowu była wypełniona wiernymi po brzegi.

Ksiądz Lassmann wygłosił wzruszającą mowę. Mówił
o wojennych losach świątyni, podjętych próbach jej
ocalenia i trudach odbudowy. Jak zwykle w jego mowach,
nie zabrakło „Deo gratias”, tym razem skierowanych do
brygady budowlanej i wszystkich, którzy nieśli pomoc
w odbudowie kościoła. Ubolewał jedynie nad tym, że nie
zdążono z wyremontowaniem od wewnątrz kopuły
kościoła. Te prace remontowe wymagały postawienia
wysokiego
rusztowania,
pomocy
fachowców
i odpowiedniego materiału. Tak więc jeszcze przez jakiś
czas, poprzez swoje oparzeliny, kopuła kościoła
przypominała o tragedii jaka się wydarzyła.
Po
zakończeniu odbudowy i ponownym
poświęceniu kościoła zaczęto w nim regularnie odprawiać
msze święte, w których uczestniczyli parafianie
i pozostająca jeszcze w mieście ludność niemiecka. Po
deportowaniu z miasta księdza Paula Peikerta z kościoła
św. Maurycego, ksiądz Lassmann przejął opiekę
duszpasterską nad jego wiernymi. Jako jedyny niemiecki
duchowny, dostał zezwolenie od władz, na odwiedzanie
punktów ewakuacyjnych i służenie tam ludziom
oczekującym na deportację.
Z
polecenia
polskiego
Administratora
Apostolskiego, księdza dr Karola Milika, z dnia 28.11.1946
r. do parafii św. Józefa został przydzielony, jako wikary,
ksiądz dr Stanisław Sendys, który zajmował się odtąd
polskimi wiernymi. Dnia 05.12.1946 r. nastąpiło oficjalne
przekazanie parafii św. Józefa. Zachowany spis inwentarza,
sporządzony przez księdza Lassmanna, a przyjęty przez
księdza Stanisława Sendysa oraz proboszcza parafii św.
Maurycego księdza prałata Kazimierza Bilczewskiego,
pokazuje jak niezwykle sumienną i dokładną osobą był
ksiądz Lassmann.
Po księdzu Sendysie, od 03.03.1947 r., opiekę nad
kościołem św. Józefa i jego polskimi parafianami, przejęła
jego dawna parafia św. Maurycego, a Administrator
Apostolski ksiądz dr. Karol Milik zwrócił się do
Zgromadzenia Księży
Misjonarzy
św.
Wincentego a Paulo
w Krakowie, z prośbą
o
objęcie
opieką
duszpasterską kościoła
św. Józefa. Zaproszenie
zostało
przyjęte
i w 05.1947 r. ksiądz dr
Bartłomiej
Szulc,
pracujący dotychczas
na Oporowie, przystąpił
do
organizowania
nowej
placówki
misjonarskiej
w kościele św. Józefa,
w
której
został
www.vianova.pl
proboszczem.
Dnia
07.09.1947 r. Księża Misjonarze objęli parafię św. Józefa
i rozpoczęli, trwającą do dzisiaj pracę duszpasterską.
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Ale wróćmy do księdza Lassmanna, który bardzo
sobie cenił swoją współpracę z księdzem Sendysem, przede
wszystkim za jego brak uprzedzeń narodowościowych,
które również i jemu były obce. Księdz Lassmann
w potrzebie niesienia posługi duszpasterskiej nigdy nie
robił różnicy między Niemcami, Polakami czy Rosjanami –
zawsze w potrzebującym widział człowieka.
Dnia 16.09.1947 r. wraz ze swoimi siostrami
otrzymał nakaz przesiedlenia. Usiłował cofnąć ten nakaz
u księdza Milika, ale niestety ten nie miał wpływu decyzje
milicji.
Termin opuszczenia Wrocławia wyznaczono na
17.09.1947 r. W tym dniu ksiądz Lassmann odprawił
w kościele św. Józefa swoją ostatnią msze w języku
niemieckim. Wraz z innymi księżmi niemieckimi oraz
wieloma innymi osobami, które przeżyły trudny czas
Festung Breslau wyruszył z Dworca Świebodzkiego
w nieznane, mając w sercu miłość i żal za utraconym
kościołem, ale jednocześnie wiarę w to, że tak umiłowany
przez niego kościół „zaślubi” teraz polski kapłan.
Spotkanie
W 08.1963 r., mieszkając jeszcze w tym czasie
w byłej NRD, ksiądz Lassmann przyjechał prywatnie
odwiedzić swoją byłą parafię i groby rodziców
pochowanych na cmentarzu parafialnym kościoła św.
Maurycego na Skowroniej Górze. Właśnie wtedy, jako 12letnia dziewczynka, miałam okazję poznać księdza
Lassmanna, z którym spędziłam wiele czasu będąc
pomocną jako przewodnik po moim i jego byłym mieście.
W mojej pamięci zachował się jako osoba niezwykle ciepła
i zainteresowana wszystkim co wrocławskie. Ksiądz
Lassmann, już wtedy mający kłopoty ze swobodnym
poruszaniem się, w tych naszych wędrówkach przez miasto
nie okazywał zmęczenia. Był cały czas uśmiechnięty, a jego
usta były pełne pytań o współczesny Wrocław i opowieści
o dawnym Wrocławiu. Z moją Mamą utrzymywał do końca
swojego życia stały kontakt korespondencyjny dzięki,
któremu w 1983 r. w okresie Świąt Wielkiej Nocy, była
możliwość przekazania, ówczesnemu proboszczowi parafii
św. Józefa – księdzu Augustynowi Węcowi - listu
informującego o przypadającej na wrzesień 50. rocznicy
poświęcenia kościoła. Tą samą drogą ksiądz Węc zaprosił
księdza Lassmanna do wspólnego koncelebrowania mszy
dziękczynnej. Niestety zdrowie już nie pozwoliło księdzu

Lassmannowi na przyjazd do Wrocławia i w swoim
zastępstwie wraz z listem polecającym przysłał jedną ze
swoich dawnych parafianek, która po powrocie złożyła mu
relację z przebiegu uroczystości.
Książka
Umiłowanie księdza Waltera Lassmanna do
kościoła św. Józefa, mimo że był daleko od niego, trwało
w nim do końca życia, które zakończył w 1986 r.,
a czuwająca nad nim Opatrzność Boża, na którą tak często
się powoływał - można powiedzieć, że trwa nadal, bowiem
sporządzone przez księdza zapiski z czasów Festung
Breslau, w których formułą pożegnania było „Pozostań przy
życiu!”, spisane z wewnętrznej potrzeby, a nie z myślą ich
opublikowania, opracował Pan Marek Zybura i w bieżącym
roku przekazał do druku wydawnictwu Via Nova ich polską
wersję, nie wiedząc o tym, że nasz kościół, w tak szczególny
sposób, będzie świętował swoją 80-tą rocznicę
poświęcenia, przypadającą właśnie na ten rok. Książka
„Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana”
jest godna polecenia wszystkim naszym parafianom i nie
tylko im, gdyż stanowi niezwykle poruszający dokument
niosący głębokie przesłanie moralne, a ponad to przybliża
nam tragiczne wojenne dzieje właśnie naszego kościoła.
Natomiast, tak szczegółowe opisanie tych pierwszych,
lepszych dziejów naszego kościoła, stało się możliwe dzięki
odnalezieniu przez księdza Macieja Mroczka materiałów,
które ksiądz Lassmann gromadził w celu stworzenia
kroniki kościoła i które jedynie zniszczone przez
upływający czas przetrwały wojenną zawieruchę. Są to
wycinki ze starej niemieckiej prasy katolickiej
relacjonującej uroczystości poszczególnych poświęceń
oraz, niestety nadpalone, oryginalne projekty budowy
kościoła, a nawet plan zagospodarowania ogrodu.
Nasz kościół przez kolejne powojenne lata
przechodził najpierw odbudowę, potem renowacje oraz
przebudowę plebanii i domu katechetycznego. Cały czas, na
bieżąco prowadzone są większe lub mniejsze prace, które
powiedzmy w cudzysłowie mają go dopieścić, ale kościół
ciągle nie ma w apsydzie wizerunku swojego Patrona. Może
przy okazji tak pięknego jubileuszu, warto byłoby podjąć
próbę przywrócenia kościołowi obrazu mozaikowego,
o którym nasi następcy mogliby powiedzieć, że został
ufundowany przez swoich parafian.

APEL KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI...
W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a co za tym
idzie, codzienną radość z życia chcielibyśmy zwrócić
Państwa uwagę na metody działania sprawców
przestępstw na osobach starszych. Jedną z nich jest metoda
na „wnuczka”. Sprawcy dzwonią na telefon domowy lub
komórkowy podając się za członka rodziny np. wnuka,
siostrzeńca, bratanka, kuzyna lub bliskich znajomych (głos
w telefonie jest zniekształcony i starsi ludzie często myślą,
iż dzwonią faktycznie osoby z rodziny, bądź znajomi).
W trakcie rozmowy oszuści proszą o pilne pożyczenie
pieniędzy pod pozorem uczestnictwa w wypadku
drogowym lub zakupu np. mieszkania po bardzo
atrakcyjnej cenie. Podają różne powody, aby osobiście nie
odebrać pieniędzy i wysyłają po nie osobę im znajomą,
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podając dokładny jej rysopis. Po niedługim czasie do domu
ofiary przychodzi ów znajomy, który w imieniu rzekomego
członka rodziny odbiera przygotowane pieniądze.
Kolejną jest metoda „na urzędnika”. Sprawcy „podszywają
się” pod pracowników opieki społecznej, urzędu
skarbowego, czy też instytucji ubezpieczeniowych podając
różne powody swojej wizyty np. informują osobę, że
przyznano jej dodatkowe świadczenie pieniężne lub
materialne, bądź większą emeryturę lub rentę, albo zwrot
podatku dochodowego. W celu uzyskania wspomnianych
pieniędzy lub świadczeń konieczne jest wniesienie opłaty
manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup
znaczków skarbowych. Takie działanie sprawców ma na
celu wskazanie miejsca, gdzie przechowywane są

pieniądze. Bardzo często przestępcy proszą o podanie np.
szklanki wody i w tym czasie zabierają oszczędności lub
cenne przedmioty znajdujące się w mieszkaniu.
Podobne
metody
działania
mogą
być
wykorzystywane przez domokrążców, telemarketerów
oferujących do sprzedaży po atrakcyjnych cenach różne
towary (np. sprzęt RTV/AGD, „magiczne” garnki mające
przeciwdziałać rozwojowi raka) lub też zapraszają osoby
starsze na spotkania w trakcie, których odbywa się
prezentacja
produktów.
Jednocześnie
proponują
podpisanie
umowy
na
wykonanie
usługi
lub
kupna/sprzedaży. Po jej podpisaniu okazuje się, że za
towar lub wykonaną usługę należy zapłacić znacznie
więcej.
Inna metoda działania polega na tym, że sprawcy
pukają do mieszkań, prosząc np. o coś do jedzenia lub picia
informując, że zmarł im ojciec, a matka przebywa
w szpitalu. Starsze osoby, okazując swoje dobre serce, bez
zastanowienia przygotowują posiłek, a w tym czasie
złodzieje okradają mieszkanie.
Pomysłowość oszustów nie zna granic, gdy jeden
sposób nie zadziała, wymyślają kolejny. Osoby starsze
w ostatnim czasie narażone były na działanie oszustów
metodą „na kuferek”. Metoda ta jest prosta i łatwa do
zmiany w zależności od sytuacji. Mężczyzna lub kobieta,
grzecznie prosi o pomoc, tłumacząc, że wydarzył się
wypadek, w którym bliska osoba jest ciężko ranna. Prosi
o wskazanie drogi do najbliższego szpitala, tłumacząc, że

nie zna miasta i często zaprasza osobę do samochodu, aby
pokazała drogę. W trakcie jazdy opowiada o tragedii i prosi
o pożyczenie pieniędzy. W zastaw zostawia kuferek,
walizkę zawierającą, jak twierdzi, wartościowe przedmioty
np. zegarek, biżuterię lub pieniądze w walucie krajowej lub
zagranicznej. Oszust znika z pożyczonymi pieniędzmi,
a kuferek, walizka okazuje się być pusta lub wypełniona
pociętymi gazetami.
Sprawcy oszustw mogą także podawać się za
funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej, informując (np.
że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy na zapłacenie mandatu
lub popełnił przestępstwo albo wykroczenie. Jednocześnie
sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie omijając
długą i uciążliwą – dla sprawcy – drogę prowadzonego
postępowania. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje,
że osoby starsze za „wymyśloną przysługę” są w stanie
dużo zapłacić. Sprawcy w swoich sposobach i metodach
działania wykorzystują zaufanie, uczciwość i chęć niesienia
pomocy innym przez osoby starsze.
Policjanci apelują, aby w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości, podejrzeń kontaktować się z najbliższą
jednostką Policji lub dzwonić na bezpłatny numer 997 lub
112 (z telefonu komórkowego).
Więcej informacji na temat prowadzonych akcji
profilaktycznych
i
programów
prewencyjnych
ukierunkowanych na szeroko rozumiane bezpieczeństwo
osób starszych możecie Państwo uzyskać w najbliżej
jednostce Policji lub na stronach internetowych.

KULINARIA KSIĘDZA PROBOSZCZA...
Ks. Stanisław Basiuk CM
RISOTTO
Proponuję coś łatwego
i w miarę szybkiego
do przygotowania a zarazem możliwego w naszej
kuchni. Tym razem będzie to risotto z tuńczykiem
i kaparami. Można serwować zamiast zupy.
Składniki: na 4 osoby
*350 - gr. Ryżu do risotto / jest nieraz napis do risotto…
i ten jest najlepszy/ * 2 puszki tuńczyka kawałki w oleju
po ok. 160 gr . * kapary w słonej zalewie / jeśli ktoś lubi
ten smak ale nie muszą być i nie firmy: Rolnik… / !!!
Zamiast kaparów, można dodać np. cukinię; małą cukinię
zetrzeć na małych oczkach tarki, można lekko podsmażyć,
udusić… na oliwie/ wodę …ma sporo w sobie/ i dorzucić
pod koniec gotowania do ryżu…/ * pasta pomidorowa *
kostka rosołowa warzywna 1-2 * czosnek / 2-3 ząbki/; *
pietruszka / świeża lub suszona/; * sól, pieprz, pieprz
Cayenne, szczypta cukru do smaku… cytryna; * olej z oliwek
extra vergine
1. Najpierw garnek z przegotowaną wodą 1,5 – 2 litry
w której rozpuszczamy kostkę warzywną; można mieć
także pół szklanki białego wytrawnego wina…
2. Na głęboką patelnię wlewamy kilka łyżek oliwy…
ok. 50 gr. Jak więcej nic się nie stanie … na olej wrzucamy
czosnek /posiekany… chwilę podsmażamy ale krótko bo
przypalony będzie gorzki / do tego zaraz wsypujemy
z torebki ryż i mieszamy chwilę 1- 2 min. podgrzewając

/ryż wchłonie olej…/
gdy się podgrzeje
i
robi
szklisty
wlewamy wino, a po
chwili
dolewamy
sporo bulionu/ jeśli
bez wina to od razu
sam
bulion/
zamieszać i przykryć
i co chwilę mieszać
i dolewać
gdy
wchłonie bulion aż
do momentu gdy
zgęstnieje i będzie go
dwa, trzy razy więcej
na
patelni…
to
znaczy, że prawie
gotowy, trzeba próbować… nie powinien być rozgotowany
na kleik… ale tzw. aldente / to jest sztuka, by ryż czy
makaron przestać gotować w odpowiednim momencie/,
gdy wiemy, że ryż już jest prawie gotowy, dodajemy trochę
przecieru pomidorowego, jak trzeba jeszcze ciut bulionu
i dodajemy / kapary… lub nie/ ale na pewno tuńczyka /
wcześniej
olej
z
puszek
wylewamy
i dodajemy rozdrobnionego tuńczyka/ lekko podgrzewając,
wolno mieszamy i dodajemy natkę pietruszki, trochę soku
z cytryny, pieprz, cayenne, sól jeśli trzeba i szczyptę cukru…
próbujemy i wg. gustu przyprawiamy i lekko ostudzone
serwujemy z białym wytrawnym winkiem. Smacznego!
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PRZEGLĄD SZTUKI SAKRALNEJ
DOLNOŚLĄSKICH BUDOWLI ŚWIĄTYNNYCH – 2/12
Kościoły to nie tylko miejsca odprawiania mszy i nabożeństw, to także miejsca kryjące dzieła sztuki. Kontynuując
poznawczą wędrówkę 2013 roku, w którym poznaliśmy bliżej nasz kościół, w roku 2014 poznamy ciekawe lub cenne dzieła
sztuki z naszego kościoła i kościołów nas otaczających, ukazując że w pięknie natury i kultury bije blask Piękna Niebiańskiego.
W tym celu zapraszamy w bieżącym roku na ostatnią stronę każdego numeru gazety parafialnej.

Grzegorz Sobczak
Znajdujący się między gmachem Uniwersytetu Wrocławskiego a gmachem
Zakładu Narodowego Ossolineum, kościół Najświętszego imienia Jezus, zwany
potocznie kościołem uniwersyteckim, kryje bogactwo dzieł sztuki, z czego do rangi
najważniejszego wyrasta pieta wzorowana na kształt słynnej piety Michelangela
Buonarottiego.

PIETA NA WZÓR PIETY MICHELANGELA BUONAROTTIEGO

fot. Grzegorz Sobczak

Gdy u schyłku XV wieku 24-letni
Michelangelo Buonarotti wyrzeźbił pietę –
wizerunek Maryi trzymającej zdjętego
z krzyża Syna, Jezusa Chrystusa – nikt się nie
spodziewał, że stanie się ona arcydziełem
wśród dzieł sztuki, a jej autora uczyni
jednym z najwybitniejszych artystów
renesansu.
Inspirowany
samotnością
człowieka, wykreował Matkę i Syna jako
ludzi samotnych w otaczającym Ich świecie,
znajdujących się razem, choć po raz ostatni.
Mimo dramatyzmu przedstawianej sytuacji,
rzeźba nie jest dynamiczna i ekspresyjna,
lecz
ma
charakter
statyczny
i kontemplacyjny, co apoteozuje cierpienia
duszy nad cierpieniem ciała.
Kościół uniwersytecki ma ten wielki
zaszczyt, że jest miejscem, gdzie znajduje się
wykonany w XIX wieku przez Antonio
Vanniego idealny odlew gipsowy oryginalnej
piety. Krzyczący, że jest Mesjaszem, Laszlo
Toth, uszkodził w wieku XX pietę
w Watykanie, a podczas jej restauracji
została
wykorzystana
właśnie
pieta
z Wrocławia. Usytuowana na wprost wejścia,
fot. Grzegorz Sobczak
ukazuje w postaci martwego Jezusa
Chrystusa w ramionach Maryi, że Bóg
w swojej sprawiedliwości objawia swoje miłosierdzie. I choć dzieło Michelangela Buonarottiego oczarowuje, to jak głosił
on sam: Ani obrazy, ani statuy nie mogą oczarować duchów zwróconych ku Miłości Boga, która szeroko rozpostarła swoje
ramiona na Krzyżu, aby je przyjąć.
Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00; Godzinki o godz. 9.10;
Msze św. w dni powszednie: o godz. 8.30 i 18.00; Różaniec o godz. 8.00
Spowiedź codziennie, pół godziny przed każdą Mszą świętą
Kancelaria parafialna czynna: w poniedziałki i czwartki 18.30 – 19.30, oraz w środy i w soboty 9.00 – 9.30
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