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Biały opłatek
Komunii opłatek biały,
bielszy nad śniegi, lilije,
spoczywa na drżących mych ustach
i w duszy mojej się kryje.
A potem to nie wiem sama,
co ze mną całą się dzieje,
czy niebo się samo otwiera,
czy ziemia jeszcze istnieje...
Bo Chrystus tak dziwnie przemawia,
tak długo, tak tkliwie, serdecznie,
wzrok jakby na chwilę zatrzymał,
że chciałbyś, by trwało to wiecznie.

fot. L. Chołodecka
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Poznajmy się
Spojrzeć Mu w oczy

Nasz parafianin, Andrzej Mas, od 
lat towarzyszył Janowi Pawłowi II 
z aparatem fotograficznym w ręce 
– co zaowocowało między innymi 
wystawą, którą mogliśmy oglądać 
w salce przy kościele. Wytrwałego 
fotografa, którego nie mogło za-
braknąć także na beatyfikacji Ojca 
Świętego, poprosiliśmy o garść 
wspomnień.

Jak się zaczęła wieloletnia przygoda 
z polskim papieżem?
– Współpracowałem i do dziś współ-
pracuję z Ośrodkiem Audiowizual-
nym wrocławskiej kurii, z ks. Jerzym 
Rasiakiem. To on, jeszcze przed 
pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II 
do Polski, zainteresował mnie Karo-
lem Wojtyłą. W czasie pielgrzymki 
w 1979 r. podążaliśmy za papieżem, 
gdzie tylko się dało (choć nie zawsze 
mogliśmy za nim nadążyć). Jeździli-
śmy za Ojcem Świętym pociągami, 
fiatem 125 p należącym do kolegi 
z Biskupina, jakimiś przygodnymi 
środkami transportu. Rozpoczęli-
śmy od Warszawy – od powitania na  
Okęciu, Mszy św. na Placu Zwycię-

stwa; potem była Częstochowa, Kra-
ków, Nowa Huta, Nowy Targ... Ta 
pierwsza wizyta polskiego papieża 
w kraju najgłębiej zapadła mi w pa-
mięć. Wszędzie panował niesamowi-
ty entuzjazm, ludzie byli dla siebie 
mili, pomocni; nawet milicja była 
jakby bardziej przyjazna. Pamiętam, 
że podczas pierwszej pielgrzymki pa-
pież korzystał z odkrytego fiata 125 p  
i z papamobile pochodzącego z fa-
bryki w Starachowicach. Tamtejsi 
inżynierowie przerobili na specjalny 
pojazd dla Ojca Świętego jeden ze 

STARów – który zresztą po zakoń-
czeniu papieskiej wizyty został roze-
brany na kawałki, by nie stał się wy-
mowną pamiątką.
Fotograficzna obsługa tamtej piel-
grzymki pewnie także od strony 
technicznej bardzo się różniła od 
tego, jak dziś wygląda fotografowa-
nie takich wydarzeń... 
– Między sprzętem używanym dziś 
i wtedy, w latach 70., jest ogromna 
różnica. Wtedy człowiek był zadowo-
lony, gdy udało mu się zdobyć przy-
wieziony z DDR aparat marki Prac-
tica. Ogromny problem mieliśmy  
z kliszami.
Na pielgrzymkę udało nam się zaku-
pić film kinematograficzny – 35-mili-
metrową taśmę do kamer. Domowym 
sposobem, w ciemni, cięliśmy ją na 
odpowiednie kawałki i umieszczaliśmy  
w kasetkach. Na takiej taśmie robiliśmy 
zdjęcia. Potem były pewne trudności  
z ich w wywoływaniem, ale ostatecznie 
udało się. Z pielgrzymki w 79 r. mie-
liśmy ok. 15 negatywów po 36 zdjęć. 
Wtedy nie można było, jak przy dzisiej-
szych aparatach cyfrowych, wykony-
wać tysięcy zdjęć. I dziś zresztą, zamiast 
„pstrykać” mnóstwo fotek, lepiej do 
każdego zdjęcia starannie się przyłożyć. 
Ks. Jerzy Rasiak zajmował się filmo-

Przy trumnie z ciałem Jana Pawła II

Beatyfikacyjny portret Ojca Świętego
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waniem, pracował z kamerą, nato-
miast ja koncentrowałem się raczej na 
fotografiach, choć w 1997 r. też nie-
co filmowałem. Czasem musieliśmy 
się rozdzielić, by uwiecznić papieża  
w różnych miejscach. Nasze pielgrzy-
mowanie za Ojcem Świętym, także  
w późniejszych latach, było pełne tru-
du. Podróżowało się często wieczo-
rem, nocą. Po 2-3 godzinach snu trze-
ba było ruszać na miejsce spotkania  
z papieżem. Gdyby się przyszło za 
późno, to nie można by było prze-
drzeć się przez tłum. 
Papież był wdzięcznym obiektem dla 
fotografów - nie musiał pozować, by 
zdjęcia z nim były interesujące. Zawsze 
też doceniał rolę mediów, był wobec 
nich otwarty; nie brakowało ludzi 
chętnych do robienia mu zdjęć. Tylko 
nieliczni reporterzy, z największych 
światowych agencji, mogli pracować 
tuż przy nim. Przeważająca część akre-
dytacji upoważniała jedynie do wejścia 
do określonego sektora.
Jak przeżyliście kolejną pielgrzymkę 
papieską?
– Pielgrzymka z 1983 r. miała nieco 
inny charakter, była bardzo „solidar-
nościowa”. W 79 r. Jan Paweł II rzucił 
w naród jakąś iskrę – ludzie poczuli, że 
będąc razem, są silni; wkrótce zrodzi-

ła się „Solidarność”. Na wystawie jest 
zdjęcie z 1983 r. ukazujące ludzi z wy-
ciągniętymi palcami i z napisem: „Oj-
cze Święty, dziękujemy. Internowani”.
W czasie tej wizyty w kraju Jan  
Paweł II był również we Wrocławiu. 
Pamiętam jak wylądował helikopte-
rem na Wyspie Piaskowej, przejechał 
przez Most Tumski w stronę rezyden-
cji arcybiskupa i katedry. Z tamtych 
chwil mam unikatowe, reprezenta-
tywne dla Wrocławia zdjęcie, jakiego 
nikt inny nie zrobił. Ukazuje błogo-
sławiącego Ojca Świętego w papamo-
bile, na tle katedry – jeszcze bez heł-
mów na wieżach. Potem oczywiście 
była Msza św. na Partynicach, na któ-
rą wyruszyliśmy z rodziną już w nocy. 
Tłum ludzi, piękny ołtarz...
Papież ponownie odwiedził Wrocław 
w 1997 r. Czy wtedy też udało się 
zrobić zdjęcia?
– Tak, towarzyszyliśmy Ojcu Świę-
temu począwszy od powitania na 
Strachowicach. Choć pogoda nie 
dopisała, padało, zdjęcia – zrobione 
przy takim miękkim świetle – wyszły 
dobrze. Po drodze na lotnisko mieli-
śmy małą przygodę. Z Hali Ludowej, 
gdzie funkcjonowało coś w rodzaju 
centrum prasowego, jechaliśmy na 
Strachowice specjalnym busem trans-

ferowym. Na Legnickiej, opustoszałej 
już z powodu zamknięcia dla samo-
chodów trasy przejazdu papieża, nasz 
pojazd nagle stanął – okazało się, że 
popsuł się. Nasz udział w powitaniu 
Jana Pawła II stanął pod znakiem za-
pytania. Na szczęście kierowcy uda-
ło się sprowadzić następny autobus  
i w ostatniej chwili zdążyliśmy.
Pielgrzymka z 1997 r., związana  
z 46. Międzynarodowym Kongresem 
Eucharystycznym, ze „Statio Orbis”, 
była szczególnie ważna dla Wrocła-
wia. To wtedy też papież pobłogo-
sławił kościół na Gądowie, odwiedził 
Ostrów Tumski, a nawet – co nie było 
planowane – pojechał do Panoramy 
Racławickiej.
A ostatnia pielgrzymka, w której 
Pan uczestniczył?
– Za ostatnią pielgrzymkę, i to naj-
większą, duchową, obejmującą Polskę 
i świat, uważam czas tuż po śmierci 
Jana Pawła II w 2005 r. Spontanicz-
na modlitwa, znicze, kwiaty – to było 
niesamowite wydarzenie. We Wro-
cławiu w tym czasie odbył się marsz, 
Eucharystia w centrum miasta z ty-
siącami ludzi. Uczestniczyłem wtedy 
także w Mszy św. na pl. Zwycięstwa  

Amerykańska Polonia z obrazem Miłosiernego Jezusa

Polskie akcenty na beatyfikacyjnej uroczystości
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w Warszawie. Ludzie przyszli tam 
tak, jak podczas pierwszej pielgrzym-
ki, powróciła tamta atmosfera wza-
jemnej życzliwości.  
Na zdjęciach uwiecznił Pan także 
uroczystości beatyfikacyjne.
– Pojechałem razem z pielgrzyma-
mi z wrocławskich Kuźnik. Po dro-
dze modliliśmy się, wzięliśmy udział  
w polowej Mszy św. na parkingu w Al-
pach, nawiedziliśmy Padwę, Orviet-
to. Do Rzymu dojechaliśmy w sobotę 
ok. 18.00. Po posiłku wyruszyliśmy 
metrem w stronę Watykanu. Ok.  
20-21.00 udało nam się dotrzeć na 
plac pomiędzy Zamkiem Anioła a Ra-
diem Watykańskim. Ok. 2.00 w nocy 
okazało się, że otwarto wejście na Via 
della Conciliazione – główną ulicę 
prowadzącą na Watykan. Stopnio-
wo, krok za krokiem, posuwaliśmy się 
naprzód. Ja ostatecznie oddzieliłem 
się od grupy i, powoli się posuwając, 
ok. 8.30 dotarłem na pl. św. Piotra. 
W końcu znalazłem się pod bazyliką, 
a po Mszy św. udało mi się wejść do 
środka, do miejsca, gdzie spoczywała 
trumna z ciałem Jana Pawła II i oddać 
Mu hołd.
Trudno w kilku słowach oddać prze-
życia związane z beatyfikacją. Były 
ogromne, choć towarzyszyło im rów-

nież wielkie zmęczenie. W drodze 
powrotnej przeżyliśmy jeszcze pięk-
ne chwile w Asyżu, gdzie odbyła się 
Msza św. dziękczynna polskich piel-
grzymów.
 Czy ma Pan jakieś ulubione zdjęcie 
Jana Pawła II?
– Tak, szczególne znaczenie ma dla 
mnie seria zdjęć zrobionych w klasz-
torze cysterskim w Mogile w 1979 r. 
Ojciec Święty jechał odkrytym fia-
tem, mijał mnie w odległości może  
1 metra. Odwrócił się, widział, że 
robię mu zdjęcie, popatrzył w oczy, 
specjalnie dla mnie uśmiechnął się  
i podniósł rękę. Mieliśmy taki bezpo-
średni kontakt. To było wyjątkowe 
doświadczenie.
Mogę dodać, ze na swoich zdjęciach 
starałem się pokazywać Jana Pawła II 
w szerszym kontekście, razem z oto-
czeniem, z ludźmi reagującymi na 
różne sposoby.
Przygoda z papieżem nie kończy się 
razem z beatyfikacją?
– Na pewno nie; chcę dalej popula-
ryzować postać Jana Pawła II – stąd 
m.in. wystawa w naszej parafii. Jej 
przygotowanie wymagało sporo pra-
cy. Część dawnych zdjęć znajdowała 
się na negatywach, część na przezro-
czach. Żeby je zaprezentować, trzeba 

było wszystko zdigitalizować, usunąć 
pewne skazy, uszkodzenia, jakie czas 
pozostawił na nośnikach. Sporo cza-
su zajęło wybranie zdjęć, praca nad 
tekstami, które im towarzyszą. Są 
to głównie fragmenty homilii Ojca 
Świętego pochodzące z danego miej-
sca przedstawionego na zdjęciach. 
Całość otwiera plansza z życiorysem 
Jana Pawła II. Warto dodać, że taka 
sama wystawa, tylko na większych 
planszach, ustawionych w plenerze, 
stanęła przy kościele na Złotnikach 
we Wrocławiu. Swoje zdjęcia przeka-
załem ponadto na rzecz powstającego 
w Krakowie-Łagiewnikach Centrum 
Jana Pawła II; są dostępne na prowa-
dzonym przez Centrum portalu.

Rozmawiała Agata Combik
  Zdjęcia Andrzej Mas

Andrzej Mas świadczy usługi foto-
graficzne i filmowe. Więcej infor-
macji na www.artfotovideo.pl

Polskie akcenty na beatyfikacyjnej uroczystości

Skąd bierze się wiara?

W Ewangeliach Pan Jezus często 
podkreśla, że znaki i cuda zależą od 
naszej wiary. Wszyscy jesteśmy za-
proszeni do tego, aby doświadczyć 
radości i pokoju jakie niesie ze sobą 
wiara i zaufanie naszemu Panu Jezu-
sowi Chrystusowi. 

Wiara jednak nie bierze się znikąd. 
Wiara, jak mówi Pismo Święte, rodzi 
się ze słuchania Słowa Bożego (List 
do Rzymian 10,17). Jeśli napraw-
dę chcesz zobaczyć czym jest życie 
chrześcijańskie, to weź Pismo Święte 
i czytaj. Zdziwisz się, jak odpowiedzi, 
które usłyszysz w swoim umyśle i ser-
cu, będą pasować do Twojej historii 
życia.

Od trzech miesięcy proponujemy 
wszystkim parafianom pomoce do 
czytania Słowa Bożego i osobistej 

Poznajmy się
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Rozważania

modlitwy, które odnoszą się do aktu-
alnych czytań roku liturgicznego:

1. „Rozważania krótkie” – to mo-
dlitwa „w 5 minut”, zawiera krótki 
fragment z Pisma Świętego, sugestie 
do rozważenia oraz zachętę do odpo-
wiedzi na usłyszane Słowo w formie 
krótkiej modlitwy.

2. „Lectio Divina” – to szczególnie 
polecana przez Papieża Benedykta 
XVI forma słuchania i rozważania 
Słowa Bożego:
„Wypróbowaną drogą pogłębienia 
i zakosztowania słowa Bożego jest 
lectio divina, która stanowi z praw-
dziwego zdarzenia drogę duchową 
w etapach. Od lectio, która polega 
na wielokrotnym czytaniu fragmen-
tu Pisma Świętego, aby wychwycić 
jego główne elementy, przechodzi 
się do meditatio, która jest niczym 
wewnętrzny postój, kiedy dusza 

zwraca się ku Bogu, starając się 
zrozumieć to, co Jego słowo ma dzi-
siaj do powiedzenia w konkretnym 
życiu. Potem następuje oratio, któ-
re pozwala nam zatrzymać się na 
bezpośredniej rozmowie z Bogiem,  
w końcu dochodzi się do contempla-
tio, pomagającego nam zachować 
serce uważne na obecność Chrystusa, 
którego słowo jest «jak lampa, która 
świeci w ciemnym miejscu, aż dzień 
zaświta, a gwiazda poranna wzej-
dzie w naszych sercach» (2 P 1,19)”.

Benedykt XVI w orędziu na XXI Światowy Dzień 
Młodzieży

Obydwa rodzaje rozważań Słowa 
Bożego wykładane są co niedziela 
na stoliku w kościele. 
Można je także znaleźć na stronach:
www.strachocin.archidiecezja.wroc.pl
oraz www.onjest.pl.  

JP

Byliśmy tam

 1 maja tego roku był wielkim świętem całego Kościoła katolickiego  
i nie tylko. W tych dniach było nam dane być w Rzymie na beatyfikacji na-
szego Ojca Świętego Jana Pawła II.  Wieczne Miasto zostało „zalane” przez 
Polaków i na pl. św. Piotra przeważały nasze barwy narodowe. Szacuje się, że 
na najważniejszym placu w Rzymie było wtedy ok. 300 tys. osób, a milion 
następnych rozsiany był w pobliskich ulicach. Wśród radości i entuzjazmu 
zgromadzonych ludzi czuło się ducha wiary i miłości. 
 W momencie  odsłonięcia portretu Jana Pawła II (na podstawie fot. 
G. Gałązki) zgromadzeni zaczęli ze wzruszeniem i radością wznosić okrzyki 
„Santo subito”, „Święty, święty...” Polska siostra Tobiana i francuska zakon-
nica cudownie uzdrowiona z choroby Parkinsona niosły do ołtarza relikwie 
Błogosławionego – ampułkę z krwią. Papież Benedykt XVI wygłosił homilię,  
w której przypomniał najważniejsze momenty pontyfikatu Jana Pawła II, jego 
odwagę, mocną wiarę i cierpienie. W czasach, gdy brak jest proroków i po-
etów Bóg dał nam proroka z polskiej ziemi. Bogu niech będą dzięki. 
 Nad pl. św. Piotra wznosił się w niebo wielki balon z napisem „Deo 
Grazias”. Wspomnienie bł. Jana Pawła II ustanowiono na dzień 22 październi-
ka – gdy odprawił on swoją pierwszą Mszę św. jako papież. Wspomnienie to 
dotyczy całego Kościoła. Mimo, że na chwilę przeżycia tej najważniejszej Eu-
charystii trzeba było czekać całą noc na ulicy, wróciliśmy do domu szczęśliwi, 
przemienieni i umocnieni wiarą.

Parafianka z rodziną 

W dwóch słowach
■ W naszej parafii gościł 15 maja  
o. Andrzej Smołka ss.cc. ze zgro-
madzenia ojców sercanów, pełniący 
funkcję diecezjalnego egzorcysty.  
W homiliach mówił o mocy Jezusa 
Chrystusa, który uwalnia od wszelkie-
go zła. Wieczorem przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem odbyło 
się spotkanie modlitewne z udziałem  
o. Andrzeja – który modlił się rów-
nież indywidualnie nad poszczegól-
nymi osobami.

 ■ Pod koniec maja wrocławska po-
etka Eleonora Kiestrzyń – autorka 
m.in. tomików „Zwierciadło”, „Nie-
pokorny czas”, „W ogniu miłości”, 
„Wiersze wybrane”, „W stronę świtu” 
– prezentowała w naszej kaplicy po-
ezje poświęcone Janowi Pawłowi II. 

■ Nasz parafialny chór zorganizował 
– otwarte dla wszystkich chętnych 
– majowe spotkanie przy smażonej 
kiełbasce. 

■ Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 
w tym roku 31 dzieci.

■ Do końca lipca w Muzeum Etno-
graficznym we Wrocławiu przy ul. 
Trugutta 111/113 można oglądać 
prace naszego parafianina – Ryszarda 
Mazura, kowala-artysty świętującego 
40-lecie pracy twórczej, oraz jego cór-
ki Agnieszki. Na wystawie, noszącej 
tytuł „Metal-Mazur-Metal” oglądać 
można m.in. lampy, latarnie, świecz-
niki, metalowe naczynia, ptaki, ga-
łązki, ludzkie postacie (np. „Wrocła-
wianin”) a także lisa czy żabki. Prace, 
zarówno użytkowe, jak i oryginalne 
rzeźby, wykonane są z największym 
kunsztem i pomysłowością. Wśród 
nich uwagę przykuwają m.in. lampy 
odzwierciedlające poszczególne dni 
tygodnia. Obejrzeć można również 
zdjęcia prac artysty rozsianych w róż-
nych miejscach Wrocławia i nie tylko.
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W naszej parafii

Błogosławiony Jan Paweł II podkreślił 
w adhortacji apostolskiej o formacji ka-
płańskiej Pastores dabo vobis, że sprawa 
przygotowania do kapłaństwa i modli-
twy o nowe powołania jest zadaniem 
wielu środowisk, zwłaszcza chrześcijań-
skich rodzin i katolickich wspólnot –  
w tym szczególnie parafii (por. PDV 
41). Z doświadczenia mojego środowi-
ska rodzinnego wiem, że prawda pod-
kreślona przez Ojca świętego spełnia 
się w życiu Kościoła. Ojciec Niebieski, 
„Pan żniwa, posyła robotników na swo-
je żniwo”, gdy wspólnota Go o to prosi 
wytrwale i cierpliwie (por. Mt 9, 37-38).

Wśród wielu intencji, w których 
modlimy się do Boga temat powołań 
kapłańskich może niekiedy ulec zapo-
mnieniu. Na co dzień nie odczuwamy 
może szczególnego braku kapłanów, 
skoro nawet najdalej mieszkający od 
kościoła wierni, aby dotrzeć na Mszę 
św. niedzielną muszą pokonać nie wię-
cej niż 10 kilometrów. Obecność wielu 
księży w naszej archidiecezji i zapełnio-
ne seminarium duchowne nie zwalnia 
nas jednak z modlitwy za powołanych  
i o nowe powołania kapłańskie, zakon-
ne i misyjne.

Dzięki temu, że w 2008 roku ksiądz 
arcybiskup Marian Gołębiewski, me-
tropolita wrocławski zatwierdził statut 
Towarzystwa Przyjaciół Metropolital-
nego Wyższego Seminarium Duchow-
nego we Wrocławiu (TP MWSD), 
istnieje w naszej archidiecezji grono 
osób, które zobowiązały się do ducho-
wego, a niekiedy też i materialnego 
towarzyszenia naszemu seminarium 
duchownemu. Osoby te zrzeszone są 
w Parafialnych Kołach Towarzystwa 
Przyjaciół MWSD we Wrocławiu i re-
gularnie modlą się za nasze seminarium 
– za kleryków wszystkich roczników 
w Henrykowie i we Wrocławiu, oraz 
za przełożonych czuwających nad ich 
formacją. Jest to konkretna odpowiedź 
naszego Kościoła lokalnego na zawartą 

we wspomnianej adhortacji apostolskiej 
zachętę do uwrażliwiania wspólnot pa-
rafialnych i środowisk chrześcijańskich 
na potrzebę modlitwy o powołania i do 
wspierającego towarzyszenia tym, któ-
rzy do kapłaństwa się przygotowują.

Intencji do modlitwy związanych  
z powołaniami jest wiele. Dziś szcze-
gólnie ważne wydaje się wymodlenie 
odwagi dla młodych mężczyzn i kobiet, 
by pomimo przeszkód czy nieprzy-
chylnego klimatu, potrafili przyjść do 
seminarium czy do domu zakonnego. 
Taka decyzja wymaga niekiedy dużego 
samozaparcia, zwłaszcza, gdy sprzeciwia 
się jej najbliższa rodzina, albo kpi z niej 
grono rówieśnicze. Obok pozytywnego 
przykładu kapłańskiego życia otrzyma-
nego ze strony księdza proboszcza czy 
wikariusza parafialnego duże znaczenie 
w realizacji powołania ma ufna modli-
twa ludzi wierzących i szanujących ka-
płaństwo. (...)

Te i wiele innych intencji podejmują  
w swoich modlitwach członkowie Para-
fialnych Kół TP MWSD. Szczególnym 
dniem modlitw za powołanych jest każ-
dy I czwartek miesiąca i związana z nim 
adoracja Najświętszego Sakramentu. To 
czas, w którym osoby należące do Para-
fialnego Koła spotykają się przed Zba-
wicielem obecnym w  Eucharystii by 
całą wspólnotą, pod przewodnictwem 
duszpasterzy parafii, prosić Jezusa Chry-
stusa o opiekę nad powołanymi.

Wierni zrzeszeni w Kołach Towarzy-
stwa Przyjaciół MWSD są w swoim 
środowisku – wobec swoich krewnych 
czy w miejscu pracy i wypoczynku – 
znakiem zachęty do modlitwy za semi-
narium. Wielu ofiaruje za powołanych 
obok słów modlitwy swoje cierpienia 
i życiowe przeciwności przeżywane  
w duchu Ewangelii.

Jako wspólnota Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego 
we Wrocławiu jesteśmy dłużnikami 
tych dobrych ludzi, którzy cierpliwie 
dzień po dniu wymadlają nam potrzeb-
ne łaski do służby w Kościele. Jedyne co 
możemy zrobić wobec tak intensywne-
go wsparcia ze strony wiernych naszej 
archidiecezji to odpowiedzieć modli-
twą. Czynimy to odprawiając każdego 
czwartku Mszę św. za wszystkich na-
szych dobrodziejów – żyjących i zmar-
łych. Najpełniejszą formą wdzięczności, 
wręcz naszym obowiązkiem – w który 
wkładamy wiele wysiłku – jest z drugiej 
strony takie poświęcenie się formacji 
seminaryjnej, aby kapłani opuszczający 
mury wrocławskiego seminarium du-
chownego potrafili skutecznie i z odda-
niem przybliżać Boga tym, którzy tak 
intensywnie modlili się za nich w czasie 
seminaryjnej formacji.

ks. Adam Łuźniak Rektor Metropolitalnego  
Wyższego  Seminarium Duchownego we Wrocławiu

Towarzystwo Przyjaciół Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

DANE ADRESOWE MWSD WE WROCŁAWIU

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne
pl. Katedralny 14
50-329 Wrocław

Tel.:  71-3214171; 71-3227085
Fax: 71-3221093

Strona internetowa: www.seminarium.wroclaw.pl
Adres e-mail: mwsd@pwt.wroc.pl

Nr konta bankowego: 31 1020 5242 0000 2102 0156 6504 
(z dopiskiem: “Na cele kultu”)
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W naszej parafii

Zbliżają się wakacje – dla nas to czas 
urlopów, oderwania od pracy zawo-
dowej - dla dzieci okres bez szkoły i 
nauki. Czas ten spędzamy wyjeżdża-
jąc do rodziny lub znajomych, na 
wypadach pod namioty, na kajakach 
lub na zorganizowanych wczasach. 
Czy spędzimy ten czas przemierza-
jąc bieszczadzkie trasy, mazurskie 
jeziora , zwiedzając zabytki Pa-
ryża, nurkując na jakiejś wysepce 
na Adriatyku czy też może będąc  
u rodziny na wsi  - nie róbmy sobie 
wakacji od Boga.
Tak łatwo przychodzi nam „odpusz-
czenie sobie” niedzielnej Mszy i za-
pomnienie o Bogu, kiedy jesteśmy  
z dala od swojego kościoła i stałych 
godzin nabożeństw. A przecież wa-
kacje mogą być czasem pogłębienia 
więzi z Nim.
Planując atrakcje turystyczne, zapla-
nujmy niedzielne spotkanie z Panem 
Bogiem. Może się okazać, że będzie 
to kościółek obok naszego miejsca 
pobytu,a może trzeba będzie wybrać 

się gdzieś dalej, do innej miejscowo-
ści, sprawdzić wcześniej godziny na-
bożeństw. Może dla niektórych wy-
jazd wakacyjny będzie wyjazdem do 
Boga: na pielgrzymkę lub rekolekcje.
Niech nadchodzące wakacje zostawią 
po sobie nie tylko opaleniznę, kamy-
ki z plaży czy fotografie zwiedzanych 
zabytków. Poszukajmy Boga nawet  
w miejscach bardzo odległych.
Wszystkich zachęcamy do podziele-
nie się z nami swoimi wspomnieniami 
(opisami czy fotorelacjami) z wakacji 
z Panem Bogiem - chętnie umieścimy 
je w kolejnych numerach naszego pi-
sma oraz na stronie parafialnej.

Szczególnie pragniemy do tego na-
mówić dzieci i modzież, ogłaszając 
konkurs „Moje wakacje z Bogiem”. 
Konkurs adresowany jest dla trzech 
grup wiekowych: dzieci z przed-
szkoli, uczniów ze szkół podstawo-
wych oraz młodzieży ze szkół gim-
nazjalnych naszej parafii.
Do konkursu można zgłaszać prace 

plastyczne wykonane dowolną tech-
niką (kredka, ołowek, farba, wykle-
janka, itd..). Prace należy dostarczyć 
w formie przygotowanej do ewentu-
alnego wystawienia - nie przyjmu-
jemy prac nagranych na nośniki da-
nych.
Każda praca musi być oznczona na 
odwrocie pseudonimem,  prosimy 
wpisać także wiek. Do pracy prosimy 
dołączyć kopertę z kartką zawierającą 
imię i nazwisko oraz  numer telefonu 
kontaktowy. Koperta musi być zakle-
jona a na wierzchu wpisany musi być 
pseudonim. 
Prace należy składać w kancelarii do 
9 września (piątek). Rozwiązanie 
konkursu oraz wręczenie nagród na  
III Festynie Parafialnym.
Więcej informacji już wkrótce na 
stronie parafialnej.

Informację o godzinach Mszy Świę-
tych i nabożeństw w kościołach  
w Polsce i za granicą można znależć 
na www.msze.opoka.org.pl.

Jak co roku uroczystości odpustowe 
naszej parafii uświetni Festyn. Będzie 
to trzecia edycja naszego Festynu or-
ganizowanego przez wspólnotę para-
fialną. W tym roku odbędzie się on 11 
września w godzinach 12.00 -21.00. 
Rozpoczniemy uroczystą Mszą kon-
celebrowaną o godzinie 12.30. Po 
Mszy zapraszamy wszystkich do 
wspólnej zabawy. Przygotowaliśmy 
bogaty program rozrywkowy (wraz 
z koncertem), wyjątkowy blok zabaw 
dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. 
Nasz Festyn Parafialny  słynie z rewe-
lacyjnej kuchni, a w tym roku posta-
ramy się wznieść Państwa na szczyty 
kulinarnych doznań. Zaserwujemy 
wyśmienite dania obiadowe przygo-
towane przez wyjątkowych kucharzy, 
czynna będzie kawiarenka z domo-

wymi wypiekami, napojami, zapre-
zentujemy także specjały regionów 
wiejskich. Tradycyjnie Festyn prowa-
dzony jest w formie prozdrowotnej i 
prorodzinnej, dlatego przygotujemy 
dla Państwa pakiet badań profilak-
tycznych (szczegóły podamy nieba-
wem).
Punktem kulminacyjnym jak zwykle 
będzie Wielka Loteria Fantowa. Tutaj 
każdy los wygrywa a nagrody główne 
będą w tym roku niezwykle atrak-
cyjne. Proszę pamiętać że wszystkie 
stoiska które prowadzą sprzedaż pod-
czas festynu: gar kuchnia, kawiarnia, 
specjały wiejskie, fast foody dla dzieci 
(popcorn, wata), loteria fantowa są 
stoiskami niekomercyjnymi przy-
gotowanymi wyłącznie przez miesz-
kańców. Zebrane w ten sposób fun-

dusze wykorzystywane są m.in. na 
pomoc dla potrzebujących w naszej 
parafii, remont i modernizację świą-
tyni, zakup paczek dla dzieci z rodzin 
najuboższych, organizację wigilii dla 
osób samotnych i wiele innych.
Mamy także nadzieję na Państwa 
ofiarność przy przekazywaniu fan-
tów do loterii. Prosimy składać je w 
kancelarii parafialnej. Z góry pięknie 
dziękujemy za każdą pomoc z Pań-
stwa strony.

Zapraszamy osoby oraz firmy zain-
teresowane sponsorowaniem lub or-
ganizacją Festynu o kontakt z p. Re-
natą Piwko-Wolny (501 408 931),   
z p. Beatą Skorupą (698 62 30 55) 
lub z Księdzem Proboszczem.

R. Piwko-Wolny

III Festyn Parafialny

Konkurs „Moje wakacje z Bogiem”
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Zapraszamy wszystkich chętnych do pomoc y przy powstawaniu naszego pisma . 
O czym chcielibyście czytać? Jakie tematy warto poruszać? Czekamy na propozycje!
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Druk: Drukarnia PRINT s.c. Dobrzykowice ul. Stawowa1b

Głód Słowa

Zaczęło się od rekolekcji wielko-
postnych w naszej parafii. Rekolek-
cje były o modlitwie i ks. Wojciech 
zaczął myśleć w jaki sposób sprawić, 
aby nie tylko o niej mówić, ale za-
cząć ją praktykować w parafii. 

Narodził się pomysł, aby przygo-
tować bardzo krótkie rozważanie  
z  fragmentem Słowa Bożego i zachę-
tą do modlitwy na cały tydzień, tak 
aby zachęcić szerokie grono naszych 
parafian do sięgnięcia po Pismo Świę-
te i modlitwy opartej o Słowo Boże. 
Z założenia całość miała zająć około 
5 minut i 2 zadrukowane strony A4.

Muszę przyznać, że efekt chyba prze-
rósł  oczekiwania – w trakcie rekolek-
cji rozważania rozeszły się w ok. 300 
egzemplarzach! (nasza parafia liczy w 
sumie ok. 3000 osób). Potraktowali-
śmy to jako znak, że Pan Jezus chce 
kontynuacji i przez cały Wielki Post, 
co niedziela mogliśmy skorzystać z tej 
pomocy do modlitwy osobistej. 

Przed Świętami Wielkiej Nocy liczba 
korzystających z rozważań ustabili-
zowała się w granicach ok. 100-120 
osób. Mieliśmy przeczucie, że Pan 
prowadzi nas o krok dalej i w zasadzie 
mniej zastanawialiśmy się nad tym 
czy, ale jak kontynuować to doświad-
czenie modlitwy. Postanowiliśmy 
przeprowadzić mini sondaż wśród 
osób, które korzystały z rozważań do 
tej pory. Generalny wniosek z analizy 
odpowiedzi był taki, że należy kon-
tynuować rozważania w takiej samej 

formie, ale także, że jest spora grupa 
osób w parafii, która ma pragnienie  
i jest gotowa podjąć wysiłek pogłę-
bionej modlitwy opartej o Słowo 
Boże, otwarta na naukę nowych form 
modlitwy i oczekująca od parafii 
pomocy w kontynuacji doświadcze-
nia modlitwy, które rozpoczęli. Co 
ważne, osoby te niekoniecznie chcia-
ły spotykać się ze sobą dodatkowo  
w tym celu, gotowe były natomiast 
robić coś samodzielnie, a niektóre 
oczekiwały dodatkowo publikowania 
rozważań na naszej stronie interneto-
wej.

Wyniki skłoniły nas do tego,  aby pójść 
o krok dalej, proponując już poważ-
niejsze rozważanie Pisma Świętego 
przy pomocy metody „lectio divina”. 
Zaczynał się właśnie Tydzień Biblijny  
i znów była dobra okazja do tego, aby 
zwrócić uwagę na znaczenie czytania 
i rozważania Bożego Słowa. Znów 
zdziwienie, gdy po wydrukowanych 
30 egzemplarzach na nowy tydzień 
(niezależnie od kontynuowania roz-
ważań w dotychczasowej krótkiej for-

mie) mających, bądź co bądź, formę 
niewielkiej broszurki przed ostatnią 
parafialną Eucharystią nie było już 
śladu! Aktualnie „lectio divina” roz-
chodzi się w liczbie ok. 40 egzempla-
rzy.

Dodatkowym znakiem od Pana była 
nieoczekiwana współpraca z sąsied-
nią parafią. Osoby z parafii w Do-
brzykowicach, zachęcone naszym 
doświadczeniem, zaproponowały 
tamtejszemu Proboszczowi podobną 
drogę. Ten w tym czasie „przypad-
kowo” zastanawiał się, co zapropo-
nować parafii w ramach Tygodnia 
Biblijnego, no  i teraz dystrybuowane 
jest tam dodatkowe 100 egzemplarzy 
rozważań …

Co dalej? Tego nie wiemy.  Wiemy 
natomiast, że wszelkie przebudzenie 
i rozwój w parafii związane jest z oso-
bami słuchającymi Słowa i odpowia-
dającymi na nie. Dlatego modlimy się 
o głód - głód Słowa Bożego w naszej 
wspólnocie parafialnej.

JP

W naszej parafii

Rys. Marta Stańco.  Rysunki Marty od kilu tygodni towarzyszą naszej modlitwie


