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Raz, dwa, trzy … dziesięć, WRÓĆ, raz, dwa (…) .  Tak może wyglądać „klepa-
nie różańca” kiedy robię to bez przekonania, w pośpiechu, bo za pokutę zada-
no. Tak wygląda często różaniec widziany z zewnątrz przez kogoś, kto nigdy 
nie spróbował.
To, co na pozór wydaje się jego słabością i śmiesznością, tak naprawdę stanowi 
o sile tej modlitwy. Bo kiedy ciężko dobrać słowa, by rozmawiać z Bogiem, 
kiedy trudno zebrać myśli, kiedy po prostu warunki nie sprzyjają, to właśnie 
„gotowiec” jest najlepszym wyjściem. 
Dlatego różaniec towarzyszy mi w chwilach trudnych. Jest ze mną wtedy, gdy 
ciśnie się na usta „dlaczego?”, gdy w sercu więcej pretensji i bólu niż atmosfery 
modlitwy. Jest ze mną też kiedy chcę się pomodlić w samochodzie, czy w zatło-
czonym tramwaju. Kiedy mimo najszczerszych chęci słowa się nie kleją. 
Różaniec pozwala mi się też wyciszyć. Nawet jeśli między kilka pierwszych 
„Zdrowaś” wkrada się rozproszenie, to z każdym kolejnym koralikiem jest ła-
twiej. To niesamowite jak podczas odmawiania modlitwy różańcowej stopnio-
wo przestaję słyszeć otaczający zgiełk. To trochę jak z ćwiczeniem nowej melo-
dii: na początku mylą się nuty, trudno utrzymać tempo, ale z czasem melodia 
jest coraz płynniejsza, a fałsze zanikają.
Ale różaniec, chyba nawet bardziej niż inne modlitwy, trzeba odmawiać świa-
domie. Inaczej zmieni się właśnie w bezduszne „klepanie” wykutych na blachę 
regułek. 
Różaniec jest niezwykły z jeszcze jednego względu - to modlitwa, która nie 
została ułożona, ale dana nam od Boga. Modlitwa Pańska, ta sama, której apo-
stołów uczył Jezus i Pozdrowienie Anielskie - powitanie, ale przede wszystkim 
słowa błogosławieństwa przyniesione od Ojca przez archanioła. Słowo Boże, 
które ma wielką moc.

Tomek

Różaniec – Słowo Boże

fot. R. Piwko-Wolny



Nasza Wspólnota

Ksiądz, co wciąga i zaprasza

Jeśli spotkasz ks. Wojciecha Jaśkie-
wicza i przez chwilę z nim poroz-
mawiasz, wkrótce ze zdziwieniem 
stwierdzisz, że masz mnóstwo ta-
lentów i możliwości, które możesz 
wspaniale wykorzystać na rzecz 
parafii; że jesteś potrzebny, chcia-
ny i gorąco zaproszony do wspól-
noty. Tak to mniej więcej działa.  
Kim jest człowiek, który skutecznie 
„zarzuca na nas sieci”?
- Pochodzę z miejscowości Wleń 

(okolice Jeleniej Góry), znanej przede 
wszystkim z dwóch powodów: znaj-
duje się tu sanatorium prowadzone 
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbie-
ty oraz... zamek, w którym mieszkała 
św. Jadwiga – mówi ks. Wojciech.
Ów zamek zbudował (według in-
nych rozbudował) dla księżnej jej 
mąż Henryk Brodaty. Ponoć było 

to ulubione miejsce pobytu Świętej. 
Przebywała w nim prawdopodobnie  
w czasie słynnej bitwy pod Legnicą. 
We Wleniu znajduje się dziś kościółek 
pw. św. Jadwigi, który według legendy 
stoi w miejscu, gdzie się modliła.

Jak to się stało, że u stóp starego zamku 
młody Wojtek usłyszał głos powo-
łania? „Pan Bóg zawołał, to poszed-
łem” - odpowiada krótko proboszcz. 
I tyle na ten temat. 
Pierwsza placówka, gdzie pełnił ka-
płańską posługę (od 1990 r.), to para-
fia pw. św. Maurycego we Wrocławiu. 
Tutaj, dzięki ks. Wojciechowi, po-

wstała wspólnota „Agape”, działająca 
w strukturach Ruchu Światło-Życie. 
Do dziś na internetowej stronie Oazy 
można znaleźć wspomnienia ludzi 
„wciągniętych” przez niego do wspól-
noty, w autentyczną modlitwę i życie 
w przyjaźni z Bogiem. Serdeczne kon-
takty z osobami, które wtedy należały 
do „Agape”, podtrzymuje zresztą do 
dziś – stąd wrześniowy zjazd  daw-
nych członków tej wspólnoty w na-
szej parafii.
- Po 8 latach spędzonych we Wroc-
ławiu, zacząłem pracę w parafii pw. 
św. Katarzyny w Górze. Tutaj też  
w centrum mojego zaangażowania 
była praca z młodzieżą. Przede wszyst-
kim byli to uczniowie szkoły średniej, 
ponieważ starsza młodzież w takich 
miejscowościach zwykle rozjeżdża 
się w różne strony świata – mówi ks. 
Wojciech.
O kolejnym etapie kapłańskiej posłu-

Poznajmy się

Wleń - baszta zamkowa Archiwum ks. W. Jaśkiewicza

Wleń - kościół pw. św. Jadwigi Śl. Archiwum ks. W. Jaśkiewicza

Jako proboszcz w Sułowie Wielkim  fot. A. Combik
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gi przypomina wielkie zdjęcie wiszą-
ce na ścianie plebani. Widać na nim 
tłum uśmiechniętych ludzi na tle 
kościoła. To mieszkańcy parafii pw.  
śś Apostołów Piotra i Pawła w Suło-
wie Wlk., gdzie ks. Wojciech w 2004 
r. rozpoczął pracę już jako proboszcz. 
Miejscowość leży obok Wąsosza,  
w pobliżu malowniczej Doliny Bary-
czy.

- Oprócz pracy duszpasterskiej, zaj-
mowałem się tu renowacją dwóch 
zabytkowych kościołów. Ten w Suło-
wie Wielkim, pochodzący z lat 1617-
1650, to prawdopodobnie najstarszy 
kościół o konstrukcji szachulcowej na 
Dolnym Śląsku – opowiada ks. Jaś-
kiewicz.
Piękne drewniane świątynie, od lat 
nieremontowane, narażone na pożary 
i ataki złodziei, wymagały olbrzymie-
go nakładu pracy. Właśnie w Sułowie 
miał być zakładany alarm przeciw-
pożarowy, gdy... okazało się, że ks. 
Wojciech przenosi się na wrocławski 
Strachocin.
Tu także od początku rozpoczął pra-
cowite życie, nawet krótkie wakacje 
poświęcając na prowadzenie reko-
lekcji dla Katolickiej Wspólnoty Od-
nowy w Duchu Świętym „Płomień 
Pański”. Festyn, pierwsze remonty... 

Czego dalej możemy się spodziewać?
- Jeśli chodzi o plany dotyczące spraw 
„zewnętrznych”, to moja pierwsza 
myśl po przybyciu do parafii dotyczy-
ła odświeżenia i uporządkowania ka-
plicy – tak, by była godnym miejscem  
sprawowania kultu – mówi ks. Woj-
ciech. - W przyszłości prawdopodob-
nie przebudujemy salki. Powoli trzeba 
też myśleć o powiększeniu, rozbudo-

wie kaplicy. Jest to powrót do zamy-
słu jej pierwszego budowniczego, ks. 
Edwarda Zborowskiego, który doce-
lowo planował wzniesienie kościoła. 

Obecna kaplica stopniowo robi się za 
ciasna, nie posiada właściwej wenty-
lacji (choć temu już częściowo udało 
się zaradzić).
Główny akcent ks. Wojciech kładzie 
na odnowienie życia parafialnego. 
Wspomina o dalszym rozwoju wspól-
noty oazowej, scholi, grupy mini-
strantów. Do tej ostatniej zaproszeni 
są nowi kandydaci, nie tylko chłopcy, 
ale także całkiem dorośli mężczyźni, 
którzy mają za sobą „ministrancką 
przeszłość”. - Chciałbym, żeby oży-
wił się udział w Eucharystii, życie 
sakramentalne. Również zmiana go-
dzin Mszy św. ma służyć głębszemu 
uczestnictwu w liturgii – chodzi o to, 
by unikać pośpiechu, by sprawować 
liturgię spokojniej, piękniej. Chciał-
bym, żeby zaangażowało się w życie 
parafii jak najwięcej osób. Tych, któ-
rzy są lub byli w jakichkolwiek ka-
tolickich wspólnotach, zapraszam, 
żeby włączyli się choć troszkę także 
w życie naszej parafialnej wspólnoty. 
Tych, którzy nigdy nigdzie nie byli  
i nie są zaangażowani, oczywiście też. 
Budowaniu wspólnoty służą takie 
wydarzenia jak choćby festyn. Pew-
nie będzie ich więcej – zobaczymy, co 
życie przyniesie.
Ponoć ks. Wojciech nie stroni od ro-
weru i zdobywał na nim nawet szczyt 
Ślęży. Może więc czas na parafialne 
wyprawy na dwóch kółkach?

Agata Combik

Oprócz ks. Wojciecha Jaśkiewicza 
przy ołtarzu w naszej kaplicy możesz 
często zobaczyć kilku innych księży: 
ks. Piotra Wawrzynka – diecezjalne-
go duszpasterza młodzieży, ks. dra 
Rajmunda Pietkiewicza – biblistę, 
wykładowcę na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu oraz 
ks. Krzysztofa Adamskiego, który 
obecnie studiuje socjologię na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Poznajmy się

Na parafialnym festynie fot. A.Combik

Sułów Wielki - kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła Archiwum ks. W. Jaśkiewicza
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Modlitwa – czy warto? 
Gdy czujemy, że gubimy sens i cel 
naszego życia, nie mamy czasu dla 
siebie, swojego małżeństwa i swo-
ich dzieci, to może warto pomyśleć 
nad zainwestowaniem czasu w roz-
mowę z Bogiem. Odnowienie relacji  
z Nim, oparte na modlitwie, po-
zwoli uporządkować nasze życie.  
W końcu, jeśli Bóg jest na pierw-
szym miejscu, to wszystko jest na 
swoim miejscu, jak mówił św. Augu-
styn. Poniżej garść refleksji o mod-
litwie takiej, jaką praktykuje się w 
rodzinach Ruchu Światło – Życie. 
Wielu potwierdzało, jak bardzo ta 
modlitwa zmieniła ich osobiście, 
ich małżeństwo i rodzinę. Może 
warto zaryzykować i spróbować.  
W końcu nic nie tracimy, możemy 
tylko zyskać.

Na temat modlitwy wielu mądrych 
ludzi napisało wiele mądrych trakta-
tów. Dlatego zajmiemy się tematem 
od bardziej praktycznej strony. Nie 
będziemy zastanawiać się czy, ale w 
jaki sposób praktykować modlitwę 
tak, aby ona zmieniała nasze życie, 
abyśmy w naszej modlitwie doświad-
czali żywego Boga.
W tym i najbliższych numerach ga-
zetki podzielimy się naszymi reflek-
sjami na temat 3 rodzajów modlitwy: 
modlitwy osobistej, modlitwy mał-
żonków oraz modlitwy z dziećmi. 
Dziś zajmiemy się tą pierwszą.

1. Mówienie i słuchanie
Modlitwa osobista to czas, który po-
święcamy na to, aby mówić do Boga, 
ale też słuchać tego, co On ma nam 
do powiedzenia. Zwykle jesteśmy 
bardziej przyzwyczajeni do tego, aby 
mówić. Jednak Bóg wzywa nas, aby-
śmy Go słuchali. Jezus wielokrotnie 
mówi słuchaczom „Kto ma uszy do 
słuchania, niechaj słucha”. List do 
Rzymian podkreśla, że wiara rodzi się 

ze słuchania, ale nie słuchania siebie 
samego, tylko Słowa Chrystusa (Rz 
10,17). Dlatego, jeśli zależy nam, aby 
na modlitwie słuchać Boga, to po-
winna być to modlitwa, której pod-
stawą jest Słowo Boże, np. fragment 
Ewangelii. 

2. Najważniejszy czas dnia
Jesteśmy zabiegani, na wiele rzeczy 
brak nam czasu. Tempo życia w dzi-
siejszych czasach jest ogromne. Zda-
rza się, że modlitwa schodzi na koniec 
dnia, a wtedy często jesteśmy już tak 
zmęczeni, że ledwie szepczemy Ojcze 
Nasz i Zdrowaś Mario, przerywając je 
ziewnięciami.
To prawda, że czas przeznaczony na 
modlitwę wymaga z naszej strony 
ofiary, ale czy naprawdę nie otrzy-
mamy nic w zamian? Posłuchajmy 
proroka Malachiasza: „Przynieście 
całą dziesięcinę do spichlerza (…)  
a wtedy możecie Mnie doświadczać 
w tym (…) czy wam nie otworzę za-
worów niebieskich i nie zleję na was 
błogosławieństwa w przeobfitej mie-
rze”. Chcielibyśmy doświadczyć bło-
gosławieństwa Bożego? Przeznaczmy 
więc najlepszy czas dnia na spotkanie 
z Bogiem. Zwrot z inwestycji gwaran-
towany.
Po tych wstępnych uwagach przy-
stąpmy do konkretnych wskazówek, 
jak przeprowadzić modlitwę z frag-
mentem Pisma Świętego.

3. Kilka uwag o miejscu 
modlitwy, czasie oraz pozy-
cji modlitewnej

• Miejsce – każde, w którym znaj-
dziemy choć odrobinę wyciszenia.
• Czas – przynajmniej kwadrans. Do-
brze jeśli będzie to pół godziny. Pora 
dnia nie jest istotna, ważne tylko, by-
śmy byli przytomni i w czasie modli-
twy nie zasnęli.

• Pozycja w czasie modlitwy – god-
na i wygodna. Można klęczeć, można 
też zwyczajnie usiąść na wygodnym 
krześle przy stole. 

4. Przebieg modlitwy
Istotą sposobu modlitwy, który chce-
my zaproponować jest podział na trzy 
części:

• Czytanie 
• Rozważanie
• Modlitwę

Całość powinna być poprzedzona 
chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą 
skierowaną do Ducha Świętego o do-
bre owoce. Na zakończenie powinni-
śmy podziękować Bogu oraz dokonać 
refleksji nad naszą modlitwą – jak się 
czuliśmy, co było dobre w tej modli-
twie, a co należałoby w niej poprawić 
w przyszłości.

Omówmy krótko poszczególne części 
modlitwy.

I. Czytanie
Wybieramy fragment tekstu. Może 
to być fragment Ewangelii, który 
czytany jest danego dnia w Kościele. 

Rozważania

fot. L. Chołodecka
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 ■ Już po raz trzeci dzieci z naszej 
parafii wyjechały na letnią kolonię 
nad morze do Mielna. Wyjazd od-
był się w ramach projektu dofinan-
sowanego przez Gminę Wrocław. 
Nową atrakcją w programie była 
całodzienna zabawa w „Western 
City” pod Kołobrzegiem. Kolo-
niści wspominają zwłaszcza rejs 
statkiem po wzburzonym Bałtyku.
Za pobyt nad morzem uczestnicy 
dziękowali Bogu podczas niedziel-
nej Mszy św.

 ■ Grupa ok. 50 osób z naszej pa-
rafii razem z ks. Wojciechem Jaś-
kiewiczem wyruszyła 29 sierpnia 
na jednodniową autokarową piel-
grzymkę do Lichenia.
W planach są kolejne wyprawy.

 ■ Spotkanie wspólnoty Agape, 
działającej przy parafii pw. św. 
Maurycego we Wrocławiu, odbyło 
się w naszej parafii 18 września.
Członkowie wspólnoty, razem  
z zaprzyjaźnionymi kapłanami 
– ks. Krzysztofem Adamskim  
i ks. Rajmundem Pietkiewiczem 
– uczestniczyli w spotkaniu mod-
litewnym i Mszy św.

■ Trwają przygotowania do uru-
chomienia strony internetowej na-
szej parafii. Będzie można na niej 
znależć między innymi bieżące 
informacje dotyczące parafii, ogło-
szenia parafialne na każdą niedzie-
lę oraz galerię zdjęć z wydarzeń pa-
rafialnych.
Znajdą się tu także informacje  
o wspólnotach w naszej parafii 
oraz niezbędnik dotyczący działa-
nia kancelarii parafialnej.

Łatwo znajdziemy te fragmenty w in-
ternecie lub w prasie katolickiej, np.  
w Gościu Niedzielnym. Nie zakłada-
my, że przeczytamy go w całości. Może 
się zdarzyć, że już pierwszy werset bę-
dzie tym fragmentem, nad którym 
powinniśmy zatrzymać się dłużej. 
Warto jednak na początku przeczytać 
fragment kilka razy, aby lepiej „zoba-
czyć” sytuację opisywaną w Ewange-
lii. Czytajmy Pismo Święte powoli  
i uważnie, nie po to, by pomnożyć 
swoją wiedzę, lecz by spotkać Boga w 
Jego Słowie. W czytaniu chodzi bo-
wiem o znalezienie takiego fragmentu 
(zwykle będzie to jeden werset), któ-
ry nas poruszy. To poruszenie może 
mieć bardzo różny charakter. Może 
to być ciekawość, niezrozumienie, 
pociecha, piękno, niepokój. Porusze-
nie jest świadectwem, że ten werset 
jest dla nas osobiście ważny.
Czasami podczas czytania Słowa Bo-
żego pojawiają się także uczucia nega-
tywne, na przykład złość lub agresja. 
Nie odrzucajmy ich. Oznaczają one 
bowiem, że Jezus w Słowie Bożym 
dotyka jakiejś nieuporządkowanej 
dziedziny naszego życia.
Jest bardzo istotne zwrócenie uwagi 
na uczucia, które nam towarzyszą. 
Nie mamy wpływu na uczucia, które 
się rodzą. Są ważne, ponieważ uka-
zują nam one stan naszego serca. Nie 
ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi 
się uczucie zazdrości lub niechęci, nie 
jest to grzechem. Materią grzechu bę-
dzie dopiero nasza odpowiedź na to 
uczucie.

Znalezienie tekstu, który porusza jest 
sygnałem, że kończy się etap czytania.

II. Rozważanie
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego 
słowa to „powtarzanie”. W tej części 
koncentrujemy się na znalezionym 
urywku. Czytamy go wielokrotnie, 

powoli, jakby smakując – całość wer-
setu lub jego fragmenty. Czytając 
możemy akcentować różne części  
i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu 
na pamięć.
Powtarzajmy go zatem także w my-
śli – może nam pomóc zamknięcie 
oczu.
Angażujmy na tym etapie nie tylko 
rozum, ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment 
mnie zainteresował. Ważne jest, aby 
rozważać tylko jeden fragment. Jeśli 
poruszyło cię więcej fragmentów, za-
trzymaj się na pierwszym, pozostałe 
w tym rozważaniu niech cię nie inte-
resują.

III. Modlitwa
Na pewnym etapie rozważanie samo 
zamienia się w modlitwę.
Ta modlitwa będzie miała sponta-
niczny charakter. Czasami to my bę-
dziemy aktywni, wypowiadając słowa, 
ale możemy też być „porwani” przez 
Boże natchnienie. Wtedy modlitwa 
stanie się bardziej działaniem Boga  
w nas niż naszym działaniem.
Trudno przewidzieć, co przyniesie 
modlitwa, jaki dokładnie charakter  
i kierunek przybierze.
Może to być zarówno przebłaganie, 
prośba, jak i dziękczynienie, i uwiel-
bienie.
Może mieć także charakter krótkiej, 
żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by 
ukoił moją tęsknotę, by pozwolił się 
doświadczyć i ujrzeć.

A teraz do pracy!
Jeśli macie pytania lub zechcecie po-
kazać jak wam się udawało modlić, 
piszcie na adres redakcji. 

Jola i Jurek Prokopiukowie, 
członkowie wspólnoty małżeństw Ruchu Światło 

- Życie z rejonu Wojnów - Kamieniec - Gajków 

W dwóch słowach
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Śpiewnik

W sumie można by ten cykl zatytu-
łować „o zachowaniu się przy stole”.  
I gdyby spojrzeć na ołtarz jako stół 
zastawiony do uczty, a Chrystusa 
jako gospodarza, którego darzymy 
wyjątkowym szacunkiem, to w tym 
miejscu można by skończyć i po-
dać listę poradników zalegających  
w każdej bibliotece i księgarni. Bo 
tak naprawdę postawa na liturgii jest 
niczym innym jak postawą szacun-
ku wobec Chrystusa, który zaprasza 
nas na ucztę, ucztę o tyle niezwykłą, 
że to my, zaproszeni zostajemy ob-
darowani.
Naszym dziękczynieniem za dar, wiel-
ki dar miłości, który każdorazowo 
otrzymujemy od Chrystusa jest to, że 
słuchamy Jego Słowa, uczestniczymy 
w modlitwie. Wszak odpowiedzi na 
wezwania kapłana, czy wyznanie wia-
ry znamy nie od dziś. Włączamy się 
w śpiew – Św. Augustyn powiedział 
„Kto śpiewa, podwójnie się modli”.  
Chrystusowi nie zależy na odstaniu 
tych kilkudziesięciu minut raz w ty-
godniu. On chce, zaprasza, byśmy się 
z Nim spotkali w liturgii, a do tego 
spotkania bez naszego zaangażowa-
nia nie dojdzie. 
Na liturgii nudzą się małe dzieci, któ-
re jej nie rozumieją i dorośli, którzy  
w niej nie uczestniczą. Spróbuj w ki-
nie nie słuchać dialogów i zamiast pa-
trzeć na ekran rozglądaj się dookoła 
– jakie będziesz miał wrażenia z pro-
jekcji? Jeśli chcemy, by liturgia była 
atrakcyjniejsza, musimy o to zadbać 
sami - inaczej wynudzimy się i minie-
my z czekającym na nas Chrystusem.
Często o tym zapominamy, ale to jak 
my uczestniczymy w liturgii to nie 
tylko nasza prywatna sprawa, bo na-
sza postawa ma niemały wpływ na to 
jak ją przeżywają stojący obok nas. 
To niesamowite jak trudno, mimo 
najszczerszych chęci, śpiewa się, czy 
nawet odpowiada kapłanowi, gdy 

otacza nas cisza, kiedy stojący obok 
nas ludzie nie raczą otworzyć ust na-
wet na „Amen”. Bo Kościół to wspól-
nota i każdy z nas jest za tą wspólno-
tę odpowiedzialny, każdy z nas ma  
w niej swoje miejsce i co może wyda-
wać się niezwykłe, mimo czasem licz-
nego zgromadzenia, każdy z nas ma 
na nią realny wpływ. 
Chrystus za przykład apostołom sta-
wiał dzieci. One się nie wstydzą tego, 
że może niezbyt czysto śpiewają, za to 
ile w nich jest pasji, ile naturalnej eks-
presji. Kiedy kapłan wyjdzie z mikro-
fonem i zapyta o intencję modlitwy 
wiernych, będą podrzucały pomysły 
jedno przez drugie. Czasem śmiejemy 
się z „módlmy się za Pana Boga”, ale 
przyznajmy się przed sobą – miałbym 
odwagę wyjść na środek i powiedzieć 
cokolwiek? 
Wystarczy jeśli na początek przesta-
niemy się wstydzić odezwać ze swoje-
go miejsca w ławce na wezwanie ka-
płana i podejmiemy śpiew.
Nic wielkiego? Spróbuj!

Tomek

Liturgiczny sovoir-vivre

Wierzę w Ciebie Panie              
coś mnie obmył z win.              
Wierzę, że człowiekiem             
stał się Boży Syn.                 
Miłość Ci kazała                   
krzyż na plecy brać.               
W tabernakulum zostałeś            
aby z nami trwać.                  
Jesteś przewodnikiem nam           
do wieczności bram.                
Tam przygarniesz nas do siebie. 
   2.
Tyś jest moim życiem,
boś Ty żywy Bóg.

Tyś jest moją drogą
najpiękniejszą z dróg.
Tyś jest moją Prawdą,
co oświeca mnie.
Boś odwiecznym Synem Ojca,
który wszystko wie.
Nic mnie nie zatrwoży już
wśród najcięższych burz.
Bo Ty Panie jesteś ze mną.
   3.
Tyś jest moją siłą,
w Tobie moja moc.
Tyś jest mym ratunkiem 
w najburzliwszą noc.

Tyś jest mym ratunkiem
gdy zagraża toń.
Moją słabą ludzką rękę
ujmij w swoją dłoń.
Z Tobą przejdę poprzez świat
w ciągu życia lat
i nic złego mnie nie spotka. 
   4.
Tobie Boże miłość
wiarę swoją dam.
W Tobie Synu Boży
ufność swoją mam.
Duchu Święty, Boże
w serce moje zstąp.
I miłości Bożej ziarno
rzuć w me serce w głąb.
Duszy mojej rozpal żar
siedmioraki dar,
daj mi stać się Bożą rolą.

W czasie wakacyjnym uczestniczy-
liśmy w rekolekcjach tematycznych 
dla małżeństw należących do Domo-
wego Kościoła. Dołączyliśmy się do 
grupy w diecezji łęczyckiej, a same re-
kolekcje odbywały się w miejscowo-
ści Spała. Rekolekcje poruszały temat  
zobowiązań małżeństw należących 
do Ruchu Światło Życie. W rekolek-
cjach brały udział  rodziny z dziećmi, 
choć sama formacja była skierowana 
do małżeństw.
Był czas dla Pana Boga: jutrznia, Msza 
św., modlitwa wieczorna, poza tym 
całonocna adoracja, modlitwa oso-
bista, małżeńska, rodzinna, namiot 
spotkania (rozważanie fragmentu 
Pisma św.). 
W tym wszystkim był też czas dla 
siebie nawzajem, dla rodziny i dla 
bliźniego. Czas na spacer, zabawę, 
rozmowę i  poznanie nowych rodzin, 
dla których budowanie małżeństwa, 
rodziny i codzienności na fundamen-
tach i nauce Kościoła jest tak samo 
ważne. 

Ania i Grzegorz

Msza święta Nasze wakacje z Bogiem

opracował Adam Fornalik

Wierzę w Ciebie



Nasza Wspólnota

Dzięki zapałowi nowego proboszcza 
ks. Wojciecha Jaśkiewicza oraz gru-
py mieszkańców zrodził się pomysł, 
aby połączyć święto parafii z zabawą 
dla mieszkańców. I tak w niedzielę  
13 września 2009 roku na błoniach 
parafialnych, przy kościele na ul. Tata-
rakowej odbył się I Festyn Parafialny. 

W organizację festynu włączyło się 
wiele osób oraz firm, które ofiarowały 
różnego rodzaju pomoc. Każdy mógł 
spróbować przepysznej grochówki 
z wojskowej kuchni, kiełbasek i ka-
szanki z grilla, chleba z domowym 
smalcem oraz niesamowitych ciast, 

upieczonych przez nasze parafianki. 
Były pokazy straży pożarnej, ratowni-
ctwa medycznego, przejażdżki samo-
chodami terenowymi , wystawa prac 
Fundacji Brata Alberta oraz wystawy 
medalierskie i hafciarskie. 
Uczestnicy festynu szczególnie pod-
kreślali dużą ilość atrakcji dla dzieci,  
z których najbardziej obleganymi 
były konkursy zorganizowane przez 
szkołę językową oraz malowanie bu-
ziek. Imprezie towarzyszyły występy 
scholi parafialnej Cantorum.
Przez cały dzień trwała loteria fan-
towa, w  której każdy los wygrywał 
nawet drobny fant - a wieczorne loso-
wanie głównych nagród zgromadziło 
tłumy przed sceną. Szczęśliwcy wy-
grali m.in. rower, wycieczkę, kurs ję-
zyków obcych oraz zabiegi Vibrafit. 
Podczas festynu chętni oddawali 
krew w specjalnym ambulansie Stacji 
Krwiodawstwa, 34 dawców oddało 
ponad 15 litrów krwi.
Najważniejszym jednak aspektem 
festynu była doskonała atmosfera   
i świadomość, że wszyscy robimy coś 
sami dla siebie. Wszystkie atrakcje 
miały charakter niekomercyjny, a zysk 
przeznaczony był na remont wieczer-
nika dla młodzieży przy kościele.

Laura Chołodecka

W dwóch słowach

 ■ W tym roku do przyjęcia I Ko-
munii Świętej przygotowuje się  
35 dzieci. Uroczystość odbędzie 
się 16 maja.

■ Do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania przygotowuje się 30 osób. 
Przyjmą je w przyszłym roku w 
czasie wizytacji kanonicznej, którą 
przeprowadzi bp Andrzej Siemie-
niewski.

 ■ Trwają prace remontowe w pa-
rafialnej kaplicy. Nowa aranżacja 
wnętrza ma lepiej przystosować je 
do sprawowania  liturgii, podkre-
ślić znaczenie tabernakulum, wy-
eksponować obrazy. Wkrótce za-
montowane zostaną wentylatory.

 ■ Pielgrzymka rowerowa do sank-
tuarium św. Jadwigi w Trzebnicy 
wyruszy 17 października spod pa-
rafialnej kaplicy przy ul. Tatarako-
wej. Zbiórka o godz. 9.00.
W programie Msza św. w trzebni-
ckiej bazylice o godz. 13.00; po-
wrót do Wrocławia o godz. 17.00

 ■ Wizerunek Matki Bożej Boles-
nej w winiecie gazetki to parafial-
ne logo, które odtąd pojawiać się 
będzie na wszystkich parafialnych 
materiałach. Zostało ono wyłonio-
ne podczas konkursu, do którego 
stanęło 5 profesjonalnie wykona-
nych prac. Zwycięskie logo zapro-
jektowała pani Koziar.

 ■ Dochód z festynu, po zapłace-
niu wszystkich kosztów, wyniósł 
7 700zł, zebrane fundusze zostaną 
wykorzystane na potrzeby parafii. 

I Festyn Parafialny

fot. G. Makuch

fot. G. Makuch

opracował Adam Fornalik
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Matka Miłosierdzia
Spotykają się w naszej parafii w każ-
dy poniedziałek o godz. 9.00 na 
Mszy św. i modlitwie wstawienniczej. 
Modlą się w intencjach, które każdy 
może im powierzyć – pisząc na adres 
mm.wroclaw@wp.pl lub wrzuca-
jąc karteczkę z zapisaną intencją do 
skrzynki, która wkrótce pojawi się  
w parafialnej kaplicy.
Kim są?
Stowarzyszenie Matka Miłosierdzia 
zostało założone w 1982 r. w Cor-
des we Francji przez Philippe Ma-
dre – męża i ojca, lekarza psychia-
trę, stałego diakona, autora wielu 
cenionych książek, znanych także  

w Polsce. W naszym kraju grupy mod-
litewne „Matka Miłosierdzia” zaczęły 
działać po prowadzonej przez P. Ma-
dre sesji „Strumienie Wody Żywej”, 
która odbyła się w 2003 r. w Krako-
wie-Łagiewnikach. W naszej parafii 
wspólnota istnieje od 17 maja 2005 r. 
Tworzą ją przede wszystkim seniorzy 
i osoby niepracujące.
Członkowie grupy zapraszają na 
spotkania modlitewne wszystkich 
chętnych – zwłaszcza tych, którzy 
dźwigają ciężar choroby, smutku, de-
presji, uzależnień i wszelkich innych 
utrapień dotykających ich samych 
lub bliskie im osoby.
Więcej informacji znaleźć można na 

stronie: www.MatkaMilosierdzia.pl
 

Grupy parafialne

Jedna z intencji powierzonych modlitwie wspólnoty
fot. K. Świętochowska

Spotykamy się na niedzielnej Eucha-
rystii i w korku na Strachocińskiej, 
w osiedlowym sklepie i na nabożeń-
stwie różańcowym. Ostatnio także 
nad talerzem grochówki na parafial-
nym festynie, przy strażackim wozie 
i dźwiękach karaoke.
Jako mieszkańcy parafii Matki Bo-
żej Bolesnej tworzymy liczną grupę 
osób, ale szkoda byłoby pozostać je-
dynie „grupą”.
Zb udujmy  wsp ó lno tę !
Są wśród nad ludzie, którzy głęboko 
doświadczyli spotkania z Bogiem, 
są i tacy, którzy dopiero Go szuka-
ją;  wielu z nas ma niezwykłe talenty 
i pasje, wielu od lat cichutko wypeł-
nia codzienne obowiązki.
Kimkolwiek jesteśmy, podzielmy się 
sobą!
Także na łamach powstającego pa-
rafialnego pisma. Choć raczkujące, 
na razie skromne i na pewno nie-
doskonałe, przyjmijcie je życzliwie. 
Chcielibyśmy, by stało się jeszcze 
jednym miejscem budowania para-
fialnej wspólnoty. 

Tymczasowy kontakt do redakcji 
agataco@wp.pl lub laurac@poczta.
onet.pl.

Od RedaKCjI


